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Mikołaje przyjechały!
Pieszo, bryczką, samochodami i na motorach. Szóstego grudnia naszą gminę odwiedził zastęp świętych 
Mikołajów, które hojnie rozdzielały słodycze wśród dzieci. Wizytę Mikołajów zorganizował Gminny Ośro-
dek Kultury w Sierakowicach oraz pan Andrzej Drywa, właściciel firmy PPPB „Drywa”. Realcje z wizyty 
świętych, fotoreportaż oraz lista darczyńców wewnątrz numeru. 

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wyjściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

                                       Cyprian Kamil Norwid

Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
życzymy spokoju, miłości i rodzinnego ciepła. 
Niech Wigilijna Noc przyniesie radość, 
wprowadzi pokój, a nadzieje pokładane 
wraz z nadejściem Nowego Roku 
ziszczą się jak najprędzej.

Tadeusz Kobiela 
Wójt Gminy Sierakowice

Zbigniew Suchta
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Fularczyk 
Zastępca Wójta

Boże Narodzenie 2009 r.

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem.

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowo narodzoną miłość…

Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja, a miłość przyjdzie sama… 

      Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Redakcja

Fo
to

: M
at

eu
sz

 D
ry

w
a



2 12 (234) grudzień 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 58 681 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.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 
z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wnio-
sku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy 
Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Re-

gulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwały 
nr XIII/111/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków, a także indywidualnej umowy o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków.

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

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

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

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

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

Prezes Zarządu Tomasz Zdanowicz

Tabela 1. Wysokość stawek za dostarczoną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena  Jednostka
   netto brutto miary
1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,55 2,73 zł/m3

Tabela 2. Wysokość stawek za odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena  Jednostka
   netto brutto miary
1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 4,33 4,63
   -0,96* -1,03* zł/m3

   3,37 3,60 
    
2. Przemysł Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 4,38 4,69 zł/m3

uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2010 roku na terenie gminy Sierakowice, na podstawie Uchwały Rady Gminy Sie-
rakowice nr XXXV/367/2009 z dnia 17 listopada 2009 r., oraz na terenie Gminy Sulęczyno, na podstawie Uchwały Rady Gminy 
Sulęczyno nr XXII/180/2009 z dnia 18 listopada 2009 r., będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków 
w następujących wysokościach:

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

2) Przemysł – Grupa ta obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych
* Dopłata do pierwszej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice               

nr XXXV/368/2009 z dnia 17.11.2009 r. oraz Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr XXII/181/2009 z dnia 18.11.2009

„Opowieści 
naszych starków”
Taki tytuł nosi zbiór wspomnień miesz-
kańców gminy Sierakowice, które spisała 
Maria Dyczewska. Wspomnienia te były 
publikowane na łamach „Wiadomości 
Sierakowickich” w latach 1996–2006. Teraz 
zostały zebrane i wydane w jednym tomie. 
Książkę w cenie 15 zł można kupić w Re-
dakcji „Wiadomości Sierakowickich” oraz 
w księgarni Libra w Sierakowicach.
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Tegoroczna sesja wyjazdowa miała miejsce 17 listopada. Zanim radni udali 
się w teren, aby obejrzeć inwestycje zrealizowane w bieżącym roku, odbyła 
się część stacjonarna, podczas której uchwalono m.in. stawki za wodę i odbiór 
ścieków, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze „Wiadomości Siera-
kowickich”. 

OSP Sierakowice
Na samym początku sesji wyjazdowej radni obejrzeli nowe auto sierakowickich 
druhów – Scanię P340 4x4. Auto jest w jednostce od 1 października i jest nie 
tylko najnowocześniejszym autem w jednostkach ochotniczych województwa 
pomorskiego, ale także najczęściej oglądanym, fotografowanym i opisywanym 
przez media. 

Scania P340 to bardzo nowoczesne auto z napędem terenowym. Całkowity 
koszt zakupu samochodu wyniósł 801.965,00 zł, z czego dotacja z budżetu Gmi-
ny Sierakowice wyniosła 540 tys. zł, Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Gdańsku 
przeznaczył 150 tys. zł, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – 62,5 
tys. zł, z Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego (PSP Kartuzy) – 30 tys. zł, 
a druhowie z sierakowickiej jednostki przekazali kwotę w wysokości 19 tys. zł 
z własnych środków (np. z akcji ratowniczych). 

Wielostronicową specyfikację techniczną przygotowali strażacy, a wykonawcą 
była firma Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak z Bielska-Białej.   

Powstał pierwszy w gminie Orlik 
Kończy się realizacja pierwszego w naszej gminie kompleksu boisk w ramach 
programu Orlik 2012. Inwestycja powstała przy Zespole Szkół w Kamienicy Kró-
lewskiej. W skład kompleksu wchodzą: dwa budynki z szatniami i sanitariatami, 
boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wym. 60m x 30m, boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 50m x 30m, gdzie będą 
m.in.: dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, do piłki ręcznej i tenisa 
ziemnego. Wykonawcą tego zadania jest firma  M. i K. Laska z Kościerzyny. Koszt 
budowy, łącznie z nadzorem, wynosi 1.018,000,00 zł. Na realizację tej inwestycji 
samorząd otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 
333 tys. zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego – także 333 tys. zł.  

Podsumowanie sezonu inwestycyjnego

Radni chętnie oglądali nowe auto 
sierakowickich strażaków

Na placu budowy przy kompleksie boisk Orlik w Kamienicy Królewskiej

Na placu budowy przy kompleksie boisk Orlik w Kamie-
nicy Królewskiej; na pierwszym planie od lewej: Ludwika 
Meronk, Halina Miotk, Maria Marcińska – sołtys Kamienicy 

i Hanna Subkowska-Wójcik – dyrektor Zespołu Szkół

Boisko w Szopie
Kolejna sportowa inwestycja została zrealizowana 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szopie. Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta 
wybudowało boisko do piłki nożnej o wymiarach 
30×60 m z naturalną nawierzchnią oraz boisko wie-
lofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Z budżetu 
Gminy Sierakowice dofinansowano zakup ogrodzenia 
boisk, tzw. piłkochwytów, w kwocie 50 tys. zł. 

Szklana
Sierakowicki samorząd miał także swój wkład finan-
sowy w rozbudowę Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego w Szklanej. Dofinansowanie z budżetu 
wyniosło 398 tys. zł.

Monitoring w centrum Sierakowic
Zrealizowano drugi etap monitoringu, obejmujący centrum Sierakowic, tj. Rynek 
oraz skrzyżowanie ulic: Kartuskiej, Lęborskiej i Słupskiej. Zainstalowano łącznie 
9 kamer – 5 zwykłych, 1 w kopułce wandaloodpornej oraz 3 tzw. megapikselowe. 
Te ostatnie kamery gwarantują uzyskanie dobrej jakości obrazu, pozwalającego 
zidentyfikować twarze osoby czy tablice rejestracyjne pojazdów. Obraz jest re-
jestrowany 24 godziny na dobę. Jego podgląd jest możliwy w Urzędzie Gminy 
i wkrótce także w komisariacie policji w Sierakowicach. 

Na terenie Parku Papieskiego, w odległości ok. 100 m od Ołtarza, będzie 
możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu tzw. hot spot. 
Wkrótce zostanie on odpowiednio oznakowany tablicami informacyjnymi. 

Monitoring wykonała firma ALSAT z Żukowa za kwotę 65.994,68zł. ☞
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Kilometry wyremontowanych dróg i chodników
Tegoroczny efekt remontów nawierzchni to ponad 10 km wybudowanych i wy-
remontowanych dróg na terenie gminy oraz chodniki za łączną kwotę ponad 
6,5 mln zł. Część funduszy na inwestycje drogowe pochodziła ze środków 
zewnętrznych. 

W Załakowie, w kierunku Siemirowic, wykonano nową nawierzchnię długości 
900 m.b., w Smolnikach – odcinek 2 km (do granicy gminy) wraz z chodnikiem 
przebiegającym przez wieś. W Łyśniewie wykonano nowy dywanik asfaltowy 
w kierunku Kowal i Załakowa o łącznej długości 550 m.b. 

Wyremontowano kolejny odcinek drogi relacji Gowidlino–Stara Huta o dłu-
gości 1,3 km. Zadanie to zostało dofinansowane z Departamentu Środowiska 
Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 tys. 
Całość kosztowała 188 tys. zł. 

Poza tym w Gowidlinie wykonano odwodnienie parkingu wraz z częścią ulic 
Kościelnej i Jeziornej oraz zainstalowano separator zanieczyszczeń. Oznacza to, że 
wody z części ulicy Wyszyńskiego, Jeziornej, Kościelnej oraz parkingu wpływają 
do jeziora już oczyszczone. Prace wykonał Henryk Mielewczyk. Całość (separator, 
materiały i robocizna) kosztowała 56,5 tys. zł. Wykonanie odwodnienia pozwoli 
w przyszłości odbierać wody także z terenu Zespołu Szkół oraz planowanych 
boisk przyszkolnych.

W listopadzie zakończono roboty drogowe w Sierakowicach w ramach tzw. 
schetynówek. Zakres robót obejmował remont ulic: Polnej, Podgórnej i części 
Ogrodowej oraz budowy ulic Piłsudskiego, części Ogrodowej, Kaszubskiej, 
Sambora, Hallera, ks. Jana Czapiewskiego, Gryfa Pomorskiego i Orła Białego. 
W ciągu tych ulic wykonano chodniki i nową kanalizację deszczową. Łączna 
długość wyremontowanych ulic wynosi 3,2 km. Wykonawca zadania – firma 
EUROVIA POLSKA S.A – otrzymała kwotę ryczałtową 4.869.195,51 zł.

W Tuchlinie, w kierunku na Tuchlinek, wyremontowano drogę na odcinku 
długości 800 m.b. Na części drogi zamontowano specjalne bariery ochronne. Po-
dobnej długości odcinek, bo wynoszący 750 m, wyremontowano w Mojuszewskiej 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej

Hucie. W Szopie Gmina sfinansowała wykonanie 
195-metrowego odcinka drogi powiatowej; łącznie 
wyremontowano tam 840 metrów nawierzchni. 

W ubiegłym roku Gmina Sierakowice wykonała 
pełną dokumentację techniczną budowy chodnika 
w Mojuszu od drogi wojewódzkiej nr 211 do końca 
wsi. Obecnie sierakowicki samorząd współfinansuje 
zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach.

W bieżącym roku w Sierakowicach zostały wy-
budowane chodniki na osiedlu Za Torami. Łączna 
powierzchnia nowych chodników wynosi ok. 1800 m2 
i obejmuje ciągi piesze wzdłuż ulic: Zielonej, części 
Leśnej, Okrężnej, Skłodowskiej, 11 Listopada, Maj-
kowskiego, Kwiatowej i Wyszyńskiego. 

Oprac. AK

W Zespole Szkół w Gowidlinie wójt Tadeusz Kobiela przedstawił koncepcję rozbudowy placówki

☞
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pozwolą Fundacji w dalszym ciągu prowadzić i w pełni finansować 
trzy ogólnonarodowe programy medyczno-edukacyjne: 
- badamy wszystkim noworodkom słuch, 
- leczymy bezdech, 
- ponad milion uczniów szkół podstawowych nauczyliśmy udzie-

lania pierwszej pomocy. 
Nasz Program Leczenia Dzieci Pompami Insulinowymi dotarł do 

wszystkich potrzebujących dzieci od 0 do 10 lat i aktualnie został 
przejęty przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Program Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków zakończyliśmy 
z końcem 2008 roku, ale zakupione przez nas urządzenia nadal 
znajdują się w ośrodkach i wykorzystywane są dla dobra wcze-
śniaków. W obecnej sytuacji nie ma potrzeby zakupu kolejnych 
urządzeń - dzięki Fundacji WOŚP zostały zakupione wszystkie 
niezbędne urządzenia, jakie mogą być potrzebne przy wykrywaniu 
i leczeniu retinopatii.

Liczymy, że będą Państwo z nami 10 stycznia i wspólnymi 
siłami wesprzemy polską onkologię dziecięcą!

Jak co roku zbiórka na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy odbędzie się także w gminie Sierakowice. Siedziba sztabu 
mieści się w Gimnazjum w Sierakowicach. 10 stycznia, od wcze-
snych godzin porannych, czterdziestu wolontariuszy (30 z Gimna-
zjum w Sierakowicach i 10 z Zespołu Szkół w Gowidlinie) będzie 
kwestować w okolicach kościołów w Sierakowicach, Gowidlinie, 
Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i Załakowie. W ramach 18. Fi-
nału w sierakowickim Gimnazjum odbędzie się pokaz udzielania 
pierwszej pomocy w wykonaniu harcerskiej drużyny ratowniczo-
medycznej „Alfa” z Gdańska oraz pokaz tańca nowoczesnego 
grupy Black Dance działającej pod kierownictwem Edyty Gawin. 
Szczegóły na plakatach w początku stycznia.

AK

Punkt widokowy Zamkowa Góra został 
odkryty na nowo. A wszystko dzięki deter-
minacji mieszkańców zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Kamienica Królewska, którzy postanowili 
przywrócić do życia dla siebie i turystów tę 
zaniedbaną i zapomnianą atrakcję. 

Punkt widokowy został oficjalnie otwar-
ty 25 listopada. W ciągu kilku ostatnich 
miesięcy, od momentu zamontowania 
tarasu widokowego, góra jest regularnie 
odwiedzana zarówno przez miejscowych, 
jak i przyjezdnych. Rozpościera się stamtąd 
wspaniały widok na kilka jezior. 

W uroczystości uczestniczyli: Kazimierz 
Kleina – senator RP, Janina Kwiecień – 
starosta kartuski, Tadeusz Kobiela – wójt 
gminy Sierakowice, ks. Tadeusz Kurach 
– proboszcz kamienicki, Krzysztof Sieniek 
– leśniczy, przedstawiciele Kaszubskiego Par-
ku Krajobrazowego, przedstawiciele ☞

Punkt widokowy Zamkowa Góra oficjalnie otwarty

Z platformy rozpościera się wspaniały widok – piękny o każdej porze roku

Osiemnasty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie 
się 10 stycznia 2010 r. Pieniądze, zebrane podczas tej największej 
akcji charytatywnej w Polsce, po raz drugi zostaną przeznaczone 
na wczesną diagnostykę chorób nowotworowych u dzieci. W ubie-
głym roku zebrano na ten cel 11 011 771,01 USD.

Oto co na temat akcji piszą organizatorzy na stronie interne-
towej www.wosp.org.pl: Kiedy rok temu mówiliśmy o diagno-
styce onkologicznej małych dzieci, okazało się, że „dotknęliśmy” 
niezwykle ważnego, ale także trudnego tematu. W Polsce jest 
kilkanaście centrów onkologii dziecięcej z doskonałą kadrą, które 
to centra nie są dostatecznie wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt potrzebny do diagnostyki i leczenia. Naszą ambicją było 
stworzenie kilkudziesięciu dodatkowych miejsc w Polsce (po 
kilka w każdym województwie), gdzie rodzice – skierowani przez 
pediatrę – będą mogli spotkać się ze specjalistą i wykonać ba-
danie w ramach wczesnej diagnostyki. I na ten cel zbieraliśmy 
pieniądze w czasie XVII Finału, który był ogromnym sukcesem 
(zebraliśmy ok. 40 mln zł). 

Okazało się jednak, że zebrana kwota jest niewystarczająca i nie 
jesteśmy w stanie zrealizować w pełni naszych planów. 

Udało nam się wyposażyć 60 pracowni radiologicznych w całej 
Polsce w nowoczesne aparaty USG, kupiliśmy też ultrasonografy 
dla klinik onkologicznych, doposażyliśmy istniejące pracownie 
rezonansu magnetycznego dla dzieci w zestawy anestezjologiczne, 
aby badania przebiegały w bezpiecznym znieczuleniu. 

To jednak za mało. Nie wystarczyło niestety środków na zakup 
nowoczesnego sprzętu dla klinik onkologicznych, takiego jak np. 
tomografy komputerowe, czy aparaty do neuronawigacji, które 
pozwalają na bardzo precyzyjne zdiagnozowanie położenia guza 
a następnie jego bezpieczne zoperowanie.

Aby z sukcesem zakończyć temat onkologii dziecięcej, postanowi-
liśmy poświęcić mu jeszcze jeden Finał. Mamy świadomość, że już 
od 17 lat cieszymy się ogromnym zaufaniem społecznym. Państwa 
zaufaniem! Cały czas na nie pracujemy i dlatego – jak co roku - tak 
i teraz, będziemy dokładnie rozliczać zebrane środki i pokazywać, 
jak bardzo wymierne są nasze działania. Przypominamy, że oprócz 
głównego celu Finału, zebrane w czasie styczniowej akcji środki 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 18.
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Nadleśnictwa Kartuzy z Marcinem Szy-
dlarskim na czele, uczniowie Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej oraz mieszkańcy 
Kamienicy. Gospodarzem był Jan Marciński 
– prezes Stowarzyszenia. 

– Inicjatywa mieszkańców Kamienickiego 
Młyna została poparta przez utworzone 
niedawno Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Sołectwa Kamienica Królewska, które 
podjęło się realizacji punktu widokowego 
Zamkowa Góra – mówił Jan Marciński. – 
Jest to pierwszy projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie. Dzięki przychylności 
Nadleśnictwa Kartuzy, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, poparciu Starostwa Powia-
towego i Wójta Gminy Sierakowice możemy 
się pochwalić naszą pracą na rzecz uatrak-
cyjnienia naszej małej kaszubskiej ojczyzny. 
Wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do powstania ścieżek oraz obiektu, bardzo 
gorąco dziękujemy. 

Wzniesienie Zamkowa Góra leży na te-
renie gminy Kartuzy, ale tuż przy granicy 
z gminą Sierakowice. Projekt zagospodaro-
wania terenu nie uzyskał wsparcia ze strony 
władz Gminy Kartuzy. Nie zniechęciło to 
jednak mieszkańców do realizacji pomysłu. 
Poszukali wsparcia w innych instytucjach, 
sami włożyli wiele pracy, wysiłku, a także 
środków finansowych w reaktywację punk-
tu widokowego. 

– Nawet pogoda nam dzisiaj sprzyja – po-
wiedziała podczas uroczystości otwarcia Ja-
nina Kwiecień. – Sprzyja tym, którzy wpadli 
na wspaniały pomysł, aby przypomnieć to, 
co jest przepiękne na terenach Kamienicy 
Królewskiej. Punkt widokowy Zamkowa 
Góra był kiedyś bardzo popularny i do-
stępny, no a potem gdzieś to zarosło, znikło 
i chwała za to tym z Państwa, którzy posta-
nowili przywrócić dawny wygląd i blask, no 
i dołożyć do naszych pięknych krajobrazów 
kolejne miejsce, kolejny szlak dla turystów 
i mieszkańców. Starostwo zostało zdopingo-
wane do pomocy w tym dziele. Nie było to 
szczególnie trudne, ponieważ Stowarzysze-
nie skorzystało z możliwości przystąpienia 
do konkursu grantowego, w którym wygra-
li – byli jednymi z najlepszych. Otrzymali 
dotację w kwocie 20 tys. zł. Jeszcze raz 
serdecznie gratuluję. Jest to dobry znak, 

że można tyle rzeczy zrobić w środowisku, 
jeśli znajdzie się lider, ktoś kto skupi wokół 
siebie inne osoby.

– Serce się raduje, jeśli przywraca się blask 
czemuś, co kiedyś było znane – stwierdził 
Tadeusz Kobiela. – To miejsce było znane 
jeszcze w czasach przedwojennych. Ludzie 
tutaj przychodzili na spacery, podziwiali 
okolicę i panoramę północno-zachodnich Ka-
szub. Gratuluję pomysłu tutejszym mieszkań-
com, bo widać, jaki potencjał wspaniałych 
pomysłów drzemie wśród ludzi. Dziękuję 
inicjatorom, że wrócili całej społeczności 
blask tego znakomitego miejsca. 

Do punktu widokowego prowadzą łącz-
nie trzy trasy o różnym stopniu trudności. 
Strzałki wskazują kierunek na szczyt, 
więc nie można zabłądzić. Na stromych 
zboczach góry zamontowano poręcze 
i prowizoryczne schodki, które ułatwia-
ją dotarcie do celu. Poza tym na trasie 
ustawiono kilkanaście ławeczek, gdzie 

można odpocząć i podziwiać widoki, bo 
wspinaczka na szczyt wymaga odrobiny 
wysiłku. Na szczycie zbudowano taras, 
z którego rozciąga się wspaniała panorama 
okolic obu Kamienic: Królewskiej i Młyna. 
U podnóża góry, dla zmotoryzowanych 
turystów, przygotowano parking.

Z Zamkową Górą związana jest legenda. 
Dawniej na wzgórzu stał zamek, w którym 
pracowała służąca o imieniu Zuzanna. Do 
jej codziennych obowiązków należało m.in. 
noszenie wody z jeziora Junno na szczyt 
wzniesienia. Była to praca bardzo uciążli-
wa, więc zdesperowana Zuzanna przeklęła 
zamek, który zapadł się pod ziemię. W jego 
miejscu powstała w ziemi głęboka dziura. 
Jedni opowiadali, że była tak głęboka, iż 
kamień w nią rzucony nie dosięgał dna, jesz-
cze inni – że kamienie jakaś siła wyrzucała 
z powrotem na powierzchnię, więc otworu 
nigdy nie udało się zasypać. 

AK

☞

Po wspinaczce można wreszcie odpocząć

Uczniowie z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej

Otwarcia punktu widokowego dokonali: Janina Kwiecień, Tadeusz Kobiela i Jan Marciński
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☞
Aleksy Pepliński w otoczeniu najbliższych 

podczas VIII Dyktanda Kaszubskiego w Sierakowicach 7 listopada 2009 roku

W bieżącym roku Gmina Sierakowice wydała bogaty zbiór utworów 
braci Antoniego i Aleksego Peplińskich. Skąd wziął się pomysł?

Pomysł niewątpliwie wziął się z chęci dostrzegania i utrwalania dorobku miesz-
kańców naszej gminy. A że bracia Peplińscy są nieprzeciętnymi obywatelami tej 
ziemi, zatem należał im się ten gest ze strony współziomków. Od dość dawna 
Zarząd oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Sierakowicach szukał 
sponsora, jak też okazji, która pozwoliłaby na zajęcie się ogromnym zbiorem 
utworów braci Peplińskich.
Kto był sponsorem, wiadomo z poprzedniego pytania, a co było okazją?

Rzeczywiście gros środków na wydanie Antologii pochodziło z gminnych 
funduszy. Jednak swoją cegiełkę dołożyło też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. I w tym momencie należy już wspomnieć o okazji. Rok 2009 przy-
niósł ze sobą lokalizację miejsca VIII Dyktanda Kaszubskiego w Sierakowicach. 
Przygotowania do tej ogólnokaszubskiej imprezy zaczęły się już jesienią ubiegłego 
roku właśnie od napisania wniosków o dofinansowanie do odpowiednich mini-
sterstw. Gminny Ośrodek Kultury, w porozumieniu z sierakowickim oddziałem 
ZKP, aplikował o środki na ten cel do MKiDN. Wśród kosztów znalazła się też 
partycypacja w wydaniu Antologii utworów braci Peplińskich. Książka miała być 
trwałą pamiątką wydarzenia, z niej też czerpano teksty do dyktowania.
Czy zbiory utworów braci Peplińskich są rzeczywiście pokaźne?

Zdecydowanie tak. Jako osoba bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie 
Antologii, zetknęłam się ze wszystkimi udostępnionymi przez Aleksego Pepliń-
skiego utworami. Wśród nich były (zapewne nie wszystkie) utwory księdza 
Antoniego i ogromny zbiór Jego własnych dzieł. Każdy z twórców był zaanga-
żowany pisarsko i poetycko przez większość swojego życia, zatem nie dziw, że 
dorobek jest fascynujący. 
Antologia obejmuje wszystkie przekazane utwory?

Niestety nie. W tej chwili liczy 500 stron, to i tak sporo. Gdyby miała objąć 
wszystkie albo większość utworów, rozrosłaby się do ogromnych rozmiarów. 
Przy wyborze tekstów pracowała grupa zrzeszeńców, która czytała utwory 
i wybierała przeznaczone do druku (Barbara Klawikowska, Janina Mielewczyk, 
Joanna Lejk, Danuta Pioch). Można powiedzieć, że większość przekazanych 
tekstów nie znalazła się w zbiorze, choć dzieło jest pokaźnych rozmiarów, co 

Rozmowa Agnieszki Król z Danutą Pioch

O pracach związanych 
z przygotowaniem „Antologii utworów 
Antoniego i Aleksego Peplińskich”

ilustruje obszerność dorobku Antoniego i Aleksego 
Peplińskich.
Co z komputerowym bankiem tekstów? Czy 
istniała taka baza?

Można powiedzieć, że od chwili wydania Antolo-
gii istnieje (w pewnym zakresie). Otrzymane teksty 
były w postaci rękopisów. Prawda, że wykonanych 
bardzo starannie i czytelnie, ale wszystkie wymagały 
wprowadzenia do komputera. Czekał ogrom pracy. 
Od momentu uzyskania rękopisów w lutym,  do lipca 
2009 roku trwało wpisywanie. Pracowało nad tym 
sześć osób: Magdalena Bigus, Tadeusz Bigus (junior), 
Tomasz Browarczyk, Lucyna Łagoda, Alicja Pioch 
i Danuta Pioch. 
Jakie rodzaje i gatunki literackie tworzył 
Antoni Pepliński?

Ksiądz Antoni zaczął przygodę literacką od 
wierszy. Kiedy opublikował pierwsze utwory 
(w „Zrzeszy Kaszubskiej” – 1946), nie był jeszcze 
księdzem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1950 
roku. Sporo jego wierszy przerodziło się po-
tem w pieśni. Są wśród nich pieśni religijne  
(kolędy, np Jezë, òstaw szopã..., do których pisania 
zachęcał go L. Roppel) i całkiem sporo świeckich, 

Na twarzy uhonorowanego przez ziomków Aleksego 
Peplińskiego malowało się ogromne wzruszenie
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☞ chętnie śpiewanych do dziś na Kaszubach (Stëdnicczé Jezoro – dziś śpiewana 
jako Kaszëbsczé jezora, czy Żebë wrócył ten czas...). Oprócz utworów w języku 
kaszubskim tworzył też po polsku, szczególnie wiersze i dramaty.
Czy prezentowana Antologia jest pierwszym wydaniem utworów 
Księdza Antoniego?

Niektóre z tekstów pojawiły się rzeczywiście po raz pierwszy w druku. Więk-
szość jednak była już dawniej publikowana: zbiorek wierszy Niech szëmi las 
z 1973 roku prezentował 18 wierszy, zbiorek pieśni Kaszëbë wòłają nas z 1988 
roku prezentujący 30 pieśni z nutami, około 20 kolęd zostało ulokowanych  1982 r. 
w zbiorze Kaszëbsczé kòlãdë i gòdowé spiéwë, sporo utworów zamieszczono 
w Antologii kaszubskiej poezji religijnej. Swiãti dzél dëszë z 1981 roku. Niestety 
nie udało się skorzystać z istniejących zapisów, zatem na użytek tej Antologii 
wszystkie teksty wpisywano na nowo. Było to również konieczne z uwagi na 
wprowadzenie do tekstów obowiązujących obecnie norm kaszubskiego języka 
literackiego. Nad poprawnością językową czuwał profesor Jerzy Treder, który 
dokonał również naukowego opracowania utworów.
A co z utworami Aleksego Peplińskiego?

To bardzo płodny twórca. Jego dorobek artystyczny znacznie przerasta ilo-
ściowo dokonania brata. Szkopuł w tym, że do tej pory rzadko Jego utwory były 
publikowane. Wśród nich znajdują się: utwory sceniczne kaszubskie (25) i polskie 
(9), inscenizacje kaszubskie (7), polskie i kaszubskie wiersze, wiersze polityczne, 
gawędy z Kaszub(100). Doprawdy imponujący zbiór, z czego nawet nie połowa zo-
stała zamieszczona w przygotowanej Antologii. Tak jak brat Antoni – Aleksy zaczął 
wcześnie tworzyć. Pierwsze utwory powstały już w trakcie pobytu w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum w Bytowie (1946 r.). Kolejne rodziły się na przestrzeni całego 
życia. Do tej pory nieliczne wydrukowano: wiersz Dżôd (1956) i Do słuńca, Ka-
szëbsczé jasełka (1986), Gôdczi msëszejsczé („Pomerania” 1995) oraz Bëtowsczé 
strôszczi (2006). Sądzę, że po wydaniu Antologii Aleksy Pepliński może się czuć 
usatysfakcjonowany, bo ponad 360 stron zbioru zajmują Jego właśnie utwory. 
Należało mu się to uznanie od ziomków, jako człowiekowi i artyście.
Kto jeszcze przyczynił się do powstania Antologii?

Oprócz wymienianych już wyżej osób: prof. J. Treder – redakcja naukowa 
i językowa, D. Pioch – redakcja i korekta, 6 osób wpisujących teksty, 4 osoby 
dokonujące wyboru utworów – należy pamiętać o osobach czuwających nad 

poprawnością utworów muzycznych: Tomaszu 
Fopke, Witosławie Frankowskiej, Celinie Lesz-
czyńskiej-Rubin, jak również o Bogusławie Glińskim 
– specu od składu, przygotowania do druku, typografii 
i projektu okładki.
Czy są jakieś głosy dotyczące wydanej po-
zycji?

Na razie szczególnie cieszy nas jeden, z nie byle 
jakich ust. Profesor J. Treder w korespondencji 
napisał: „Cieszę się, że się Wam, Sierakowiczanom, 
wszystko udało. Antologia prezentuje się wspaniale. 
Brawo!” Aleksy Pepliński, jak też licznie reprezento-
wana podczas VIII Dyktanda Kaszubskiego rodzina 
Peplińskich i Leszczyńskich również wyrażali swoje 
zadowolenie.
Dziękuję za rozmowę.

Foto: Tomasz Ziemann 

Święta Bożego Narodzenia 
we wspomnieniach 
Moniki Malinowskiej

 
Monika Malinowska urodziła się  5 maja 1929 r. w Załakowskich 
Pustkach. Kiedy wspomina dawne czasy, mruży oczy, jakby szu-
kała wspomnień w głębiach pokładów pamięci. W rzeczywistości 
próbuje dojrzeć rozmówcę, bo od dawna jest niedowidząca. Był 
taki czas, że nie widziała prawie nic. Teraz, po operacji, jedno oko 
daje szansę dostrzegać bliskich. Mimo swoich osiemdziesięciu lat 
i słabego wzroku jej oczy wyrażają wiele uczuć, które krótko by 
się dało sklasyfikować kwestią Małego Księcia – Dobrze widzi się 
tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 

Z ludzkiego punktu widzenia można sądzić, że to nieszczęśliwa 
osoba, bo los jej nie oszczędzał. Miała trzy siostry: Annę, Jadwigę 
i Łucję. Ona była najmłodsza z dzieci. Trzech braci - Piotra, Jana 
i Leona - wcale nie pamięta, bo każdy z nich umarł dożywszy 
pół roku. Ojciec zmarł w 1945 roku i zostały same z matką. 
Wcześniej już też nie było łatwo, więc mała Monika, jako sześcio-
letnie dziecko, pracowała u Niemców Zelewskich, pasąc krowy 
i pomagając doglądać dzieci. Pamięta dobrze te czasy, bo matka 
zabierała ją do domu na każde święta i niedzielę, czekała więc 
tych świat z niecierpliwością. Nie były bogate ani okazałe, były 
wprost zwyczajne (chleb, kiełbasa, ciasto drożdżowe) i skromne, 
nie czekała na prezenty, których matka nie była w stanie jej dać. 
Dla niej liczyła się rodzina, ciepło rodzinnego domu. Choć nie 
było jej źle u niemieckiego gospodarza, to jednak tęskniła za do-
mem. Po każdych świętach wracała do rzeczywistości, czyli dla 

niej kończyły się dość smutno, nie myślała jednak nigdy o sobie, 
że jest nieszczęśliwa.

Niezwykle trudnym okresem jej życia była śmierć matki w kwiet-
niu 1965 roku. Wtedy już nic nie było takie same jak dawniej. Za 
szczęście i zrządzenie opatrzności poczytuje sobie to, że będąc 
jeszcze z matką opiekowała się małym synem sąsiadów – Stefanem 
(do szóstego roku jego życia). Ten przywiązał się do swojej niani 
i zabrał ją potem do siebie. Odtąd ma dom. Znalazła dobrych ludzi, 
którzy są dla niej rodziną, a ona ich ciocią Moniką. Cieszy się więc 
z każdych kolejnych Świąt z nimi, bo wie, że „mają dla niej serce”. 
Oczywiście czeka również na tegoroczne Boże Narodzenie i już się 
raduje. Nie wyobraża sobie życia bez nich, a oni bez niej.

Spisała – D. Pioch

Tomasz Fopke, Danuta Pioch i Bartłomiej Kunc 
podczas promocji Antologii w trakcie 

VIII Dyktanda Kaszubskiego w Sierakowicach
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☞

Jedyny zachowany znak z nazwą Piekiełko stoi w Puzdrowie

Gody (Boże Narodzenie) – były zawsze najlepsze, najpiękniejsze, 
najweselsze. Gdy byłam dzieckiem, ojciec chodził w Wigilię do 
kościoła na Pasterkę. Od domu aż do wioski śpiewał głośno kolędy. 
To sobie zapamiętałam, choć byłam jeszcze małą dziewczynką. 
Zanim wyszedł, nałożył dużo opału w piece, bo twierdził, że gdy 
narodzi się Malusieńki, to musi mu być ciepło. Matka z szóstką 
dzieci zostawała w domu.

W święta było uroczyście, może nie tak wystawnie jak dziś, ale 
atmosfera była bardziej podniosła. Nikomu nie przyszło do głowy, 
by psuć ją jakimiś przyziemnymi sprawami albo niekatolickimi 
zachowaniami. 

Każdy miał choinkę. Nie było na niej bombek, były łańcuchy 
wykonane przez nas, śnieg z waty, jabłuszka, ciastka na sznurku. 
W zasadzie same jadalne rzeczy, chętnie się więc przy choince 
kręciliśmy. Drzewko stawialiśmy dopiero przed Wigilią, nie miesiąc 
wcześniej, jak to się robi teraz. 

Wszyscy siadaliśmy razem do stołu, składaliśmy sobie życze-
nia, dzieliliśmy się opłatkiem, było bardzo uroczyście. Z potraw 
pamiętam postne specjały: zupa, samorobne kluski (wałkowane, 
krojone, bardzo smaczne), jajka w każdej postaci, tańsze ryby (bo 
nie było w domu bogato – głównie śledź).

Ojciec opowiadał nam o Gwiazdkach, chciał nam napędzić więcej 
strachu. A potem przychodziły te Gwiazdki (z Sierakowic i okolicznych 
domów), klęczałam przed nimi i mówiłam Ojcze nasz, tego się nie 
zapomina, bo to było silne przeżycie.  Wszyscy śpiewaliśmy kolędy, 
właściwie tylko kolędy, żadnych innych pieśni. Mówią, że Kaszubi nie 
umieją śpiewać. To nieprawda, we wszystkich domach było słychać 
śpiew. Rozkładaliśmy na stole książeczki, śpiewniki i śpiewaliśmy kilka 
zwrotek, znaliśmy potem po kilka (nie jedną, czy zaledwie dwie).

Ojciec miał 35 morgowe gospodarstwo, były krowy, świnie. Wie-
czorem szedł do chlewa i podawał krowom na ręku chleb, coś do 
lizania (dokładnie nie wiem). Mówił, że będą mówiły ludzkim gło-
sem, więc trzeba z nimi się obejść jak z człowiekiem, może trochę 
z obawy, by się nie poskarżyły na zły los, gdy będą miały głos.

Żyliśmy dawniej biednie, ale wszystko potrafiliśmy bardziej 
uczcić, docenić, cieszyć się drobnostkami. Życzę wszystkim rodzin-
nych i ciepłych świąt, nie muszą być wcale huczne i wystawne, 
bo szczęście nie lubi zgiełku.

Wspomnienia spisała D. Pioch

(Za przyzwoleniem Pani Agnieszki szukam odpowiedniego frag-
mentu poezji, który odda ton jej wypowiedzi). Niech zatem będzie 
jak dawniej, jak pisał C.K. Norwid:

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
  

Przedwojenne Święta Bożego 
Narodzenia we wspomnieniach 
Agnieszki Drywa

Piekiełko – mała miejscowość (wybudowanie, przy-
siółek) na południowo-zachodnim krańcu Sierakowic. 
Wychodząc z Wichrowych Wzgórz w Sierakowicach, 
można przejść malowniczą trasą do Puzdrowa i po 
drodze wstąpić do Piekiełka, bo zaiste będzie po dro-
dze. Nazwa ta nie pojawia się w starszych dokumen-
tach. Odnotowuje ją Urząd Gminy oraz Schematyzm 
diecezji chełmińskiej z 1991, 1992 i 1995 roku.

Miejscowość jest malowniczo położona, przecięta 
głębokim parowem, na dnie którego dawniej wyra-
biano torf. Mieszka w niej zaledwie 73 mieszkańców 
w kilkunastu domostwach. Trudno dociec etymologii 
nazwy, wszystko jednak wskazuje, że wzięła się ona 
od właściwości topograficznych terenu (owego zagłę-
bienia). Wywodzący się z oddalonego o 2 kilometry 
Puzdrowa ksiądz Bernard Sychta nie mógł w swoim 
Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludo-
wej pominąć takiej nazwy. Zanotował przy niej, że 
piekiełkiem nazywano na Kaszubach doliny, kotliny, 
liczne wądoły i to zarówno na obszarze kaszubskim, 
jak i kociewskim, np. w Puzdrowie (ciekawe, że przy-
pisał Piekiełko do Puzdrowa), Gnieżdżewie, Męcikale, 
Dziemianach, Brusach, Dunajkach. Profesor Edward 
Breza w pracy Nazwy miejscowości gminy Sierako-

W Piekiełku drżą na myśl 
o przyjściu Pana

wice dodaje, że w nazwach tych „wszędzie w domyśle pozostaje interpretacja: 
to miejsca dostępne tylko dla diabłów”.

Czy dlatego w Piekiełku drżą na myśl o przyjściu Pana? Skądże! Przecież drżeć 
można nie tylko ze strachu, zimna, gniewu czy zdenerwowania. Przyczyną drże-
nia mogą też być pozytywne emocje: szczęście, przejęcie, radość. I to one w tym 
przedświątecznym czasie przepełniają serca mieszkańców. Mimo iż w Piekiełku, 
to jednak, jak wszyscy, czekają świąt niecierpliwie, drżą z przejęcia na myśl 
o narodzeniu Dzieciątka.
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Jakże często z okazji Nowego Roku życzymy sobie zdrowia, szczę-
ścia i wszelkiej pomyślności.

Jak często ta wszelka pomyślność jest niebezpieczna. Może ob-
rócić się przeciwko nam.

Życzmy sobie pomyślności Bożej, czyli tego, żeby wszystko działo 
się po myśli Pana Boga.

Dlaczego Pan Jezus przyszedł na świat jako małe ludzkie dziecko?

Dlaczego żył trzydzieści lat pomiędzy ludźmi w Nazarecie?
Przecież mógł się pojawić nagle, jako dorosły już człowiek, umrzeć 
i zmartwychwstać.

Czy nas to nie zastanawia? Jacy mamy być, jeżeli przyjmujemy 
tajemnicę Bożego Narodzenia?

Dlatego przyszedł na świat jako prawdziwy człowiek, żebyśmy 
szli Jego i naszą ludzką drogą.

Można więcej powiedzieć. Jezus – człowiek - poprzez nas chce 
działać, pracować, kochać, cierpieć, ufać. Skoro podjął nasze ludzkie 

Najstarszą mieszkanką Piekiełka jest Agnieszka Drywa (88 lat), tu urodzona, 
wychowana, całe życie z tym miejscem związana.  Pani Agnieszka (rocznik 1921), 
z domu Markowska, jest w tej chwili najstarszą mieszkanką ... no właśnie czego? Wsi, 
przysiółka? Nikt z mieszkańców nie jest w stanie tego jasno przedstawić. Najstarsza 
mieszkanka twierdzi, iż wcześniej zawsze się mówiło, że mieszkają w Sierakowicach 
Wybudowaniu. Kiedy wybudowano domy na Abrahama, to nazwa Wybudowanie 
została zarezerwowana dla tamtego miejsca, żeby więc nie było podwójnej nazwy 
Wybudowanie, wprowadzono Piekiełko (trochę ta teoria kłóci się z wcześniejszym 
odnotowaniem tej nazwy przez B. Sychtę). Pani Agnieszka przyzwyczaiła się do nazwy 
Sierakowice, jako starszej osobie nie brzmi jej dobrze Piekiełko, wręcz się jej nie 
podoba. Korespondencja, jaką otrzymuje, zawsze jest adresowana na Sierakowice.

Zawsze tu mieszkali: Labudowie, Kobielowie, rodzina Masowa, Klebbowie. 
Byli jedną wielką (a może małą) wiejską rodziną – dosłownie i w przenośni. 
Wszyscy byli tu ze sobą w jakiś sposób spokrewnieni. Nigdy nie było waśni, 
sporów, kłótni, zatargów.

Córka Agnieszki – Maria Wejher – i jej mąż Roman potwierdzają słowa matki. 
Mówią, że ludzie są tu spokojni, życzliwi, dobrze im się tu mieszka. Roman spro-
wadził się do żony w 1980 roku. Czuje się tu dobrze. Kiedy w czasie wichury 
zerwało im dach, wszyscy sąsiedzi stanęli do pomocy. Pracowali cały tydzień, 
przynosili materiał. Po tygodniu dach był gotów. Gdy Roman wprowadził się tu 
w latach 80-tych, dookoła były pola, rosły truskawki, nie było wielkiej szkoły, 
stadionu, bloków. Teraz robi się ciasno, sierakowicka zabudowa podchodzi coraz 

życie, wszystko co ludzkie może okazać się święte: nasza praca, 
nasze zmęczenie, nasza ludzka miłość, samotność, cierpienie.

Świętym jest ten, kto nie przeszkadza Jezusowi działać.
Kto otwiera się, aby Jezus szedł przez niego w świat.

Ile myśli nachodzi, kiedy czytamy w Prologu świętego Jana:
„A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI”.

Zamieszkało, to znaczy: stale przebywa – jest.

Tyle się wyrzekł Pan Jezus w  świętą noc betlejemską. Zrezygno-
wał z ziemskiego majestatu, wygodnego mieszkania z firankami 
w oknach, ale nie wyrzekł się ziemskiej, ludzkiej miłości.

Matczynej miłości, troski opiekuna – świętego Józefa, serdecz-
ności pasterzy i mędrców.

Uświęcił ludzką miłość w naszych rodzinach. Dlatego Wigilia to 
opłatek, życzenia, podarunki, poszukiwanie bliskich pogubionych 
po świecie osób, radość spotkania się przy stole.

Wybrała M.K.

bliżej. Jeszcze siedzą „jak u Pana Boga za piecem”, 
choć w Piekiełku (śmiech), ale pewnie już niedługo.

Maria wspomina, że w dzieciństwie wstydziła się 
przyznawać do swojej miejscowości, nie lubiła mówić 
gdzie mieszka, bo dzieci w szkole żartowały, czasami 
dokuczały, jak to dzieci. Dziś przyzwyczaili się do egzo-
tyki ukrytej w nazwie. Co więcej, są dumni, że wszyscy 
zwracają na nią uwagę, są zdziwieni, zainteresowani.

Kiedy Roman tu zamieszkał, musiał się zameldować 
i powstała taka dziwna sytuacja, że każde z nich (te-
ściowa, żona, on) miało w dokumentach inny adres: 
Sierakowice Wybudowanie, Sierakowice Podgórna, 
Piekiełko. Pani Agnieszka twierdzi, że pewne nazwy 
były często nadawane zwyczajowo, na przykład na 
dzisiejszej ulicy Mirachowskiej stał kiedyś piękny stary 
dom pod strzechą, który w jej młodości długo nazywa-
no Betlejem, z czasem jednak nazwa zanikła, prawdo-
podobnie z woli właściciela. Myśli, że podobnie mogło 
być z Piekiełkiem, tyle że ta nazwa się przyjęła.

Niektórzy twierdzą, że w dawnych czasach naj-
krótsza droga z targu (który odbywał się na sierako-
wickim rynku) w stronę Tuchlina, Gowidlina, Rokit 
prowadziła właśnie przez Piekiełko, a w najniższym 
zagłębieniu parowu stała karczma przydrożna. Nikt 
jednak nie potrafi zagwarantować prawdziwości 
tej informacji. Pani Agnieszka wspomina, że w tym 
miejscu stały początkowo tylko dwa domy i całe 
miejsce umownie nazywano karczmą, nie jest jednak 
tej hipotezy w stu procentach pewna. 

Istnieją plany włączenia Piekiełka do Sierakowic, 
mieszkańcy przyzwyczaili się jednak do swojej nazwy 
i nie podzielają tego pomysłu, a może bardziej boją 
się rozległych zmian w dokumentach i urzędach. Jest 
im dobrze w ich własnym Piekiełku, z piekielnych 
rzeczy nic tu nie ma,  może… poza drogą, którą je-
sienią, zimą i wiosną piekielnie trudno pokonać. Za 
nową utwardzoną drogę gotowi by byli oddać duszę, 
ale nie temu, o którym czytelnik teraz pomyślał, tacy 
nie są, choć mieszkają w Piekiełku.

Wszystkim rozmówcom i informatorom 
dziękuję za pomoc – Danuta Pioch

Foto D. Pioch

Refleksje bożonarodzeniowe ks. Jana Twardowskiego

W dolinie Piekiełko, a za nim Sierakowice
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„Il Natale” - Boże Narodzenie 
we Włoszech
W czasie rekolekcji adwentowych, jakie miałem przyjemność 
poprowadzić w parafii św. Marcina w Sierakowicach, zostałem 
poproszony przez Wiadomości Sierakowickie o przedstawienie 
włoskich zwyczajów bożonarodzeniowych. Chętnie dzielę się moimi 
spostrzeżeniami, tym bardziej że jako diakon chętnie pisywałem 
felietony w tym czasopiśmie (można je jeszcze dziś odczytać na 
stronach internetowych).

Od razu chciałbym zaznaczyć, że nie jestem w stanie podać synte-
tycznego obrazu zwyczajów świątecznych w całej Italii, gdyż jest to 
kraj ogromnie zróżnicowany. W całej Polsce przebieg Świąt wygląda 
podobnie, we Włoszech różni się on znacznie.  Inaczej celebruje 
się Boże Narodzenie na Sycylii czy w Neapolu, inaczej w Rzymie, 
a jeszcze inaczej na północy kraju. Od trzech lat spędzam „il Natale” 
w alpejskiej wiosce Vigo di Cadore (w miejscowości sąsiadującej 
z Lorenzago, gdzie Papież Jan Paweł II spędzał kilkakrotnie swój 
wakacyjny urlop, raz odpoczywał tu też Benedykt XVI, którego mia-
łem okazję wówczas spotkać i przez chwilę z Nim porozmawiać). To 
właśnie doświadczeniami z tejże parafii chciałbym się podzielić.

Zwolenników śnieżnego Bożego Narodzenia ucieszy fakt, że 
w Alpach można poczuć się jak w Polsce, w innych regionach 
Włoch oczywiście śniegu nie ma (za wyjątkiem wyższych szczytów 
Apeninów). Na północy można również spotkać przyozdobioną 
choinkę, a im dalej na południe, tym rzadszy jest to widok. O ile 
choinka nie stanowi obowiązkowej oprawy bożonarodzeniowej, 
jak to jest u nas, o tyle nieodzownym elementem wystroju domów 
i kościołów jest „il presepio”, czyli świąteczna szopka (im bardziej 
rozbudowana, tym lepiej). Trudno się temu dziwić, skoro to we 
Włoszech narodził się zwyczaj konstruowania żłóbków, a to za 
sprawą św. Franciszka. Dziś w Asyżu podziwiać można całoroczną 
wystawę świąteczną, upamiętniającą pomysł wielkiego świętego. 
A jeśli koś chciałby zrobić zakupy ozdób do szopki (figur ludzi, 
zwierząt, domków, małych drzew itd.), to powinien udać się do 
Neapolu, gdzie – na jednej z uroczych wąskich uliczek – znajduje się 
kilkadziesiąt sklepików, oferujących ich sprzedaż przez cały rok.

Najważniejsza kwestia, dotycząca prezentowanego przez mnie 
tematu, dotyczy przebiegu włoskiej Wigilii. W tym miejscu, nie-
stety, muszę rozczarować czytelników. Sam też doznałem wielkie-
go rozczarowania, kiedy po raz pierwszy spędzałem Święta we 
Włoszech. Uroczystej Wigilii po prostu w Italii nie ma… Brak jest 
tradycyjnych potraw, wigilijnego postu, opłatka, śpiewania 

W zbliżającym się czasie świąt Bożego 
Narodzenia będą gościć w śpiewanych ko-
lędach i czytanych ewangeliach szczególnie 
trzy imiona: Jezus, Maryja i Józef. Boże 
Dzieciątko jest bezsprzecznym Numerem 1 
w tym okresie, Maryja też towarzyszy nam 
przez cały rok liturgiczny. Rzadziej nato-
miast wspomina się Józefa, który po Matce 
Bożej jest najważniejszym Świętym Pańskim. 
Okres bożonarodzeniowy jest zatem do-
brym czasem, by wspomnieć i o Nim.

Oblubieniec Najświętszej Marii Panny, 
opiekun i wychowawca małego Jezusa, 
spełnia ważną rolę, choć jest zwykłym rze-
mieślnikiem. Według przekazów biblijnych 

wywodzi się jednak z rodziny królewskiej, 
od Abrahama aż do króla Dawida, a od 
Dawida dalej do Jakuba – swego ojca. Bóg 
zdecydował, że ród królewski Dawida straci 
ziemskie panowanie na rzecz innego króle-
stwa, którym chciał go obdarzyć.

Urodzony w Betlejem, opuszcza je jako 
młodzieniec, gdyż swoją pobożnością drażni 
otoczenie. Przenosi się do Nazaretu, za-
mieszkuje u pewnego rzemieślnika i pracuje 
jako pomocnik cieśli. W sąsiedztwie jest 
dom Joachima i Anny. Ich córka Maria, któ-
ra ślubowała dozgonną czystość, wychodzi 
za Józefa. Postanawiają razem wieść czyste 
życie, w dozgonnym dziewictwie – tworzą 

małżeństwo zwane ewangelicznym lub też 
Józefowym. Dalsze losy Świętej Rodziny 
są wszystkim dobrze znane, opisane przez 
ewangelistów, przypominane corocznie 
w świątecznym okresie.

Oprócz ewangelicznych przekazów są 
jeszcze podania. Te głoszą, że św. Józef 
zmarł w wieku 70. lat na ręku Jezusa, 
w obecności Przenajświętszej Maryi. Ciała 
świętego nigdy nie odnaleziono, a jako miej-
sce pochówku wskazuje się Dolinę Józefata 
pod Jerozolimą.

W Piśmie Świętym nazywa się Józefa 
„mężem sprawiedliwym”, jest on też sym-
bolem pobożności, czystości, pracowitości 
i troskliwości. Aż nadto pozytywnych 
cech, jak na jednego człowieka, ale jest 
to człowiek ze wszech miar niezwykły. 
Ludzie ciągle wierzą, że wybierając imię 
dla potomstwa należy robić to z wielkim 
namysłem, bo każde imię niesie za sobą 
określone cechy. Zobaczmy zatem, czy 
imię Józef często było wybierane dla 

Józef i jego imiennicy w naszej gminie

Święta Rodzina w rzeźbie z alabastru – 
na murach kościoła św. Józefa

Pozostałości fundamentów domu Joachima i Anny –rodziców Maryi w Nazarecie
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kolęd, rozdawania prezentów, poruszającego nastroju. Pierw-
sze moje włoskie „il Natale” było naprawdę smutne, do kolejnych 
zdążyłem się już przyzwyczaić. 

Msza Wigilii Bożego Narodzenia, zwana u nas Pasterką, jest 
z kolei wyjątkowym przeżyciem. W wypełnionym wiernymi ko-
ściele wsłuchiwać można się w starannie przygotowany występ 
chóru, uczestnicząc w pięknej i dostojnej liturgii. Dopiero w tym 
momencie poczuć można klimat Bożego Narodzenia, mimo że jego  
nadejście już  tydzień wcześniej oznajmiają donośnie i uroczyście 
bijące dzwony (zawsze o 20.00 rozlega się ich głos i trwa około 
kwadrans). W tym momencie chciałbym również zauważyć, że 
Włosi nie mają tak obfitego skarbca kolęd i pastorałek jak my. Jest 
jedynie kilka znanych przez wszystkich pieśni bożonarodzeniowych. 
Chór parafialny sprawił mi kiedyś ogromną radość, śpiewając „Gdy 
się Chrystus rodzi”, oczywiście po włosku.

A potem przychodzi dzień Bożego Narodzenia. Uroczysty, 
spędzony w gronie rodzinnym obiad pełni poniekąd rolę naszej 
Wieczerzy Wigilijnej.  W tzw. drugim dniu Bożego Narodzenia 
(w św. Szczepana) praktycznie już się nie świętuje i ludzie nie 
przychodzą tłumnie do kościoła. Czas Bożego Narodzenia kończy 
się uroczystością Trzech Króli (notabene jest to dzień wolny od 
pracy!!!), w którym dzieci oczekują na prezenty, przynoszone przez 

„la befana” (czarownicę (!)). Wcześniej już otrzymały podarunki od 
Gwiazdora, nazywanego tu „il Babbo Natale”. Kolejną ciekawostką 
jest fakt, że księża nie chodzą „po kolędzie” w okresie bożona-

rodzeniowym. Błogosławieństwo domów („la benedizione delle 
case”) odbywa się dopiero w Wielkim Poście lub po Wielkanocy, 
a gdzieniegdzie nawet w czasie wakacji.

Trudno jest porównywać przebieg włoskich i polskich Świąt 
Narodzenia Pana. Obiektywnie rzecz ujmując nie można war-
tościować, stwierdzając, gdzie jest lepiej, a gdzie gorzej. Jest po 
prostu inaczej. Jedyne spostrzeżenie –  i zarazem moje ostrzeżenie 
– dotyczy tylko jednej kwestii. Starsi Włosi wspominają ze wzru-
szeniem lata sześćdziesiąte, kiedy to kultywowano wiele tradycji 
i zwyczajów, przypominających w jakimś stopniu polskie obchody 
Bożego Narodzenia. One z czasem zanikły. Trzeba nam zatem dbać, 
aby w dobie szalejącej komercjalizacji i globalizacji nie zatracić 
naszych pięknych tradycji, bo może się okazać, że za kilkadziesiąt 
lat ze łzami wzruszenia i tęsknoty wspominać będziemy, że kiedyś 
Święta to były Święta, a dziś?....

Do tych pięknych, tradycyjnych Świąt Bożego Narodzenia stara-
łem się przygotować parafian ze św. Marcina podczas adwentowych 
rekolekcji. Mam nadzieję, że moje wskazówki i przemyślenia pomogą 
komuś w lepszym przeżyciu nadchodzących świątecznych dni. Choć 
trwamy jeszcze w adwentowym oczekiwaniu, już dziś – z małym wy-
przedzeniem – pragnę życzyć przede wszystkim duchowego przeżycia 
Świąt, tak abyśmy po ich zakończeniu mogli stwierdzić, że jesteśmy 
lepszymi ludźmi. A to ważny i istotny dodatek do naszych pięknych 
świątecznych tradycji przeżywania Narodzenia Pańskiego. 

Ks. Wojciech Kardyś

☞

nazwania męskiego potomstwa. Ilu Jó-
zefów mieszka w gminie Sierakowice.

Z danych statystycznych wynika, że na 
przestrzeni 90 lat (od roku 1918 do 2009) 
imię Józef zostało nadane w naszej gmi-
nie 135 osobom (żyjącym - wg stanu na 
dzień 7 grudnia 2009 roku). Porównanie 
uczynione w roku ubiegłym nt. frekwencji 
imienia Maria pokazuje, że wypadło ono 

na niekorzyść męskiego imienia (2,5 raza 
więcej kobiet o imieniu Maria niż mężczyzn 
o imieniu Józef). 

W poszczególnych rocznikach przed-
stawiało się to bardzo różnie. Rozpiętość 
liczbowa waha się od 1 do 7 (1948 r.). W ze-
stawieniu rocznikowym widać, że imię to nie 
cieszyło się nigdy zbyt dużą popularnością . 
Liczba 7 pojawiła się tylko raz, dwa roczniki 

☞

1918 1 1937 3 1954 5 1971 2
1920 1 1938 1 1955 6 1973 1
1921 1 1939 2 1956 5 1974 4
1922 1 1940 3 1957 3 1975 1
1923 1 1941 1 1968 4 1977 1
1924 2 1942 1 1959 1 1978 1
1925 1 1943 6 1960 3 1982 1
1927 2 1944 2 1961 1 1987 2
1928 2 1945 2 1962 4 1995 1
1929 1 1946 3 1963 2 1998 1
1930 2 1948 7 1964 1 2009 1
1931 2 1949 2 1965 3  
1932 3 1950 4 1966 1  
1934 1 1951 3 1967 3  
1935 2 1952 5 1969 1  
1936 4 1953 1 1970 3

mogą się poszczycić liczbą 6, pięciokrotne 
nadanie imienia przyniosły trzy roczniki, 
po czterech Józefów zameldowano w pię-
ciu rocznikach. W większości lat dominuje 
liczba 1 (25 lat), 2 nadania w 13 rocznikach, 
3 - w dziesięciu latach.  Pojawiają się też lata, 
w których nie wybierano tego imienia (tak 
było w 1919, 1926, 1934, 1947, 1968, 1972, 1976, 
1979-1981, 1983-1986, 1988-1994, 1996-1997, 
1999-2008). Imię nie pojawiało się (nie było 
wybierane) w 43 rocznikach na przestrzeni 
90 lat, to bardzo duże odstępy. 

Może młodzi rodzice zechcą wrócić do 
starszych imion, bo szkoda żeby imię wią-
żące się z tyloma cnotami traciło w konfron-
tacji z nową modą.

Dla szerszego zobrazowaniu frekwencji 
imienia Józef w poszczególnych rocznikach 
na terenie gminy Sierakowice szczegółowe 
zestawienie (żyjących obecnie Józefów).

D. Pioch
Foto D. Pioch

Fragmenty oryginalnej posadzki 
z domu Józefa w Nazarecie

Rzadko ilustrowana scena ślubu Józefa i Maryi, 
witraż w podziemiach kościoła św. Józefa 
w Nazarecie, na miejscu dawnego domu
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☞

Dar czasu i uwagi
Najdroższą rzeczą dla każdego człowieka 
jest  czas. I nad niczym tak nie drżymy 
jak nad czasem. I niczego tak innym 
ludziom nie żałujemy jak czasu. I nie 
ma większego daru, jaki możemy dać 
drugiemu człowiekowi, jak czas.

I jak miarą mądrości człowieka jest  
umiejętność organizowania swojego czasu, 
tak miarą miłości jest dawanie swojego 
czasu drugiemu człowiekowi.

ks. M. Maliński

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się m.in. 
z prezentami. Lubimy obdarowywać bliskie 
nam osoby. Handel przygotowuje się do 
szału zakupów. Zachodzimy w głowę, co 
komu kupić, co przypadnie do gustu, jaki 
wybrać prezent? 

Jednak najcudowniejszym i najwspanial-
szym prezentem, jakim możemy obdarować 
drugiego człowieka, jest dar czasu i uwagi. 
Przed nami długi czas świętowania – wigilia 

i trzy wolne dni, potem Nowy Rok i kolejne 
dwa wolne dni. To długi czas bycia ze sobą. 
Jest to szansa i okazja (może jedyna od kil-
ku miesięcy lub lat, może niepowtarzalna?), 
szansa ofiarowania komuś swojego czasu 
i uwagi. Ten dar wymaga przygotowania 
i wiedzy, trzeba się przy nim natrudzić, 
jak przy każdym prezencie darowanym 
z serca.

Rzadko stwarzamy sobie okazję do 
słuchania siebie wzajemnie. Tempo 
życia, jego pośpiech, komputeryzacja, 
e-maile, sms-y pozwalają na szybką 
wymianę informacji i komunikatów, ale 
nie sprzyjają wsłuchiwaniu się w drugą 
osobę. Telewizja, radio, bardzo głośna 
muzyka, wszystko nas ogłusza i zabiera 
nam czas. 

Okazje do słuchania siebie nawzajem 
musimy specjalnie tworzyć. Warto przecież 
poświęcić jeden wieczór lub jedno popo-
łudnie ważnej dla mnie osobie: mojemu 
małżonkowi, dziecku, rodzicom, przyjacie-
lowi. Zamiast oglądać telewizję, zamiast 
iść na dyskotekę, zamiast ślęczeć przed 

komputerem, po prostu usiąść lub wyjść 
na spacer i spróbować otworzyć się na 
drugiego człowieka.

Na ogół – wbrew pozorom – nie słucha-
my osoby, która chce nam coś powiedzieć. 
Słuchamy jedynie własnych przekonań, 
własnych myśli i wyobrażeń. Właściwie 
nic do nas nie dociera. Jeśli pragniemy 
kogoś naprawdę wysłuchać, musimy 
mieć tak zwany pusty umysł. Nie można 
wsłuchiwać się w swoje myśli. Musimy 
zrobić w sobie miejsce, przestrzeń na to, 
co ktoś chce nam powiedzieć i co ma  do 
powiedzenia. Niełatwo jest zrobić w sobie 
takie wolne miejsce. Ale to właśnie moja 
gotowość słuchania i wyciszenia skłaniają 
drugą osobę do mówienia. Tu nie chodzi 
tylko o to, żeby nie mówić na głos gdy 
z kimś rozmawiamy, żeby nie przerywać, 
wtrącać własne uwagi i sugestie. Tu cho-
dzi o ciszę wewnętrzną. O to, żeby w tym 
samym czasie nie rozmawiać z samym 
sobą. Dopiero wtedy może pojawić się chęć 
i możliwość mówienia o czymś istotnym. 
Niewiele jest osób, które tak potrafią 

Mikołajki w SPON
Ponad sześćdziesiąt osób uczestniczyło w mikołajkach w sierako-
wickiej filii SPON. Nieczęsto nadarza się okazja, aby stowarzyszeni 
w SPON mogli zebrać się w tak licznym gronie. Jedną z niewielu 
takich dorocznych okazji jest przedświąteczne spotkanie, które 
w tym roku odbyło się w środę 9 grudnia. 

Po raz drugi na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie z klasy 
IIIe szkoły podstawowej w Sierakowicach. Dzieci przygotowane 
przez nauczycielkę Annę Bendzmer zaprezentowały przedstawienie 
o tematyce zimowo-świątecznej. 

Ale to nie był koniec atrakcji, bowiem zebranych odwiedził 
najprawdziwszy święty Mikołaj. Okazuje się, że nie tylko dzieci 
wyczekują tego wyjątkowego grudniowego gościa. Mikołaj obda-
rował wszystkich prezentami nie pomijając nikogo. 

W przygotowanie tego niezwykle uroczystego spotkania zaanga-
żowało się wiele osób – pani Ela zadbała o dekoracje, a panie Janka 
i Zosia oraz pan Ryszard spędzili wiele godzin w kuchni szykując 
potrawy. Wiele innych osób od rana uwijało się, aby z wszystkim 
zdążyć na czas. Spotkanie było udane, także dzięki pomocy material-
nej sponsorów. Ciasta i pieczywo na spotkanie zapewniły piekarnie 
Stencel i Graham, a drób Ubojnia Drobiu państwa Gosz. 

AK
Foto: AK

Uczniowie z klasy IIIe z nauczycielką Anną Bendzmer
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słuchać. Osobiście znam lub znałam 
zaledwie kilka takich osób. Ich zdolność 
słuchania dawała im nieodparty urok. Czy 
tacy ludzie robią coś specjalnego? Nie, oni 
po prostu słuchają, tak jakby słuchali śpie-
wu ptaków albo muzyki. Przede wszystkim 
nie słuchają uszami, ale całą swoją głębią. 
Czyli nie zatrzymują wszystkiego na pozio-
mie uszu, tylko otwierają się całym ciałem 
i umysłem na obecność drugiej osoby i na 
to, co ona mówi. Potrzeba wielu lat trenin-
gu, żeby się tego nauczyć, ale należy zacząć 
próbować od zaraz.

Krok pierwszy i najważniejszy: nie słu-
chać własnych myśli, nie rozmawiać ze sobą 
i nie przerywać. Oddychać głębiej, jakby 
się było na łące, w lesie lub nad morzem. 
Usiąść wygodnie, rozluźnić się. Patrzeć 
na słuchaną osobę, jakby patrzyło się na 
ciekawy, interesujący krajobraz. Okaże się 
wówczas, że można słuchać drugiego czło-
wieka z taką przyjemnością, z jaką słucha 
się szumu strumienia.

Może się okazać, że dar naszego czasu 
i uwagi był najcenniejszym, najmilszym 
i najpotrzebniejszym prezentem spośród 
wszystkich kosztownych upominków. To 

☞ ten prezent może dać światło i siłę drugiej 
osobie na trudną i mroczną drogę życia.

Życzę wszystkim ciszy wewnętrznej 
i zdolności słuchania.

Maria Karolak

List do Świętego Mikołaja

Najukochańszy ze wszystkich Święty,
Nie proszę wcale o prezenty, 
ale o jeden wyjątkowy
strasznie wesoły DZIEŃ DOMOWY.

Chcę, żeby mama, jak dobra wróżka,
Rzekła: dzieciaki, nastawcie uszka,
Dziś, zgodnie z nowym obyczajem
zaczniemy od ...CZYTANIA BAJEK.

Chcę, żeby tato zakrzyknął basem,
Że dzisiaj DYSPONUJE CZASEM,
Ma świetny humor i dlatego
Będzie budował z klocków lego.

Chcę, żeby przyszli babcia i dziadek, 
Przynieśli ciastka i oranżadę
Na fantastyczny BAL DOMOWY
To byłby DZIEŃ MIKOŁAJKOWY!

Dzieci odwdzięczyły się za podarunki 
śpiewem i wierszami, a nawet przygotowały 
prezenty dla Mikołaja. Najmłodsza grupa 
podarowała mikołajowy portret, inna z ko-
lei – książeczkę z rysunkami namalowanymi 
przez dzieci.    

Święty Mikołaj jest postacią historyczną, 
o czym często się zapomina. O świętym 
i legendach z nim związanych pisze m.in. 
Hanna Szymanderska w książce „Polskie 
tradycje świąteczne”. 

Prawdziwy święty Mikołaj urodził się 
w połowie III wieku w mieście Petara. Sławę 
zyskał jako biskup Miry, który bohatersko 
wstawiał się za chrześcijanami w czasach 
prześladowań przez cesarza Dioklecjana. 
Został za to wtrącony do więzienia i torturo-
wany. Uwolnił go dopiero Konstantyn Wielki. 
Biskup Mikołaj zmarł 6 grudnia 345 roku. 

W Europie krążyły liczne legendy o hoj-
ności i pomocy niesionej potrzebującym 
przez Mikołaja. Jedna z nich wyjaśnia, dla-
czego św. Mikołaj został patronem biednych 
panien i mikołajkowych podarunków. Pew-
nego razu szedł ulicą rodzinnej Petary, gdy 
usłyszał płacz. Zajrzał do domu, skąd do-
biegał ów płacz i zobaczył trzy szlachcianki 
i ich ojca, gotowego popełnić niegodziwość, 
aby zdobyć posag dla córek. Jeszcze tej 
samej nocy biskup Mikołaj po kryjomu 
wrzucił tyle złotych monet do izby biednego 
szlachcica, że starczyło na posag dla naj-
starszej córki. Wkrótce w podobny sposób 
wyposażone zostały pozostałe dwie.  

I tak oto Mikołaj, biskup Miry, został 
świętym od podarunków. 

Tekst i foto: AK

Mikołaj z prezentami odwiedził przedszkolaki

Mikołajki to jeden z niewielu szczególnych 
dni w roku z wielką niecierpliwością wy-
czekiwany przez dzieci. Oznacza wizytę 
Mikołaja i wypełniony prezentami wór dla 
grzecznych dzieci oraz... rózgę dla grzecz-
nych inaczej. 

Mikołaj zawitał także do dzieci z siera-
kowickiego Przedszkola Samorządowego. 

Dzieciaki z wielką niecierpliwością wycze-
kiwały gościa, a kiedy wreszcie się pojawił, 
zapanowała wielka radość i uśmiech roz-
jaśnił dziecięce buzie. Prezenty dla każdej 
grupy przedszkolaków były tak wielkie, że 
nie zmieściły się w worku, więc Mikołaj 
musiał posiłkować się małym wozem, na 
który załadował wielkie paczki. 
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Mikołaje przyjechały!

Szopa
Nie  ma chyba osoby w Polsce, która  nie wiedziałaby, 
że na początku grudnia św. Mikołaj przychodzi do 
grzecznych dzieci i rozdaje prezenty!? Ten starszy 
pan w czerwonym kostiumie, z długą i białą brodą 
przybywa do nas na saniach z dalekiej Laponii.

I tym razem Święty o nas nie zapomniał. Choć zimy 
już nie te, bo często bez mrozu i białego puchu, to 
Mikołaj dotrze do każdego zakątka na Ziemi.

6 grudnia 2009 r. do „Małej Szkoły” w Szopie, tuż po 
godzinie 13.00, zawitał cały tabun mikołajów, a nawet 
pań mikołajowych. Mikołaje poszły z duchem czasu 
i „nieco” zmodyfikowały swoje zaprzęgi. Przybyły 
bowiem na motorach wszelkiego rodzaju. Te piękne 
i okazałe maszyny przez ponad godzinę można było 
podziwiać na placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Licznie zgromadzeni mieszkańcy, a przede wszystkim 
dzieci, nie tylko robili sobie wspólne zdjęcia na ich 
tle, ale również próbowali dosiąść „mechaniczne 
renifery”.

Świta mikołajów tymczasem rozdawała dzieciom 
cukierki, a później zwiedziła placówkę. Nie obyło 
się także bez poczęstunku – ciasta i gorącej herbaty 
(bo przecież Kaszubi to bardzo gościnna społecz-
ność), które przygotowali mieszkańcy sołectwa 
Bącka Huta.
„Mała Szkoła” wywarła wielkie wrażenie na go-

ściach! Szczególną uwagę zwrócili na prace  malar-
skie wykonane na szkle przez wychowanków, które 
zdobią szkolne korytarze. 

Mikołaje zapowiedzieli, że po tym wszystkim, co 
zobaczyli w Szopie, z radością za rok ponownie od-
wiedzą to miejsce! Trzymamy „świętych” za słowo! 

Zastępowi Mikołajów przewodniczył Pan Andrzej 
Drywa, właściciel Prywatnego Przedsiębiorstwa 
Produkcji Betonów „DRYWA”  z Sosnowej Góry k. 
Sierakowic.

Sabina Lejk
Foto: Sabina Lejk

Szklana
Długo oczekiwany przez dzieci Mikołaj zawitać miał 
do Szklanej o godz. 15.00. Kiedy podekscytowane 
dzieciaki wraz z rodzicami wypatrywały św. Mikołaja, 
usłyszały turkot motorów, a za chwilę zobaczyły 
ogromną grupę mikołajkowych motocyklistów za-
jeżdżających przed świetlicę. Zachwytom i radości 
nie było końca, bo przecież okazja zrobienia sobie 
zdjęcia z tyloma Mikołajami i przy tylu maszynach 
nie zdarza się często. Pani sołtys  poprosiła dzieci 
na obdarowanie słodyczami od gminnego Mikołaja, 
a gości na gorącą herbatę. Wspólnie śpiewając kolędy 
wkroczyliśmy w okres świąteczny. 

Na zakończenie głośnym okrzykiem „Do zobaczenia 
za rok!” pożegnaliśmy Mikołaja oraz motocyklistów 
z Kaszubskiego Stowarzyszenia „Czarty” z Sierakowic. 
Na ręce pana Andrzeja Drywy składamy serdeczne 
podziękowanie za wystąpienie z taką inicjatywą.

Grażyna Warmowska
Foto: Marlena Bach
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Mikołaje przyjechały!
Fo

to
: S

ab
in

a 
Le

jk

Foto: Mateusz Drywa
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Pokój na ziemi ludziom, 
a w niebie cisza gwiazd,
grają anieli, świat się chlebem dzieli,
świat ma dziś świąteczny blask...

Zdrowych i spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia, 
przepełnionych miłością i wiarą 
w lepsze jutro 
wszystkim swoim Klientom 
życzy Właściciel i Pracownicy 
sklepu Expert 

6 grudnia, jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie. 
Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko prezent 
dostanie.
 
Jak co roku Święte Mikołaje odwiedziły wszystkie sołectwa 
z terenu Gminy Sierakowice rozdając słodycze dzieciom.  
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa gorące 
podziękowania za okazane serce i przekazane dary: 
- Wójtowi Gminy Sierakowice
- Dariuszowi Jankowskiemu –Hurtownia UNI-PACK w Puzdrowie
- właścicielom Sklepu Spożywczego ALKOR - Sierakowice
- Mieczysławowi Skibińskiemu – Hurtownia Ogólnospożywcza 
w Sierakowicach
- Marii Kostuch - Sklep „Helga”- Sierakowice
- Markowi Bojanowskiemu - Sklep spożywczy – Sierakowice
- Henrykowi Furman - Sklep spożywczy – Sierakowice
- Danucie Jelińskiej - „Gościniec nad Słupią” – Tuchlino
- Elżbiecie Grzenkowicz - Sklep drogeryjno-przemysłowy – Sierakowice 
- Joannie Choszcz- Sklep spożywczy – Tuchlino
- Państwu Brzeskim – Sklep odzieżowy – Sierakowice. 
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Karta z historii Sierakowic

Ewangelicy
Działalność reformatorska Marcina Lutra szybko ogarnęła całą 
Europę. Na Pomorze Gdańskie reformacja przybyła w 1518 r. 
Luteranizm szybko się rozprzestrzeniał na większe i mniejsze 
ośrodki miejskie, aby w dalszej kolejności dotrzeć do klasztorów 
i wiejskich parafii.

Do dekanatu mirachowskiego, w skład którego wchodziła parafia 
sierakowicka, także dotarła reformacja. Pod koniec XVII w. rzesza 
protestantów na terenie kaszubskich parafii była liczna. Spadek lud-
ności protestanckiej w dekanacie mirachowskim nastąpił dopiero 
w pierwszej połowie XVIII w., do czego przyczynili się franciszkanie 
– reformaci z Wejherowa. Najbardziej znaczące nawrócenia nastę-
powały w miejscowościach leżących w pobliżu wejherowskiego 
klasztoru. Teren parafii sierakowickiej w tym okresie nie był licznie 
zamieszkiwany przez luteran. Według wizytacji biskupiej z 1702 r. 
na terenie parafii sierakowickiej zamieszkiwało 80 protestantów, 
a w 1780 r. było ich 120. Powiat mirachowski w 1780 r. liczył 9710 
mieszkańców, z czego luteranie stanowili 10 % tej liczby. Protestan-
ci nie byli tylko przedstawicielami narodowości niemieckiej, do 
ewangelików należała także rodzima ludność pomorska. 

W 1820 r. znaczna część ewangelików zamieszkujących teren 
parafii sierakowickiej należała do zboru w Bukowinie, gdzie rów-
nież znajdował się cmentarz. Obecnie na terenie przykościelnym 
znajdują się z tego okresu krzyże z grobów ewangelików, na jednym 
z nich widnieje data 1814 r. W 1860 r. protestanci ze wschodniej 
części parafii sierakowickiej zostali przyłączeni do zboru w Mira-
chowie, a z części południowo-zachodniej do Sulęczyna.

W końcu XIX w. nastąpił wzrost liczby protestantów, wpływ na tą 
sytuację miała polityka rządu pruskiego popierająca osiedlanie się 
w tych terenach ewangelików. Najwięcej w 1869 r. było protestan-
tów w Tuchlinie i Łyśniewie. Dla dzieci ewangelickich prowadzona 
była szkoła w Szklanej, gdzie uczyło się 136 dzieci.

1 czerwca 1888 r. utworzony został zbór ewangelicki w Sierako-
wicach w Okręgu Kartuz. Nowo powstały zbór utworzony został 
z części ewangelickich gmin kościelnych, a mianowicie: Mirachowa, 
Sulęczyna i Bukowiny, w jego skład weszło łącznie 36 okolicznych 
wiosek. Jeszcze przed utworzeniem nowej gminy, w dniu 26 maja 
1882 r. radca kościelny z Mirachowa nabył ziemię pod przyszłą gmi-
nę. Zostało zakupionych 60 morgów od Jakuba Kerbsa (właściciel 
znacznej części Sierakowic). Dla erygowanego zboru nie obrano 
patrona, natomiast przyjęto stawki opłat za udzielanie sakramentów, 
które były takie same, jak w zborze mirachowskim.  

Pierwszym pastorem był od listopada 1889 r. Gustaw Hugo An-
termann, który tę funkcję pełnił do 1891 r. W 1890 r. pod opieką 
pastora były 1284 osoby z 38 miejscowości, wspomagał on także 
okoliczne zbory w Bukowinie, Mirachowie i Sulęczynie.

Dom pastora (plebania) był gotowy w 1890 r., w początkowym 
czasie nabożeństwa odbywały się w plebanii. Rozpoczęcie budo-
wy kościoła nastąpiło 29 września 1895 r., w tym dniu ,,założono” 
kamień węgielny. Po tej uroczystości zebrani wzięli udział w bie-
siadzie zorganizowanej w lokalu u Feyersteina w Sierakowicach 
(ul. Kartuska 4). Na kościół zbierano fundusze z własnych składek, 
ze środków rad kościelnych, z synodu prowincjalnego i Towarzy-
stwa Gustawa Adolfa. Kościół oddano do użytku 11 października 
1896 r. Na uroczystość oddania kościoła przyjechały ewangelic-
kie władze kościelne. Nowy kościół poświęcił Superintendent 
Plath z Kartuz, w obecności Generalsuperintendenta D. Döblina. 
Modlitwę odmówił pastor Peter, główną liturgię sprawował 
Superintendent Generalny. W uroczystości brał udział kartuski 
ewangelicki chór kościelny.

Kolejnymi pastorami byli: Peter Max Carl Hermann (1891-1898), 
dr Benicken Hans (1898-1903), Wunder Albert (1903-1920), Weiss 

(1921-1923), a w latach: 1924-1936 misjonarz August Motzkus. Pastor 
ten od 1920 r. zarządzał zborem sulęczyńskim, a od 1924 r. także 
sierakowickim. 

Największy rozwój gminy ewangelickiej przypadł za czasów 
pastora Wundera (ok. 1300 ewangelików), zaś w latach 1918-1920, 
w związku z uzyskaniem przez Polskę niepodległości, nastąpiła 
duża emigracja ludności niemieckiej (w tym ewangelików) z tere-
nów Kaszub. Wraz z ludnością opuszczali Polskę także pastoro-
wie. Wiązało się to z brakiem perspektyw na przyszłość. W 1921 
r. w powiecie kartuskim było 8 gmin wyznania ewangelickiego, 
którymi zarządzało 5 pastorów. Ewangelicy stanowili 10,6 %  ogółu 
ludności. Zbór w Sierakowicach przez prawie dziesięć lat został 
osierocony przez pasterzy. Kościół był nieczynny, zastanawiano 
się nawet nad oddaniem go katolikom. Ewangelicy w tym czasie 
nie mogli z własnych składek utrzymać swego pastora. W celu 
sprawowania nabożeństw w niektóre niedziele sprowadzano 
pastorów z sąsiedztwa, a mianowicie: pastora Koba z Bukowiny 
i pastora Thimma z Wielkiego Pomyska. Do bezpośredniej pomo-
cy pastorowi A. Motzkusowi przydzielono pomocnika, a później 
diakona Gustawa Hoffmanna.

Ze zborem wyznania ewangelicko–augsburskiego w Sierako-
wicach, działającym w okresie międzywojennym, związana jest 
szczególnie postać diakona Gustawa Hoffmanna. 

Gustaw Hoffmann urodził się 18 lutego 1903 r. w Spohn (Szpon), 
w powiecie Berent (kościerskim). Miejscowość tą później często 
odwiedzał. W 1920 r. opuścił rodzinne strony, wyjechał do Nie-
miec w celu zdobycia wykształcenia i zawodu nauczyciela, które 
po czterech latach uzyskał. Następnie zawarł związek małżeński 
z Luise, pochodzącą z Poldersee (Prusy Zachodnie). W 1927 r. 

Kościół ewangelicki, 1940 r.
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urodził się syn Karl Heinz. 
Dwa lata później sprowadza-
ją się do Sierakowic, gdzie 
urodziły się kolejne dzieci, 
a mianowicie: Erika, Gerda 
i Gotfryd.

Z przybyciem diakona 
Gustawa Hoffmana do Siera-
kowic następuje odnowienie 
zboru. Diakon był nauczy-
cielem, uczył religii w Go-
widlinie, Załakowie, Kolonii 
i w Łosienicach, w kościele 
rozpoczął odprawianie an-
dachtów. Po terenie poruszał 
się motocyklem i bryczką 
zaprzężoną w konie, nie-
kiedy dojeżdżał również do 
Sulęczyna. 

Zajmował się młodzieżą ewangelicką, organizował zebrania, 
zawody sportowe, utworzył orkiestrę dętą i smyczkową oraz chór 
kościelny. Dla dorosłych organizował zabawy i wycieczki. Prowa-
dził też mały oddział straży pożarnej. 

Sprowadzając się do Sierakowic zastał placówkę zaniedbaną: 
,,trzeba bowiem wiedzieć iż sprowadziwszy się w roku zeszłym, 
nie zastał nic, tylko gołą ziemię i mocno uszkodzone zabudowa-
nia”. W latach 1931-32 odnowił zaniedbaną plebanię ewangelicką, 
wyremontował i naprawił zabudowania oraz zakupił dwa dzwony. 
Oprócz pracy duszpasterskiej prowadził gospodarstwo rolne, do 
którego prowadzenia wynajmował inne osoby. 

Swoją pomocą ogarniał także rolników ewangelickich. 
W pierwszym półroczu 1932 r. sprowadził dwa wagony słomy, 
która sprzedawana była w cenie 4 zł za 100 kg, zaś Polacy w tym 
czasie płacili 9 zł za 100 kg. Oprócz słomy, rozprowadzał wagony 
ospy (pasza) po 8 zł i żyta po 12 zł za 100 kg. Już w pierwszych 
latach jego zarządzania zbór ewangelicki był przykładnie pro-
wadzony.   

Z okazji 50. rocznicy istnienia zboru ewangelickiego w Sierako-
wicach, diakon zorganizował uroczystość połączoną ze zjazdem 
Niemców z powiatu kartuskiego i bytowskiego. W obchodach 
uczestniczyło ok. 400 osób.  

W 1937 r. w 16. miejscowościach należących do Sierakowic, 
zamieszkiwało 350 ewangelików, a w 1939 r. – 265.

Dnia 27 marca 1939 r. G. Hoffmann został aresztowany przez tajną 
policję polską i wywieziony (Siedlce, Brześć Litewski). Następnie 
17 września 1939 r. został uwolniony przez niemieckie oddziały 
wojskowe. Po powrocie, w październiku 1939 r., mianowany kie-
rownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach. W tym 
okresie współorganizował w Sierakowicach Spółdzielnię Rolniczą 
(Raiffeisengenossenschaft).

W marcu 1945 r. wraz z rodziną opuścił Sierakowice, aby poprzez 
Gdynię dotrzeć statkiem do Danii, a następnie do Niemiec.         

Od stycznia 1949 r. Gustaw Hoffmann był pastorem w Nottuln 
(Nadrenia Północna Westfalia) w Diasporze Billerbeck. Zmarł 6 
maja 1961 r. w Nottuln i tam został pochowany. Jedna z ulic w tym 
mieście nosi nazwę Pastor Hoffmann Strasse.

W okresie powojennym na terenie gminy sierakowickiej pozo-
stało niewielu ewangelików, w roku 1946 r. było ich 150. Niektórzy 
opuścili te strony, inni pozostali na wieczność. 

Po niespełna 57. latach, wraz z wyjazdem diakona z Polski, prze-
stała funkcjonować gmina ewangelicka w Sierakowicach.

W dniu 1 kwietnia 1948 r. Ministerstwo Administracji Publicznej 
podjęło decyzję o przekazaniu kościoła i działki nr 700/353 po byłej 
gminie ewangelickiej w zarząd i użytkowanie parafii katolickiej 
pw. św. Marcina w Sierakowicach.

Mirosław Kuczkowski

Diakon G. Hoffmann, 1940 r.

Przedświąteczne 
przygotowania w SPON
Jedno z przedświątecznych spotkań w sierakowickiej filii SPON 
upłynęło pod znakiem przygotowywania ozdób choinkowych 
i dekoracji na wigilijny stół. 

Na spotkanie każdy przyniósł wykonane ręcznie, przez siebie lub 
kogoś z rodziny, ozdoby na choinkę i świąteczne stroiki. I okazało się, 
że nie trzeba wiele, oprócz dobrego pomysłu i prostych materiałów, aby 
wykonać wspaniałe dekoracje. Wystarczy kolorowy papier, wstążki oraz 
odrobina darów natury, czyli gałęzie, szyszki, owoce, orzechy itp. 

I tak, zwinięte spiralnie w formie stożka, gałęzie brzozy, udeko-
rowane plasterkami suszonych owoców i kokardami, mogą pre-
tendować do miana nowoczesnej choinki. Brzozowe gałęzie można 
także wykorzystać jako bazę wieńca świątecznego. Wystarczy 
spryskać go złotym sprayem i udekorować np. orzechami i ma-
łymi bombkami. Z pociętej na kilkucentymetrowe kawałki słomy 
można zrobić łańcuch, przyozdabiając go dodatkowo wstążkami, 
a z kolorowego papieru wyczarować ozdobne plecione serca do 
zawieszenia na choinkę. Dekoracyjną choinkę można wykonać 
także z siana i ozdobić koralikami i drewnianymi zawieszkami. 
Możliwości jest bardzo wiele.

Pani Elżbieta Szymikowska pokazała, jak wykonać gwiazdę z pa-
pieru lub wstążki. Natomiast pani Stefania Czaja, która uwielbia 
szydełkować, przyniosła wykonanego przez siebie Mikołaja, w któ-
rym sprytnie ukryła butelkę. To doskonały i zarazem dowcipny 
pomysł na opakowanie tego typu podarunku.  

Wspólne przygotowywanie bożonarodzeniowych dekoracji 
bardzo się spodobało członkom SPON. To także świetny pomysł 
na zaangażowanie całej rodziny, dzieci i dorosłych, w świąteczne 
przygotowania. Poza tym nic tak nie cieszy, jak własnoręcznie 
wykonane niepowtarzalne ozdoby. 

AK
Foto: AK

Elżbieta Szymikowska demonstruje, jak wykonać z papieru lub wstążki 
gwiazdy na choinkę
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Te „rekolekcje” miały trwać pełne trzy lata. Sąd Wojewódzki 
w Gdańsku określił mi nawet dokładny ich termin. Wliczając czas 
pobytu w areszcie od 31 sierpnia 1982r., miały się zakończyć 31 
sierpnia 1985r o godz. 18.00.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Kościoła Chełmińskiego, 
a szczególnie J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Mariana Przykuckiego, 
i dzięki tzw. „aktowi łaski” Przewodniczącego Rady Państwa Hen-
ryka Jabłońskiego, trwały tylko siedem miesięcy, a właściwie aż 
pełnych siedem miesięcy (Uchwała Rady Państwa Nr PU -1111-26-
83 z dnia 15.03.1983 r). Chociaż „akt łaski” zwalniał mnie 15 marca, 
opuściłem Potulice dopiero w Wielką Środę 30 marca 1983 r. (Sygn.
akt IIIk 151/82, Zakład Karny Potulice). Było to wyjście warunkowe 
z zawieszeniem kary na lat 3 i karą dodatkową pozbawienia praw 
publicznych na okres 2 lat.

Długie „rekolekcje” przyszło mi przeżywać w trzech odsłonach - 
najpierw w areszcie przy ulicy Starowiejskiej w Gdyni, potem na Kur-
kowej w Gdańsku, wreszcie w Zakładzie Karnym w Potulicach.

Muszę podkreślić, że nie zamierzam robić z siebie bohatera, ani 
nie czuję się bohaterem. Znalazłem się w wirze historii jak Piłat 
w Credo. Nie brałem udziału w wydarzeniach sierpniowych, nie 
angażowałem się w konspirację solidarnościową, zawsze byłem 
i pozostałem zwolennikiem pokojowych rozwiązań wszelkich 
konfliktów. Wykonując jedynie moją pracę duszpasterską w miej-
scu i w czasie, który Bóg mi wyznaczył, stałem się uczestnikiem 
wielkiej historii – przemian ustrojowych.

Jak już wspomniałem w rozmowie zamieszczonej w „Wiadomo-
ściach Sierakowickich” w poprzednim numerze - od lipca 1978 r. 
do kwietnia 1983 r. byłem wikariuszem w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni. Bywają decyzje i spotkania, które 
wyciskają piętno na całe nasze życie. Myślę tutaj o decyzji ks. 
biskupa, kierującego mnie, jako wikariusza, do wspomnianej 
parafii w Gdyni, gdzie proboszczem był ks. prałat Hilary Jastak. 
Przyjeżdżając do tej parafii z dekretem ks. biskupa ordynariusza 
nie zdawałem sobie sprawy, że znajdę się w centrum ówczesnych 
wydarzeń solidarnościowych, patriotycznych, a nawet politycznych. 
Historia pokazała, że ks. prałat Hilary Jastak i parafia stali się 
fundamentem, na których potem budowano kolejne wydarzenia 
płynące z sierpniowych dni 1980 r.

Przez 24 godziny na dobę przewijali się przez plebanię ówcześni 
działacze solidarnościowi. Wszystkie spotkania Stoczni Lenina 
i Komuny Paryskiej odbywały się u nas. Chcąc nie chcąc stopniowo 
w to wszystko się angażowałem. Rozdzielałem komunię świętą na 
pierwszej mszy św. w Stoczni Komuny Paryskiej. Warto dodać, że 
w Stoczni Lenina mszę świętą zaczęto odprawiać wiele później. 
Byliśmy pewni, że księża z naszej parafii byli pod szczególnym 
nadzorem ówczesnych władz, że Służby Bezpieczeństwa objęły 
nas inwigilacją. Przypuszczam, że posługa duszpasterska w tej 
szczególnej parafii, u boku ks. prałata Jastaka, była wystarczającym 
argumentem, aby nas zamknąć, skoro znaleźliśmy się przypadkiem 
w rękach ZOMO. Nie znajduję żadnych innych argumentów osa-
dzenia nas w więzieniu.

Wszystko zaczęło się 31 sierpnia 1982 r. w pierwszą rocznicę 
podpisania umów sierpniowych. Był ostatni dzień wakacji. Koledzy 
wieczorem wracali z urlopów. Cieszyliśmy się z ks. Andrzejem 
Miszewskim, że w pełnej obsadzie łatwiej będzie podołać obo-
wiązkom duszpasterskim. Przygotowywałem się do wieczornej 
mszy świętej.

W mieście od rana wyczuwało się pewne napięcie i niepokój. 
Pozorna cisza, niespokojne spojrzenia i przyśpieszone kroki prze-
chodniów mówiły, że „coś” wisi w powietrzu, jakby zbierało się 

na burzę. Był to ważny dzień dla świata pracy – pierwsza roczni-
ca podpisania umów sierpniowych. W godzinach południowych 
zaczęły się zamieszki. Przejeżdżające samochody milicyjne, tzw. 

„polewaczki” i Scoty, świadczyły, że gdzieś coś się dzieje. Z okien 
plebanijnej jadalni widzieliśmy znaczny fragment ul. Władysława 
IV. Wystarczyło również podejść do kiosku przy ul. 22 lipca, aby 
zobaczyć ul. Władysława IV od Poczty aż do ul. Czołgistów.

Około godz. 16.00 słychać było zewsząd śpiewy i krzyki manife-
stujących ludzi i wystrzeliwane świece dymne. W powietrzu było 
coraz więcej gazów łzawiących i dymu. Około 17.00 widać było 
grupy młodych ludzi zaciekle walczących na kamienie z przed-
stawicielami ZOMO. Część młodych ludzi przebiegała przez plac 
kościelny. To właśnie wtedy zaczęto obrzucać plebanię świecami 
dymnymi. Również ok. godz. 17.00 powrócił z urlopu ks. Jan Bor-
kowski (obecnie proboszcz w Smażynie). Ledwie zdążył postawić 
swoją Ładę na podwórzu, a już musiał wyciągać spod kół dymiącą 
świecę. Dym był żrący do tego stopnia, że nie można było wyjść 
na zewnątrz. Do drzwi plebanii dobijał się pokaleczony młody 
człowiek ze śladami krwi na spodniach i koszuli. W takim stanie 
nie mógł pokazać się na ulicy nie budząc podejrzeń. Przebrał się 
u nas. Dałem mu swoją koszulę i dżinsowe spodnie. Miał mi je 
oddać za kilka dni. Być może przyniósł te rzeczy na plebanię, ale 
mnie już tam nie było.

W czasie mszy św. o godz. 18.00, kiedy byłem w konfesjonale, 
wpadali do kościoła wystraszeni ludzie czyniąc sporo zamieszania 
i niepokoju. Jednak pod koniec mszy św. wszystko się uspokoiło. 
Zdjąłem sutannę i wyszedłem na zewnątrz. Obok samochodu stał 
również ks. Jan Borkowski i pan Henryk – świecki pracownik pa-
rafii. Dookoła było pusto. Wyszliśmy kilkadziesiąt kroków w stronę 
ulicy 22 lipca. Na trawniku przy ul. Władysława IV siedziały grupki 
ZOMO. Panował spokój. 

Nagle z bramy wyskoczyło 6 zomowców. Nie zdążyłem drgnąć, 
kiedy zobaczyłem, jak biją pałkami ks. Jasia i pana Henryka. Mnie 
chwycono za ręce i wykręcono je do tyłu. Prowadzono nas do 
ulicy Władysława IV. Z okien bloków ludzie zaczęli krzyczeć, że 
aresztują księży. Prowadzili nas środkiem ulicy w stronę Poczty. 
Tam stały milicyjne Nysy. Milicjant starszy stopniem zażądał od 
nas dowodów osobistych. Podaliśmy swoje nazwiska i wepchnięto 
nas do samochodu. Spojrzałem na zegarek. Była 18.37. Już za kilka 
minut byliśmy na zadaszonym placu aresztu przy ul. Starowiej-
skiej. Mijał piąty rok mojego pobytu w parafii, a dopiero teraz 
dowiedziałem się, że jest tu areszt ukryty między ul. Starowiejską 
i Jana z Kolna. 

W pomieszczeniu było już ok. 40 osób. Niektórzy mocno po-
krwawieni. Ktoś poprosił o papierosa. Miałem w paczce tylko kilka. 
Podzieliłem je. Był wieczór ostatniego dnia sierpnia. Zaczęło się 
robić zimno. Miałem na sobie czarne sztruksowe spodnie, sandały 
i czarną koszulę z krótkim rękawem. Wszyscy trzej byliśmy przeko-
nani, że zaraz nas wypuszczą, że nasze aresztowanie to potworna 
pomyłka i wielkie nieporozumienie.

Ok. 1.30 w nocy wezwano mnie na przesłuchanie. Na korytarzu 
stało kilku ZOMO-wców. Siedzący za biurkiem człowiek niewiele 
mnie pytał, nie był zainteresowany moją wersją wydarzeń. Z pew-
nym zdziwieniem zauważyłem, jak zdecydowanie, szybko i bez 
cienia wątpliwości podpisał jakąś kartkę papieru, zatwierdzającą 
moje aresztowanie. Jeden z milicjantów sprowadził mnie piętro 
niżej, otworzył celę i kazał wejść do środka. Za mną zamknęły się 
drzwi i usłyszałem trzask przekręcanego klucza. W pomieszczeniu 
stało kilka pustych żelaznych łóżek bez materacy. Obok muszla 
klozetowa wypełniona po brzegi, a jej zawartość rozlewała się 

Trochę dłuższe rekolekcje
Część 2. Refleksje i wspomnienia  ks. kanonika Tadeusza Kuracha, proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

w Kamienicy Królewskiej
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mokrą kałużą na podłogę. Nie bardzo 
wiedziałem co robić? Po kilkunastu mi-
nutach położyłem się na deskach jednego 
z łóżek. Do ciemnej celi zza krat sączyło 
się światło. Nie próbowałem sprecyzować 
jego źródła - czy z lampy na dziedzińcu, 
czy z ulicznej latarni? Zaczęło mi dokuczać 
potworne zimno. Nic dziwnego – przecież 
to już wrześniowa noc, a ja ubrany byłem 
jak na upalny dzień. Po godzinie do sali 
wprowadzono młodego człowieka, zapew-
ne równie wyziębionego jak ja. Zaczął kląć 
i kłócić się z milicjantem żądając koca, 
który o dziwo, dostaliśmy po kilku minu-
tach. Dzięki temu młodemu człowiekowi, 
którego imienia nawet nie pamiętam i jego 
desperackim żądaniom, ja także dostałem 
koc. Boże, cóż to była za radość móc się 
w niego owinąć! Już nie odczuwałem do-
kuczliwej twardości pryczy. Otulony tym 
kocem, czułem napływające powoli ciepło. 
Zapadłem w niespokojny półsen.

Pierwszy posiłek – chleb (chyba?) z ka-
wałkiem kiełbasy i czarną kawę zbożową 
– dali nam następnego dnia około południa. 
Kawę podano w blaszanym kubku. Pamiętam, że miałem trudności 
z jego utrzymaniem, tak był gorący. Choć czułem pragnienie, nie 
dało się pić – parzyło usta i dłonie. Nie zdążyłem wypić nawet kilku 
łyków, gdy milicjant zaczął krzyczeć, aby oddawać kubki. Mój kubek 
z niedopitą kawą powędrował za drzwi.

Wieczorem, w piwnicach tego samego budynku, w którym spę-
dziłem noc przy ul. Starowiejskiej, zrobiono mi zdjęcie w trzech 
ujęciach. Pobrano mi również odciski palców. Ta procedura po-
grzebała moją nadzieję na zwolnienie. Zrozumiałem, że stałem się 
już prawie przestępcą.

Tego samego wieczora zawieziono nas na najwyższe piętro 
Komendy Milicji przy ul. Portowej. Przypuszczaliśmy, że ktoś miał 
nas tam przesłuchiwać. Uderzył mnie dosyć intensywny ruch 
na korytarzu, od pokoju do pokoju przebiegali ludzie, zapewne 
pracownicy tej instytucji. Zza drzwi dochodziły nas przyciszone 
rozmowy. Ostatecznie nie byliśmy jednak przesłuchiwani. Po go-
dzinie odwieziono nas z powrotem do aresztu. 

Trzeciego dnia od chwili aresztowania znaleźliśmy się w Sądzie 
gdyńskim. Niezwykłą radość sprawił mi widok znajomych, zgro-
madzonych na korytarzu. Nie wiem, w jaki sposób dowiedzieli się, 
że będziemy w Sądzie o tej godzinie? Przywieźli mi buty, ciepły 
sweter, dokumenty, coś do jedzenia i papierosy. Obecność tych 
osób tak wiele dla mnie znaczyła, potrzebowałem ich wsparcia, 
a jednocześnie dali mi odczuć, że nie jestem osamotniony. 

Łudziliśmy się, że z Sądu puszczą nas na wolność, że zatryum-
fuje sprawiedliwość! Przesłuchujący nas prokurator, ze spokojem, 
podpisał trzymiesięczny areszt. Pamiętam, że uderzył mnie spokój 
jego twarzy, rysująca się na niej obojętność, jakaś rutyna w decydo-
waniu o ludzkim losie. Kilka tygodni wcześniej ks. Jan Borkowski 
przygotowywał (po cichu) jego córkę do pierwszej komunii świętej. 
Zapewne ta urocza i miła dziewczynka nigdy się nie dowie, że to 
jej ojciec podpisał zgodę na areszt księży.

Powoli opuszczał mnie mój wewnętrzny niepokój. Zacząłem 
akceptować sytuację, w której się znalazłem. Bunt z powodu po-
czucia niesprawiedliwości, jaka mnie spotkała, powoli ustępował 
spokojowi i wyciszeniu. Edyta Stein napisała, że bez wiary niczego 
nie można zrozumieć. Tak, mój wewnętrzny głos kazał mi zmienić 
perspektywę patrzenia na moją sytuację - muszę zacząć na wszyst-
ko patrzeć przez pryzmat wiary! Kurczowo trzymałem się jednej 
myśli – jestem mężczyzną, a przede wszystkim KSIĘDZEM! Cokol-
wiek jeszcze mnie czeka – muszę zachować godność KAPŁANA!

Patrząc z perspektywy czasu na ten etap mojego życia, przeko-
nuję się, że nie mam do nikogo żalu! Warto było doświadczyć tej 
niesprawiedliwości, upokorzenia i poniżenia, warto było doświad-
czyć roli więźnia, aby w tych samych okolicznościach doświadczyć 
wiele dobra i życzliwości.

W mojej pamięci i sercu ciągle żyje pewien młody człowiek 
w mundurze ZOMO, którego spotkałem w areszcie śledczym 
w Gdyni. Pamiętam rozmowę z nim, w której zwierzył się, że 
pochodzi spod Częstochowy, że wcielono go do tej służby bez 
jego zgody. Odczułem, że walczy z poczuciem winy, jakby chciał 
się usprawiedliwić, że los postawił nas po przeciwnych stronach 
barykady. Chciał mi powiedzieć, że pomimo munduru i pełnionej 
funkcji, myśli i czuje inaczej. Czułem jego życzliwość, a on widocz-
nie potrzebował mojego zrozumienia.

W przeddzień aresztowania zerwał mi się łańcuszek od medalika. 
Młody ZOMO-wiec, wiedząc, że jestem księdzem, zauważył, że nie 
mam łańcuszka. Widocznie w jego wyobrażeniu łańcuszek z krzy-
żykiem lub medalikiem były nieodzownym atrybutem kapłaństwa, 
a z powodu braku innych symboli religijnych w tym szczególnym 
miejscu, jakim był areszt, uznał, że muszę posiadać łańcuszek. 
Kiedy mijał mnie na korytarzu, wcisnął mi dyskretnie coś w rękę. 
Zdziwiony nie wiedziałem co się dzieje. Kiedy zobaczyłem, że to 
łańcuszek z krzyżykiem, chciałem mu podziękować. Kiwnął szybko 
głową, żeby tego nie robić. Ten łańcuszek przeszedł ze mną całe 
moje „rekolekcje”. Dziś go przechowuję, jako cenną pamiątkę tam-
tych wydarzeń. O tym młodym człowieku zawsze myślę z czułością 
i rozrzewnieniem. Musiał przecież iść do miasta, aby ze swojego 
skromnego żołdu kupić mi łańcuszek z krzyżykiem. Podziwiałem 
również jego spostrzegawczość i wybór, że kupił właśnie krzyżyk, 
a nie, na przykład, papierosy.

Czwartego dnia znaleźliśmy się w trójkę w milicyjnej Nysie. Przez 
kraty widzieliśmy mijane domy naszej parafii, kościół, plebanię. 
Wtedy nie wiedzieliśmy dokąd nas wiozą? Po godzinie wszystko 
stało się jasne – ulica Kurkowa w Gdańsku.

Wspomnienia ks. kanonika Tadeusza Kuracha 
spisała Maria Karolak

Kolejną część wspomnień ks. kanonika zamieścimy w następnym 
numerze „Wiadomości Sierakowickich”.

Foto: Maria Karolak
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Danse macabre
Powoli zaczęła mi się objawiać: taka jasna, tajemnicza i nieprze-
widywalna. Wydawało mi się, że jest bez skazy. Jej obraz jednak 
wyostrzał się i moje przekonanie o jej nieskazitelności zaczęło 
umykać niby Moskale przed Piłsudskim. Oto bowiem na białej 
powierzchni pojawiły się… wektory… ułamki… NIEEEEE!!! Leżąca 
przede mną kartka nie pozostawiała wątpliwości. Wszelkie nadzieje 
na zmianę położenia rozwiały się, gdy obok mnie stanął PROFE-
SOR! Nie byle jaki PROFESOR! A raczej „psor”, bo tak określaliśmy 
każde „ciało pedagogiczne” w liceum. Ten „psor” był szczególny, 
gdyż przez cztery lata starał się wbić mi do głowy reguły rządzące 
światem matematyki. 

Gdzieś w podświadomości tłukła mi się pocieszająca myśl, 
że to tylko sen, lecz pociechy tej starczyło na bardzo krótko. 
Uświadomiłem sobie , że piszę właśnie egzamin maturalny 
z przedmiotu, który przez długi czas spędzał mi sen z powiek, 
teraz zaś bezczelnie wykorzystuje sen, aby o sobie przypomnieć. 
W stanie uśpienia robiłem więc wszystko, aby obudzić się jak 
najszybciej, ale próby te przypominały walkę o poszerzenie 
grona czytelników w naszym społeczeństwie. Czyli klapa! Ma-
turę napisać musiałem… Jakaś dziwna to była matura: Krzysiek 
bez śladów uczniowskiej konspiracji coś mi tłumaczył na przy-
kładzie liter A i B, a największe klasowe gamonie stały nade 
mną z szyderczym uśmiechem … A ja nic. Siedzę i gapię się na 
kartkę. Wybawienie jednak nadeszło: „psor” podszedł do mnie 
z wigilijnym opłatkiem i dzieląc się nim ze mną szepnął, że 
jeżeli postawię mu dobry obiad, to się da… To mnie utwierdziło 
w przekonaniu, że śnię, gdyż „psor” na jakąkolwiek propozycję 
korupcji nie pozwoliłby sobie. Na tym zakończył się ten senny 
odcinek. Za chwilę biegłem ulicami Berlina Wschodniego, po 
drodze zwiedzając jakąś katedrę, „przerobioną” na muzeum 
NRD–owskiej myśli technicznej. Nudne to było, więc się obu-
dziłem. Przed piątą. Teraz leżę i dumam nad „matematycznym 
danse macabre”, gdyż faktycznie jeszcze parę chwil temu czułem 
się, jak człek wiedziony przez śmierć na „tangensowo – cotan-
gensowy” szafot. Po 26–ciu latach od rzeczywistej matury!!! Ktoś 
powinien wypłacać mi odszkodowanie! 

Byłem, jestem i umrę jako tzw. umysł humanistyczny 
i rzucanie mnie na, jeśli nie głębokie to cokolwiek średnie, 
wody „oceanu” zawiłości ułamkowo-całkowych było pracą 
syzyfową i pozbawianiem mnie zdrowia. Owszem – czasami 
zadziwię się tymże „oceanem” (a nawet go podziwiam!), ale 
nie oznacza to, że rzucę się w jego wody. Jeżeli już trzymam 
się tych wodnych analogii, to przypomina mi się sytuacja 
z Acapulco – doświadczyłem tam swej małości jako pływak. 
Słońce uparło się, aby mnie przerobić na jajko sadzone, więc 
uciekłem mu do wody. A tu niespodzianka! Ocean ma to do 
siebie, że cofająca się woda podcina nogi z taką siłą, iż ktoś 
nieprzygotowany na takie uderzenie, zostaje wciągnięty w wi-
rówkę prądów. Ja zostałem wciągnięty. Znajomi, siedzący na 
plaży, relacjonowali potem, że wyglądałem komicznie, bo na 
powierzchni ukazywał się raz mój zadek, raz głowa, raz zadek, 
raz głowa … A ja miałem śmierć przed oczami! I czułem się, 
jak koszula w pralce. Znajomym wydawało się, że się bawię, 
więc nie ruszali z odsieczą…. 

Wtedy, gdy zasiadałem w szkolnej ławce, także czułem się po-
dobnie. Konkretnie na lekcjach matematyki. Jak w pralce! Wkro-
czywszy w 46. rok życia stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że 
trzy czwarte tego, co starano mi się zaszczepić w mózgu, obecnie 
(przedtem także) jest mi przydatne, jak czyrak na… czole. Za tę 
pozostałą część natomiast składam serdeczne podziękowania, gdyż 
matematyczne podstawy, dla takiego ignoranta w tej dziedzinie 
nauki jak ja, są konieczne i basta. Czasami nawet czuję się z nimi 
jak geniusz. W sklepie dajmy na to. 

Ten maturalny temat jest mi obecnie bliski, gdyż z tzw. 
egzaminem dojrzałości boryka się właśnie moja bratanica. 
A dokładnie: z przygotowaniem się do niego. Piszę „tzw.”, po-
nieważ wiadomo nie od dziś, że nawet pozytywne przebrnięcie 
przez ów egzamin mało kogo uczyniło dojrzałym. Od bratanicy 
dowiedziałem się, że „wszechwciskająca się” numeracja jedno-
stek ludzkich dotarła i do szkół: uczniowie piszący PRÓBNĄ 
maturę nie podpisują się imieniem i nazwiskiem, lecz KODEM. 
Prawdopodobnie stan ten trwa od dłuższego czasu, a jeśli tak, 
to moje biadolenie jest wielce spóźnione. Mea culpa! Tego 
typu przypadki jednak zmuszają mnie do szerszej refleksji, 
albowiem nie potrzeba być uczniem, aby poczuć się… bezi-
mienną jednostką zagubioną w dżungli numerów. Przekonuje 
się o tym każdy petent urzędów państwowych i nie tylko. 
Przychodzę więc do jednego z nich: nazywam się Zenobiusz 
Pychcicki i chciałbym załatwić taką a taką sprawę. Urzędniczka 
zachowuje kamienną twarz. „Pana PESEL proszę” – przemawia 
kamienna twarz. Wpadam w lekką panikę: pesel, pesel… A! To 
ten z dowodu. Podaję. Twarz lekko mruży oczy, co nie zwiastuje 
niczego dobrego. „Potrzebny jest Pański NIP!” Przegrywam tę 
bitwę. Nie pamiętam NIP-u. Nazywam się Zenobiusz Pychcicki, 
urodzony tego a tego dnia, miesiąca i roku, syn… - podejmu-
ję próbę kontrataku. Daremny trud! Twarz przybiera wyraz 
drwiąco – kpiący: „Ponadto wymagany jest REGON…” Klapa! 
Wojna przegrana! Nie znasz swoich numerów, to fora ze dwo-
ra! Naturalnie przejaskrawiłem tę sytuację dla podkreślenia 
faktu, iż powoli  i  systematycznie stajemy się społeczeństwem 
żywcem wyjętym z Orwellowskiego „1984”. Tu rządzą LOGIN-y, 
PIN-y, HASŁA, PUK–i, PESEL–e, numery zakupu, numery dosta-
wy, numery produktów itd. Aby to wszystko spamiętać, trzeba 
prowadzić specjalny notatnik. I do tego strzec go z karabinem 
na ramieniu, bo jak się dostanie w cudze ręce….!!! 

Numerowanie osobników płci obojga ułatwia podobno 
funkcjonowanie SYSTEMU, ten zaś potrzebuje armii ludzi, 
którzy wiernie wdrażają w życie jego założenia: trzeba wie-
dzieć o każdym indywiduum maksymalnie wszystko, więc… 
NUMEROWAĆ!!! I do komputera. Ponumerowaliśmy trzodę, 
daliśmy jej nawet dowody, tak że gospodarz nie ubije nawet 
sztuki bez naszej wiedzy, trzeba zrobić więc podobnie z oby-
watelami (poszczególnych krajów Unii Europejskiej)! Armia 
abiturientów pcha się więc na EKONOMIĘ I INFORMATYKĘ. 
Być może obecnie sytuacja się zmieniła, ale kilka lat temu, 
kogo nie zapytałem, był studentem tych lub im pokrewnych 
kierunków. No pewnie, wielu z dzisiejszych „speców od nu-
merów”, nie czuło się dobrze w dziedzinach humanistycznych. 
Wykreślili z kręgu zainteresowań historię, filozofię i sztukę 
(chyba ,że ktoś za taką uważa błazenadę pana Wojewódzkie-
go i jemu podobnych oraz „tasiemcowy” bełkot). Język polski 
w wydaniu pisanym i mówionym, także potraktowany został 
po macoszemu: coraz liczniej panoszą się w nim POTWORY 
typu: „wyłanczać”, „wtrancać”, „cofać do tyłu”, „fakt autentycz-
ny” i wiele im podobnych GADÓW, bezmyślnie „płodzonych” 
w bezmyślnych rozmowach. Hossa, bessa, procenty, wskaźniki, 
cyfry – nie potrzebują wysublimowanego języka. Najnowsze 
modele samochodów, markowe ubrania oraz „bywanie na 
salonach” nie zatuszują tych braków (NB. pojęcie „salon” ma 
tu znaczenie pejoratywne; zob. książki Waldemara Łysiaka: 

„Salon” cz. I i II, „Stulecie kłamców”, „Mitologia świata bez 
klamek”, „Salon. Rzeczpospolita kłamców”). Toteż nie bywam 
na „salonach”. Nie chcę brać udziału w tym „danse macabre” 
– „tańcu śmierci” odhumanizowanego SYSTEMU, chełpiącego 
się „prawami człowieka”, a jednocześnie czyniącego z tegoż 
bezimienną maszynę. Koniecznie ponumerowaną. 

Augustyn
Nr 432678190 
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Największą władzą na świecie jest
władza człowieka nad samym sobą.

                     Leonardo da Vinci

Trzeci czwartek listopada już od kilku lat 
obchodzony jest jako Dzień Walki z Pale-
niem Tytoniu, a w trakcie całego miesiąca 
prowadzona jest intensywna kampania 
przeciwko paleniu tytoniu.

Mieliśmy okazję dowiedzieć się wiele 
ważnych informacji o szkodliwości pale-
nia papierosów i o tym jak zerwać z tym, 
jakże kosztownym i szkodliwym nałogiem. 
Należy się cieszyć, że wreszcie nastała 
moda na „NIEPALENIE”. Obecnie modny 
i światowy człowiek nie pali! Szkoda, że 
nie wie o tym nasza młodzież, którą ciągle 
jeszcze mam okazję widywać, zaciągającą 
się „dymkiem”. Gdyby wiedzieli, że papieros 
wcale nie dodaje im powagi i dojrzałości, 
to na pewno nie wchodziliby w ten niebez-
pieczny nałóg?

Nie zamierzam tutaj prawić morałów 
i wymądrzać się na temat szkodliwości pale-
nia. Ostatecznie każdy z nas otrzymał tylko 
jedno życie i jedno zdrowie oraz ogromny 
kredyt zaufania, jakim jest wolność dokony-
wania wyborów między tym co dobre i złe. 
Wieloletni palacze potwierdzą, że palenie 
tytoniu na pewno nie jest czymś dobrym 
i pozytywnym!

Palenie tytoniu staje się coraz droż-
sze. Trochę statystyki. Obliczono, że każdy 
papieros zabiera około 10 minut. Jest to 

czas stracony na kupowanie papierosów 
i samo palenie. Dzienne wypalenie jednej 
paczki papierosów zajmuje 3,5 godzi-
ny. Rocznie jest to prawie 1160 godzin. 
W ciągu 10 lat palenie pochłania 12 000 
godzin, co oznacza, że 500 dni swojego 
życia palacz przeznacza na trucie siebie 
i innych dymem tytoniowym. Gdy jest 
się bezrobotnym, to czymś trzeba się za-
jąć – szkoda tylko, że tak niebezpiecznym 
nałogiem!

Palenie papierosów to również wy-
raźna strata finansowa. Paczka tańszych 
papierosów w Polsce kosztuje około 7 zł. 
Jeżeli pali tylko jedna osoba w rodzinie, 
to w miesiącu wydaje ok. 210 zł, w roku – 
ok. 2.500 zł, przez 10 lat – palenie kosztuje 
przeszło 25.000 zł, po 40 latach  palacz 
inwestuje w papierosy przeszło 1 milion 
zł. Co za to można kupić, niech każdy 
sam sobie odpowie. Gdyby ktoś na stole 
położył 1 milion złotych, polał benzyną 
i podpalił, czyli „puścił z dymem”, to co 
powiedzielibyśmy o takim człowieku? Wa-
riat, idiota, głupol, psychol i jeszcze wiele 
innych dosadnych określeń! Co można 
powiedzieć o człowieku, który puszcza 
z dymem dużą forsę, a na dodatek truje 
siebie i innych? Na takie zachowanie brak 
słów! Warto pomyśleć czy palenie tytoniu 
to dobra inwestycja materialna, zdrowotna 
i kulturowa?

Maria Karolak

Nie jesteś naprawdę pijany, jeżeli jesteś 
w stanie leżeć na podłodze bez trzyma-
nia – powiedział Dean Martin, amerykański 
aktor i piosenkarz. 

Zmieniła się kultura picia. Alkohol to 
diabeł na czasie. Porzucił musztardówkę 
i kiszone ogórki na rzecz słodkich drin-
ków o wyglądzie tęczowych gór. Jego 
nowy manifest zaczyna deklaracja: „byłem 
siermiężny, jestem niewinny”. Obecna kul-
tura picia charakteryzuje się m.in. piciem 
rozcieńczonych drinków i obecnością 
piwa na niemal wszystkich spotkaniach 
towarzyskich.

Kobiety piją zarówno „damskie wód-
ki”, nalewki i słodkie likiery na babskich 
spotkaniach, jak i piwo z przyjaciółmi po 
pracy lub w samotne wieczory. Idealnym 
trunkiem kobiet staje się drink „dobry 
i mocny”, czyli tzw. „słodki brutal”. Pijąc 
słodkie alkohole w małych kieliszkach, 

że tej granicy określić się nie da. Wiedza 
na temat uzależnienia może jednak po-
móc trzymać się od niego w bezpiecznej 
odległości.

Alkoholizm to już nie tylko męska 
rzecz. Kobiety wywalczyły sobie równo-
uprawnienie – wykonują tę samą pracę 
co mężczyźni, stają przed tymi samymi 
wyborami, uprawiają te same dyscypliny 
sportu, spędzają czas w tych samych 
miejscach co mężczyźni –trudno oczekiwać, 
aby, tak jak to było kiedyś, stawiano przed 
nimi mniejszy kieliszek. Dziś kobiety piją 
bardziej oficjalnie. Powszechnie akceptuje 
się zarówno kobietę jak i mężczyznę „na 
rauszu”. Alkohol jest instrumentem, przy 
którym łatwiej odtańczyć taniec godowy. 
Mężczyźni nadal posługują się alkoholem 
jako wypróbowaną metodą uczynienia 
wybranej kobiety łatwiejszą. 

Jedna z barmanek mówi, że mężczyźni 
przychodzą do baru i zamawiają dwa drinki, 
z tym że w jednym jest 100 g, a drugim 50 
g wódki. Chcąc uniknąć pomyłki, proszą 
o włożenie dwóch słomek do tego słabsze-
go. Okazuje się, że ten mocniejszy stawiają 
przed kobietą.

Warto mieć świadomość tego, że równo-
uprawnienie społeczne w dziedzinie picia 
alkoholu przez kobiety i mężczyzn ma 
niewiele wspólnego z równouprawnieniem 
biologicznym. Kobiety szybciej uzależniają 
się od alkoholu niż mężczyźni. Kobiecy 
organizm inaczej metabolizuje alkohol, co 
wynika między innymi z tego, że w ko-
biecym organizmie jest proporcjonalnie 
mniej wody, a więcej tłuszczu. Ponieważ 
alkohol rozpuszcza się w wodzie, ta sama 
ilość wypitego alkoholu spowoduje, że to 
kobieta jest relatywnie dłużej pod jego 
wpływem. 

Oczywiście płeć nie jest jedyną ani 
nawet najważniejszą cechą, warunkującą 
szybkość upijania się czy uzależnienia. 
Wpływ na to ma masa ciała, stan zdro-
wia, rodzaj wypitego alkoholu, rodzaj 
posiłków towarzyszących spożywaniu 
alkoholu oraz pewne predyspozycje ge-
netyczne. W zbliżającym się karnawale 
warto pamiętać, że kobieta ma mniejsze 
szanse w męsko-damskich alkoholowych 
rywalizacjach.

Ponieważ człowiek jest genialny w oszu-
kiwaniu nie tylko otoczenia, ale również 
samego siebie, trudno mu stwierdzić, 
w którym momencie jest uzależniony. Al-
koholizm jest chorobą tak inteligentną jak 
osoba, którą atakuje. Im bardziej sprawny 
umysł, tym lepiej działający system iluzji 
i zaprzeczeń. Tworzy go każdy, kto pije, 
po to, aby utrzymać się w przekonaniu, że 
nałóg go nie dotyczy.

Maria Karolak

jedno piwo wieczorem lub kolorowe drinki, 
kobiety łudzą się, że problem alkoholowy 
dotyczy jedynie napuchniętego faceta, pi-
jącego denaturat lub tanie wina w jakiejś 
obskurnej spelunie.

Ci publiczni alkoholicy, żyjący na skra-
ju ubóstwa, stanowią zaledwie 8% osób 
uzależnionych od alkoholu. Pozostałe 92% 
to szanowani obywatele, którzy odsuwają 
od siebie świadomość uzależnienia., ukry-
wają swoje picie i często żyją w iluzyjnym 
przekonaniu, że w pełni panują nad sytu-
acją. Jedna trzecia uzależnionych osób to 
kobiety.

Tylko w jednym przypadku można mieć 
stuprocentową gwarancję, że problem al-
koholizmu mnie nie dotyczy – gdy nie piję 
go w ogóle. Gdyby można było określić, 
po którym drinku czy z którym dniem 
picia rozpoczyna się uzależnienie, praw-
dopodobnie alkoholizm w ogóle by nie 
istniał. Niebezpieczeństwo polega na tym, 

Lepiej nie zaczynać – niż rzucać palenie

To już nie męska gra…
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Nie tylko lale tańczyć chcą, 
czyli wielki bal misiów
Być może nie wszyscy wiedzą, że misie – ulubione zabawki dzieci 
– mają swoje święto. Od siedmiu lat, 25 listopada, obchodzony jest 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu, w wielu przed-
szkolach, w szczególny sposób obchodzi się to święto. Nie inaczej 
było w Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach, gdzie miał 
miejsce bal misiów. 

Tego dnia dzieci przyniosły swoje pluszowe maskotki – zarówno 
te małe, jak i większe, wielkością znacznie przewyższające swoich 
właścicieli. Przedszkolaki przygotowały piosenki i wiersze o swoich 
ulubieńcach. Specjalnym gościem w tym dniu był Kubuś Puchatek, 
który otrzymał ciepłą pelerynkę i skarpetki, aby nie zmarzł zimą. 
Odbył się także konkurs wiedzy o Kubusiu. Dzieci wykazały się 
znakomitą wiedzą o bajkowym bohaterze. 

Dzieci z najstarszej grupy zaprezentowały scenkę opowiadającą 
historię powstania pluszowych misiów. Wszystko zaczęło się w 1902 
roku w Ameryce. Ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych 
Teodor Roosevelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach 
bezskutecznych łowów jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił 
małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosevelta. Prezydent, gdy 
ujrzał przerażone zwierzątko, natychmiast kazał je uwolnić. Wyda-
rzenie uwiecznił na rysunku Clifford Berryman. Rysunek ukazał 
się w gazecie „The Washington Post”. Obrazek natchnął sklepikarza 
z Brooklynu, Morrisa Mitchoma, imigranta z Rosji, do produkcji, za 
specjalnym pozwoleniem prezydenta, pluszowych niedźwiadków 
o nazwie Teddy. W setną rocznicę „narodzin” maskotki zostało 
ustanowione jej święto – Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Ale święto misiów nie zakończyło się 25 listopada i nadal trwa 
w przedszkolu. 14 stycznia zostanie rozstrzygnięty konkurs plastycz-
ny na ulubioną postać misia. Dzieci dowolną techniką plastyczną 
wykonują portret ulubionego książkowego bohatera. Konkurs ma 
zachęcić dzieci i ich rodziców do wspólnego czytania książek. 

AK
Foto: AK

„Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci...”

Lucyna Fularczyk, dyrektor przedszkola, ze szczególnym gościem 
– Kubusiem Puchatkiem
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Medale dla nauczycieli
14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Dworze Artusa w Gdańsku 
odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, medali i nagród dla pracowników 
oświaty. Z wielką przyjemnością można zakomunikować, iż z gminy Sierakowice 
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Ireneusz Płotka, Jarosław Jó-
skowski, Lucyna Fularczyk, Aleksandra Dąbrowska–Konkol, Ewa Pogroszewska 
oraz Dariusz Zelewski (mieszkaniec Gowidlina - dyrektor SP nr 1 w Kartuzach). 
Niewątpliwym wyróżnieniem i ogromnym splendorem dla oświaty w gminie 
Sierakowice było przyznanie (jako jednej z nielicznych w województwie) nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze pani 
Ewie Warmowskiej - nauczycielce „Małej Szkoły” w Szopie.

Wszystkim kolegom i koleżankom ze szkół z terenu gminy Sierakowice ser-
decznie gratulujemy!

Przemysław Łagosz

Lucyna Fularczyk i Jarosław Jóskowski

Ewa Warmowska w środku, po lewej Ewa Kasprzak, po prawej Irena Brzustewicz, 
która otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Ewa Pogroszewska i Ireneusz Płotka

Aleksandra Dąbrowska-Konkol
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY

W listopadzie nagromadziło się kilka imprez 
w naszej bibliotece. Poza tradycyjnymi już 

„Spotkaniami z bajką”, o których przypo-
minamy dzieciom i rodzicom, gościliśmy 
przedszkolaków z Sierakowic i pisarkę, 
autorkę książek dla dzieci, panią Roksanę 
Jędrzejewską-Wróbel. 

„Spotkania z bajką” odbywają się w każdy 
piątek od godz. 17.00 do 18.00. Zapraszamy!

Przedszkolaki odwiedziły nas w listo-
padzie dwa razy. W środę 18 listopada 
grupa maluchów przyszła posłuchać bajek 
o przygodach małego jeżyka. 25 listopada, 

Spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel

w Światowy Dzień Pluszowego Misia, star-
sze dzieci wędrowały z Kubusiem Puchat-
kiem po mapie.

Na spotkanie z pisarką Roksaną Jędrze-
jewską-Wróbel, autorką ponad dwudziestu 
książek dla dzieci, przyjechało ok. 60. 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Puz-
drowie. Uczniowie znali twórczość pani 
Roksany dzięki zajęciom w naszej bibliotece, 
w których wcześniej wzięli udział. Przygo-
towali więc niespodziankę – przedstawienie 
kukiełkowe opracowane na podstawie książ-
ki pani Roksany pt. „O słodkiej królewnie 

i pięknym księciu”. Przedstawienie bardzo 
się wszystkim podobało, a zwłaszcza au-
torce, która odpowiadała na liczne pytania 
dzieci przez blisko dwie godziny. Młodym 
aktorom należą się brawa, a pani Justynie 
Grzenkowicz, która czuwała nad całością 
przedstawienia, ogromne podziękowanie. 
Pani Roksana Jędrzejewska-Wróbel jest bar-
dzo znaną i uznaną pisarką w środowisku 
autorów książek dla dzieci, o czym świadczy 
otrzymana ostatnio Nagroda im. Kornela 
Makuszyńskiego za serię Florka. 

J.T.

Na spotkanie z panią Roksaną przyjechało ze Szkoły Podstawowej w Puzdrowie blisko 60 uczniów

Nie umiemy jeszcze same czytać, ale chętnie słuchamy 

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Uczniowie z Puzdrowa przygotowali 
dla pani Roksany przedstawienie kukiełkowe

 Zabawa w wędrownie po mapie 
z Kubusiem Puchatkiem
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WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym już za nami
Dziesięciu uczniów  klasy III Liceum Ogólnokształcącego i IV  
Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domo-
wego brało udział w szkolnych eliminacjach Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym. Ten etap odbył się w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 20 listopada 2009 
roku i polegał na rozwiązywaniu testu zawierającego 15 zadań, 
wymagających udzielenia odpowiedzi lub dokonania jej wyboru. 
Komisja konkursowa w składzie: Anita Wica i Mariola Milewczyk, 
po zliczeniu punktów za poszczególne zadania, podsumowała 
wyniki olimpiady.

Pierwsze miejsce za największą liczbę punktów uzyskał Łukasz 
Sobisz z kl. III. Tuż za nim uplasowały się Emilia Klawikowska 
z kl. IV i Aleksandra Pusdrowska z kl. III, zdobywając II miejsce. 
Zaś na III uplasowały się uczennice klasy IV: Wioleta Kwidzińska, 
Magdalena Zaborowska i Alicja Żynda.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zwycięzcom gra-
tulujemy, a zainteresowanych tematyką zapraszamy do kolejnej 
edycji Olimpiady za rok.  

Mariola Milewczyk

Stypendia dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych rozdane

Już po raz trzeci zostały przyznane stypendia dla szczególnie uzdol-
nionych uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wo-
jewództwa pomorskiego (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno 
– przyrodniczych i technicznych). Uroczystość ich wręczenia odbyła 
się 27 listopada 2009 r. w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Stypen-
dia zostały przyznane 400 uczniom, w tym dziewięciu z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Stypendia zostaną 
wypłacone w ramach opracowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego projektu systemowego pn.: „Program 
pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z ob-
szaru województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizacji tego projektu jest m.in. stworzenie równych 
szans uczniom napotykającym na bariery o charakterze środo-
wiskowym, ekonomicznym i geograficznym, uniemożliwiające 
rozwijanie szczególnych zdolności, a także wzmocnienie zaintere-
sowania uczniów przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi 
i technicznymi.

Stypendystami unijnymi  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach są następujący uczniowie: Liceum Profilowane-
go – Iwona Labuda z kl. III; Liceum Ogólnokształcącego – Kamila 
Wasilewska, Magdalena Bigus z kl. I, Piotr Teclaf z kl. II; Technikum 
w zawodzie technik agrobiznesu – Alicja Cirocka z kl. I, Katarzyna 
Tesmer i Małgorzata Potraca z kl. III oraz Krzysztof Okuniewski 
z kl. IV.                                                                                             

Elżbieta Szczypior

Stypendia Prezesa Rady Ministrów
26 listopada 2009r. o godz. 13.00 w III Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jana III Sobieskiego w Tczewie odbyło się uroczyste wręcze-
nie Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2009/2010 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. 
W tym roku otrzymało je 220 beneficjentów. Stypendia wręczyli: 
Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz i wicewojewoda 
pomorski Michał Owczarek. Po części oficjalnej na scenie pojawiali 
się uczniowie wykonujący program artystyczny. Zaprezentowali 

m.in. pieśni „Strumienie” i „Zdumienie” Piotra Rubika oraz wyko-
naną na gitarze przez jedną z uczennic „Sambę”, a także wiersz 

„Ojczyzna jest moim domem”.
Wśród uhonorowanych Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

znaleźli się trzej uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach: Iwona Labuda z klasy III Liceum Profilowane-
go, Małgorzata Potraca z klasy III Technikum Agrobiznesu oraz 
Piotr Teclaf z klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Serdecznie im 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Iwona Labuda z kl. III LP

Dbajcie o siebie
Jak co roku młodzież przygotowała spektakl profilaktyczny na 
Światowy Dzień Walki z AIDS. Tym razem nosił on tytuł „Czy wiesz, 
ile to kosztuje”. Grupą uczniów pracujących nad przedstawieniem 
w składzie: Anna Cybula, Adriana Holk-Łebińska, Kamila Grzen-
kowicz, Katarzyna Zielonka, Weronika Woźniak, Paulina Drywa, 
Marcin Głodowski i Mikołaj Kapusta opiekowały się panie Maria 
Browarczyk i Renata Brzezińska. Efekt wspólnej pracy przedsta-
wiony został 19 listopada 2009 r. na etapie powiatowym Woje-
wódzkiego Konkursu Małych Form Teatralnych, zorganizowanym 
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach 
i uhonorowany przez organizatora III miejscem. Celem konkursu 
było nabywanie wiedzy oraz utrwalenie bezpiecznych i pozytyw-
nych zachowań wobec HIV/AIDS.

Po raz drugi młodzież wystąpiła 1 grudnia przed uczniami 
Gimnazjum w Sierakowicach. Wielką satysfakcję młodym akto-
rom sprawiło zainteresowanie, z jakim młodsi koledzy obejrzeli 
przedstawienie. Natomiast we własnej szkole zaprezentowali się 5 
grudnia przed uczniami wszystkich klas. Ich występ został przyjęty 
bardzo emocjonalnie i nagrodzony gromkimi brawami. 

Za główne przesłanie spektaklu uznać można słowa - nie uczcie 
się na własnych błędach, bądźcie mądrzy „przed szkodą”, dbajcie 
o siebie!

Maria Browarczyk 
Foto: Gimnazjum Sierakowice 
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SPORT

GOK ZAPRASZA

KLEJNA DACHY Sierakowice uczestnik XIV Edycji Ligi Halowej

Halowa Ligi Piłki Nożnej 
im. Tadeusza Wesółki

Szóstego grudnia w Sierakowicach rozpo-
częła się XIV edycja Halowej Ligi Piłki Noż-
nej im. Tadeusza Wesółki. Do rozgrywek 
zgłosiło się 8 drużyn: Biuro Rachunkowe 
Perfekt Sierakowice, Klejna Dachy Sierako-
wice, Imperoll Sierakowice, DDD Klukowa 
Huta, Rulis Sierakowice, Klejna Puzdrowo, 
Tomasz BS Sierakowice i Elwoz Szklana. 

W pierwszej rundzie rozgrywek spotkały się drużyny:
1. DDD Klukowa Huta - Elwoz Szklana – wynik 1 : 8
2. RULIS Sierakowice - Biuro Rachunkowe PERFEKT Sierakowice 
– wynik 1 : 8
3. Klejna Dachy Sierakowice - IMPEROLL Sierakowice – wynik 7 : 4
4. Tomasz BS Sierakowice - Klejna Puzdrowo – wynik 3 : 2.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę 

„Gwiazdka na Kaszubach”, 
którą można zwiedzać do 31 stycznia 2010 r., w godz. 9.00–16.00 
w sali wystawowej w Stałej Ekspozycji Muzealnej.

.

XX Przegląd Zespołów Kolędniczych 
Województwa Pomorskiego Sierakowice 2010

„Hej, kolędy to czas”
Organizatorzy: Rada Gminy Sierakowice, Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Sierakowice, 
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Gimnazjum w Siera-
kowicach.
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego, Pre-
zes Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Patronat medialny: KulturaLudowa.pl, Radio Kaszëbë

Eliminacje gminne XX Przeglądu Zespołów Kolędniczych 
odbędą się w dniu 20 grudnia 2009 r. (niedziela) w sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół w Gowidlinie 
Program eliminacji: godz. 12.00 – zbiórka kolędników – centrum wsi, 
godz. 12.15 – przemarsz do sali gimnastycznej, godz. 12.30 – elimi-
nacje (wg kolejności zgłoszeń), wręczenie nagród, dyplomów.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na 

Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy 
w dniach 16 i 19 grudnia 2009 roku przy ul. Kartuskiej 27 w go-
dzinach od 9.00 do 14.00.

Tu i teraz jedyna okazja zakupu niepowtarzalnych upominków 
świątecznych.         

.
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na 

„Koncert kolęd” 
w wykonaniu artystów zrzeszonych w zespołach i sekcjach naszej 
placówki w dniu 27 grudnia 2009 r. (niedziela) o godzinie 16.00 
w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kamienicy 
Królewskiej.  

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na 

BAL SPONSORA, 
który odbędzie się 2 stycznia 2010 r. o godz. 19.00 w „Gościńcu 
nad Słupią” w Tuchlinie. 

Godz. 19.00   - rozpoczęcie balu
Godz. 20.00 - Mecenas Kultury 2009 
- wręczenie tytułu honorowego oraz podziękowania sponsorom
Godz. 21.00   - Koncert Zespołu BONEY M
Całą noc grać będzie Zespół Muzyczny „ROKITKI”
ZAPEWNIAMY NIEZAPOMNIANY WIECZÓR
koszt biletu 200 zł /para/

Bilety można nabyć w: 
Gminnym Ośrodku Kultury  Gościniec nad Słupią
ul. Kartuska 27    Tuchlino 2a
83-340 Sierakowice  83-340 Sierakowice
tel. 58 681 62 14   tel. 58 681 61 74
e-mail: goksce@poczta.onet.pl

Nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia 
Niosą ze sobą wiele radości,
Refleksji oraz planów na Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
Wielu radosnych chwil, zadowolenia
z podjętych wyzwań oraz sukcesów.

Życzą 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sierakowicach
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☞

XI Kaszubski Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Prezesa Zarządu GS „SCh”

GKS „Sierakowice” ,wzorem lat ubiegłych, zorganizował, przy 
wsparciu Powiatu Kartuskiego i GS „SCh” w Sierakowicach, 
w dniach 28 i 29 listopada 2009 r. otwarty turniej piłki siatkowej 
dla amatorów. Zgłosiło się 15 drużyn, co zmusiło organizatora 
do weryfikacji i organizacji turniejów kwalifikacyjnych. Osta-
tecznie wystąpiło 9 zespołów z takich miejscowości jak: Kartuzy, 
Kołczygłowy, Luzino, Przodkowo, Kościerzyna, Klukowa Huta 
i Sierakowice.

28 listopada rozegrano mecze eliminacyjne. Z grupy C awan-
sowały drużyny KSK Kołczygłowy i KSK Klukowa Huta, z grupy 
A – PiDM Kunikowski Przodkowo i Orzeł Kartuzy (zrezygnował 
z dalszej gry z przyczyn osobistych, w jego miejsce wszedł GKS 
Sierakowice). Najbardziej emocjonujące spotkania miały miejsce 
w grupie B, gdzie rozstrzygnięcie o awansie nastąpiło dopiero 
w ostatnim meczu. Liczni kibice drużyny „bat” Sierakowice 
robili wszystko co mogli, aby dopingować swoją drużynę, sala 
huczała jak nigdy. No i pomogło. Razem z DWS Kościerzyna 
awansowali do półfinału, natomiast Sokół Kartuzy odpadł 
z dalszych rozgrywek. Drużyny, które nie zakwalifikowały się 
do półfinałów, otrzymały od sponsora – Prezesa Zarządu GS 

„SCh” w Sierakowicach Józefa Formeli – czekoladki na osłodę 
goryczy porażki. 

29 listopada rozegrano półfinały i finał. Mistrzem został zespół 
KS Kołczygłowy, wicemistrzem PiDM Kunikowski Przodkowo, 
a trzecie miejsce zajął młodziutki, ale jakże utalentowany zespół 

„BAT” Sierakowice. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano 
Mateusza Cymermana z zespołu „bat” Sierakowice. 

Walka, walka, walka – tak w trzech słowach można skomentować 
ten dzień. Wspaniała atmosfera, emocjonujące pojedynki i licznie 
zgromadzona publiczność spowodowały, że XI Turniej Piłki Siatko-
wej przejdzie do historii jako impreza stojąca na bardzo wysokim 
poziomie sportowym i organizacyjnym.

Wyniki finałowe:
Półfinały

PiDM Kunikowski – DWS Kościerzyna 2:0
Bat Sierakowice – KSK Klukowa Huta 2:1
GKS Sierakowice – KSK Kołczygłowy 0:2

Finały:
KSK Kołczygłowy – bat Sierakowice 2:0
PiDM Kunikowski Przodkowo – bat Sierakowice 2:0
KSK Kołczygłowy – PiDM Kunikowski Przodkowo 2:0

Końcowa klasyfikacja:
1. KSK Kołczygłowy
2. PiDM Kunikowski Przodkowo
3. BAT Sierakowice
4. DWS Kościerzyna
5. KSK Klukowa Huta
6. GKS Sierakowice

M. Senwicki

Finaliści

Najlepszy zawodnik – Mateusz Cymerman

Tabela po pierwszej kolejce rozgrywek Ligi 
Lp. Zespoły  Mecze Punkty  Bramki

1. Biuro Rachunkowe PERFEKT 1 3  8 : 1 + 7
2. ELWOZ Szklana 1 3  8 : 1 + 7
3. Klejna Dachy Sierakowice 1 3  7 : 4 + 3
4. Tomasz BS Sierakowice 1 3  3 : 2 + 1
5. Klejna Puzdrowo 1 0  2 : 3 – 1
6. IMPEROLL Sierakowice 1 0  4 : 7 – 3
7. RULIS Sierakowice 1 0  1 : 8 – 7
8. DDD Klukowa Huta 1 0  1 : 8 – 7

Klasyfikacja strzelców po pierwszej kolejce rozgrywek 
Halowej Ligi Piłki Nożnej:
Lp. Nazwisko i imię Nazwa Bramki

1. Karol Kostuch Elwoz Szklana 3
2.  Adam Krauze Biuro Rachunkowe PERFEKT 3
3. Mateusz Miotk Klejna Dachy Sierakowice 3
4. Krzysztof Myszk Klejna Dachy Sierakowice 3
5. Rafał Furman IMPEROLL Sierakowice 2
6.  Paweł Bielicki Biuro Rachunkowe PERFEKT 2
7.  Krystian Marciński Elwoz Szklana 2

Strzelcy jednej bramki: Robert Gliszczyński, Karol Sobisz, Karol 
Litwin, Waldemar Hinc, Sebastian Kirsz, Damian Hinca, Krzysz-
tof Trzebiatowski, Kamil Trzebiatowski, Karol Makurat, Krzysztof 
Cyl, Tomasz Bujak, Bogdan Deik, Artur Formela, Michał Senwicki, 
Mariusz Naczk i Robert Knut. 

Kolejne mecze odbędą się w niedziele 13 i 20 grudnia od godziny 
15.00 w hali sportowej Gimnazjum w Sierakowicach. W imieniu 
Gminnego Klubu Sportowego organizatorzy ligi zapraszają wszyst-
kich kibiców piłki halowej do oglądania rywalizacji sportowej 
poszczególnych zespołów. 

Organizatorzy ligi:
Jarosław Baranowski 
Waldemar Formela
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Powiatowy Turniej 
Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar 
Dyrektora ZSP w Sierakowicach

☞

Sklep z markową odzieżą 
nową i używaną

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

Przez cały grudzień promacja na cały asortyment -10%

nowa dostawa  poniedziałek 

czwartek  -15%

piątek  -20%

sobota  -30%

na wybrane towary  -50%

Duży wybór 
odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej

buty, torebki, sukienki, zabawki
duże rozmiary

Przychodząc z tą reklamą, każdy klient otrzyma 20% rabatu

Mikołajkowy Turniej 
Piłki Siatkowej Dziewcząt w Gowidlinie

Okres przedświąteczny to czas szczególny. W ramach mikołajkowe-
go prezentu klub sportowy „BAT” Sierakowice postanowił  swoim 
zawodniczkom zorganizować turniej piłki siatkowej. Impreza miała 
miejsce w sobotę 5 grudnia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
w Gowidlinie. Na turniej zaproszono reprezentacje gimnazjów: nr 
1 z Kartuz oraz nr 17 z Gdyni- Pogórza oraz klub „Trefl” Gdynia. 
Były cztery drużyny, więc turniej był rozgrywany systemem „każdy 
z każdym”. Każda ekipa rozgrywała po trzy mecze.

Zaczęły zespoły z kaszub: gimnazjum Kartuzy zmierzyły się z KS 
„BAT” Sierakowice i już w pierwszym meczu mieliśmy tie-break: 
pierwszego seta łatwo wygrali goście, drugiego 27:25 gospodarze. 
Ostatecznie w trzecim secie dziewczęta ze stolicy powiatu kartu-
skiego pokonały sierakowiczanki 15:10.

Kolejny pojedynek - Trefl Gdynia z gimnazjum „17” Gdynia - 
i łatwe zwycięstwo Trefla 2:0. po tym meczu można było wskazać 
faworyta turnieju – Trefl miał najlepiej wyszkolone zawodniczki, 
dominowały również warunkami fizycznymi nad resztą drużyn. 

Po porażce z Kartuzami szybko pozbierały się dziewczęta z Go-
widlina i Sierakowic – BAT bez większych problemów wygrał 
pierwszego seta z gim. „17” Gdynia 25:12. W drugim gdynianki 

Krystyna Formela, dyrektor ZSP w Sierakowicach, ze zwycięską drużyną

- drugie miejsce I LO Kartuzy - trener Ewa Milewska, 
- trzecie miejsce ZSP Sierakowice - trener Stanisław Kałduński.
Organizatorami zawodów byli: Artur Hewelt, Jacek Subkowski, 

Katarzyna Cyman i Stanisław Kołduński. Podczas meczów sędzio-
wali: Mateusz Cymerman, Łukasz Wenta i  Dariusz Bulczak. 

Puchar Dyrektora ZSP w Sierakowicach otrzymał zespół ZSZiO 
ze Wzgórza Wolności.

Gratulujemy i życzymy wszystkim zespołom wielu dalszych 
sukcesów.

Organizatorzy Turnieju serdecznie dziękują paniom Mirosławie 
Cyman i Agnieszce Kazimierczak za przygotowanie poczęstunku 
dla gości.

Jacek Subkowski, Artur Hewelt

W dniu 9 grudnia w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Siera-
kowicach rozegrano Turniej o Puchar Dyrektora. Otwarcia zawo-
dów dokonała Pani Dyrektor Krystyna Formela, życząc wszystkim 
wielu sportowych wrażeń i wygranej.

Wyniki ukształtowały się następująco:
1. I LO Kartuzy - ZSZiO Kartuzy

1:3 (17:25,20:25,25:18,20:25)
2. ZSP Sierakowice : ZSZiO Kartuzy

0:3(16:25,19:25,22:25)
3. ILO Kartuzy – ZSP Sierakowice

3:2(25:18,21:25,15:25,25:23,15:11)
W wyniku zaciętej rywalizacji zespoły zajęły następujące miejsca:
- pierwsze miejsce zespół ZSZiO Kartuzy - trener Piotr Wnuk-

Lipiński, 
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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. 58 718 28 36 lub 665 79 07 07.

Dom jednorodzinny wolnostojący, stan surowy, ocieplony, okna PCV, podpiwniczony, 
powierzchnia użytkowa 350 m2, działka 1000 m2, Sierakowice, cena 260 tys. zł, 
tel. 608 637 175.

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. 603 748 535.

KUPIĘ

Fiat Seicento w rozsądnej cenie, tel. 603 748 535.

Przyjmę w rozliczeniu: Fiat 125 p, Fiat 126 p, Polonez, Żuk, Fiat Cinquecento. Płacę 
gotówką! Od 500 do 1000 zł, tel. 603 748 535.

WYDZIERŻAWIĘ

Ziemię rolną. Tanio! Powierzchnia 3000 m2. Media przy granicy. 
Tel. 603 748 535.

USŁUGI

Fotografia Ślubna; www.eslubna.pl, tel. 502 070 954.

Montaż Anten Satelitarnych – Telewizja N, Cyfrowy Polsat, Cyfra+, Telewizja na 
Kartę. Szybko, solidnie i tanio, tel. 502 070 954.

Wideofilmowanie i fotografia, śluby, wesela, wszelkie okazje. Profesjonalnie, 
fachowo i tanio; tel. 609 577 430.

Kowalstwo artystyczne, bramy, ogrodzenia, balustrady. Szybko i solidnie. 
Tel. 603 204 745.

Profesjonalne prowadzenie i nagłaśnianie imprez okolicznościowych, jubileuszy, 
poprawin, 18-stek itp., kozlowski-mateusz@o2.pl, tel. 669 412 759.

OGŁOSZENIA DROBNE

INFORMACJA
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. 58 681 95 41
e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl

kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz wtorku i czwartku

Punkt Konsultacyjny 
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

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

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

Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

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

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

w ostatni piątek każdego miesiąca od godziny 16:00 do 18:00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

*18 grudnia 2009, 29 stycznia 2010, 26 lutego, 26 marca, 
30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 

29 października, 26 listopada, *17 grudnia
*przed świętami Bożego Narodzenia dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

Mediacje rodzinne 
prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca 

od godziny 18.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41)

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

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

tel. 58 681 91 92

prowadziły już 23:20 i kiedy kibice szykowali się na kolejnego tie-
break’a w wykonaniu miejscowych, grające do końca zawodniczki 
BAT-u odrobiły straty i wygrały 25:23. w następnym spotkaniu 
rozpędzony Trefl Gdynia ograł Kartuzy 2:0.

Zacięty był również pojedynek gimnazjalistek z Kartuz i Gdy-
ni - obie drużyny grały punkt za punkt, ale w końcówce każdego 
z dwóch setów to ekipa z trójmiasta okazała się lepsza – mecz 
wygrała 2:0.

Po tym meczu sierakowiczanki wiedziały już, że nawet mimo po-
rażki 0:2 z Treflem zajmą drugie miejsce w turnieju. I choć gdyński 

klub był zdecydowanym faworytem, to ku zaskoczeniu widowni i... 
samych zawodniczek grające bardzo ambitnie gospodynie wygrały 
pierwszą partię 25:20. Podrażnione dziewczęta Trefla w kolejnym 
secie nie zlekceważyły rywalek i pewnie wygrały 25:15 oraz w tie-
break’u 15:6. Ale i tak postawa dziewcząt z Sierakowic w tym 
meczu spowodowała uśmiech u trenera Pawła Staszek: „Cieszę się 
z gry mojej drużyny bo wiedziały, co prezentuje rywal, widziały 
jak łatwo rozprawił się z poprzednimi drużynami, a mimo to nie 
przestraszyły się przeciwnika tylko podjęły walkę. A to jeszcze 
młoda ekipa, trenuje dopiero drugi rok, dlatego drugie miejsce 
w turnieju uważam za ich sukces”.

Końcowa tabela turnieju:
Lp. Zespół  Pkt. Sety 
1. TREFL  Gdynia 6  6-1
2. KS  „BAT”  Sierakowice  2 4-4
3. GIM. „17”  Gdynia 2 2-4
4.  GIM. „1”  Kartuzy 2 2-5

Zespół KS „BAT” Sierakowice zagrał w składzie: Alicja Grucza, 
Alicja Zelewska, Martyna Bigus, Kasia Ruszewska, Rita Miotk, Beata 
Grucza, Kornelia Pyszka, Martyna Wolska, Klaudia Krefta, Kasia 
Sobisz, Karolina Polejowska.

G.A.

Kapitan drużyny Alicja Grucza przyjmuje gratulacje za zajęcie II miejsca
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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


