
Co najmłodsi chcą dostać od 
świętego Mikołaja? Pytamy 
dzieci z przedszkola w Chmielnie

O Bożym Narodzeniu i komer-
cjalizacji świąt rozmawiamy 
z ks. Bogdanem Lipskim

„W oczekiwaniu na świętego Mikołaja”. Rozstrzygnęliśmy nasz mikołajkowy 
konkurs fotograficzny dla czytelników. Zdjęcia laureatów publikujemy 
w kwartalniku. Gratulujemy!
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Poznaj historię Drewnianego 
Zabytkowego Kościoła w Siera-
kowicach. Cykl „Zwiedzaj!”
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Program „Na dywaniku”
- rozmowy nie tylko o polityce Sprawdź na:

- Mieczysław Gołuński
Burmistrz Kartuz

Ewa Liegman -
Hospicjum „Pomorze dzieciom”

- Piotr Lewna
„Ten od marketingu”

- Jacek Słupecki,
partia Razem

Danuta Rek -
radna Sejmiku Województwa 

Pomorskiego

 
Tomasz Brzoskowski -
Wójt Gminy Stężyca
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10 lat Koła Gospodyń Wiejskich 
w Tokarach!

Można poczuć magię świąt! Za nami 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Żukowie.

Poznaj historię Drewnianego Zabytkowego 
Kościoła w Sierakowicach. Cykl „Zwiedzaj!”

Co najmłodsi chcą dostać od świętego Mikołaja? 
Spytaliśmy dzieci z przedszkola w Chmielnie.

O Bożym Narodzeniu i komercjalizacji świąt 
rozmawiamy z ks. Bogdanem Lipskim

Czy grozi nam epidemia odry w powiecie 
kartuskim? Czy warto się szczepić?

Już niedługo Santa Run 2018 
ulicami Kartuz.

Świąt prawdziwie świątecznych, 
ciepłych w sercu, zimowych 

na zewnątrz, 
jaśniejących pierwszą gwiazdką. 

Niech z nut świątecznych zapachów 
powstanie najpiękniejsza kolęda 

i czarem swej melodii spełni 
Wasze marzenia. 

Wszystkiego, co najpiękniejsze 
na nadchodzące Święta 

oraz cały Nowy 2019 Rok 
życzą

Piotr Chistowski
Redaktor Naczelny

oraz cała załoga redakcji
zKaszub.info



10 lat KGW w Tokarach
Członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Tokarach 
wraz z zaproszonymi go-
śćmi celebrowały 10 lat 
swojej działalności.

Jak podkreśla przewodnicząca 
KGW, Aleksandra Kreft minio-
ne lata były czasem nawiązy-
wania znajomości i przyjaźni.
– Prze minione 10 lat z pew-
nością mocno się zintegro-
wałyśmy, poznałyśmy i za-
przyjaźniłyśmy. Wiemy, że 
możemy na siebie liczyć. Dzię-
ki kołu możemy się rozwijać i 
promować gminę, powiat czy 
region w wielu konkursach – 
mówiła Aleksandra Kreft.
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Tokarach zostało reaktywo-
wane w 2008 roku. Wcze-
śniejsza jego 20-letnia dzia-
łalność w pewnym momencie 
niestety wygasła. Obecnie, 
członkinie dawnego koła i 
nowe panie prężnie działają 
na rzecz lokalnej społeczności 
oraz promocji regionu.

– Wierzymy, że dzisiejszy ju-
bileusz jest dobrym startem 
na kolejne dekady działalno-
ści. Mamy nadzieję zaszczepić 
nieco tej działalności w na-
szych dzieciach, które gdzie-
niegdzie już nas podpatrują. 
To kolejne pokolenia będą 
kontynuowały dzieło KGW. 
To jest nasza rola, angażo-
wać w naszą pracę dzieci. W 
tym zakresie bardzo mocno 
współpracujemy ze świetlicą 
środowiskową. Dzieciaki przy-

glądają się nam i już zgłaszają 
chęć włączenia się w działal-
ność. Sądzę, że udało nam się 
już w nich zasadzić te pierw-
sze ziarenka, które w przy-
szłości wykiełkują – podkreśla 
obecna przewodnicząca KGW 
w Tokarach, Aleksandra Kreft.
W czasie spotkania, Wójt 
Andrzej Wyrzykowski pod-
kreślił ogromną rolę KGW w 
Tokarach, które było niejako 
prekursorem tworzenia kół 
na terenie gminy Przodkowo. 

Zwrócił uwagę, że poprzez 
spotkania i dyskusje, członki-
nie realizują swoje pasje. Do-
datkowo oddziałują również 
na rzecz społeczności lokalnej 
i regionalnej.
10. rocznica działalności 
KGW w Tokarach stała się 
również okazją do wręczenia 
dziewięciu paniom Orderu 
Serca – Matkom Wsi. Jest to 
najwyższe odznaczenie Woje-
wódzkiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych. 
Honorowane są nim wyjątko-
we kobiety z terenów wiej-
skich. Otrzymały je: Elżbieta 
Laskowska, Teresa Kobiela, 
Krystyna Kanka, Helena Przy-
byszewska, Stefania Baro-
wicz, Elżbieta Czerwionka, 
Bogusława Tusk, Zofia Szla-
gowska i Wioleta Węsiora. 
Wręczył je Wójt Andrzej Wy-
rzykowski oraz Piotr Hałusz-
czak – Prezes Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Gdań-
sku.                                        E.L.
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Złote Gody małżeństw z gminy Żukowo
Pół wieku wspólnego życia 
świętowały pary z terenu 
gminy Żukowo. W czasie uro-
czystości z rąk Burmistrza 
Wojciech Kankowskiego 39 
małżeństw odebrało Medale 
za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie oraz serdeczne gra-
tulacje.

Wyjątkową rocznicę w 
czwartkowe południe świę-
towały małżeństwa z terenu 
gminy Żukowo. Trzydzieści 
dziewięć par odebrało z rąk 
Burmistrza Wojciecha Kan-
kowkiego Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. 
Nie zabrakło gratulacji i ser-
decznych życzeń.

Złote Gody małżeństw z
 Żukowa

Spędzenie razem 50 lat jest 
niezwykłym, godnym po-
dziwu. Swoją okrągłą, złotą 
rocznicę ślubu w tym roku 
w Żukowie świętuje 39 par. 
Ustanowiony w 1960 roku 
Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznawane są 
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W czwartko-
we południe wyrazy uznania i 
życzenia na kolejne wspólne 
lata składał jubilatom Bur-
mistrz Wojciech Kankowski 
oraz Przewodniczący Rady 
Witold Szmidtke.
– Obecny rok jest wyjątkowy.  
100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Pań-
stwo pół wieku w tym stu-
leciu potrafili i chcieli być ze 
sobą – podkreślał burmistrz 
Wojciech Kankowski. – Mał-

żeństwo to przede wszyst-
kim wzajemne zrozumienie. 
Dzisiaj nie zawsze instytucja 
małżeństwa jest najważniej-
sza, wy możecie być wzorem, 
że dla was ta przysięga i ślu-
bowanie, było czymś poważ-
nym i ważnym. Jesteśmy pod 
ogromnym wrażeniem, że tak 

wielu z was dotrzymało i do-
trzymuje swoich zobowiązań. 
Dziękuję za to, co robicie i ro-
biliście jako ludzie i mieszkań-
cy tej gminy - mówił włodarz 
gminy Żukowo.
Lista jubilatów i więcej zdjęć 

na www.zkaszub.info.
E.L.



Zapach Świąt unosi się w powietrzu!
Jarmark Bożonarodzeniowy w Żukowie
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Rozpoczął się grudzień, 
a wraz z nim  w wielu 
miastach Polski i świa-
ta pojawiły się jarmarki 
bożonarodzeniowe. Ta 
wielowiekowa tradycja 
pozwala nam wczuć się 
w atmosferę świąt. W 
pierwszy weekend grud-
nia świąteczną magią, 
oczarował nas żukowski 
Jarmark Bożonarodzenio-
wy.

Pierwsze wzmianki w historii 
o tradycji jarmarków bożona-
rodzeniowych znaleźć może-
my już w XIII wiecznej Austrii. 
Odbywające się w plenerze, 

często wielodniowe jarmarki, 
oczarowywały odwiedzają-
cych magią zbliżających się 
świąt. Obecnie tradycja ta kul-
tywowana jest również w 
Polsce. Jednym z najdłuż-
szych i najbardziej znanych 
jest zapewne jarmark gdań-
ski, który trwa do 23 grudnia. 
Niemniej jednak sporo uroku 
i radości ma również Jarmark 
Bożonarodzeniowy w Żuko-
wie. Rozświetlona choinka, 
kolędnicy, stoiska, na których 
odnaleźć można prezenty dla 
najbliższych oraz - a właści-
wie przede wszystkim - grza-
ne wino. To wszystko spotkać 
mogliśmy na żukowskim Jar-

marku Bożonarodzeniowym. 
Cechą wyróżniającą ten jar-
mark, spośród wielu innych, 
to niezwykle urokliwa oraz 
magiczna lokalizacja. Dziedzi-
niec kościoła Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny 
stwarza przytulny nastrój. W 
czasie tegorocznego Jarmar-
ku, próżno było doszukiwać 
się śniegu. Mimo to na przy-
byłych mieszkańców oraz 
gości czekało bardzo wiele 
atrakcji. Wzrok w sposób 
szczególny przyciągały stoiska 
rękodzielnicze. Można było na 
nich nabyć bombki z moty-
wami kaszubskimi oraz wiele 
innych gadżetów. Aromatycz-

ne ciasta, pierniki oraz gofry 
nie pozwoliły przejść obok 
siebie obojętnie. Na tegorocz-
nej scenie jarmarku pojawiło 
się wielu lokalnych artystów, 
m.in. Czarodzieje z Kaszub. W 
niedzielny wieczór odwiedza-
jący mieli okazję jeszcze przez 
chwilę poświętować 100. 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, dzięki kon-
certowi pieśni patriotycznych. 
Wykonał go Maciej Mieczni-
kowski. Jednak zdecydowaną 
gwiazdą tegorocznego Jar-
marku była była Anna Karwan 
oraz jej koncert kolęd.                      

E.L.
fot. Gmina Żukowo



Pół wieku wspólnego życia 
świętowały pary z terenu 
gminy Przodkowo. Z rąk Wój-
ta Andrzeja Wyrzykowskie-
go, 11 małżeństw odebrało 
Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie oraz serdecz-
ne gratulacje. 

Złoci Jubilaci:
- Elżbieta i Władysław 
Czerwionkowie z Kłosowa
- Irena i Bruno Heftowie 
z Przodkowa
- Teresa i Jerzy Krampowie 
z Bielaw
- Halina i Józef Płotkowie 
z Barwika
- Władysława i Ryszard 
Kriegerowie z Szarłaty

- Jadwiga i Ryszard 
Szwabowie z Kosowa
- Zdzisława i Brunon Taube 
z Kczewa
- Czesława i Edward 
Ulanowscy z Przodkowa
- Urszula i Jerzy Heweltowie 
z Przodkowa
- Aleksandra i Mieczysław
 Woźniakowie z Przodkowa
- Zofia i Witold Drożejko 
z Rębu
Diamentowi Jubilaci:
- Wanda i Walerian 
Wiśniewscy z Przodkowa

Więcej zdjęć na 
www.zkaszub.info

E.L.

Złote Gody małżeństw z gminy Przodkowo
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A może by tak książka na święta?
Kto jeszcze nie wie, co ku-
pić swoim bliskim na świę-
ta, podpowiadamy - książkę. 
To zawsze dobry pomysł na 
prezent. Polecamy lektury 
na święta i początek nowego 
roku.

„Robin. Biografia 
Robina Williamsa”

Reporter New York Times, Dave 
Itzkoff, stworzył fascynujący 
portret Robina Williamsa - jed-
nego z najbardziej uwielbianych i 
jak się okazało, niezrozumianych 
artystów amerykańskich.
Robin Williams był wyjątkowo 
utalentowanym aktorem filmo-
wym, teatralnym i dubingowym. 
Znany i podziwiany za występy 
zarówno w komediowych stand 
upach, jak i w bijących rekordy 
popularności na całym świecie 
filmach fabularnych. Jego karie-
ra zaczęła się przełomową rolą 
w serialu “Mork & Mindy”. Serca 
widzów na całym świecie skradł 
występami w takich produk-
cjach, jak chociażby “Stowarzy-
szenie umarłych poetów”, “Pani 
Dubtfire”, czy “Good Morning 
Vietnam”. Rola w “Buntowniku 
z Wyboru” przyniosła mu Osca-
ra. Choć był postrzegany przez 
kinomanów jako jeden z bardziej 

radosnych ludzi świata, popełnił 
samobójstwo.
Dave Itzkoff w rewelacyjnej bio-
grafii, pokazuje zarówno komicz-
ny blask Williamsa, jak i skrzętnie 
zamaskowaną głęboką studnię 
sprzecznych emocji i zwątpie-
nia. Kreśli pełnokrwisty portret 
człowieka, który silnie walczył 
z uzależnieniem i depresją, od-
krywając nieznane dotąd fakty z 
jego życia. Aktor, poza depresją 
i uzależnieniem alkoholowym, 
zmagał się także z postępujący-
mi parkinsonem, czy demencją. 
Ze swoich problemów często 
robił tematy występów tragiko-
micznych.
Autor książki czerpiąc z ponad 
setki oryginalnych wywiadów z 
rodziną, przyjaciółmi i współpra-
cownikami Williamsa, a także z 
obszernych badań archiwalnych, 
stworzył biografię będącą świe-
żym i oryginalnym spojrzeniem 
na człowieka, którego twórczość 
poruszała miliony ludzi na całym 
świecie.

„Robin. Biografia Robina Williamsa”
Dave Itzkoff

Tłumaczenie: Maciej Studencki
Wydawnictwo: Agora SA

źródło opisu: 
http://wydawnictwoagora.pl

„Szklanka na pająki”

Szklanka na pająki” to powieść o 
Gdańsku, w której nie ma ani jed-
nego Niemca. Główna bohaterka, 
malarka Aleksandra, opisuje świat 
takim, jak go widzi – przez poezję 
i barwę. Żyje w momentach histo-
rycznych, mieszka w latach 80. w 
bloku razem z Lechem Wałęsą, 
chodzi z jego dziećmi do podsta-
wówki; choruje, maluje, dojrzewa 
w czasach przemian politycznych.
Ale trochę to nieważne – najważ-
niejsza jest podróż wewnętrz-
na Aleksandry – od samotnej 
dziewczynki do dorosłej kobiety z 
ustaloną tożsamością. W rozwo-
ju bohaterce towarzyszą postaci 
metafizyczne – niezdarny Julek 

oraz tajemniczy S. – którzy mącą, 
przygadują, namawiają do złego i 
dobrego, a Julek nawet wymiotuje 
kolorami. Wszystko, co się tu zda-
rza, ma sens, ale można go odkryć 
dopiero z pewnej perspektywy, 
którą tworzą ukraińskie korzenie 
rodziny Aleksandry.
Barbara Piórkowska to poetka, 
dziennikarka, krytyczka literacka, 
autorka opowiadań, performer-
ka w show teatralno-poetyckich. 
Laureatka Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdańska dla Młodych 
Twórców za rok 2004. „Szklanka 
na pająki” jest jej powieściowym 
debiutem.

„Szklanka na pająki”
Barbara Piórkowska

Wydawnictwo: Nowy Świat



Drewniany 
Zabytkowy 
Kościół 

 historia w ciągu wieków
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Sierakowicki kościół św. Marcina 
– historia w ciągu wieków
Kościół - świątynia ozna-
cza miejsce spotkania 
z Bogiem. Kościół jako 
budynek w momencie 
poświęcenia otrzymuje 
wezwanie, czyli tytuł. Pa-
rafia sierakowicka w swo-
jej historii posiadała kilka 
kościołów, które nie były 
zlokalizowane tylko w jed-
nym miejscu. 

Prawdopodobnie pierwszy ko-
ściół wybudowano w 1382 r. 
Według legendy, kościół siera-
kowicki wybudowali Krzyżacy 
w latach 1325-1330. Nie stał 
on na miejscu obecnej świąty-
ni, lecz o 150 m na zachód, przy 
starej drodze do Łyśniewa.
Wizytacja bpa Hieronima Roz-
rażewskiego z 1583 i 1599 r. 
nie precyzuje architektury 
świątyni, stwierdza się jedy-
nie, że jest ona drewniana i 
pod wezwaniem św. Marcina. 
Identyczny zapis znajduje się w 
wizytacji bpa Mikołaja Wojcie-
cha Gniewosza z 1649 r. Nato-
miast znacznie więcej danych 
dostarcza zapis wizytacji bpa 
Bonawentury Madalińskiego 
z 1686 r. Dowiadujemy się z 
niej, iż kościół był wówczas 
drewniany i pokryty dębowym, 
gontowym dachem. Od zacho-
du istniała przybudowana wie-
ża dzwonna, również pokryta 
gontem. Oprócz niej na koście-
le była wieżyczka. Przed głów-
nym wejściem znajdowała się 
kruchta dla ubogich, zaś przy 
prezbiterium mała, drewniana 
zakrystia z gontowym dachem, 
w której przechowywano 
sprzęt kościelny. Całe wnętrze 
kościoła było pięknie malowa-
ne. Pośrodku świątyni, na bel-
ce znajdował się krzyż, który 
już wówczas określano jako 
stary. Kościół posiadał dwa 
ołtarze. Obydwa miały konse-
krowane portatyle. W ołtarzu 
głównym, ozdobionym obra-

zami znajdowało się dobrze za-
mknięte cyborium, wewnątrz 
którego w srebrnej puszcze 
przechowywano Najświętszy 

Sakrament. Obok tego ołtarza 
stała chrzcielnica wyposażona 
w mosiężne naczynie z wodą 
święconą. Oleje święte prze-
chowywano w cynowej szafie 
umieszczonej w zakrystii. Przy 
zachodniej ścianie, przeciwle-
głej głównemu ołtarzowi znaj-
dował się chór z organami. Za-
równo podłoga, jak i sklepienie 
były drewniane. W nawie stały 
rzędy ławek. 
Opis kościoła uzupełnia wizy-
tacja bpa Konstantego Felicja-
na Szaniawskiego z 1711 r., z 
której dowiadujemy się, że we 

wnętrzu kościoła znajdowały 
się cztery ołtarze, z których je-
den pw. św. Jana Nepomucena. 
Dalej, wizytator bpa Szaniaw-

skiego wspomina, że ściany 
kościoła ozdobione były stary-
mi obrazami o jednak marnej 
kolorystyce. Cenniejszy sprzęt 
kościelny stanowiła mosiężna, 
pozłacana monstrancja, dwa 
srebrne kielichy całe pozła-
cane, łącznie z patenami oraz 
dwie puszki. Jedyną rzeczą jaka 
martwiła wizytatora był ciek-
nący dach, do którego naprawy 
wzywał patron kościoła.
Kolejnych nowych informa-
cji o kościele i jego wystroju 
dostarcza nam zapis wizyta-
cji bpa Antoniego Kazimierza 

Ostrowskiego z 1776 r., z której 
dowiadujemy się, iż wzniesio-
no nową wieżę dzwonną. Była 
ona, tak jak i poprzednia, drew-
niana o gontowym dachu. W 
trakcie tych prac budowlanych 
prawdopodobnie zlikwidowa-
no wieżyczkę, gdyż wizytacja 
z 1766 r. o niej nie wspomina. 
Kościół posiadał oprócz kruch-
ty w głównym wejściu również 
kruchtę boczną. We wnętrzu 
kościoła znajdowało się pięć 
ołtarzy: główny – Koronacji 
Najświętszej Marii Panny, a po 
prawej stronie św. Jana Nepo-
mucena i św. Marcina, zaś po 
lewej - św. Krzyża i Najświęt-
szej Maryi Panny. 
W głównym ołtarzu widniały 
obrazy: Koronacji Najświętszej 
Marii Panny i Ducha Świętego. 
Na obrazie Ducha Świętego 
znajdowała się srebrna figura, 
ze srebrnym berłem i promie-
niami, zaś na obrazie Koronacji 
Najświętszej Marii Panny krzyż 
srebrny ze srebrną palmą oraz 
prawdopodobnie srebrną koro-
ną. Srebrny krzyż i palma znaj-
dowały się również na obrazie 
św. Jana Nepomucena. Nowo-
ścią w kościele był drewniany 
konfesjonał i malowana ambo-
na oraz przenośny obraz (fere-
tron) Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny, a z 
drugiej strony św. Marcina. Za-
kupiono również nowy mszał 
od stolnika kamienickiego, a 
od Jerzego Bystrama otrzyma-
no w darze srebrny łańcuszek i 
wykonano nową monstrancję, 
częściowo pozłacaną, całą w 
promieniach. 
W tym czasie istniała już kapli-
ca św. Barbary. W niej znajdo-
wał się obraz św. Barbary, na 
którym widniała srebrna koro-
na i palma oraz srebrny kielich 
z hostią. Kaplicę wzniesiono 
krótko po 1767 r., co związane 
było z założeniem Bractwa św. 
Barbary.



W 1780 r. kościół sierakowicki 
posiadał łącznie 6 ołtarzy. Po-
środku kościoła znajdował się 
duży krzyż,  a mniejszy umiesz-
czono w kruchcie. W nawie 
stało 50 nowych ławek, a na 
ścianach umieszczono 14 stacji 
Drogi Krzyżowej. 
Kościół opisywany w 1780 
r. przetrwał do pocz. XIX w., 
kiedy to prawdopodobnie ze 
względu na zły stan techniczny 
go rozebrano. W latach 1820-
1822, w tym samym miejscu 
wybudowano nowy, drewniany 
kościół. Nie zachowały się jed-
nak żadne materiały źródłowe, 
co do budowy i konsekracji no-
wej świątyni. Budynek wznie-
siono z drewna sosnowego w 
technice zrębowej. Składał się 
z krótkiego korpusu nawowe-
go, trójbocznie zamkniętego 
– węższego od nawy prezbi-
terium oraz zachodniej wieży. 
Przed wejściem południowym 
znajdowała się kruchta, a od 
północy przy prezbiterium za-
krystia. Dachy kościoła pokry-
to gontami, ściany od zewnątrz 
i wewnątrz obito deskami. 
Zachodnia wieża składała się 
z szerszego przyziemia sta-
nowiącego dużą kruchtę oraz 
górnej kondygnacji – dzwon-
nicy. Wieża podobnie, jak i 
cały kościół wzniesiona była 
na wysokim, kamiennym fun-
damencie. Główne wejście 
do kościoła znajdowało się w 
zachodniej ścianie wieży. Do 
wejścia prowadziły kamienne 
schody. Z namiotowego dachu 
zachodniej kruchty wznosiła 
się zasadnicza wieża. Górna jej 
część, powyżej kruchty podzie-
lona była na dwie kondygnacje, 
oddzielone gontowym dasz-
kiem – okapem. Górną, niską 
kondygnację wieńczył czworo-
boczny graniastosłup gontowe-
go hełmu. Kończyła go iglica z 
krzyżem i chorągiewką – wia-
trowskazem. 
W południowej i północnej 
ścianie wieży, w części przyzie-
mia – kruchty znajdowały się 
po dwa kwadratowe, 16 - dziel-
ne okna. Małe, półkoliście za-
mknięte otwory dzwonne wid-
niały po dwa, w trzech ścianach 

środkowej kondygnacji wieży. 
Ściany wieży, podobnie jak i ca-
łego kościoła były szalowane. 
Łączenia desek szalowanych 
przysłaniały wąskie listwy. W 
1889 r. kościół został odnowio-
ny. Główne prace wykonał zna-
ny na Pomorzu snycerz i złotnik 
Gdaniec ze Skarszew.
Kościół wybudowany w latach 
1820-1822, w niezmienionej 
formie dotrwał do początku 
XX w. Pod koniec XIX w. za-
częto postulować rozbudowę 
dotychczasowego lub budowę 
nowego, murowanego, gdyż 
był za mały dla wielkiej parafii 
liczącej blisko 6 tys. wiernych. 
Rozbudowa kościoła miała 
polegać na wzniesieniu przy 
południowej ścianie prezbite-
rium przybudówki, która mo-
głaby pomieścić ok. 130-145 
stojących osób. Równocześnie 
planowano zmienić dotychcza-
sową, północną zakrystię na 
kruchtę dla wiernych, a nową 
wznieść przy wschodniej ścia-
nie zamknięcia prezbiterium. 
Ta koncepcja nie znalazła po-
parcia. W 1896 r. na posiedze-
niu zarządu kościoła postano-
wiono utworzyć fundusz na 
budowę nowej świątyni, a w 
następnym roku postanowio-
no, że kościół ma zostać wy-
budowany na starym miejscu 
z wypalonej czerwonej cegły i 
dachem łupkowym. Prace bu-
dowlane zamierzano rozpocząć 
w 1898 r. W tym czasie jednak 
ich nie podjęto, prawdopodob-
nie z braku funduszy. 
Pierwszy etap prac budow-
lanych rozpoczęto w 1903 r. 
Kontrakt budowlany zawarto 
z mistrzem murarskim Hübne-
rem z Dąbrówki. Pierwotnie 
planowano rozpocząć budowę 
od prezbiterium, jednak ko-
nieczność utrzymania funkcji 
sakralnej podczas trwania bu-
dowy zadecydowała o zmianie 
koncepcji. Budowę rozpoczęto 
od zachodniej części kościoła. 
Prace budowlane poprzedzono 
rozbiórką drewnianej wieży. Jej 
fragment wykorzystano w for-
mie zakrystii przybudowanej 
do południowej ściany. Na to 
rozwiązanie wpłynął zapewne 

wcześniejszy projekt rozbudo-
wy drewnianego kościoła. Po 
ukończeniu prac budowlanych 
przy zachodniej części świąty-
ni, wzniesiono w stylu neogo-
tyckim murowaną wieżę i część 
nawy. We wrześniu 1909 r. za-
montowano na nowej, muro-
wanej wieży duży zegar. 
Zamiar ukończenia rozpoczętej 
budowy murowanego kościoła 
w parafii był ciągle aktualny. 
Na zebraniu Katolickiego Do-
zoru Kościelnego, 18 kwietnia 
1930 r. postanowiono wznowić 
dalszą rozbudowę, niestety w 
1933 r. wycofano się z dalszej 
budowy. Głównym powodem 
był brak środków finansowych 
na przeprowadzenie inwesty-
cji. Postanowiono jedynie wy-
remontować dach i rozszerzyć 
o metr starą zakrystię.
Plany dalszej budowy kościoła 
ożyły po drugiej wojnie świa-
towej, kiedy parafię objął ks. 
Jan Nowicki, który po pół roku 
swojej obecności w parafii 
zgłosił w Kurii Biskupiej Cheł-
mińskiej w Pelplinie gotowość 
podjęcia budowy nowego ko-
ścioła. Początkowo nawiąza-
no do koncepcji z końca XIX 
w. stanowiącej o rozbudowie 
drewnianej świątyni. 
Jednak ze względu na zbyt nikłe 
rezultaty z niej zrezygnowano. 
Z czasem jednak postanowio-
no rozebrać część drewnianą i 
wybudować nową murowaną. 
Jednak wszelkie zabiegi o uzy-
skanie pozwolenia na przepro-
wadzenie tej inwestycji okazały 
się bezskuteczne. Uznano, że 
część drewniana jest zabyt-

kiem i orzeczono o jej nienaru-
szalności. Później istniały plany 
przeniesienia kościoła do Skan-
senu we Wdzydzach Kiszew-
skich, lecz i one nie doszły do 
skutku.
Z dniem 14 listopada 2001 r. 
kościół parafialny pw. św. Mar-
cina w Sierakowicach wraz z 
terenem przykościelnym w ob-
rębie muru kościelnego został 
wpisany do rejestru zabytków 
województwa pomorskiego. 
Przez wiele lat podnoszony był 
postulat rozbudowy lub budo-
wy nowego kościoła w parafii 
pw. św. Marcina w Sierakowi-
cach. Jednak na ,,przeszkodzie” 
stała część zabytkowa (drew-
niana) ówczesnego kościoła. 
Z czasem znalazło się rozwią-
zanie powyższej kwestii. W 
lutym 2006 r. Urząd Ochrony 
Zabytków otworzył drogę do 
przeniesienia części drewnia-
nej zabytkowego kościoła w 
inne miejsce. W czerwcu 2010 
roku rozpoczęto procedury do-
tyczące przeniesienia drewnia-
nego kościoła w nowe miejsce. 
Uroczyste zakończenie prac 
konserwatorskich związanych 
z odbudową drewnianego ko-
ścioła odbyło się 6 kwietnia 
2014 r., a poświęcenia obiektu 
dokonał ks. infułat Stanisław 
Grunt. 
Obecnie zabytkowy kościółek 
znajduje się na terenie pobli-
skiego parku i dostępny jest dla 
zwiedzających. W okresie wa-
kacyjnym, odprawiane są tam 
Msze Święte z homilią w języku 
kaszubskim.

dr M. Kuczkowski
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Wymarzone prezenty 
dla przedszkolaków
Boże Narodzenie to czas spotkań i spełniania marzeń. Prezenty stają się dla nas wyrazem pamięci. O wymarzonych 
prezentach świątecznych oraz postanowieniach noworocznych rozmawialiśmy z dzieciakami z Przedszkola Samo-
rządowego w Chmielnie.

Lila (6 lat)
Co chciałabyś dostać na święta?

Chciałabym dostać wielkiego, 
brązowego misia. Marzę też o 

puzzlach. 
Czy wiesz co to są postanowienia 

noworoczne?
Gdy przychodzi Nowy Rok to 

postanawiamy być lepsi, szczęśliwi 
i więcej pomagać innym.

Czy masz jakieś?
W Nowym Roku chciałabym jechać 

na wakacje i pomagać babci.

Iza (6 lat)
Co chciałabyś dostać na święta?
Bardzo lubię święta. Pod choinkę 
chciałabym dostać strój Królewny 
Śnieżki. Bardzo ją lubię. I chciała-

bym dostać strój wampira.
Czy wiesz co to są postanowienia 

noworoczne?
To jest jak mówimy, że w przyszłym 

roku będziemy robić coś innego. 
Czy masz jakieś?

Chcę śpiewać więcej. I chcę poma-
gać dwóm osobom z przedszkola.

I żeby uprawiać więcej sportu.

Martyna (6 lat)
Co chciałabyś dostać na święta?
Chciałabym dostać rower. Dużo 
jeżdżę na rowerze z mamą, tatą 

i siostrą. 
Czy wiesz co to są postanowienia 

noworoczne?
Postanowienie noworoczne to 

wtedy obiecujemy, że będziemy 
coś robić lub czegoś nie.

Czy masz jakieś?
Chciałabym więcej pomagać 

koleżance, jeżeli coś jej się stanie. 
Chciałabym też więcej śpiewać.

Antosia (6 lat)
Co chciałabyś dostać na święta?

W świętach Bożego Narodzenia bardzo lubię prezenty. Pod choinką 
chciałabym znaleźć piękne pantofelki, takie jak mają księżniczki. Muszą być 

różowe, fioletowe i niebieskie. Takie same pantofelki jak miała Elza. 
Chciałabym też dostać od Świętego Mikołaja szminki, ponieważ bardzo lubię 

się malować. Też chciałabym dostać Lego Friends.

Czy wiesz co to są postanowienia noworoczne?

Gdy przychodzi Nowy Rok to mówimy, że postanawiamy być lepsi i życzymy 
innym szczęścia.

Czy masz jakieś?

Chciałabym więcej pomagać babci. I obejrzeć więcej fajnych bajek.

Antoś (6 lat)
Co chciałbyś dostać na święta?

Na święta chciałbym dostać rower, 
bo chciałbym jeździć z mamą. 
Chciałbym też dostać farmę, 

ponieważ lubię zwierzęta.
Czy wiesz co to są postanowienia 

noworoczne?
Postanowieniem noworocznym 

może być sprzątanie pokoju.
Czy masz jakieś?

Nie mam postanowień 
noworocznych.



Kasia (5 lat)
Co chciałabyś dostać na święta?
Chciałabym pod choinką znaleźć 
lalki LOL – pięć dużych i pięć ma-
łych. Teraz mam tylko jedną dużą 
lalkę LOL. Chciałabym też dostać 

zabawkowego pieska.

Czy wiesz co to są postanowienia 
noworoczne?

To są obietnice na nowy rok.

Czy masz jakieś?
Chciałabym lepiej opiekować się 

moim chomikiem.

Zosia (5 lat)
Co chciałabyś dostać na święta?

Najfajniejsze w świętach są prezenty. 
Chciałabym dostać takie otwierane 
lalki LOL i kuchenkę zabawkową, bo 
lubię gotować. Pod choinką chciała-
bym też znaleźć telefon z fajną grą.
Czy wiesz co to są postanowienia 

noworoczne?
Takie postanowienia robimy w Nowy 

Rok i mówimy, że będziemy wtedy 
więcej pomagać.
Czy masz jakieś?

Chciałabym więcej pomagać mamie, 
bo mam małego braciszka i ona się 

nim opiekuje. Chcę też pomagać 
wszystkim, którzy są słabi.

Wiktor (5 lat)
Co chciałbyś dostać na święta?

Na święta chciałbym dostać tele-
fon i maskotkę psa. 

Czy wiesz co to są postanowienia 
noworoczne?

To takie obietnice. 

Czy masz jakieś?
Chcę więcej rysować map miast. 

Adrian (5 lat)
Co chciałbyś dostać na święta?
Pod choinkę chciałbym dostać 

duże autko na pilot.

Czy wiesz co to są postanowienia 
noworoczne?

W Nowym Roku postanawiamy 
być lepsi i nie robić nic złego.

Czy masz jakieś?
Chciałbym się więcej bawić.
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NAGRODY UFUNDOWALI:

„W oczekiwaniu na świętego 
Mikołaja...” konkurs zKaszub.info
Poznaliśmy zwycięzców naszego świątecznego konkursu fotograficznego - „w oczekiwaniu na świętego Mikołaja”. 
Zwycięzcom gratulujemy, a poniżej przedstawiamy nagrodzone zdjęcia. Laureatów wybrali nasi czytelnicy na por-
talu społecznościowym Facebook. Dodatkowo redakcja przyznała jedno wyróżnienie. 

- Martyna Fularczyk Fotografia

- Sklep „U Michała”

- Aleksandra Robak Fotografia
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Reprezentanci ZSZiO w Kartuzach najlepsi podczas 
II Powiatowego Turnieju Debat Oksfordzkich
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Zacięta rywalizacja, walka 
na argumenty i emocje do 
samego końca. W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Somoninie, odbył się II 
Powiatowy Turniej Debat 
Oksfordzkich. Najlepsza 
okazała się drużyny z Ze-
społu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w 
Kartuzach.

W turnieju wystąpiło siedem 
drużyn: II LO w Kartuzach, 
ZST w Kartuzach, ZSZiO w 
Kartuzach, ZSP w Przodko-
wie, ZSP w Somoninie, SP w 
Kiełpinie, SP w Egiertowie. 
W tym roku tematy debat 
skupiały się wokół patrioty-
zmu. Podczas ćwierćfinałów, 
uczniowie zmierzyli się z teza-
mi: „Współczesny patriotyzm 

jest obowiązkowy dla każde-
go obywatela danego kraju”, 
„Młodzi ludzie coraz mniej ro-
zumieją pojęcie patriotyzmu”. 
Najlepsze drużyny dostały 
się do półfinału. Tam temat 
brzmiał: „Udział w wyborach 
powinien być w Polsce obo-
wiązkowy”. W finale ucznio-
wie zmierzyli się z tezą: „Nie 
ma dziś pamięci historycznej 

bez nowoczesnych mediów”.  
Uczniów oceniało jury złożo-
ne z opiekunów drużyn, jed-
nakże żaden juror nie mógł 
oceniać swoich podopiecz-
nych. Dodatkowo w w skła-
dzie jury znaleźli się: Dominika 
Czechowska - Wyższa Szkoła 
Bankowa w Gdańsku, Alek-
sandra Zaworska - kierownik 
Centrum Integracji Społecz-

nej w Garczu oraz Anna Dereń 
- Dyrektor Centrum Inicjatyw 
Edukacyjnych w Kartuzach. 
Oprócz ocen drużyn, jury wy-
łoniło najlepszego marszał-
ka - Arkadiusz Szadach (SP w 
Egiertowie), sekretarza - Jana 
Lis (SP w Egiertowie), a także 
mówcę - Dominikę Jelińską 
(ZSP w Przodkowie) i Patrycję 
Leyk (ZSZiO w Kartuzach).
Skład drużyny zwycięskiej: 
Paulina Butowska, Julia Szwe-
da, Patrycja Leyk, Khrystyna 
Fetisova, Wiktoria Kropidłow-
ska oraz Artur Dampc. Opie-
kun drużyny: Iwona Cyrocka.
WYNIKI:
I miejsce – ZSZiO w Kartuzach
II miejsce – ZSP w Przodkowie
III miejsce – SP w Kiełpinie
IV miejsce – ZSP w Somoninie

P.Ch.



Nadchodzący czas Bożego 
Narodzenia to magiczne 
dni, pełne rodzinnego cie-
pła i radości. Czy jednak 
w dzisiejszych czasach to 
co w nich najważniejsze, 
nam nie umyka? O współ-
czesnym świętowaniu i 
wspomnieniach z dzieciń-
stwa rozmawiamy z księ-
dzem Bogdanem Lipskim, 
proboszczem parafii pw. 
św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Stężycy. 

Czy dzisiejsza polska ro-
dzina dalej trzyma się 
świątecznych tradycji? Co-
raz rzadziej czytany jest 
fragment Pisma świętego 
i śpiewane są rodzinne ko-
lędy, wspólnie przy jednym 
stole…

Mamy spore możliwości by 
to wszystko przeżywać we 
właściwy sposób. Jednak 
nasze przeżywanie zależy 
od tego, jakich szukamy 
wartości, na czym się opie-
ramy. Czy wystarczy nam, 
że będzie choinka, prezen-
ty, zastawiony stół? Czy 
jednak zwracamy uwagę by 
nasze święta miały głębię? 
Ta otoczka jest ważna, po-
trzebna – ma nam pomóc 
w głębszym przeżywaniu 
tajemnicy Bożego Narodze-
nia. 
Sądzę, że w niektórych ro-
dzinach tradycja umiera. 
Jednak tutaj, na Kaszubach, 
takie sytuacje są rzadko-
ścią. Tradycje są w nas wciąż 
żywe. 

Czy nie jest tak, że coraz 
częściej zapominamy co 
jest najważniejsze w tych 
świętach?

Staramy się mówić i przypo-

minać o tym co jest najważ-
niejsze w przeżywaniu świąt 
Bożego Narodzenia – nie 
tylko spotkania, prezenty. 
Ważne jest uczestnictwo w 
Eucharystii, by Bóg naro-
dził się również w naszych 
sercach. Jak pisał Adam 
Mickiewicz: „Wierzysz, że 
Chrystus narodził się w Be-
tlejemskim żłobie, Lecz bia-
da ci, jeżeli nie narodził się 
w tobie. ” Ma on się w nas 
narodzić poprzez dar Mszy 
Świętej, wzajemną miłość 
i życzliwość. Jest okazja do 
pojednania się – dzielenie 
się opłatkiem nie ma być 
tylko gestem, bo tak wypa-
da. Ma to wynikać z potrze-
by serca przede wszystkim.

Ile we współczesnych świę-
tach jest prawdziwych 
Świąt Bożego Narodzenia? 
Czy to nie już tylko pęd i 

ładna forma bez treści?

Na pewno dziś możemy 
zaobserwować większe za-
bieganie, pęd. Przedtem 
również troszczono się o 
to przygotowanie, jednak 
dostrzegalne były mniejsze 
wymagania. Dziś poprzecz-
kę potrzeb i wymagań sta-
wia się wyżej. Wszystko jest 
potrzebne. Wiąże się to ze 
stresem, zabieganiem i bra-
kiem czasu – często na to co 
jest najważniejsze. 

Dobrym sposobem na 
zwolnienie i refleksję nad 
adwentem – czasem ocze-
kiwania – wydają się być 
roraty...

W naszej parafii w codzien-
nych mszach św. porannych 
uczestniczy bardzo dużo 
dzieci i dorosłych. Młodzież 

bierze w nich udział na tyle 
ile może pogodzić je z do-
jazdami do szkół. Jest to 
bardzo żywe przeżywanie 
– dzieci przychodzą do ko-
ścioła z lampionami. Rów-
nież prosimy dorosłych by 
przynosili ze sobą jakieś 
światełko. 
Przeżywanie rorat przybie-
ra również u nas formę ma-
terialną – istnieje możliwość 
złożenia darów. Do kosza 
prosimy składać zawsze to 
co każdy z nas jest w stanie 
ofiarować, na przykład sło-
dycze. Do szklanej skarbony 
ofiary pieniężne. Pod ko-
niec adwentu, dzielimy to, 
przygotowując dzień przed 
Wigilią paczki. Dotychczas 
były to paczki dla dzieci, a 
pieniądze rozdzieliliśmy po-
śród rodzin potrzebujących. 
W ubiegłym roku przeka-
zaliśmy te złożone dary dla 
osób starszych i samotnych. 
Według informacji, jakie do 
nas dochodziły to te prezen-
ty sprawiały wielką radość 
obdarowanym. To często 
były drobiazgi. Jednak był 
to wyraźny znak pamięci. 
Dar adwentowy uczestni-
ków rorat. 
W ten sposób chcieliśmy 
uczulić dzieci, młodzież i 
dorosłych, że czas oczeki-
wania to głębsze przeżywa-
nie nadchodzącego Bożego 
Narodzenia. Chcemy w ten 
sposób zwrócić uwagę na 
potrzebujących. Skoro mi-
łość przychodzi do nas w 
postaci Dziecięcia to musi-
my rozszerzyć tę miłość na 
osoby, które potrzebują na-
szej pomocy. 

Istnieje jakiś sposób by 
bronić się przed skomercja-
lizowanym postrzeganiem 
świąt?

„(...) Bóg przychodzi 
do nas i staje się człowiekiem”
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Moim zdaniem zależy to 
wszystko od naszej osobi-
stej relacji z Panem Bogiem. 
Jeżeli ona będzie żywa to 
komercja nie będzie nam 
przeszkadzać. To znaczy - 
nie będzie zabijać we mnie 
ducha świąt.
Potrzeba tutaj zawsze pew-
nej czujności żeby we wła-
ściwy sposób to kontrolo-
wać i prowadzić. Bardzo 
istotne w tym względzie jest 
zadanie rodziców – by zwra-
cać dzieciom uwagę na te 
wartości.
Komercja zapewne zawsze 
w jakiś sposób będzie nam 
przeszkadzać, ale musimy 
do tego nabrać pewnego 
dystansu. 

Często podkreślane jest, że 
Boże Narodzenie to wielki 
akt miłości Boga do czło-
wieka…

Tak, ponieważ Bóg przycho-
dzi do nas i staje się człowie-
kiem. Ta miłość wyraziła się 
w ubogim przyjściu Chrystu-
sa na świat – każdy człowiek 
może tego doświadczyć. To 
co posiadamy nie powinno 
nam przeszkadzać we wła-
ściwym przeżywaniu tajem-
nicy Bożego Narodzenia. 
Jednak trzeba pamiętać, 
że Bóg przychodzi do nas 
nie tylko w ten jeden dzień 
roku. Przychodzi do nas w 
każdej chwili. Potrzebna 
jednak jest tu wiara. 

Istnieje tradycja pozosta-
wienia pustego nakrycia na 
stołach wigilijnych. Czy w 
dzisiejszych czasach jeste-
śmy nadal gotowi przyjąć 
nieznanego wędrowca?

To jest właśnie zasadnicze 
pytanie – w sytuacji, gdy 
ktoś zapuka do naszych 
drzwi czy jesteśmy w stanie 
go przyjąć? Uważam, że je-
steśmy na to gotowi. Wie-
czór wigilijny niesie ze sobą 
pewien nastrój otwarcia się 
na innych. Wiem, że w mo-
jej parafii są ludzie, którzy to 

puste miejsce starają się za-
jąć już wcześniej, zaprasza-
jąc na kolację osoby samot-
ne ze swojego sąsiedztwa. 
W ten sposób może łatwiej 
kogoś przyjąć jeśli znamy tę 
osobę. 
Przyjęcie osoby obcej w dzi-
siejszych czasach jest nieco 
ryzykowne. Obawiamy się 
obcych. Ale myślę, że w ten 

szczególny, wigilijny wieczór 
byliby tacy, którzy mimo to 
przyjęli by pod swój dach 
osobę nieznaną. 

W jaki sposób ksiądz wspo-
mina czas Bożego Narodze-
nia w swoim domu rodzin-
nym, młodości?  

Wspominam to bardzo mile. 
Z biegiem lat każdy z nas 
wraca myślami do przeszło-
ści, do minionego czasu. 
Święta były dla mnie cza-
sem niespodzianek. Rodzice 
chowali przed nami – mną i 
rodzeństwem – jakieś pre-

zenty, słodycze. Staraliśmy 
się je znaleźć, ale rzadko się 
to udawało. Pamiętam do 
dziś, że rodzice rozmawiali 
ze sobą w języku niemiec-
kim, przez co nigdy nie ro-
zumieliśmy, gdzie schowane 
są prezenty. 
Zawsze obecna była ogrom-
na radość. Nie było wtedy 
pod dostatkiem produktów. 

50 lat temu 
to wszystko 
w y g l ą d a ł o 
zupełnie ina-
czej. Dlatego 
c i e s z y l i ś my 
się z każdego 
d r o b i a z g u . 
Pomarańcze, 
które nie były 
powszechnie 
dostępne, za-

wsze pojawiały się w okre-
sie Bożego Narodzenia. 
W moim domu rodzinnym 
przed kolacją zawsze odby-
wała się modlitwa i czytanie 
fragmentu Pisma Świętego. 
Było nas sześcioro rodzeń-
stwa plus rodzice. Po kolacji, 
otrzymywaliśmy prezenty, 
które z ciekawością otwie-
raliśmy. Potem była Paster-
ka i rodzinne święta.

W jaki sposób święta prze-
żywał ksiądz będąc w semi-
narium?

W seminarium Boże Naro-

dzenie przeżywa się inaczej 
ze względu na wspólnotę – 
w domu jest to wspólnota 
rodzinna, tam – wspólnota 
osób powołanych do ka-
płaństwa. W czasie moje-
go pobytu w seminarium, 
pewne roczniki miały moż-
liwość wyjazdu do domu na 
czas świąt. Ja najczęściej też 
wracałem do domu lub jeź-
dziłem do zaprzyjaźnionego 
księdza. 
W seminarium panowała 
atmosfera radości – śpiewa-
liśmy kolędy, wręczaliśmy 
prezenty. Był to wieczór 
braterski. Sposób przeży-
wania Bożego Narodzenia 
znów zmienił się po świę-
ceniach. Będąc na parafii 
najpierw jako wikariusz, a 
potem proboszcz wyglądało 
to zupełnie inaczej. Jeśli w 
parafii obecny jest wikariusz 
to zadaniem proboszcza jest 
zaplanowanie Wigilii. Jako 
wikariusz, nie miałem za da-
leko do domu i zawsze ist-
niała możliwość by choć na 
chwilę pojechać do rodziny. 
Jednocześnie święta są bar-
dzo pracowitym czasem dla 
kapłanów. Są Msze Święte, 
śluby czy chrzty co wymu-
sza na nas inne przeżywanie 
tych świąt. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała E. Lejk

„Skoro miłość przychodzi 
do nas w postaci Dziecięcia 

to musimy rozszerzyć 
tę miłość na osoby, 

które potrzebują naszej 
pomocy”
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K.Wereszczyńska: Odmowa szczepienia 
zmniejsza tzw. „odporność zbiorową”
Okres jesienny sprzyja 
osłabieniu naszej odpor-
ności. W związku z tym co-
raz częściej łapiemy prze-
ziębienie i grypę. Jednak 
w tym roku niepokojąco 
wzrosła liczba zachoro-
wań na odrę. O tym, jak 
sytuacja szczepień i zacho-
rowań wygląda w naszym 
powiecie, rozmawialiśmy 
z Krystyną Wereszczyń-
ską, Państwowym Powia-
towym Inspektorem Sani-
tarnym w Kartuzach.

Czy w powiecie kartuskim 
grozi nam epidemia odry?

Odra to ostra, wirusowa cho-
roba zakaźna, która bardzo 
łatwo się rozprzestrzenia 
wśród nieuodpornionych 
osób w każdym wieku i może 
powodować zwiększoną licz-
bę zachorowań. Jedynym 
źródłem zakażenia jest chory 
człowiek. Zakażenie szerzy 
się głównie drogą kropelko-
wą oraz przez bezpośrednią 
styczność z wydzieliną jamy 
nosowo-gardłowej.
Podkreślić należy, iż zaszcze-
pienie dziecka, nastolatka 
lub osoby dorosłej dwoma 
dawkami szczepionki przeciw 
odrze, śwince i różyczce jest 
skutecznym sposobem profi-
laktyki przed odrą. Obowiąz-
kowe szczepienia przeciw 
odrze wprowadzono w Polsce 
w 1975 roku, przy użyciu po-
jedynczej dawki szczepionki 
przeciw odrze. Od 1991 roku 
wprowadzono drugą daw-
kę szczepionki początkowo 
podawaną w 8 roku życia. 
W 2004 roku wprowadzono 
szczepionkę przeciw odrze, 
śwince i różyczce (MMR) po-
dawaną w dwóch dawkach.
Obecnie wyszczepialność na 
terenie powiatu kartuskiego 
utrzymuje się powyżej zale-

canego poziomu 95%, który 
zapewnia utrzymanie odpor-
ności zbiorowej. Trzeba mieć 
jednak na uwadze, że rosnąca 
liczba osób uchylających się 
od obowiązkowych szczepień 
ochronnych, na dłuższą metę 
może okazać się dla nas nie-
bezpieczna.

Powrót i atak odry to efekt 
wzrastającej liczby przeciw-
ników szczepień?

Obecnie w Polsce obserwuje-
my wzrost liczby zachorowań 
na odrę. Jednak przyczyn 
tego zjawiska jest kilka. Jako 
najbardziej istotne należy 
wymienić: migracje ludności, 
czyli osoby chore przyjeżdża-
jące do Polski z krajów, gdzie 
odnotowywane zostały przy-
padki oraz osoby, które nie są 
odporne na odrę wyjeżdżają-
ce za granicę, gdzie istnieje 
możliwość kontaktu z osoba-
mi chorymi (warto przypo-
mnieć o zachorowaniach epi-
demicznych w krajach Europy 
Południowej czy na Ukrainie). 
Drugie to stale rosnąca licz-
ba osób uchylających się od 
obowiązkowych szczepień 
ochronnych.

Czy będąc zaszczepionym 
mamy 100% gwarancji, że 
odra nas nie dopadnie?

Szczepienie przeciw odrze 
należy do szczepień obowiąz-
kowych (bezpłatnych) po-
dawanych w Polsce w 13-15 
mies. życia oraz 10 roku życia. 
Skuteczność szczepienia po 
podaniu 2 dawek szczepion-
ki wynosi 98-99%, utrzymuje 
się do końca życia.

Czy zdajemy sobie sprawę 
jak poważna jest odra?

Jak już wspomniano, odra jest 
wysoce zakaźną chorobą wi-
rusową. Nie należy jej lekce-
ważyć, ponieważ powikłania 
z nią związane mogą być bar-
dzo groźne. Objawy pojawiają 
się w ciągu 10-12 dni od zaka-
żenia i początkowo przypomi-
nają przeziębienie. W miarę 
rozwoju choroby tempera-
tura rośnie i może dochodzić 
do 41⁰C, a na ciele pojawia 
się czerwona wysypka. Do-
tychczas nie opracowano 
leku antywirusowego, który 
zwalczałby skutecznie wirusa 
odry w przypadku choroby. 
W przebiegu odry potrafimy 
leczyć jedynie jej objawy.
Około 30% zachorowań prze-
biega z powikłaniami szcze-
gólnie wśród dzieci do 5 roku 
życia i dorosłych w wieku 
powyżej 20 lat. Najczęstsze 
powikłania to zapalenie ucha 
środkowego, które prowadzi 
do utraty słuchu, biegunka, 

zapalenie płuc, ostre zapa-
lenie mózgu prowadzące do 
obrzęku mózgu, zaburzenia 
wzroku prowadzące do śle-
poty, rzadkie ciężkie uszko-
dzenia mózgu, znane jako 
podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE), którego 
objawy pojawiają się kilka lat 
po chorobie. Odra jest naj-
bardziej niebezpieczna dla 
dzieci do 5 lat oraz osób z za-
burzeniami układu odporno-
ści. Co czwarta chora osoba 
wymaga hospitalizacji. Jedna 
na 1000 chorych umiera w 
przebiegu choroby.

Jak wygląda sytuacja szcze-
pień w powiecie kartuskim?

Szczepienia przeciw odrze 
prowadzone są od 1975 r. W 
ostatnich latach, w związku 
z rosnącą liczbą osób uchy-
lających się, obserwujemy w 
powiecie kartuskim zmniej-
szający się odsetek dzieci 
szczepionych przeciwko od-
rze, śwince i różyczce (MMR). 
Jednak, jak już wspomniano, 
na dzień dzisiejszy, wyszcze-
pialność na terenie powiatu 
kartuskiego utrzymuje się 
powyżej zalecanego poziomu 
95%, który zapewnia utrzy-
manie odporności zbiorowi-
skowej.

Czym grozi brak szczepień?

Nie poddając dzieci szcze-
pieniom ochronnym, naraża-
my je na niebezpieczeństwo 
zachorowania, a zwłaszcza 
wystąpienia niebezpiecznych 
powikłań, które niestety 
mogą zakończyć się utratą 
zdrowia i życia. Tylko osoby 
uodpornione, które prze-
chorowały odrę lub zostały 
zaszczepione przeciw odrze, 
są chronione przed zachoro-
waniem.
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Każda skrajność jest nega-
tywna. Rodzice popadają 
czasami również w manię 
szczepień…

Wykonanie szczepienia 
ochronnego zawsze jest po-
przedzone lekarskim bada-
niem kwalifikacyjnym. Ku-
pując jakikolwiek preparat 
szczepionkowy w aptece 
należy okazać receptę. Pod-
czas wizyty lekarskiej rodzic 
może wyrazić chęć podda-
nia dziecka dodatkowym 
(zalecanym) szczepieniom 
ochronnym. Jednak to lekarz 
podstawowej opieki zdro-
wotnej w oparciu o aktualną 
wiedzę medyczną, wytyczne 

zawarte w Programie Szcze-
pień Ochronnych na dany rok 
oraz indywidualne predyspo-
zycje pacjentów decyduje o 
konieczności poddania szcze-
pieniom ochronnym.

W siłę rośnie tzw. „ruch an-
tyszczepionkowy”. Czy roz-
ważanie ich postulatów na 
poważnie nie jest niebez-
pieczne? Negują przecież 
wieloletnie osiągnięcia me-
dycyny.

W dzisiejszych czasach każdy 
może łatwo rozpowszechniać 
informacje zarówno praw-
dziwe, jak i te zmyślone. W 
związku z czym, należy zacho-

wać szczególną ostrożność i 
nie wierzyć we wszystko, co 
usłyszymy, bądź przeczyta-
my. Musimy odróżniać infor-
macje oparte na obiegowych, 
niesprawdzonych opiniach od 
tych, które wynikają z nauko-
wych rzetelnych faktów. W 
razie wątpliwości dotyczą-
cych zagadnień medycznych 
(m. in. szczepień ochronnych) 
najbezpieczniej zwrócić się z 
zapytaniem do lekarza.
Szczepienia ochronne są w 
dzisiejszych czasach najefek-
tywniejszą metodą zapo-
biegania oraz ograniczania i 
łagodzenia skutków chorób 
zakaźnych, opartą na budo-
waniu odporności nabytej 

organizmu człowieka. Ich 
celem jest nie tylko ochrona 
indywidualna osoby zaszcze-
pionej, ale również zmniej-
szenie ryzyka zachorowania 
innych. Odmowa szczepienia 
zmniejsza tzw. „odporność 
zbiorową”, która chroni oso-
by niezaszczepione z powodu 
poważnych przeciwwskazań 
medycznych oraz te dzieci, 
które pomimo szczepień, nie 
wykształciły odporności im-
munologicznej. Warunkiem 
osiągnięcia odporności w ska-
li populacji jest wysoki odse-
tek zaszczepionych osób.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała E. Lejk
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Wystawa w KCK
„Ojcowie Niepodległości”
Z okazji 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, w Kartuskim Centrum Kultury otwarta została wy-
stawa pt. „Ojcowie Niepodległości”.  Gości przywitał 
przewodniczący TUMK Kazimierz Socha Borzestowski. 
Następnie dr Barbara Męczykowska, pracownik IPN od-
dział Gdańsk, uroczyście otworzyła wystawę.

Trasa rowerowa na odcinku
„Somonino - Ostrzyce” gotowa!
W listopadzie 2018 roku zakończyły się roboty budow-
lane związane z budową trasy rowerowej na odcinku 
Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powia-
towej. 

Wykonawcą prac było Przed-
siębiorstwo Drogowo - Mo-
stowym ,,DROMOS” Sp. z.o.o. 
Inwestycja jest związana z 
realizacją większego przed-
sięwzięcia pn. „Budowa wę-
zła integracyjnego Somonino 
wraz z trasami dojazdowymi”. 
Celem głównym projektu 
jest wzrost liczby pasaże-
rów transportu zbiorowego 
i transportu niezmotoryzo-
wanego. Całkowita wartość 
umowy z Wykonawcą wynosi 
2 986 423,38 zł. 
Zakres robót budowlanych 
w zakresie budowy trasy ro-
werowej obejmował: robo-
ty przygotowawcze, roboty 

ziemne, wykonanie podbu-
dowy ścieżki, wsporników, jej 
nawierzchni, zjazdów, prze-
pustów drogowych, ozna-
kowania poziomego i pio-
nowego ścieżki, wykonania 
jednego miejsca postojowego 
na ścieżce, oraz robotach wy-
kończeniowych i uzupełniają-
cych. 
Zadanie jest realizowane w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 i współfinan-
sowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.
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Tanecznie w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chmielnie...
Już od pewnego czasu w 
Gminnym Ośrodku Kul-
tury, Sportu i Rekreacji 
w Chmielnie odbywają 
się zajęcia baletowe. Nie-
długo być może rozwiną 
się także zajęcia z tańca 
nowoczesnego. Taniec 
wydaje się idealnym po-
mysłem na spędzenie 
wolnego czasu, inaczej niż 
przed komputerem. 

- Te zajęcia to przede wszyst-
kim dobra zabawa i okazja 

do fajnego spędzenia czasu 
ze swoimi równieśnikami - 
mówi nam Hanka Łubieńska, 
instruktorka zajęć. 
Taniec, zarówno ten nowo-
czesny, jak i balet, to także 
aktywność fizyczna i dobra, 
zdrowa forma spędzania wol-
nego czasu.
Choć na zajęcia baletowe 
nie brakuje chętnych, to cią-
gle mało osób zgłosiło się na 
taniec nowoczesne. Szkoda, 
ponieważ, jak przyznaje Han-
ka Łubieńska, można poprzez 

zabawę i pasję do tańca stwo-
rzyć zgrany zespół i realizo-
wać ciekawe projekty. 
- Serdecznie zachęcam do 
zajęć. Taniec i balet to cieka-
wa przygoda w której warto 
wziąć udział - zachęca Hanka 
Łubieńska.

Zajęcia z tańca nowoczesnego 
oraz baletu odbywają się re-
gularnie w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chmielnie. Więcej informa-
cji na stronie facebookowej 
ośrodka oraz bezpośrednio w 
chmieleńskim GOK-u. 



Seniorzy pełni radości...
Zwieńczenie I edycji projektu „Warto zapukać do drzwi!”
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Na sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w 
Chmielnie odbyło się pod-
sumowanie I edycji pro-
jektu „Warto zapukać do 
drzwi!”.

Spotkanie było okazją do wrę-
czenia upominków oraz po-
dziękowań, biorącym udział w 
projekcie seniorkom oraz wo-
lontariuszom, a także przyja-
ciołom projektu. Jako, że było 
to ostatnie spotkanie przed-
świąteczne w tym gronie, nie 
zabrakło również dzielenia 
się opłatkiem. W świąteczny 
nastrój wprowadził występ 
Khrystyny Fetisovej, uczenni-
cy Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Kar-
tuzach, która zaśpiewała m.in. 
jedną z najpiękniejszych kolęd 

- „Cichą noc”, zarówno po pol-
sku, jak i w języku ukraińskim. 
Wieńcząc I edycję projektu, 
nie zapomniano o uroczystym 
torcie i wspólnej zabawie. 
Seniorki pokazały, co to zna-
czy dobra zabawa, niemal w 
ogóle nie schodząc z parkie-
tu. Niezwykłą niespodziankę 
zgotowali obecnym  harcerze 
z Sierakowic, którzy odwiedzi-
li gości podczas wydarzenia 
i przygotowali dla nich wiele 
gier i zabaw. 

I „Warto zapukać do drzwi!”

W trakcie projektu wolonta-
riusze przeszli specjalne szko-
lenie, przygotowujące ich do 
realizacji całego projektu oraz 
spotkań z seniorem. Przez 
parę miesięcy, każdy z wolon-
tariuszy spędzał czas ze swoim 

seniorem - rozmawiali, rozwi-
jali swoje pasje, wspominali i 
dzielili się swoimi radościami 
i smutkami. Odbyły się także 
różne wydarzenia, mające na 
celu integrację seniorów i ich 
aktywizację, m.in. warsztaty 
fotograficzne pod okiem Alek-
sandry Robak oraz wspólny 
seans filmu „Zimna Wojna” w 
Kinie za Rogiem w Chmielnie. 
Projekt „Warto zapukać do 
drzwi!” to nowy pomysł re-
alizowany na terenie gminy 
Chmielno przez Stowarzysze-
nie Ludzi z Inicjatywą „Chmiel-
no NON- STOP”. Celem 
programu jest integracja mię-
dzypokoleniowa, wzajemne 
zrozumienie i zwykła, ludzka 
rozmowa. 
- Wierzymy, że różne pokole-
nia potrafią odnaleźć wspólny 
język, a otwarcie się na drugą 

osobę może dać wiele radości 
obu stronom. „Warto zapukać 
do drzwi!” ma na celu akty-
wizację emerytów, osób star-
szych i samotnych, edukację i 
wychowanie młodego pokole-
nia, zaszczepianie w młodzie-
ży szacunku do osób starszych 
oraz zapobieganie izolacji spo-
łecznej seniorów. Projekt skie-
rowany jest do osób doświad-
czonych, w zaawansowanym 
wieku. Osób samotnych, które 
chcą podzielić się swoimi do-
świadczeniami, miło spędzić 
czas i porozmawiać z drugim 
człowiekiem - mówią organi-
zatorzy.
I edycja projektu została zre-
alizowana dzięki dotacji Gmi-
ny Chmielno.
Więcej zdjęć i informacji o wy-
darzeniu na: 
www.zkaszub.info



Niech postanowienia no-
woroczne pozwolą nam 
czuć się lepiej z samą sobą. 
Przygotowaliśmy kilka po-
stanowień, które warto 
wprowadzić w życie. 

1. Lekarz nie tylko od 
święta

Kiedy ostatni raz robiłaś sobie 
badania profilaktyczne? Co 
rusz piszemy o badania mam-
mograficznych. Warto powta-
rzać te badania regularnie, 
podobnie jak wizyty u gineko-
loga. Zachęcamy też, aby zmo-
tywować swojego partnera do 
regularnych badań.

2. Spacery receptą na 
wszystko

Narzekasz na brak czasu spę-
dzonego wspólnie ze swoim 
partnerem i rodziną, a jedno-
cześnie starasz się zadbać o 
swoje zdrowie i lepsze samo-
poczucie? Polecamy spacery! 
Codzienne 30 minut spaceru 
to niewiele czasu, a bardzo 
wiele korzyści. Dotlenienie 
organizmu, utrzymanie pra-
widłowej wagi, zapobieganie 
osteoporozie, chorobom ser-
ca, a „skutek uboczny” to miło 
spędzony czas z ukochanymi.  

3. Zwolnij!

Nikt Cię nie goni. Zwolnij, nie 
musisz być zawsze zabiegana 
i starać się zrobić wszystko 
natychmiast. Może poproś ko-
goś o pomoc? Może odłóż coś 
na potem? Gonitwa i napięty 
grafik rodzi wiele problemów,  
a także konfliktów. Często bę-
dąc w biegu, jesteśmy draż-
liwi, a dużo łatwiej wtedy o 
spięcia i niepotrzebne kłótnie. 
Postaraj się zaplanować swój 
dzień, ale nie napychaj grafiku 

do pełna. Zostaw tam trochę 
czasu dla siebie, rodziny i przy-
jaciół. 

4. Daj cząstkę siebie innym

Warto nie żyć tylko dla siebie. 
Czasami czysta życzliwość, po-
moc sąsiadce, czy uśmiech na 
ulicy wystarczą, aby poprawić 
komuś dzień, a także pozytyw-
nie wpłynąć na Twoje samo-
poczucie. Jest wiele stowarzy-
szeń i fundacji, miliony zbiórek 
i jeszcze więcej organizowa-
nych akcji. Jeżeli nie masz cza-
su zostać wolontariuszem, to 
możesz w inny sposób poma-
gać. Często mamy zamknięte 
oczy, a osoby, które potrzebu-
ją naszej pomocy są tuż obok.

5. Zamiast słodyczy 
- owoce, warzywa i woda!

Na szybko, w biegu... Wtedy 
najczęściej sięgamy po prze-
różne batony i wafelki. A może 
tak zamiast kolejnego czeko-
ladowego potworka, sięgnąć 
po jabłko? Warzywa warto 
jeść bez ograniczeń, a owoce 
często, ale też z umiarem. W 
końcu one również zawierają 
cukier. I pamiętaj! Pij wodę, 
organizm tego bardzo potrze-
buje. 

6. Palenie? Rzuć, albo cho-
ciaż ogranicz

Niełatwe zadanie. Jednak ko-
rzyści płynących z rzucenia 
palenia, albo chociaż jego 
ograniczenia, jest dużo więcej. 
Wpłynie to zarówno na Twój 
organizm, ale i ludzi w Twoim 
otoczeniu. Pozostawiliśmy to 
postanowienie na koniec, bo 
wymaga najwięcej pracy. Ale 
bez wysiłku, nie ma sukcesu.

P.Ch.

Nowy rok, nowa ja? 
Ciesz się pozytywnymi postanowieniami
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Będzie gorąco tej zimy! 
Santa RUN Kartuzy 2018
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16 grudnia kolorowa fala zale-
je Kartuzy! Mowa o fali biegaczy 
w najróżniejszych świątecznych i 
nie tylko strojach, którzy wystar-
tują w kolejnej edycji biegu mi-
kołajkowego Santa RUN Kartuzy. 

Podczas tegorocznego mikołaj-
kowego sportowego święta nie 
zabraknie także tradycyjnej ro-
werowej Parady „Mikołaje na ro-
werach”, którą poprowadzi grupa 
Rowerowe Kaszuby. Wszystkie 
informacje dostępne na stronie 
wydarzenia: www.santarunkar-
tuzy.pl.
– To najradośniejszy i najbardziej 
kolorowy bieg w tej części Pol-
ski. U nas można poczuć klimat 
przyjaznej świątecznej atmosfe-
ry. Będzie niesamowita sportowa 
zabawa! Czołówka będzie mogła 
liczyć także na atrakcyjne nagro-
dy, jednak tego dnia rywalizacja 

elity będzie na nieco dalszym pla-
nie. Wyniki, owszem, zmierzymy 
najsolidniej jak się da za pomocą 
systemu chip i czasu netto, ale 
tego dnia najważniejsze będą 
spotkania przedświąteczne, cele-
browanie biegowego mijającego 
sezonu. Do Kartuz na Santa Run 
wszyscy głównie przyjeżdżają  po 
to, by w gronie kolegów i koleża-
nek miło i aktywnie spędzić czas 
oraz odpocząć od świątecznego 
zgiełku  jaki towarzyszy często 
Bożemu Narodzeniu.– przekonu-
ją i zapraszają Organizatorzy.
Po raz kolejny Patronat Honoro-
wy nad  imprezą objął Burmistrz 
Kartuz Mieczysław Grzegorz Go-
łuński. Kartuski magistrat w dużej 
części wspiera zakup pięknych i 
unikatowych okolicznościowych 
medali biegu głównego, które 
tradycyjnie wręczone zostaną 
na mecie. Nie tylko najszybsi 

otrzymają wspomniane nagrody, 
ale największa ich pula trafi do 
uczestników w losowaniu oraz za 
konkurs strojów świątecznych.
Z uwagi na duże zainteresowanie 
tegoroczne biuro zawodów zlo-
kalizowane zostanie w hali spor-
towej Liceum Ogólnokształcące-
go nr 2. Popularna „Klasztorna” 
została w ten sposób znaczącym 
Partnerem wydarzenia. Start po 
raz kolejny z ul. Chmieleńskiej, a 
meta tym razem na ulicy Klasz-
tornej.  
– Bardzo się cieszymy, że impre-
zy organizowane przez nas są 
tak cenione przez sportowców 
amatorów i profesjonalnych za-
wodników. Wszystko wskazuje 
na to, że tegoroczna edycja obfi-
tować będzie w jeszcze większą 
frekwencję.  Tego jesteśmy pewni 
i przygotowaliśmy aż 1500 pa-
kietów startowych! Każdy będzie 

zawierał czapkę mikołaja, piękny 
medal, kupon na losowanie wielu 
atrakcyjnych nagród oraz posiłek. 
Dodatkowo dla wszystkich, którzy 
również w tym roku zdecydują się 
na start w stroju przygotowaliśmy 
nagrody niespodzianki, ale o tym 
już niedługo! Oczywiście nagro-
dzimy kreatywność biegaczy jesz-
cze większą niż w roku ubiegłym 
liczbą nagród oraz pamiątkowymi 
statuetkami.– zachęca Akademia 
Biegowa Kartuzy.
Poza tym nagrodzone zostaną 
osoby finiszujące w strojach poza 
świątecznych.  Nagród i pięknych 
metalowych medali nie zabrak-
nie także w biegu Santa RUN Kids 
– dziecięcy odpowiednik biegu 
głównego. W 6 kategoriach wie-
kowych szansę startu będzie mia-
ło aż 300 dzieci. Warto więc być 
czujnym i nie czekać na ostatnią 
chwilę.
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Kostka piernikowa „na szybko”
SKŁADNIKI:
- 100 g masła
- 2 łyżki kakao
- 2 łyżki przyprawy 
piernikowej
- 2 łyżki miodu
- 250 ml mleka
- 3 jajka
- 200 g mąki
- 200 g cukru
- 1 i 1/3 łyżeczki 
sody oczyszczonej

- 3/4 łyżeczki proszku 
do pieczenia
- 250 g powideł śliwkowych 
lub dżemu z czarnej 
porzeczki

Polewa: 
- 100 g czekolady 
deserowej,
- 50 g masła
- orzechy pekan, włoskie, 
- suszone śliwki

Piekarnik nagrzać do 180 stop-
ni C. Pokrojone masło włożyć 
do rondelka, dodać kakao, 
przyprawę piernikową, miód. 
Mieszając rozpuścić składniki 
na gładką masę. Odstawić z 
ognia, dodać mleko i wymie-
szać, następnie dodać jajka i 
rozmieszać rózgą. Do czystej 
miski wsypać mąkę, dodać 
cukier, sodę i proszek do pie-
czenia, wymieszać. Wlać masę 
z rondelka i zmiksować na 
małych obrotach miksera (do-
kładnie, ale tylko do połącze-
nia się składników w jednolite 
ciasto). Masę wlać do formy o 

wymiarach ok. 20 x 30 cm wy-
łożonej papierem do pieczenia 
i wstawić do piekarnika na 25 
- 30 minut (do suchego patycz-
ka). Wyjąć ciasto z piekarnika 
i ostudzić, następnie przekroić 
poziomo na 2 blaty. Dolny po-
smarować powidłami, przy-
kryć drugim, wierzch posma-
rować polewą: w garnuszku 
roztapiać na małym ogniu 
ciągle mieszając połamaną na 
kosteczki czekoladę i pokrojo-
ne masło. Udekorować orze-
chami lub suszonymi śliwkami. 
Przechowywać w pojemniku 
na ciasto.

Pianki z różą, liczi i maliną
Zmiksuj blenderem mali-
ny na gładką masę, dodaj 
syrop różany, a w osobnej 
miseczce powtórz czyn-
ność miksowania z liczi. W 
rondlu o grubym dnie po-
łącz cukier, wodę, glukozę. 
Podgrzej do temperatury 
127 stopni C (przyda się 
termometr kuchenny). Ubij 
białka. 
Zdejmij rondek z ognia, do-
daj rozpuszczonej żelatyny. 
Przelej do metalowej miski. 
Następnie lekko ubijając 
białka, dodaj masę mali-
nową i ubijaj dalej przez 
około 10 minut. Posmaruj 
formę do pieczenia olejem 
i posyp odrobiną cukru 

pudru i skrobi, aby masa 
nie przywarła do naczynia. 
Nałóż połowę masy na bla-
chę i włóż do lodówki do 
schłodzenia. Po godzinie 
powtórz czynność przygo-
towania masy z drugą por-
cją składników, tym razem 
dodając liczi. 
Po kolejnym czasie chłodze-
nia wyjmij masę z formy, 
pokrój w kostkę i obtocz w 
cukrze pudrze.
Podawać z roztopioną, bia-
łą czekoladą. 
Pianki możesz również 
udekorować jadalnymi 
płatkami róży lub suszony-
mi malinami.

SKŁADNIKI:
- 2x250 g cukru, 
- 2x2 łyżeczki glukozy 
w płynie 
(lub lekkiego syropu 
kukurydzianego), 
- 2x1 łyżka żelatyny 
w proszku, 
- 2 duże białka jajka, 
- 200 ml wody, 
- olej roślinny do smarowa-
nia, 
- 125 g świeżych malin, 
- 1-3 łyżki syropu różanego 
(ilość zależnie 
od gustu smakowego), 
- 1 puszka liczi w syropie 
lub 250 g świeżego liczi, 
- 75 g cukru pudru, 
- 75 g skrobi kukurydzianej.



Bajka o zapałce
Wieczór już otulił wszystko, co nas otacza. Światło nie przyciemnia jasno-
ścią tego, co prawdziwe. Wieczór pozostawia nas nagich w czterech ścianach 
świata. Nagich, ale tak przed sobą ukrytych. Otulonych wieczorem, otulonych 
resztkami kłamstwa dnia…
To nie jest pierwsze okno pod którym stoję.
Nie czuję mrozu. Nie marznę, chociaż rozdarłem wszystko co miałem na so-
bie pod twoim oknem. Nie mam już maski. Nie mam już zbroi jaką się bronię 
w dzień przed cholernym światem. Nie mam nic, oprócz nadziei że to okno 
otworzysz…
Wiesz? Kiedyś stałem przy innych oknach. Krzyczałem, kołatałem, płaka-
łem… Tylko nocna lampka, która stała przy ich łóżkach gasła. Okna zamy-
kały, a świat tak ciemny od wieczornej pory, stawał się jeszcze ciemniejszy… 
Nagi stałem pod ich oknami, nagi stoję i teraz.
Stoję pod twoim oknem, a lampka dalej daje nadzieję. W ten mroźny wieczór, 
w tej nagości, daje złudzenie, że jakieś ciepło mnie ogrzewa. To tylko lampka. 
Dla mnie aż lampka…
Kiedyś usłyszałem bajkę o dziewczynce z zapałkami, Ty też ją na pewno sły-
szałaś…
Ja jestem taką zapałką. Zapala mnie jakieś złudzenie, że mogę grzać, że mogę 
dać komuś życie, że jestem coś wart. Gasnę w parę sekund, a ty już masz ko-
lejne zapałki. Nie podpalasz mną świeczki, ogniska, nie palisz mną w piecu… 
W końcu zapałki się kończą, marzniesz, umierasz… Mnie też już wtedy nie ma.
Mój oddech zwalnia…
Poddałem się. Krzyknąłem.
Głos jakoś rozproszył się w przestrzeni. Gdzieś tam, jakiś przechodzień spojrzał na mnie z politowaniem. On już zabił 
w sobie tę nadzieję.
Kołatam do ciebie, a ty mówisz, że nie teraz, że później…
Tracę siły… Tli się jeszcze jakieś światełko. A więc nadzieja jest. A będzie?
Nie mam radości. Nie mam pasji. Nie mam celu. Nie mam złudzeń. Nie mam nadziei. Nie pamiętam wczoraj. Nie za-
pamiętam jutra.
Nie mam Ciebie… Światło w oknie zgasło.

P.Ch.

Na stoliku stała już tylko niedokończona kawa. Papieros jeszcze niewypalony 
i szklanka czekająca na gościa.
Dzień powinien się już skończyć, ale trwał w najlepsze. Nie było przy nim 
zegarka, ale odczuwał, że to chyba godziny, które robią sobie z niego żart. 
Udają, że są minutami i wloką się jedna za drugą.
To nie pierwszy raz. Zawsze, gdy dopadało go to znużenie, to jakoś czas biegł 
wolniej. Biegł? Pełzał! Jak gdyby był na froncie wojennym i musiał przedostać 
się przed zasieki wroga.
W oknie stać i patrzeć na chodnik. Smutne i takie… samotne.
Widok padał na podwórze kamienicy. Tam na trzepak i ławkę. Gdzieś trochę 
dalej stała urwana huśtawka. Wiatr hulał i nie mógł odlecieć. Za ciasno było, 
a okno na świat nie było nawet uchylone.
W pochmurnym pokoju stał tylko on, gromada myśli i pustka w szklance po 
wódce.
Otworzył lekko okno. Powiew wiatru uderzył w jego policzki, jakby chciał 
zemścić się, że wcześniej go odrzucił. Teraz był on, wiatr, szklanka i ten nie 
wypalony papieros. Dopił tę niedokończoną kawę, podszedł do barku, wycią-
gnął wodę. Człowiek musi pić. Człowiek musi żyć.

P.Ch.
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W pochmurnym pokoju 




