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Polacy oddają hołd
Parze Prezydenckiej



2 4 (238) kwiecień 2010WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

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

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

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

W sobotni poranek 10 kwietnia Polskę zelektryzowała tragiczna wia-
domość – w drodze na uroczystości rocznicowe w Katyniu, niedaleko 
lotniska Smoleńsk-Siewiernyj, rozbił się samolot z polską delegacją. 
Na pokładzie znajdowali się: prezydent Lech Kaczyński z żoną Ma-
rią, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, politycy, 
dowódcy Sił Zbrojnych RP, księża, szefowie ważnych instytucji 
państwowych, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, funkcjonariusze 
BOR – łącznie z załogą samolotu 96 osób. Wszyscy zginęli.  

Gdy potwierdziły się informacje o śmierci wszystkich pasażerów 
samolotu, w tym prezydenta, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospo-
litej, funkcję pełniącego obowiązki prezydenta przejął marszałek 
sejmu, Bronisław Komorowski. Marszałek ogłosił tygodniową 
żałobę, która później została przedłużona o kolejne dwa dni – do 
północy w niedzielę 18 kwietnia. 

W całym kraju zapanował nastrój smutku i powagi. W kościołach 
modlono się i odprawiano msze św. w intencji tragicznie zmarłych. 
Taką mszę sprawowano także w Sierakowicach przy Ołtarzu Pa-
pieskim w niedzielę 11 kwietnia, choć zaplanowano na ten dzień 
mszę w piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Tego samego dnia, 
ale nieco wcześniej, w kościele św. Jana w Sierakowicach odmó-
wiono różaniec w intencji ofiar katastrofy. Kościół był wypełniony 
modlącymi się…

Uczniowie także oddali hołd tragicznie zmarłym w katastrofie prezy-
denckiego samolotu. W poniedziałek zajęcia w szkołach rozpoczęły się 
minutą ciszy. Zorganizowano apele, podczas których modlono się za 
ofiary i uczczono ich pamięć. Uczniowie w klasach i na korytarzach 
szkół wykonali gazetki poświęcone smoleńskiej tragedii.  

– Las Katyński znowu zebrał ofiary – powiedział Mirosław 
Kuczkowski 13 kwietnia podczas sesji Rady Gminy, która także 
rozpoczęła się minutą ciszy. – 10 kwietnia 2010 r., udając się na 
uroczystości złożenia hołdu zgładzonym 70. lat temu polskim ofi-
cerom, oddali swe życie w służbie najjaśniejszej Rzeczypospolitej: 
prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz wysocy 
przedstawiciele władz i urzędów państwowych, osoby duchowne, 
dowódcy Sił Zbrojnych RP, członkowie Rodzin Katyńskich, funk-

cjonariusze Biura Ochrony Rządu, załoga samolotu. Miłość żąda 
ofiary. Nie wahali się jej złożyć pod Smoleńskiem najlepsi synowie 
odradzającej się Polski. W obliczu misterium śmierci prosimy mi-
łosiernego Boga, by z tej tragedii wyprowadził dobro, które nas 
umocni i zjednoczy.

W czwartek 15 kwietnia do Warszawy wyjechała kilkuosobowa 
grupa mieszkańców naszej gminy, aby złożyć ostatni hołd Parze 
Prezydenckiej. Wyjazd zorganizował radny Mirosław Kuczkowski, 
a przejazd mini-autobusu sfinansował Wójt Gminy. Sierakowicza-
nie czekali przed Pałacem Prezydenckim 15 godzin, aby pożegnać 
Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę. 

W smutnych dniach żałoby nie byliśmy osamotnieni. W bólu po 
tragedii łączyli się z nami przyjaciele z zagranicy. Władze Gminy 
Sierakowice otrzymały list z kondolencjami od burmistrza Saint-
Ghislain z Belgii, Daniela Olivier (oryginalny tekst i tłumacze-
nie publikujemy na następnej stronie).

W imieniu komitetu gmin bliźniaczych Saint-Ghislain – Sierako-
wice wyrazy ubolewania nad polską tragedią przekazał Henri Lefe-
bvre. Napisał: „Do wszystkich przyjaciół, którzy płaczą dzisiaj, 
do Polski, którą tak kochamy z zapewnieniem o naszym 
współczuciu i wsparciu w smutku, który Was spotkał”. 

Młodzieży i gronu pedagogicznemu Gimnazjum w Sierakowicach 
wyrazy łączności w bólu i modlitwie przekazali uczniowie i nauczy-
ciele z zaprzyjaźnionej szkoły średniej w Podbrzeziu na Litwie. 

Wyjazd Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” na 
festiwal do Lenińska w Rosji już dawno planowano połączyć z po-
bytem w Katyniu. Jednak tancerze i muzycy nie spodziewali się, że 
będą składać hołd i modlić się nie tylko za ofiary zbrodni sprzed 
siedemdziesięciu lat. W pobliżu miejsca katastrofy prezydenckiego 
samolotu zapalili znicze i złożyli kwiaty. 

Zakończyła się najdłuższa w historii Polski żałoba. W wielu 
miejscach jeszcze przez kilka dni pozostały flagi opuszczone do 
połowy masztów, przepasane żałobnym kirem. Pozostały jako 
symbol pamięci. 

AK

Smoleńsk, 10 kwietnia 2010 roku

Wyrażamy głęboki smutek i żal z powodu tragicznej śmierci

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki

oraz Wszystkich Osób,
które zginęły w katastrofie lotniczej samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

Rodzinom i Najbliższym 
składamy najszczersze wyrazy współczucia

Tadeusz Kobiela Wójt Gminy Sierakowice
wraz z Samorządem Gminy Sierakowice
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W imieniu Rady 
i całego miasta Saint-Ghislain 

zapewniamy o naszym współczuciu, 
wynikającym ze strasznego dramatu, 

który dotknął Wasz kraj poprzez stratę 
wielu Waszych przywódców. 

Przesyłamy najszczersze kondolencje – 
skupiamy się wszyscy 

wokół polskiego ducha narodowego, 
który został boleśnie doświadczony. 

Z głębokimi bratnimi myślami
Daniel Olivier

Burmistrz

Po katastrofie prezydenckiego samo-
lotu w Smoleńsku, w której zginęło 96 
Polaków, w tym prezydent Rzeczypo-
spolitej i jego małżonka, cała Polska 
pogrążyła się w żałobie. Jak Ksiądz 
odbiera tę narodową tragedię?

Ja także przeżywam tę tragedię ze smut-
kiem i bólem. Każda śmierć takie uczucie 
wywołuje: człowiek cierpi i boleje nad 
tym co się stało, tym bardziej, że dramat 
dotknął nie tylko pojedynczych osób, ale 
całą Polskę. Odszedł prezydent naszego 
narodu, jego żona, odeszli także prezydent 
na uchodźstwie, wielu polityków, także du-
chowieństwo – biskup polowy, księża… To 
wywołuje wielkie uczucie żalu i cierpienia. 
Tak samo jak wszystkim ludziom, którzy 
teraz się jednoczą solidarnie w bólu takie 
uczucia także mi towarzyszą. To wielka 
strata dla naszego narodu i każdego z nas. 
Żal jeszcze bardziej jest spotęgowany, nie-
utulony, bo cały czas mamy w pamięci 
to, co się stało. Wielu z nas przeżywa to 
w sposób szczególny, a na pewno tak to 
przeżywają rodziny zmarłych. Ta śmierć 

oprócz wydźwięku ogólnonarodowego ma 
także wymiar bardzo indywidualny, który 
dotyka rodzin zmarłych. Te 96 ofiar to jest 
96 rodzin, często bardzo licznych. 
W obliczu wielkich tragedii i ludzkich 
nieszczęść często pada pytanie: „Dla-
czego Bóg do tego dopuścił? Dlaczego 
pozwolił, aby coś takiego się wydarzy-
ło?” Czy można w ogóle takie pytania 
zadawać?

Są pytania, na które nie jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć i które zawsze pozostaną bez 
odpowiedzi. Nie możemy za taką sytuację 
winić Boga. Do każdej śmierci podchodzimy 
z pokorą i tajemnicą, dlatego takie pytania 
trzeba przemedytować na klęczkach z mo-
dlitwą na ustach i nie zadawać ich Bogu, 
bo On i tak nam na nie bezpośrednio nie 
odpowie. Na śmierć pasażerów i załogi 
prezydenckiego samolotu musimy patrzeć 
jak ludzie wierzący, czyli w perspektywie 
Zmartwychwstania. Gdy wydarzyła się 
tragedia, minął niespełna tydzień od świąt 
Wielkanocnych, więc ten czas także nas 
umacnia w nadziei i miłości. Pytania po-

zostawiamy w naszych sercach z wiarą, że 
Bóg ma swoje plany wobec każdego z nas 
i musimy z pokorą, żalem i modlitwą tę 
śmierć przyjąć, chociaż nie jest to łatwe. 
Jaki jest zatem sens życia i śmierci?

Dla ludzi wierzących sensem i celem 
życia jest osiągnięcie zbawienia, dojście 
do kresu naszego pielgrzymowania, czyli 
spotkania z Bogiem. To jest sens i cel 
naszego życia. Ci wszyscy, którzy zginęli 
w strasznej katastrofie pod Smoleńskiem, 
ten cel już osiągnęli. Modlimy się o łaskę 
zbawienia dla nich, a Bóg przyjmuje nasze 
modlitwy. Cały naród jest teraz zjednoczony 
w modlitwie i żałobie. Widzimy solidarne 
odruchy. Nawet osoby, które nie zawsze na 
co dzień ujawniają swoje uczucia religijne 
też się modlą, czynią znak krzyża czy to 
przed Pałacem Prezydenckim, czy też przed 
zdjęciami poszczególnych ofiar. Wszystkie 
gesty na to wskazują, że ludzie, którzy teraz 
łączą się w bólu, tak sens życia odbierają  
jako ostateczne spotkanie z Bogiem. Tylko 
w Nim możemy teraz pokładać naszą ufność 
i nadzieję.

„To wielka strata dla naszego narodu i każdego z nas”
Rozmowa z ks. Markiem Werą, 

proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach i dziekanem dekanatu sierakowickiego

☞
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Polacy w tych chwilach chcą być 
razem, zapanowała ogólnonarodowa 
zgoda. Podobnie było, gdy umierał Jan 
Paweł II. Czas pokazał jednak, że ta 
zgoda narodowa była pozorna. Czy tra-
gedia w Smoleńsku zmieni Polaków?

Te śmierci dla naszego narodu są bardzo 
dotkliwe. Chwili odejścia Ojca Świętego 
mogliśmy się spodziewać, mimo iż była to 
trudna dla nas śmierć. Widzieliśmy, że nasz 
wielki Rodak cierpi i choruje. W pewien 
sposób cały świat na Jego śmierć się przy-
gotowywał, a wręcz Jan Paweł II na nią nas 
przygotował. Na tą drugą śmierć – śmierć 
w katastrofie prezydenckiego samolotu – nie 
byliśmy przygotowani. Nikt jej się nie spo-
dziewał. Przyszła bardzo nagle w sposób 
zatrważający.  
Jeśli mówimy o reakcjach ludzi, to 
rzeczywiście jest wiele zachowań po-
dobnych do czasu żałoby po śmierci 
Papieża. Wtedy też ludzie modlili się, 
jednoczyli i chcieli być lepsi. Teraz 
wielu mówi, że są solidarni z rodzina-
mi zmarłych. Ta śmierć ukazuje nam, 
że trzeba być dobrym człowiekiem, 
a nasze życie polega na tym, aby sta-
wać się każdego dnia lepszym. Jest 
to też refleksja nad własnym życiem: 
trzeba zastanowić się nad tym, jakim 
jestem człowiekiem, czy ta tragedia 
spowodowała, że moje życie stało się 
inne, lepsze? 

Nasze życie jest kruche i nagle może się 
zakończyć. Emocje, które widzimy na na-
szych twarzach to znak, że rodzą się w na-
szych sercach ludzkie odczucia i byłoby 
dobrze, aby trwały nie tylko w czasie żałoby 

☞

narodowej. Dziś trudno przewidzieć, czy 
będą trwały nadal. Wiemy, że po śmierci 
Ojca Świętego niektóre deklaracje zakończy-
ły się zbyt wcześnie. Trudno osądzać, czy 
teraz będzie podobnie. Czas pokaże. 
Podziały i brak jedności były widocz-
ne zwłaszcza w życiu politycznym 
naszego kraju. Czy teraz może się to 
zmienić?

Polityka to obszar działań, w której brak 
niekiedy jednomyślności i wszelkie różnice 
są bardzo widoczne. W ostatnich dniach 
wszystkie cele polityczne zostały przesło-
nięte tragedią. Wielu polityków, którzy byli 
poróżnieni, mówi dziś tym samym głosem. 
Ta śmierć wszystkich łączy niezależnie od 
różnic poglądów na pewne sprawy. Miejmy 
nadzieję, że teraz także sfera życia politycz-
nego będzie jeszcze bardziej wartościowa, 

że zauważymy, iż bardziej niż cele poli-
tyczne, które oczywiście też są ważne, liczy 
się człowiek, jego życie i godność. To już 
widzimy teraz w dniach żałoby. Wszyscy, 
którzy w mediach mówią o prezydencie, 
nie komentują jego decyzji politycznych, 
ale wspominają go jako dobrego, ciepłego, 
serdecznego człowieka i patriotę. Odsuwają 
na dalszy plan polityka, a mówią o człowie-
ku, o jego zwyczajnym życiu, które wniosło 
wiele dobra. Także małżeństwo prezydenta 
ukazywane jest jako pełne miłości i wza-
jemnego szacunku. 
Czy to nie jest tak, że doceniamy czło-
wieka dopiero po jego śmierci?

To przykra prawda, ale tak rzeczywiście 
jest. Dopiero po śmierci człowieka dostrze-
gamy, jaki był naprawdę, jaki był dla nas 
ważny, doceniamy jego dobroć i szlachet-
ność. Także w tej sytuacji, gdy zginęło wielu 
polityków, nagle dostrzeżono w nich wiele 
cech, których wcześniej nie dostrzegano, 
albo o których nie mówiono.
To smutne.

Tak, to prawda. Ale takie momenty po-
zwalają odkrywać nam wiele pozytywnych 
cech ludzkich, których na co dzień nie 
zauważamy, widzimy je dopiero po śmierci. 
Tragiczna śmierć w Smoleńsku pozawala 
nam patrzeć na życie swoje i innych inaczej. 
Warto więc patrzeć na  człowieka nie tylko 
przez pryzmat jego stanowiska czy funkcji, 
ale jako na człowieka ze  swoją szlachetno-
ścią, ciepłem i miłością do bliźniego. 
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała 
Agnieszka Rybakowska-Król

Foto: AK

Oszukani… na własne życzenie
„Jak tak dalej pójdzie, wysuszę się na amen” – w dużej mierze już 
wysuszony z powodu ślaz  lejących mi się od trzech dni z oczu, 
dumałem, przygnieciony obrazami, które traumatycznym potokiem 
sączyły mi się z telewizora do oczu. Do serca. Do umysłu. W ża-
den jednak sposób nie potrafiłem ich zaakceptować: roztrzaskany 
samolot wydawał się być atrapą przygotowaną do nakręcenia 
thrillera. A jednak… A jednak samolot był prawdziwy, katastrofa 
prawdziwa i, niestety, śmierć także. Śmierć człowieka, na którego 
głosowałem pięć lat temu. Śmierć ludzi, którzy mu towarzyszyli. 
Prawie setka, a w niej i ta, która niegdyś przyrzekała swemu na-
rzeczonemu „…i nie opuszczę Cię, aż do śmierci…”. Jak się okazało 
– wspólnej śmierci…. 

Tego feralnego dnia (10.04.2010), po godzinie 9.00, siedziałem 
w samochodzie. Miałem trochę wolnego czasu, więc postanowiłem 
odwiedzić kolegę i może wspólnie wybrać się do kina. Jadąc słu-
chałem radiowej „Trójki”. Nadawano właśnie audycję z udziałem 
kilku polityków. Tematem była wizyta Pana Prezydenta w Katyniu 
z racji 70-tej rocznicy wymordowania polskich oficerów przez 
NKWD. Słuchałem, bo słuchałem: padały słowa, ale nad ich tre-
ścią niezbyt się zastanawiałem, skupiając się na tym, co na drodze. 
A raczej w drodze, czyli na dziurach. Politycy więc swoje, a dziury 
swoje. Do momentu, gdy pojawił się zgrzyt. Coś, co nie było przewi-
dziane. „Proszę Panów, muszę wam przerwać. Dostaliśmy właśnie 
wiadomość, że samolot z Prezydencką Parą uległ wypadkowi…” – 

tembr głosu prowadzącej audycję kazał mi zapomnieć o dziurach. 
„Jaką parą? Amerykańską? Rosyjską? Niemiecką?... Jaką parą …?”. 
W pierwszej sekundzie pomyślałem o wszystkich parach świata, 
tylko nie o Naszej. W drugiej jednak nie miałem już wątpliwości. 
W studio zapanowało takie napięcie, że wypełniło ono wnętrze 
mojego samochodu: politykom głos zaczął drżeć, a prowadząca 
audycję nic więcej nie była w stanie powiedzieć. 

I wówczas padły słowa, które ostatecznie ukazały mi dramatyzm 
chwili: „Trzeba nam prosić Boga, aby to nie była prawda… Pozostaje 
nam modlić się…”. Nie było by w tych słowach nic dziwnego, bo 
były przecież zupełnie na miejscu, gdyby nie fakt, że wypowie-
dział je Pan Ryszard Kalisz, a więc reprezentujący opcję, której 
nie podejrzewałbym o odwoływanie się do Boga. „Jeżeli on tak 
mówi…” – oczy zrobiły mi się szkliste, a gardło się ścisnęło. Co 
prędzej wróciłem do domu: zaczęła się narodowa trauma. Cały 
dzień przesiedziałem przed telewizorem. Relacje z miejsca kata-
strofy. Emocjonalne wypowiedzi dziennikarzy. Polityków. Redak-
torów. Bez masek. Bez puszenia się. Bez nadymania własnego „ja”. 
Wreszcie bez politycznej, partyjnej, wizualno-pijarowskiej otoczki. 
Bez podtekstów i kąśliwości. Bez tego całego „makijażu” nakłada-
nego po to, aby dobrze zaprezentować się widzom i ewentualnym 
wyborcom. Przez ten krótki czas wreszcie zobaczyłem autentyzm 
zamiast medialnej fanfaronady. Ludzi z krwi i kości zamiast kukieł. 
Zobaczyłem. Ale za jaką cenę… ? Za cenę śmierci człowieka, który 
był daleki od mówienia „pod publikę”, który uciekał przed wciska-
niem go w duszący gorset modnych słów i zachowań? Człowieka, 
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którego dziennikarze wykreowali na nieudacznika? Który nie 
kłaniał się w pas ani Zachodowi, ani Wschodowi, bo droższa mu 
była prawda historyczna, niż fałszywe poklepywanie po plecach? 
Jakże pasują tu słowa Jana Kobuszewskiego z wywiadu, którego 
udzielił Ojcu Robertowi Łukaszukowi: „Nigdy się nie zgodziłem, by 
w jakiejkolwiek sztuce mówić coś przeciwko Bogu (…) Nie będę dla 
kariery czy dla jakiegoś złamanego grosza mówić tego, w co nie 
wierzę. Zmarły tragicznie Prezydent mówił to, w co wierzył. A że 
poglądy jego, jak i życie, dalekie były od wizerunku „nowoczesne-
go Europejczyka” odrzucającego tradycyjne wartości (Bóg, Honor, 
Ojczyzna), otrzymywał ciosy spreparowane przez „nowoczesnych” 
dziennikarzy, którzy w krótkiej chwili szczerości uderzyli się 
w piersi, przyznając, że z ich strony było to działanie paskudne 
i niesprawiedliwe. Ogromna część Polaków została więc oszukana. 
W dużej mierze na własne życzenie. Łatwiej bowiem bezrefleksyj-
nie powtarzać TO, CO NAPISALI lub CO MÓWILI W TELEWIZJI 
(tak bezosobowo, bo mało kto pamięta, co kto powiedział lub na-
pisał), niż powstrzymać język i zdobyć się na własną, obiektywną 
ocenę kogokolwiek. NIE ZNALIŚMY WŁASNEGO PREZYDENTA! 
Dzisiaj coraz ostrzej zza kurtyny medialnego fałszerstwa wyłania 
się postać człowieka osamotnionego i wyśmiewanego. Teraz 
okazało się, że to my zostaliśmy osamotnieni, a śmiech zastygł na 
ustach szyderców. 

Rozgorzała dyskusja na temat śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go, przyczyn wypadku, kontekstu katyńskiego tej tragedii, czy jej 
skutkiem będzie pozytywna zmiana stosunków na arenie życia 

politycznego i społecznego. W tym natłoku słów usłyszałem, że był 
przygotowywany spot przed wyborami prezydenckimi, w których 
o reelekcję miał się ubiegać Zmarły Prezydent. Podkładem muzycz-
nym miał być motyw przewodni z „Przygód Pana Michała” – „Mały 
Rycerz”. Wsłuchuję się więc w tę wielogłosową pieśń o współcze-
snym „Małym Rycerzu”, który , w przeciwieństwie do sienkiewi-
czowskiego, zapłacił swym życiem wraz z żoną i 94. osobami za 
wartości, które kochał. Miłość zaś bez ofiar będzie fałszerstwem 
ogłupiającym nie tylko jednostki, ale i całe narody. 

Nadzieja 
Trafiło się ślepej kurze złote ziarno. Ściśle mówiąc trafił mi się 
wyjazd do Warszawy. Ktoś nie mógł jechać, więc zaproponowano 
mi wolne miejsce. Od 10 kwietnia, od dnia śmierci Pana Prezydenta, 
Jego Małżonki i pozostałych 94 osób, nie potrafiłem znaleźć sobie 
miejsca. I wewnętrznie, i zewnętrznie: cała Polska znalazła się 
jakby w innym wymiarze wartościowania siebie, innych, miejsc, 
wydarzeń… Propozycja wyjazdu, umożliwiającego oddania hołdu 
Parze Prezydenckiej, była więc owym „złotym ziarnem”, mogą-
cym wyrwać mnie z owego bolesnego i biernego tkwienia przed 
telewizorem. Miałem świadomość, że w kolejce do pałacu trzeba 
będzie stać wiele godzin (jak się później okazało – 15!), a przejście 
przed trumnami potrwa kilkanaście, czy kilkadziesiąt sekund. I co 
z tego? Tego wydarzenia nie traktowałem w kategoriach „czy 

Lech Kaczyński na Kaszubach
Kartuzy, 10 lutego 2010 r.
Foto: Bartosz Cirocki



6 4 (238) kwiecień 2010WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

☞ to się więc opłaca?”. Chodzi o priorytety, których nie powinno 
dotyczyć takie kategoryzowanie. 

Umocniłem się w tym przekonaniu, gdy następnego dnia (15 
kwietnia) o godz. 10.30 wraz z innymi wkroczyłem na Plac Zam-
kowy, a chwilę później na Krakowskie Przedmieście zobaczyłem 
tysiące ludzi, tworzących gigantyczną kolejkę, wężowato wijącą się 
od Pałacu Prezydenckiego ku Kolumnie Zygmunta po to, aby ją 
okrążyć i wrócić pod Pałac. A potem jeszcze raz to samo. I jeszcze 
raz. I jeszcze. Ci ludzie, taką żywię nadzieję, nie zadawali sobie 
chyba pytania o opłacalność owego stania godzinami w kolejce… 
Pytanie nie na miejscu. Owemu kolejkowemu zawijasowi przyj-
rzałem się dokładniej z wieży widokowej, na którą wdrapałem się 
z organizatorem wyjazdu, Panem Mirkiem. Nie sposób było nie-
ustannie tkwić w kolejce, dlatego część osób korzystała z restauracji 
(toalety!), modliła się w kościele (można było usiąść), czy też po 
prostu spacerowała albo wdrapywała się na wspomnianą wieżę. 
Pozostali pilnowali miejsca w kolejce. Potem zmiana. Niezależnie 
od tego czy stałem, czy też chodziłem, pstrykałem zdjęcia na lewo 
i prawo, bo to i wydarzenie, które przejdzie do historii (niestety to 
jej tragiczna część), i ludzie, których połączyło owo wydarzenie. 
Trzeba więc było „łapać ich w aparat”, bo za chwilę przeminą, 
rozjadą się, znikną… 

Zaryzykuję stwierdzenie, że miałem tam przekrój ogromnej 
części naszego społeczeństwa: dzieci (czasami zupełne berbecie), 
młodzież, starsi i starzy. Oficjalne delegacje i nieoficjalne zupełnie, 
goździki, tulipany czy róże. Uczniowie w szkolnych mundurkach 
(Bogu dzięki jednak istnieją! Mundurki naturalnie. Na uczniach 
oczywiście), których widok pobudził moją nadzieję w to, że szkol-
nictwo jednak do końca nie „zdziadziało”. Dziennikarze, górnicy, 
ci z wiosek i ci z miast, klerycy i księża w czerni swych sutann 

oraz, jakby dla kontrastu, siostry zakonne owinięte bielą habitów. 
Te ostatnie zapytałem, z jakiego są zgromadzenia. Niepokalanki 
z Szymanowa. Przyjechały ze swoimi podopiecznymi z Prywatne-
go Gimnazjum i LO. Już wcześniej dało się zauważyć dziewczyny 
w charakterystycznych biało – niebieskich mundurkach, które 
krojem przywoływały czasy przedwojenne. Schludne to i czyste, 
i jakieś pozytywnie odmienne od „bylecajstwa” mody szkolnej. Tej 

„bezmundurkowej”. W tym wielotysięcznym tłumie dominowały 
jednak inne mundurki. Przepraszam – mundury. Nie przesadzę 
stwierdzając, że widok harcerzy i harcerek (zarówno z ZHP, jak 
i ZHR) działał na mnie budująco: dziewczyny i chłopacy spod 
znaku lilijki uwijali się jak w ukropie. Ludzie przekazywali im 
znicze i kwiaty, które układali przed Pałacem. Roznosili wodę 
i czekoladę. Chodzili to tu, to tam, pytając, czy potrzebna jest jakaś 
pomoc. A w miarę upływu czasu była potrzebna coraz częściej. 
Po zapadnięciu zmroku co chwila rozlegał się krzyk: „Ratownik!!!” 
Ludzie mdleli ze zmęczenia, może też i z głodu. W ruch wchodziły 
wówczas nosze. Tą częścią pomocy zajmowali się już nie harce-
rze, lecz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji 
Społeczno-Wychowawczej. Znowu młodzi ludzie (17–20 lat), którzy 
burzyli ogólnospołeczną opinię, że młodzież jest „be”. Jak się 
przekonałem, nie jest „be”. Bogu dzięki, mówiłem sobie, są i tacy, 
których idee i ambicje wykraczają poza miałkie „użycie i wyżycie 
się”. Podziwiałem ich i… byłem dumny! Brzmi to patetycznie. Niech 
brzmi. Dość już karmiliśmy się miernotą, chowaniem głowy naro-
dowej w piasek i „psioczeniem” jedni na drugich. Dlaczego nie być 
po prostu… dumnym?! Wad mamy „do licha i ciut”. To prawda. Czas 
je zacząć wycinać w pień. Jedną z nich jest brak samodyscypliny, 
która doszła do głosu ok. godziny 22.00. Wcześniej zarządzono 
półtoragodzinną przerwę z racji przywiezienia do pałacu zwłok 
kolejnych ofiar katastrofy (m. in. Pana Macieja Płażyńskiego). Po-
tem zaczął się kolejkowy rozgardiasz: „Pani tu nie stała! Ja stoję 
od 8.00! I co z tego? Ja od 7.55!!! Co to za organizacja?!!! Ci młodzi 
nic nie robią!!!”. A ja mówię – nieprawda!!! Młodzi robili, ile tylko 
im sił starczało, a widać było, że mają ich coraz mniej. Nadrabiali 
minami, gdy pod ich adresem padały niewybredne komentarze. 
Mimo to byli uprzejmi i uczynni. Swoim działaniem realizowali cele 
swej organizacji (m.in. wychowywanie członków Związku w duchu 
patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna). 
A dorośli…? Hm. Zauważyłem, że DOROŚLI JESZCZE NIE DOROŚLI 
do samodyscypliny w sytuacjach, które jej wymagają. Przecież nie 
staliśmy tam w kolejce przed sklepem w komunizmie, gdzie epitety 
i przepychanki zdarzały się nagminnie!!! Powaga sytuacji wymagała 
zatrzymania dla siebie uwag, które w tę powagę godzą!!! Fakt, że 
policjantów prawie nie widziałem. Fakt, że służb sanitarnych także 
nie. Fakt, że wojsko mogło pomóc. No i co? Są momenty, w których 
tym wszystkim trzeba być wobec siebie samego. Są takie, kiedy 
swoje „dąsy” i pretensje zdławić należy w sobie. W przeciwnym 
razie, jako dorośli (?), będziemy w młodzieży zabijać ducha. Tego 
szlachetnego i dobrego, o którego brak mamy wobec niej wieczne 
żale. To my więc winniśmy częściej żyć „na baczność”, niż „na 
spocznij”! W przeciwnym razie nie mamy prawa niczego żądać 
od młodych… 

Do Pałacu dotarłem ok. godz. 1.00. Potem czekaliśmy 2 godziny 
na pozostałych. Ktoś powiedział, że droga do celu jest niemniej 
ważna, niż on sam. Kilkunastogodzinne wyczekiwanie na oddanie 
hołdu Parze Prezydenckiej okazało się dla mnie lepszą nauką o nas 
Polakach, niż roczne wykłady na ten temat. Szlachetność z miernotą 
kotłują się w nas jak w tyglu. Tej ostatniej winniśmy wykopać dół, 
zakopać ją i oby nigdy nie zakwitła. Dość już nabałaganiła. 

Augustyn

PS. Wszystkim członkom ZHR, ZHP i ZS „Strzelec” OSW składam 
podziękowanie za poświęcenie i bezinteresowną pomoc udzielo-
ną społeczeństwu w tych tragicznych i trudnych dla wszystkich 
dniach.
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Absolutorium dla Wójta 
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 13 kwietnia, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium budżetowego 
wójtowi Tadeuszowi Kobieli. 

Zanim doszło do głosowania, wójt szczegółowo omówił realizację 
ubiegłorocznych inwestycji. Opiewały one na ponad 11 milionów złotych.

Stanowisko komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Janusz 
Wenta. Komisja skontrolowała wyrywkowo dokumentację finansową kilku 
inwestycji oraz wydatki bieżące. Nie stwierdzono żadnych uchybień, więc 
komisja wnioskowała o udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie 
budżetu z 2009 roku. 

Odczytana została uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie 
opiniująca wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi 
gminy Sierakowice. Radni nie podjęli dyskusji nad zeszłorocznym budżetem 
i jednomyślnie przegłosowali wniosek komisji. 

AK
Foto: AK

Prośba ratowników
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy 
inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, 
wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą 
kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszko-
dowanych. 

Służby ratownicze zaproponowały, abyśmy w spe-
cjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer 
służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi 
osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komór-
kowy jest jedynym przedmiotem, który można przy 
takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na 
uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmo-
wane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy 
zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił 
na liście kontaktów osobę, z którą należy się skon-
taktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby 
należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE 
(in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej 
osoby do takiego kontaktu wymagałoby następujące-
go oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie 
zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom 
ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic 
nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg 
europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej ko-
mórki bo potem zapomnicie. Dzięki temu możemy 
ocalić życie!

Zgłoś swoją posesję lub zagrodę do konkursu

Konkurs „Piękna Wieś 2010”
Referat Rolnictwa Urzędu Gminy (pok. 108) przyjmuje do 15 maja br. zgłoszenia 
do konkursu Piękna wieś 2010. Zgłosić się można osobiście lub telefonicznie 
pod numer 58 681 95 29.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Telewizja Polska S.A. Oddział Gdańsk, 
Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki i portal „Wrota Pomorza”. Organizatorem kon-
kursu jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: zagroda rolnicza, zagroda 
nierolnicza i wieś bez siedziby gminy. Jego celem jest poprawa estetyki i sta-
nu środowiska wsi. Regulamin w kategorii „zagroda” dostępny jest na stronie 
internetowej www.podr.pl, w kategorii „wieś” – na portalu internetowym Wrota 
Pomorza www.wrotapomorza.pl.

Konkurs będzie rozstrzygany w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wo-
jewódzkim. Za rozpropagowanie idei konkursu w terenie oraz nabór uczestni-
ków odpowiedzialni są doradcy powiatowych zespołów doradztwa rolniczego 
w porozumieniu z wójtami gmin oraz współorganizatorzy konkursu.

W konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze i nierolnicze z wyłączeniem 
gospodarstw agroturystycznych i kwater turystyki wiejskiej oraz laureatów 
I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 
15 września 2010 roku.

Do oceny konkursu zostaną powołane komisje:
- na szczeblu gminnym komisję powołuje wójt gminy; komisja dokona oceny 

zagród i wsi w terminie do 15 czerwca;
- na szczeblu powiatowym komisję powołuje starosta powiatu; komisja dokona 

oceny w terminie do 15 lipca. 
Kryteria oceny:

1. Stan i estetyka budynków:
a) budynki mieszkalne (elewacje i jej ozdobienia roślinne);
b) budynki gospodarcze (stan techniczny, elewacje).

2. Estetyka siedliska:
a) część gospodarcza (ład i porządek, wydzielone miejsce na maszyny i sprzęt, 

podwórze gospodarcze, wybiegi dla zwierząt gospodarskich);
b) część rekreacyjno-ozdobna (drzewa, krzewy, kwiaty, aranżacja).

3. Obiekty sanitarne:
a) lokalizacja;
b) zabezpieczenie;
c) zbiornik na gnojówkę;
d) składowanie obornika;
e) umowa na śmieci, segregacja.

4. Ogólny wygląd zagrody – tradycja miejsca (uwarunkowania przyrodnicze 
i kulturowe).
5. Zrealizowane zadania z „Deklaracji udziału”.

Maria Karolak

Serdeczne podziękowanie 
delegacjom, krewnym, 
przyjaciołom, sąsiadom 

i wszystkim, którzy uczestniczyli 
w modlitwie różańcowej 
i ostatnim pożegnaniu

ś.†p. 
Zbigniewa Cierzan

składa Żona z Rodziną
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Niezwykłą ucztę duchową zafundowali or-
ganizatorzy mieszkańcom gminy w święto 
Matki Boskiej Strumiannej czy Roztwornej 
– jak Ją nazywają Kaszubi. W siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury miał miejsce 
wieczór z powieścią Aleksandra Majkow-
skiego Życie i przygody Remusa. Patronat 
nad spotkaniem sprawowali: Starosta 
Kartuski – Janina Kwiecień i Wójt Gminy 
Sierakowice – Tadeusz Kobiela.

Nawet poza granicami Kaszub wiadomo, 
iż najcenniejszą perłą prozy kaszubskiej, 
jedyną jak dotąd powieścią wykraczającą 
znacznie poza regionalne myślenie, jest dzie-
ło z Remusem jako bohaterem tytułowym. 
Powieść powstała w kartuskim okresie życia 
Majkowskiego. Powstawała przez wiele lat. 
Pisarz nadał jej podtytuł Zwierciadło ka-
szubskie. Rzeczywiście utwór doskonale od-
bija jak w zwierciadle szereg ważnych cech 
regionu: jest przewodnikiem po Kaszubach, 
zawiera niezwykle cenną wiedzę na temat 
krainy, uczy historii, opisuje krajobrazy, jest 
cennym źródłem wiedzy folklorystycznej. 
Największą jednak atrakcję utworu stanowi 
jej bohater tytułowy – Remus – przyjmu-
jący jak w kalejdoskopie różne wcielenia: 
pastuszka, rycerza kaszubskiego, pątnika, 
romantycznego kochanka, wielkiego pa-
trioty. Jest on postacią heroiczną i zarazem 
tragiczną. Jego los jest sztandarowym 
przykładem tragizmu, samotności, klęski 
życiowej – które mają być jednak ostatecznie 
przekute w zwycięstwo. Sam bohater świę-
cie wierzy w ogromną siłę przeznaczenia 
i bez szemrania mu się poddaje, powtarzając 
w wielu miejscach: Mòc Bòskô, co kòmù 
namienioné, to gò nie minie.

Dla uczestników spotkania przygotowa-
no wystawę wszystkich dotychczasowych 
wydań powieści Aleksandra Majkowskiego. 
Okazało się, że było ich już całkiem sporo, 
w tym przekłady: niemiecki, francuski, an-
gielski. Oczywiście pierwszym przekładem 
była wersja w języku polskim przygotowana 
przez Lecha Bądkowskiego. Ciekawe egzem-
plarze dzieła, łącznie z jego najstarszymi 
wersjami, można było podziwiać dzięki bi-
bliofilskim zamiłowaniom Andrzeja Buslera, 
który, prezentując zbiory, opowiadał również 
o pierwowzorze bohatera książkowego, rze-
czywistym Remusie, zapamiętanym przez  A. 
Majkowskiego z dzieciństwa i młodości. 

Spotkanie nie mogło się odbyć bez czy-
tania fragmentów powieści, wybranych 
szczególnie dla sierakowickich słuchaczy. 
A Sierakowice, choć nie leżą na trasie 
kościerskiej pielgrzymki do Wejherowa, 
z którą szedł Remus, to jednak są w powie-
ści wymieniane. Już na pierwszej stronie 
dzieła czytamy: Czej dzysészé pòkòlenié 
jesz chòdzëło na dzecynnych nóżkach, 
chtëż tej na Kaszëbach nie znôł Remùsa? 
Na sztôłt tegò smiecocha, chtërnégò zëma 
wënëkô na ùliczczi wsów i miasteczk, 
kanął òn kòżdą razą w przededniu 
jôrmarkù, òdpùstu abò i wiôldżégò swiãta 
midzë lëdztwã.(...) Znałë Remùsa òbëdwie 
Stãżëce (...) Znałë jegò i Serakòjce, wies 
głównô Czëstich Pól a przë tim przemësl-
nô i pełnô żëcô (...) Ten i inne fragmenty 
zebrani usłyszeli w interpretacji sierakowi-
czanki, Magdaleny Kropidłowskiej, pracują-
cej w „Radiu Gdańsk”. Ogromne wrażenie na 
słuchaczach wywarł fragment opisujący wę-
drówkę pielgrzymki przez przepaściste Lasy 

Mirachowskie. Wizja pątników kroczących  
wśród duchów przodków została odpowied-
nio podkreślona przepięknym brzmieniem 
mis i gongów tybetańskich, które sprawnymi 
palcami uruchomił podczas czytania gdyński 
muzyk pan Stanisław Buła.

Bezpośrednim powodem spotkania było 
wydanie dwujęzycznej (kaszubsko-polskiej) 
wersji utworu przez Wydawnictwa: Czec 
i Region. O perypetiach związanych z przy-
gotowaniem powieści do druku opowiadał 
Jarosław Ellwart z Wydawnictwa Region. 
Dla poszukujących wydawniczych nowości 
zorganizowano stoisko z ciekawą ofertą 
i możliwością zakupu książek.

Na zakończenie spotkania pozostawiono 
pytania, dyskusję, możliwość wymiany po-
glądów, a także czytanie tekstów, dla których 
bezpośrednią pożywką stała się powieść 
Majkowskiego, m.in. utwory Idy Czaja.

Wieczór z powieścią Życie i przygody 
Remusa był cudowną okazją do nietuzinko-
wego spotkania z literaturą kaszubską. 

Danuta Pioch
Foto ze zbiorów GOK

Spotkanie z Remusem

Uczestnicy spotkania 
w trakcie czytania utworów

Magdalena Kropidłowska 
z własną interpretacją tekstu Stanisław Buła – mistrz nastrojowej muzyki Jarosław Ellwart – wydawnictwo Region
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Jak co roku miłośnicy kaszubskiej poezji i literatury brali udział 
w gminnych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego Literatury 
Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Odbyły się one 26 marca w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, a uczestniczyło w nich 
56 uczniów – reprezentantów przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Recytacje uczniów oceniała komisja w składzie: Emilia Reclaf – 
instruktor regionalista GOK w Sierakowicach, Danuta Kosowska 
z GOK w Somoninie i Magdalena Kropidłowska – dziennikarka 
Radia Gdańsk. 

W grupie przedszkolaków komisja zadecydowała przyznać 
pierwsze miejsce Pawłowi Kotłowskiemu, drugie – Dominice Gawin 
z Przedszkola Samorządowego w Sierakowicach i trzecie – Domi-
nikowi Klajn z Przedszkola Samorządowego. Wyróżniono Oskara 
Płotkę z Załakowa, Annę Białk z „Małej Szkoły” w Szopie i Józefa 
Zaborowskiego z Lisich Jam. 

W kategorii uczniowie klas I- III szkół podstawowych czołowe 
miejsca zajęli: I miejsce – Maciej Cybula (Zespół Szkół Gowidlino), II 
miejsce – Lucyna Damaszk (ZS Tuchlino), III miejsce – Daria Brzeska 
(SP Lisie Jamy). Wyróżnienia przyznano Maciejowi Mielewczykowi 
(ZS Gowidlino) i Klaudiuszowi Teclafowi (SP Mojusz). 

Zwycięzcami kolejnej kategorii, uczniowie klas IV–VI, zostali: 
Helena Bigus (ZS Gowidlino) – pierwsze miejsce, Edyta Wenta 
(ZS Gowidlino) – drugie miejsce i Klaudia Węsierska (SP Lisie 
Jamy) – trzecie miejsce. Komisja wyróżniła Paulinę Szczodrowską 
z „Małej Szkoły” w Szopie i Aldonę Labuda ze Szkoły Podstawowej 
w Jelonku. 

Najlepszą recytatorką wśród gimnazjalistów okazała się Edyta 
Labuda (ZS Gowidlino). Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Wero-
nika Damps (Gimnazjum w Sierakowicach), a trzecie miejsce zajął 
Kamil Skrzypkowski (Gimnazjum w Sierakowicach). Wyróżniono 
Katarzynę Wenta z Zespołu Szkół w Gowidlinie.

Wśród reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych znaleźli się 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 
Pierwsze miejsce komisja przyznała Magdalenie Bigus, a drugie 
Annie Cybula. 

Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali książki zwią-
zane z tematyką kaszubską, ufundowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Sierakowicach i sierakowicki oddział Zrzeszenia Ka-
szubsko–Pomorskiego. 

W eliminacjach powiatowych, które odbyły się 15 kwietnia 
w Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach, naszą gminę 
reprezentowali: Paweł Kotłowski, Dominika Gawin, Maciej Cybula, 
Lucyna Damaszk, Helena Bigus, Edyta Wenta, Edyta Labuda, Wero-
nika Damps, Magdalena Bigus i Anna Cybula. Spośród wymienio-
nych uczniów najlepiej zaprezentowała się Magdalena Bigus, która 
w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych zajęła pierwsze 
miejsce i zakwalifikowała się do finału konkursu, który odbędzie 
się w dniach 29 i 30 maja w Chmielnie. Trzecie miejsca udało się 
wywalczyć Helenie Bigus i Maciejowi Cybula, a Lucyna Damaszk 
i Paweł Kotłowski zostali wyróżnieni.                            AK
Foto: archiwum GOK

Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”

Tradycje Stołu Wielkanocnego 

Panie z KGW w Marcinowicach
Prezentowanie kulinarnych tradycji różnych regionów naszego kraju cieszy 
się coraz większą popularnością. Pokazy świątecznych stołów z tradycyjnymi 
potrawami bożonarodzeniowymi lub wielkanocnymi od kilku lat organizowane 
są także w Sierakowicach. 

W tym roku zrobiono jednak wyjątek. 
Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiej-
skich naszej gminy, z Janiną Kwiecień 
– starostą kartuskim i Ireną Kulwikowską 
– dyrektorką GOK na czele, wyjechały do 
Marcinowic w powiecie świdnickim. Na 
tamtejszym konkursie „Tradycje Stołu 
Wielkanocnego” delegacja promowała 
nasze lokalne przysmaki. Impreza odby-
ła się 28 marca w Niedzielę Palmową. 

Reprezentantki KGW z Lisich Jam, 
Kamienicy Królewskiej i Paczewa na 
konkursowy pokaz przygotowały wie-
le tradycyjnych kaszubskich potraw, 
w tym danie specjalne – faszerowanego 
szczupaka w galarecie. Za kultywowa-
nie tradycji dziedzictwa narodowego 
odebrały nagrodę. 

W konkursie uczestniczyły 33 repre-
zentantacje gmin i powiatów: świdnickie-
go, wrocławskiego, dzierżoniowskiego 
oraz po raz pierwszy łowickiego i kartu-

skiego. Prezentacje stołów z tradycyjnymi potrawami 
wielkanocnymi połączono z występami zespołów 
folklorystycznych i kapel ludowych. Zagrała także 
kapela zespołu „Sierakowice”, która towarzyszyła 
delegacji powiatu kartuskiego. 

AK
Foto: Paweł Gruba

Paweł Kotłowski Maciej Cybula
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11. Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych 
„Kaszëbskô Bina”

Złota Maska dla najlepszych
Po raz jedenasty na sierakowickiej scenie aktorskie 
talenty zaprezentowali uczniowie szkół podstawo-
wych powiatu kartuskiego. 9 kwietnia w sali remizy 
OSP w Sierakowicach odbył się Powiatowy Przegląd 
Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina”. 

O główne trofeum – Złotą Maskę – walczyło dzie-
więć grup teatralnych ze szkół podstawowych, w tym 
cztery grupy reprezentujące gminę Sierakowice. 
Były to: grupa teatralna Skôrb Złoti Górë z Brodni-
cy Górnej, Zwónk krôsnila ze Szkoły Podstawowej 
w Połęczynie, Świetliki ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kartuzach, Dobri drëchòwie z Załakowa, grupa teatralna Humor z Mojusza, 
Remus z Puzdrowa, Drësze z Miszewa, Wicherki z Kamienicy Szlacheckiej 
i Marzëbiónczi z Małej Szkoły w Szopie.  

Scenariusze przedstawień oparto na znanych baśniach takich jak: Kopciuszek, 
Kot w butach czy Królewna Śnieżka. Nie zabrakło także teatralnej interpretacji 
kaszubskich legend i podań. Spektakle wystawiono w języku kaszubskim. Zespoły 
zadbały o odpowiednie rekwizyty, kostiumy i scenografię. 

Występom uczniów bacznie przyglądała się komisja konkursowa, którą tworzyli: 
Irena Warmowska – choreograf zespołów „Tuchlińskie Skrzaty” i „Sierakowice”, 
Danuta Pioch – inspektor ds. języka kaszubskiego i regionalizmu, autorka pod-
ręczników do nauki języka kaszubskiego oraz ks. Jarosław Dunajski – proboszcz 
z Tuchlina, reżyser i kierownik grupy teatralnej Niepospolite Ruszenie. 

Główną nagrodę – Złotą Maskę - otrzymała grupa teatralna Świetliki za 
przedstawienie zatytułowane „Ò złi królowi i piãkny królewiónce”. Pozostałe 
grupy odebrały nagrody równorzędne – Małe Maski. Komisja przyznała także 
nagrody indywidualne dla Kopciuszka z grupy Drësze oraz Królowej, Królewny 
i Czarownicy ze Świetlików.  

Każdy z jurorów przekazał także szereg wskazówek młodym aktorom, doty-
czących poprawności językowej, gry aktorskiej, kostiumów i scenografii. 

Organizatorem 11. Przeglądu Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina” był Gminny 
Ośrodek Kultury w Sierakowicach i Zarząd Powiatu Kartuskiego. 

AK
Foto: AK

„Upichańc” czyli kaszubska wersja Kopciuszka

Wicherki z Kamienicy Szlacheckiej w przedstawieniu 
„Pôcórczi Stolemczi”

Grupa teatralna Humor z Mojusza w przedstawieniu 
„Diôbelsczi kam”

Królewna Śnieżka w otoczeniu krasnali – zwycięskie przedstawienie Świetlików
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Zapatrzona i zasłuchana komisja konkursowa 

Ks. Jarosław Dunajski z laureatkami nagród indywidualnych
Zła Królowa z przedstawienia „Snieżónka” 

grupy Dobri drëchòwie z Załakowa

Bajka „Kot w butach” po kaszubsku, czyli „Kòt w skòrzniach”
Grupa teatralna z Małej Szkoły w Szopie 
w przedstawieniu „Merchél ë niepòcész”
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Do Twej dążym kaplicy,
Co z brzegu czeka nas,
Wśród wichru, nawałnicy,
W pochmurny, słotny czas.

Kiedy śledzi się historyczne zapiski dotyczące Kaszub, wszę-
dzie trafiają się wzmianki mówiące o szczególnych przejawach 
religijności ludu wyrażanych poprzez ustawianie przydrożnych 
kapliczek i krzyży. Nikt nie wie, kiedy się to zaczęło, było to 
jednak na pewno w dawnych czasach. W jednej z legend doty-
czących czasów bardzo odległych, bo związanych z księżniczką 
Zwinisławą-Małgorzatą (nazywaną Czarną Małgorzatą, Małgorza-
tą-co-koń–wyskoczy, Czarną Gretą, Dziką Łowczynią, Dziką Mał-
gosią), mówi się o kapliczce Matki Bożej. Zwinisława była córką 
Sambora II, księcia lubiszewsko-tczewskiego, brata Świętopełka 
Wielkiego. Urodziła się w 1234 roku, przeżyła 48 lat (sporo jak na 
tamte czasy) i była żoną króla duńskiego Krzysztofa od 1248 roku 
(została wydana za mąż w wieku 14 lat). Jej ulubionym zajęciem 
były: jazda konna i polowanie. Tymi upodobaniami siała wokół 
zgorszenie, bo nie takie role przeznaczano kobietom w tamtych 
czasach. Drwiła jednak z takich poglądów, skutecznie niejedno-
krotnie udowadniając, że jest lepsza od niejednego mężczyzny. 
Pewnego razu w okolicach Białogardy urządziła huczne polowa-
nie na grubego zwierza. Wracając z udanych łowów i słuchając 
komplementów, postanowiła jeszcze raz pochwalić się bystrym 
okiem i pewną ręką. Napięła łuk i strzeliła do stojącej w oddali 
figury. Trafiła w pierś Matki Bożej. Przekazywana z pokolenia na 
pokolenie legenda głosi, że po wyjęciu strzały z rany popłynęła 
krew, a Małgorzata za swój hardy czyn pokutuje do dziś w lasach 
Białogardy, jeżdżąc w czarnym stroju, na czarnym koniu, ze sforą 
czarnych psów.

Szukając etymologii słowa „kapliczka” można trafić na wyjaśnie-
nie odnoszące nas do łacińskiego wyrazu cappa – płaszcz. Tym 
szczególnym okryciem był płaszcz św. Marcina, biskupa z Tours, 
przywdziewany zawsze przez królów francuskich w momentach 
bitew i mający chronić władców.  W pokojowych czasach płaszcz 
przechowywano w specjalnym pomieszczeniu zwanym „kaplicą”, 
a opiekowali się nim „kapelanowie”.

Kult Maryjny wiąże się z postacią św. Ambrożego, żyjącego w IV 
wieku, który już wtedy wspominał o kapliczkach w sferze sacrum. 
Kościół na Wschodzie gromadził się i śpiewał pieśni ku czci Maryi 
w V wieku. W kościele zachodnim pierwsze tysiąclecie raczej 
w sporadycznych przypadkach wyznaje kult Maryjny w postaci 
oddzielnych nabożeństw. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. król 
hiszpański Alfons X (+ 1284) zapraszał do udziału w nabożeństwach 
majowych, brał w nich udział i zalecał gromadzenie się w porze 
wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. W Niemczech 
ukazała się w 1549 roku książeczka pod tytułem „Maj duchowy”, 
gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. Na-
tomiast oficjalna zgoda władz kościelnych  na odprawianie nabo-
żeństw przy kapliczkach pojawiła się w wyniku obrad soboru na 
początku VI wieku. 

Przydrożne kapliczki, bardzo charakterystyczne dla kulturowego 
krajobrazu Kaszub, powstawały z licznych pobudek. Ich fundatorzy 
wymieniają bardzo różne powody: często jest to zwykły objaw 
pobożności, czasem przejaw pokuty za grzechy, podziękowanie 
za szczęśliwy powrót z wojny, ochronę przed zarazą, błaganie 
o odwrócenie klęsk, dziękczynienie za wysłuchane modły. Ilość 
pojawiających się obiektów jest ściśle związana z latami klęsk, 
epidemii, wydarzeń historycznych (stalinowska odwilż, zakoń-
czenie wojen). Często przyczyna powstania obiektu jest nieznana, 
bo restaurowana kapliczka jest już którąś z kolei na tym samym 
miejscu i nikt nie pamięta początków.

Ludowe przekazy często głoszą, że zanim powstały niektóre sank-
tuaria i kościoły, wcześniej istniały kapliczki. Tak było w Sianowie, 
gdzie znaleziona figurka Marii z Dzieciątkiem została najpierw 
ulokowana w kaplicy, potem dopiero powstał kościółek. Tak też 
miało być w Swarzewie, gdzie figurkę ustawiono w kaplicy przy 
źródełku, a kościół pobudowano znacznie później. 

Ważnym powodem  lokowania kapliczek i krzyży było po-
wszechne wierzenie ludu w istnienie złych mocy, czyhających na 
człowieka w strategicznych punktach. Mowa o rozstajach dróg, 
ruinach domów, okolicach ulokowania niezwykłych tworów 
przyrody jak olbrzymie narzutowe głazy, również w miejscach 
zabójstw. Kiedy słucha się wspomnień starszych ludzi, to niezbicie 
wynika, iż w takich właśnie okolicach często wyrastały kaplicz-
ki, mające za zadanie chronić lud boży przed „złymi mocami”, 
osłabiać „siły piekielne” nie pozwalając im szkodzić pobożnym 
mieszkańcom. 

Miejsca kultu Maryjnego w gminie Sierakowice
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Kapliczki spełniają ważną rolę kultową, szczególnie w tych 
wsiach, gdzie nie ma kościołów. Ruch społeczny udowadnia, 
że nie tylko kościoły mogą być miejscem zbiorowej modlitwy. 
Szczególnym okresem zgromadzeń jest  miesiąc maj, poświecony 
szczególnie kultowi Matki Bożej. W czasach pogańskich ten mie-
siąc też był poświęcony kultowi matki, bogini Mai. Lud, cieszący 
się z nastania wiosny i nowego życia, wychodził witać budzącą 
się przyrodę.  Dziś przy kapliczkach gromadzą się mieszkańcy na 
nabożeństwa majowe, śpiewają pieśni religijne, odmawiają litanię 
do Matki Bożej, tajemnice różańcowe lub realizują nabożeństwo 
według własnego scenariusza. Raczej jednak utrzymywana jest 
jego pierwotna forma, bez wprowadzania szczegółowych mody-
fikacji. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Lo-
retańska. Jest to swoisty hymn na cześć Maryi, gdzie wysławiane 
są Jej cnoty i przywileje, otrzymane w darze od Boga. Litania 
ta powstała w XII wieku, najprawdopodobniej we Francji. Za-
twierdzona została oficjalnie przez papieża Sykstusa V, a nazwę 
wzięła od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie szczególnie 
ją propagowano i odmawiano.

Jedyną zmianą było wprowadzenie w Polsce pięćdziesiątego 
wezwania do Matki Bożej – „Królowo Korony Polskiej”, które po II 
wojnie światowej przemianowano na „Królowo Polski”. 

Przygotowania do godnego przyozdobienia miejsc modlitwy 
zaczynają się już pod koniec kwietnia. Zwykle każda z kapli-
czek ma swego opiekuna, właściciela, który o nią dba. Są też 
w naszych miejscowościach kapliczki nie przypisane do żadnej 
z posesji. W takich przypadkach zajmują się nimi na zmianę 
wszyscy mieszkańcy.

W XVIII wieku gorliwym apostołem nabożeństwa był włoski 
jezuita o. Alfons Muzzarelli. Poświęcił on całe swoje życie idei 
propagowania tego nabożeństwa. Ostateczną i całkowitą apro-
batę władz kościelnych nabożeństwo majowe zyskało w 1814 
roku dzięki papieżowi Piusowi VII. Z kolei w 1859 roku papież 
Pius IX przypisał do obowiązującej formuły nabożeństwa liczne 
odpusty.

W polskiej tradycji nabożeństwa majowe zadomowiły się na 
dobre w XIX wieku. Jako pierwsi odprawiali je jezuici z Tarnopola, 
potem pojawiły się w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Krakowie, 
na Jasnej Górze. W 1852 roku zaczęli je uroczyście sprawować 
misjonarze z Warszawy w kościele św. Krzyża. Pod koniec wieku 
nabożeństwo było już bardzo popularne w całym kraju.

Gorącymi propagatorami nabożeństwa, zwanego potocznie 
wśród ludu „majowym”, stali się również Kaszubi. W gminie 
Sierakowice nabożeństwa przy kapliczkach i krzyżach sprawo-
wano według wspomnień najstarszych mieszkańców odkąd mogą 
pamiętać i tak jest do dziś.  Na całym terenie gminy liczba kapli-
czek szacowana jest na kilkadziesiąt. Z racji miesiąca Maryjnego, 
jakim jest maj, próbowałam zlokalizować szczególnie kapliczki 
poświęcone Maryi. Informatorami byli przede wszystkim sołtysi 
22 sołectw oraz starsi mieszkańcy. Dokonaną w ten sposób in-
wentaryzację (trzeba zaznaczyć, że niepełną) przedstawia poniższe 
zestawienie.

Poza sołectwami gmina posiada też miejscowości niesołeckie. 
Należą do nich oczywiście same Sierakowice, poza tym Piekiełko 
(brak kapliczek Maryjnych) i Sosnowa Góra (1 kapliczka). W Sie-
rakowicach zachwycają przede wszystkim najstarsze kapliczki, 
stojące przy głównych drogach, bo poza artyzmem wykonania 
niosą też bogatą otoczkę historyczną. Szczególnie Figura Matki 
Bożej Królowej Korony Polskiej u zbiegu ulic Lęborskiej i Dwor-
cowej. Jest ona manifestacją patriotyzmu rodaków, którzy poprzez 
jej ustawienie deklarowali pamięć o ważnych wydarzeniach 
i kolejnych rocznicach odzyskania niepodległości. Szczególna 
okazja nadarzyła się w 1930 roku, w X rocznicę „Cudu nad Wisłą”. 
W inskrypcji mieści się też pamięć żywych o ofiarach ludzkiego 
życia oddanego za wolność ojczyzny w latach 1914-1920. Inicjato-
rem przedsięwzięcia był ksiądz Bernard Łosiński, sierakowicki 

Lp. Nazwa sołectwa Ilość kapliczek
   poświęconych MB

1 Bącka Huta Bącka Huta – 2
  Szopa – 3
2 Borowy Las 1
3 Bukowo 2
4 Długi Kierz Długi Kierz – 6  
  Lisie Jamy – 3
5 Gowidlino Gowidlino – 1
  Lemany - 1
6 Kamienica Królewska Kamienica – 2
  Kamienicki Młyn – 2
  Kamienica Wybudowanie – 1
7 Karczewko 2
8 Kowale 1
9 Leszczynki 1
10 Łyśniewo 2
11 Mojusz Mojusz – 4
  Mojuszewska Huta – 1
  Karwacja – 1
12 Mrozy Mrozy – 3
  Patoki – 1
13 Nowa Ameryka Nowa Ameryka – 2
  Jagodowo – 3
  Szramnica – 1
14 Paczewo Paczewo – 2
  Kokwino – 1
15 Pałubice 3
16 Puzdrowo Puzdrowo – 6
  Moczydło – 3
  Dąbrowa – 1
17 Sierakowska Huta Sierakowska Huta – 1
  Welk – 3
18 Smolniki 0
19 Stara Huta 0
20 Szklana 2
21 Tuchlino Tuchlino – 1
  Golica – 1
  Karłowo – 1
  Kujaty – 1
  Rębienica – 1
  Tuchlinek – 1
22 Załakowo Załakowo – 1
  Skrzeszewo – 1
  Załakowo Wybudowanie – 6

proboszcz, znany z szerokiej gamy propolskich działań. Wspierał 
go Komitet budowy pomnika: wójt Stefan Gronowski, lekarz Leon 
Karasiński, kierownik szkoły Leopold Schutz, naczelnik stacji 
Ksawery Kamiński,  drogomistrz Michał Brylowski, mistrz sto-
larski Robert Kolka, kupcy: Stanisław Kiedrowski i Wiktor Sass. 
Druga z kapliczek, ustawiona na rozjeździe przy ulicy Słupskiej 
i Lęborskiej, poświęcona jest 243 ofiarom II wojny światowej. 
Takie przesłanie zapisano na niej w 1994 roku, po kolejnej reno-
wacji. Turystów zachwyca również ustawiona na rynku kapliczka 
z repliką Matki Bożej Sianowskiej, wykonana w ogromnym pniu 
przez rzeźbiarza z Mściszewic – Czesława Birra.

W obliczu tak licznie reprezentowanych miejsc kultu Maryjnego 
nie pozostaje nic innego, jak stanąć w którymkolwiek z nich, zadu-
mać się nad kolejami ludzkiego losu i zawierzyć wszystko z ufnością 
Tej, która, jak najlepsza matka, czeka i przygarnia każdego, kto się 
do niej ucieka.

Danuta Pioch
Foto: D. Pioch
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Matka Boska ocalenia z wojennej 
pożogi w centrum Mojusza

Jedyna kapliczka Maryjna 
w Kokwinie

Tu sprawują majowe nabożeństwa 
mieszkańcy Załakowa

Golica, kamień polny jako budulec 
i figurka bez zadaszenia (rzadkość)

Centrum Sierakowic, kapliczka po-
święcona pamięci 243 ofiar II wojny

Kamienicki Młyn, Madonna 
w blasku zachodzącego słońca

Pałubice, kapliczka wykonana 
według popularnego wzorca

Puzdrowo, kapliczka 
na ścianie frontowej domu

Sierakowice, pomnik ofiar działań 
wojennych 1914–1920 z figurą 
Matki Bożej Królowej Korony 

Polskiej

Załakowo Wybudowanie, 
ciekawy sposób lokalizacji 
kapliczki w szczycie domu

Pałubice, starannie wykonana 
kapliczka z trwałego budulca

Bącka Huta, kapliczka w ogrodzie 
państwa Mielewczyków

Paczewo, kapliczka z rzadkim 
w centrum Kaszub wizerunkiem 

MB Swarzewskiej

Nawiązanie kolorystyczne 
do umownej nazwy Kaszub jako 
„modrej krainy”, Kamienicki Młyn

Madonna „skąpana” w promie-
niach zachodzącego słońca i na tle 
wody, Załakowo Wybudowanie

Szopa, Matka Boska 
w kamiennej grocie
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Matka Boża Fatimska ustawiona 
na wjeździe do Sierakowicod strony 
Lęborka – przykład wykorzystania 

kamienia polnego jako budulca

Centrum Łyśniewa, ciekawy 
przykład połączenia kultu 

Maryjnego z kultem innego 
świętego (figurka w szczycie)

Centrum Tuchlina Lemany, stara kapliczka 
o niespotykanej w innym miejscu 

architekturze

Posadowienie tej kapliczki w 
Gowidlinie pokazuje jak wysoko 
został podniesiony pas drogowy 
w stosunku do dawnej zabudowy

Sierakowice, zbieg ulic 
Kartuskiej i Piwnej

MB Różańcowa w centrum 
Puzdrowa, rekonstruowana 

w 2005 r. przez B. Lisa

Karwacja, wykończenia 
z wykorzystaniem drobnego 

kamienia polnego

Mrozy, przed posesją 
pana Michalaka

Welk, kapliczka z zagospodarowa-
nym szeroko obejściem

Welk, w terenie są też kapliczki 
budowane stosunkowo niedawno  Centrum Mojuszewskiej Huty

Lisie Jamy, MB Sianowska 
przed domem Państwa Dułak

Sierakowska Huta, podstawowy 
budulec – ciosy kamienne Długi Kierz, najwyższa z kapliczek Szopa, jedna z nowszych kapliczek
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br. Zbigniew Joskowski OFMConv.

Obyczaj zażywania tabaki 
w kulturze kaszubskiej

W ramach niniejszego artykułu pragnę zaprezentować powszechnie 
akceptowany i wciąż obecny w kulturze kaszubskiej obyczaj zaży-
wania tabaki. Ten obyczaj, zapożyczony z innych kultur, a przez 
Kaszubów zaadaptowany i zmodyfikowany pod względem mental-
nym i symbolicznym, spróbuję osadzić w kontekście historycznym 
regionalnym (kaszubskim) oraz ogólnopolskim. 

Różne gatunki rośliny nicotiana pochodzą z terenów Ameryki 
Środkowej. Roślina ta została w 1524 r. odkryta przez Hiszpanów 
i Portugalczyków na wyspie Tobago1. Nazywano ją dwojako: 
tabaką oraz tytoniem. Pierwsze określenie rośliny nawiązuje do 
nazwy miejscowej, dotyczącej odkrycia rośliny – do wyspy Tobago, 
jak zdaje się sugerować botanik ks. Krzysztof Kluk2. Jednak na 
określenie rośliny tej w ogóle Hiszpanie przejęli i zmodyfikowali 
terminologię z języka Arawaków na Haiti, którzy tabacum na-
zywali rodzaj cygara krajowców3. Natomiast kaszubskie słowo 
tobaka, jest pożyczką z dolnoniemieckiego (Toback)4. Tobaką 
Kaszubi nazywają tylko i wyłącznie utarte na proch liście tytoniu 
przeznaczone do zażywania.  

Natomiast polska nazwa tytoń, określająca ogólnie roślinę z ga-
tunków nicotiana, pochodzi od osmańsko – tureckiego tütün, 
które na polski tłumaczy się jako dym5. Choć Kaszubi zetknęli się 
z kulturą turecką (nieliczny udział szlachty kaszubskiej w bitwie 
pod Chocimiem i w odsieczy wiedeńskiej)6 i konsumowali produk-
ty tytoniowe (fajki, papierosy), to nie utworzyli nowej precyzyjnej 
nazwy ani nie zapożyczyli jej z innych języków, aby w sposób 
precyzyjny określić (nazwać) samą roślinę. Kaszubskie określenie 
lëstë (liście – tłum. ZJ) było i nadal jest synonimem słowa tytoń 
jako precyzyjnej nazwy rośliny nicotiana.  

Przyjmuje się, że do Polski nasiona tytoniu „trafiły” z Konstan-
tynopola za sprawą posła Pawła Uchańskiego. Wspomniany dy-
plomata w 1590 r. przysłał je Annie Jagiellonce, wówczas wdowie 
po królu Stefanie Batorym (1533 – 1586). Zwyczaj palenia tytoniu 
Polacy zapożyczyli od Turków, podobnie nazewnictwo rośliny ty-
tuń, tytoń. Zaś zażywanie startego na proch tytoniu – od Niemców 
i Francuzów7. Palenie tytoniu na terenie Polski (w tym też Kaszub) 
rozpowszechnili wędrowni kupcy oraz zakonnicy8. Podobnie 
było z tabaką. Na terenie Kaszub mogli ją rozprowadzać kupcy 
szkoccy, osiedleni w zwartej kolonii koło Gdańska. Ową kolonię 
(osadę) nazwano Szotlandem, później Starymi Szkotami, a obecnie 
jest to Orunia, która stanowi dzielnicę Gdańska. Koniecznie trzeba 
wspomnieć o jezuickim gimnazjum w Szotlandzie, obok którego 
od 1620 r. otwarto seminarium duchowne diecezji włocławskiej 
dla kandydatów pochodzących z terenu Archidiakonatu Pomor-
skiego (Kaszub i Kociewia)9. Na Kaszubach to duchowni, głównie 
absolwenci wspomnianego seminarium duchownego w Szotlandzie, 
sami gustowali w tabace, ale również byli jej propagatorami wśród 
miejscowej ludności, o czym jeszcze wspomnę w dalszej części 
niniejszego eseju.   

Kaszubi zaopatrywali się również w tabakę sprzedawaną podczas 
jarmarku dominikańskiego w Gdańsku. Począwszy od XVIII w. na 
terenie całej Polski wyroby tytoniowe były bardzo rozpowszech-
nione10. Popularność tabaki oraz rozwinięty w tym mieście handel 
tabaką, prowadzony przez prywatnych kupców, został w drugiej 
połowie XIX w. wyparty przez element niemiecki. Koloniści 
niemieccy zakładali fabryki tytoniowe, w których produkowano 
cygara, tytoń fajkowy oraz tabakę11. Na terenie Kaszub powstały 
dwie takie fabryki, których właścicielami byli Żydzi niemieckiego 
obywatelstwa. Pierwsza należała do Issaca Goldfarba (w Koście-
rzynie i Gdańsku)12, drugą założyli bracia Moritz i Paul Simon 

w Słupsku (z oddziałami w Lęborku, Bytowie i Chojnicach)13. Za-
możni Kaszubi korzystali z produktów obu wspomnianych fabryk, 
natomiast średniozamożni oraz ubodzy chłopi na swoich polach 
i w ogródkach uprawiali tytoń jedynie dla własnego użytku. Ci 
ostatni również we własnym zakresie zajmowali się ucieraniem 
tytoniu na proch oraz jego aromatyzowaniem według receptur 
przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie. Co więcej, nie 
istniała jedna powszechnie znana receptura sporządzania aromatu 
do tabaki, ale była to swego rodzaju tajemnica rodzinna. Dlatego 
u Kaszubów utarło się żartobliwe powiedzenie, że „chłopa mòżna 
pòznac pò tobace”, to znaczy personalia tabacznika można poznać 
(zidentyfikować) po tym, jaki zapach ma jego tabaka14.    

Rozróżniania dobrego i złego używania tytoniu Kaszubi dokony-
wali zapewne dzięki kaznodziejskiej działalności księży katolickich, 
czy też pastorów ewangelickich. Dla porównania, owe rozróżnianie 
moralne konsumpcji tytoniu było „praktykowane” także w innych 
rejonach Polski15. 

Z drugiej strony do 1821 r. katolickie parafie północnej czę-
ści Archidiakonatu Pomorskiego (teren Kaszub), wchodzącego 
w administracyjne struktury Diecezji Włocławskiej, były bardzo 
obszerne terytorialnie, wobec czego duchowieństwu trudno było 
dotrzeć do wszystkich parafian, szczególnie mieszkających w wio-
skach odległych od swojego kościoła parafialnego. Takie warunki 
sprzyjały temu, by Kaszubi chrześcijańskie (katolickie) praktyki 
religijne i ich interpretację mieszali, a właściwie modyfikowali do 
lokalnych wierzeń i rodzimej mitologii pogańskiej. Zwracam w tym 
miejscu swoją uwagę na demonologię ludową, która u Kaszubów 
odegrała znaczną rolę w świadomości kulturowej przekazywanej 
ustnie, a potem utrwalonej i ubogaconej w kaszubskojęzycznej 
literaturze pisanej16. To właśnie za pośrednictwem przekazu ust-
nego (legendy), dopiero w XX w. utrwalanego na piśmie w formie 
literackiej17, było powielane ludowe przekonanie, jakoby uprawę 
tytoniu w tym regionie zapoczątkowała postać demoniczna. Kaszubi 
czynili różnicowanie, hierarchizację i nadawali imiona postaciom 
demonicznym, kierując się wyobrażeniem ich wyglądu zewnętrz-
nego, pełnionej funkcji (działania szkodliwego bądź dobroczynnego) 
wobec żyjących na ziemi ludzi i zwierząt. A według wyobrażenia 
Kaszubów diabeł, związany z początkami uprawy tytoniu na ich 
ziemi, miał postać człekokształtną, był nagi, obficie owłosiony, 
na głowie wyrosły mu rogi, a zamiast stóp miał końskie kopyta. 
Kaszubi nazwali go czartem18. Ponadto ten demon był bardzo 
przebiegły i nie zdradzał „swoich” osobistych tajemnic (sposobu 
uprawy i nazwy rośliny – tytoniu). Według legendy owe tajemnice 
diabeł zdradził dopiero, kiedy kobieta (Kaszubka) posunęła się 
do sprytnego czynu – przebrała się za brzydkiego ptaka i weszła 
na pole tytoniowe diabła. Ten oburzony obecnością potwornego 

„ptaka”, zaczął go wypędzać słowami: Precz z mojej tabaki19! 
Inny diabeł związany z tytoniem, to w wyobrażeniu Kaszubów 

czôrny pón lub pón w półkòszulkù, z tym że ten „ukazywał się” 
w czarnym ubraniu i wyśmienicie uprasowanej białej koszuli oraz 
w ognistych ustach trzymał zapalone cygaro. W tym przypadku 
zdaje się, że Kaszubi któregoś z przedstawicieli bogatej szlachty, 
posiadającego na Kaszubach majątek oraz zajmującego się uprawą 
tytoniu, uczynili symboliczną postacią demoniczną. W każdym razie 
roślina tytoniu została przez Kaszubów nazywana diôblim zelëskã 
(diabelskim zielem – tłum. ZJ). Owa, przekazywana ustnie, legenda 
o diable uprawiającym tabakę na Kaszubach może zaświadczać 
o tym, że duchowieństwo katolickie kształtowało i utwierdzało 
wśród ludu świadomość robienia złego bądź dobrego użytku z ty-
toniu. Zwyczaj zażywania i palenia na terenie Polski (w tym też 
Kaszub) pojawił się równocześnie20. Tytoń, w postaci zapalanych 
przy pomocy ognia cygar i papierosów, oraz dym związany z ich 
konsumowaniem, były powodem tego, że mieszkańcy Kaszub 
(zresztą i terenu całej Polski)21 uznawali ten obyczaj za zły zarów-
no moralnie jak i kulturowo22. Natomiast konsumowanie czystego 
tytoniu bez użycia ognia, czyli wciąganie do nosa jego sproszko-
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☞

wanej i aromatyzowanej konsystencji (tabaki), było w przekonaniu 
Kaszubów obyczajem nie tylko dobrym, co godnym pochwały. 
W dodatku mężczyznę wiernego temu  obyczajowi uznawano za 
„prawdziwego Kaszubę” i człowieka, który nie uległ zniewieścieniu. 
Potwierdzeniem tego może być chociażby stare kaszubskie żartobli-
we przysłowie: „Chłop co nie zażiwo, baba sã nazéwô”23 (Chłop, 
który nie zażywa [tabaki], babą się zowie – tłum. ZJ). 

W 1661 r. sejm Rzeczypospolitej uznał tytoń za roślinę nieszkodli-
wą dla zdrowia oraz ją oclił24. Od tego roku aż do drugiej połowy 
XVIII w. próbowano zasilać skarb państwa przez uchwalanie ustaw 
mających na celu wdrożenie pobierania podatków od fabryk tytonio-
wych25. Bowiem w tym okresie tytoń był wszechobecny w kulturze 
polskiej, a więc na dworze królewskim, szlacheckim, chłopskiej 
zagrodzie, wojsku, kościele. Podobnie rzecz ma się na Kaszubach.

Na przełomie XIX i XX w. kaszubscy gburzy (tak się nazywa tam-
tejszych rolników), ze względu na swój podeszły wiek, przekazywali 
gospodarstwo jednemu z synów (niekoniecznie pierworodnemu). 
Odbywało się to zawsze zapisem testamentalnym uprawomocnia-
nym przez sąd powiatowy. Nowy gospodarz, a więc syn, któremu 
rodzice testamentalnie przekazali gospodarstwo, zobowiązany był 
do ich dożywotniego utrzymania, określanego przez Kaszubów 
starkòwizną. Trzeba tu nadmienić, że względem rolników pań-
stwo nie świadczyło zasiłków emerytalnych czy rentowych. Gbur 
(kaszubski rolnik), przekazujący gospodarstwo synowi, skrupu-
latnie zapisywał w testamencie swoją wolę, a więc dożywotnie 
powinności syna gospodarza względem rodziców (zapewnienie 
mieszkania, wyżywienia, korzystanie z dobrodziejstw płodów rol-
nych etc.), powinności „pośmiertne” względem rodziców (głównie 
sprawy związane z rodzajem, sposobem i miejscem pochówku), 
jak również wypłacania posagu względem rodzeństwa. Wszystkie 
powinności, zarówno te dożywotnie, jak i pośmiertne, były szcze-
gółowo określane co do sposobu, jakości i ilości ich realizowania. 
Jednym z kilkunastu życzeń takiego ojca było, aby syn dostarczał 
mu rokrocznie określoną przez niego ilość tabaki26.

Kaszubscy tabacznicy nosili przy sobie tabakierki napełnione 
tabaką. Zamożniejsi koneserzy tego proszku posiadali tabakierkę 
wykonaną z krowiego lub baraniego rogu, często zdobionego 
grawerowanym inicjałem właściciela lub ornamentem rośliny 
tytoniu, na której końcu wyrastała głowa diabła z rogami (symbol 
diabelskiego ziela). Taką rogową tabakierkę nosili przy sobie 
codziennie. A średniozamożni i ubodzy tabacznicy również po-
siadali tabakierki wykonane z krowiego rogu, ale używali ich 
jedynie w niedziele i ważne święta kościelne. Natomiast „codzienną” 
tabakierkę stanowiła butelka po zużytych medykamentach bądź 
wykonane z drewna małe pudełeczko. Wspomniane tabakierki 
z poroża zwierząt hodowlanych bywały często wykonywane przez 
wiejskich rzemieślników trudniących się tzw. rogarstwem (wyro-
bem grzebieni, ozdób oraz tabakier)27.    

Kiedy umierał tobacznik, a więc mężczyzna zażywający tabakę, 
oprócz modlitewnika i różańca zaopatrywano nieboszczyka w pa-
czuszkę tabaki oraz tabakierę wykonaną z krowiego rogu, a więc 
rzeczy, do których zmarły podczas swojego życia był przywiąza-
ny28. Ów przedmiot wkładano mu do prawej kieszeni marynarki, 
w którą był ubrany nieboszczyk29.  

Wzorem polskich poetów i prozaików30 Kaszubi tworzyli utwory 
pochwalające bądź piętnujące konsumpcję tytoniu. Jak już wspo-
mniałem wyżej Kaszubi nie „posiadali” własnej, tzn. kaszubsko-
języcznej, literatury pisanej, lecz bogato rozwiniętą i skrupulatnie 
przekazywaną ustnie z pokolenia na pokolenie mitologię, poezję 
ludową, opowiadania o dziejach oraz muzykę. Edukację podsta-
wową zdobywali w szkołach parafialnych, później powszechnych, 
szczególnie w XIX w. z racji powszechnego obowiązku szkolnego 
w zaborze pruskim. W XIX i w pierwszej połowie XX w. na Kaszu-
bach bardzo silnie było rozwinięte czytelnictwo książek i czasopism 
oraz piśmiennictwo i twórczość literacka. Bodźcem ku temu 
była działalność dr. Floriana Ceynowy (1817–1881) i Hieronima 

Derdowskiego (1852–1902) oraz innych im współczesnych, którzy 
„budzili” w Kaszubach świadomość kulturową (etniczną, językową)31. 
Na Kaszubach działali obwoźni księgarze, rozwożący polskie książ-
ki32. Ubogi wędrowny handlarz Remus33, z karą (taczką) pełną 
książek, niósł w sobie zamysł „wskrzeszenia legendarnego zapa-
dłego pod ziemię zamku i wybawienia zaklętej w nim królewny”. 
Tę metaforę można rozumieć jako budzenie świadomości etnicznej 
i kulturowej Kaszubów – Polaków, również opozycyjnej postawy 
wobec zaborcy pruskiego. W tym kontekście powstało sporo dzieł 
literackich o motywach prasłowiańskich, historycznych, w któ-
rych akcentowano odwagę i męstwo Kaszubów34. Na tym gruncie 
powstało i upowszechniło się kaszubskie przysłowie: „Tobaka 
dôwô mòc”35 (Tabaka daje siłę – odwagę – tłum. ZJ). Mężczyzna 
zażywający tabakę (kasz. zażiwajk, tobacznik) ma „zanieszczony 
[tobaką] nos, ale za to òstri wid”36 (zanieczyszczony nos, ale za 
to wyostrzony wzrok – tłum. ZJ). Zresztą do dziś istnieją przeka-
zy ustne o tym, jak dawniej i współcześnie „wzmocnieni” tabaką 
Kaszubi zdołali patrzeć na wiele spraw „wyostrzonym i czujnym 
wzrokiem” oraz mężnie zmierzyć się (zarówno fizycznie, jak 
i duchowo) z trudnymi dla nich sytuacjami (m. in. germanizacją). 
Toć zwaśnieni Kaszubi dochodzili do konsensusu i zgody właśnie 
przy tabace37. A gest i zachęta do zażywania: Chcemë le so zażëc, 
rekomendowana przez osobę obrażoną wobec tej która ją obraziła, 
stanowił swoisty symbol komunikacyjny, oznaczający po  prostu 
zapomnienie o tym, co było złe i zachętę do powrotu do zgodnego 
współżycia. W tym kontekście tabaka stanowiła symbol braterstwa. 
Szczególnym „wirtuozem” tego symbolu był kaszubski działacz po-
lityczny Antoni Abraham (1869–1923) nazywany „Królem Kaszubów”, 
który wraz z innym Kaszubą – Tomaszem Rogalą udał się na kon-
ferencję pokojową do Wersalu, by wywalczyć swoiste pojednanie 
– przyłączenie Gdańska i Pomorza do Polski38. Podczas symbolicznych 
historycznych zaślubin Polski z morzem  w 1920 r., które odbyły się 
w Pucku, podał on generałowi Józefowi Hallerowi tabakierę, zachę-
cając do zażycia tabaki39. Miało to oznaczać, że „Polska, Kaszuby – to 
jeden kraj”, ale również to, że również Kaszubi włożyli spory wysiłek 
w ratowanie polskiego interesu narodowego.  

Ale owa zachęta do zażywania tabaki: Chcemë le so zażëc! 
ma jeszcze jedno symboliczne znaczenie w kulturze kaszubskiej. 
Została upowszechniona w literaturze przez Aleksandra Labudę 
(1902 -1981), działacza kaszubskiego i nauczyciela, który zasłynął 
głównie dzięki felietonom pisanym pod pseudonimem Guczów 
Mack, a wydawanym w trzech zbiorach: Kąsk do smiéchù, Zupa 
z krëszków oraz Kùkùk. W swoich felietonach w swoisty sposób 
gawędzi, a raczej wykpiwa wszystko, co głupie i szkodliwe, szydzi 
z wad i przywar Kaszubów, zarówno tych osobistych, jak również 
przejętych od przybyszów z innych stron Polski40. 

Gawędy są właściwością Kaszubów, a tym bardziej tabaczników. 
W „dekalogu” obyczajów kaszubskich zachęta do zażywania: Chce-
më le so zażëc oznaczała nie tylko jej literalne spełnienie, ale rów-
nież zachętę (niejako z obowiązku) do gawędzenia, do opowiadania 
żartów i dowcipów zwanych wicami oraz wesołych historii. 

W kontekście obecnych przemian kulturowych następuje wśród 
Kaszubów zainteresowanie swoją historią lokalną i obyczajowo-
ścią oraz pogłębianie świadomości etnicznej i językowej. W sferze 
obyczajowości można zauważyć powrót, czy raczej przypomnienie 
i rozpowszechnienie dotychczasowej praktyki zażywania tabaki 
w jego dawnym znaczeniu kulturowym, czyli „okraszonego” krótką 
gawędą lub kaszubskim wicem (dowcipem). Propagowaniu zaży-
wania tabaki, „okraszonego” gawędą, służy także organizowana 
w Chmielnie koło Kartuz impreza kulturalna „Mistrzostwa Polski 
w zażywaniu tabaki” (od 2003 r.). W kontekście „gawędy przy 
tabace” na uwagę zasługuje również współczesny kaszubskoję-
zyczny prozaik Jan Szutenberg (ur. 1951). Co prawda, w zbiorze 
opowiadań „Tobaka dlô Kaszëbów”, Szutenberg wychwala życie 
na wsi oraz etos kaszubskiego gbura (gospodarza, rolnika), ale są 
to swego rodzaju kaszubskie opowieści, które cechuje lekkość 
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☞ słowa i wesołość treści właściwa kaszubskiej gawędzie przy 
zażywaniu tabaki.

Niektórzy duchowni, pracujący duszpastersko na terenie Kaszub, 
przed sprawowaniem swoich posług spowiedzi i głoszenia kazań 
zażywali tabakę i podawali ją obecnym mężczyznom, zachęcając do 
czynienia podobnie. Po takim „obrzędzie” duchowny przystępował 
do wykonywania swoich powinności religijnych41. Z zażywaniem 
tabaki w miejscu świętym (w kościele, podczas ludowo – religij-
nego obrzędu „pustej nocy”) jest związane kaszubskie przysłowie: 
„chto tobakã zażiwô, ten czichô i Boga chwôli42” oraz wersja 
wierszowana: „chto pôli, diôbła chwôli, a chto zażiwo, Bòga 
wspòminô43” (kto pali [papierosy], diabła chwali, a kto zażywa 
[tabakę], Boga wspomina – tłum. – ZJ).

Również duchowni propagowali, i obecnie propagują, zażywanie 
tabaki połączonej z gawędą44. Jednym z nich był „Kaszuba z wybo-
ru” ks. Bazyli Olęcki (1923 – 1999). Napisał kilka prac o charakterze 
etnograficznym, kronikarskim, scenicznym oraz wiele wierszy, któ-
re stanowią modlitwę do Boga, pochwałę kaszubskiego krajobrazu, 
tutejszego ludu, ich języka i obyczajów (w tym zażywania tabaki)45. 
W 1995 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawowo wprowadził za-
kaz produkcji i używania tytoniu bezdymnego (tabaki)46. Ów zakaz 
został skreślony z ustawy47 dzięki pisemnej prośbie ks. Olęckiego 
(z załączoną listą z podpisami koneserów tabaki), wystosowanej do 
Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego48. Po jego śmierci kaszubscy 
koneserzy tabaki okrzyknęli go swoim „patronem”.

Kolejnym literatem i gawędziarzem – tabacznikiem jest ks. Roman 
Skwiercz (ur. 1955), autor zbioru gawęd „Nié kòżdą dzurã je letkò 
zasztopac”49.  

W ramach podsumowania należy podkreślić, że obyczaj zażywa-
nia tabaki na Kaszubach odegrał ważną rolę w kulturze kaszubskiej. 
Dla Kaszubów po dzień dzisiejszy stanowi swego rodzaju symbol 
wierności tradycji i rodzimej kulturze. Obyczaj zażywania tabaki,  
gawędy na jej temat oraz nieskażona treść symboliczna (kaszubska) 
ma szansę przetrwać kolejne lata, o ile nie zostanie on odarty ze 
swej treści, a materia (proszek tabaki) zdegradowany do poziomu 
szkodliwej zdrowiu i taniej nikotynowej używki.  
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Gminny konkurs logopedyczny 

„Zabawy oddechowe” 
25 marca br. w Szkole Podstawowej w Sierakowicach odbył się gminny etap 
konkursu logopedycznego. Organizatorem i koordynatorem konkursu była pani 
mgr Monika Szymańska-Spręga – logopeda szkolny i Dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej w Sierakowicach. 

W tym roku w konkursie na szczeblu gminnym wzięło udział 18 uczniów. Po 
raz pierwszy w konkursie uczestniczyły dzieci z  Samorządowego Przedszkola 

Uczestnicy konkursu logopedycznego

w Sierakowicach. Stremowanych uczestników kon-
kursu wspierali dzielnie nauczyciele, opiekunowie 
i rodzice. 

Celem konkursu było pobudzenie dzieci do 
twórczego myślenia, popularyzacja ćwiczeń logope-
dycznych, nauka przez zabawę, rozwijanie zdolności 
manualnych, pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy 
wdechowej i wydechowej, doskonalenie umiejęt-
ności wciągania powietrza przez słomkę, a także 
zaangażowanie rodziców do współpracy. Wzorem 
poprzednich konkursów każdy uczeń, wraz ze zgło-
szeniem udziału w konkursie, musiał dostarczyć 
pracę plastyczną, tzw. pomoc logopedyczną. Na jej 
bazie realizował swoje ćwiczenie.

Konkursowi towarzyszyła ciepła i miła atmosfera, 
którą udało się stworzyć pani logopedzie Monice 
Szymańskiej-Spręga. Wzorem lat ubiegłych konkurs 
był doskonale przygotowany  organizacyjnie, dlatego 
przebiegał niezwykle sprawnie, przyjemnie i bez 
niepokojących obciążeń. Nagrody dla uczestników 
ufundował Wójt Gminy i Dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej w Sierakowicach. 

Nagrody otrzymali następujący uczniowie: Piotr 
Stencel z SP w Sierakowicach, Filip Gilmajster 
z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach, 
Grzegorz Woźniak z SP w Lisich Jamach. Wyróż-
nienia otrzymali: Julia Hirsz i Mikołaj Hirsz z SP 
w Sierakowicach, Dominik Neubauer z SP w Puz-
drowie i Julia Dworak z SP w Załakowie. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy. 
Gratulujemy!

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

Mała Szkoła w Szopie zwycięża
17 marca 2010 r. w Klukowej Hucie odbył się VI Powiatowy Prze-
gląd Niemieckojęzycznych Scenek Teatralnych „Uczymy się języka 
niemieckiego przez zabawę w teatr”. W kategorii szkół podstawo-
wych rywalizowało 5 zespołów: Puzdrowo, Stężyca, Mała Szkoła 
w Szopie, Banino i Klukowa Huta. 

Komisja pod przewodnictwem wicekonsula Konsulatu General-
nego w Gdańsku, pana Gerarda Fensterseiera, nagrodę główną 

Fragment przedstawienia, gdzie Maciej Teclaf wyjmuje z zupy muchę, 
Krzysztof Teclaf  (tu w roli kelnera) przygląda się temu ze zdziwieniem.

postanowiła przyznać Małej Szkole w Szopie. W nagrodę dzieci 
pojadą w maju do Teatru Miniatura w Gdańsku. Ponadto otrzymały 
książki i dyplomy. 

Warto też wspomnieć, że nagrodę indywidualną odebrał Krzysz-
tof Teclaf, który został nagrodzony za najlepszą grę aktorską.

Małą Szkołę reprezentowali: Maciej Teclaf, Monika Teclaf, 
Paulina Bulczak, Paulina Szczodrowska, Krzysztof Teclaf i Patryk 
Kroll – uczniowie klasy V. Uczniów do występu przygotowywała 
pani Ewelina Rybiałek.



20 4 (238) kwiecień 2010WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Dnia 22 maja 2010 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum 
w Sierakowicach odbędzie się Festiwal Nauk 
Wszelakich. Jest to przedsięwzięcie podsumowu-
jące trwający w bieżącym roku szkolnym projekt 
edukacyjny „Przystanek nauka”, który adresowany 
był do uczniów klas III. 
„Przystanek nauka” to działanie współfinansowa-

ne przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, mające na celu poszerzenie 
oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia z języka pol-
skiego, matematyki informatyki i języków obcych.

W programie festiwalu:
- podsumowanie projektu „Przystanek nauka”
- występ grupy tanecznej „Black Dance”
- prezentacje przygotowane przez uczniów bio-

rących udział w projekcie
- koncert zespołu rockowego „Straight Fingers”
- nagrodzenie beneficjentów projektu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do 

udziału w festiwalu.
Koordynatorzy projektu

Zapraszamy na Festiwal Nauk Wszelakich

Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym 
30 marca przy obiektach Szkoły Podstawowej w Sie-
rakowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Na starcie stanęły wszystkie szkoły z terenu gminy 
Sierakowice. Turniej składał się z czterech części: 
teoretycznej, na którą składał się test z 25 pytań; 
miasteczka ruchu drogowego; toru przeszkód oraz 
udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

Po ciężkich bojach wyłoniono zwycięzców:

Szkoły podstawowe:
I miejsce  - „Mała Szkoła” w Szopie
II   - SP Sierakowice
III  - SP Mojusz
IV  - SP Puzdrowo
V  - SP Tuchlino
VI  - SP Załakowo
VII  - SP Kamienica Królewska
VIII  - SP Lisie Jamy
IX  - SP Gowidlno
X  - SP Jelonko

 - SP Łyśniewo

Gimnazja:
I miejsce - Zespół Szkół w Gowidlinie
II  - Gimnazjum Sierakowice
III  - ZS Kamienica Królewska
IV  - ZS Tuchlino

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Krzysztof 
Kowalewski z SP w Sierakowicach, który w nagrodę 
otrzymał w pełni wyposażony rower ufundowany 
przez pana Subkowskiego. Należy podkreślić wspa-
niałą organizację i znakomite przeprowadzenie za-
wodów przez kadrę SP w Sierakowicach. 

Fundatorem pozostałych nagród był Wójt Gminy 
Sierakowice.

Tak więc gminę Sierakowice w eliminacjach po-
wiatowych Turnieju BRD w Kartuzach reprezentować 
będą szkoły: „Mała Szkoła” w Szopie oraz Gimnazjum 
w Gowidlinie.

P. Łagosz

Daniel Pawelczyk z Małej Szkoły w Szopie odbiera dyplom za I miejsce
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Po raz 15. młodzież z zaprzyjaźnionych miast Europy wzięła udział w Między-
narodowych Igrzyskach Przyjaźni. Dwa lata temu organizacja tej imprezy przy-
padła w udziale gminie Sierakowice. W tym roku reprezentacja gimnazjalistów 
naszej gminy udała się na igrzyska do Christchurch w Anglii. Przez 3 dni, od 
13 do 15 maja, młodzież z Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski brała udział 
w sportowym współzawodnictwie.

Nasza reprezentacja w drodze do Anglii zatrzymała się na noc w przepięknym 
mieście Brighton, położonym nad Kanałem La Manche. Pod koniec XIX i na 
początku XX wieku miejscowość ta uznawana była za letnią stolicę Anglii. Do 
dziś jest to niezwykle popularny ośrodek wśród turystów, w którym zwiedziliśmy 
Royal Pavilion, byłą rezydencję królewską zbudowaną na polecenie Jerzego IV 
Hanowerskiego, obecnie przekształconą w muzeum. Jest to przykład egzotyzmu 
w sztuce europejskiej, z ogromnymi kopułami w kształcie cebuli, minaretami, 
wielkimi smokami zamontowanymi na suficie i żyrandolami w kształcie drzewa. 
W mieście tym mieliśmy również okazję podziwiać przepiękny zachód słońca 
spacerując po molo Palace Pier. Obiekt ten jest często odwiedzany przez tury-

15. Międzynarodowe Igrzyska Przyjaźni

stów i stanowi centrum rozrywki dla przyjezdnych 
rodzin, ponieważ wyposażony jest w restauracje, 
bary, arkadowe sale i wesołe miasteczko. Następnego 
dnia rano, wypoczęci i zadowoleni, wyruszyliśmy do 
Christchurch.

Oficjalne otwarcie 15. Międzynarodowych Igrzysk 
Przyjaźni miało miejsce w Avon Tyrrell, młodzieżo-
wym ośrodku wypoczynkowo-sportowym i rozpo-
częło się dwoma minutami ciszy, którymi uczczono 
pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 
Uroczystości przewodniczył burmistrz miasta Chri-
stchurch – David Flagg. W ceremonii otwarcia wzięli 
też udział przedstawiciele władz i samorządów lokal-
nych zaproszonych miast. Trzyosobowe reprezentacje 
każdego kraju posadziły symboliczne drzewa, po 
czym rozpoczęły się sportowe rywalizacje. Pierwsze-
go dnia młodzież uczestniczyła w takich zabawach 
sportowych jak: strzelanie z łuku, wspinaczka, zjazd 
na linach i budowanie wieży ze skrzynek. W drugim 
dniu odbyły się gry zespołowe: piłka nożna, piłka 
wodna i konkurencje pływackie, natomiast w trzecim 
– konkurencje lekkoatletyczne.

Podczas pobytu w Anglii młodzież nie tylko 
uczestniczyła w zawodach sportowych, ale również 
miała okazję zwiedzić miasto Christchurch, popłynąć 
statkiem do uroczej wsi rybackiej Mudeford, zagrać 
w siatkówkę na plaży, a także spróbować swoich sił 
na torze saneczkarskim. Jednak najwięcej emocji 
i wzruszeń dostarczył nam ostatni dzień igrzysk, gdzie 
w godzinach popołudniowych wręczono wszystkim 
medale i puchary oraz podziękowano za wzięcie 
udziału w tym wydarzeniu sportowym. Wieczorem 
odbyła się impreza pożegnalna dla młodzieży.

Dla młodych ludzi uczestnictwo w igrzyskach było 
okazją do zawarcia międzynarodowych przyjaźni, 
a także do nabycia nowych umiejętności językowych, 
poznania innej kultury, co uczy tolerancji i pozwala 
zrozumieć mentalność naszych zachodnich sąsiadów. 

Nie udało by się zorganizować takiego wyjazdu bez 
pomocy władz. Słowa podziękowania należą się oso-
bom, które przyczyniły się do naszego wyjazdu, Wój-
towi Gminy Sierakowice,  panu Tadeuszowi Kobieli, 
dyrekcji Gimnazjum w Sierakowicach, a ze strony 
angielskiej wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie 15. Międzynarodowych Igrzysk Przyjaźni. 

Grażyna Mielewczyk
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Liceum Ogólnokształcące
Prowadzimy nabór do dwóch oddziałów. W jednym z nich przed-
mioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka 
i informatyka; natomiast w drugim: język polski i język angielski/
język niemiecki. W liceum tym młodzież będzie się uczyła języka 
angielskiego i języka niemieckiego lub języka francuskiego.

Technikum – zawód: technik agrobiznesu
Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie ma-
tury, zawodu i tytułu technika agrobiznesu oraz daje kwalifikacje 
zawodowe przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej, 
w tym także rolniczej. Przedmiotem realizowanym na poziomie 
rozszerzonym będzie geografia. Nauczane języki obce to: angielski 
i niemiecki.

Technikum – zawód: technik żywienia i gospodarstwa 
domowego
Po czterech latach nauki można zdobyć maturę oraz zawód i tytuł 
technika żywienia i gospodarstwa domowego o specjalności orga-

nizacja turystyki na obszarach wiej-
skich. Przedmiotem realizowanym 
na poziomie rozszerzonym będzie 
biologia. Nauczane języki obce to: 
angielski i niemiecki.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem z nauki zawodu. Kształ-
cimy uczniów w następujących zawodach: blacharz samochodowy, 
cukiernik, elektryk, elektromechanik, fryzjer, krawiec, mechanik 
pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 
murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, tapicer.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
po Zasadniczej Szkole Zawodowej
Nauka trwa 2 lata. Przedmiotami realizowanymi na poziomie 
rozszerzonym będą: język polski i matematyka, a nauczane języki 
obce to: angielski lub niemiecki. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w miesiącu: w piątki od godz. 15.00 i w soboty od 8.00.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach na rok szkolny 2010/2011

11 marca 2010 roku Gimnazjum w Sierakowicach odwiedziła pani Marta 
Schmachtenberger, nauczycielka języka niemieckiego, absolwentka germanistyki 
i pedagogiki z Olsztyna.

Pani Marta przyjechała do nas w ramach ogólnopolskiego programu „Deut-
sch-Wagen-Tour”, który promuje naukę języka niemieckiego. Program powstał 
dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN (Auswärtiges Amt), 
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Instytutu Goethego 
(Goethe Institut). W Polsce istnieje 5 ośrodków, których lektorzy wyposażeni są 
w samochody z logo programu oraz w liczne pomoce dydaktyczne. 

Nasze gimnazjum dokonało zgłoszenia na stronie internetowej www.deut-
sch-wagen.tour.pl i uzgodniliśmy termin przyjazdu lektora. Tego dnia zajęcia 
z lektorką miały dwie klasy: Ii oraz IIg. Zajęcia okazały się niezwykle ciekawe, 
a prowadząca, za pomocą różnych materiałów dydaktycznych, zachęcała uczniów 
do wspólnej zabawy i używania przy tym języka niemieckiego. Jako temat ćwi-

Program „Deutsch-Wagen-Tour” w Sierakowicach
czeń pani Marta wy-
brała kolory i owoce. 
Uczniowie pracowali 
indywidualnie i w grupach. Niemal każde zadanie 
polegało na rywalizacji, co dodatkowo dopingowało 
uczestników do udzielania przemyślanych i właści-
wych odpowiedzi. 

Każda aktywna osoba otrzymała za dobrze wyko-
nane zadanie upominek. Dzięki temu niektórzy po 
wyjściu z zajęć zaopatrzeni byli w t-shirty, długopisy, 
breloczki, smycze, naklejki, broszki, etui na płyty 
CD itp.

Promocją języka niemieckiego w Polsce zajmuje 
się Instytut Goethego, posiadający swoje siedziby 
w Warszawie i Krakowie. Teraz Instytut postanowił 
nie czekać na chętnych do nauki języka niemieckiego, 
lecz sam wyszedł naprzeciw uczniom i dotarł do ich 
szkół. Sytuacja  jest spowodowana tym, że można 
zauważyć tendencję spadkową liczby uczących się 
niemieckiego na przestrzeni ostatnich lat. Ten stan 
rzeczy może ulec poprawie, jeśli popularne będzie 
przekonanie, że znajomość języka niemieckiego jest 
istotna. W zjednoczonej Europie komunikacja z na-
szymi sąsiadami po niemiecku odbywać się może 
na wielu płaszczyznach, ale najbardziej liczy się ta 
społeczna, ekonomiczna oraz kulturowa. Naturalnym 
jest więc to, że trzeba znać język swoich sąsiadów. 
Najłatwiej przekonywać można o tym osoby, które 
mają akurat kontakt z tym językiem, czyli uczniów.

Polecam każdej szkole współpracę z programem 
„Deutsch-Wagen-Tour” i zachęcam do odwiedzenia 
strony internetowej www.deutsch-wagen-tour.pl. Ko-
lejne zgłoszenia będą przyjmowane już od czerwca 
2010 roku.

Tomasz Ziemann 
nauczyciel języka niemieckiego 
w Gimnazjum w Sierakowicach
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WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
Mam Haka na Raka

Program „Mam Haka na Raka” jest ogólnopolskim programem 
edukacyjnym skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych w całej Polsce. Jego celem jest zaangażowanie młodych 
ludzi w realizację kampanii społecznej promującej profilaktykę 
nowotworową. Głównym zadaniem postawionym przed uczniami 
jest propagowanie postaw prozdrowotnych w ich najbliższym 
otoczeniu. Dzięki realizowanym akcjom młodzi ludzie mogą 
realnie wpłynąć na nastawienie Polaków do chorób nowotworo-
wych – mogą sprawić, że dorośli przestaną uciekać od problemu, 
a zamiast tego zaczną zapobiegać chorobom poprzez odpowiednią 
profilaktykę.

My również zadbaliśmy o profilaktykę. Uczennice z klasy I b 
LO: Monika Lis, Dominika Grzenkowicz i Sylwia Lelek, pod kie-
runkiem pań Iwony Tesmer i Marzeny Majcher, zaangażowały 
naszą szkolną społeczność do promowania profilaktyki nowotwo-
rowej. W ramach działań edukacyjnych przygotowały prezentację 
multimedialną o powyższej tematyce i zaprezentowały podczas 
szkolnych rekolekcji w kościele p.w. św. Marcina. W prezentacji 
znalazła się poruszająca historia mężczyzny, który jako młody 
człowiek zmagał się z nowotworem prostaty. Młodzież z zainte-
resowaniem zapoznała się z czynnikami ryzyka wpływającymi 
na zachorowalność, jak również z objawami oraz profilaktyką 
poszczególnych chorób nowotworowych – raka prostaty, piersi, 
szyjki macicy, jelita, płuc. 

W ramach dalszej promocji wiedzę na temat nowotworów 
przekazano gimnazjalistom z Kamienicy Królewskiej, Tuchlina, 
Gowidlina i Sierakowic. Rozdano im ulotki promujące działania 
profilaktyczne.

Kolejnym krokiem było zainteresowanie profilaktyką nowotworo-
wą nauczycieli wychowawców w ZSP – poproszono ich o przedys-
kutowanie zagadnienia i przedstawienie prezentacji multimedialnej 
na godzinach wychowawczych.

12 marca 2010 w GOK w Sierakowicach prezentację wraz z ulot-
kami przedstawiono na spotkaniu z właścicielami okolicznych 
kwater agroturystycznych. Natomiast 15 marca uczniowie ZSP 
rozdali mieszkańcom Sierakowic ulotki informujące o profilaktyce 
chorób nowotworowych. Ty również masz wpływ na swoje zdro-
wie. Zadbaj o siebie! 

I. Tesmer

Bułgaria w szkole i za granicą
Od 7 do 12 marca reprezentacja ZSP w Sierakowicach przebywała 
z wizytą roboczą we Wracy w Bułgarii, w ramach programu Co-
menius Uczenie się przez całe życie – „Europa na talerzu”. Dwoje 
uczniów z Technikum Żywienia – Agata Kożyczkowska i Domi-
nik Wichert – oraz dwoje nauczycieli – Agnieszka Kazimierczak 
(przedmioty zawodowe) i Dawid Chmielewski (j. angielski) – mieli 
przyjemność poznać cząstkę kultury tego kraju.

Zagranicznych gości powitano chlebem i solą (podobnie jak czyni 
się to w Polsce). Wizytę rozpoczął bufet powitalny - obficie zasta-
wiony stół kusił gości przysmakami bułgarskimi, a dodatkowych 
wrażeń dostarczyły występy uczniów śpiewających tradycyjne 
pieśni i tańczących tradycyjne tańce.

Podczas tygodniowego pobytu uczniowie uczestniczyli w za-
jęciach praktycznych – uczyli się gotować tradycyjne dania buł-
garskie, takie jak kavarma z kurczaka, wiejska zupa z kurczaka, 
oraz deser z mleka i pieczonych jabłek. Ostatniego dnia odbył się 
konkurs kulinarny, w ramach którego uczniowie musieli wykazać 
się umiejętnością przygotowania tradycyjnych dań bułgarskich, 
oraz wiedzą o tym interesującym kraju.

Poza atrakcjami „kulinarnymi” goście mieli okazję uczestniczyć 
w wycieczkach do: Sofii, muzeów - Etnograficznego i Historycz-
nego we Wracy, jaskini Ledenika w górach, pobliskiego klasztoru 
zamieszkałego przez mnichów, fabryki tradycyjnych ludowych 
strojów oraz muzeum rzeźby.  

Najwięcej  przyjemności i radości dostarczyło jednak samo 
obcowanie z ludźmi o dobrych, ciepłych sercach i pozytywnym 
nastawieniu do życia. 

Po powrocie do kraju uczestnicy wyjazdu nauczyli kolegów 
i koleżanki z klasy jak ugotować dania bułgarskie. Razem przygoto-
wali Dzień Bułgarii w szkole, na który zaproszono wszystkie klasy 
Technikum Żywienia. Uczniowie mieli przyjemność skosztować 
smakołyki bułgarskie, posłuchać opowieści uczestników wyjazdu, 
obejrzeć nagrania z tradycyjnym tańcem.

Oprac. A. Klaman-Chmielewska 
Foto: archiwum ZSP

Agata i Dominik podczas konkursu

Gości porwano do tańca
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
200. Spotkanie z Bajką

11 października 2002 r. rozpoczęliśmy cykl Spotkań z Bajką. Była 
to dość spontaniczna akcja związana z ogólnopolską kampanią 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”. Kampania jest nadal popularyzowana 
w mediach i nasza cykliczna impreza również przetrwała, mimo 
różnych chwilowych kryzysów. W 2002 roku, przed internetową 
rewolucją, uczestników spotkań było znacznie więcej. Teraz na 
spotkania przychodzi kolejne już pokolenie małych słuchaczy bajek. 
Cieszymy się, że wyrastają w otoczeniu książek. Nowe technologie 
nie do końca mogą je zastąpić. Potrzebna jest jeszcze atmosfera 
miejsca, klimat jaki tworzy się w grupie. Po to chodzimy do kina, 
żeby obejrzeć film razem z innymi, i po to dzieci przychodzą do 
biblioteki, żeby posłuchać bajki w gronie kolegów, przyjaciół 
i znajomych. To jest coś, czego nie zastąpi samotne siedzenie przed 
najnowocześniejszym komputerem. 

Nasze 200. Spotkanie z Bajką poprowadziły dwie licealistki, 
Natalia i Karolina. Obie uczestniczyły w pierwszym spotkaniu, 
miały wtedy 10 lat i miło wspominały ten czas, zwłaszcza kiedy 
oglądały swoje rysunki przechowane w naszym Archiwum Twór-
czości Dziecięcej.

Na kolejne Spotkanie z Bajką zapraszamy w październiku po 
wakacjach. 

Spotkanie autorskie z pisarką 
Anną Czerwińską-Rydel

19 kwietnia uczniowie Małej Szkoły w Szopie mieli okazję spotkać 
się w naszej bibliotece z pisarką Anną Czerwińską-Rydel. Pani 
Anna jest autorką cyklu książek o Matyldzie, wydanych bardzo 
pięknie przez Wydawnictwo Bernardinum. Z wykształcenia jest 

muzykiem i pedagogiem. Jest autorką ok. 200 radiowych audycji 
muzycznych i bajek dla dzieci, które prowadziła na antenie Radia 
Eska-Nord. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowa-
dząc zajęcia muzyczne, pedagogiczne i terapeutyczne. W naszej 
bibliotece promowała najnowszą książkę „Jaśnie pan Pichon. Rzecz 
o Fryderyku Chopinie”, którą napisała z okazji obchodów Roku Cho-
pina. Książka opowiada w sposób przystępny i dowcipny o życiu 
małego kompozytora i jest ciekawie ilustrowana przez wybitnego 
ilustratora Józefa Wilkonia.

Quiz o Andersenie
W tym samym dniu, 19 kwietnia, uczniowie Małej Szkoły w Szopie 
mieli okazję, po spotkaniu z pisarką, wziąć udział w quizie doty-
czącym życia i twórczości Hansa Christiana Andersena z okazji 
205. rocznicy jego urodzin (2 kwietnia 1805 r.). W zabawie wzięły 
udział dwie grupy: starsi uczniowie z klas IV-VI i młodsi z klas 
I-III i zerówki. Wcześniej przeczytali wybrane baśnie, z których my 
przygotowaliśmy zestawy pytań. Każda grupa odpowiadała na 10 
pytań, za które otrzymywała odpowiednią liczbę punktów. Wszyscy 
byli bardzo dobrze przygotowani, za co dziękujemy opiekunom. 
Opowiedziano prawidłowo na wszystkie pytania w obu grupach 
i zawody zakończyły się remisem. Brawo!

Wielkie Księgi Książkowych Bohaterów
Przypominamy o naszym konkursie, który trwa do końca 2010 r.. 
Pierwsze, bardzo piękne księgi otrzymaliśmy już ze Szkoły w Mo-
juszu. Na kolejne czekamy.
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☞

GOK ZAPRASZA
Kalendarz imprez na lato

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska, 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”, 
Kaszubski Park Krajobrazowy oraz Przewodnicy Pomorskiego Sto-
warzyszenia Centrum Pilotów i Przewodników w Gdyni zapraszają 
na Wędrówkę z Remusem na Zamkową Górę, Leśniczówka 
Mirachowo – Zamkowa Góra, w dniu 2 maja 2010 roku, godz. 10.00.

.
Wójt Gminy Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie o. Sierakowice i Parafia św. Marcina zapra-
szają na uroczystości 3-Majowe w Sierakowicach:
godz. 13.15 - parking przy budynku Urzędu Gminy Sierakowice - 
wciągnięcie flagi na maszt, hymn państwowy 
godz. 13.20 - uroczystości przy pomniku Matki Boskiej Królowej 
Korony Polskiej, procesja ulicami Sierakowic
godz. 13.45 - Ołtarz Papieski - msza św. z kaszubską liturgią słowa, 
koncert „Muzyka wodą inspirowana” w wykonaniu Chóru Nauczy-
cielskiego „Belferek” z Lęborka.

.
Wójt Gminy Sierakowice i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowi-
cach zapraszają na koncert Muzyka Narodów, który odbędzie się 
15 maja 2010 r. godz. 17.00 w Dworku na Błotach w Łyśniewie

.
17 maja 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się kwa-
lifikacje rejonowe 39. konkursu „Ludowe Talenty”.

.
Radio Kaszëbë zaprasza na Kaszëbsczi IDOL 2010. Przesłucha-
nie konkursowe odbędzie się 19 maja 2010 r. w godz. 15.00–18.00 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach.

.
Nabożeństwo majowe przy Kapliczce z Puzdrowa, ustawionej 
we Wdzydzach Kiszewskich, odbędzie się 29 maja 2010 r. 
o godz. 15.30.

.
Gminny Klub Sportowy SIERAKOWICE i Gminny Ośrodek Kultury 
zapraszają w dniach 7-9 czerwca 2010 r. na XI Gminne Igrzyska 
Młodzieży. Konkurencje sportowe będą rozgrywane w godz. 10.00– 

5.00 na stadionie sportowym w Sierakowicach.
.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na Kaszub-
ską Sobótkę 23 czerwca 2010 r. (środa), godz. 18.00. Amfiteatr 
SZEROKOWIDZE.

.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska 
zaprasza na Piknik Królewski, który odbędzie się 3 lipca 2010 
roku na palcu „Stara Składnica”.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na wystawę 
pn. „Nasi Twórcy Ludowi – Maria Bordewicz” w miesiącach 
lipiec–sierpień do sali Stałej Ekspozycji Muzealnej

.
UKS „Wiking”, UKS „Florek” i Gminny Ośrodek Kultury w Sierako-
wicach zapraszają na Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu 
Kartuskiego „O Puchar Starosty Kartuskiego” w dniach 10-11 
lipca 2010 r. - Jezioro Gowidlińskie

.
Zarząd Powiatu Kartuskiego, Gmina Sierakowice i Gminny Ośrodek 
Kultury w Sierakowicach zapraszają na Biesiadę Kaszubską – 
Dni Powiatu Kartuskiego w dniu 17 lipca 2010 roku, godz. 16.00 
w Amfiteatrze SZEROKOWIDZE.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na otwarcie 
wystawy „Myśliwskie instrumenty muzyczne” - kolekcja 
Piotra Grzywacza z Tucholi, w dniu 21 lipca 2010 r., w sali konfe-
rencyjnej GOK. Wystawa będzie czynna do 30 września 2010 r.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Stowarzyszenie In-
żynierów Techników Leśnictwa i Drzewiarstwa oraz Pomorskie 
Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej zapraszają 
na Zawody Strzeleckie o memoriał Bronisława Lisa w dniu 
24 lipca 2010 r. (sobota) w Bietowie – Nadleśnictwo Lubichowo.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach i Somoninie, Pomorskie 
Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej oraz Cen-
trum Myśliwskie Zamek w Gniewie zapraszają na VII Festiwal 
Kultury Łowieckiej – Knieja 2010 31 lipca 2010 r. - Amfiteatr 
SZEROKOWIDZE, Scena w Ostrzycach, 1 sierpnia 2010 r. - Jarmark 
św. Dominika w Gdańsku.

30 marca  br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach 
odbyło się seminarium zatytułowane „ZAOPIEKUJ SIĘ JEZIO-
REM”. Celem seminarium było wypracowanie wspólnego projektu 
ekologicznego pt. „ZAOPIEKUJ SIĘ 
JEZIOREM” oraz  przygotowanie 
podstaw organizacyjnych pracowni 
badawczej.

Jeziora to bezcenne perły Kaszub, 
to skarby naszej ziemi. Ponieważ 
stan wód w jeziorach ulega ciągłe-
mu pogarszaniu się, dlatego staje się 
przedmiotem troski coraz szerszego 
kręgu naukowców, decydentów, osób 
rządzących, organizacji ekologicznych 
i bezpośrednich użytkowników.

W czasie seminarium dr Bogu-
sław Nedoszytko przedstawił wyniki 
badań ekosystemu jezior raduńskich. 
Jak ratować przyrodę i nie dopuścić 
do jej degradacji mówił dyrektor 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 

Witold Sieciechowski. O ciekawym projekcie pozyskania funduszy 
na edukację ekologiczną mówiła dyrektor Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Alicja Mazur. 

W seminarium uczestniczyła mło-
dzież ze szkół ponadgimnazjalnych 
i gimnazjów.

W części warsztatowej młodzież 
z poszczególnych szkół opracowy-
wała propozycje zaopiekowania się 
wybranym przez siebie jeziorem. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach reprezentowała na 
seminarium liczna grupa młodzieży 
wraz z opiekunami – Iwoną Tesmer 
i Marią Browarczyk. Młodzież po-
stanowiła zaopiekować się jeziorem 
w Bukowie. Krok pierwszy ratowania 
jeziora polega na wnikliwej analizie 
wszystkich czynników wpływających 
na degradację jeziora, tj. bezpośred-
nie odprowadzenie ścieków do 

Najwyższa pora ratować kaszubskie jeziora – ZAOPIEKUJ SIĘ JEZIOREM

Młodzież ze Szkoły Ponadgimnazjalnej w Sierakowicach 
z opiekunem panią Marią Browarczyk
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SPORT SZKOLNY Turniej tenisa stołowego w Szopie
28 marca w Małej Szkole w Szopie odbył się turniej tenisa stołowe-
go o puchar Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Bącka Huta. 

Po kilkugodzinnych zmaganiach I miejsce w kategorii kobiet 
zajęła Magdalena Białk z Bąckiej Huty. W kategorii dziewcząt 
najlepsza okazała się Olga Landowska z Łączek.

W kategorii chłopcy – szkoła podstawowa bezkonkurencyjny 
okazał się Daniel Pawelczyk z klasy VI. Tuż za nim na podium 
stanęli: Patryk Labuda z klasy VI i Przemek Ksionsek z klasy III.

W kategorii mężczyzn na I miejscu uplasował się Kamil Jóskow-
ski. Następne miejsca na podium kolejno zajęli: Kamil Bobkowski 
i Paweł Labuda.

Nagrody wręczała prezes Stowarzyszenia – Dorota Pawelczyk.
P. Łagosz

Magdalena Białk (z lewej) 
i prezes Stowarzyszenia Dorota Pawelczyk

Powiatowa Licealiada 
Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce 

dziewcząt i chłopców

W dniach 23 i 24 marca 2010 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach odbyły się po raz pierwszy w tej szkole zawody 
pod nazwą „Powiatowa Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych 
w koszykówce dziewcząt i chłopców”. 

W turnieju dziewcząt wzięły udział cztery reprezentacje szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego, tj. Zespół Szkół Zawo-
dowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Zespół Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w Żukowie, I Liceum Ogólnokształcące 
w Kartuzach i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 
Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym”, cztery 
kwarty po 5 minut.

Wyniki poszczególnych meczów były następujące:
I LO Kartuzy – ZSP Sierakowice  38 - 47
ZSZiO Żukowo – ZSZiO Kartuzy   9 - 68
ZSZiO Żukowo – ZSP Sierakowice 16 - 42
ZSZiO Kartuzy – I LO Kartuzy  42 - 65
ZSZiO Kartuzy – ZSP Sierakowice 35 - 73
I LO Kartuzy – ZSZiO Żukowo  66 - 8

Wyniki klasyfikacji końcowej:
I miejsce – ZSP Sierakowice
II miejsce – I LO Kartuzy
III miejsce – ZSZiO Kartuzy
IV miejsce – ZSZiO Żukowo

Zwycięzca turnieju, czyli ZSP Sierakowice, będzie reprezentował 
powiat na półfinałach wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu 
w Pucku.

W turnieju chłopców wzięły udział trzy reprezentacje ze szkół: 
Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach, Zespół Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w Żukowie i Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sierakowicach. Zawody ze względu na małą liczbę 
drużyn były również rozgrywane systemem „każdy z każdym”, 
cztery kwarty po 7 minut. 

Wyniki poszczególnych meczów:
ZST Kartuzy – ZSP Sierakowice  41 - 34
ZSP Sierakowice – ZSZiO Żukowo 58 - 20
ZSZiO Żukowo – ZST Kartuzy  13 - 75

Wyniki klasyfikacji końcowej:
I miejsce – ZST Kartuzy
II miejsce – ZSP Sierakowice
III miejsce – ZSZiO Żukowo

Zwycięzca turnieju, czyli ZST Kartuzy, będzie reprezentował 
powiat na półfinałach wojewódzkich w Wejherowie.

W każdym dniu zawodów uroczystego otwarcia i zamknięcia 
oraz wręczenia pucharów i dyplomów dokonała pani dyrektor ZSP 
w Sierakowicach Krystyna Formela. Sędzią głównym zawodów 
był Stanisław Kałduński.

Artur Hewelt

jeziora; WC bez szamba stawiane bezpośrednio nad wodą; 
bliską zabudowę domków letniskowych; płoty grodzone aż do 
linii wody, które powinno być oddalone co najmniej 1,5 m od linii; 
wyrzucane na brzeg jeziora śmieci; dzikie obozowiska; dużą ilość 
pomostów i kładek zbudowanych bez pozwolenia; dewastacja 
zieleni nad brzegiem jeziora, znaczna ilość detergentów i nawozów 
spływających do jeziora i inne. 

Rejestracja zaobserwowanych zagrożeń Jeziora Bukowskiego – 
to pierwszy krok jego ratowania. Kolejne działania podejmowane 

będą wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
i Polskim Związkiem Wędkarskim, który jest właścicielem tego 
jeziora, przy udziale mieszkańców i osób wypoczywających.

Inicjatywa młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sie-
rakowicach jest godna uznania i rozpropagowania. Może pozostałe 
szkoły w naszej gminie zechcą zaopiekować się najbliżej położonym 
jeziorem, aby ratować je od degradacji?  

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak



274 (238) kwiecień 2010 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

SPRZEDAM

Działkę 3000 m2 w Kamienicy Królewskiej, cena 20 zł/m2, tel. 889 158 046.

Działkę budowlaną 1000 m2, uzbrojoną, z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego 
według projektu firmy Archon – „Dom w rododendronach 2”, tel. 785 453 668.

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.

Gospodarstwo rolno-rybackie „Złota Rybka” oferuje do sprzedaży ryby 
kolorowe, karpie, węgorze, amury, sumy, jesiotry i tołpygi oraz rośliny wodne; 
Sierakowice, ul. Kościerska 57, tel. 608 283 407 i 606 337 686.

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.

WYNAJMĘ

Hurtownię o powierzchni 100 m2 w dobrej lokalizacji w Sierakowicach, 
tel. 509 395 161.

Kawalerkę w Sierakowicach, tel. 509 395 161.

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: 

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

SPORT

Ruszyła runda wiosenna 
rozgrywek piłki nożnej

Trzeciego kwietnia rozegrano pierwszą kolejkę rundy wiosennej 
sezonu 2009/2010 drużyn biorących udział w rozgrywkach ligi 
wojewódzkiej na szczeblu V ligi. W rozgrywkach tych również 
bierze udział drużyna GKS Drywa Sierakowice, która w pierwszym 
meczu rozgrywek na wyjeździe pokonała w Żelistrzewie tamtejszą 
Koronę 1:0 (0:0). Zwycięską bramkę zdobył, debiutujący w V-tej 
lidze, Aleksander Klejna. 

Zespół wystąpił w następującym składzie: Maciej Zengierski, 
Wiesław Roszkowski (89 min. Jakub Senwicki), Rafał Bronk, Woj-
ciech Mierski, Karol Sychta (70 min. Karol Stefański), Miłosz Lip-
ka-Wszołczyk, Rafał Gliszczyński (72 min. Dawid Bulczak), Michał 
Senwicki, Arkadiusz Jagodziński, Michał Klaman, Maciej Jóskowski 
(74 min. Aleksander Klejna), rezerwa Maciej Płotka, Bogdan Deik 
i Łukasz Naczk. 

W rundzie wiosennej sezonu 2009/2010 drużyna GKS DRYWA 
Sierakowice wystąpi w następującym składzie: Wiesław Rosz-
kowski, Rafał Gliszczyński, Wojciech Mierski, Jacek Warmowski, 
Rafał Bronk, Karol Sychta, Bogdan Deik, Krzysztof Cyl (kierownik 
drużyny), Krystian Gilmajster, Arkadiusz Jagodziński, Maciej Zen-
gierski, Łukasz Naczk, Aleksander Klejna, Jakub Senwicki, Miłosz 
Lipka-Wszołczyk, Paweł Labuda, Karol Stefański, Michał Klaman, 
Maciej Jóskowski i Dawid Bulczak. Trenerzy: Maciej Lewandowski 
i Wiesław Roszkowski. 

Zmiany w zarządzie 
Gminnego Klubu Sportowego  

Dotychczasowy prezes GKS Sierakowice, Mirosław Senwicki, zło-
żył rezygnację. Nowym prezesem Klubu został wybrany Andrzej 
Drywa. 

Obecny skład Zarządu Klubu GKS Sierakowice: Andrzej Drywa – 
prezes, Maciej Lewandowski i Waldemar Formela – wiceprezesi oraz 
Tadeusz Wąsowski, Piotr Płotka, Jarosław Baranowski i Krzysztof 
Cyl – członkowie Zarządu. 

Skład Komisji Rewizyjnej: Zbigniew Szramka – przewodniczący, 
Grzegorz Lewna i Krystian Gilmajster. 

Rezygnację z funkcji drugiego trenera zespołu złożył Wal-
demar Formela, przekazując swe obowiązki Wiesławowi Rosz-
kowskiemu.
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REKLAMA
w „Wiadomościach Sierakowickich”

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

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl


