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 Pierwszego września przypa-
da kolejna rocznica wybuchu 
Drugiej Wojny Światowej. 
Polakom, a szczególnie miesz-
kańcom Gdańska, nie trze-
ba przypominać, którego to 
było roku. To niezapomniane 
wspomnienie napaści niemiec-
kiej z zachodu, a dnia siedem-
nastego - sowieckiej ze wscho-
du na Polskę. Ile nieszczęść 
przyniosła naszemu narodowi 
tamta wojna, nie trzeba ciągle 
przypominać. Ile pochłonęła 
ludzkich istnień, ile zostawiła 
gruzów i pogorzelisk. Ile dra-
matów ludzkich. A  wszystko 
w imię wyższości rasy nordyc-
kiej, dlatego trzeba było znisz-
czyć rasę semicką, a  słowiań-
ską uczynić tylko siłą roboczą, 
by służyli rasie ponadludzkiej. 
Trzeba było w imię tej strasz-
nej pychy zniszczyć wszystko, 
co było oparte na prawie Bo-

żym, aby zbudować komu-
nistyczny „raj na ziemi”, do 
którego ciągle jeszcze niektó-
rzy tęsknią… Ta najstraszniej-
sza z wojen, przyniosła morze 
cierpień naszemu narodowi 
i  całej ludzkości, zapisanych 
na trwałe w  naszej pamięci. 
Pamiętamy, że tego pierw-
szego dnia wojny, rozpoczęła 
się droga do męczeństwa ks. 
Bronisława Komorowskiego 
i wielu Polaków, mieszkańców 
Wolnego Miasta Gdańska. 
Ileż wtedy było tragicznych 
historii i dramatów osobistych 
i rodzinnych…
 Oto jedna z historii, której 
autorem jest Marian Nosal, 
w wierszu „Trzykrotne powo-
łanie”, w  którym tak napisał 
historię ojca, żołnierza spod 
Monte Cassino: „Miałeś mieć 
urodziny / Miał się zacząć rok 
szkolny / Gdy przyszedł list 

złowieszczy / Zatruty jadem 
wojny / Przyszło w  ostatniej 
chwili / Do armii powołanie / 
Czekał cię czas nieznany [...] 
I  tak się zaczął wrzesień / 
Nie dźwięcznym dzwonkiem 
szkolnym / Lecz grzmotem 
bomb wybuchów / Syren 
wyciem upiornym - (potem 
następuje opis jego niewo-
li w  Workucie) - [...] Zjawia 
się orzeł we śnie / Proroctwo 
w dziobie niesie / Dwanaście 
drewnianych kłód / Upuszcza 
na tajgi grunt / Za dwanaście 
miesięcy / Żołnierskie powoła-
nie / Polska ci znowu wręczy / Bo 
armia zmartwychwstanie [...] 
Generał Anders cię wiódł / 
W piątej kresowej armii / Przez 
dalszy i  bliższy wschód / do 
górzystej Italii / Tam krwią że-
ście podlali / Czerwone polne 
maki / i prochem je podsiali / 
Polskie stawiali znaki / Góra 
Monte Cassino / Wam tylko 
się poddała / Tam Polak szedł 
i ginął / A  Ojczyzna czeka-
ła/ Ale nie tylko ona / Czworo 
twych małych dzieci / Czeka-
ła także żona / A  ty krążysz 
po świecie [...] Umiałeś życie 
przeżyć / W pracy modlitwie 
zgodzie / I  nas życia nauczyć 
/ W  rodzinnej zagrodzie / 
Miałeś mieć urodziny / Gdy 
na swoim tapczanie / Otrzy-
małeś od Pana / Swe trzecie 
powołanie [...] Tak się kończy 
spisana / księga żołnierza Jana 
/ Co dostał w  swoim życiu / 
Trzykrotne powołanie”.
 Na progu września, ta hi-
storia przywodzi nam na myśl 
inne, potrójne powołane. 

Rubryka Księdza Proboszcza Zbigniewa Cichona
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Pierwsze, odnosi się do dzie-
ci, które zaczynają nowy rok 
szkolny - to jest powołanie 
do nauki, by mogły stać się 
w  życiu mądrymi i  odpowie-
dzialnymi obywatelami Polski. 
Drugie, to powołanie nauczy-
cieli do troski o  powierzone 
im młode pokolenie i ich wy-
chowanie. A trzecie, to powo-
łanie wszystkich Polaków do 
miłości Ojczyzny i  odpowie-
dzialności za nią. W dzień roz-
poczęcia nauki w  szkole, za-
praszam uczniów, nauczycieli 
i  rodziców, na Mszę Świętą, 
by prosić o błogosławieństwo 
Boże, tak aby wasze powołanie 
i  zarazem obowiązek, jeszcze 
lepiej realizować, zdobywać 

wiedzę i wyrastać na mądrych 
i  odpowiedzialnych obywa-
teli naszej Ojczyzny. To jest 
bardzo ważne wasze życiowe 
zadanie. Módlmy się gorąco 
o pokój i zgodę między naro-
dami, aby już nigdy wojny nie 
było, a w Ukrainie ustały wal-
ki i nastał upragniony pokój. 
Przepraszajmy za nasze grze-
chy, za bluźnierstwa i zniewa-
gi, kierowane pod adresem na-
szej wiary i Kościoła. Módlmy 
się o mądrość i odpowiedzial-
ność naszego narodu, szcze-
gólnie w życiowych decyzjach 
i wyborach każdego Polaka. 
 W  miesiącu, w  którym 
wspominamy, Bł. Ks. Broni-
sława oraz Polaków z Wolnego 

Miasta Gdańska, przywołuje-
my jeszcze jedno wydarzenie, 
którego będziemy świadkami 
w  tym miesiącu. Mianowicie 
15. września br., minie 100 lat 
od utworzenia w naszym mie-
ście, Klubu Sportowego „Ge-
dania”. Jego historia powiąza-
nia jest z historią naszego ko-
ścioła pw. Św. Stanisława BM, 
który w tym czasie powstawał 
w obecnej lokalizacji, a Polacy 
i  sportowcy, w osobie księdza 
Bronisława, mieli swojego 
duszpasterza i opiekuna. 
 W  tym roku, w  pośrod-
ku lata, w Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku została 
otwarta bardzo ciekawa wy-
stawa pt.: „W sporcie siła. Hi-
storia Klubu Sportowego Ge-
dania”. Podczas uroczystego 
otwarcia, prof. Janusz Trupin-
da, autor scenariusza wystawy, 
powiedział: „Klub Sportowy 
Gedania, to była organizacja, 
która była czymś więcej niż 
tylko zwykły klub sportowy. 
To była organizacja, która 
skupiała właściwie wszyst-
kich Polaków mieszkających 
w Wolnym Mieście Gdańsku, 
dlatego że nie było rodziny, 
polskiej rodziny przed woj-
ną w  Gdańsku, która by nie 
miała czegoś wspólnego z Ge-
danią. To było takie miejsce, 
gdzie Polacy mogli poczuć się, 
jak u siebie, mogli mocniej ak-
centować swoją polskość, mo-
gli kultywować tradycje naro-
dowe. Takie miejsce wolności, 
można powiedzieć. Zwłaszcza 
w  latach trzydziestych, kiedy 
w Gdańsku rządzą już naziści 
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i atmosfera staje się wroga wo-
bec Polaków, to Gedania jest 
taką oazą wolności. Niemcy 
bardzo bali się Gedanii, bali 
się tej organizacji, która Pola-
ków skupiała i dawała im taką 
podstawową siłę fi zyczną, bo 
przecież uprawianie sportu 
wzmacnia. I  można powie-
dzieć, że sport to jest taka dzie-
dzina życia, trochę rozryw-
kowa w naszym życiu, trochę 
dodatkowa. A  tutaj okazuje 
się, historia Gedanii pokazuje, 
że było to coś zupełnie inne-
go, że ten sport pełnił bardzo 
ważną rolę w  wychowaniu 
obywatelskim, w  wychowa-
niu patriotycznym”. Dlatego 
myślę, że w tych konotacjach 
ze sportem, trzeba szczególnie 
młodym Polakom - Gdańsz-
czanom, przypomnieć i uczyć 
w  kontekście 100-lecia po-
wstania KS „Gedania”, tej naj-
ważniejszej polskiej organiza-
cji w Wolnym Mieście Gdań-
sku.

 Szukając w  Internecie pro-
gramu obchodów setnej rocz-
nicy powstania KS Gedanii, 
natrafi łem na następujące 
propozycje (www.gdansk.ipn.
gov.pl), które chciałbym zacy-
tować. Prezes Gedanii 1922, 
Władysław Barwiński, po-
wiedział: „Historia zobowią-
zuje - to motto, które wzięli-
śmy mocno do siebie, to jest 
ta wartość, o  którą musimy 
dbać. Stąd także współpraca 
z  Instytutem Pamięci Naro-
dowej. Bardzo dziękuje za to, 
że instytucja wyraziła zainte-
resowanie historią o Gedanii. 
My od 2006 r. kultywujemy 
tu historię, głównie w  pionie 
szkolenia sportowego, to są 
korzenie Gedanii, Gedania 
w  1922 roku powstała wła-
śnie jako sekcja piłki nożnej. 
Jesteśmy dumni, że jesteśmy 
w  tym gronie i  wśród naszej 
społeczności, bo łącznie Geda-
nia to jest prawie 1000 pod-
opiecznych, bo oprócz 600. 

chłopców, którzy trenują pił-
kę nożną jest 100. chłopców 
w Szkole Mistrzostwa Sporto-
wego, mamy także przedszko-
le sportowe. Jesteśmy dumni, 
że w 100. rocznicę udało nam 
się połączyć siły”. Z kolei, dr 
Paweł Piotr Warot, dyrektor 
Oddziału IPN w  Gdańsku, 
przedstawił szereg projektów, 
które w  ramach obchodów 
100. rocznicy powstania KS 
Gedanii, realizuje gdański 
oddział IPN. „Udało nam się 
odnaleźć w  Filmotece Naro-
dowej fi lm z  wiosny 1939 r. 
pt. „Polska w Gdańsku”. Film 
jest niezwykły, dlatego chce-
my poddać go rekonstruk-
cji cyfrowej, pokoloryzować 
i  pokazać podczas obchodów 
rocznicy. W  związku z  rocz-
nicą przygotowujemy także 
wystawy. Jedna bezpośrednio 
odnosi się do Gedanii i działa-
czy klubu, wystawa nosi tytuł 
„ Z miłości do Sportu, z dumy 
bycia Polakiem”. Kolejna eks-
pozycja „Polacy w  Wolnym 
Mieście Gdańsku” jest tworzo-
na w trzech częściach. Trzecia 
część zostanie zaprezentowana 
podczas obchodów 100- lecia 
Gedanii. Wystawa opowiada 
o  sportowcach klubu, a  także 
o  działaczach Gedanii”. „Ko-
lejnym projektem, który re-
alizuje IPN Oddział w Gdań-
sku, jest Pamiątkowa Księga 
Kazimierza Papée - Komisarza 
Generalnego RP w  Wolnym 
Mieście Gdańsku, z  unika-
towymi zdjęciami Gedanii. 
O  księdze podczas konferen-
cji opowiadał dr hab. Janusz 
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Trupinda, dyrektor Muzeum 
Zamkowego w  Malborku. 
Szereg projektów w  ramach 
obchodów 100-lecia Geda-
nii realizuje Gedania 1922. 
To m.in. Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski U-11, mecz 
towarzyski z  drużyną ekstra-

klasy, festyn dla mieszkańców 
Gdańska. Dnia 15. września 
odbędzie się uroczysta Gala 
w Muzeum II Wojny Świato-
wej w Gdańsku”.
 Myślę, że wśród wielu punk-
tów programu obchodów tej 
wielkiej rocznicy, nie zabrak-

nie modlitwy za pomordowa-
nych, zmarłych sportowców 
i działaczy KS Gedania, pod-
czas Mszy św., sprawowanej 
w  naszym kościele, w  cieniu 
którego toczyły się losy naj-
starszego Klubu Sportowego 
w Gdańsku.  

PIĘKNE MYŚLI: 
 Nawet najmniejsza 

zmiana dokonywana 
dzień po dniu, może za ja-
kiś czas przynieść niespo-
dziewanie wielkie efekty.
 (Jadwiga Stasica)
 Zawsze szukaj w sobie 
siły potrzebnej do rozpo-
częcia dialogu.
 (Carolina Polak)

 Najpierw sam powinie-
neś trwać w pokoju, aby 
ten pokój zanieść później 
innym.
 (Tomasz A. Kempis)

 Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym 
wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść 
błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, 
własnej stałości nie doprowadzili do upadku. 
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana nasze-
go i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwa-
ła zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! 
Amen.
 Ataki nieszanujących praw Bożych uderzają 
w nas z różnych stron, jakże często pod płasz-
czykiem niesienia dobra. Nie dajmy się im znie-
wolić. Najlepszą obroną jest ucieczka do Jezusa 
Chrystusa. On jest i drogą, i prawdą, i życiem. 
W Nim szukajmy schronienia.  J.W.

ZACZERPNIĘTE
Z PISMA ŚWIĘTEGO
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 Z pewnością wielu z nas ma 
wspaniałe wspomnienia z nimi 
związane. Mam nadzieję, że 
ostatnie dwa miesiące, były 
dla wielu czasem odpoczyn-
ku i  relaksu. Zgromadzone 
siły na pewno będą potrzebne 
podczas dni i miesięcy nauki, 
pracy i  zadań, które postawi 
nam nasze życiowe powołanie. 
Przed nami bowiem kolejne 
wyzwania w pracy, polegające 
na zdobywaniu wiedzy i  mą-
drości życiowej oraz budo-
waniu naszej duchowej więzi 
z Panem Bogiem i ludźmi. Bu-

dowanie wspólnoty, również 
tej parafi alnej, trwa u nas już 
od pięćdziesięciu lat. Podczas 
tegorocznych wakacji, udało 
mi się spotkać z moimi daw-
nymi nauczycielami ze szkoły 
średniej.
 Przypomnę nie znającym 
mojego życiorysu, że ukończy-
łem Zespół Szkół Morskich 
w  Gdańsku Nowym Porcie 
i  zdobyłem zawód: technik 
elektromechanik, maszyn 
i urządzeń elektrycznych. Pra-
cowałem zawodowo w  Mor-
skim Porcie Handlowym oraz 
byłem nauczycielem zawodu 
w  szkole, którą ukończyłem. 

I  to mnie 
przypadł za-
szczyt prze-
wodniczenia 
Mszy św. 
dziękczynnej 
w  Bazylice 
Mariackiej, 
w  50. rocz-
nicę powsta-
nia mojej 
Alma Ma-
ter, w  2011 
roku. A  to 
nasze spotka-
nie z nauczy-
cielami, po 
wielu latach 
nie widzenia 
oraz długie 
r o z m o w y , 
uświadomiły 
mi, jak waż-
ni są ludzie, 

których na drodze naszego 
życia stawia nasz Najlepszy 
Nauczyciel, a szczególnie, tych 
którzy tworzą szkołę. To bar-
dzo ważne relacje, które rzu-
tują na całe nasze dalsze życie. 
Zazwyczaj bywa tak, że jak 
już się zapomni te wszystkie 
szkolne wzory fi zyczne, mate-
matyczne czy daty z lekcji hi-
storii, to w pamięci pozostają 
ludzie, których w  szkole spo-
tkaliśmy. 
 Zapewniam, że za dwadzie-
ścia czy trzydzieści lat „nasza 
Pani” nie będzie pamiętać na-
szych ocen, ale będzie pamię-
tać, jakimi ludźmi byliśmy 
wobec niej. My też nie będzie-
my pamiętać tych wszystkich 
mądrych tematów, o  których 
mówiła, ale będziemy pamię-
tać, że robiła to z uśmiechem 
i pełną życzliwością. Szkoła to 
czas budowania przyjaźni. Je-
śli komuś udało się wynieść ze 
szkoły oprócz zdobytej wiedzy, 
potwierdzonej świadectwem 
z wyróżnieniem, również war-
tościowe przyjaźnie, to wtedy 
dobrze wykorzystaliśmy czas 
pobytu w szkole. A to właśnie 
dzięki ludziom szlachetnym 
i  dobrym, będziemy zawsze 
mogli znaleźć pomoc w trud-
nych chwilach naszego życia. 
Tam, gdzie człowiek ma szcze-
rego przyjaciela, tam znajdzie 
dach, pod którym będzie mógł 
się schronić. Ktoś tak ładnie 
powiedział. Prawdziwy przyja-
ciel, można stwierdzieć, to po-
tężna „twierdza obronna”. Jest 
takie pouczające opowiadanie, 
które to potwierdza: „Żył kie-

Ksiądz Proboszcz
Zbigniew Cichon

za nami wakacje…
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dyś możny władca. Wiedział, 
że ilość dni, które mu pozosta-
ły, zmniejszają się nieuchron-
nie. Co stanie się z jego pięk-
nym królestwem, gdy będzie 
musiał je pozostawić? Otoczo-
ne było bowiem ze wszystkich 
stron wrogami. Jak poradzi 
sobie z nim młody książę, ten 
syn zbyt młody i niedoświad-
czony, który urodził się, gdy 
władca był już w  podeszłym 
wieku? Gdzie będzie mógł się 
schronić? Kto go będzie bro-
nił? Myśli te dręczyły starego 
króla tak bardzo, że pewnego 
dnia powiedział do syna: Synu 
mój, ja nie będę już rządził 
długo i  nie wiem, co się sta-
nie po mojej śmierci. Jest wie-
lu nieprzyjaciół wokół tronu. 
Boję się bardzo o  królestwo, 
które stworzyłem, jak również 
o  ciebie. Umarłbym spokoj-
niejszy, gdybym wiedział, że 
masz pewne schronienie w wy-
padku niebezpieczeństwa. 
Dlatego radzę ci, byś objechał 
królestwo i  zbudował twier-
dze we wszystkich jego zakąt-
kach, na wszystkich granicach 
kraju. Posłuszny młodzieniec 
natychmiast wyruszył w  dro-
gę. Objechał cały kraj, góry, 
doliny i tam, gdzie znajdował 
odpowiednie miejsce, kazał 
budować solidne i  ogromne 
twierdze. Twierdze powsta-
ły w  głębi lasów, w  ukrytych 
dolinach, na szczytach pagór-
ków, na pustyniach, na brzegu 
rzek i  na stokach gór. Kosz-
towały mnóstwo pieniędzy, 
ale książę nie zwracał uwagi 
na wydatki. W grę wchodziło 

jego ży-
cie i jego 
tron. Po 
pewnym 
c z a s i e 
m ł o d y 
k s i ą ż ę 
w r ó c i ł 
do pała-
cu kró-
la, swe-
go ojca. 
Z m ę -
c z o n y , 
w yc h u -
d z o n y , 
ale zado-
wo lony 
z  wyko-
n a n e g o 
zadania 
s t a n ą ł 
p r z e d 
o j c e m . 
A  więc 
synu, jak ci poszło? Czy zrobi-
łeś to, co ci poleciłem? - spytał 
król. Tak, ojcze - odpowiedział 
książę. W całym kraju wznoszą 
się twierdze nie do zdobycia: 
na pustyni, w górach, w głębi 
lasów. Stary król, najpotęż-
niejszy jakiego znała historia, 
zamiast pogratulować synowi 
i pochwalić wszystkie wysiłki, 
kiwał głową, jakby ktoś spra-
wił mu wielką przykrość. Nie 
to miałem na myśli, mój synu. 
Musisz powrócić i  zacząć od 
nowa - powiedział. Twierdze, 
które zbudowałeś, nie obronią 
cię w  przypadku niebezpie-
czeństwa: będziesz sam i  nie 
zdołasz uciec przed zasadzkami 
i pułapkami twoich nieprzyja-

ciół za pomocą murów i  ka-
mieni. Musisz zbudować sobie 
schronienie w  sercach osób 
szlachetnych i  dobrych. Mu-
sisz ich poszukać i zdobyć so-
bie ich przyjaźń. Jedynie wów-
czas będziesz wiedział, gdzie 
możesz znaleźć azyl w  chwi-
lach niebezpieczeństwa. Tam, 
gdzie człowiek ma szczerego 
przyjaciela, tam znajdzie dach, 
pod którym będzie mógł się 
schronić. Książę znów wyru-
szył w drogę. Tym razem udał 
się nie na pustynie, urwiska 
i dzikie puszcze, lecz skierował 
się do ludzi, aby pośród nich 
zbudować sobie schronienie, 
o jakim myślał jego ojciec, sta-
ry król pełen mądrości. Wy-
magało to o wiele więcej wy-
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siłków i trudów. Książę jednak 
nigdy ich nie pożałował. Gdy 
bowiem po pewnym czasie 
stary władca zmarł i  opuścił 
ten świat, książę nie musiał 
się obawiać żadnego wroga.” 
(Bruno Ferrero, 365 krótkich 
opowiadań dla ducha, s. 324-
326, Warszawa 2009).
 Chciałbym zatem podsunąć 
uczniom pewien pomysł czy 

radę. Znajdujcie sobie w szko-
le przyjaciół, którzy będą dla 
was takimi twierdzami chro-
niącymi i  pomagającymi do-
brze iść przez życie. Każdego 
dnia wieczorem, przy rachun-
ku sumienia, zadajcie sobie 
pytanie: ile twierdz zbudowa-
łem dzisiaj? Ilu przyjaciół zdo-
byłem? Ile przyjaźni umoc-
niłem? Szukajcie przyjaciół 

szczególnie wśród 
tych, którzy z róż-
nych powodów są 
odtrąceni. Z  któ-
rymi nikt nie chce 
się bawić. Któ-
rzy są biedniejsi 
czy słabsi. W  ten 
sposób pozyska-
cie sobie jeszcze 
jednego Przyja-
ciela, Pana Jezusa. 
Przyjaciela wy-
jątkowego, który 
przychodzi do nas 
w drugim człowie-
ku, naszym bliź-
nim. Tego życzę 

wszystkim uczniom, nauczy-
cielom, rodzicom, katechetom 
i  kapłanom, którzy przecież 
wspólnie rozpoczną, już nie-
długo, nowy rok szkolny. Na 
trud nauki, pracy, dorastania 
i  dojrzewania, dobrze wyko-
rzystanego czasu w szkole, ży-
czę wszystkim: „Szczęść Boże!”



9SKAŁKA • wrzesień 2022 r.



10 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.



11SKAŁKA • wrzesień 2022 r.



12 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.



13SKAŁKA • wrzesień 2022 r.

 Po blisko pięćdziesięciolet-
niej przerwie znów ruszyłem 
na pielgrzymi szlak do Matki 
Bożej Jasnogórskiej. Co mnie 
skłoniło do takiej decyzji. Ta 
pielgrzymka była 40-tą Jubi-
leuszową Pieszą Pielgrzymką 
z  Gdańska do Częstochowy. 
I chyba ta 40-tka tak mną „za-
kręciła”. Przecież nie tak dawno 
skończyłem 70 lat, nie tak daw-
no obchodziliśmy z  kochaną 
Żonką 40-to lecie małżeństwa, 
i wreszcie nie tak dawno rozpo-
cząłem życie emeryta. Mam za 
co dziękować Panu Bogu i Mat-
ce Najświętszej za tyle łask, tyle 
czułej opieki i… przepraszać za 
swoją niesubordynację wobec 
Najwyższego i  Maryi. Doszło 
jeszcze kilka innych intencji. 
„Zapakowałem je wszystkie do 
pielgrzymiego plecaka” i ruszy-
łem w Imię Boże, w Imię Maryi, 
w  grupie pokutnej. (Były do 
wyboru dwie grupy: ewangeli-
zacyjna – z dzieleniem się Sło-
wem Bożym na jednym z  od-
cinków każdego etapu i  grupa 
pokutna – przemierzająca ten-
że odcinek w ciszy, sam na sam 
z Jezusem i Matką Bożą.)
 Dzień pierwszy Gdańsk – 
Godziszewo (blisko 33 km): 
Na mojej ulicy dopada mnie 
młody mężczyzna Tomek. Też 
idzie na pielgrzymkę. Pakuje się 
do naszego samochodu i razem 
ruszamy. Potem z nim i dwoma 
Pawłami (też młodzieńcami) 
tworzymy grupę noclegową 
„Dobre Chłopaki”. / Msza św. 

w  Bazylice Mariackiej inaugu-
ruje 40-tą Jubileuszową Pieszą 
Gdańską Pielgrzymkę na Jasną 
Górę. Czuję wzruszenie. / Star-
sza pani prosi mnie o modlitwę 
o nawrócenie z alkoholizmu jej 
syna. / W  okolicach św. Woj-
ciecha Matka Boża kieruje mój 
wzrok w stronę drobnej kobie-
ty, pchającej duży wózek z  jej 
niepełnosprawną córką Mar-
tą. Siostra Grażynka z gdańską 
pielgrzymką idzie pierwszy raz. 
Ależ odważna niewiasta. Tego 
dnia kółko od wózka buntuje 
się i  odpada. Doraźne napra-
wy przynoszą chwilowy efekt, 
ale to dopiero pierwszy etap. / 
Przez Kłodawę idą ze mną moja 
córka i  wnuczki. / Wieczor-
na adoracja i  apel w  kościele 
w  Godziszewie. Apel w  wersji 
młodzieżowej. Duchowo po-
czułem się młodo, oby tak do 
końca. A  PESEL? No cóż – 
czuję go trochę w kościach.
 Dzień drugi Godziszewo – 
Skórcz (nieco ponad 31 km): 
Znów kółko od wózka Matry 
daje znak o  sobie. Zakładamy 
je na ośkę. Przyklepuję je pro-
sząc – święty Józefie napraw je. 
Jeszcze tylko za sprawą brata 
Zenka, fachowcy przemieniają 
koła i… wózek bezkolizyjnie 
dojechał do końca pielgrzymki. 
Św. Józef pomógł. / Matka Boża 
daje mi drugie zlecenie – troska 
o niepełnosprawnego, na wóz-
ku Zbyszka. Jest bez opiekuna! 
Dotrwał do końca pielgrzymki, 
dzięki wspaniałym młodzień-
com, którzy wzięli go pod swo-

je skrzydła. / Jest piątek – droga 
krzyżowa na ostatnim odcinku 
etapu. Zmęczenie pozwala le-
piej wczuć się w mękę Zbawi-
ciela.
 Dzień trzeci Skórcz – Osie 
( blisko 28 i  pół km): Odci-
nek ciszy przez „kocie łby”. Tak 
trudno jest mi zagłębić się cał-
kowicie w moje wnętrze i wsłu-
chać w  głos Jezusa i  Maryi. / 
W  Osiu czekamy na wejście 
do kościoła, kończy się wła-
śnie ślub. Gromkie życzenia dla 
młodej pary od pielgrzymów. / 
Wieczorna adoracja i apel z bło-
gosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem każdego z  piel-
grzymów. / „Dobre chłopaki” 
nocują u wspaniałych ludzi.
 Dzień czwarty Osie – 
Gruczno (nieco ponad 32 km): 
Ruszamy w  niezbyt mocnym 
deszczu. Jest z nami tak do pół 
etapu. / Zamiast słonka uśmie-
chają się do nas wielkie łany 
słoneczników. / Mijane, pasące 
się  na pastwiskach krowy z za-
ciekawieniem obserwują nas. 
Fajnie to wygląda. / Na posto-
ju w  Plewie prócz czekającego 
nas posiłku jest też dyskoteka. 
Dla nowicjuszy to niespodzian-
ka. Weterani pielgrzymkowi są 
na to przygotowani. Tańczą też 
niepełnosprawni na wózkach. 
Radośnie wielbimy Pana Boga.
 Dzień piąty Gruczno – 
Bydgoszcz Fordon (28 km): 
W Topolnie nawiedzamy Sank-
tuarium Matki Bożej Uzdro-
wienia Chorych. Tu posługiwa-
li kiedyś Paulini, przed kasatą 
zakonu w  zaborze pruskim. / 
Zmierzamy trasą w  okolicach 
doliny Wisły. Piękny na nią 
widok z  górki, którą młodzi 

KRÓTKIE OPOWIADANIE
– OczAmI PIElgRzymA
Jasiek Dolina
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pielgrzymi zdobywają biegiem. 
/ Dziś pierwszy sierpnia. Czci-
my godzinę „W”, godzinę roz-
poczęcia Powstania Warszaw-
skiego. / Jeden z postojów jest 
w  „fabryce” kwiatów VITRO-
FLORA. Posilamy się w otocze-
niu pięknych sadzonek kwiato-
wych. / W  Bydgoszczy mamy 
asystę policji na motocyklach. 
/ Nocleg w  rodzinnym domu 
jednego z Pawłów od „Dobrych 
Chłopaków”.
 Dzień szósty Bydgoszcz – 
Złotniki Kujawskie (blisko 37 
km): W uzgodnieniu z koleja-
rzami przechodzimy nad Brdą 
wiaduktem kolejowym. Mu-
simy precyzyjnie zmieścić się 
w czasie. / Odcinek ciszy, cho-
ciaż przebiega lasem, to jednak 
słonko nas grzeje mocno. Czuję 
„ciężar” tego sposobu pielgrzy-
mowania. 
 Dzień siódmy Złotniki 
Kujawskie – Kruszwica (po-
nad 31 i pół km): Słonko daje 
o sobie znać na asfaltowej dro-
dze. / Kolejny raz krowy prze-
rywają swoje żucie trawy, by 
nas poobserwować. / Adoracja 
i  apel wieczorny w  połączeniu 
z modlitwą wstawienniczą nad 
każdą siostrą i  bratem, którzy 
takiej modlitwy potrzebują. / 
Tym razem nocuję razem ze 
Zbyszkiem i  jego opiekunem. 
Podziwiam młodzieńca, zatro-
skanego o  swojego podopiecz-
nego. 
 Dzień ósmy Kruszwica – 
Ślesin (blisko 35 km}: Żarówa 
bije z nieba, miejscami topi się 
asfalt. Mijamy jeziorka. Ach 
jakby się człowiek wykąpał 
w  nich w  taki upał. Chłopie 
to nie wczasy, to pielgrzymka 

– przywołuję się do porząd-
ku. / Po raz pierwszy na trasie 
pielgrzymki natrafiamy na żni-
wa. / Jeden z postojów w Skul-
sku, w  Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej – znanym mi 
już wcześniej sanktuarium. / 
W  tym dniu pokonujemy po-
łowę całego szlaku pielgrzymie-
go – była wstęga i balony oko-
licznościowe. Jest to też połowa 
dni przebytych w pielgrzymce.
 Dzień dziewiąty Ślesin – 
Koło (blisko 38 km): Dociera-
my do Lichenia, gdzie uczestni-
czymy w Mszy św. w tutejszym 
Sanktuarium. / Na jednym 
z  odcinków mieszkańcy wi-
tają nas dywanem usypanym 
z kwiatów na drodze. / Upał nie 
lżeje. Przez pewien czas idziemy 
lasem, dającym ażurowy cień. 
Leśne podłoże pozwala na pew-
ną gimnastykę nóg. Zawsze to 
coś innego niż asfalt. / Adora-
cja wieczorna i apel kończy się 
pobraniem z koszyczka cytatów 
z  Pisma Świętego. Mój cytat: 
„I  drogą swą pójdziesz bez-
piecznie, bo noga się twoja nie 
potknie,” (Prz 3,23). Napawa 
mnie optymizmem.
 Dzień dziesiąty Koło – Tu-
rek (nieco ponad 28 km): Nad 
ranem przeszła burza. Tro-
chę ochłodziło się. Ruszamy 
w  lekkim deszczyku. Potem 
pochmurnie i  znowu słońce. / 
Dziś 6 sierpnia – Święto Prze-
mienienia Pańskiego. Mszę św. 
mamy w  Galewie w  Sanktu-
arium Przemienienia Pańskie-
go. Odpust. Na odpuście ku-
puję „joja” dla moich wnucząt. 
W   XIX wieku dzięki żarliwej 
modlitwie na Wzgórzu Galew-
skim, gdzie spoczywały prochy 

powstańców z 1830 r., w Kole 
i  okolicach cudownie ustąpiła 
zaraza cholery, dziesiątkująca 
tutejszych mieszkańców. / Jakoś 
źle mi się śpi na noclegu, a cze-
ka nas najdłuższy etap.
 Dzień jedenasty Turek - 
Warta (prawie 42 km): Msza 
św. o 7 rano i ruszamy w Imię 
Boże. / Trasa niełatwa, w słon-
ku. Ponownie najbardziej od-
czuwam „trudy” odcinka w ci-
szy – około 9 km. /Najdłuższy 
odcinek ma około 12 km. / 
W dobrej formie docieram do 
Warty. / Wieczorna adoracja 
i apel ze świadectwami pielgrzy-
mów. Wzruszające świadectwa.
 Dzień dwunasty War-
ta – Burzenin (blisko 34 km): 
Całkiem dobrze czuję się po 
najdłuższym etapie. / Msza 
św. tym razem w Sanktuarium 
Matki Bożej Księżnej Sieradz-
kiej w Charłupi Małej. / Krótki 
odcinek pokutny w ciszy, ale tu 
Matka Boża podpowiada mi, 
że moje serce ma być jak Dom 
w  Nazarecie. Rozważam co to 
ma znaczyć. Zawierzam Chry-
stusowi to polecenie. / Niezapo-
mniane spanie w remizie z ką-
pielą pod hydrantem z  wozu 
strażackiego. Ponoć w nocy był 
alarm dla OSP, jechali do akcji. 
Nic nie słyszałem. Spałem jak 
niemowlak. / Adoracja i  apel 
wieczorny znów w  połączeniu 
z modlitwą wstawienniczą.
 Dzień trzynasty Burzenin – 
Osjaków (21 i pół km): Krótszy 
etap pozwala na dłuższy sen. 
Msza św. o godz. 8 i potem wy-
marsz. / Gimnastyka dla nóg. 
Idziemy po tłuczniu, przez 
nowo budowaną lub moderni-
zowaną drogę. Spora część tra-
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sy drogami lokalnymi i  lasem. 
Jakaś odmiana dla asfaltu. / Na 
postoju w  Konopnicy, w  ko-
ściele adoracja Najświętszego 
Sakramentu. / W  Osjakowie 
apel na świeżym powietrzu, 
z  tańcami. Zaczęło się polone-
zem, ale też nie mogło braknąć 
tradycyjnej „belgijki”. Kolejne 
radosne uwielbienie Pana Boga 
i  Matki Bożej. / Ostatni mój 
nocleg w  prywatnym domu, 
u pani Jadwigi.
 Dzień czternasty Osja-
ków – Popów (ponad 34 km): 
To ostatni długi etap. Idziemy 
w  słońcu, ale już  nie jest tak 
upalnie. / Zauważam to co mó-
wili pielgrzymi weterani – bliżej 
Częstochowy trzeba samemu 
mocniej starać się o jedzenie. / 
Nocleg w  remizie. Na kolację 
zamawiamy pizzę. Jest OK!
 Dzień piętnasty Popów – 
Kamyk ( niecałe 18 km): Ten 
krótki „etapik” podzielony na 
trzy odcinki „łykamy z biegu”. 
Już czujemy Jasną Górę. / Na 
tym etapie pierwszy też raz wi-
dać w oddali klasztor jasnogór-
ski z  charakterystyczną wieżą. 
Przyklękamy, by złożyć hołd 
Maryi. / Przed Kamykiem łapie 
nas deszczyk – jak się okazało 
ostatni na 40-tej pielgrzymce. 
/ Wieczorem grill i  ognisko. 
Radosny apel, jesteśmy już tak 
blisko Pani Jasnogórskiej.
 Dzień szesnasty Kamyk 
– Częstochowa/Jasna Góra  
(13 i  pół km): Na jedynym 
postoju w  Kiedrzynie łączymy 
się z  pieszymi pielgrzymkami 
z  Helu i  Gdyni. / Na błonie 
jasnogórskie docieramy około 
piętnastej. Wita nas bp. Wie-
sław Szlachetka. / Jeszcze tylko 

trochę kroków i  kłaniamy się 
Matce Bożej w Jej Cudownym 
Jasnogórskim Obrazie. / Ma-
ryjo doszedłem, jestem przy 
Tobie, pamiętam, czuwam. / 
18.30 Msza św. przed Cudow-
nym Obrazem dla pieszych 
pielgrzymek Archidiecezji 
Gdańskiej. Przewodniczy bp. 
Wiesław. / 21.00 apel w Kapli-
cy Matki Bożej. Tłumy, tłumy 
ludzi.
 Dzień siedemnasty Jasna 
Góra: To dodatkowy dzień dla 
pielgrzymów w  Gdańska, by 
podziękować Panu Bogu i Naj-
świętszej Maryi za Jubileusz 
40-tolecia Pieszych Pielgrzy-
mek z Gdańska na Jasną Górę. 
W  Auli Jana Pawła II uczest-
niczymy w  dziękczynnej Mszy 
św. i adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. Jeszcze później, po 
15-tej Koronce do Miłosierdzia 
Bożego. / W wolnym czasie od-
bywam sentymentalny spacer 
po Jasnej Górze i jej okolicach. 
/ Czas wracać do Gdańska i… 
snuć plany o  kolejnej piel-
grzymce, jeśli Pan Bóg pozwoli.
 Każdego pielgrzymiego dnia 
pokonywaliśmy kolejne kilo-
metry ze śpiewem na ustach 
i skupieni na modlitwach m.in. 
Jutrznia, Godzinki, Różaniec, 
Koronka do Miłosierdzia, Dro-
ga Krzyżowa, Litania Loretań-
ska,  plus odcinek ewangeliza-
cyjny lub pokutny (w  ciszy). 
Hasłem przewodnim 40-tej 
Jubileuszowej Pielgrzymki 
było hasło „Ziemia Obiecana”. 
Wszak 40 lat Izraelici  prze-
mierzali swój szlak do Ziemi 
Obiecanej. Ku Ziemi Obieca-
nej ukierunkowane też były co-
dzienne konferencje (w oparciu 

o  Stary Testament - Mojżesz 
i Nowy Testament – Chrystus) 
głoszone przez kapłanów, sio-
strę zakonną Benedettę i  dwa 
małżeństwa. Każdego też dnia 
czerpaliśmy siły i radość do dal-
szego maszerowania, uczestni-
cząc w Mszy św. Ksiądz Łukasz 
Kierownik Pielgrzymki zawsze 
sprawował ją w intencjach gru-
py biało-złotej (grupa ta liczyła 
blisko 7 tysięcy) i dobrodziejów 
przyjmujących nas na noclegi 
i  karmiących na trasie. Wspa-
niali ludzie z szeroko otwartymi 
dla nas sercami. 
 Polsko – Ojczyzno moja, Ty 
jeszcze nie zginęłaś. Jak bocia-
ny powracają do swoich gniazd 
(a tak dużo zasiedlonych przez 
rodziny bocianie gniazd mija-
liśmy pielgrzymując), tak Twój 
Naród powraca wciąż do Sank-
tuariów i tych lokalnych, i tych 
„głównych” rozsianych po całej 
Polsce. Choć przesiany przez 
sita różnych szatańskich zasa-
dzek, to przecież wciąż wraca, 
by oddać Panu Bogu i  Maryi 
cześć. Polsko – Ojczyzno moja, 
Ty jeszcze nie zginęłaś, bo 
masz wspaniałą młodzież (jak 
jej wiele było i  w  naszej i  in-
nych pielgrzymkach zdążają-
cych na Jasną Górę), wspaniałe 
dzieciaczki, ludzi w  sile wieku 
i  seniorów (najstarszy uczest-
nik pielgrzymki gdańskiej miał 
ponad 80 lat). I masz wspania-
łych, świętych i  gorliwych Ka-
płanów, których przykładem są 
nasi przewodnicy, prowadzą-
cy nas do Ziemi Obiecanej na 
pątniczym szlaku 40-tej Jubi-
leuszowej Pieszej Pielgrzymki 
Gdańskiej.
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KATOlIcy W AKcJI
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”
Rok Duszpasterski 2021/22
Redaguje Antoni Kakareko

 «Prawdziwa cześć dla Eu-
charystii staje się z kolei szko-
łą czynnej miłości bliźniego. 
Wiemy, że taki jest prawdziwy 
i pełny porządek miłości, któ-
rego nauczył nas Pan: „Po tym 
wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będzie-
cie się wzajemnie miłowali” 
Eucharystia do tej miłości wy-
chowuje nas w  sposób naj-
głębszy, ukazuje bowiem, jaką 
wartość w oczach Bożych ma 
każdy człowiek, nasz brat 
i  siostra, skoro każdemu 
w  taki sam sposób Chrystus 
daje siebie samego pod posta-
ciami chleba i  wina. Jeżeli 

praktykujemy autentyczny 
kult eucharystyczny, w oczach 
naszych musi rosnąć godność 
każdego człowieka. A  poczu-
cie tej godności staje się naj-
głębszym motywem naszego 
odniesienia do bliźnich.
Musimy też wówczas stawać 
się szczególnie wrażliwi na 
każde ludzkie cierpienie i nie-
dolę, na każdą niesprawiedli-
wość i  krzywdę, szukając, 
w  jaki sposób praktycznie jej 
zaradzić. Uczymy się z  sza-
cunkiem odkrywać prawdę 
o  człowieku wewnętrznym, 
bo przecież właśnie to wnętrze 
staje się sakramentalnym 

mieszkaniem Boga w  Eucha-
rystii. Chrystus przychodzi do 
serc i  nawiedza sumienia na-
szych braci i  sióstr. Jakże od-
mienia się obraz wszystkich 
i każdego, gdy sobie to uświa-
domimy, gdy uczynimy to 
przedmiotem refl eksji! Tajem-
nica eucharystyczna staje się 
szkołą miłości bliźniego, mi-
łości człowieka.»[(z  Listu 
Apostolskiego Dominicae Ce-
nae (O tajemnicy i kulcie Eu-
charystii), Rzym, dnia 24 lu-
tego 1980 r., w  pierwszą 
Niedzielę Wielkiego Postu, 
w drugim roku Pontyfi katu].

FORmAcJA wrzesień AD 2022
Temat i tekst do medytacji: Eucharystia źródłem braterstwa z ludźmi i wezwaniem

do solidarności z potrzebującymi

Z nauczania Świętego Jana Pawła II:

mINI lEKSyKON lITURgIczNy(6):
gESTy lITURgIczNE – zNAK KRzyŻA
 Jest to podstawowy znak (nie 
tylko liturgiczny) każdego kato-
lika oznaczający Krzyż Jezusa 
Chrystusa na którym dokonało 
się nasze Zbawienie i Odkupie-
nie a  zarazem Znak Krzyża jest 
też wyznaniem wiary w  Boga 
w  Trójcy Świętej Jedynego: 
Ojca, Syna i  Ducha Świętego. 
W  liturgii eucharystycznej wy-
różniamy dwie formy Znaku 
Krzyża: dużą i małą. Duży Znak 
Krzyża czyni celebrans oraz 
wierni uczestniczący we Mszy 
Świętej, na samym początku Eu-

charystii oraz podczas Błogosła-
wieństwa końcowego. Czynimy 
go też podczas aspersji czyli po-
kropienia wodą świeconą, jeśli 
jest stosowa-
ne jako for-
ma zastępcza 
aktu pokuty. 
B i s k u p i 
Duży Znak 
Krzyża pod-
czas błogo-
sławieństwa 
końcowego  
w y k o n u j ą 

trzykrotnie. Mały Znak Krzyża 
wykonujemy podczas liturgii 
Słowa  przed Ewangelią, w cza-
sie wypowiadanego przez cele-
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bransa lub diakona prologu do 
Ewangelii „Czytanie z Ewangelii 
według świętego …” czyniąc 
kciukiem trzy małe Znaki Krzy-
ża na: czole, ustach i  na piersi. 
Ponadto warto pamiętać aby 
Znak Krzyża jako wyznanie wia-

 Ten najnowszy okres dzie-
jów POAK  przebiegał w  cie-
niu ważnych wydarzeń i  rocz-
nic zarówno w  Kościele jak 
i w Polsce oraz w Akcji Kato-
lickiej. Wszystkie te okoliczno-
ści znalazły też swoje odbicie 
w specyfice i charakterze dzia-
łalności POAK w  tym czasie. 
Ważniejsze przedsięwzięcia 
POAK tego okresu przypomnę 
w  niniejszej notce. Dwudzie-
stolecie Oddziału zbiegło się 
z Nadzwyczajnym Jubileuszem 
Miłosierdzia Bożego w Koście-
le Powszechnym oraz z obcho-
dami 1050 rocznicy Chrztu 
Polski. Opracowując program 
formacyjny w tym roku rzuci-
liśmy więc hasło: Kropielnicz-
ka w każdym domu! Hasło to 
przyjął też do swego programu 
Diecezjalny Instytut Akcji Ka-
tolickiej Archidiecezji Gdań-
skiej, a  także i  inne DIAKi 
w  Polsce a  promował je też 
Krajowy Instytut. Z okazji Ju-
bileuszowego Roku Miłosier-
dzia Bożego organizowane były 
również co miesięczne „Audio-
wizualne Wieczory ze Świętą 
Faustyną”, w czasie których ich 
uczestnicy zapoznawali się 
z  treścią „Dzienniczka” i  mo-
dlili się Koronką do Miłosier-

ry przenikał często nasze życie 
codzienne: podczas modlitwy 
osobistej bądź jako prosty akt 
strzelisty czyniony np. czy to 
przed i po posiłku oraz w trakcie 
posiłku czyniąc Znak Krzyża na 
chlebie (przed jego krojeniem), 

czy to przechodząc przed ko-
ściołem, kapliczką czy krzyżem 
przydrożnym, czy to przed po-
dróżą i  innymi czynnościami. 
Rodzice Znakiem Krzyża błogo-
sławią swoje dzieci przy różnych 
okazjach. 

dzia Bożego. Modlitwa Koron-
ką obecna też była w  czasie 
miesięcznych spotkań forma-
cyjnych. 22 października AD 
2017 w  Warszawie odbyła się 
uroczystość ogłoszenia Święte-
go Jana Pawła II pierwszorzęd-
nym Patronem Akcji Katolic-
kiej w  Polsce. W  związku 
z  powyższym i  w  naszym 
POAK odbyło się dziękczynie-
nie za to wydarzenie oraz zo-
stały wznowione „Multime-
dialne Wieczory ze Św. Janem 
Pawłem II”. Rok Pański 2018 
był rokiem obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę po niewoli zabo-
rów. Z  tej okazji w  ramach 
Wszechnicy Edukacyjno-For-
macyjnej odbyło się szereg spo-
tkań, wykładów i  seansów fil-
mowych. Tematem Wieczoru 
Młodych w ramach XXII edy-
cji Wieczorów Refleksji Reli-
gijnej i Społecznej 20 listopada 
2018 roku z udziałem red. Pio-
tra Szubarczyka z  IPN, wice-
dyrektora Wydziału Młodzie-
żowego Kurii Gdańskiej, ks. 
Łukasza Grelewicza oraz człon-
kini POAK Wiolety Żuraw-
skiej, była formacja patriotycz-
na katolików w  Polsce. Rok 
Pański 2019 w  Archidiecezji 

Gdańskiej był Rokiem Błogo-
sławionych Męczenników 
Gdańskich, w który to POAK 
Bł. Bronisława włączył się bar-
dzo aktywnie organizując sze-
reg przedsięwzięć modlitew-
nych i  intelektualnych, m.in. 
Dzień Skupienia dla DIAK 
AG z  Eucharystią i  Drogą 
Krzyżową odbytą na Cmenta-
rzu Ofiar II Wojny Światowej 
na Gdańskiej Zaspie. We wrze-
śniu tego samego roku w  ra-
mach ogólnopolskiej akcji mo-
dlitewnej Polska pod Krzyżem, 
ale też z okazji Roku Błogosła-
wionych Męczenników Gdań-
skich POAK Bł. Bronisława 
razem z  sąsiednimi Oddziała-
mi z  Parafii Św. Krzyża 
i Opatrzności Bożej na Gdań-
skiej Zaspie zorganizował duże 
spotkanie modlitewne na 
Cmentarzu Ofiar II Wojny 
Światowej i  w  Sanktuarium 
Św. Jana Pawła II. Akcent 
Roku Błogosławionych Mę-
czenników Gdańskich znalazł 
się także w  tematyce XXIII 
edycji Wieczorów Refleksji Re-
ligijnej i  Społecznej, na któ-
rych p. Elżbieta Grot z  Pra-
cowni Historycznej Muzeum 
w  Sztutowie wygłosiła o  nich 
prelekcję. Omawiane pięciole-

KARTKI z DWUDzIESTOPIĘcIOlEcIA PARAFIAlNEgO
ODDzIAŁU AKcJI KATOlIcKIEJ
Im. BŁ. KS. BRONISŁAWA KOmOROWSKIEgO (5)
Między porcelanowym a srebrnym jubileuszem (AD 2016-2022)
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cie to również czas wzmożonej 
aktywności społecznej POAK. 
Włączyliśmy się czynnie do 
kampanii Stowarzyszenia Od-
powiedzialny Gdańsk infor-
mującej i  alarmującej społe-
czeństwo o  szkodliwości 
działań ruchów LGBT, pro-
mujących ideologię gender 
w  szkołach i  o  wynikających 
z  tych działań niebezpieczeń-
stwach dla zdrowej formacji 
moralnej polskiej młodzieży, 
organizując m.in szereg spo-
tkań dyskusyjnych i  prelekcji, 
które  w  Klubie Parafi alnym 
„FIDES” wygłaszali m.in. ks. 
Krzysztof Gidziński, Alina 
Strzałkowska, Marek Skiba 
i inni.
 W tym okresie POAK  włą-
czył się czynnie również w dzia-
łalność Rady Dzielnicy 
Wrzeszcz Dolny wystawiając 
własną reprezentację w Radzie 
w osobach Hanny Burzyńskiej, 
Kazimierza Glinkiewicza oraz 
Sławomira Kalwasińskiego. 
Radni zaczęli odbywać swoje 
dyżury społeczne w Klubie pa-
rafi alnym „Fides”, dzięki cze-
mu przybliżyła się łączność 

Rady Dzielnicy z  Parafi ą. 
W  tych dyżurach uczestniczył 
również radny Miasta Gdańsk 
Romuald Plewa. Tematy spo-
łeczne, gospodarcze i politycz-
ne często pojawiały się też na 
spotkaniach, prelekcjach i wy-
kładach w ramach Wszechnicy 
Edukacyjno Formacyjnej. Bra-
li w nich udział takie osobisto-
ści sfery publicznej jak: euro-
posłanka Anna Fotyga, 
wiceminister Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego Jarosław 
Sellin, poseł Kacper Płażyński, 
radny Miasta Gdańsk Romu-
ald Plewa, prezes Stowarzysze-
nia Odpowiedzialny Gdańsk, 
Marek Skiba. POAK Bł. Bro-
nisława wziął też czynny udział 
w kampanii zachowania histo-
rycznego terenu dawnego Klu-
bu Sportowego Polaków Wol-
nego Miasta Gdańska 
„Gedania” i  przywrócenia pa-
mięci narodowej o tym Klubie 
jak też i  o  innych dziełach 
i  przedsięwzięciach podejmo-
wanych przez Polaków byłego 
Wolnego Miasta Gdańska jak 
np. Polskie Korporacje Akade-
mickie studentów Politechniki 

Gdańskiej, których stulecie 
powstania obchodziliśmy nie-
dawno. W  związku z  powyż-
szym w  ramach Wszechnicy 
Edukacyjnej i  Formacyjnej 
wspaniałe prelekcje w  Klubie 
Parafi alnym „Fides” wygłosili: 
dr. hab. Janusz Trupinda o KS 
„Gedania” oraz dr Anna Maria 
Klepacka o  korporacjach aka-
demickich polskich studentów 
Politechniki Gdańskiej w okre-
sie Wolnego Miasta. Bardzo 
ważną akcją modlitewno-apo-
stolską podjętą w  tym czasie 
była inicjatywa Mszy Świętych 
o  świętość kapłanów szczegól-
nie z naszej Parafi i, realizowa-
nych do dzisiaj w  pierwsze 
czwartki miesiąca co kwartał. 
Okres pandemii przyhamował, 
ale nie sparaliżował działalno-
ści POAK. W pewnym okresie 
odbywały się tylko spotkania 
modlitewne w kościele, ale eta-
py rejonowe Konkursu Biblij-
nego i  to zarówno w  formie 
konkursu plastycznego jak i   
konkursu wiedzy (w  formie 
zdalnej) odbywały się bez za-
kłóceń.
 21 i 22 listopada AD 2021 
miały miejsce – z racji pande-
mii skromniejsze wprawdzie 
niż zwykle – uroczystości zapo-
czątkowujące obchody srebr-
nego jubileuszu POAK, które-
go Członkowie mimo 
różnorakich trudności piętrzą-
cych się na drodze jednak z uf-
nością i wiarą w pomoc i wsta-
wiennictwo swego 
Błogosławionego Patrona pa-
trzą w dalszą przyszłość!
 Opracował Antoni Kakareko



Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Tymoteusz Tessmer

2 Barbara Jadwiga 
Wietrzykowska

3 Zuzanna Matylda 
Kurszewska

4 Wojciech Karwiński
5 Filip Kropidłowski
6 Paula Sarzała-Przybylska
7 Jan Mielko
8 Wiktor Waldemar Gnyba
9 Ben Bedri Jordan
10 Noel Benjamin Jordan
11 Jakub Pszczółkowski

Odeszli do Pana

1 Wanda Hawryluk, lat 74, 
ul. Grażyny

2 Małgorzata Nikiel, lat 69, 
ul. Waryńskiego

3 Wacław Butkiewicz,
lat 75, ul. Waryńskiego

4  Piotr Synak, lat 35,
ul. Wajdeloty

5  Stefania Kamińska, lat 
91, ul. Kraszewskiego

6 Wacław Zwoliński, lat 90, 
ul. Al. Legionów

7  Jerzy Lawiński, lat 63,
ul. Grażyny

8
 Izabela Rybus, lat 69,
ul. Chrobrego,
członkini 18 Róży

9  Zofia Rapacewicz, lat 86, 
ul. Lelewela

10 Ronald Kowalski, lat 62, 
ul. Kościuszki

11  Tadeusz Brynkiewicz,
lat 88, ul. Wyspiańskiego

12  Bogdan Marciniak, lat 74, 
ul. Kilińskiego

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Sakrament Małżeństwa 
zawarli:

1 Paweł Pietrzykowski
Karolina Maria Romaniec

Niech Wam Dobry Bóg 
błogosławi w życiu 

małżeńskim i rodzinnym

 

Jubileusz małżeński
obchodzą:

Anita i Kazimierz
 Kożyczkowscy

35. Rocznicę
Sakr. Małżeństwa
11.09.2022 g. 1230

Hanna i Piotr Nagiel
26. Rocznicę

Sakr. Małżeństwa
25.09.2022 g. 0930 

Bóg Ojciec Wszechmogący 
niech Was napełni swoją 

radością i błogosławi Wam 
i Waszym Rodzinom

 Kiedyś (sporo lat temu) 
usłyszałem od mądrego czło-
wieka: najprostszą drogą do 
zniszczenia Narodu,  jest 
zniszczenie szkolnictwa i słu-
ży zdrowia.Wiele w tym praw-
dy. Dlatego też powinniśmy 
dołożyć wszelkich starań, by 
tak się nie stało. Dużo słychać 
(nie tylko w ostatnich cza-
sach) na temat słabości na-
szego szkolnictwa. I dużo 
w tym prawdy. Narzekamy na 
sam system, ale też na na-
uczycieli, że są tacy i owacy, 
mamy do nich wiele preten-
sji.  Stawiamy gronu peda-
gogicznemu wygórowane 
wymagania. Tak, niewątpli-
wie pedagodzy powinni re-
prezentować sobą wysoką 
klasę zarówno zawodową jak 
i wartości etyczno-moral-
nych. W dużej mierze w ich 
rękach spoczywa kształtowa-
nie wiedzy i postaw społecz-
nych przyszłych pokoleń. Tyle 

tylko, czy my im w tym poma-
gamy? Czy nie ograniczmy się 
wyłącznie do roszczeń, pre-
tensji i krytykowania, niestety 
jakże często w obecności 
młodego pokolenia. Czy uczy-
my dzieci należnego szacun-
ku i posłuchu dla tych którzy 
ich uczą w szkołach?  Pamię-
tam, jak dawniej człowiek bał 
się przyznać do bury otrzy-
manej od nauczyciela, bo 
jeszcze w domu otrzymałby 
kolejną karę. A dziś …? Nie 
ulega kwestii, polska mło-
dzież, polskie dzieci potrze-
bują wspaniałych nauczycieli 
– takich którym trzeba sta-
wiać wysokie wymagania, ale 
też odpowiednio do tych wy-
magań wynagradzać. Polska 
młodzież, polskie dzieci po-
trzebują też tego, byśmy 
wszyscy pozytywnie wspiera-
li (w każdym aspekcie) grono 
pedagogiczne w trudzie 
kształtowania umysłów i cha-
rakterów Przyszłości Narodu.
 Jan Wontorski

PIÓREM REDAKTORA

 W imieniu redakcji „Skałki” i Wspólnoty Parafialnej życzymy 
Gronu Pedagogicznemu, Dzieciom i Młodzieży, by ten rozpoczyna-
jący się Rok Szkolny przyniósł obfite owoce w zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności życia młodego pokolenia, dla dobra nas wszystkich. 
Niech Duch Święty Was prowadzi w tym trudnym zadaniu.  J.W.


