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Dzień Seniora w Mojuszu – dziadkowie całkiem zgrabnie obierali ziemniaki

Wkrótce rusza największa inwestycja w dziejach sierakowickiego samorządu 

Pierwsza umowa podpisana
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Tomasz Zdanowicz – prezes PWiK Sp. z o.o. i Wojciech Grzenkowicz – prezes zarządu firmy „Wod-Kan-Grzenkowicz”
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach Sp. z o.o. w dniu 
28 stycznia 2010 roku podpisało pierwszą umowę na realizację inwestycji pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglo-
meracji Sierakowice”. W wyniku pierwszego przetargu Zarząd PWiK Sp. z o.o. 
w Sierakowicach dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich 
siedmiu ofert złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu. Przedmiotem robót 
jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami na 
poszczególne posesje, budowa kolektorów tłocznych z jedenastoma sieciowymi 
i dwiema lokalnymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości: Lemany, 
Gowidlino i Puzdrowo oraz część Sierakowic (rejon ulic Słupskiej i Jeziornej).

Najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu złożyła firma Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe WODKAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o. z Kartuz, z którą pod-
pisano umowę. Rozpoczęcie robót planowane jest z dniem przekazania terenu 
budowy, które nastąpi w lutym br., zaś termin zakończenia realizacji kontraktu 
nastąpi w okresie do 31 marca 2011 roku. Czas realizacji tej części inwestycji 
przewidziano na 15 miesięcy. W wyniku przeprowadzonych robót zostanie 
wybudowanych 44,49 km sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na przyłączenie do 
sieci 4427 osób, w tym mieszkańców, turystów i podmiotów gospodarczych wsi: 
Lemany, Gowidlino, Puzdrowo i części Sierakowic.

Podpisana umowa stanowi jeden z 10 kontraktów, jakie składają się na całość 
inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi 
i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”. Całość projektu jest współfinansowana 

Wkrótce rusza największa inwestycja 
w dziejach sierakowickiego samorządu 

Pierwsza umowa podpisana

ze środków Unii Europejskiej - z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Przedmiotem całości projektu jest budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji 
Sierakowice, obejmującej teren gmin Sierakowice i Su-
lęczyno wraz z przebudową i rozbudową istniejących 
oczyszczalni ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie oraz 
budową sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania 
w Widnej Górze. W ramach inwestycji przewidziano 
wybudowanie łącznie 130,8 km sieci kanalizacji sa-
nitarnej, która służyć będzie ponad 11 800 osobom 
oraz 13,7 km sieci wodociągowej dla 900 osób. Łączny 
koszt całości zadania sięgnie poziomu 79 951 319,38 zł 
z czego 48 126 339,43 zł będzie pochodziło z dotacji 
z Funduszy UE. Realizacja przedsięwzięcia ma duże 
znaczenie dla wód Morza Bałtyckiego. W rejonie re-
alizacji projektu biorą początek rzeki Słupia i Łupawa, 
a realizacja niniejszej inwestycji bezpośrednio wpły-
wa na ochronę ich źródeł oraz zbiorników wodnych 
leżących w ich dorzeczu. Z uwagi na cenne zasoby 
ichtiofauny, a zwłaszcza gatunków migrujących z ro-
dziny łososiowatych, poprawa czystości tych rzek 
leży w gestii zainteresowania sąsiednich nadmorskich 
gmin, których działania mają podobne cele – ochronę 
walorów środowiska.

W lutym i marcu br. spodziewane jest podpisanie 
kolejnych umów na realizację następnych kontraktów 
w ramach przedmiotowej inwestycji i rozpoczęcie 
robót budowlanych. W związku z powyższym gorąco 
zachęcamy wszystkich mieszkańców regionu objęte-
go projektem do przyłączania się do sieci.

Informacja nadesłana 

10 lutego 2010 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siera-
kowicach podpisało drugą umowę w ramach projektu „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”. 
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Sierakowicach. 

Decyzją Zarządu PWiK wybrano ofertę, która była najtańszą spośród 8 ofert 
złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła firma Melbud S.A. z Grudziądza, wygrywając tym 
samym przetarg. 

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, która umoż-
liwi zwiększenie jej przepustowości z 2000 do 4000 m3 ścieków na dobę. Zakres 
robót obejmuje wykonanie m.in.: reaktora biologicznego, komory stabilizacji tle-
nowej osadu nadmiernego, kratopiaskownika, komory rozdziału ścieków, biofiltra 
odorów, komory przepływomierzy, budynku technicznego - hali dmuchaw oraz  
rurociągów technologicznych i kanałów międzyobiektowych. 

Oczyszczalnia ścieków zostanie rozbudowana 

Rozpoczęcie robót ma nastąpić z dniem przekaza-
nia terenu budowy, zaś termin wykonania zamówie-
nia wyznaczono na 30 czerwca 2011 roku.

Informacja nadesłana
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Uwaga 
rodzice dzieci 
pięcioletnich 
(urodzonych w 2005 roku)

Od 1 marca do 30 kwietnia br. będzie 
trwał nowy nabór na rok szkolny 
2010/2011 dzieci pięcioletnich do pro-
jektu pt. „Świat zabawy światem nauki 
- wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci w wieku przedszkolnym z tere-
nu gminy Sierakowice” realizowanego 
przez Gminę Sierakowice w ramach: 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Priorytet: IX. Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach, 
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych, zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty, Poddziała-
nie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności 
w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej.

Projekt zakłada zajęcia wychowa-
nia przedszkolnego w Oddziałach 
Przedszkolnych przy następujących 
szkołach: ZS w Gowidlinie, ZS w Ka-
mienicy Królewskiej, ZS w Tuchlinie, 
SP w Lisich Jamach i Sierakowicach. 
Łącznie będzie to 144 miejsc. Do-
datkowo będą prowadzone zajęcia 
z rytmiki i j. angielskiego oraz terapii 
logopedycznej i pedagogicznej. Dzieci 
otrzymają książeczki do nauki j. obce-
go oraz posiłek regeneracyjny. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. 

Zapisywać się można w Urzędzie 
Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 
30 p. 201 lub 202 oraz w sekretariacie 
właściwym dla danej szkoły.

Jeśli nie zgłosi się wymagana licz-
ba dzieci pięcioletnich, opcjonalnie 
zostaną przyjęte dzieci czteroletnie, 
czyli urodzone w 2006 r.

Odbędą się również spotkania 
informacyjne połączone z krótkim 
wykładem na temat roli edukacji 
przedszkolnej w rozwoju dziecka, 
podczas których będzie można otrzy-
mać szczegółowe informacje oraz 
zapisać dziecko. 

Terminy spotkań:
25 marca 2010 r. - SP w Sierakowi-
cach, godz. 17.00;
14 kwietnia 2010 r. - ZS w Tuchlinie, 
godz. 16.00 i ZS w Gowidlinie, godz. 
18.00;
15 kwietnia 2010 r. - SP w Lisich 
Jamach, godz. 15.30 i ZS w Kamienicy 
Królewskiej, godz. 17.30.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

KZPiT „Sierakowice” wkrótce 
wyjeżdża na koncerty do Rosji
Ponad 2,5 tysiąca kilometrów będą mieli do przebycia 
tancerze z Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Siera-
kowice”. W kwietniu wybierają się na koncerty do Rosji, 
a konkretnie do Lenińska. To tam w dniach od 17 do 
24 kwietnia odbywać się będzie Festiwal Dziecięcych 
Muzycznych i Teatralnych Zespołów „Srebrny Strumień”, 
w którym nasz zespół będzie uczestniczyć. 

– Jest to niespotykane zaproszenie, taka okazja może się 
nie powtórzyć – mówi Irena Kulwikowska, dyrektor GOK. 
– Wyjazd jest możliwy dzięki współpracy z zespołem 
bałałajkarzy z Lenińska, którzy w ubiegłym roku gościli 
w Sierakowicach i Ostrzycach na Festiwalu Kultury Ło-
wieckiej. Wyjazd chcemy połączyć ze zwiedzaniem. 

Na trasie podróży znajdzie się Białoruś, Katyń, Smo-
leńsk i Moskwa. W drodze powrotnej zespół zwiedzi 
Kijów. Jest to – jak na razie – najdalszy wyjazd zespołu. 

AK
Foto: AK

Zespół „ Sierakowice” wyjeżdża 
do Rosji na zaproszenie bałałajkarzy, 

którzy występowali na Festiwalu Kultury 
Łowieckiej w lipcu 2009 roku
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Perły Kaszub rozdane
Po raz dziewiąty zostały rozdane nagrody Starosty Kartuskiego. Podczas tegorocz-
nej gali, która odbyła się 5 lutego w Gościńcu Kaszubskim w Kartuzach, rozdano 
10 Pereł Kaszub, 3 Super Perły i 13 wyróżnień. Otrzymały je osoby promujące 
powiat i działające na rzecz innych. 

Kapituła plebiscytu dostrzegła pracę i zaangażowanie mieszkańców naszej 
gminy, co zaowocowało trzema wyróżnieniami. Otrzymali je: Marzena 
Korzeniewska – za ogromne zaangażowanie i podejmowanie szeregu inicjatyw 
społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Irena Warmowska – za 
wieloletnią współpracę choreograficzną z zespołami z terenu powiatu kartuskiego. 
Wyróżnienie za wieloletnią działalność na rzecz krzewienia kultury kaszubskiej 
oraz propagowanie folkloru Ziemi Kaszubskiej otrzymał Dziecięcy Kaszubski 
Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”. W imieniu zespołu nagrodę 
odebrał Jarosław Jóskowski. 

Perła Kaszub to nagroda wręczana co roku właścicielom firm, przedstawicie-
lom organizacji i osobom, które angażują się w promocję regionu, dynamicznie 
rozwijają swoją działalność albo pomagają osobom potrzebującym wsparcia.

AK

Dawny cmentarz ewangelicki 
stanie się własnością gminy  
Wkrótce Gmina Sierakowice stanie się właścicielem trzech działek 
położonych w Skrzeszewie, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
znajdował się cmentarz ewangelicki. Łączna powierzchnia działek 
wynosi  2100 m2.

– Zgodnie z tym co zostało zapisane u Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, obszar ten jest objęty szczególną ochroną i pod-
lega ochronie prawnej, ma więc powrócić do stanu przeznaczenia 
pierwotnego – mówi Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta. 

W latach komunizmu niszczono wszelkie ślady przeszłości, nie 
oszczędzano kościołów i cmentarzy. Ten w Skrzeszewie został 
sprzedany jako działka budowlana. 

– Teren cmentarza w przyszłości trzeba będzie uporządkować 
– dodaje Z. Fularczyk. – Na terenie gminy jest kilka tego typu 
miejsc, o które należy zadbać, aby nie ulegały dewastacji. W tym 
celu zostanie napisany projekt o pozyskanie środków pieniężnych 
z odpowiednich źródeł na ochronę i konserwację takich miejsc. 

Autor artykułu o starych cmentarzach w naszej gminie, pan Józef 
Klasa, tak pisze o tym skrzeszewskim: „Cmentarz leży ok. 150 m na 
zachód od szosy Sierakowice–Lębork, przy drodze prowadzącej na 
wybudowania skrzeszewskie i do Siemirowic. Jego powierzchnia 

wynosi ok. 900 m2. Jest częścią działki uznanej w pewnym okresie 
jako działka budowlana. (...) Do niedawna było tam kilka żeliwnych 
krzyży z odlanymi napisami, z których wynikało, że grzebano tam 
zmarłych osadników niemieckich z Załakowa, Łyśniewa, Skrzesze-
wa, Pałubic. Dziś wszystkie żeliwne krzyże i elementy ogrodzeń 
zniknęły; prawdopodobnie zostały sprzedane na złom. Pozostały 
tylko bardzo skromne ślady zaledwie kilku grobów. Teren cmen-
tarza nie jest ogrodzony ani 
oznakowany.” (WS nr 10/2004).

Cmentarz w Skrzeszewie jest 
jednym z czterech miejsc po-
chówku ewangelików w naszej 
gminie. Pozostałe znajdują się 
w Gowidlinie i Migach oraz za 
Szklaną przy osadzie Betlejem. 
Ewangelików ze zboru w Siera-
kowicach grzebano na obecnym 
cmentarzu katolickim parafii św. 
Jana. Tu niestety nie zachował 
się żaden ślad wcześniejszej byt-
ności ewangelików, chociażby 
w formie tablicy pamiątkowej. 

AK
Foto: archiwum/AK

Pozostałości nagrobków na cmen-
tarzu ewangelickim w Gowidlinie

Marzena Korzeniewska (z prawej) i Janina Kwiecień, 
starosta kartuski (foto: Michalina Labuda)

Irena Warmowska (foto: archiwum A. Król)
Jarosław Jóskowski, kierownik „Tuchlińskich Skrzatów” 

(foto: Michalina Labuda)
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Patronem sierakowickiego gimnazjum, 
głosami uczniów i ich rodziców, grona pe-
dagogicznego i pozostałych pracowników 
placówki, został wybrany Józef Piłsudski. 
Niezwykle ważny dla szkolnej społeczności 
dzień wyborów miał miejsce 28 stycznia. 
Na karcie do głosowania oprócz nazwiska 
marszałka Piłsudskiego znalazły się także 
nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie i ks. 
Bernarda Łosińskiego. 

Wybory patrona szkoły zostały poprze-
dzone kilkoma tygodniami przygotowań. 
Na lekcjach wychowawczych nauczyciele 
rozmawiali z uczniami na temat autorytetów 
i kto nimi może być, prowadzono dyskusje 
i przedstawiano kandydatury na patrona. 
A te były bardzo różne. Wśród propozycji 
padały takie nazwiska jak: Fryderyk Chopin, 
ks. Bernard Sychta, Otton Karszny, a także 
św. Franciszek czy św. Florian.

Zgodnie z regulaminem wyborów swo-
jego kandydata na patrona zaproponowali 
nauczyciele (Józef Piłsudski), pracownicy ad-
ministracji i obsługi szkoły (Józef Piłsudski), 
rodzice (ks. Bernard Łosiński) oraz uczniowie. 
Ci ostatni zaproponowali trzech kandydatów: 
oprócz wspomnianych nazwisk wymieniono 
także Marię Skłodowską-Curie. 

Głosowanie trwało od godziny 9.00 do 
19.00. O tym kto zostanie patronem szkoły 
mogło zadecydować 1268 osób uprawnio-
nych do głosowania, czyli 642 uczniów, 560 
rodziców, 50 nauczycieli i 16 pracowników 
administracji i obsługi szkoły. W wyborach 
wzięło udział 741 osób (535 uczniów, 146 
rodziców, 44 nauczycieli oraz 16 pracow-
ników szkoły).

Po zliczeniu głosów okazało się, że 
oddano 738 ważnych głosów. Najwięcej 
osób głosowało na Józefa Piłsudskiego 
– 347, ks. Bernard Łosiński otrzymał 249 
głosów, a Maria Skłodowska-Curie – 142 
głosy. Teraz Gimnazjum czeka na uchwa-
łę Rady Gminy Sierakowice akceptującą 
wybór, a uczniowie będą poznawać pa-
trona szkoły. 

AK.
Foto: AKGłosują uczniowie klasy II e

Józef Piłsudski patronem Gimnazjum w Sierakowicach

Na łamach „Wiadomości Sierakowickich” zamieszczaliśmy dwa cykle 
artykułów o ks. Łosińskim – w latach 1995-96 tekst pana Józefa Klasy 
i w latach 2005-06 tekst pana Henryka Radomskiego. Upłynęło jednak 
nieco czasu i warto przypomnieć tę postać ponownie, tym bardziej że 
pojawiają się ciągle nowe fakty w biografii ks. kanonika. Poniżej za-
mieszczamy tekst pana Mirosława Kuczkowskiego, który jest fragmentem 
obszernego dzieła naukowo–historycznego.

M. Karolak

Bernard Łosiński urodzony 20 maja 1865 r. w Wielu, powiat choj-
nicki. Syn zamożnego rolnika Wojciecha i Matyldy  z Kiedrowskich. 
W 1887 r. ukończył gimnazjum w Chojnicach. W latach 1882-1887 
należał do konspiracyjnej organizacji ,,Stowarzyszenia Filomatów 
Pomorskich”. Od 1887 r. rozpoczął studia teologiczne w Münster, 
a później w Pelplinie, w tym okresie wstąpił do Tajnego Towarzystwa 
Polaków. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 marca 1891 r., następnie 
był wikariuszem w Kamieniu Krajeńskim, Lipuszu, Przodkowie, 
Skarlinie i Lubawie. W latach 1894-1895 pełnił urząd administra-
tora parafii w Tylicach. Później w maju 1895 r. został wikariuszem 
katedralnym i prokuratorem (dyrektorem ekonomicznym) Semina-
rium Duchownego w Pelplinie. Od 31 marca 1897 r. przeniesiony 
na parafię sierakowicką.

Rozwijał wszechstronną i ożywioną działalność. W 1904 r. został 
wybrany z listy okręgu pucko – wejherowsko – kartuskiego posłem 
do Sejmu Pruskiego. Był posłem przez trzy kadencje, gdzie pełnił 
funkcję jednego z sekretarzy Koła Polskiego przy Sejmie Pruskim 
w Berlinie. Pełnił funkcję starosty na powiat kartuski organizacji 
narodowościowej ,,Straż”, która powstała w 1905 r. W 1918 r. powo-
łany w skład Ligii Narodowej. Po zakończeniu I wojny światowej 
wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego – Pomorze i został 
wybrany w maju 1920 r. na posła do Sejmu RP z rekomendacji tej 
partii. W 1920 r. powołany na członka Tymczasowej Rady Powia-
towej w Kartuzach, a następnie wybrany do Wydziału Powiato-
wego i Straży Ludowej. W 1923 r. odznaczony przez prezydenta 
RP orderem Polonia Restituta. Współorganizował Obóz Wielkiej 

Polski, który w październiku 1931 r. liczył 27 osób. Szczególną 
opieką otaczał Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, gdzie pełnił 
funkcję prefekta i wspierał młodzież finansowo (przy jego wsparciu 
Stowarzyszenie otworzyło czytelnię). Należał do aktywnych działa-
czy Stronnictwa Narodowego na Pomorzu, pełnił funkcję prezesa 
Stronnictwa w Sierakowicach, a także prezesa powiatowego. 

Prowadził też działalność publicystyczną związaną z redakcją 
,,Pielgrzyma”, współpraca ta datuje się od 1903 r., spełniał też rolę 
tzw. ,,parafialnego” kolportera czasopisma. W latach 1903-1920 był 
udziałowcem Spółki Akcyjnej z ograniczoną odpowiedzialnością, 
edytującej pelplińskie pismo. Na łamach ,,Pielgrzyma”, jako czołowy 
publicysta, komentował wydarzenia, a także wzywał do solidary-
zmu narodowego zgodnie z hasłem ,,swój do swego”  oraz kryty-
kował socjalistów i bolszewików za to, iż ,,nie kochają ani Ojczyzny 
ani Kościoła”, a ,,dążą do ogólnego przewrotu społecznego”.

Inną stroną działalności ks. B. Łosińskiego była jego aktywność 
w zakresie społeczno-gospodarczym. W latach 1899–1914 dzięki 
jego zabiegom założone zostały Banki Ludowe w Sierakowicach 
(1899), Kartuzach (1908), Żukowie (1910). Współtworzył spółki 
i spółdzielnie, poświęcał dużo czasu kółkom rolniczym, gdzie 
pełnił funkcję prezesa, a także był członkiem Pomorskiej Izby 
Rolniczej. Zarządzał gospodarstwem rolnym przy parafii, w 1926 r. 
na przeglądzie (wystawie) zwierząt hodowlanych w Sierakowicach 
otrzymał nagrodę za prezentowane zwierzęta gospodarskie. Pełnił 
funkcję prezesa Towarzystwa Pszczelarzy. Wspólnie z gospodarzem 
Sychtą w 1907 r. założył w Puzdrowie cegielnię, która miała po 
preferencyjnych cenach produkować dla okolicznej ludności ce-
głę do budowy. Powołał 27 października 1907 r. ,,Bazar Kartuski”, 
a w 1909 r. założył Bazary w Sulęczynie i Sierakowicach, w których 
był prezesem. W 1910 r. założył Katolicko – Polskie Towarzystwo 
Ludowe w Goręczynie i w Sierakowicach (XI 1910), gdzie również 
pełnił funkcję prezesa. W 1933 r. postanowiono o utworzeniu Kasy 
Pogrzebowej przy Towarzystwie. Pomagał w organizowaniu w Sie-
rakowicach zjazdów towarzystw śpiewaczych ziemi kaszubskiej, 
a także popierał działalność powstałego w 1912 r. w Sopocie 

Ks. Barnard Łosiński 
– przez 43 lata proboszcz w Sierakowicach

☞
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Towarzystwa Przyjaciół Kaszub. Organizował wycieczki do 
Warszawy, Krakowa i Poznania. W budynku plebanii zorganizo-
wał bibliotekę, czytelnię i amatorskie kółka teatralne. Corocznie 
organizował komitet gwiazdkowy, mający za cel pomoc ludziom 
biednym. Komitet zbierał pieniądze i ,,dary w naturze”, które później 
rozdzielał kilkudziesięciu potrzebującym. Należał do Towarzystwa 
Pomocy Naukowej w Toruniu. 

W latach 1923–1926 pełnił funkcję dziekana dekanatu mira-
chowskiego, w skład dekanatu wchodziło 18 parafii, a mianowicie: 
Brodnica Górna, Chmielno, Dziemiany, Goręczyno, Gowidlino, 
Grabowo Kościerskie, Kartuzy, Kiełpino, Kościerzyna, Lipusz, 
Parchowo, Sianowo, Sierakowice, Stężyca, Strzepcz, Sulęczyno, 
Wygoda. W 1926 r. zostaje przez ks. bpa Stanisława W. Okoniew-
skiego mianowany kanonikiem honorowym kapituły katedralnej 
chełmińskiej i dziekanem kartuskim. W parafii, której przewodził, 
działały prężnie stowarzyszenia i bractwa skupiające w tym okresie 
ok. 6 000 członków. Od 12 grudnia 1926r. należał do III Zakonu 
św. Franciszka z Asyżu, gdzie pełnił urząd dyrektora kongregacji 
sierakowickiej, a 13 czerwca 1929 r. złożył profesję wieczystą.

Proboszczem w Sierakowicach był 43 lata, pod jego probosz-
czowskimi ,,skrzydłami” znalazło się 30 wikariuszy. 

Był wielkim patriotą i poświęcał się pracy nad zachowaniem 
ducha polskiego wśród swoich wiernych, a także wszędzie tam 
gdzie przebywał. Można stwierdzić, iż starał się o polski charakter 
Pomorza. Niestety wybuch II wojny światowej zmienił zupełnie 
dotychczasowe życie ks. Bernarda Łosińskiego. Ze względu na 
poważną chorobę i podeszły wiek tylko na pół roku los ,,oszczę-
dził” księdza. Za jego niezłomną i patriotyczną postawę został 
aresztowany 7 kwietnia 1940 r. Przyczynił się do tego Brunon 

☞ Mayer, sołtys z Paczewa, członek NSDAP. W Sierakowicach w 1940 
r. znajdowała się siedziba grupy tej organizacji, skupiająca 13 kół. 
Z początku ks. B. Łosińskiego osadzono w więzieniu w Kartuzach, 
gdzie przebywał z Kazimierzem Cygankiem, mieszkańcem Kartuz, 
w jednym pomieszczeniu. 

Następnie został wywieziony 9 kwietnia 1940 r. w godzinach 
rannych do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen – Oranien-
burg k. Berlina. W obozie przebywał w bloku nr 18 w skrzydle ,,B”. 
Był tam prześladowany, szczególnie przez SS-manów Otto Kaisera 
i Erwina Seiferta, którzy w późniejszym czasie zamordowali księdza. 
To tragiczne wydarzenie tak zrelacjonował Kazimierz Cyganek: 
,,do bloku 18 na skrzydle B weszli dwaj SS-mani, popatrzyli na ks. 
kanonika, kazali mu się modlić, szydzili  z niego, bili po twarzy 
do krwi, a później pociągnięto go do umywalni, aby go obmyć 
z brudu – pod prysznic z zimną wodą przy otwartych oknach 
i drzwiach – był przeciąg. Tak długo nad nim się znęcali, aż ten 
upadł na ziemię – cementową posadzkę – następnie wsadzili mu 
wąż do ust, tłocząc do brzucha wodę przez usta. Człowiek ten, już 
nieprzytomny od bicia, został bezwzględnie uduszony, a dla spraw-
dzenia czy ,,ta polska świnia” jeszcze żyje, przyduszony nogami 
poprzez postawienie mu ich na gardle i brzuchu”.

Został zamordowany 22 kwietnia 1940 r. Jego imieniem nazwano 
ulicę w Sierakowicach, a na ścianie kościoła św. Marcina w Sie-
rakowicach umieszczono 11 listopada 1985 r. pamiątkową tablicę. 
Dnia 29 września 1994 roku w diecezji pelplińskiej rozpoczął się 
proces beatyfikacyjny 17 Sług Bożych, którzy oddali życie za wiarę 
w okresie II wojny światowej. Wśród tej grupy jest ks. Bernard 
Łosiński.

Mirosław Kuczkowski

Członkowie Stronnictwa Narodowego w Sierakowicach, w środku ks. B. Łosiński, 1935 r.
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☞

W słowach rozpoczynających znaną postną pieśń kościelną za-
warła się cała prawda o krzyżu. Ma on dla chrześcijanina wymiar 
eschatologiczny, ale równie mocno jest też osadzony w tradycji 
i kulturze.

 Jak muzułmanin do Mekki, tak chrześcijanin do Ziemi Świętej 
powinien choć raz się udać, bo tam się wszystko zaczęło. Niemal 
dwa tysiące lat temu Jezus, skazany na śmierć, został zaprowadzony 
na Kalwarię (z hebr. Golgotę). Dawniej było to miejsce poza murami 
starej Jerozolimy, choć w niewielkim od niej oddaleniu. Dziś stoją 
tam monumentalne budowle, które powstały w wyniku ogromne-
go ruchu pątniczego. Z jednej strony miejsce zyskało należnej mu 
oprawy, z drugiej natomiast nie widać już, jak wyglądała Kalwa-
ria i posadowiony niedaleko niej Grób Chrystusa (przygotowany 
w ogrodzie przez Józefa z Arymatei, w skale „malaky”, na terenie 
dawnych kamieniołomów). Golgota, wedle wyjaśnień wziętych 
z Pisma Świętego, znaczy dosłownie „czaszka”. Próbowano wypro-
wadzić etymologię tej nazwy od czaszki Adama, który miał tu być 
pochowany. W dzisiejszej Bazylice Grobu Pańskiego znajduje się 
w tym miejscu Kaplica Adama. Można w niej oglądać pękniętą skałę. 
Chrześcijanie od dawna przekazywali sobie, że po ukrzyżowaniu 
Chrystusa płynąca z Jego ran krew spłynęła po czaszce Adama, 
zmazując tym samym piętno grzechu pierwszych rodziców. Często 
widzimy, szczególnie na starszych krzyżach, ulokowane pod sto-
pami Jezusa skrzyżowane piszczele i czaszkę, co ma przypominać 
opisaną wyżej myśl teologiczną. Żaden z ewangelistów nie używa 
dla Golgoty określenia „góra”, bo też zaiste nią nie jest. Ewange-
liści też nie nazywają jej górą, używają dla jej określenia słowa 

„miejsce” – „Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali 
tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego 
stronie.” (Łk 23, 33). Odwiedzający Ziemię Świętą po raz pierwszy 
zawsze spodziewają się, że Golgota jest okazałym wzniesieniem 
i są zdziwieni, bo dziś Kaplica Kalwarii wznosi się około 5 metrów 
ponad posadzką Bazyliki Grobu Pańskiego.

Do Ziemi Świętej zaczęli napływać liczni pielgrzymi, chcący 
oddać cześć miejscom świętym.  Aby im w tym przeszkodzić, 
cesarz Hadrian nakazał w I wieku przykryć je tarasem Kapitolu. 
Przywrócono je dopiero w IV wieku po zburzeniu pogańskich 
budowli.

Sanktuarium znajdujące się na miejscu Kalwarii jest niewielkie 
i zostało podzielone na dwie kaplice. Po prawej stronie umiejsco-
wiono Kaplicę Ukrzyżowania z piękną mozaiką A. Barluzziego. 
W tym miejscu odprawiana jest X i XI Stacja Drogi Krzyżowej 
(nawiązuje do tego obraz w ołtarzu). Kaplicą tą opiekują się 
Łacinnicy (tytuły własności 
w bazylice Grobu Pańskiego 
są dość zagmatwane. Funkcje 
liturgiczne sprawują tu francisz-
kanie – jedyni przedstawiciele 
Kościoła Katolickiego – oraz 
dwie wspólnoty odłączone: grec-
ka i ormiańska). Kaplica z lewej 
wznosi się na skale, gdzie był 
zatknięty krzyż Chrystusa. Do-
kładnie w tym miejscu doszło do 
śmierci Zbawiciela. Jest ono za-
znaczone srebrną okrągłą płytą 
z otworem w środku. Po bokach 
widać dwie płytki z czarnego 
marmuru, sygnalizujące miejsca 
posadowienia krzyży złoczyń-
ców. Widać też szczelinę skalną, 
powstałą w momencie śmierci 
Chrystusa (kończącą sie niżej 

w Kaplicy Adama). Tą kaplicą opiekują się Grecy i tu odprawiana 
jest XII Stacja Drogi Krzyżowej. Pomiędzy dwiema kaplicami stoi 
mały ołtarz Matki Bożej Bolesnej, będący własnością franciszka-
nów, przy którym odprawiana jest XIII Stacja Drogi Krzyżowej 
(Zdjęcie z krzyża).

Z kart Ewangelii wynika, iż ukrzyżowaniu, śmierci, namaszczeniu 
i złożeniu Jezusa do grobu przyglądały się trzy Marie. Miejsce to 
jest zaznaczone okrągłym kamieniem i wzniesioną nad nim piękną 
kapliczką.

Trudno oczekiwać, by żydzi po ukrzyżowaniu zadbali o zabez-
pieczenie drzewa, na którym umarł Jezus. Ale nie zaginęło ono 
i zostało odnalezione na początku IV wieku w dawnej nieużywanej 
cysternie, wydrążonej w skale niedaleko Golgoty. Cysterny takie 
są nieodłącznym elementem wielu budowli „miasta na skale”, jak 
potocznie nazywana jest Jerozolima. Ich głównym zadaniem było 

„łapanie”  i przechowywanie wszelkiej wody, pojawiającej się 
w tych rejonach niezmiernie rzadko. Drzewa Krzyża poszukiwano 
na polecenie cesarzowej Heleny i biskupa Jerozolimy Makariusza. 
Odnaleziono nie tylko krzyż Chrystusa, ale także krzyże łotrów. 
Miejsce to zaznaczono czarnymi krzyżami na posadzce. O auten-
tyczności Jezusowego Krzyża przekonano się dzięki cudowi uzdro-
wienia umierającej kobiety. W miejscu tym pątnicy nawiedzają od 
XI wieku Kaplicę Znalezienia Krzyża (czasem zwaną też Kaplicą 
św. Heleny). Na pamiątkę zlecenia prac poszukiwawczych przez 
cesarzową nad ołtarzem ustawiono statuę św. Heleny wykonaną 
w brązie. 

Do Kaplicy Znalezienia Krzyża schodzi się po schodach. Cieka-
wostką, ale i ogromnym dowodem wiary, są maleńkie krzyżyki 
wyryte przez pątników na ścianach. Wykonywali je pielgrzymi 
na przestrzeni wielu wieków, szczególnie wtedy, gdy drogę poko-
nywało się konno lub pieszo. Udając się do Ziemi Świętej trzeba 
było poświęcić na to wiele miesięcy, liczyć się z niedogodnościami, 
chorobami, możliwością napadu ze strony zbójców. Krzyżyki owe 
były więc podziękowaniem za szczęśliwe dotarcie do celu, ale też 
zawierzeniem siebie Bogu w drodze powrotnej do domu.

W trakcie dwudziestowiecznego funkcjonowania krzyża w życiu 
Kościoła i wiernych, do pierwotnej jego funkcji religijnej dołączone 
zostały też wymiary związane z tradycją i kulturą. Najlepiej obrazują 
to powiedzenia i przysłowia, a także frazeologizmy, których używa-
my niemal codziennie, niekoniecznie odnosząc je do rzeczywistego 
krzyża. Odprawiając niechcianego gościa, często kwitujemy jego 
odejście słowami „krzyż na drogę”. Z czasów Królestwa Kongreso-
wego, kiedy rząd carski szafował orderami, został zwrot „Dawniej 

łotr na krzyżu, teraz krzyż na 
łotrze”. Nadal uznaje się krzyż 
za obronę przed złem, co widać 
w przysłowiu „Diabła się nie 
boi, kto przy krzyżu stoi”. Słowo 

„krzyż” pojawia się też w po-
wiedzeniach nawiązujących do 
określania kondycji człowieka, 
np.: „Dużo krzyżyków na bar-
kach dźwiga” (jeden krzyżyk to 
10 lat), radzą nawet „Nie popisuj 
się przed nikim przybywającym 
krzyżykiem”,  o znużonych, zmę-
czonych  mówią „Jak z krzyża 
zdjęty”. Krzyż pojawia się także 
w przysłowiach nawiązujących 
do trosk, kłopotów, zmartwień – 

„Każdy swój krzyż dźwiga”, czy 
„Każdemu jego krzyż najcięższym 
się zdaje”, albo „Krzyża 

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie…

Kaplica Ukrzyżowania z mozaiką Barluzziego, Golgota, Jerozolima
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minąć nie możem żadnymi ścieżkami”. 
Krzyż jako przeznaczenie pokazuje się 
w przysłowiach: „Nie ma na świecie kącika, 
gdzie by nie było krzyżyka”, czy „Próżno ten 
od krzyża stroni, za którym krzyż zawsze 
goni”. Znoszenie swego „krzyża” jest wiel-
kim darem i umiejętnością i nie każdemu 
się to udaje. Ci którzy potrafią, zasługują na 
podziw, co zwykle pokazuje powiedzenie 

„Umie znosić krzyż pański”, bo nie od dziś 
wiadomo, że „Przez krzyżyki na ołtarzyki”.

W tradycji i kulturze kaszubskiej krzyż 
również przyjmuje różne wymiary. Pierw-
szym i nieodłącznym jego znaczeniem jest to 
pierwotne – krzyż jako godło chrześcijaństwa 
(„Kòle drodżi stoji krziż”, „Pòstawic krziż na 
grobie”). Jest też oznaką cierpienia, udręki 
i zmartwienia – „Miec z kims krziż Pańsczi”. 
Słowo to jest także używane do nazwania 
części kręgosłupa powyżej miednicy – „Bòli 
mie w krziżach”. W różnych powiedzeniach 
często jest wykorzystywana przymiotnikowa 
forma tego słowa. O skrzyżowaniu dróg 

mówi się „krziżewô droga”, bierze się ta 
nazwa również od zwyczaju stawiania na 
rozwidleniu dróg krzyża (zwanego przez 
lud „Bòżą mãką”), który ma strzec idącego 
nimi przed działaniem złych mocy. Nikt ze 
starszych ludzi nie przejdzie obojętnie obok 
krzyża, mężczyźni, pozdrawiając Boga, uno-
szą z czcią nakrycie głowy (co jeszcze nie-
rzadko można zaobserwować). Zwierzynę na 
polowaniu można wziąć w „krziżewi òdżin”, 
choremu na nowotwór (lub choroby krą-
żenia) zaserwować herbatkę z „krziżewégò 
drzéwka” (dziurawca pospolitego), odczuwa-
jącemu dolegliwości żołądkowe na pewno 
pomoże wywar z „krziżewégò zela” (mięty). 
Wszyscy wiemy, co się kryje pod pojęciem 
Drogi Krzyżowej (nabożeństwa odprawiane-
go od początku XVIII wieku). Na Kaszubach 
do niedawna obchodzono uroczyście „Krzi-
żewé dnie” (dni krzyżowe przed świętem 
Wniebowstąpienia Pańskiego) i obowiązko-
wo strojono w tym czasie krzyże. Mianem 

„krziżewi” obdarzano też przeciwny wiatr, 

☞

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, 
miejsce Trzech Marii obserwujących egzekucję 

Ołtarz Matki Bożej Bolesnej, Bazylika Grobu Pańskiego Zejście do Kaplicy św. Heleny, droga milionów pątników od XI wieku

Miejsce odnalezienia krzyża na dnie jerozolimskiej cysterny
Charakterystyczne krzyżyki ryte przez pielgrzymów 

na ścianie Kaplicy Znalezienia Krzyża 
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wiejący ze wszystkich stron. Nazwa pojawia się także w grze w karty, 
na miano „krziżewégò” zasłużył trefl. Słowo „krziżewi” w znaczeniu 
rzeczownikowym oznacza mężczyznę kroczącego z krzyżem na czele 
pielgrzymki, procesji, pochodu pogrzebowego.

Powyższe, dość pobieżne zestawienie, pokazuje, że wartości 
i znaczenia krzyża w życiu człowieka nie sposób przecenić. To-
warzyszy nam więc zawsze i wszędzie, mały na łańcuszku, duży 
na ścianie mieszkania (wedle ludowego wierzenia nie daje się 
nikomu krzyża w prezencie, każdy sam musi go nabyć), większy 
w kościele, ogromny przy drodze. Największym jednak był ten, 
na którym zawisł nasz Zbawiciel, choć niekoniecznie musiał być 
kształtem bardzo podobny do przyjętego u nas. Zresztą kształtów 
krzyża jest całkiem sporo i nie tyle chodzi o jego wygląd, co o wiarę 
i przesłania z nim związane. Przesłania i nauka płynąca z krzyża 
trwają już dwa tysiące lat. Niech trwają nadal, by nie ziścił się 
scenariusz zapisany w wymownym liryku kaszubskim autorstwa 
Bożeny Szymańskiej:

Stanął so Christus na drodżi rozkraczim
Na krziżu zmùrszałim, òd słuńca zbielałim
Przëchôdôł tu przódë pòkùtnik z mòdlëtwą
A fùrmón na wòzu dżął głowã nôbòżno
Czasã chtos przëzdrzôł sã òkã lëtosnym
A czasã przesłôł żôrotné wezdrzenié
A terô tëli tąd lëdzy przechôdô
Spieszą dzes chùtkò, kòżden w swòjã stronã
W głowie mëslë doczasné
A òczë zazdrzóné dzes w przindné deje
I le nicht Bòżi Mãczi nie pòstrzégô
Takô mizernô, skrziwionô i cëchô
Dëcht nié dzysdniowô, stąd niewidocznô
A Jezës tam stanął i z żôlu zapłakôł.

Danuta Pioch
Foto D. Pioch

Przylesie – krzyż czuwający nad posesją Lejków

 Mojusz – obowiązkowa lokalizacja krzyża w pobliżu kościoła

Miejsce ustawienia Krzyża Zbawiciela na Kalwarii

Długi Kierz – krzyż na rozstaju dróg 
w charakterystycznym czworoboku drzew
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W naszym przedziale jedzie chłopak, który cierpi na padaczkę. Po 
jakimś czasie są jej pierwsze objawy. Prawie wszyscy palą, więc 
pomieszczenie jest pełne dymu. Coraz częściej pukamy do drzwi, 
prosząc strażnika o zatrzymanie. Samochód zaczyna zwalniać. 
Oprócz kierowcy jedzie z nami dwóch strażników. Wypuszczają 
nas po dwóch. Chociaż nie muszę wychodzić, korzystam z po-
stoju, by wyprostować nogi. Na zewnątrz stoi dwóch strażników 
z karabinami skierowanymi na samochód. Przejeżdżające obok 
samochody zwalniają, patrząc na dziwne zjawisko, jakim jest 
konwój więzienny. 

Ze zdumieniem spoglądam, że stoimy na starej jezdni, kilkadzie-
siąt metrów od Sanktuarium Maryjnego w Piasecznie. Cieszę się! 
Traktuję ten przystanek jako opatrznościowy. Kilka westchnień do 
Matki Boskiej... wierzę, że będzie mi pomocą! Po drodze zatrzymuje-
my się w Grudziądzu, gdzie zostawiamy kilku więźniów. Któryś ze 
strażników pyta o księży, a potem częstuje nas pepsi. Przejeżdżamy 
przez duże miasto. Domyśliliśmy się po drutach tramwajowych, 
że jest to prawdopodobnie Bydgoszcz. Jedziemy więc do Potulic. 
Wiedzieliśmy, że tam są internowani działacze Solidarności. 

Samochód wreszcie się zatrzymuje. Słychać otwieranie ciężkiej 
bramy. Jakaś kontrola, potem otwiera się druga brama. Strażnicy 
każą nam wysiadać. Obok samochodu stoi straż więzienna z wilczu-
rami. Jest już noc, dookoła cisza. Stoimy na dziedzińcu otoczonym 
piętrowymi pawilonami. Obok basen przeciwpożarowy. Z daleka 
widać wysokie ogrodzenie, siatki i kraty. 

Zaczyna się segregacja więźniów. Odchodzimy ze strażnikami 
jako ostatni. Za chwilę jesteśmy już w pawilonie VII. Jest to pawilon 
Solidarności. Wpuszczają nas do celi. Okazuje się, że więźniowie 
już wiedzieli o naszym przybyciu. Witają nas serdecznie, robią 
kolację. W celi czyste, miękkie łóżka. W porównaniu z celą na 
Kurkowej jest to Orbis - inny świat, inni ludzie! Rozmawiamy do 
późnych godzin nocnych. Od trzech miesięcy mamy pierwszą, 
spokojną noc. Zasypiam z myślą, że w takich warunkach jakoś 
przetrwam te trzy lata. 

Rano po pobudce strażnik wyczytuje nasze nazwiska i każe za-
bierać swój majdan. Jesteśmy zaskoczeni. Spodziewaliśmy się... . Po 
chwili jesteśmy w pawilonie III. ze skrajnie gorszymi warunkami. 
Cela obskurna i brudna. W kącie pojemnik sanitarny. W celi brak 
wody i kanalizacji. 

Prosimy o miotłę, aby choć trochę posprzątać. Razem z nami jest 
dwóch młodych chłopców, którzy próbowali uciec na zachód na ob-
cym statku. Dwóch złapali, trzeci poszedł na dno w pobliżu statku. 

Przygnębieni siedzimy w celi przez cały dzień. Wieczorem do-
stajemy nowy przydział. Henia skierowano do pracy do POD. Pod 
tym tajemniczym skrótem kryła się obróbka drewna i budowa 
mebli. Jasiu trafia do więziennej pralni. Ja, ponieważ po wypadku 
mam staw rzekomy w prawej ręce, zostaję skierowany do niepra-
cujących w pawilonie VI.

Tyle się nasłuchałem o „powitaniach” w celi, że idę ze strażnikiem 
z wielkim strachem. Doznaję kolejnego miłego zaskoczenia. Witają 
mnie serdecznie i cieszą się, że to im przydzielono księdza. 

Cela jest niewielka. Mieści osiem osób i tyle samo piętrowo 
ustawionych łóżek. Jak w poprzednich celach - nie ma ani jednego 
zbędnego przedmiotu - w kącie umywalka, szafka na rzeczy oso-
biste i muszla klozetowa. Otrzymuję łóżko na piętrze. Dowiaduję 
się, że po zsumowaniu wyroków współwięźniów z celi, mamy do 
odsiedzenia jakieś 50 lat łącznie. 

Celę dzielę z więźniami reprezentującymi przekrój możliwych wy-
kroczeń: napad z rabunkiem, podwójny gwałt, kłusownictwo, mor-
derstwo, alimenty... Z naszego pawilonu prawie nikt nie wychodzi do 

pracy. Tylko niektórzy wykonują 
pracę nakładczą w celach. Za-
kład karny współpracuje z byd-
goską ELTRĄ, więc więźniowie 
przygotowują najczęściej kable 
i przewody do magnetofonów 
i radioodbiorników.

Rano oddaję swoje cywilne 
ubranie i dostaję więzienny uni-
form. Pamiętam pierwsze spo-
tkanie z komendantem pawilonu. 
Gdy mnie zobaczył, siarczyście 
się roześmiał! Musiałem w tym 
ubraniu wyglądać komicznie 
i groteskowo. Wysokie sznuro-
wane kamasze; za krótkie, za szerokie i związane tasiemką spodnie; 
bluza z napisem na plecach ZK (Zakład Karny). Wyglądałem w tym 
wszystkim jak ostatnia sierota. Później, gdy w łaźni dowiedzieli się 
kim jestem, dawano mi bardziej dopasowane rzeczy.

W zakładzie karnym każdy dzień zaczynał się tak samo. Ok. 
5.00 pobudka, szybkie ubieranie się i apel w celi, do której przy-
chodzili strażnicy z komendantem. Starszy celi musiał wygłosić 
ceremonialną formułę o stanie obecności. Potem czarna kawa. 
Ok. 9.00 otrzymywaliśmy porcję chleba, która musiała starczyć 
na cały dzień i śniadanie dnia następnego. Ok. 12.00 obiad. Ok. 
18.00 kolacja – kawa, czasem marmolada, kaszanka... Po kolacji 
apel podobny do porannego. Wieczorem nasze ubranie, złożone 
w kostkę, wystawiano na korytarz. W celi zostawało się w kale-
sonach i w podkoszulku. Wtedy już można było się położyć do 
łóżka. Około 21.30 gasły światła. 

W ciągu dnia obowiązywał kategoryczny zakaz siadania na łóż-
ku (nawet na krótką chwilę), a tym bardziej kładzenia się na nim. 
Za złamanie tego zakazu można było zarobić kilka dni „twardego 
łoża”. Polegało to na tym, że wieczorem strażnik pozwalał więźnio-
wi zabrać ze sobą jedynie koc i odprowadzał go do osobnej celi, 
gdzie były drewniane łóżka bez pościeli. Na dzień, po pobudce, 
wracało się do swojej celi.  

W więzieniu najstraszniejsza dla mnie była bezczynność. 24 go-
dziny spędzone w niewielkiej celi. Pół godziny spaceru na zewnątrz 
i żadnego zajęcia. Czasem ludzie narzekają na zmęczenie pracą. 
Tam naprawdę można było docenić wartość jakiegokolwiek zajęcia. 
Po kilku dniach komendant zaproponował mi pracę. Na parterze 
była cela, gdzie więźniowie montowali oprawy do magnetofonów. 
Przyjąłem to zajęcie z wielką radością.

Epilog
Kiedy przez długi czas człowiek żyje w milczeniu i samotności, 
zaczyna na wszystko spoglądać inaczej i coraz bardziej żyje swoim 
wnętrzem. Widzi i poznaje więcej.

Piszę to zdanie na początku, aby łatwiej zrozumieć to, co prze-
żyłem przed uwolnieniem. Nie potrafię określić, skąd posiadłem 
tą wiedzę, ale byłem pewien, że opuścimy więzienie i wyjdziemy 
na wolność przed Wielkanocą. Mówiłem do Henia, że jeżeli nas 
wypuszczą, to nie będziemy jechać pociągiem, ale weźmiemy 
mercedesa, aby być szybciej w domu. Matka każdego miesiąca 
przysyłała mi trochę pieniędzy na podstawowe zakupy. Starczyłoby 
na taksówkę. Powiedziałem również, że będę prowadził procesję 
rezurekcyjną w parafii.

Nie wiem, co myślał Henio, gdy snułem przed nim wizję naszego 
uwolnienia. Zapewne z uprzejmości nie sprowadzał mnie na ziemię. 
Mieliśmy przecież zasądzone 3 lata więzienia (do zakończenia kary 
pozostało nam 2,5 roku), a ja, już na początku „odsiadki”, z najgłęb-
szym przekonaniem i determinacją kreuję scenariusz powrotu do 
wolności, i to w szczegółach, które w jakiś nadzwyczajny sposób 

Potulice
Część 4. 

Refleksje i wspomnienia  ks. kanonika Tadeusza Kuracha
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się spełniły! Henio nie powiedział mi tego wprost, ale zapewne 
w głębi duszy myślał o mnie z politowaniem - marzyciel.

Ksiądz biskup ordynariusz Marian Przykucki podczas ostatnich 
odwiedzin obiecał, że jeszcze do nas przyjedzie. Spodziewaliśmy 
się, że stanie się to w Wielkim Tygodniu.

W Niedzielę Palmową przyjechał na mszę świętą nowy kapelan. 
Kiedy go zobaczyłem, twarz wydawała mi się wyjątkowo znajoma, 
byłem pewien, że znam tego człowieka. Tylko kiedy i gdzie się 
poznaliśmy? W skupieniu przeszkadzała mi natrętna myśl – gdzie 
ja tego człowieka spotkałem? Wreszcie, w głębokiej szufladzie pa-
mięci, znalazłem – to Józef Jędrusik! Chodził z nami do Collegium 
Marianum w 1957 r. Potem skończył seminarium gnieźnieńskie.

Mijał Wielki Tydzień. Wyczekiwałem obiecanej wizyty księdza 
biskupa Mariana Przykuckiego. Jeżeli ksiądz Biskup nie przyjedzie 
do Wielkiej Środy, to już w następnym dniu na pewno nie przy-
jedzie. Nadmiar obowiązków w Wielki Czwartek nie pozwoli mu 
opuścić stolicy diecezji. Mija poniedziałek, wtorek, środa. Zrobiło 
się smutniej - przestajemy wierzyć w jego przyjazd.

Ok. 11.30 w Wielką Środę otwierają się drzwi i strażnik każe 
nam się ubierać. Odżyła nadzieja, już cieszymy się na spotkanie 
z Ekscelencją. Strażnik prowadzi nas do budynku administracyj-
nego. Jednak zostawia nas, nie na parterze jak poprzednio, gdy 
przyjechaliśmy, ale na piętrze. 

Czytam napis na drzwiach – Porucznik Penitencjarny. Mówię 
do Henia - idziemy na wolność! Wszystko wydaje się nierealne. 
Po kilku minutach wzywają mnie do pokoju. W rogu przy biurku 
stoi starszy siwy pan, obok nasz porucznik penitencjarny. Melduję 
swoje wejście. Starszy pan zaczyna mówić – proszę księdza, jestem 
sędzią Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku i przywiozłem księdzu 
akt łaski. Jest ksiądz wolny! 

Pierwszy raz od siedmiu miesięcy nie umiałem wypowiedzieć 
słowa. Musiałem marnie wyglądać, bo porucznik podał mi krzesło 
i poprosił abym usiadł. Niech się ksiądz przez chwilę uspokoi, a ja 
przeczytam księdzu, na czym ten akt łaski polega.

Euforia chwili i wzruszenie nie pozwoliły mi zarejestrować pre-
cyzyjnie tej wypowiedzi. Natomiast utkwiły w mej pamięci ostatnie 
zdania, jakie wymienili ze sobą ci panowie.

Sędzia zwrócił się do porucznika słowami: - Czy ma pan jakieś 
uwagi do księdza? Ten powiedział: - Mogę wymienić tylko same su-
perlatywy, nie mam żadnej uwagi! - Proszę pana - powiedział sędzia 
- to jest zrozumiałe, przecież to ksiądz! Obaj podali mi rękę, co w wa-
runkach Zakładu Karnego nigdy nie zdarzyło się wobec więźnia. 

Piszę o tym epizodzie, ponieważ w tamtej chwili bardzo potrze-
bowałem życzliwej opinii i dobrego słowa pod moim adresem. 
Fałszywe oskarżenia, status przestępcy i warunki więzienne zraniły 
mnie dotkliwie, nadwyrężyły poczucie mojej wartości i zachwiały 
moją godność osobistą. Nie zaprzeczam, że miło było mi słyszeć 
taką opinię o mnie.

Po chwili, z aktem uwolnienia w ręku, stałem na korytarzu. Sil-
niejsza od radości była myśl: Boże, żeby Henio otrzymał to samo 
ułaskawienie, bo gdyby stało się inaczej, chyba nie wytrzymałby 
tego psychicznie? Mój niepokój trwał jednak krótko. Po chwili 
stał obok mnie Henio ze łzami radości w oczach i z dokumentem 
uwolnienia w ręku.

Doprowadzający nas strażnik zapytał, czy chcemy wyjść dzisiaj, 
czy jutro? Cóż za niedorzeczne pytanie? Nie trzeba chyba zgadywać 
odpowiedzi?

Czasu było mało. Z wyjątkowym pośpiechem wróciliśmy do celi 
po swój majdan, następnie do magazynu po cywilne ubranie, po 
dowód osobisty i pieniądze.

Około 13.00 stanęliśmy przy bramie. Normalnie przy wyjściu 
odbywała się kontrola osobista. Nas ominął ten proceder. Strażnik 
spojrzał tylko na dokumenty i otworzył bramę o nic nie pytając. 
Byliśmy na zewnątrz!

Pierwszy raz zobaczyłem, jak wyglądają Potulice. Prawie biegli-
śmy na przystanek autobusowy. Razem z nami wychodził działacz 

solidarnościowy z Tczewa. Oszołomieni wolnością i pośpiechem 
czytamy rozkład jazdy. Autobus do Bydgoszczy mamy ok. 14.00. 
Próbujemy łapać jakąś okazję. Nie zatrzymuje się przejeżdżająca 
Nysa. Za chwilę jedzie mercedes. Zatrzymuje się. Pytamy, czy nas 
podrzuci do Bydgoszczy. Chętnie. W czasie jazdy mówimy kim 
jesteśmy. Henio dodaje, że jest księdzem. Rozmawiamy o samo-
chodzie. Pytam kierowcę, czy nie zawiózłby nas do Gdyni? Jest 
zaskoczony, ale zgadza się. Pytam o cenę. Wiedziałem, że taksówka 
do Gdyni kosztowałaby wtedy ok. 12.000 zł. Akurat tyle mam. Proszę 
księdza – pyta kierowca - 4.500 nie będzie za dużo? Dostanie pan 
5.000 – odpowiadam! Zajeżdżamy jeszcze na chwilę do jego domu, 
aby mógł powiadomić żonę, że ma dalszy kurs. Kupujemy kwiaty, 
by podziękować księdzu kapelanowi z Bydgoszczy za wspieranie 
nas. Z poczty dzwonię do parafii. To, co mnie teraz interesuje, to 
tylko ilość kilometrów, jaka nam jeszcze została do Gdyni.

Ku mojemu zaskoczeniu przed plebanią czeka na nas duża grupa 
ludzi. Witają nas ze śpiewem i kwiatami. Nie potrafiliśmy ukryć wzru-
szenia i radości z powrotu do parafii. Wiele kosztowała ta wolność! 

Późnym wieczorem rozmawiam telefonicznie z Księdzem Bisku-
pem Ordynariuszem. Otrzymuję zaproszenie na mszę świętą w Pel-
plinie. Czuję się zaszczycony! W katedrze łzy wzruszenia wywołuje 
uroczyste powitanie, potem miłe spotkanie w pałacu Biskupim.

W Wielki Czwartek zostaje zwolniony w Gdańsku ksiądz Jan. 
Obaj jesteśmy wyznaczeni do wieczornej asysty z ks. Prałatem. 
Określenie, że w kościele były tłumy, brzmi zbyt łagodnie. Kościół 
pękał w szwach. Nie pamiętam tak nabitego kościoła. W czasie 
procesji do ołtarza słyszało się jeden wielki płacz, który i mnie się 
udzielił. Dopiero od połowy mszy świętej opanowałem wzruszenie 
i zaczynam wszystko dostrzegać. Jeszcze nie do końca wierzę w to, 
co stało się w ciągu ostatnich godzin.

Niedziela Wielkanocna. Po raz drugi jesteśmy wyznaczeni z księ-
dzem Jasiem do asysty we mszy świętej rezurekcyjnej. Ubrani 
czekamy na wyście do ołtarza. Ks. prałat H. Jastak zwraca się do 
mnie: - Księże Tadeuszu, ksiądz poprowadzi procesję. Księże Pra-
łacie, wiedziałem o tym! Ks. Prałat patrzy na mnie ze zdziwieniem 
i z niedowierzaniem. 

Procesja rezurekcyjna zawsze była słusznym przywilejem pro-
boszcza parafii, a ja, chyba jako jedyny wikariusz, dostąpiłem tego 
zaszczytu? Ksiądz Henio się uśmiechał. Sprawdziły się wszystkie 
moje przewidywania – wyszliśmy na Wielkanoc, przyjechaliśmy 
mercedesem, prowadzę procesję rezurekcyjną.

Po rezurekcji otrzymałem czas wolny. Mogę jechać do mamy. 
Czy jechałem – chyba leciałem? 412 kilometrów przejechaliśmy 
samochodem w 4 godziny. W domu jeszcze nic nie wiedzieli 
o moim uwolnieniu. Moja wizyta była niezwykłym zaskoczeniem 
i radością dla rodziny.

Na piątek 8 kwietnia otrzymuję kolejne zaproszenie do księdza 
Biskupa Ordynariusza. Ma ksiądz 17 lat kapłaństwa - powiedział 
ksiądz Biskup. Powinien ksiądz iść na samodzielną placówkę. Bu-
duje się nowy ośrodek duszpasterski w Kamienicy Królewskiej. 
Czy ksiądz tam pójdzie? Odpowiadam - pójdę tam, gdzie mnie 
Ksiądz Biskup pośle!

Za kilkanaście minut siostra zakonna przynosi gotowy dekret. Ks. 
Biskup podpisuje go i wręcza. Jeśli mam tam pracować, proszę Jego 
Ekscelencję o błogosławieństwo. Klękam i otrzymuję znak krzyża.

Spotkałem się kiedyś z zarzutem, że jestem czasem naiwny. Być 
może. Zawsze jednak wierzyłem ludziom i zawsze szukałem we 
wszystkim jakiegoś dobra. W takim też duchu pisałem tę relację. 
To nie znaczy, że w ciągu tych miesięcy nie doznawałem przykrości, 
że nie było sytuacji, w których udowodniono mi, że jestem nikim. 
Ale pozwólcie, że ta strona medalu pozostanie moją wyłączną 
własnością. Żadne wzrastanie nie odbywa się bezboleśnie. Były 
to dla mnie nieco dłuższe rekolekcje.

Z dekretem w ręku, z błogosławieństwem księdza Biskupa 
Ordynariusza i... bez grosza przy duszy, jadę szukać mojej parafii. 
Gdzie ty jesteś moja Kamienico Królewska?
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Seniorzy świętowali
Dzień Seniora w Sierakowicach i Lisich Jamach

Szkoda, że tylko jeden taki dzień w roku
Przełom stycznia i lutego to czas spotkań organizowanych dla 
najstarszych mieszkańców. Dzień babci i dziadka to doskonała oka-
zja, aby uhonorować seniorów i umilić im jesień życia. Spotkania 
zorganizowane specjalnie dla naszych seniorów odbyły się m.in. 
3 lutego w Sierakowicach i 11 lutego w Lisich Jamach. 

Organizator sierakowickiego spotkania seniorów – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej – wysłał ponad 260 zaproszeń do najstarszych 
mieszkańców wsi. Nie wszystkim stan zdrowia i śnieżna pogoda 
umożliwiły przybycie, a ci którzy pojawili się, nie kryli zadowolenia. 

Ten szczególny dzień umilił występ orkiestry dętej z Mścisze-
wic, a wszechstronnie utalentowane panie z paczewskiego Koła 
Gospodyń Wiejskich zaprezentowały przedstawienie „Wigilia 
u starków”. Było dużo śmiechu i okazji do rozmów przy kawie 
i pysznych ciastach. 

Tradycją takich spotkań jest wręczanie kwiatów najstarszym 
obecnym seniorom. Bukiety kwiatów z rąk wójta Tadeusza Kobieli 
otrzymali: 94-letnia pani Józefa Mielewczyk i 89-letni Władysław 
Lehmann. 

W Lisich Jamach spotkanie najstarszych mieszkańców odbywa 
się tradycyjnie w Tłusty Czwartek. Uczestniczą w nim seniorzy 
trzech sołectw – Długiego Krza, Nowej Ameryki i Leszczynek. 

Uroczyste świętowanie rozpoczęła msza święta sprawowana 
przez ks. Bogdana Drozdowskiego, proboszcza parafii Wygoda. Tuż 
po niej program artystyczny dla babć i dziadków zaprezentowali 
uczniowie klasy czwartej. A po występach był czas na poczęstunek, 
o który zadbały panie z tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich.

I także tu nie zabrakło kwiatów i upominków dla najstarszych 
obecnych seniorów. Z serdecznymi życzeniami od wójta Tadeusza 
Kobieli i sołtysów – Anieli Maszk i Ludwiki Meronk otrzymali je: 
89-letnia Marta Zaworska z Leszczynek, Brunon Mielewczyk z so-
łectwa Długi Kierz oraz Józef Mański z Nowej Ameryki.

Obecny na obu uroczystościach wójt gminy Tadeusz Kobiela ży-
czył seniorom wiele zdrowia i Bożego błogosławieństwa, pociechy 
z dzieci i wnuków. Podkreślił, jak ważne są takie spotkania, gdy 
starsi ludzie mogą ze sobą porozmawiać. A seniorzy nie ukrywają, 
że dają im one wiele radości. 

AK

W Gowidlinie tradycyjny Dzień Seniora 
„Mamę i tatę wychowali, 

za to w prezencie wnuki dostali” 
Tymi słowami przywitano Seniorów na uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka z Zespole Szkół w Gowidlinie w dniu 23 stycznia 
2010 r.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, 
następnie goście przeszli do budynku szkoły, gdzie młodzież 
i dzieci przygotowały część artystyczną dla swych kochanych 
Babć i Dziadków.

Na spotkanie z Seniorami przybyli także: Wójt Gminy Sierako-
wice pan Tadeusz Kobiela, ksiądz kanonik Leszek Knut, ksiądz 
wikariusz Wojciech John oraz radny gminy i jednocześnie prze-
wodniczący Rady Rodziców pan Janusz Wenta. Dla dostojnych 
gości – Seniorów – przygotowano życzenia, piosenki i wierszyki. 
Wystąpił chór szkolny z koncertem kolęd oraz uczniowie szkoły 
podstawowej, którzy zaprezentowali kilka tańców kaszubskich. 
Młodzież i dzieci nagrodzono gromkimi brawami.

Po części artystycznej Wójt Gminy pan Tadeusz Kobiela i wi-
cedyrektor pani Ewa Grucza złożyli Babciom i Dziadkom ciepłe 
i serdeczne życzenia. Dzieci wręczyły upominki własnoręcznie 
wykonane w ramach zajęć świetlicy środowiskowej. Potem goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, a rodzice pociech 
upiekli na tę okoliczność pyszne ciasta.

Bernadeta Piotrowska

Dzień Seniora w szkole w Puzdrowie
Babcia to ta, która utuli, gdy rodzice nakrzyczą, i poczęstuje pota-
jemnie jakimś łakociem. To osoba, która opowie nam bajkę, kiedy 
nikt inny nie ma dla nas czasu i usmaży racuchy z jabłkami, gdy 
na obiad w szkole znów podadzą ten nieszczęsny ,,szpinak”. Zrobi 
ciepły, wełniany szalik na zimę albo uszyje nam sukienkę. Kiedy 
robi pierogi – obdziela nimi całą rodzinę. Dla każdego zawsze ma 
dobre słowo i ciepły uśmiech. Lepszego sernika niż babcia nie robi 
nikt na świecie! To u Niej spędza się najlepsze wakacje w swoim 
życiu. To Ona poświęca nam swój wolny czas, gdy rodzice muszą 
ciężko pracować... Dziadek, Pan z siwą głową. Sympatyczny staru-

„Wigilia u starków” w wykonaniu pań z KGW w Paczewie Część artystyczna w Gowidlinie
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szek, który choć nie pamięta często wczorajszego dnia, doskonałą 
pamięć ma do historii. Nikt inny też nie potrafił wnuków rozbawić 
do łez tak szybko jak On.

Styczeń zawsze jest dla wnuków miesiącem wyjątkowym. W koń-
cu to wtedy babcia i dziadek mają swoje wielkie Święto. A przecież 
my lubimy im sprawiać radość. Mamy wobec nich wielki dług, któ-
rego spłacić nigdy nie zdołamy, ale przynajmniej możemy sprawić 
im odrobinę przyjemności w tym uroczystym dniu, bo to oni, obok 
rodziców, zajmują najwięcej miejsca w sercach swoich wnuków. 

Dlatego też co roku w Szkole Podstawowej w Puzdrowie uroczy-
ście obchodzimy święta związane z rodziną, goszcząc szanownych 
seniorów w dniu ich święta - 21 stycznia. Tak i teraz całą uroczy-
stość uświetnił pięknie przystrojony hol szkoły. Na udekorowanych 
stołach z białymi obrusami stało mnóstwo słodkości upieczonych 
specjalnie na tę uroczystość przez rodziców naszych dzieciaków. 
Uroczystość rozpoczęła się jak zawsze mszą świętą, którą odpra-
wił ks. Andrzej. Po mszy uroczystość oficjalnie otworzyła pani 
dyrektor Mirosława Masowa, serdecznie witając zgromadzonych 
i zaproszonych gości, m.in. pana Zbigniewa Suchtę - przewodni-
czącego Rady Gminy. Seniorzy mieli okazję obejrzeć specjalnie 
przygotowany program artystyczny pod kierunkiem p. J. Grzen-
kowicz oraz M. Herczuk. Wstępem do programu artystycznego 
uczniów była projekcja filmu z udziałem dzieci, które spontanicznie 
i bezpośrednio wyrażały swoje opinie na temat dziadków według 
pytań: Kto to jest babcia? Kim są dziadkowie? Jak wyglądają? Jakie 
programy w telewizji najczęściej oglądają? Na co wydają najwięcej 
pieniędzy? Jak opiekują się wnukami? Za co dzieci kochają swoich 
dziadków?  Było mnóstwo śmiechu i radości, bo wiedza wnuków 
była ogromna! 

W dalszej części uczniowie oddziału przedszkolnego wraz 
z przedstawicielami klasy III zaprezentowali program artystycz-
ny, do którego przygotowywali się długo i starannie. Z zapałem 
i wielkim zaangażowaniem dzieciaki śpiewały piosenki, tańczyły, 
recytowały wiersze, a także przedstawiły krótką inscenizację 
,,Piekł dziadek babkę”. Uczennice koła taneczno-muzycznego za-
aranżowały taniec do utworu G. Zorby. Na zakończenie wszystkie 
dzieci złożyły najserdeczniejsze życzenia zaproszonym gościom, 
wręczając słodki upominek oraz symboliczną laurkę w postaci 
serca. Wytworzyła się przesympatyczna atmosfera wśród gości, 
dzieci i gospodarzy szkoły. Było sympatycznie, a emocje dziadków 
dawały temu wyraz. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich Święta składamy 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, radości, a także 
pociechy ze wszystkich wnuków oraz prawnuków.

Małgorzata Herczuk

Seniorzy świętowali w Mojuszu
Nowoczesna babcia 
nie założy kapcia. 
Woli getry od spódnicy, 
gdy zje ciastko, zaraz ćwiczy.

Jest taki jeden facet, 
przystojny jak James Bond... 
To dziadek nasz kochany, 
nie znacie go? To błąd!

Dzień Babci i Dziadka - 21 i 22 stycznia - to najpiękniejsze dni 
w roku.  W tym czasie babcie i dziadkowie obdarzani są szcze-
gólnymi dowodami miłości, choć wnuczęta starają się doceniać 
troskę z ich strony przez cały rok. Przedszkolak przynosi laurkę, 
uczeń własnoręcznie wykonany upominek, a dorośli kwiaty lub, 
gdy mieszkają z dala od swoich bliskich, przesyłają pozdrowienia 
i życzenia.

21 stycznia o godzinie 11.00 do Szkoły Podstawowej w Mojuszu 
przybyli ważni goście, wyczekiwani z niecierpliwością od rana - 
Babcie i Dziadkowie! To oni kochają nas bezwarunkową miłością. 
Rozpieszczają, służą radą i często są najlepszymi przyjaciółmi. To 
właśnie dla nich dzieci, pod kierunkiem swoich pań, przygotowy-
wały piosenki, wierszyki, przedstawienia, laurki.

Dzień Seniora to jedna z ważniejszych w kalendarzu szkolnym 
imprez o charakterze środowiskowym. Zawsze przygotowywana 
z wielką starannością. Jak co roku z pomocą szkole przyszedł 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Rada Sołecka z naszą 
nieocenioną panią sołtys - Janiną Młyńską. Mogliśmy liczyć na 
poczęstunek i ciasta (przepyszne zresztą!) oraz na piękne kwiatki 
dla seniorów.

Wspólne świętowanie zgromadziło liczne grono babć i dziadków, 
w tym roku szczególnie dopisali seniorzy, którzy przybyli z naj-
dalszych nawet stron. Każde z dzieci mogło uśmiechnąć się do 
swoich dziadków, do niektórych przybyło nawet po czworo gości. 
Liczba była imponująca również z powodu uruchomienia punktu 
przedszkolnego, do którego uczęszcza dwadzieścioro pięcioro dzieci 
i tym samym wzrosła też ilość zaproszonych. Świętowanie przenie-
siono zatem do sali w remizie OSP, gdzie można było wszystkich 
pomieścić, a mali artyści zaprezentowali się na scenie.

Każda klasa przygotowała bogaty repertuar piosenek i wierszy, 
zarówno po polsku jak i po kaszubsku. Koło Teatralne, prowadzone 
przez panie Barbarę Grad i Irenę Brzustewicz, wystąpiło z dwoma 
przedstawieniami. Jedno z nich, przezabawny wywiad z dziadkami, 
wywoływało salwy śmiechu. Występy były przerywane zabawny-
mi konkursami, np: dla babć na najdłuższy szalik wydziergany na 
drutach w czasie trwania imprezy, zmagania z przyszywaniem na 
czas guzików; dla dziadków: obierania ziemniaków, rozpoznawania 
wnuków po głosie. Część artystyczną zakończono występem Gwiż-
dży (przedstawienie zajęło II miejsce podczas Gminnego Przeglądu 
Zespołów Kolędniczych w Gowidlinie).

W tym roku w trakcie imprezy przygrywał zespół instrumen-
talno-wokalny „Tamir”. Była to nieoceniona w skutkach decyzja, 
ponieważ w trakcie kolejnych przegrupowań na scenie i zmian 
dekoracji do przedstawień wokalistki świetnie wypełniały czas 
cudnymi nowoczesnymi i starszymi kolędami oraz ogólnie znanymi 
melodiami. 

Na zakończenie spotkania niejeden dziadek porwał babcię do 
tańca, to samo próbowali też uskutecznić mali artyści. W czasie 
pożegnań podziękowaniom i komplementom nie było końca. 
Wszyscy seniorzy z łezką w oku dziękowali za mile spędzony 
czas, zapowiadając swój udział w przyszłorocznym spotkaniu. 
A więc, kochani, do przyszłego roku! Zawsze jesteście naszymi 
najmilszymi gośćmi!

Bożena Obel
W Mojuszu najwięcej rozrzewnienia wniosły 
jak zwykle najmłodsze dzieci – 3,4 i 5-latki
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Kwiaty najstarszej seniorce, pani Józefie Mielewczyk z Sierakowic, 
wręczył wójt Tadeusz Kobiela

Pan Władysław Lehmann – najstarszy senior 
na spotkaniu w Sierakowicach

Pan Brunon Mielewczyk, najstarszy z sołectwa Długi Kierz

Pan Józef Mański najstarszy mieszkaniec sołectwa Nowa Ameryka
otrzymuje kwiaty od sołtys Anieli Maszk

W Sierakowicach

Pani Marta Zaworska, najstarsza mieszkanka sołectwa Leszczynki
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W Gowidlinie W Mojuszu już w połowie imprezy większość wnucząt 
wylądowała na kolanach babć i dziadków

Mojusz – dzieci występowały, a babcie pracowicie dziergały
Dopisali nawet najstarsi z seniorów – 

po prawej jedna z najstarszych mieszkanek Mojusza Stanisława Pioch

W Sierakowicach W Lisich Jamach
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Wprowadzenie

Zgoła niedawno, bo w ubiegłym roku, na łamach „Wiadomości 
Sierakowickich” ukazał się artykuł traktujący o „Nowym Kancy-
onale...” i jego nakładcy Janie Hermanie Szczypiorze z Załakowa1. 
Choć był on jedynie przyczynkiem dziejów bibliofilstwa na terenie 
obecnej Gminy Sierakowice, wzbudził bardzo szerokie zaintere-
sowanie zarówno pasjonatów lokalnej historii jak i śpiewaków 
pustonocnych. 

Jest potrzeba, by pisać i o innych książkach czytanych przez 
tutejszych Kaszubów w XIX i na początku XX wieku. Wobec tego 
powstaje oto kolejny artykuł na kanwie tematyki bibliofilskiej, tym 
razem szerzej rysujący „życie książki” wśród ludności mieszkającej 
w dawnych granicach parafii sierakowickiej i gowidlińskiej na 
przełomie XIX i XX wieku (a dawne granice obu parafii obecnie 
pokrywają się z granicami administracyjnymi obecnej Gminy 
Sierakowice). 

W niniejszym artykule pragnę poruszyć jedynie kwestię domo-
wych biblioteczek i ich zawartości. Nie będę szeroko opisywał 
księgozbiorów parafialnych czy szkolnych ani placówek Towa-
rzystwa Czytelni Ludowych (jedynie o nich okazyjnie wspomnę), 
choć w nich obficie smakowano (często potajemnie przed wła-
dzami zaborczymi) literatury polskiej i wiedzy z zakresu historii, 
gospodarki.

Celem tych rozważań jest nie tyle zaznajomienie czytelników 
z problematyką bibliofilską, co rozbudzenie zainteresowania książ-
kami niosącymi dobrą oraz pobudzającą do czynienia dobra treść, 
a następnie ich lekturą.

Zainteresowania czytelnicze Kaszubów w okresie zaborów

Mimo obowiązku szkolnego wprowadzonego na terenie zaboru 
pruskiego w 1825 roku2 książka, mówiąc bardzo ogólnie, nie 
cieszyła się zainteresowaniem na wielką skalę, szczególnie na 
terenach wiejskich. W zaciszu chłopskich zagród było wprawdzie 
chronione oraz pielęgnowane duchowe i kulturowe dziedzictwo: 
mowa, zwyczaje, obyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Poważne i faktyczne zagrożenie wspomnianych wartości zaistniało 
na naszym terenie w obliczu bismarkowskiej polityki Kulturkamp-
fu. Rodzima kultura polska (kaszubska również!) w trybie pilnym 
potrzebowała tych, którzy ochoczo i z determinacją będą stawiać 

opór germanizacji zaprogramowanej na „ausrotten” (tj. wyplenienie) 
kultury i języka polskiego3. W tym okresie książka (oczywiście 
polska!) staje się orężem ducha polskiego Kaszubów. To właśnie 
od momentu tej wielkiej próby dziejowej, jaką był Kulturkampf, 
kaszubscy chłopi zaczynają interesować się polskimi książkami, 
prasą, a tym samym po nie sięgać i czytać, bo jak grzmiał ks. 
Romuald Frydrychowicz: „Tylko książka może uratować ten lud 
przed Germanią”4. To w czasie długich zimowych wieczorów 
czytano polskojęzyczne umoralniające opowieści, żywoty świętych, 
powieści o męstwie i chwale oręża polskiego, Sybille wieszczące 
rychłe zmartwychwstanie Polski, a także książki i broszury religijne, 
gospodarcze, medyczne.

Dodatkowym, a właściwie głównym, motorem upowszechniania 
czytelnictwa była działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych, 
które organizowało sieć biblioteczną (polską!) w zaborze pruskim. 
Na naszym terenie w powstanie i działalność TCL-u zaangażo-
wali się księża, a biblioteczki organizowano przy parafiach, jak 
to było choćby w przypadku Gowidlina. W Sierakowicach biblioteka 
TCL-u została założona w 1881 roku przez ówczesnego proboszcza 
ks. Dionizego Knasta5. Jej księgozbiór liczył 1904 woluminy6. Ana-
logiczna biblioteka licząca 110 woluminów7 powstała w Gowidlinie 
w 1909 roku8 z inicjatywy ks. Antoniego Dylewskiego9. 

Nieliczni chłopi posiadali swoje prywatne biblioteczki liczące zale-
dwie kilka egzemplarzy. W takim domowym księgozbiorze obowiąz-
kowo musiały znajdować się modlitewniki i śpiewniki kościelne. 

Niektórzy posiadali nawet starodruki z XVI i XVIII wieku, 
o których pragnę wspomnieć na pierwszym miejscu. Na terenie 
Starej Maszyny jedna z rodzin10 przed II wojną światową posiadała 
pierwszy polski zielnik botanika i lekarza Stefana Falimirza „O zio-
łach i mocy ich” wydany w drukarni Floriana Unglera w Krakowie 
w 1534 roku11. Ten egzemplarz był bardzo zniszczony. Ów starodruk 
pochodził najprawdopodobniej z księgozbioru dawnych właścicieli 
Sierakowic – Wincentego i Felicyty Łaszewskich12.

Natomiast drugim starodrukiem, o którym do dziś krążą opo-
wieści, jest księga, która uratowała wielu zdrowie, a nawet życie! 
Chodzi o XVIII- wieczny podręcznik medyczny „Compendium 
medicum auctum”,wydany anonimowo (!) w 1719 roku w Często-
chowie w drukarni jasnogórskiej. „Compendium…” , który doczekał 
się aż czterech kolejnych wznowień13. Faktycznym jego autorem, 
jak również trzech innych książek z dziedziny medycyny, był 
reformata z Góry św. Anny na Śląsku – brat zakonny Apolinary 
Wieczorkowicz (1661–1728), pełniący w ramach zakonu obowiązki 
infirmiarza (aptekarza i lekarza)14. Owo „Compendium...” było księgą 
bardzo poczytną z racji wielkiej użyteczności, bowiem zawierało 
zbiór opisów chorób, sposobów ich leczenia, receptur sporządzania 
lekarstw na bazie ziół w oparciu o dorobek naukowy dwudziestu 
wielkich europejskich autorytetów w dziedzinie medycyny i far-
macji. Wieczorkiewicz to wszystko zebrał, zredagował i wydał. 
Posługiwanie się „Compendium...” było o tyle łatwe, że na końcu 
owego ponad 700 stronicowego starodruku formatu 8vo (łac. octavo) 
znajdował się indeks rzeczowy. Bogata w treść księga (podzielona 
na siedem traktatów – według typów schorzeń) zawierała opisy 
chorób i sposoby ich leczenia zarówno u ludzi jak i zwierząt. To 
na podstawie tej księgi gospodarze sporządzali tzw. końskie leki, 
silne i skuteczne w działaniu dla chorych i niedomagających 
zwierząt, szczególnie koni, pełniących niezwykle ważną rolę 
w gospodarstwie. 

Jednym z osławionych właścicieli „Compendium...” na naszym 
terenie był kowal i rolnik Leon Miotk z Patok (1904-1998)15, żyjący 

br. Zbigniew Joskowski OFMConv.

Książki w domowych biblioteczkach okolic Sierakowic 
na przełomie XIX i XX wieku

Autor artykułu z reprintem „Compendium medicum auctum”
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w przyjaźni z wybitnym sierakowickim lekarzem Aleksandrem 
Lammekiem. Miotk do swej śmierci był właścicielem tej war-
tościowej książki i niejednokrotnie użyczał jej wspomnianemu 
doktorowi, gdy temu nie udawało się skutecznie leczyć pacjentów 
metodą farmakologiczną. Pamiętajmy, że np. w latach 50 – 60 - tych 
nie można było skutecznie leczyć niektórych chorób, chociażby 
z powodu braku odpowiednich lekarstw!

Nie licząc tych nielicznych wspomnianych starodruków, w do-
mowych biblioteczkach znajdowały się przeważnie książki nowe, 
tzn. wydane po 1840 roku. 

Znany i czytany był w okolicach Sierakowic i Gowidlina „Go-
spodarz” Ignacego Łyskowskiego, wydany w 1853 roku16, jak też 

„Gospodarz wiejski” A. Rothego, wydany w Głogowie w 1840 roku. 
Te dziełka pełniły rolę swoistego podręcznika dla prowadzących 
gospodarstwo rolne. Propagowało je głównie Towarzystwo Rol-
nicze17 w Sierakowicach (założone w 1869, reaktywowane w 1909 
roku)18 oraz Gowidlinie (założone w 1910 roku)19.

Czytano i komentowano proroctwa Sybilli o czarnym orle oraz 
proroctwa Wernyhory. Chodzi o pozycję zatytułowaną „Nowa 
Sybilla, zawierająca najważniejsze proroctwa… ks. Karmelity Mar-
ka, Wernyhory i innych…” wydanej w 1877 roku w Poznaniu przez 
Józefa Chociszewskiego20. Przykładowo wielką poczytnością cie-
szyła się ta pozycja w domu sołtysa w Bąckiej Hucie21 oraz okolicy 
Gowidlina22. Niezwykle ważnym jest to, że nie była ona czytana 
z intencją prospektywnej „znajomości” ewentualnych wydarzeń. 
Nic podobnego! Dzieło było napisane i opublikowane z tą intencją, 
by jego lektura budziła wiarę w przyszłe zmartwychwstanie Pol-
ski, tryumf Kościoła katolickiego, a co najważniejsze – miała dać 
nadzieję, że działania patriotyczne w formie tzw. pracy u podstaw 
mają cel i sens sprawczy. O tym można chociażby przeczytać we 
wstępie ogólnym do „Polskiej Sybilli” Józefa Chociszewskiego23. 

Chłopi posiadali i czytali krzepiące powieści historyczne, szcze-
gólnie dzieła Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy”, „Potop” , kolpor-
towane przez Jana Hermana Szczypiora z Załakowa24.

Niemalże co piąte domostwo parafii sierakowickiej oraz gowidliń-
skiej było zaopatrzone w „Żywoty świętych” wybitnego polskiego 
jezuity Piotra Skargi. Chodzi tu głównie o wydanie „wiedeńskie” 
z 1842–1846 roku, a także z 1857 roku, które wydrukowano w War-
szawie nakładem Tomasza Massalskiego25.

W domowych biblioteczkach, choć należało to do rzadkości, 
znajdowało się również dziełko z dziedziny literatury ascetycznej 

„O naśladowaniu Chrystusa” autorstwa Tomasza a Kempis (1379–1471) 
z zakonu kanoników regularnych św. Augustyna. Po Piśmie Świętym 
jest to bodajże najpopularniejsze dzieło religijne, skoro doczekało 
się ponad tysiąca wydań, w tym w Polsce około kilkudziesięciu26. 
W XIX wieku kolejnego przekładu tego dzieła z łaciny na polski 
dokonał zmartwychwstaniec ks. Aleksander Jełowicki27. Okazją do 
zaopatrzenia się w nie były zapewne odpusty parafialne w Siera-

kowicach, Gowidlinie, czy innych okolicznych parafiach (choćby 
w Sianowie, do którego sierakowiccy czy gowidlińscy parafianie 
pielgrzymowali w nieformalnych grupach rodzinnych28). 

Ale i tzw. przekaz ustny nobilitował do rangi literatury. Przecież 
jednym z bardzo znanych na terenie całej Polski opowiadań ludo-
wych była tzw. „Legenda o Madeju”. Zawierała ona naukę o tym, 
że Bóg przebacza nawet największemu grzesznikowi, o ile ten ża-
łuje, wyznaje swoje grzechy i pokutuje za nie. Znana jako przekaz 
ustny została spisana i wraz z innymi opowiadaniami ludowymi 
opublikowana dopiero w 1906 roku przez Józefa Chociszewskie-
go. Na terenie parafii sierakowickiej i gowidlińskiej owa legenda 
jest znana w dwóch rodzajach literackich: poezji29 oraz prozie 
(w dwóch wersjach)30. Najstarsi mieszkańcy parafii sierakowickiej 
i gowidlińskiej znają ją na pamięć.

Książki niemieckie

W XIX wieku zamieszkujący na terenie parafii sierakowickiej 
i gowidlińskiej Niemcy zaopatrywali swoje domowe biblioteczki 
w książki niemieckojęzyczne. Jedną z nich, bardzo popularną, ale 
niebezpieczną księgą, była niemieckojęzyczna „Das sechste und 
siebente Buch Mosis”, którą znano i określano po prostu, jako „Sie-
bente Buch Mosis”, czyli „Siódma Księga Mojżesza”. Była to książka 
ezoteryczna. Pełniła rolę faktycznego (stąd i niebezpiecznego!) 
podręcznika magii i przesądów. Tytuł zdaje się sugerować, że ich 
autorem był starotestamentalny Mojżesz. Podobne sugestie dotyczą 
zawartości księgi, czyli magii (dokonywania „cudownych” rzeczy 
i zjawisk z pomocą złych duchów, tj. diabła). Tak! Próbowano 
przypisać Mojżeszowi autorstwo owych „przepisów” magicznych. 
I choćby z tego powodu, że praktykowanie wszelkiego rodzaju 

Starodruki

Egzemplarz książki „O naśladowaniu Chrystusa” 
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ezoteryzmu (magia, czary, przepowiadanie, wywoływanie du-
chów etc.) było i jest potępione przez Kościół31. Nie taka jednak jest 
o nich prawda historyczna. Bowiem pierwsze edycje owych ksiąg 
wyszły spod pras drukarskich w 1797 roku. Kolejna edycja nastąpiła 
w 1849, a potem w 1851 i 1853 roku w Stuttgardzie, w drukarni 
Johanna Scheible’a32. Egzemplarze tych edycji docierały również 
na tereny Kaszub. Na naszym (tj. sierakowickim) terenie posiadali 
ją w większości Niemcy, choć nie było to żelazną regułą, bo za 
kryterium należy przyjąć nie narodowość czy wyznanie, ale przede 
wszystkim dobrą znajomość języka niemieckiego. Bowiem jedynie 
znajomość tego języka pozwalała korzystać z księgi. W seansach 
magicznych w domu właściciela księgi uczestniczyli przeważnie 
ci, którzy przy pomocy złych duchów chcieli wyrządzić szkody 
duchowe i materialne osobom, których nie lubili, chociażby z po-
wodu większej zaradności czy gospodarności. Ale i często na te 

„zgromadzenia” schodzili się ciekawscy oraz szukający sensacji 
i mocnych wrażeń emocjonalnych. W każdej wiosce parafii sie-
rakowickiej i gowidlińskiej w XIX wieku mieszkało zazwyczaj 
kilka rodzin niemieckich, z których co najwyżej jedna posiadała 
egzemplarz tej „zakazanej” księgi. Na terenie parafii sierakowickiej 

„akcją wywiadowczą” oraz wydobywaniem „Siebente Buch Mosis” 
od ich właścicieli zajmowali się miejscowi proboszczowie. Podob-
nie czynili proboszczowie gowidlińscy, wśród których najbardziej 
zasłużony w tej kwestii był wykształcony i światły teolog ks. dr 
Michał Maliński (1850-1931), odbywający studia w pelplińskim se-
minarium duchownym, a następnie w Würzburgu i Gregorianum 
w Rzymie, które uwieńczył doktoratem33. Księża zebrane książki 
magiczne palili, zaś wiernych gorliwie gruntownie katechizowani 
i nauczali elementarnych prawd wiary. Niejednokrotnie, za zgodą 
biskupa, ci kapłani egzorcyzmowali osoby szczególnie uwikłane 
w kontakty z diabłem, jak również miejsca, które zdawały się być 

„nawiedzonymi” przez złe moce34. Ogólnie można stwierdzić, że 
wraz z momentem odzyskania niepodległości w 1918 roku, miesz-
kańcy parafii sierakowickiej i gowidlińskiej zostali pozbawieni 
owych ksiąg magicznych, a dzięki katechizacji prowadzonej przez 
duchownych zaniechali dawnych karygodnych praktyk.

Ale księgozbiory domowe osadników niemieckich nie były za-
sobne li tylko we wspomnianą złą księgę (toć posiadali ją tylko 
nieliczni!). Do najbardziej czytanych ksiąg należała Biblia oraz kan-
cjonały (śpiewniki) ewangelickie35. Oprócz swych funkcji religijnych 
spełniały one rolę „domowych” podręczników do nauki czytania36. 
Wszystkie te książki, niejako z obowiązku, znajdowały się w każdym 
domu społeczności ewangelickiej. A ewangelicy zamieszkujący na 
terenie parafii sierakowickiej czy gowidlińskiej nie należeli do tej 
grupy ludzi, którzy posiadali Biblię na pokaz, by móc się nią po-
chwalić przed innymi. Nic podobnego! Bowiem Biblia oraz kancjonał 
zawierający tłumaczenia Psalmów pełniły rolę swoistego zwornika 
życia rodzinnego. Księgi były czytane w gronie rodzinnym niemal-
że codziennie, bo była to modlitwa Słowem Bożym, którego treść 
rozważano i starano się wypełniać w życiu codziennym.   

Katolicy (rodowici Niemcy oraz zniemczeni Kaszubi) czytali 
również augsburską edycję żywotów świętych katolickich37.

Przechowywanie książek 

Zapewne dzisiaj dziwi nas, że roli regału w okolicy Sierakowic nie 
pełniła bynajmniej szafa z półkami, czy jakiś inny przeznaczony 
na ten cel mebel. 

Książki szanowano i obchodzono się z nimi z pietyzmem, ale 
i chowano. Czyniono tak szczególnie z egzemplarzami rzadkimi, 
czy wyjątkowo cennymi, jak choćby wspomnianym wyżej „Com-
pendium medicum auctum”. W kaszubskich chatach chowano je 
na belkach sufitowych lub w innym tajemniczym miejscu, bowiem 
pożyczenie komuś drogiej książki oznaczało niejednokrotnie jej 
utratę. Stąd książki bywały przechowywane w miejscach niezna-
nych nawet osobom z sąsiedztwa. 

Ale czy tylko obawiano się pożyczania książek na „wieczne 
oddanie”? Chowano je przed wrogami polskiej książki, jak choć-
by komisarzem Henrykiem Rexem, który w powiecie kartuskim 
grasował i zasłynął jako bezkompromisowy tropiciel i niszczyciel 
polskich książek38. Toć były to jeszcze zabory.

Wielką obyczajową rolę odegrały kancjonały, czyli zbiory mo-
dlitw i pieśni. Służyły one żyjącym jako swego rodzaju przewodnik 
duchowy. One urabiały ducha i pomagały wznosić serca i myśli ku 
Bogu. Mało tego, kancjonał lub inny modlitewnik wkładano rów-
nież zmarłym do trumny, żeby, jak wierzono, mógł nadal z niego 
korzystać, jak to czynił za życia na ziemi39.

Podsumowanie

Habent sua fata libelli (Książeczki mają swoje dzieje). To łacińskie 
powiedzenie jest prawdziwe, bo naprawdę przedziwne były dzieje 
książek na przełomie XIX i XX wieku. W kaszubskich chatach 
wprawdzie nie posiadano pokaźnych i liczebnie dużych ani dro-
gich materialnie księgozbiorów. Jednak książki, jakie znalazły się 
w kaszubskiej chacie, były starannie dobierane, bowiem kaszubski 
pragmatyzm kazał stawiać na użyteczność ksiąg. Tu na myśl nasu-
wa się zdanie księcia poetów, arcybiskupa Ignacego Krasickiego 
(1735-1801): „Najpierwszym biblioteki zadaniem jest użyteczność”40. 
Biblioteczka w kaszubskiej chacie i książki w niej zgromadzone były 
użyteczne, bo podpowiadały ich właścicielom sposoby domowego 
leczenia (niekiedy ratując nawet życie), pobudzały i dodawały na-
dziei na wolną Polskę, a przede wszystkim pomagały wznosić serca 
ku Bogu, by Go uwielbiać pieśnią, rano prosić o dobre przeżycia 
dnia, a wieczorem dziękować za hojne dary Boże. 
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39 J. PersZon, Na brzegu życia i śmierci…, ss. 194-195.
40 Cytuję za: B. Bieńkowska, h. chaMerska, Zarys dziejów książki, 

Warszawa 1987, s. 231.

Serdeczne podziękowanie 
delegacjom, krewnym, znajomym, sąsiadom, 

przyjaciołom i wszystkim, 
którzy uczestniczyli w modlitwie różańcowej 

i ostatnim pożegnaniu 
ś.†p. 

Dominiki Krefta
składa Rodzina

Sprostowanie
W „Wiadomościach Sierakowickich” Nr 1 (235) Rok XXII ze 
stycznia 2010 r. w tekście pt. „Nagrody Haliny Ewy Buchacz 
rozdane” pojawił się błąd mówiący o tym, że ofiarodawczyni ma 
dwóch synów. Oczywiście Pani Buchacz ma tylko jednego syna 
Marcina, a Kuba Lis jest jej bratankiem. Za błędną informację 
przepraszam wszystkich zainteresowanych.

D. Pioch



20 2 (236) luty 2010WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Co myślimy, a co wiemy 
o kobietach?
Najlepszymi ekspertami w ocenianiu kobiet są mężczyźni, ale ich 
zdania są podzielone. Jedni uważają kobiety za płeć piękną, de-
likatną, godną szacunku, o którą trzeba zabiegać, zdobywać; inni 
nie doceniają kobiet i ich roli w domu i w społeczeństwie, traktują 
gorzej, a nawet poniżają. 

Pewien młody mężczyzna zapytany, co myśli o kobietach, powie-
dział: kobiety są różne, jedne bardzo ładne i zadbane, inne nieco 
mniej, jedne są miłe i uprzejme, a inne nie mają nastroju, ale jak 
mówi stare powiedzenie – „kobiety są zmienne”.

Myślę, że mężczyznom trudno jest zrozumieć kobiety, ich myśli, 
sposób mówienia, czy zachowania. Często nie wiedzą, że kobieta 
mówi, aby wyrazić siebie, mówi to co myśli, nie tylko to co ko-
nieczne. Słyszy i widzi więcej niż zostało powiedziane czy pokazane, 
a przy tym jest bardzo emocjonalna.

Kobieta piękna jest, jak piękna jest natura, a nawet piękniejsza, 
bo dzisiaj można poprawić naturę - dodać trochę farby, pudru, 
lakieru, jakiś cień i odcień - i wychodzi prawdziwa księżniczka. 
A wszystko to dla Was drodzy mężczyźni, abyście mogli patrzeć 
i podziwiać. 

Kobiety są piękne, ale kto dostrzega tylko to zewnętrzne piękno, 
jest w wielkim błędzie – patrz w serce, zachwycaj się pięknem 
wewnętrznym kobiety, zobacz, ile w nim ciepła, serdeczności, 
zrozumienia i troski o drugiego człowieka! Dobroć kobiety jest 
mniej widoczna, za to bardziej bezinteresowna niż u mężczyzn. 
Świat kobiet to świat ludzi, dlatego dla kobiety zawsze ważniejsze 
są osoby niż rzeczy. Zwykle wybierają pracę, w której mają bliski 
kontakt z ludźmi, np. nauczycielka, pielęgniarka, przedszkolanka 
itp. Swoją miłością kobieta potrafi wydobyć dobro, potrafi zmienić 
zachowanie drugiego człowieka. Przyjmując właściwą postawę, 
uczy mężczyzn szacunku i podziwu dla kobiet. Jak pisze ksiądz 
Marek Dziewiecki „bez kobiety mężczyzna pozostałby w świecie 
rzeczy i zwierząt, byłby osamotniony”. Bóg obdarza Adama Ewą, 
gdyż to właśnie ona może wprowadzić go w świat osób, w świat 
relacji z Bogiem. 

Spotkanie z kobietą jest dla mężczyzny ważne, sprawia, że on 
mężnieje, staje się ważny, chce ponosić odpowiedzialność do tego 
stopnia, że opuszcza swoją matkę i ojca aby złączyć się z kobietą 
poprzez nierozerwalną miłość małżeńską. Szlachetna kobieta po-
trafi wychować sobie mężczyznę, który ją zrozumie i pokocha, dla 
którego będzie jedyną różą jego życia. Kobieta rozkwita w pełni 
kobiecością wobec mężczyzny i dla mężczyzny. 

Mężczyzna poprzez spotkanie z kobietą może w pełni odkryć 
i zrealizować siebie, stając się mężem i ojcem. Głęboko w naturę 
kobiety wpisane jest macierzyństwo, to ona nosi w sobie nowe 
życie, ma wszystko czego dziecku potrzeba, to ona decyduje o lo-
sach dziecka. Zrodzić i wychować człowieka to prawdziwy geniusz 
kobiety. Miłość macierzyńska kobiety jest tak wielka, że potrafi ona 
rozumieć i wspierać nie tylko zrodzone przez siebie dzieci, ale jest 
zdolna otoczyć opieką każdego w potrzebie.

Współczesne kobiety są silne i niezależne, są godne podziwu, nie 
tylko w swojej kobiecości, ale w codziennym życiu umieją pogodzić 
trud wychowania dzieci z pracą zawodową. Dzisiejsze kobiety są 
uzdolnione wszechstronnie, umieją zarządzać budżetem domowym, 
opiekować się dziećmi, kierować samochodem, są pielęgniarkami, 
kucharkami, sprzątaczkami i kapłankami ogniska domowego. Czyż 
nie są godne podziwu? Podziwiajmy je zawsze, a w dniu kobiet 
w szczególny sposób okażmy im wdzięczność!

Drodzy mężczyźni pamiętajcie - kobiety chcą być podziwiane, 
chcą być zdobywane, lubią komplementy, miłe słowa, czuły gest, 
drobny upominek, trochę romantyczności, one na to czekają i za-
sługują!

Krystyna Makurat

Jak powstał Dzień Kobiet?
W tym roku przypada 100 rocznica ustanowienia tego święta. Dzień 
Kobiet ustanowiono w 1910 roku jako wyraz szacunku dla ofiar 
walki o równouprawnienie kobiet. 

Kiedyś Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono z wielką 
pompą. Obecnie twierdzi się, że jest to wymysł komunistów i, jak 
wszystko co kojarzy się z minionym ustrojem, należy potraktować 
krytycznie. Prawdą jest, że to nie komuniści wymyślili Dzień 
Kobiet! 

Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w kraju słynącym 
z kapitalizmu, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Amerykanki zaczęły 
obchodzić swoje święto w 1909 roku, później ten zwyczaj przyszedł 
do Europy, początkowo do Austrii i Danii, później do Niemiec 
i Szwajcarii. W Polsce Dzień Kobiet został zauważony dopiero po II 
wojnie światowej, ponieważ pasował do socjalistycznej propagandy. 
W zakładach pracy były życzenia i prezenty – rajstopy, mydełko 
albo kawa i obowiązkowo symboliczny tulipan, którego odbiór 
każda pracownica musiała pokwitować. 

W starożytnym Rzymie, w pierwszym tygodniu marca, obcho-
dzono Matronalia. Święto związane z początkiem nowego roku, 
macierzyństwem i płodnością można uznać jako pierwowzór dnia 
kobiet. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy Dzień Kobiet 
obchodzono 20 lutego 1909 roku. Początek tego święta sięga 1857 
roku, kiedy w Nowym Jorku kobiety zorganizowały w fabryce 
bawełny strajk i domagały się krótszego dnia pracy oraz takiego 
samego wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymywali mężczyźni. 

Międzynarodowy Dzień Kobiet zainicjowała niemiecka socjalistka 
Klara Zetkin, a dzień ten zatwierdzono uchwałą Międzynarodowego 
Kongresu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze w dniach 26-28 sierpnia 
1910 r. W Europie: Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii po raz 
pierwszy dzień kobiet obchodzono 19 marca 1911 roku, organizując 
w tym dniu demonstracje i zebrania. 8 marca 1913 roku, wbrew 
zakazowi policji, zastrajkowały kobiety w Rosji, później w dniu 8 
marca 1917 roku w S. Petersburgu rozpoczęły się masowe strajki 
kobiet. Po upadku Związku Radzieckiego świętowanie MDK zostało 
porzucone w Armenii. Zamiast tego 7 kwietnia ogłoszono świętem 
Piękna i macierzyństwa. Nowe święto stało się popularne wśród 
Armeńczyków i jest obchodzone jako upamiętnienie jednego z głów-
nych świąt kościoła armeńskiego - zwiastowania. We Włoszech 
kobiety obdarowywane są gałązkami akacji srebrzystej i czekoladą. 
W Portugali czy Rumunii w noc 8 marca grupy kobiet świętują 
na obiadach i przyjęciach „tylko dla pań”. Międzynarodowy Dzień 
Kobiet spotykał się z przemocą w Teheranie. 4 marca 2007 roku 
irańska policja pobiła sto osób, które planowały zgromadzenie.

Dzień Kobiet – 8 marca – w Anglii świętowany jest dla uczcze-
nia ofiar krwawo stłumionego strajku robotnic. Dzień ten łączy 
się z walką angielskich sufrażystek o prawa polityczne. Jednym 
z istotnych punktów kampanii sufrażystek był dzień, w którym 
jeden z posłów uległ namowom działaczek kobiecych i zdecydował 
się przedstawić w parlamencie angielskim wniosek o przyznanie 
kobietom praw wyborczych.

W Polsce obchody Święta Kobiet zniknęły w 1993 roku, gdy 
zniosła je premier Hanna Suchocka. Sondaże obrazują, że Dzień 
Kobiet z sympatią odbierają młode dziewczęta, przepraszam, kobie-
ty do lat 25, które w przeprowadzonych badaniach aż w 90% były 

„za kwiatkiem dla Ewy”. Nieco starsze panie odnoszą się do tego 
święta bardziej sceptycznie, akceptując Dzień Kobiet w 46%. Są bar-
dziej zainteresowane zrównaniem swoich zarobków z zarobkami 
mężczyzn. Niestety zdarza się jeszcze, że kobiety, zatrudnione na 
tych samych stanowiskach i wykonujące tę samą pracę, otrzymują 
niższe uposażenia niż ich koledzy. Zajmują też mniej stanowisk 
kierowniczych i mają mniejszy udział w polityce.

Może Dzień Kobiet źle się kojarzy, ale zawsze to dobra okazja, 
aby okazać kobietom pamięć, szacunek, życzliwość lub sympatię.

Maria Karolak
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Kolejne członkinie gminnych Kół Gospodyń Wiejskich zostały odznaczone 
medalami Order Serca – Matkom Wsi. Rok temu takie wyróżnienia otrzymały 
panie: Ludwika Meronk i Halina Miotk – przewodniczące KGW w Lisich Jamach 
i Paczewie. W tym roku medale trafiły do Grażyny Makurat z koła w Lisich 
Jamach i Elżbiety Walkusz z paczewskiego KGW. 

Order Serca – Matkom Wsi to wyróżnienie przyznawane przez Zarząd Krajo-
wego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Medal jest symbolem 
uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków 
– Patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych 
postaw moralnych, za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi i rodzi-
ny wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy 
współczesnej cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie 
cnót obywatelskich, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim 
i umiłowanie Ojczyzny. 

Wręczenie odznaczeń miało miejsce 30 stycznia podczas uroczystości ju-
bileuszowej Stowarzyszenia Kaszubianki z Kamienicy Szlacheckiej. Medale 
zasłużonym paniom wręczył Piotr Hałuszczak, prezes Wojewódzkiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku.  

AK
Foto: Emilia Leman Elżbieta Walkusz i Grażyna Makurat

Order Serca dla Grażyny Makurat i Elżbiety Walkusz

Projekt „Świat zabawy światem nauki”

Zimowe warsztaty dla dzieci i rodziców
Wspólny dzień w szkole razem ze swoimi pociechami spędzili rodzice i opiekuno-
wie dzieci uczestniczących w projekcie „Świat zabawy światem nauki”. W grudniu 
i styczniu w pięciu szkołach, gdzie zostały utworzone oddziały przedszkolne dla 
pięciolatków – w Sierakowicach, Lisich Jamach, Gowidlinie, Tuchlinie i Kamienicy 
Królewskiej – zorganizowano zimowe warsztaty otwarte.  

Celem wspólnych zajęć było m.in. zaznajomienie rodziców z umiejętnościami 
nabytymi przez maluchy oraz ukazanie, jak ważne w rozwoju dzieci jest objęcie 
ich wczesnym nauczeniem przedszkolnym. W każdej  z siedmiu grup pięciolatków 
inna była tematyka wiodąca warsztatów – np. święta Bożego Narodzenia, zima 
czy karnawał. Wspólne zajęcia – zabawy i śpiewanie piosenek, wykonywanie 
ozdób choinkowych, malowanie i rysowanie – zintegrowały grupę, a rodzicom 
podsunęły pomysły na zabawy z dziećmi w domu. 

W ramach projektu „Świat zabawy światem nauki” podobne warsztaty odbędą 
się także wiosną. 

AK

Zimowe warsztaty w grupie II w oddziale przedszkolnym w Sierakowicach

Miłe chwile w Niepublicznym 
Przedszkolu „Bajeczny Ogród”

22 stycznia w naszym przedszkolu gościliśmy Babcie 
i Dziadków, którym z okazji ich święta przedszkolaki 
przedstawiły Jasełka przeplatane piosenkami zespo-
łu Arka Noego. Goście nie szczędzili oklasków, co 
dodawało otuchy małym artystom. Następnie dzieci 
zaśpiewały piosenki dla Babć i Dziadków i wręczyły 
przygotowane medale, laurki i kwiatki. Były również 
konkursy dla seniorów oraz słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

Kolejną atrakcją była zabawa karnawałowa, na 
którą dzieci przebrały się w kolorowe stroje. Opie-
kunowie wykazali się pomysłowością w doborze 
przebrań. Dzieci chętnie włączały się do zabaw 
i konkursów, a ich miłym życzeniem było, aby takich 
dni było więcej. 

Renata Młyńska

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
oraz organizatorzy Szkolnego Konkursu 

„Najładniejsza szopka bożonarodzeniowa” 
składają serdeczne podziękowania firmie 

ELWOZ SPÓŁKA z o.o. oraz hurtowni Ribena 
za ufundowanie atrakcyjnych nagród 

dla uczestników i zwycięzców konkursu.
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Czej dzysészé pòkòlenié jesz chòdzëło na dzecynnëch nóżkach, 
chtëż tej na Kaszëbach nie znôł Remùsa?(...) Kanął òn kòżdą 
razą w przedednié jôrmarkù, òdpùstu abò i wieldżégò swiãta 
miedzë lëdztwã. (...) Znałë jegò i Serakòjce, wies głównô Czëstich 
Pól a przë tim przemëslnô i pełnô żëcô (...)

A. Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa

Przytoczone wyżej słowa, rozpoczynające znakomitą powieść ka-
szubską, zapewne nie były obce żadnemu z uczestników Gminnego 
Konkursu Wiedzy o Regionie, którzy od kilku lat specjalizują się 
w posiadaniu coraz szerszej wiedzy o swojej „Małej Ojczyźnie”. Co 
więcej każdy z nich na pewno wiedział, co kryje się w stwierdzeniu, 
że Sierakowice są główną wsią położoną w obrębie Czystych Pól. Inna 
sprawa, dająca powód do dumy, to pochlebna opinia o Sierakowicach, 
wyrażona w początkach XX wieku przez wybitnego działacza kaszub-
skiego i autora, jedynej jak dotąd, powieści na kartach tegoż utworu.

Pierwsza sobota lutego 2010 r. zgromadziła po raz siódmy, w pięk-
nych i gościnnych progach sierakowickiego gimnazjum, rzeszę 
uczestników. Ich liczba była zaiste imponująca. Po raz pierwszy na 
apel organizatora – sierakowickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego – odpowiedziały wszystkie szkoły z terenu gminy Sie-
rakowice. Reprezentowane były też wszystkie szczeble edukacyjne: 
szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczna), gimnazja i szkoła 
średnia. O to zapewne chodziło pomysłodawcy tego konkursu przed 
siedmioma laty – Tadeuszowi Bigusowi – aby objąć formułą konkursu 
jak najszersze rzesze młodych. I udało się. Wszyscy odpowiedzieli na 
zaproszenie. Co prawda na eliminacje gminne przyjeżdżają już tylko 
reprezentanci szkół, ale zanim oni zostaną wyłonieni, odbywają się 
szkolne etapy, do których z kolei przygotowują się całe rzesze star-
tujących. Zdobywanie wiedzy o swoim regionie jest zatem udziałem 
całkiem sporej liczby młodych ludzi, a wiedza raz zdobyta może 
być tylko ubogaceniem osobowości i całkiem szybko procentować 
w zupełnie wymiernych efektach.

Uczestnicy zmagali się z czterdziestoma, mniej lub bardziej 
obszernymi, pytaniami w ciągu godziny zegarowej. Większość 
piszących wykorzystywała czas do końca, próbując sprawdzać 
zapisane odpowiedzi.

VII Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie
W końcowej klasyfikacji, dokonanej przez jurorów: Joannę Lejk, 

Barbarę Klawikowską, Annę Andryskowską, Danutę Wereda, Da-
nutę Pioch i Zbigniewa Wentę, wyłoniono zwycięzców konkursu 
w kolejnych kategoriach, co przedstawia poniższe zestawienie.

Szkoły Podstawowe – max. liczba punktów 111,5:
I – Dawid Polejowski, Lisie Jamy, 85,5 punktu
II – Monika Teclaf, Szopa, 76 punktów
III – Katarzyna Wesółka, Puzdrowo, 74 punkty
IV – Paulina Szczodrowska, Szopa, 72,5 punktu
V – Seweryn Kąkol, Mojusz, 71,5 punktu i Tomasz Malek, Łyśniewo, 
71,5 punktu
VI – Agnieszka Mielewczyk, Gowidlino, 70,5 punktu
VII – Aneta Ruszewska, Tuchlino, 65,5 punktu i Maciej Teclaf, Szopa, 
65,5 punktu
VIII – Karolina Walkusz, Lisie Jamy, 60,5 punktu

Gimnazja – max. liczba punktów 111:
I – Klaudia Kuchta, Kamienica Królewska, 87,5 punktu
II – Dominika Wiśniewska, Gowidlino, 85,5 punktu
III – Mirella Miszk, Kamienica Królewska, 79,5 punktu
IV – Dominik Pipka, Sierakowice, 78 punktów
V – Marta Woźniak, Gowidlino, 77,5 punktu
VI – Marcin Ruszkowski, Tuchlino, 76 punktów
VII – Weronika Damps, Sierakowice, 67 punktów
VIII – Irena Zaborowska, Sierakowice, 64 punkty
IX – Anna Myszk, Sierakowice, 52 punkty
Szkoły średnie – max. liczba punktów 111:
I – Magdalena Bigus, Sierakowice, 92,5 punktu
II – Katarzyna Zielonka, Sierakowice, 77 punktów

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie uczniów do Konkursu, szczególnie nauczycielom 
(którzy poświęcają mnóstwo czasu na realizację dodatkowego zada-
nia), i zapraszają do udziału w przyszłorocznej ósmej już edycji.

Danuta Pioch
Foto M. Kostuch

Uczniowie szkół podstawowych w trakcie pisania

Organizatorzy przedstawiają zasady Konkursu

Uczestnicy uważnie słuchają instrukcji
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Aktywne ferie w Szklanej 
Nadeszły długo oczekiwane ferie, czas by odpocząć od nauki, wy-
jechać czy skorzystać z atrakcji, jakie przyniosła nam tegoroczna 
zima. Nie każdy jednak ma szansę atrakcyjnie spędzić te dni, dlatego 
też, jak co roku,  dyrekcja i pracownicy Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej postanowili urozmaicić swoim wycho-
wankom pierwszy tydzień ferii, organizując półkolonie. W czasie 
ich trwania nie zabrakło wyjazdów oraz imprez zorganizowanych 
na terenie placówki. W przygotowanych atrakcjach mogli wziąć 
udział także rodzice, co przyczyniło się do rodzinnej atmosfery, 
której zresztą nigdy w Szklanej nie brakuje. 

Pierwszy dzień półkolonii rozpoczął się wyjazdem do kina, gdzie 
wszyscy z zaciekawieniem przenieśli się w świat ożywających zaba-
wek w filmie „Toystory”. Szczególną atrakcją były trójwymiarowe 
efekty, jakie podziwiano dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki 
3D. Po założeniu specjalnych okularów wszystko prezentowało się 
zupełnie inaczej i żal było wracać do rzeczywistości. 

Po dniu spędzonym na wyjeździe trzeba było trochę odetchnąć, 
więc kolejny etap półkolonii odbył się w placówce. Na wszyst-
kich czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez nauczycieli. 
Wychowankowie mieli okazję wziąć udział w sportowych konku-
rencjach, w których zdobyli piękne medale. Po chwili odpoczynku 
pojawił się niezwykły gość – klaun Marysia, który do końca dnia 
zabawiał wszystkich ciekawymi propozycjami zabaw i konkurencji. 
Nie obyło się bez uśmiechów i radości z efektów rywalizacji.

Kolejny dzień ferii grupa podopiecznych wraz z opiekunami 
spędziła w Kartuzach. Młodsze dzieci udały się na plac zabaw 
Smerf, gdzie aktywnie spędziły czas w basenach z kolorowymi 
piłeczkami oraz pokonując tory przeszkód. Starsi wychowankowie 

odwiedzili kręgielnię, gdzie sprawdzili swoją celność. Dla wszyst-
kich była to niebywała atrakcja. Na zakończenie wyjazdu przyszedł 
czas na poczęstunek w naleśnikarni, w której już nie pierwszy raz 
wychowankowie ośrodka mogli zjeść smaczny posiłek. 

Następny dzień upłynął pod znakiem wspanialej zabawy 
w krainie kolorowych serduszek. W placówce odbyła się zabawa 
,połączona z obchodami walentynek. Był czas na taniec, słodki 
poczęstunek i niezwykłe konkurencje, w których wszyscy bardzo 
chętnie brali udział. Przy dźwiękach muzyki granej na żywo ba-
wiono się doskonale. 

Na sam koniec półkolonii przypadł wyjazd do niezwykłego miejsca 
jakim okazało się Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Wszystkich 
urzekło tam to, że dozwolone było dotykanie, poznawanie na wła-
snej skórze zasad działania różnych wynalazków. Taka dozwolona 
aktywność w poznawaniu 
świata zawsze wyzwala 
emocje, nic więc dziwnego, 
że wszyscy wrócili z Gdy-
ni bardzo zadowoleni. 

Tak spędzone ferie 
z pewnością spodobały 
się wszystkim, przynio-
sły wiele pozytywnych 
doświadczeń i przeżyć. 
Kolejne dni z pewnością 
upłyną na wspominaniu 
atrakcji i dodadzą sił do 
nauki po powrocie do 
ośrodka. 

Sebastian Formela

Po raz drugi Zespół Szkół w Gowidlinie był gospodarzem gminnego etapu 
Pomorskiego Konkursu Ortograficznego i Matematycznego. Konkurs jest prze-
znaczony dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. W tym roku w or-
tograficznych i matematycznych zmaganiach brali udział uczniowie z siedmiu 
szkół z terenu gminy – z Gowidlina, Jelonka, Lisich Jam, Puzdrowa, Sierakowic, 
Tuchlina i Załakowa. 

Eliminacje gminne do konkursu ortograficznego odbyły się 4 lutego, a udział 
w nich wzięło 19 uczniów. Trzecioklasiści, wyłonieni w szkolnych eliminacjach, 
pisali dyktando, które zdaniem przewodniczącej komisji oceniającej, Marii Drężek, 
było bardzo trudne. 

Najlepsze ze znajomości zasad polskiej ortografii okazały się dziewczęta ze 
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, które zajęły trzy pierwsze lokaty: Julia 
Stencel – pierwsze miejsce, Kaja Karczewska – drugie i Julia Brzezińska – trze-
cie. Wyróżnienia otrzymali: Oliwier Okroj ze szkoły w Lisich Jamach i Lidia 
Mańska z Jelonka. 

Tydzień później, 11 lutego, dwudziestu uczniów pisało test matematyczny, 
przygotowany przez głównego organizatora konkursu, czyli Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku. I tutaj najlepsi okazali się chłopcy. Pierwsze miejsce 
zajął Aleksander Skierka ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, drugie – Szy-
mon Formella także z Sierakowic oraz trzecie – Maksymilian Penkowski z Lisich 
Jam. Wyróżniono Oliviera Okroja z Lisich Jam i Kamilę Lublewską ze szkoły 
w Gowidlinie. 

Każdy uczeń, biorący udział w eliminacjach gminnych, otrzymał nagrody 
książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice i Radę Rodziców Ze-
społu Szkół w Gowidlinie. 

Trójka uczniów, którzy zajęli czołowe lokaty, weźmie udział w kolejnym 
etapie konkursu – eliminacjach powiatowych, które odbędą się 18 i 25 marca 
w Kartuzach. 

AK
Foto: AK i archiwum ZS w Gowidlinie

Pomorski Konkurs Ortograficzny i Matematyczny

Zwyciężczynie etapu gminnego 
Pomorskiego Konkursu Ortograficznego

Zwycięzcy etapu gminnego 
Pomorskiego Konkursu Matematycznego
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GOK ZAPRASZA

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach informuje o konkursach 
organizowanych w miesiącu marcu:

- Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej od-
będą się 5 marca 2010 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej GOK

- Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Literatury Ka-
szubskiej „Rodnô Mowa” odbędą się 26 marca 2010 r. o godz. 10.00 
w sali konferencyjnej GOK

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na Świątecz-
ny Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w dniach 24 marca 
2010 r. (środa) i 27 marca 2010 r. (sobota) w godz. 9.00-14.00 w sali 
konferencyjnej GOK, ul. Kartuska 27.

.
W dniach 27-29 marca w Marcinowicach (powiat świdnicki) od-
będzie się konkurs „Tradycje Stołu Wielkanocnego”. Uczestniczyć 
w nim będą panie z gminnych kół Gospodyń Wiejskich z Paczewa, 
Lisich Jam i Kamienicy Królewskiej. 

Poloneza czas zacząć
Dnia 30 stycznia bieżącego roku tegoroczni maturzyści z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Sierakowic bawili się na swoim balu 
studniówkowym w „Gościńcu nad Słupią” w Tuchlinie. 

Impreza poprzedzona była próbą generalną poloneza, która 
odbyła się kilka dni wcześniej, mianowicie 19 stycznia na Rynku 
Głównym w Kartuzach. W spotkaniu zorganizowanym przez 
starostwo uczestniczyli maturzyści z całego powiatu kartuskiego. 
Polonez rozpoczął się o godzinie 12.00, a w pierwszej parze za-
tańczyła pani starosta Janina Kwiecień. Po tańcu uczniowie udali 
się do kościoła św. Wojciecha na modlitwę w intencji pomyślnego 
zdania egzaminu maturalnego. 

W balu studniówkowym uczestniczyła społeczność klasy III 
Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcą Anitą Wica, klasa III 
Liceum Profilowanego z wychowawcą Dawidem Chmielewskim, 
klasa IV Technikum w zawodzie technik agrobiznesu z wychowaw-
czynią Marią Browarczyk oraz klasa IV Technikum w zawodzie 
technik żywienia i gospodarstwa domowego z wychowawcą Ma-
rzeną Majcher. Prócz uczniów przybyli również nauczyciele oraz 
rodzice. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 19.00 tradycyjnym 
polonezem. Następnie dyrektor Krystyna Formela wygłosiła prze-
mówienie oraz życzyła wszystkim udanej zabawy. Później ucznio-
wie podziękowali przybyłym, a w szczególności nauczycielom za 
ich trud włożony w edukację maturzystów. W czasie zabawy od-
była się również część artystyczna. Przedstawienie wzbudziło duży 
entuzjazm wśród publiczności i zostało nagrodzone zasłużonymi 
brawami. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Uczniowie 
bawili się przy akompaniamencie zespołu „Rokitki”. Wszyscy 
przybyli nie żałowali sił w tańcu. Na parkiecie można było spotkać 
uczniów jak i nauczycieli, którzy przetańczyli wiele godzin. 

Mamy ogromną nadzieję, że tak owocny w wrażenia bal stud-
niówkowy na zawsze zostanie w pamięci społeczności szkolnej 
i całego środowiska lokalnego. Tegorocznym maturzystom życzy-
my sukcesów na egzaminach: maturalnym i zawodowym oraz 
pomyślności w dalszym życiu. 

Justyna Okrój kl. IV Ta

Powiatowy Turniej o Puchar Dyrektora ZSP 
w Sierakowicach w siatkówce chłopców

20 stycznia 2010 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowi-
cach odbył się Powiatowy Turniej o Puchar Dyrektora  Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w siatkówce chłopców. 

W zawodach wzięły udział zaproszone reprezentacje trzech 
szkół powiatu kartuskiego: ZSP Przodkowo, ZSZiO Kartuzy, I LO 
Kartuzy i gospodarz ZSP Sierakowice. 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonała dyrektor ZSP w Sie-
rakowicach Krystyna Formela. Turniej był rozgrywany systemem 

„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów plus ewentualnie 
tiebreak do 15 pkt.

Wyniki turnieju: 
ZSZiO Kartuzy – I LO Kartuzy  (2  :  1)
ZSP Sierakowice – ZSP Przodkowo (2  :  0)
ZSP Sierakowice – I LO Kartuzy  (2  :  1)
ZSP Przodkowo – ZSZiO Kartuzy (0  :  2)
ZSP Przodkowo – I LO Kartuzy  (0  :  2)
ZSZiO Kartuzy – ZSP Sierakowice (1  :  2)

I miejsce – ZSP Sierakowice
II miejsce – ZSZiO Kartuzy
III miejsce – I LO Kartuzy
IV miejsce – ZSP Przodkowo
Na zakończenie turnieju pani dyrektor wręczyła dyplomy i pu-

char poszczególnym drużynom. Słowa podziękowania organizatorzy 
przekazują paniom Mirosławie Cyman i Agnieszce Kazimierczak, 
które wraz z uczennicami przygotowały posiłek i napoje dla za-
wodników i opiekunów drużyn.

A.H.
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SPORT SZKOLNY

Zimowe turnieje piłki siatkowej 
dziewcząt i chłopców w Gowidlinie

Aby zagospodarować czas młodzieży podczas ferii zimowych, 
w Zespole Szkół w Gowidlinie odbyły się dwa turnieje siatkówki 
zorganizowane przez UKS Gowidlino. 

We wtorek 16 lutego odbył się turniej chłopców, w którym 
udział wzięły trzy zespoły: uczniowie z gimnazjum w Sierakowi-
cach, gimnazjaliści z Gowidlina oraz Zespół Szkół Publicznych 
z Kościerzyny. Obie drużyny z naszej gminy to czołowe zespoły 
z Powiatowej Ligi Gimnazjalnej, była więc okazja aby skonfron-
tować ich umiejętności z drużyną z innego powiatu niż kartuski. 
W wyniku losowania pierwszy mecz zagrały ze sobą gimnazja 
z Sierakowic i Gowidlina. W lidze gimnazjalnej w obu meczach 
górą byli chłopcy z Sierakowic, więc uczniowie z Gowidlina 
chcieli się zrewanżować kolegom i do meczu podeszli bardzo 
skoncentrowani. Sierakowiczanie chyba zlekceważyli przeciwnika, 
bo gospodarze turnieju gładko wygrali 3:0 (25- 21, 25-12, 25-23). 
W kolejnym meczu Gowidlino zmierzyło się z Kościerzyną i po-
pełnili chyba ten sam grzech co wcześniej chłopcy z Sierakowic, 
bo po udanym pierwszym meczu bardzo łatwo oddali pole 
gościom – przegrali 0:3. Wszystko wskazywało więc na to, że 
w ostatnim meczu Kościerzyna nie będzie miała większych ☞

Rozgrywki Powiatowej Ligi Gimnazjalnej 
w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

W tegorocznych rozgrywkach Powiatowej Ligi Gimnazjalnej wystar-
towało 11 drużyn: pięć w kategorii chłopców oraz sześć zespołów 
dziewczęcych - to o dwie więcej niż w roku ubiegłym. Rozgrywki 
wciąż trwają, ale powoli zbliżają się ku końcowi. Przed nami jednak 
jeszcze kilka meczów. 

W kategorii chłopców wyniki spotkań i tabele przedstawiają się 
następująco (tam gdzie nie ma wyniku meczu, zawody dopiero 
będą rozegrane):

Liga chłopców 
Poz. Zespół  Pkt. Mecze Zw. Por. Sety + Sety -

1.  Sierakowice 12 4 4 0 12 2
2.  Gowidlino 11 6 4 2 14 8
3.  Żukowo 6 5 2 3 6 11
4.  Szymbark 4 4 1 3 6 10
5.  Kartuzy 0 3 0 3 2 9

Terminarz Ligi: 
I runda: 16–20 XI 2009 
Żukowo Gowidlino  0:3  
Szymbark Kartuzy 3:1  
Sierakowice Pauza   
II Runda: 23.XI–27 XI 2009    
Szymbark  Żukowo   1:3 
Gowidlino Sierakowice  1:3  
Kartuzy pauza   
III Runda:   7–11 XII 2009    
Kartuzy Sierakowice   
Szymbark  Gowidlino  2:3  
Żukowo     
IV Runda: 14–18. XII 2010    
Żukowo Sierakowice 0:3  
Gowidlino  Kartuzy 3:0  
Szymbark pauza   
V Runda: 11–15  I  2010    
Żukowo  Kartuzy  3:1  
Szymbark Sierakowice 0:3  
Gowidlino  pauza

Naszą gminę w tym roku reprezentują dwie drużyny, i jak wi-
dać, z bardzo dobrym rezultatem: w zasadzie nic już nie powinno 
odebrać pierwszego miejsca gimnazjalistom z Sierakowic, którzy 
wygrali wszystkie mecze. Mimo że przewaga nad rówieśnikami 
z Gowidlina wynosi tylko jeden punkt, to sierakowiczanie wygrali 
z nimi dwa mecze - oba po 3:1. Były to jedyne przegrane chłopców 
z Gowidlina - resztę spotkań wygrali. Tak więc nasza gmina między 
sobą w tym roku szkolnym rozstrzygnęła kwestię mistrzostwa, bo 
Sierakowice raczej nie powinny już z nikim przegrać - inne ekipy 
są w tym roku słabsze od nich. Choć z drugiej strony - w sporcie 
nigdy do końca niczego nie można być pewnym. Wydaje się rów-
nież, że Gowidlino obroni drugą pozycję, gdyż z trzecim w tabeli 
Żukowem grało już dwukrotnie i oba mecze rozstrzygnęło na 
swoja korzyść po 3:0.

A to rezultaty spotkań i tabela w kategorii dziewcząt:
Liga dziewcząt 

Poz.   Zespół  Pkt. Mecze  Zw. Por. Sety + Sety -
1.  Chmielno 21 7 7 0 21 0
2.  Gowidlino 14 6 5 1 15 6
3.  Kartuzy 11 7 4 3 13 12
4.  Żukowo 5 6 2 4 7 14
5.  Przodkowo  5 6 1 5 7 15
6.  Szymbark 1 6 0 6 2 18

Terminarz  Ligi:   
I runda: 16–20 XI 2009 
Żukowo Gowidlino  0:3 
Przodkowo  Chmielno  0:3  
Szymbark  Kartuzy 0:3  
II Runda: 23.XI–27 XI 2009   
Szymbark  Żukowo  0:3
Przodkowo  Gowidlino  0:3
Chmielno  Kartuzy  3:0  
Iii Runda:   7–11 XII 2009    
Żukowo Chmielno  0:3  
Szymbark  Gowidlino  2:3  
Przodkowo  Kartuzy  2:3  
Iv Runda: 14–18. XII 2010    
Przodkowo  Żukowo   2:3 
Gowidlino  Kartuzy  3:1 
Chmielno  Szymbark   3:0 
V Runda: 11–15  I  2010    
Żukowo  Kartuzy  1:3
Chmielno  Gowidlino  3:0  
Przodkowo  Szymbark  3:0  
   

Jeżeli chodzi o sprawę pierwszego miejsca, to w zasadzie już 
przed sezonem nikt nie miał wątpliwości, że Chmielno jest poza 
zasięgiem: zespół gimnazjalistek tej gminy startuje w rozgrywkach 
wojewódzkich jako Troyan Chmielno, dziewczęta rywalizują tam 
z drużynami z całego województwa i to ogranie oraz duża liczba 
treningów pod okiem trenera Macieja Stefanowskiego sprawia, że 
każdy mecz w lidze powiatowej to dla nich w zasadzie spacer.

Jedyny przedstawiciel naszej gminy - gimnazjum Gowidlino - 
jest bardzo blisko drugiej pozycji. Dziewczęta wygrały wszystkie 
mecze poza pojedynkiem z Chmielnem i nawet przegrany mecz 
w Kartuzach nie przekreśla ich szans ma wicemistrzostwo. W za-
sadzie tylko drużyna ze stolicy naszego powiatu może zagrozić 
dziewczętom z Gowidlina. 

Bardzo wyrównana sytuacja jest na dole tabeli- walka o miejsca 
4-6 zapowiada się naprawdę ciekawie, różnice punktowe są bardzo 
małe. Ale jest to sport i może jeszcze któraś z drużyn „doskoczy” do 
czołowej trójki? Ekipy mają do rozegrania jeszcze po trzy- cztery 
mecze, więc kilka oczek jeszcze można ugrać.

Paweł Staszek

VI Runda: 25–29  I  2010 
Gowidlino  Żukowo  3:0  
Chmielno  Przodkowo  3:0
Kartuzy Szymbark 3:0
VII Runda:   1–5  Ii   2010    
Żukowo  Szymbark    
Gowidlino  Przodkowo    
Kartuzy  Chmielno  0:3  
VIII Runda:   8–12  II   2010   
Chmielno  Żukowo    
Gowidlino  Szymbark    
Kartuzy  Przodkowo    
IX  Runda:  1–5  III 2010    
Żukowo  Przodkowo    
Kartuzy  Gowidlino    
Szymbark  Chmielno    
X  Runda: 8–12  III   2010    
Kartuzy  Żukowo    
Gowidlino  Chmielno    
Szymbark  Przodkowo

VI Runda: 25–29  I  2010 
Gowidlino  Żukowo  3:0  
Kartuzy Szymbark   
Sierakowice Pauza   
VII Runda:   1–5  Ii   2010 
Żukowo  Szymbark    
Sierakowice Gowidlino 3:1  
Kartuzy  Pauza    
VIII  Runda:   8–12  II   2010
Sierakowice Kartuzy
Gowidlino  Szymbark 
Żukowo Pauza
IX  Runda:  1–5  III 2010 
Sierakowice  Żukowo
Kartuzy  Gowidlino 
Szymbark  Pauza
X  Runda: 8–12  III   2010 
Kartuzy  Żukowo 
Sierakowice Szymbark
Gowidlino pauza
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Ekipa z Gowidlina

Gimnazjaliści z Sierakowic

kłopotów aby wygrać ze swoim ostatnim przeciwnikiem – 
gimnazjum Sierakowice. I to im się udało- choć nie tak łatwo, bo 
wynik brzmiał: 3:1 na korzyść chłopaków z sąsiedniego powiatu 
(w setach: 25-16, 24-26, 25-21, 26-24).

A więc i Gowidlino, i Sierakowice dostały niezłą lekcję pokory 
od kolegów z Kościerzyny. W swoim powiecie nie mają sobie 
równych, ale jak widać warto spotykać się z zespołami z innych 
rejonów, zawsze można się od nich czegoś nauczyć.

Końcowa kolejność: 
1. ZSP nr 1 w Kościerzynie  
2. Gimnazjum Gowidlino 
3. Gimnazjum Sierakowice.
Uczniowie reprezentujący nasza gminę: GOWIDLINO: Robert 

Sela, Robert Konkel, Marek Wenta, Tomasz Sobisz, Kamil Oku-
niewski, Bartłomiej Labuda, Piotr Labuda. SIERAKOWICE: Mate-
usz Ropela, Kamil Drywa, Jakub Płotka, Kamil Jóskowski, Piotr 
Szchwychtenberg, Sebastian Patelczyk.

Dwa dni później, 18 lutego, również na sali gimnastycznej w Go-
widlinie miał miejsce turniej dziewcząt. Cel ten sam: konfrontacja 
drużyn z naszego powiatu z uczennicami z powiatu kościerskiego- 
tamtejsze dziewczęta także rywalizują w lidze szkół z okolicznych 
gimnazjów – do Gowidlina zaproszone zostały drużyny z ZSP nr 
1 w Kościerzynie (aktualnie liderki tamtejszych rozgrywek) treno-
wane przez Adrianę Knopik i gimnazjum Lipusz pod kierunkiem 
Roberta Klasy. Powiat kartuski oprócz gospodarzy reprezentowało 
gimnazjum nr 1 z Kartuz z trenerką Anią Walendziak.

Zawody rozgrywano systemem „każdy z każdym” – wszystkie 
zespoły grały ze sobą i na koniec sumowano punkty w tabeli. Po 
pierwszych meczach było widać, że bardzo dobrze prezentuje się 
drużyna z  Kościerzyny – bardzo wysokie zawodniczki, dobrze 
wyszkolone technicznie, gadko wygrały dwa pierwsze mecze 
z Kartuzami i Lipuszem. Dobrze turniej zaczęły również dziewczęta 
z Gowidlina – także bez większych kłopotów wygrały swoje dwa 
pierwsze spotkania. Los zadecydował, że obie te ekipy zagrały ze 
sobą w ostatnim meczu turnieju, był to więc niejako finał całych 
zawodów. Obie drużyny miały jednakową liczbę punktów i setów, 
wiadomo więc było że „zwycięzca bierze wszystko” – po prostu 
wygrywa całe zawody.  

Na sali była całkiem spora liczba widzów, ale przed meczem 
nawet oni nie do końca byli przekonani o tym, że miejscowe mogą 
wygrać z Kościerzyną. Wiedzieli że Gowidlino grać w siatkówkę 
potrafi, ale faworyta upatrywano w rywalkach z Kościerzyny – 
przewaga wzrostu (który jest w siatkówce bardzo istotny) była 
po ich stronie. Trener Paweł Staszek przed meczem powiedział: 

„Rzeczywiście w przedmeczowych rozmowach z kibicami, między 
innymi zawodnikami KS BAT Sierakowice którzy na siatkówce się 
znają, słyszałem że mamy małe szanse, bo jesteśmy niżsi, oni mają 

bardzo dobre zawodniczki, itd. Tyle że pracuję w Gowidlinie od 
kilku lat i zawsze miałem zespół złożony z zawodniczek niezbyt 
wysokich – szkoła jest mała, a więc i wybór dziewcząt do zespołu 
ograniczony. Stawiam więc na przygotowanie techniczne oraz 
staram się wpoić dziewczętom, aby się przewagą wzrostu nie przej-
mowały. Drużyny szkolne które prowadziłem zawsze imponowały 
walecznością i wiem, że i dzisiaj im jej nie zabraknie. Jak popeł-
nimy mniej błędów i zagramy poprawnie taktycznie- powinniśmy 
zobaczyć dobre spotkanie”.

I rzeczywiście mecz był godny finału: początek należał do 
gowidlinianek Rywalki chyba trochę zlekceważyły przeciwnika 
– po kilku minutach było 9:2 dla miejscowych. Potem mecz się wy-
równał, Kościerzyna zaczęła gonić wynik, ale mimo ambitnej gry 
nie zdążyły – przegrały pierwszą partię 25:21. Przyjezdne mocno 
zaczęły seta drugiego, prowadziły cały czas, ale Gowidlino do-
szło przeciwnika pod koniec partii- zrobiło się 23:23. Dwa kolejne 
punkty zdobyły jednak dziewczęta z Kościerzyny i to one wygrały 
drugą część meczu.

O wszystkim decydował więc rozgrywany do 15 punktów 
trzeci, dodatkowy set. Tu już nikt nikogo nie lekceważył. Bardzo 
dobrze zaczęła Kościerzyna – dosyć wysoko prowadziły, pod 
koniec seta było już 12:8 i szansa na zwycięstwo wymykała się 
gimnazjalistkom z Gowidlina z rąk. Jednak końcówka seta na-
leżała do gospodarzy turnieju: strasznie zmobilizowane, grając 
bardzo uważnie doprowadziły do stanu 14:14. Lepiej zniosły 
wojnę nerwów na samym końcu i wygrały 16:14! Bardzo do-
brze dopingujący zespół kibice mieli dużo satysfakcji i mogli 
zobaczyć ogromną radość Gowidlina. A emocji naprawdę tego 
dnia nie brakowało.

Wyniki i tabela  końcowa:
Lipusz – Gowidlino 0:2
Kościerzyna – Kartuzy 2:0
Lipusz – Kościerzyna 0:2
Gowidlino – Kartuzy 2:0
Kartuzy – Lipusz 0:2
Gowidlino – Kościerzyna 2:1
    zespół Punkty Sety 

1. Gimnazjum  Gowidlino 6 6-1
2. ZSP nr 1 Kościerzyna 5 5-2
3. Gimnazjum Lipusz 2 2-4
4. Gimnazjum nr 1 Kartuzy 0 0-6
Zespół z Gowidlina zagrał w składzie: Alicja Zelewska, Alicja 

Grucza, Katarzyna Ruszewska, Martyna Bigus, Rita Miotk, Aneta 
Głodowska, Martyna Wolska, Karina Bojanowska, Beata Grucza, 
Klaudia Krefta.

G.A.
Foto: nadesłane

☞
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SPORT
XIV edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej 

zakończona
Siódmego lutego zakończyły się rozgrywki XIV edycji Halowej Ligi 
Piłki Nożnej im. „Tadeusza Wesółki” w Sierakowicach. 

W ostatniej kolejce rozgrywek spotkały się drużyny walczące 
o miejsca: 

VII i VIII: Klejna Puzdrowo - Rulis Sierakowice – wynik 8 : 3
V i VI: DDD Klukowa Huta - Klejna Dachy Sierakowice – wynik 

5 : 5 ( w karnych 0 : 2 dla Klejny )
III i IV: IMPEROLL Sierakowice - Biuro Rachunkowe Perfekt 

Sierakowice – wynik 4 : 1
mecz finałowy: ELWOZ Szklana - Tomasz BS Sierakowice – 

wynik 1 : 1 (w karnych 4 : 3 dla ELWOZU). 
Klasyfikacja końcowa drużyn ligi:
1. Elwoz Szklana
2. Tomasz BS Sierakowice
3. Imperoll Sierakowice
4. Biuro Rachunkowe Perfekt Sierakowice
5. Klejna Dachy Sierakowice
6. DDD Klukowa Huta
7. Klejna Puzdrowo
8. Rulis Sierakowice
W klasyfikacji FAIR PLAY zwycięzcą została drużyna Klejna 

Puzdrowo. 

I miejsce - ELWOZ Szklana

III miejsce - Imperoll Sierakowice

Najlepsi bramkarze

Najlepsi zawodnicyII miejsce - BS Sierakowice

Odkrycie ligi: Sebastian Hirsz - Rulis Sierakowice i Karol Litwin 
- Elwoz Szklana. 

W klasyfikacji najlepszy strzelec:
1 miejsce Artur Formela - Tomasz BS Sierakowice,
2 miejsce Karol Kostuch Karol - Elwoz Szklana,
3 miejsce Serafin Pałubicki - DDD Klukowa Huta.
W klasyfikacji najlepszy bramkarz:
1 miejsce Tomasz Gojtowski - Biuro Rachunkowe Perfekt Sie-

rakowice,
2 miejsce Arkadiusz Garski - Tomasz BS Sierakowice,
3 miejsce Grzegorz Lewna - Imperoll Sierakowice.
W klasyfikacji najlepszy zawodnik:
1 miejsce Karol Kostuch - Elwoz Szklana,
2 miejsce Artur Formela - Tomasz BS Sierakowice,
3 miejsce Kamil Trzebiatowski - Biuro Rachunkowe Perfekt 

Sierakowice. 
Na uroczystość zakończenia ligi zaproszono pana Romana Da-

widowskiego – prezesa Banku Spółdzielczego w Sierakowicach 
oraz pana Adama Julke – prezesa Firmy ELWOZ, którzy wręczyli 
uczestnikom ligi pamiątkowe dyplomy, medale, puchary oraz 
nagrody rzeczowe. 

Organizatorzy, Jarosław Baranowski oraz Waldemar Formela, 
składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom ligi, 
kibicom oraz osobom zaangażowanym w organizację tej imprezy 
sportowej, zapraszając na kolejną edycję w przyszłym 2011 roku.

Waldemar Formela
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SPRZEDAM

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.

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.

POSZUKUJĘ

Poszukuję mieszkania jedno- lub dwupokojowego z aneksem kuchennym i łazienką 
w Sierakowicach, tel. 603 748 535.

OGŁOSZENIA DROBNE

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Sierakowicach uprzejmie informuje 

o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

GMINNA KOMISJA 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice

Przew. Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302, 
tel. 58 681 95 41

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

PUNKT KONSULTACYJNY Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, tel. 58 684 77 57
czynny: we wtorki i czwartki 8.30–14.00 i w piątki 16.00–18.00

GRUPA WSPARCIA DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, tel. 58 684 77 57

spotkania w czwartki 8.30–12.00

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

w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 16.00–18.00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 
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 od 17.00 do 19.00. 

Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyną Makurat, 
tel. 58 681 91 92

REKLAMA 
w „Wiadomościach Sierakowickich”

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

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl


