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Ave Maria

Na skraju wioski niewielkie wzgórze 
na wzgórzach kłosy, a polne róże 
wzgórze porosły i ku figurze 
ciekawie wspięły się 
W zielonym słoju dumne lilije 
w szczerbatym dzbanie wysmukłe szyje 
wonnych goździków i georginie 
liliowo białe bzy 
 
W kwietnej powodzi w morzu zieleni 
sczerniały świątek tkwi 
do niego co dzień w wieczór majowy 
wieśniacy szli 
a żeby zły los ich dom omijał 
ludzie śpiewali „Ave Maria” 
a żeby zły los ich dom omijał 
ludzie śpiewali „Ave Maria” 
bolesna twarz wśród rys i pęknięć 
więc śpiewać trzeba 
jak najpiękniej „Ave Maria” 
 
Wśród wielu ludzi w tłumie zebranych 
klęczy ich dwoje, to zakochani 
Madonno zechciej cud jakiś sprawić 
by im nie było źle 
 
Wznosi Madonna ręce z cokoła 
tak już od wielu lat 
i błogosławi wszystko dokoła 
ich cały świat 
więc uroczyście choć wszystko mija 
ludzie śpiewają „Ave Maria” 
więc uroczyście choć wszystko mija 
ludzie śpiewają „Ave Maria” 
bolesna twarz wśród rys i pęknięć 
więc śpiewać trzeba 
jak najpiękniej „Ave Maria” 

Tadeusz Czarkowski
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kilka myśli proboszcza

„W tym miesiącu ziemia cała, 
życiem, wonią, wdziękiem lśni”… 
słowa tej pieśni maryjnej odda-
ją całe piękno tego czasu, któ-
ry przeżywamy. Piękno miesiąca 
maryjnego i przebogatą przyrodę, 
budzącą się do życia. Wystarczy 
pojechać drogą z Łeby do Słup-
ska, gdzie ciągną się przeogrom-
ne pola pokryte żółcią kwitnące-
go rzepaku, aby na własne oczy 
zobaczyć, jak prawdziwe są sło-
wa tej pieśni. Cały ten krajobraz 
wokół nas, ta soczysta zieleń i za-
pach ziemi, to jakby nowa nadzie-
ja, nowy zapał do życia. Chrystus, 
po swoim Zmartwychwstaniu, 
również wlewa w serca aposto-
łów nową nadzieję i entuzjazm. 
Potwierdza to przez swoje uka-
zywanie się uczniom, dawanie 
dowodu, że On żyje, że umarł, 
ale zmartwychwstał. Jakże wie-
le przeżyć towarzyszyło nam od 
czasu Zmartwychwstania Pań-
skiego. Sama uroczystość święto-
wania pamiątki Zmartwychwsta-
nia była powodem do wielkiej ra-
dości, do spotkań, do wspólne-
go przeżywania tego czasu, do 
wdzięczności Panu Bogu za dar 
wyzwolenia z niewoli grzechu. 
Jako nowe stworzenie patrzymy 
z nadzieją na nasze życie i na to, 

co w nim będzie się dokonywało, 
patrzymy z nadzieją na nowe ży-
cie z Jezusem Chrystusem. Do-
bry Bóg daje nam wiele powodów 
do radości. W czasie świętowa-
nia Zmartwychwstania Pańskie-
go, dane nam było radować się 
kanonizacją Jana Pawła II. Dzi-
siaj z dumą możemy powiedzieć, 
że żyliśmy i nadal żyjemy w cza-
sach św. Jana Pawła II, świętego 
naszych czasów, na którego na-
ukach praktycznie wychowaliśmy 
się. Wielka radość i entuzjazm to-
warzyszyły wielu rodakom, przy-
byłym do Stolicy Piotrowej na tę 
wielką uroczystość. Dzisiaj to już 
historia, ale przebogate doświad-
czenia pozostały. Wspólny śpiew, 
wspólna modlitwa, jednoczenie 
się przy Chrystusie przez osobę 
św. Jana Pawła II. Mamy święte-
go orędownika w niebie, który po-
maga nam kroczyć drogą za Chry-
stusem. Uczy nas budować życie 
na Ewangelii, na tym, co dobre, co 
święte, co uczyni je godnym. Co 
pozostanie w nas po tych przeży-
ciach? Co zmieni się w naszym 
życiu chrześcijańskim? Obyśmy 
nie pozostali tylko na etapie en-
tuzjazmu i zewnętrznej rado-
ści. Korzystajmy z orędownic-
twa św. Jana Pawła II i budujmy 
swoją przyszłość na trwałym fun-
damencie, krocząc za Chrystu-
sem - Dobrym Pasterzem. Przed 
nami codzienność – kłopoty i ra-
dości, trudy i zmagania. Wiele 
jeszcze mamy do zrobienia, ale to, 
co Pan Bóg nam ofiaruje każdego 
dnia, przyjmujmy z pokorą i cier-
pliwością. To, co było, niech nas 
cieszy, to, co będzie, niech napa-
wa optymizmem, że nie jesteśmy 
sami w trudach naszego życia. 
Patrząc na piękno budzącej się 
przyrody, czerpmy zapał i energię 
od Stwórcy tego piękna, a szcze-
gólnie w maju, kiedy towarzyszy 

nam Matka Jezusa Chrystusa i na-
sza Matka Maryja w wielorakich 
wezwaniach litanii loretańskiej. 
Niech Maryja napawa nasze ser-
ca pokojem i radością. Wykorzy-
stajmy każdą chwilę naszego ży-
cia na przybliżanie się do Boga.  
A św. Jan Paweł II, papież niech 
oręduje za nami.

Wasz Proboszcz o. Mariusz omi
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REGUŁY ZAKONNE
Niezwykłą formą, w jakiej Bi-

blia, a szczególnie Ewangelia 
przyjęły się w kulturze europej-
skiej były tzw. Reguły zakonne. 
To swoisty typ literatury euro-
pejskiej inspirowanej Biblią. Re-
guły zakonne, poczynając od tej 
najstarszej Reguła monachorum 
Benedyka z Nursji (zm. ok. 543 r.) 
poprzez kolejne, związane z po-
wstawaniem nowych zakonów, 
takie jak reguła franciszkańska, 
dominikańska czy jezuicka, były 
nowym odczytaniem Ewangelii  
i propozycją budowy określonego 
stylu życia opartego na niej. Re-
guły zakonne to niezwykle boga-
te i inspirujące źródło rozumienia 
Ewangelii przez ojców kolejnych 
rodzin zakonnych. 

Fundamentalna pod tym 
względem jest reguła św. Bene-
dykta. Początkowo skierowana 
do mnichów, jego reguła stała się 
przewodnikiem dla niezliczonych 
rzesz ludzi i przez kolejne wieki 
fundamentem ewangelicznego 
humanizmu w Europie. Oparta  
o zasadę równowagi między mo-
dlitwą i pracą, pełna zrozumie-

 Biblia „kodem 
kulturowym” Europy (iii)

nia dla natury człowieka, przyję-
ta przez kolejne wspólnoty mo-
nastyczne Reguła Benedykta sta-
ła się w Europie wzorcem budo-
wania wspólnot. Dla Benedyk-
ta życie zakonne nie polegało na 
współzawodnictwie mnichów  
w wyścigu do doskonałości przy 
używaniu metod graniczących 
czasem z dziwactwami i na prze-
sadnym gnębieniu ciała. Według 
jego reguły zakonnik miał obo-
wiązek liczyć się ze swoimi moż-
liwościami duchowymi, psychicz-
nymi i fizycznymi. Musiały być 
one uszanowane przez przeło-
żonych i przez całą społeczność, 
którą Benedykt widział jako ro-
dzinę będącą wzorem każdego 
życia społecznego. Na pierwsze 
miejsce wysuwana była wzajem-
na miłość, uładzana w życiu kon-
kretnym ojcowskim autorytetem 
przełożonego. Tak pojęta spo-
łeczność była jednym z elemen-
tów tworzącej się powoli i trwa-
jącej przez średniowiecze wizji 
ładu, obejmującej świat chrze-
ścijański. Benedyktyńska formuła 
małej wspólnoty łącząca umiejęt-
nie autorytet i porządek z wolno-
ścią, życzliwością, delikatnością, 
np. w stosunku do najbardziej po-
trzebujących, stanowiła rodzaj 
idealnego modelu, inspirującego 
wzorca. Kiedy w XI-XII w. zaczęło 
się formować społeczeństwo eu-
ropejskie, istotnym wyróżnikiem 
tego procesu było budowanie roz-
maitych wspólnot – właśnie wte-
dy kształtuje się wieś europejska, 
miasto europejskie ze swoimi spe-
cyficznymi cechami i mniejszymi 
grupami, a także wszelkiego typu 
wspólnoty rycersko-szlacheckie. 
Te organizmy zawierały pewne 
elementy chrześcijańskiej wspól-

noty, bardzo ewangeliczne, gdyż 
nawiązywały do wersetów z Dzie-
jów Apostolskich 2, 42-45, opisu-
jących pierwsze chrześcijańskie 
gminy: „Trwali oni w nauce Apo-
stołów i we wspólnocie, łamaniu 
chleba i w modlitwach. (...) Ci 
wszyscy, którzy uwierzyli, prze-
bywali razem i wszystko mie-
li wspólne. Sprzedawali majątki 
i dobra i rozdzielali je każdemu 
według potrzeby”. Ten opis pierw-
szej wspólnoty chrześcijańskiej  
i Reguła św. Benedykta wpłynęły 
bardzo mocno na wielką reformę 
XI i XII w., którą nazywamy re-
formą gregoriańską, a z której się 
zrodziło mnóstwo rodzin zakon-
nych. Bez obawy o popełnienie 
błędu można stwierdzić, że Re-
guła św. Benedykta jest pierwszą 
konstytucją europejską - Konsty-
tucją dla wspólnot, powstających 
w ówczesnej Europie. Był to na-
turalnie pierwotny impuls, gdyż 
później tworzono prawo, które 
miało regulować funkcjonowa-
nie tych wspólnot, ale podstawo-
wa inspiracja chrześcijańska pew-
nej wspólnoty z elementami rów-
ności, braterstwa i prawa, czyli 
wolności – zostały z niej zaczerp-
nięte. Właśnie te hasła i warto-
ści stworzyły Europę. Z tego po-
wodu Benedykta nazywa się czę-
sto ojcem cywilizacji europejskiej 
i patriarchą Zachodu, czego wy-
razem ze strony Kościoła jest ty-
tuł Patrona Europy. Jego otwar-
ta postawa, szacunek dla każde-
go człowieka, harmonijne łącze-
nie modlitwy i pracy, wrażliwość 
na ludzkie potrzeby, dostosowy-
wanie zadań do możliwości czło-
wieka, umiejętność zaczynania 
od nowa, gdy trudności niszczy-
ły jego dzieło, powodują, że jest 
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szczególnie bliski także dzisiej-
szemu człowiekowi, przed któ-
rym stoją ważne zadania budo-
wania sprawiedliwej społeczności 
ludzkiej, opartej na wzajemnym 
szacunku i dającej wszechstronne  
możliwości ochrony i rozwijania 
prawdziwego dobra.

Szczególnym przykładem po-
wstania reguły zakonnej, jako no-
wego i inspirującego sposobu od-
czytania Ewangelii i osadzenia na 
tym stałej formy życia, jest dzie-
ło św. Franciszka z Asyżu. Kiedy 
pod koniec XII wieku największą 
bolączką Kościoła było przesadne 
bogactwo i miernota moralna, nie 
mająca wiele wspólnego z Ewan-
gelią, odpowiedzią na taki stan 
rzeczy stała się postawa życiowa 
Franciszka Bernardone, ur. w Asy-
żu w 1182 r. Szczególnie zainspi-
rowany słowami Chrystusa „Jeśli 
chcesz być doskonały, idź, sprze-
daj, co masz i rozdaj ubogim (…) 
potem przyjdź i chodź za mną” 
(Mt 19,21). Franciszek przyjął, 
jako własny styl życia radykalnie 
i dosłownie naśladujący ubóstwo 
Chrystusa w Ewangelii. Kiedy za-
częli się gromadzić wokół niego 
uczniowie i naśladowcy, napisał 
dla nich opartą na Ewangelii regu-
łę życia. Tak samo uczynił dla pra-
gnących przyjąć podobny styl ży-
cia kobiet (1209) oraz ludzi świec-
kich (1221). Za każdym razem re-
guła była swoistym komentarzem 
do Ewangelii. Oto fragmenty za-
twierdzonej przez papieża Ho-
noriusza II w 1223 r. reguły fran-
ciszkańskiej: „Bracia niech nicze-
go nie nabywają na własność: ani 
domu, ani ziemi, ani żadnej innej 
rzeczy. I jako pielgrzymi i obcy 
(por 1 P 2,11) na tym świecie słu-
żąc Panu w ubóstwie i pokorze, 
niech ufnie proszą o jałmużnę; 
i nie powinni wstydzić się tego, 
bo Pan dla nas stał się ubogim 
na tym świecie (por. 2 Kor 8,9).  
W tym jest dostojeństwo naj-

wyższego ubóstwa, że ono usta-
nowiło was, bracia moi najmilsi, 
dziedzicami i królami królestwa 
niebieskiego, uczyniło ubogimi  
w rzeczy doczesne, a uszlachet-
niło cnotami (por. Jk 2.5). Ono 
niech będzie cząstką waszą, któ-
ra prowadzi do ziemi żyjących 
(por. Ps 141,6). Do niego, najmilsi 
bracia, całkowicie przylgnąwszy, 
niczego innego dla imienia pana 
naszego Jezusa Chrystusa nie 
chciejcie nigdy na ziemi posiadać.  
I gdziekolwiek bracia przebywają 
lub spotykaliby się, niech odnoszą 
się do siebie jak członkowie rodzi-
ny. I niech jeden drugiemu z za-
ufaniem wyjawia swoje potrzeby, 
jeśli bowiem matka karmi i kocha 
syna swego (por. 1 Tes 2,7) ciele-
snego, o ileż troskliwiej powinien 
każdy kochać i karmić swego bra-
ta duchowego! A jeśli który z nich 
zachoruje, inni bracia powinni 
tak mu usługiwać, jakby pragnę-
li, aby im służono (por. Mt 7,12)”.

Na przestrzeni wieków po-
wstało wiele reguł zakonnych, 
wyznaczających ewangeliczny 
styl życia: od reguły św. Bazylego  
(IV w.), poprzez regułę św. Au-

gustyna (354-430), św. Benedyk-
ta (ok. 476-543), św. Franciszka 
(1181-1226), czy św. Ignacego (1491-
1556). Zakony, jakie rozwijały się  
w oparciu o te reguły, stały się nie-
zwykle skuteczną formą ewange-
lizacji – przekazu orędzia zawar-
tego w Biblii, jako zawsze aktual-
nego. Wielkie reguły zakonne po-
kazują, że to, co wieczne, ważne  
i obowiązujące, trwające przez ty-
siąclecia, o każdej porze objawia 
się w przekonujący i prawdziwy 
sposób. Cechą je charakteryzują-
cą jest miłość, która – jako funda-
ment bytu – pragnie wszystkich  
i wszystko na wskroś przeniknąć 
chrześcijaństwem. Reguły zakon-
ne nie chcą izolować od świata,  
dążąc do stworzenia wspólno-
ty doskonałych, lecz pragną po-
wszechnie udostępnić wszystkim 
owoc życia duchowego i wiążącą 
się z nim miłość. Bez życia ducho-
wego, do którego prowadzi Ewan-
gelia i opierające się na niej reguły 
zakonne – dzieła Caritas i miłości 
bliźniego w każdej jej formie – Za-
chód również w ujęciu świeckim 
nie byłby tym, czym jest.

Wojciech Popielewski OMI

Z  a l b u m ów  ł e b i a n

 Feretron noszony w latach 50. przez dzieci i młodzież  
również jest w zapomnieniu.

Zdjęcia udostępniła p. Teresa Szumska
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Rzadko słucham Radia Maryja,  
a nawet bardzo rzadko, ale kiedy już 
słucham, trafiam na bardzo cieka-
we audycje. Tak też było na począt-
ku maja. W piątkowy wieczór pod-
czas audycji dla młodzieży, ksiądz 
Zbigniew Kucharski i młodzież z Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży dyskutowali nad pytaniami zwią-
zanymi z tematem „pasja”, a więc: 
Co to jest pasja? Jakie cechy cha-
rakteryzują człowieka z pasją i które 
z nich są konsekwencją pasji? Dla-
czego warto rozwijać w sobie pa-
sje? Jakie niebezpieczeństwa nie-
sie z sobą rozwijanie niewłaściwych 
pasji?... Ksiądz, chcąc pobudzić 
młodzież do myślenia, zastosował 
w tej dyskusji metodę „burzy mó-
zgów”, która dała każdemu z uczest-
niczących, możliwość nieskrępowa-
nych wypowiedzi na podany temat.  
W ten sposób w krótkim czasie zgro-
madzono wiele informacji. Podsu-
mowaniem tej dyskusji było stwier-
dzenie, że pasja angażuje człowieka 
czasowo, fizycznie i emocjonalnie. 
Pasjonat, to osoba wrażliwa, syste-
matyczna, konsekwentna, cierpliwa, 
zaangażowana, otwarta na drugie-
go człowieka, ale przede wszystkim 
radosna, pełna pozytywnej energii i 

Człowiek z pasją – czy to o mnie?

optymizmu, to osoba żyjąca warto-
ściami oraz czerpiąca przyjemność 
z uprawiania pasji. Niektóre z tych 
cech (radość, optymizm, przyjem-
ność) są konsekwencją pasji, nie 
trzeba nad nimi pracować, „przycho-
dzą” do nas wraz z pasją. Człowiek 
musi jednak być bardzo czujnym, 
aby pasje nie stały się obsesją, aby 
się w nich nie zatracić. 

Niestety, nie udało mi się wysłu-
chać tej audycji do końca. Pobudzi-
ła mnie ona jednak do refleksji nad 
tym, jak ważną rolę w życiu odgry-
wają nasze pasje. Odkrywając je mo-
żemy sprawić, że nasze życie będzie 
bardziej wartościowe, radosne, przy-
jemne. Gdy jesteśmy w czymś do-
brzy, wtedy zaczynamy to kochać. 
Jednak, aby tak się stało, musimy 
podjąć działanie, dzięki któremu od-
kryjemy to, co nas cieszy, co daje 
nam satysfakcję. Z pewnością nie 
dokona się to w nas, gdy będziemy 
codziennie robili to samo. Tylko pró-
bując najróżniejszych rzeczy i szuka-
jąc, odnaleźć możemy to, co sprawia 
nam radość. 

W jaki sposób mamy więc od-
krywać swoje pasje? Nie ma jedne-
go sprawdzonego sposobu. Każdy  
z nas jest inny i ma inną drogę życia. 

Jedni odkrywają swoje pasje w dzie-
ciństwie, inni dopiero w życiu doro-
słym. Nieraz pomogą nam w tym ro-
dzice, nauczyciele, katecheci, rówie-
śnicy, a nieraz utrata pracy, do której 
byliśmy przyzwyczajeni czy sytuacja 
życiowa. Pięknym przykładem odkry-
wania swojego powołania, swojej ży-
ciowej pasji, jest z pewnością bł. Ed-
mund Bojanowski. Bardzo wcześnie 
ujawniły się u niego zamiłowania hi-
storyczno-literackie, którym ksiądz 
Siwicki, jego ówczesny nauczyciel 
i wychowawca, nadał główny kieru-
nek zachęcając go do pisania o pro-
blematyce narodowej. Edmund już 
 w wieku 16-stu lat czytał wiele dzieł 
z dziedziny literatury. Próbował także 
swych sił w samodzielnej twórczo-
ści. Zainteresowania literackie roz-
wijał Edmund podczas studiów na 
Uniwersytecie Wrocławskim, a póź-
niej na Uniwersytecie Berlińskim. 
Niestety, podczas studiów w Berli-
nie dała o sobie znać jego choroba 
z lat dziecięcych – gruźlica. Edmund 
musiał wyjechać na kurację i już nie 
powrócił do Berlina. W rodzinnych 
stronach, w modlitewnej ciszy roz-
ważał „znaki czasu”. W Grabonogu 
i okolicy odwiedzając wiejskie chaty 
przyglądał się życiu na wsi. Widział 
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W piątek, 25 kwietnia 2014 r.  
z Łeby do Rzymu wyruszyła grupa 
pielgrzymów na kanonizację Jana 
Pawła II i Jana XIII. Wszyscy cze-
kali na ten dzień radości. Podczas 
tak długiej podróży łebianom to-
warzyszyła modlitwa oraz śpiew na 
chwałę Boga. Po dotarciu do celu, 
20-osobowa grupa udała się na wie-
czorne czuwanie na Placu Św. Pio-
tra. Przez całą noc trwali oni na mo-
dlitwie do św. Jana Pawła II w wielu 
intencjach.  Zgromadzeni pielgrzy-
mi z różnych zakątków świata sta-
nowili w tym miejscu jedną wielką 
rodzinę. Mszę św. w języku łaciń-
skim odprawił Papież Franciszek, 
który po jej zakończeniu przywitał 
się z wiernymi. Okrzykom, wiwa-
tom i oklaskom nie było końca. Po 
Mszy św. błogosławieństwo prze-
jeżdżającego blisko Ojca Świętgo 
Franciszka napełniło radością ser-
ca pielgrzymów.

Kolejne dni były również peł-
ne wrażeń. Program przewidywał 
wiele atrakcji do zwiedzania: Ko-
loseum, schody Hiszpańskie, ba-
rokowa Fontanna di Trevi, słynne 
Bazyliki Rzymu.

Pielgrzymka  
na kanonizację

Ostatni poranek w Rzymie piel-
grzymi z Łeby spędzili na zwiedza-
niu Bazyliki Św. Piotra, udali się 
również do grobu Świętego Jana 
Pawła II. Prawdziwą atrakcją tury-
styczną zwłaszcza dla gimnazjali-
stów okazała się miejscowość Asyż, 
która zachwyciła wszystkich pięk-
nem krajobrazu. W Bazylice po-
święconej św. Franciszkowi zosta-
ła odprawiona w ojczystym języku 
Msza św. dla pielgrzymów.

Po powrocie do Łeby, pielgrzy-
mi spontanicznie złapali się za ręce 
przed Kościołem św. Jakuba Apo-
stoła, by wspólnie odśpiewać „Bar-
kę” – ulubioną piosenkę Świętego 
Jana Pawła II. Był to moment pełen 
wzruszeń. Każdy z osobna mocno 
przeżył ten wyjazd w świadomo-
ści, że nie codziennie Polak zosta-
je świętym.

Niewątpliwie radość w sercach  
i szczery uśmiech na twarzach gim-
nazjalistów tylko potwierdził fakt, 
że ten niezwykły człowiek Patron 
Szkoły jest autorytetem dla każde-
go z nas.

Uczennica Gimnazjum w Łebie  
– Alicja Kasprzyk

wielką nędzę i zaniedbanie ludu wiej-
skiego, a jednocześnie wielkie bo-
gactwo zwyczajów i obrzędów. Już 
podczas studiów postanowił zbierać 
wszystko, co dotyczy kultury ludo-
wej. Z wielką pasją spisywał piosn-
ki, przysłowia, obrzędy, zwyczaje lu-
dowe. To wszystko przydało się, gdy 
odkrył swoją nową pasję, a miano-
wicie zakładanie ochronek wiejskich 
i wychowanie w nich dzieci w duchu 
chrześcijańskim i poczuciu narodo-
wej tożsamości. Inspiracją były dla 
niego rozważania Augusta Cieszkow-
skiego na temat ochron. Jednak Ed-
mund znając psychikę dziecka i ma-
jąc wyczucie pedagogiczne, a także 
doświadczenie zdobyte przy zakłada-
niu domu dla sierot w Gostyniu oraz 
dwóch miejskich ochron, sam opra-
cował program dla ochronek i wska-
zówki dla wychowawczyń. Wycho-
wawczyniami miały być dziewczęta  
wiejskie, bo tylko one rozumiały re-
alia życia i psychikę dziecka wiej-
skiego. W ten to sposób, pasją bł. 
Edmunda stały się dzieci i ich dobre 
wychowanie – temu poświęcił swo-
je dalsze życie. Nie zatracił jednak 
swoich pasji literackich, rozwijał je 
w inny sposób – dla dobra dzieci,  
a nie dla własnej satysfakcji. Czyż to 
nie jest piękne? 

Niech więc ten, któremu rok 2014 
jest poświęcony z racji jego dwuset-
nej rocznicy urodzin, będzie dla nas 
wzorem, jak odkrywać swoje pasje  
i rozwijać je nie tylko dla własne-
go dobra. Niech one sprawiają, że  
w tym, co robimy będziemy bardziej 
kreatywni i otwarci na drugiego czło-
wieka, a to z pewnością da nam po-
czucie spełnienia i dobrze przeżyte-
go życia. Wsłuchujmy się też w głos 
Boży w nas. W ciszy swojego ser-
ca odkryć możemy, jakie są nasze 
marzenia, co chcemy w życiu osią-
gnąć, co sprawia nam radość i daje 
satysfakcję. A może już to odkryli-
śmy i można o nas powiedzieć „To 
jest człowiek z pasją, który nie myśli 
tylko o sobie, ale również o innych”? 

 s. M. Weronika Bartkowiak
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„Zostań Misjonarzem!”
1 maja nasza Wspólnota Mło-

dzieżowa „Niniwa” wybrała się po 
raz drugi na Zjazd Młodzieży Ob-
lackiej z całej Polski, który w tym 
roku odbył się w Kokotku, nieda-
leko Lublińca.

Tematem, który nam przewo-
dził podczas całego spotkania było 
hasło „Zostań Misjonarzem”. Gdy 
to usłyszałem, myślałem, że będą 
nas zachęcać do tego, abyśmy ra-
zem z Oblatami wyjeżdżali na 
krańce świata, głosić Dobrą No-
winę lub sami zostali. Jednak usły-
szeliśmy, że aby „ewangelizować” 
ludzi nie trzeba wyjeżdżać na Sy-
berię czy do Afryki. Wystarczy się 
rozejrzeć wkoło siebie. Ilu tutaj, 

Setny numer  
gazetki parafialnej

Szanowni Czytelnicy, na okładce 
tego wydania „Ichtys” widnieje czar-
no na białym Nr 100. Setny numer. 
Ładna, okrągła liczba, ale... 

Faktycznie to ten bieżący numer 
jest już 102. wydaniem „Ichtys”,  
a w ogóle to 138. wydaniem naszej 
gazetki parafialnej, bo przed „Ichtys” 
gazetka nazywała się „Piękna Pani”,  
a jeszcze wcześniej - „U Pięknej 
Pani”. Pod tytułem „U Pięknej Pani” 
gazetka ukazała się 7 razy, jako „Pięk-
na Pani” 29, a jako „Ichtys” - z obec-
nym wydaniem 102 razy. Razem 138. 
Różnica pomiędzy liczbą wydanych 
„Ichtys”, a jej numeracją jest skut-
kiem następującego błędu: dwukrot-
nego powtórzenia tego samego nu-
meru na dwóch różnych wydaniach. 
W roku 2003  były dwa numery  
7 (maj/czerwiec oraz lipiec/sierpień),  
a w roku 2013 dwa numery 93 (wrze-
sień i październik). Za pomyłki prze-
praszamy. Zapewne po latach te wy-
dania z powtórzoną numeracją będą 

ciekawostką i rarytasem dla badaczy 
prasy lokalnej i kolekcjonerów. 

Przy tej „setnej” okazji jako redak-
tor naczelny i osoba, która niezmien-
nie od początku pozostaje w zespo-
le redakcyjnym, dziękuję Wam, Dro-
dzy Czytelnicy za to, że jesteście, bo 
bez Was gazetka nie miałaby sensu. 
Dziękuję wszystkim, którzy do ga-
zetki pisali, piszą lub napiszą. A Ojcu 
Proboszczowi Mariuszowi i Jego 
poprzednikom dziękuję za otwarcie 
i pielęgnowanie tej przyjaznej prze-
strzeni dla mowy budującej w naszej 
wspólnocie parafialnej.

Niżej przywołam redakcyjny 
wstępniak z grudnia roku 1997, gdy 
gazetka ukazała się po raz pierwszy 
i gdy jej pierwszy zespół redakcyjny 
tworzyli: Marzena Pukowiec z d. Try-
lewicz, Siostra Weronika, Magdalena 
Lueck, Leszek Weber, Maria Konkol, 
Jerzy Ditrich. I choć od tamtych dni 
wiele już czasu upłynęło, a zespół się 

zmieniał, to jednak pierwsze słowa 
nadal pozostają programem i misją 
naszej gazetki. Oto one:

My, autorzy tej gazety chcemy 
zjawić się u Was ze słowem, które 
będzie DOBRE. Chcemy otworzyć 
skromne łamy pisma dla DOBREGO 
SŁOWA, dla wszystkich, którzy chcą 
do nas dołączyć. Pragniemy mówić 
o sprawach, którymi żyje nasza lo-
kalna, kilkutysięczna cząstka Ko-
ścioła - parafia w Łebie. Być głosem 
tych, dla których ta parafia jest istot-
ną wspólnotą, stanowi dom i cząst-
kę osobowości. 

Jeśli wola Twa, niech wszyst-
ko, co napiszemy, pomoże każdemu  
z nas, piszących i czytających, zbli-
żyć się do Ciebie. 

Jesteśmy tylko „uczniami w szko-
le świata”. Materia słowa może raz po 
raz okazać się za trudna dla amator-
skich piór. Czy niedoskonałości tego 
pisma sprawią, że powiesz Drogi 
Czytelniku „nie”?

W pierwszych słowach tej pierw-
szej w naszym mieście parafialnej 
gazety chcemy powiedzieć mocno 
słowo TAK.

I niechby TAK zostało.
                Maria Konkol
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Z kroniki parafialnej
– Rok 1950: Rok Jubileuszowy

Czerwiec 
4 czerwca jako I niedziela m-ca 

odbyła się pierwsza Komunia św. dla 
dzieci. Dzień przed tym tj. w sobotę 
o godzinie 1-ej przyjechało auto na 
probostwo: prezes Powiatowej Rady 
Narodowej ze Starostwa, starosta 
i P. Bakolczukowa ref. polityczny 
z prośbą, aby odwołać pierwszą Ko-
munię św. na tydzień później, rze-
komo, by nie przeszkodzić w świę-
to „Dziecka”. Przyjechali w czasie, 
w którym dzieci stały już do spowie-
dzi. Wskazałem im na dzieci przygo-
towane materialnie i duchowo i ro-
dziców, z których to racji nie mogłem 
się zgodzić na odkładanie. Z początku 
prosili, a potem był nacisk, że im się 
przeszkadza. Jednakowoż nie ustąpi-
łem ze stanowiska, więc zaczęli zno-
wu prosić, aby podczas Komunii św. 
w kościele wygłosić kazanie na temat 
„Święta Dziecka”, lecz i na to się nie 
zgodziłem. Prosili, abym przyszedł na 
zabawę dziecinną, lecz i tu odmow-
nie załatwione i wyszli niezadowoleni  
z probostwa. Komunia św. dzieci od-
była się bardzo uroczyście ściągając 
tłum ludzi. Rodzice z dziećmi, które 
z radością witały Chrystusa, który 
szedł w niewinne dusze dziatek, aby 
błogosławić w ich przyszłem życiu.

Remont w kościele trwa jeszcze, 
wybito nowe drzwi ambonę posu-
nięto w środek kościoła, w ścianie, 
po stronie ewangelii. Kościół wyla-
no cały betonem. Kaplicę M. Boskiej 
również betonowano i położono kafle. 
Ufundowano nowy ołtarz Serca P. Je-
zusa, który stanął po stronie lekcji li-
cząc od ołtarza głównego. Malowanie 
całego kościoła przeprowadził malarz 
P. Stachewicz. Wielkie zrozumienie, 
gdyż dużo pracowników darmo pra-
cowali jak również dali materiał bez-
płatnie. W jednej z niedziel kwietnio-
wych przyszło porozumienie zawarte 

między Rządem RP a Kościołem, któ-
re zostało odczytane.

Dnia 24 i 25-go przyjazd Ks. 
Biskupa do tutej. parafii. W całej 
parafii ruch ożywiony od rana, mło-
dzież, dzieci, rodzice, każdy pragnie 
przyłożyć się, aby jak najserdeczniej 
przywitać Duszpasterza. W sobotę 
dn. 24. pomimo zakazów, które Mi-
licja stawiała przy urządzaniu bram, 
na ulicach lud dzielnie upiększa od-
świętnie miasto, urządzając 6 bram. 
Pomimo iż były urządzone różne im-
prezy w tych godzinach, kiedy przy-
być miał Ks. Biskup, pomimo desz-
czu, tłum ludzi z procesją uroczy-
ście wieczorem o godz. 20-ej.m.30 
wyruszyli na miasto celem przywitania 
Ks. Biskupa. Na 5 km przywitała 
Bandera granicy Łeba. A na grani-
cy miasta Łeby/procesja. Każdy cze-
kał z radością czy prędko ujrzy Dro-
giego Duszpasterza, aż rozległy się 
okrzyki „Niech żyje”, „Niech żyje” 
wśród tłumu ludzi, otoczony dzieć-
mi, które witały radośnie i tak ser-
decznie szedł razem z procesją Ks. 
Biskup przez miasto do kościoła. 
Pomimo złej pogody każdy był tak 
szczęśliwy w owy wieczór pamięt-
ny iż mógł pokazać wielkie przy-
wiązanie do wiary św. do kościoła. 
Przy bramach przemawiali ojcowie, 
matki, młodzieńcy i dzieci. Wśród 
ciszy wieczornej w procesji potęż-
ne głosy brzmiały „Serdeczna Mat-
ko Opiekunko ludzi” aby dać świa-
dectwo mocnej silnej wiary tutej. 
parafii. Na drugi dzień J.Eks. Ks. Bi-
skup Adm. Apost. dr Edmund No-
wicki z Gorzowa o godz. 9 rano od-
prawił mszę św. potem przemawiał 
dwa razy serdecznie, szczególnie do 
dziatek aby mocno i zawsze wiernie 
służyły i stały z Chrystusem. O godz. 
15:30 pp. Ks. Biskup opuścił para-
fię żegnany owacyjnie tłumem ludzi.

w Polsce, jest młodych i starszych 
ludzi, którzy się gdzieś zagubili? 
Którzy odeszli od Kościoła, odda-
lili się od Chrystusa? Ilu jest ta-
kich, którzy „w Boga wierzą, ale 
do kościoła nie chodzą”? Czy moż-
na być chrześcijaninem i nie cho-
dzić do kościoła? Pytanie to nale-
ży do tej samej kategorii, co: „Czy 
można być w związku małżeń-
skim, ale nigdy nie spotykać się ze 
swoim mężem lub żoną?”. Bóg ko-
cha nas i pragnie, byśmy byli bli-
sko Niego. Jeśli rozumiemy, kim 
On jest, i czego dokonał, również 
pragniemy być blisko Boga. A by-
cie z innymi chrześcijanami jest 
ważnym elementem naszego ży-
cia z Bogiem. To próbowali nam 
powiedzieć organizatorzy tego 
spotkania. Abyśmy my, jako mło-
dzi ewangelizowali naszych rówie-
śników, znajomych i wszystkich 
tych, których spotykamy na swo-
jej drodze życia. Abyśmy, jako ko-
chający Boga chrześcijanie starali 
się dawać dobre świadectwo swo-
jej wiary. 

Jak zostać misjonarzem? Świat 
potrzebuje Boga. Wolą zaś Boga 
jest, aby to ludzie zanieśli Go swo-
im braciom i siostrom. Dlatego 
misjonarzem może być zwykły 
człowiekiem, który sam przepeł-
niony jest Bogiem. To musi być 
człowiek żyjący wiarą na co dzień. 
To ktoś, kto kocha Boga, dużo 
z Nim rozmawia, jest mu wierny, 
ktoś, kto głosi Imię Pana, daje do-
bre świadectwo przez modlitwę, 
uczestnictwo we Mszy św., czy za-
angażowanie w życie parafi i. Nie 
wstydźmy się Chrystusa! Ewan-
gelizujmy wątpiących i niewie-
rzących. 

Duchu Św., który udzielasz 
młodym daru ewangelizacji, po-
móż nam, abyśmy rozpaleni Bożą 
Miłością nie wstydzili się Jezusa 
i nieśli Dobrą Nowinę o Zbawie-
niu, tam gdzie jej nie ma. 

Chwała Panu!
Norbert Jabłko 
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List do Matki
Matko Najświętsza, Naj-

czulsza i Najukochańsza na-
sza Opiekunko, Niepokalana 
Dziewico, wpisana w Boży 
Plan Zbawienia od początku 
stworzenia, Ty, która od dnia 
zwiastowania zostałaś całemu 
Kościołowi Chrystusowemu, 
dana jako Nieustająca Wspo-
możycielka. Do kogo, jeśli nie 
do Ciebie powinniśmy zwra-
cać się w sytuacjach trud-
nych, w których wydaje się, że 
umarła nawet nadzieja? 

„Wielbi dusza moja Pana,  
i raduje się duch mój w Bogu, 
moim Zbawcy. Bo wejrzał 
na uniżenie Służebnicy swo-
jej. Oto bowiem błogosławić 
mnie będą odtąd wszystkie 
pokolenia, gdyż wielkie rze-
czy uczynił mi Wszechmoc-
ny. Święte jest Jego imię-
(...)”(Łk1, 46-49)

Miesiąc maj to w tradycji Ko-
ścioła czas poświęcony Tobie, Ma-
ryjo. Od wczesnego średniowiecza  
(V wiek), przez stulecia odbierałaś 
należną cześć od wiernych przez gro-
madzenie się na wspólne modlitwy, 
śpiewanie pieśni, przystrajanie Two-
ich Święta Panno nad Pannami wize-
runków kwiatami. Nabożeństwa ma-
jowe gromadziły królów, papieży, bi-
skupów, zakonników - wielu później-
szych świętych i błogosławionych 
i rzesze zwykłych ludzi. W XII wie-
ku powstała na Twoją cześć Matko 
Kościoła „Litania dominikańska do 
odmawiania we wszelkich utrapie-
niach”. Modlitwa, którą uznano za 
słynącą niezwykłymi owocami. Ona 
dała początek zatwierdzonej przez 
papieża Sykstusa V „Litanii loretań-
skiej”, którą odmawiamy do dziś, 
oddając hołd Tobie, Matko Stwo-
rzyciela. Dla nas Polaków szczegól-
ne znaczenie ma zawołanie Królo-
wo Polski, które zawsze przypomi-
na nam, jak ważna dla naszej Ojczy-

zny, a przede wszystkim dla naszych 
serc jest Twoja obecność Maryjo.                                                                 
„Trzeciego dnia odbywało się wese-
le w Kanie Galilejskiej i była tam Mat-
ka Jezusa. Zaproszono na to wesele 
także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi 
do Niego: «Nie mają już wina». Je-
zus Jej odpowiedział: «Czyż to moja 
lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż 
jeszcze nie nadeszła godzina moja?»  
Wtedy Matka Jego powiedziała do 
sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie».” (J2,1-5). Przyczy-
no Naszej Radości, goście weselni  
z Kany Galilejskiej, jako jedni z pierw-
szych doświadczyli mocy Twojego 
wstawiennictwa. Św. Jan przeka-
zał nam w Ewangelii, jak blisko je-
steś spraw zwykłych  ludzi, jak bar-
dzo pragniesz naszego szczęścia. 
Nie zraża Cię nawet niezachęcająca 
odpowiedź Pana Jezusa: „Czyż to 
moja lub Twoja sprawa Niewiasto?”. 
Wstawiasz się mimo wszystko: 
„Zróbcie wszystko cokolwiek wam 

powie”. Matko Przedziwna, to dzię-
ki Twojemu orędownictwu Pan Je-
zus przemienia wodę w wino, dzięki 

Twojemu orędownictwu może 
trwać radość i wesele. Pokor-
na Służebnico Pańska, Matko 
Bolesna, w chwili największe-
go cierpienia, stojąc pod krzy-
żem, konając z bólu razem  
z Twoim Synem, zostałaś nam 
dana za Matkę: „Kiedy więc 
Jezus ujrzał Matkę i stojące-
go obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: «Nie-
wiasto, oto syn Twój». Na-
stępnie rzekł do ucznia: «Oto 
Matka twoja».”(J19,26-27)                                        
Wspomożenie Wiernych, 
przez całe wieki zaznaczasz 
swoją żywą obecność w Ko-
ściele. Jesteś z nim i w nim od 
początku. Po wniebowstąpie-
niu Pana Jezusa Twoja modli-
twa, Przybytku Ducha Święte-
go, wspiera apostołów w ro-
dzącym się Kościele. Jesteś  
z nami szczególnie wtedy, 

Arko Przymierza, kiedy potrzebuje-
my nawrócenia, pojednania z Bo-
giem i prowadzenia. Twoje objawie-
nia w Meksyku w XVI, we Francji  
i w Polsce w XIX oraz w Portugalii  
i Ruandzie w XX wieku były woła-
niem Twojego zatroskanego o dobro 
ludzi serca. Panno Łaskawa, przy-
chodzisz do nas w chwilach najtrud-
niejszych. W Meksyku w XVI wieku 
pomogłaś rodzącemu się tam Ko-
ściołowi, pozostawiając swój cudow-
ny wizerunek Matki Bożej z Guada-
lupe (Tej, Która Depcze Węża). Na-
wracając w ciągu kilku lat 8 mln In-
dian, Różo Duchowna, przerwałaś 
wymagający ofiar z ludzi krwawy kult 
„pierzastego węża”. Matko Łaski Bo-
żej, do Ciebie uciekali się Francuzi  
w XIX wieku w latach komunistycz-
nego terroru rewolucji francuskich. 
Twoja obecność w objawieniach pa-
ryskich (z których pozostawiłaś nam 
swój wizerunek w Cudownym Meda-
liku), w La Salette, w Lourdes umac-
niała wiarę, krzepiła serca, nawracała 
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przeciwników, uzdrawiała chorych. 
Miejsca te do dnia dzisiejszego na-
znaczone są szczególnie Twoją obec-
nością, Panno Wierna, poprzez liczne 
wciąż płynące łaski, dziejące się zna-
ki i cuda. XIX wiek to także czas ucie-
miężenia narodu polskiego żelazną 
germanizacją i walką z Kościołem  
w zaborze pruskim, represjami po 
powstaniu styczniowym w zaborze 
rosyjskim. Objawiając się dzieciom 
w Gietrzwałdzie, Gwiazdo Zaranna, 
zapowiedziałaś Polakom odzyskanie 
wolności wyznaniowej, a także pań-
stwowej. Prosisz nas, Matko Dobrej 
Rady, o odmawianie różańca, za-
przestanie pijaństwa i rozwiązłości.   
W wieku XX przychodziłaś ostrzec 
ludzkość przed bluźnierstwem, bez-
bożnością i grożącą nam nieuchron-
ną Bożą Sprawiedliwością. Począ-
tek 1917 r. to przecież wielka sata-
nistyczna i ateistyczna manifesta-
cja pod murami Watykanu. To dzię-
ki Twojemu wstawiennictwu, Uciecz-
ko Grzesznych, ustanowieniu nabo-
żeństwa pierwszych sobót w Fatimie 
tegoż roku, słuszna kara za grzechy 
świata została wstrzymana. To wła-
śnie poprzez poświęcenie ludzko-
ści Twojemu Niepokalanemu Sercu 
przez Świętego już teraz Jana Paw-
ła II w 1984 roku, zażegnana zosta-
ła groźba konfrontacji i zagłady nu-
klearnej w apogeum „zimnej wojny”. 
„Totus Tuus Maryjo” to Twoja żywa 
obecność, Święta Boża Rodzicielko, 
w czasie całego pontyfikatu „nasze-
go” papieża. To nie strzał zamachow-
ca na Placu Św. Piotra w 1981 roku 
był niecelny, ale Twoja interwencja, 
Panno Można, skuteczna. W listo-
padzie tegoż roku przybyłaś, Mat-
ko Słowa, z ostrzeżeniem do Ruan-
dy. Wskazywałaś, Stolico Mądrości, 
na niebezpieczeństwo wojny domo-
wej. Namawiałaś do jedności, poko-
ju, poszanowania drugiego człowie-
ka. 1994 rok w Ruandzie to krwa-
wa rzeź chrześcijan (ok. 1mln osób)  
w czasie wojny domowej - nie przy-
wiązaliśmy uwagi do Twoich ostrze-
żeń, Królowo Pokoju.

Nie sposób wymienić wszystkich 
Twoich interwencji w nasze spra-
wy, Królowo Rodzin, w sprawy ca-
łego Kościoła Powszechnego. Wiele  
z nich jest oficjalnie niezatwierdzo-
nych przez Stolicę Apostolską, jak 
np. objawienia w Licheniu. Wiele 
jest prawie nieznanych, jak np. Two-
ja ochrona chrześcijańskiej wioski 
libańskiej w czasie wojny izraelsko-
arabskiej w 1967 roku. Trzydniowy 
zmasowany atak artyleryjski wojsk 
muzułmańskich nie poczynił prawie 
żadnych szkód. Nikt w wiosce nie 
zginął tylko dzięki Twojemu ratun-
kowi, Panno Roztropna.

Historia naszej Ojczyzny, Królo-
wo Polski, to historia Twojej opie-
ki. Od XIV wieku jesteś, Wieżo Da-
widowa, szczególnie obecna w czę-
stochowskim sanktuarium na Jasnej 
Górze. To właśnie tam król Jan Ka-
zimierz poświęcił Polskę Tobie, Kró-
lowo Różańca Świętego. Takie wy-
darzenia jak obrona Częstochowy 
w czasie potopu szwedzkiego, od-
siecz wiedeńska wojsk króla Jana 
III Sobieskiego, obrona Warszawy 
w 1920 roku („cud nad Wisłą”) to 
te, o których chyba wszyscy pamię-
tamy i wiemy, że to Ty, Panno Czci-

godna, wpływałaś na ich losy. Przez 
wieki byłaś, Królowo Apostołów, to-
warzyszką wielu świętych i błogo-
sławionych. Twojemu prowadzeniu 
i Twojej opiece zawdzięczamy świę-
te życie takich osób, jak wspomniany 
św. Jan Paweł II, Twój Rycerz - św. 
Maksymilian Kolbe, czy sługa Boży 
kardynał Stefan Wyszyński, które-
muś Ty, Matko Najmilsza, na po-
czątku drogi kapłańskiej wyprosiła 
łaskę uzdrowienia z  gruź l icy  
– w tamtym czasie choroby śmier-
telnej. Dziękujemy, Królowo Dzie-
wic, za Twoje życie oddane służbie 
Bogu: „Oto ja służebnica Pańska,  
niech mi się stanie według Twego 
Słowa” (Łk1,38). To dzięki Twojej 
współpracy z Łaską Bożą, Królowo  
Męczenników, zostałaś Współodku-
picielką i naszą cudowną Orędow-
niczką. Przed Tobą, Matko Najmil-
sza, nie wahamy się otworzyć na-
szych serc, wyznając Ci najskrytsze 
nasze westchnienia, prośby, troski, 
słabości... Ty nas zawsze rozumiesz, 
Pocieszycielko Strapionych.

Pod Twoją opiekę, Uzdrowienie 
Chorych, oddaję moją chorą sio-
strę Ewę.

Grzegorz Smurzyński Effatha

Miesiąc maj! Piękny miesiąc! Przy-
roda budzi się do życia! Świeża zie-
leń, białość kwiatów… są też żółte, 
fioletowe, czerwone… kolorowo na  
polach, łąkach, przy drogach, na dział-
kach… Chce się żyć! Radość maryj-
nego miesiąca… radość zbierania się  
w kościołach, kaplicach, przy krzyżach, 
figurach, aby śpiewać litanię loretań-
ską, wzywać Maryję pod tyloma wspa-
niałymi, bogatymi w treść wezwaniami: 
Święta Maryjo, Matko Chrystusowa,  
Matko Kościoła, Matko przedziwna, 
Pocieszycielko strapionych, Królowo 
Polski… Czytanka maryjna, śpiew 
pieśni maryjnych… wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu! Prośby do 
Boga przez Maryję, chwała oddawa-

Chwalcie łąki umajone...
na Bogu przez Maryję, dziękczynienie 
Bogu przez Maryję… Nawet dla cho-
rych, samotnych w domach, w szpita-
lach, ten miesiąc jest jakby łatwiejszy, 
radośniejszy, bo przeżywany z Mary-
ją – Uzdrowieniem chorych! Ma coś 
w sobie miesiąc maj dla wielu z nas! 
Podnosi na duchu, wzmaga nadzieję, 
wywołuje uśmiech…

Dziękujmy Bogu za ten miesiąc! 
Chwalmy Maryję! Cieszmy się!

Chwalcie łąki umajone, góry doliny 
zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła 
i kręte strumyki!!!

Ona dzieł Boskich korona, nad 
Anioły wywyższona; choć jest Panią 
nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi!!!

o. Piotr
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Łebianie wszyscy skądś przybyli...

Stefan Grzywacz urodził się 
w 1910 roku we wsi Andrzejów-
ka koło Czarnolasu, powiat Kozie-
nice. Julia Grzywacz z d. Kowalczyk 
– Wirażko, urodziła się w 1913 roku 
w miejscowości Chechły nad Wisłą,  
powiat Nałęczów. 

Rodzina przyjechała do Łeby 
w 1951 roku. Jednak ze względu 

Grzywaczowie

W 1945 roku do Łeby przyjecha-
li moi pradziadkowie Henryk i Geno-
wefa Świderscy. Zamieszkali w No-
węcinie. Pradziadkowie przyjechali 
z miejscowości bardzo blisko sie-
bie położonych. Z opowieści wiem, 
że pradziadka i prababcię dzielił tylko 
most na rzece Pilicy.

Pradziadek Henryk pochodził 
z Woli Pogroszewskiej koło Grójca, 
a prababcia Genowefa z Mniszewa 
koło Warki. Mój pradziadek przez 
wiele lat był sołtysem w Nowęcinie, 
a później stróżem  na stoczni w Łebie. 
Prababcia zajmowała się domem i go-
spodarstwem. W Nowęcinie w 1946 
roku urodziła się moja babcia Alina. 
Babcia całe życie spędziła w Łebie. 
Zajmowała się domem i wychowy-

Świderscy i Kijaczkowie

waniem dzieci.
W 1956 roku do Łeby przyjechała  

razem z synem Czesławem  moja pra-
babcia Helena Kijaczko. Rok później 

Julia Grzywacz 
na swoim 

podwórku

Dom Grzywaczów przy ul. 3 Maja/Świerczewskiego/Nowęcińskiej 
19; obecnie budynek już nie istnieje

dołączył do nich mój dziadek Mieczy-
sław Kijaczko. W kolejnym roku przy-
jechała siostra mojego dziadka We-
ronika Klimowicz ze swoją rodziną. 
W Łebie mieszkała już najstarsza sio-
stra dziadka Leonarda Wincewicz.

Rodzina Kijaczków przyjechała 
z Moszni, gmina Szydłowice, po-
wiat Wołkowysk. Dziś wieś ma na-
zwę Siemionowo i znajduje się w gra-
nicach Białorusi. Prababcia Helena 
zajmowała się domem. Dziadek Mie-
czysław pracował w Państwowym 
Gospodarstwie Rybackim jako me-
chanik, kierowca, kowal, spawacz 
i tokarz. Potem przeszedł do Rybmo-
ru i zatrudnił się jako rybak. Pracował 
na morzu 16 lat.

Mój tata Piotr od urodzenia miesz-
ka w Łebie, a mama Elżbieta przypro-
wadziła się tutaj z Lęborka.  

Wiktoria Kijaczko

na brak domu zamieszkała w miej-
scowości Kluki, tam oczekując na 
mieszkanie w Łebie. Stefan Grzywacz 
otrzymał przydział pracy w Państwo-
wym Gospodarstwie Rybackim. Na 
jeziorach Łebsko i Sarbsko oraz Lu-
bowidz – Żarnowieckie był maga-
zynierem oraz klasyfikatorem. Julia 
Grzywacz zajmowała się wychowy-

waniem dzieci oraz gospodarstwem 
domowym.

Po roku oczekiwania na zamiesz-
kanie w Łebie, przy ulicy 3 Maja 
(obecnej Nowęcińskiej) zwolnił się 
dom po rodzinie Baryluk, która wy-
jechała do Stanów Zjednoczonych. 
W Łebie został ich syn Michał. Pra-
cował on w kinie jako operator, lecz 
wkrótce także wyjechał, by dołączyć 
do rodziny.
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Od 1989 roku pracował jako ry-
bak na kutrach rybackich na sta-
nowisku motorzysta mechanik. 
W 2000 roku miał zawał serca i mu-
siał przejść na rentę. Mieszka w Łe-
bie do dziś.

Stefan Grzywacz zmarł w 1980 
roku, a Julia Grzywacz w 1995 roku.

Opowieść Tadeusza Grzywacza 
wysłuchała i zapisała 

Krystyna Buchwald

 I Komunia św. Jerzego Świderskiego; 
na zdjęciu są Genowefa i Henryk Świderscy 
z córkami Bożeną i Aliną oraz synami 
Stanisławem i Jerzym

Rodzina Grzywacz składała się 
z rodziców i trójki dzieci: synów  Stani-
sława i Tadeusza oraz córki Maryli. Sta-
nisław urodził się w 1946 roku. Praco-
wał na stoczni w Łebie z Janem Mich-
mielem oraz był radnym miejskim. Po-
tem wyjechał do Warszawy. Maryla 
urodziła się w 1944 roku. Ukończyła Li-
ceum Pedagogiczne w Lęborku. Prak-
tyki  pedagogiczne odbywała w Łebie, 
a pracowała w szkole koło Cho-

czewa. W 1972 roku 
wyjechała do Niemiec 
w ramach łączenia rodzin 
ze strony męża. Mieszka 
tam do dziś. Tadeusz pod-
jął pracę w Zakładzie Ener-
getycznym Słupsk,  poste-
runek energetyczny Łeba. 
Tam pracował do czasu 
odbycia służby wojskowej. 
Po wojsku wrócił do pra-
cy w Zakładzie 
Energetycznym 
w Gdańsku,  
z a k ł a d  L ę -
bork. Później, 
do stanu wo-
jennego praco-
wał w wodo-
ciągach w Łe-
bie, a następnie 
był zmuszony 
przerwać pracę 
na okres ponad 
 3 lat. W 1984 

roku pracował w Spół-
ce Wodnej na stanowi-
sku kierownika bazy tech-
nicznej. Potem zatrudnił 
się w PGR Charbrowo na 
stanowisku energetyka, 
a następnie był elektrykiem 
oddziałowym w Gmin-
nej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska  w Łebie.  

W dniach od 1 do 4 maja 2014 
roku w Kokotku odbył się XX Zjazd 
Niniwy. Jego tematem było hasło 
„Zostań misjonarzem!”Był to jubile-
uszowy zjazd, więc w planie nie mo-
gło zabraknąć wielu ciekawych pro-
pozycji między innymi podchodów 

Kokotek

Polski mogła się spotkać i wspól-
nie pomodlić. Przez te kilka dni na-
sza wspólnota „Niniwa”, w sumie 
siedem osób z Łeby, miała czas na 
szczerą modlitwę, zastanowienie się 
nad swoją postawą katolika i prze-
myślenie spraw, nad którymi nie 
zawsze mamy czas się zastanowić. 
Mamy nadzieje, że następny wyjazd 
odbędzie się w większym gronie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych na nasze spotkania, któ-
re odbywają się co piątek po Mszy 
św. wieczornej.

                                  Natalia 
Grzesińska 

Dziadek Mieczysław Kijaczko 
z kolegami z pracy

i warsztatów. Chłód i niska tempe-
ratura angażowały do energicznego 
tańca i śpiewu, które zbliżały ludzi 
do siebie nawzajem we wspólnym 
wielbieniu Boga. XX Zjazd Niniwy 
był pięknym czasem spotkania się 
z Bogiem i ludźmi. Młodzież z całej 
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Santo Subito! Tak tłumy wier-
nych krzyczały na Placu Św. Pio-
tra 9 lat temu podczas ceremonii 
pogrzebowych Jana Pawła II

Już wtedy nie mięliśmy wąt-
pliwości, że doczekamy się tej 
chwili.

Po potwierdzeniu daty uroczy-
stości kanonizacyjnych rozpoczę-
liśmy przygotowania do wyjazdu. 

Razem z grupą 8 osób 21 kwiet-
nia 2014 wyruszyliśmy z Para-
fii Wniebowzięcia NMP w Łebie  
w podróż, aby 27.04.2014 uczest-
niczyć w uroczystościach w Wa-
tykanie.

Pierwszym punktem na ma-
pie podróży była Toskania, gdzie 
zwiedzaliśmy perełki tego regio-
nu, miasta takie jak Lucca, Piza, 
Siena czy Volterra. Tam też pierw-
szego dnia zwiedzania spotkali-
śmy rodzinę (z pochodzenia Po-
laków), mieszkającą w Brazylii, 
która przyjechała do Włoch na 
kanonizację Jana Pawła II. Oni  
w momencie, kiedy usłyszeli pol-
ską mowę bardzo chcieli z nami 
porozmawiać. Ze wzruszenia po-
płynęły łzy, zaprzyjaźniliśmy się. 
Spotkaliśmy się z tą rodziną jesz-
cze jeden raz na naszej drodze 

Santo Subito!
pielgrzymowania, pod Krzywą 
Wieżą w Pizzie, znowu stwier-
dziliśmy, że chyba to działanie 
naszego Kochanego Ojca Święte-
go. A może zobaczymy się w Rzy-
mie? Jeszcze raz wspólne zdjęcia, 
wymienione adresy, zaproszenia. 
Oni z dalekiej Brazylii i My z Pol-
ski, tam na ziemi włoskiej czuli-
śmy się jak jedna rodzina, którą 
połączyła miłość do Jana Pawła II.  
Te spotkania to było coś niesamo-
witego, co umacniało nas w prze-
konaniu, że jest, Ktoś” tam wyso-
ko, kto kieruje naszą drogą i nad 
nami czuwa. Nie mamy wątpli-
wości, że to Święty Jan Paweł II. 

Codzienna Eucharystia, któ-
rej przewodniczył podróżujący  
z nami O. Czesław wlewała każ-
dego dnia radość w nasze serca  
i dopełniała duchowej uczty. 

Po trzech dniach spędzonych 
w Toskanii nadszedł czas na po-
dróż do Wiecznego Miasta.

Rzym przywitał nas ogrom-
ną liczbą przybyłych pielgrzy-
mów. W tłumie można było spo-
tkać wiernych różnych narodowo-
ści mówiących różnymi językami 
a jednak wszyscy byli jak jedna 
wielka rodzina. Z uśmiechem na 

twarzy, ze śpiewem na ustach, do-
brym słowem i życzliwością po-
magali sobie wzajemnie i czekali 
na wielki moment.

Niestety mimo bardzo wcze-
snego dotarcia do Watykanu  
w dniu uroczystości nie dostali-
śmy się na Plac Św. Piotra. Jed-
nak dzięki Radiu Watykańskiemu 
wysłuchaliśmy Mszy św. w języku 
polskim, a całą uroczystość obej-
rzeliśmy na telebimie na placu 
przy Zamku Anioła. Najważniej-
sze, że byliśmy tam razem z in-
nymi pielgrzymami, że czuliśmy 
miłość i bliskość świętego Jana 
Pawła II. Rzym w tym czasie stał 
się polskim miastem. Na każdym 
kroku słychać było polską mowę, 
a na wietrze powiewało mnóstwo 
biało-czerwonych f lag. Wierni 
przybyli na spotkanie przeżywa-
li uroczystość w różny sposób, 
ale każdy przepełniony radością. 
Jedni płakali, klaskali, inni tań-
czyli a wielu z nas śpiewało „Bar-
kę” ukochaną pieśń naszego Ojca 
Świętego.  Aż żal było odjeżdżać… 
żal odjeżdżać i zostawić Go tam 
na Watykanie… Św. Jan Paweł II 
zmieniał oblicze tej ziemi, pozo-
stawił nam wiele wskazówek jak 
prawdziwie żyć i dążyć do świę-
tości. Niech teraz On będzie na-
szym pośrednikiem i drogowska-
zem w naszym codziennym życiu 
małżeńskim, rodzinnym czy za-
wodowym.

Justyna Kunkel-Soszler

p.s. Wszystkim uczestnikom na-
szego wspólnego pielgrzymowa-
nia, jeszcze raz bardzo dziękuję  
i przekazuję serdeczne pozdro-
wienia od Oswalda, Carmen  
i Hugo, (brazylijskiej rodziny), 
z którymi spotkałam się 8.05.  
w Warszawie. Byli zachwyce-
ni Polską, Warszawą, Krakowem  
i naszą gościnnością i serdecz-
nością. Spotkanie we Włoszech 
na długo zapadnie w ich i mojej 
pamięci.
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Maj kojarzy nam się z wiosną, 
Dniem Matki i przyjęciami I Komunii 
świętej. Moja I Komunia św. przy-
padła na 01.06 wiele lat temu i ko-
jarzy mi się z rodziną Gaszewskich. 
Przyjęcia w domu nie miałam, lecz 
razem z koleżanką Lucyną w jej ro-
dzinnym domu przy ulicy Zielonej. 
Chyba dlatego, że nasze mamy ra-
zem pracowały i dobrze się znały. 
Tam też dostałam od jednego z ich 
gości 50 zł za pasek mojej białej su-
kienki, z czego byłam niezmiernie 
zadowolona.

Wspominam sobie to zdarze-
nie z sentymentem i dlatego też po-
stanowiłam wybrać się do pani Ga-
szewskiej licząc, że da się namówić 
na swoje wspomnienia z jej życia  
i udało się. Zostałam przyjęta pysz-
nym ciastem i kawą. Powspomina-
łyśmy o wszystkim i o wszystkich. 
Rodzice ze strony mamy pani Ga-
szewskiej, czyli jej dziadkowie, wy-
jechali do Francji za chlebem. 

Joanna Szybiak urodziła się we 
Francji 07.05.1931 roku w miejsco-
wości Supir. Razem było ich czworo 

Pani  Joanna  
G aszewsk a

rodzeństwa: trzy siostry i brat (uro-
dzony już w Polsce). Na przełomie lat 
1934-1935 mama, dzieci i dziadko-
wie wrócili do Polski, do wsi Postę-
kolice koło Bełchatowa, gdzie mieli 
dom i duże gospodarstwo. Tam prze-
bywali do wybuchu wojny. W 1940 
roku zostali wysiedleni do wsi Misio-
ki.  Jak podkreślała pani Gaszewska, 
była to wieś typowo niemiecka. Tam 
przebywali do końca wojny. Po woj-
nie wrócili do swojej wsi koło Bełcha-
towa, na swoją gospodarkę. Mama 
i dziadkowie oraz brat pracowali na 
gospodarstwie, tata pomagał im fi-
nansowo z Francji, więc, jak mówiła 
pani Joanna, nie było źle. 

Do Łeby przybyli w 1947 roku. 
Zamieszkali w domu przy ulicy Zie-
lonej, gdzie mieszkał pan Gaszew-
ski z rodziną. Pan Władysław oraz 
pani Joanna przypadli sobie do gu-
stu i wiadomo, jak to młodzi, wzięli  
ślub. Tu w Łebie kolejno przychodzi-
ły na świat ich dzieci: Lucyna, An-
drzej, Leszek i Jadwiga. Pani Joanna  
Gaszewska 25 lat przepracowała  
w łebskiej Centrali Rybnej, później-

szym „Rybmorze”. Mąż jej pracował 
w przeładunkach. Gdy ich wnuczka 
Iza uczęszczała do ósmej klasy szko-
ły podstawowej wzięli ją pod swo-
ją opiekę i wychowywali jak własną 
córkę. 

Pani Gaszewska mówi o swo-
im życiu, że było dobre. Mąż dobry, 
dzieci też, więc nie było na co na-
rzekać. Potem zaczęły się kłopoty 
zdrowotne w rodzinie. W 2008 roku 
umarła synowa Janeczka, żona Lesz-
ka, o której pani Joanna bardzo cie-
pło się wypowiadała. Zresztą każ-
dy, kto znał Janeczkę wie, że to była 
dobra, cicha i pokorna osoba nawet 
w czasie długiej choroby. Następ-
nie w 2009 roku zmarł ich syn An-
drzej, w 2011 roku mąż pani Joanny,  
a w 2013 roku córka Jadzia – mama 
Izy. Serce matki jest przepełnione 
bólem. W krótkich odstępach straciła 
cztery ukochane osoby, lecz nie za-
łamała się. Wnuczka odwdzięcza się 
jej swoją miłością i przywiązaniem. 
Kocha swoją babcię, a babcia też ją 
bardzo kocha. Jak sama mówi: „nie 
jak wnuczkę, a jak córkę”. Cieszy się 
szacunkiem dzieci, które pozostały  
i wnuczki, która codziennie odwiedza 
swoją babcię. Nie narzeka na swoje 
życie. Jest pogodzona ze swoim lo-
sem, życzliwa, pogodna. Jak sama 
mówi „Złego życia nie miałam, całe 
życie miałam dobre…”.

Jest babcią siedmiorga wnucząt 
i prababcią ośmiorga prawnucząt. 
W modlitwie różańcowej i koron-
ce do Miłosierdzia Bożego pamię-
ta o swoich zmarłych, jak i również 
o żyjących. Blisko siebie ma jeszcze 
córkę i zięcia, syna oraz kochającą 
wnuczkę, którzy służą jej pomocą, 
kiedy potrzeba. Żyje swoim spokoj-
nym życiem. 

Pani Joanno, życzę dalszej po-
gody ducha, potrzebnego zdrowia, 
opieki Bożej i wstawiennictwa Jego 
Matki na każdy dzień Pani oraz Pani 
bliskim. 

Opowieści Joanny Gaszewskiej  
wysłuchała i zapisała  

Jadwiga Labuda
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„wierzę w syna bożego”
„ziemia święta - msza święta – „pro polonia“  

– w intencji ojczyzny”

26 kwietnia 2014 rok. Wydaje 
się, że dzień jak każdy inny. Ma-
ryjna sobota, ale to dla mnie zu-
pełnie inny dzień. Dzień święty, 
ponieważ tego dnia wraz z grupą 
moich Pielgrzymów wybierałem 
się do ukochanej Ziemi Świętej. 

Spotkaliśmy się na gdańskim 
lotnisku, aby odlecieć do Warsza-
wy, a stamtąd o godz. 22:50 wy-
startować do Tel Awiwu.

Program pobytu w Ojczyźnie 
Pana Jezusa jest zupełnie inny 
niż poprzedni, a to dlatego, że 
moi Pielgrzymi byli już kilka-
krotnie w Ziemi Świętej. Tym ra-
zem pragniemy dotrzeć do no-
wych miejsc.

Niedzielny poranek powitał 
nas w Izraelu pięknym słońcem 
i przyjemną temperaturą. W dal-
szej części artykułu zwrócę uwa-
gę na dwa wydarzenia, które prze-
żyłem bardzo. Pierwsze to na-
wiedzenie prawdziwego miejsca 
Chrztu Świętego Pana Jezusa nad 
rzeką Jordan. Będąc wielokrotnie 
w Ziemi Świętej zawsze marzy-
łem, aby tu dotrzeć. Dopiero po 
17-stu latach udało się. Miejsce 
to było niedostępne dla pielgrzy-
mów ze względu na teren przy-
graniczny z Jordanią. Teren ten 

był zaminowany i jedynie raz w 
roku, w rocznicę Chrztu Pana Je-
zusa, pod silną obstawą wojska, 
w maleńkiej grupce można było 
się tam dostać. 

Nasz autokar zajechał na par-
king i dalszą drogę musieliśmy 
pokonać pieszo. Po drodze mi-
jaliśmy tablice, które ostrzegają, 
że zejście ze szlaku grozi śmier-
cią, bo teren jest zaminowany. W 
oddali zaczęły wyłaniać się kapli-
ce i kościoły różnych wyznań. Był 
to znak, że zbliżamy się do celu 
naszej podróży. Po przejściu pla-
cu, zobaczyliśmy rzekę Jordan, 
przegrodzoną sznurem pośrodku 
(oznaczenie granicy) oraz stoją-

cych po drugiej stronie żołnierzy 
jordańskich. Jordan w tym miej-
scu płynie leniwie, wody jego są 
mętne. Od źródeł przebyły pra-
wie 200 kilometrów, aby po dal-
szych 20-stu umrzeć w Morzu 
Martwym. Po plecach przeszły 
mi ciarki, kiedy ks. Dariusz, mój 
serdeczny przyjaciel, zaczął od-
czytywać słowa odnawiające Sa-
krament Chrztu Świętego. Prze-
życie niesamowite – to przecież 
tutaj, św. Jan Chrzciciel udzie-
lił chrztu Panu Jezusowi. Warto 
w tym miejscu przytoczyć frag-
ment Ewangelii wg św. Mateusza: 
„wtedy przyszedł Jezus z Galilei 
nad Jordan do Jana, żeby przy-
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jąć chrzest od niego. Lecz Jan 
powstrzymywał Go mówiąc: to 
ja potrzebuję chrztu od Ciebie,  
a Ty przychodzisz do mnie? Je-
zus mu odpowiedział: pozwól te-
raz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe. Wte-
dy Mu ustąpił, a gdy Jezus został 
ochrzczony, natychmiast wyszedł 
z wody. A oto otworzyły sie nie-
biosa i ujrzał Ducha Bożego zstę-
pującego jak gołębicę i przycho-
dzącego do Niego. A głos z nieba 
mówił: Ten jest mój Syn umiło-
wany, w którym mam upodoba-
nie.“ Proszę mi wierzyć, że odno-
wienie Chrztu św. w tym miejscu 
i wysłuchanie fragmentu Ewan-
gelii było czymś niesamowitym.

Dzień 3 maja, był naszym ostat-
nim dniem pobytu w Ojczyźnie 
Pana Jezusa. Zawsze w tym dniu 
sprawowana jest Msza św. dzięk-
czynna za nasze pielgrzymowa-
nie. Tym razem był to jednak wy-
jątkowy dzień. Mianowicie w dniu 
3 maja o godzinie 7:30 na Mszy św. 
w intencji naszej Ojczyzny groma-
dzą się w Bazylice Bożego Grobu, 
w miejscu Zmartwychwstania na-
szego Pana, duże rzesze kapłanów, 
sióstr zakonnych, misjonarzy i mi-
sjonarek, a także wielu pielgrzy-
mów przebywających w tym dniu 
w Ziemi Świętej. Zwyczaj Mszy 
świętej, odprawionej Pro Polonia 
w Kaplicy Zmartwychwstania Pań-
skiego, sięga roku 1847. Fundato-
rem wieczystej Mszy świętej w in-
tencji Ojczyzny, odprawianej co 
roku w rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, w dniu, w którym 
przypada również Uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny, Królo-
wej Polski, był książę Roman San-
guszko. W latach 1831-1847 był on 
zesłany na Syberię. Po odzyska-
niu wolności przybył z pielgrzym-
ką dziękczynną do Ziemi Świę-
tej. Świadectwem jego obecności  
w ziemskiej Ojczyźnie Pana Jezusa 
jest kielich ofiarowany do bazyli-

ki Bożego Grobu, na którym wid-
nieje łaciński napis: Votum exu-
lum Polonorum A.D. 1847. („Dar 
polskich wygnańców. Rok Pański 
1847“) oraz fundacja Mszy św. w in-
tencji Polski, którą 3 maja każdego 
roku miano odprawiać przy Grobie 
Bożym. W tym szczególnym dniu 
Bazylika Grobu Pańskiego roz-
brzmiewała śpiewem pieśni pol-
skich. Przed wejściem do Kapli-
cy Zmartwychwstania uroczyste 
miejsce zajmuje ikona matki Bożej 
Częstochowskiej, która wskazując 
na swego Syna prosi i przypomi-
na: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie.“ Uroczystej Mszy św. 
przewodniczył o. Seweryn Lu-
becki OFM. Wzięło w niej udział 
15 kapłanów, grupa sióstr zakon-
nych, liczni pielgrzymi z Polski, 
Dama i Kawalerowie Zakonu Ry-
cerskiego Świętego Grobu Boże-
go w Jerozolimie – Zwierzchnic-
two Polskie, oraz przedstawiciele 
polskiej placówki dyplomatycznej  
w Tel Awiwie na czele z ambasado-
rem. W homilii o. Seweryn przy-
pomniał zebranym o najważniej-
szych wydarzeniach w historii Pol-
ski, w tym o Konstytucji 3 Maja. 
Przy okazji kaznodzieja przypo-
mniał o lwowskich ślubach kró-
la Jana Kazimierza i bohaterskiej 
obronie Jasnej Góry. Nawiązu-
jąc do dzieł franciszkańskiego fi-
lozofa bł. Jana Dunsa Szkota po-
wiedział, że nie można mówić  
o Maryi nie myśląc o Jezusie. Ma-
ryja jest bowiem naszą orędow-
niczką, która była obecna zarów-
no w Kanie Galilejskiej, jak i pod 
krzyżem Jezusa. Podczas Mszy św. 
spotkał mnie ogromny zaszczyt. 
Zostałem poproszony o przeczy-
tanie pierwszego czytania. Muszę 
przyznać szczerze, że nogi pode 
mną się ugięły, w gardle zrobiło sie 
nagle sucho. W myślach mówiłem: 
Panie Jezu, ja tutaj przed Twoim 
Świętym Grobem, do tego w oj-
czystym języku, mam przeczytać 

jedno z najpiękniejszych czytań  
o Matce Bożej. Chwila konsterna-
cji i niedowierzania. Ale moc Du-
cha Świętego kolejny raz mi po-
mogła i przeczytałem!

Na zakończenie Mszy św. od-
śpiewaliśmy hymn „Boże coś Pol-
skę“ prosząc o Boże błogosławień-
stwo dla wszystkich Polaków za-
równo w kraju, jak i na wszystkich 
kontynentach świata. Warto nad-
mienić, że taka Msza św. jest je-
dyną Mszą św., którą ze wszyst-
kich narodów świata, tylko i wy-
łącznie mogą sprawować Pola-
cy. A ciarki, które podczas śpie-
wu hymnu przebiegły po moich 
plecach, będę odczuwał do koń-
ca moich ziemskich dni.  

Szczęść Boże.
Mirosław Słowikowski /OESSH/
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wien czas. Wujek pracował w Kole, 
był strażnikiem wielkich magazy-
nów z cebulą. Ciotka wynajęła jed-
nopokojowe mieszkanie w Koninie 
u p. Kobierskiej. Ciocia miała troje 
swoich dzieci i nas dwoje. P. Kobier-
ska bardzo nas polubiła i gotowała 
dla nas żurek. Ta sielanka trwała,  
dopóki nie wygadałam się p. Ko-
bierskiej, że wujek przywozi z pra-
cy cebulę, którą nie chciał się z nią  
podzielić. Za powiedzenie prawdy 
dostałam od ciotki straszne lanie 
dyscypliną. Zostaliśmy odwiezieni 
z powrotem do Poznania. Ponownie 
trafiliśmy do p. Suwalowej (jej córka  
p. Sroka już nie żyła). (cdn.)      

 Anna Kelar z domu Ratajczak      

Statystyka 
parafialna

SAKRAMENT  
CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI:

20.04.2014r.  
Tomasz Pikus
27.04.2014r.  

Natan Jan Hawruto
04.05. 2014r.  

Adrian Szymon  
Widera

SAKRAMENT  
MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:

26.04.2014 r. 
Tomasz Kwiatkowski 

i Aleksandra Kłos
01.05.02014 r. 

Michał Szczypior 
i Maja Zaporska 

ZMARLI:
24.04.2014 r.  

Roksana Joanna  
Chwedoruk

27.04.2014 r.  
Jerzy Gumienny

05.05.2014 r.  
Jerzy Bielecki

Moje życie w czasie wojny cz.3

Pani Sroka umierała w tym cza-
sie na suchoty. Otaczali nas róż-
ni ludzie. Cierpieliśmy głód. Obie-
cywaliśmy sobie, że po wojnie ni-
gdy nam nie zabraknie chleba. Za-
poznaliśmy chłopca, którego ojciec 
robił oficerki Niemcom (był inwa-
lidą) i mogliśmy często korzystać 
ze schronienia w ich mieszkaniu  
i mogliśmy liczyć na posiłek w tym 
domu. Czasami w tym domu no-
cowała również nasza mama, gdyż  
z fabryki miała bliżej do tego miej-
sca i zdążyła dojechać o odpo-
wiednim czasie. Noce spędzaliśmy  
w różnych miejscach. Chodziliśmy 
też do Jeżyc (dzielnica Poznania) do 
inwalidki p. Tiny, która robiła pa-
pierowe domki do układania pier-
ników. To właśnie jej siostra Ja-
dzia (koleżanka siostry taty) zosta-
ła wywieziona na roboty do Niemiec  
z domu moich dziadków. P. Tina 
również nas karmiła. Do dziś pa-
miętam marmoladę z dzikiego bzu 
w jej wykonaniu. Wtedy nie było 
prawie nic, a tu Pani dzieliła się z 
nami wszystkim, co miała. Niech 
nikt nie myśli, że to były jakieś de-
licje. To była mamałyga bez cukru, 
ale istotne było, że dawała nam 
przeżyć. Czasy były naprawdę bied-
ne i skromne.  

Chodziliśmy też do poznańskie-
go zoo, gdyż podkradaliśmy zwie-

rzętom jedzenie. Mnie szczególnie 
upodobał sobie słoń, który zawsze 
na mój widok radośnie podnosił trą-
bę. Mogłam jako jedyna wchodzić 
na jego wybieg, nigdy nie zrobił mi 
krzywdy, mimo że podałam mu do 
trąby kamień, a sama zabrałam ka-
wałki chleba czy piernika, którymi 
ludzie go karmili.

Po śmierci Stasia ciotka Józia 
(kolejna siostra taty, która miesz-
kała w Gdyni) zabrała nas do sie-
bie. Jej mąż był tłumaczem w por-
cie. Znał dwanaście języków. Przy-
wiozła nas pociągiem do Gdy-
ni. Mieszkaliśmy na ul. Święto-
jańskiej. Ktoś zgłosił Niemcom, że  
u ciotki są polskie dzieci. Przyszli 
karabinierzy i nas wyprowadzili. Zo-
staliśmy ponownie wywiezieni do 
Poznania. Na wiadukcie w Pozna-
niu byliśmy świadkami rozstrzela-
nia koleżanki naszej mamy (z fa-
bryki Focke – Wulf), która wdała się  
w romans z Niemcem. Ponownie 
trafiliśmy do domu babci. Jedyny 
syn Boleś, jaki z nią został, w tym 
czasie zmarł na suchoty. 

Ciotka Józia (siostra taty, od któ-
rej zostaliśmy wywiezieni z Gdy-
ni) powiadomiła swoją siostrę Fra-
nię, aby się nami zajęła. Ciocia Fra-
nia nazywała się Welke i mieszkała 
w Rychwale koło Poznania. Przyje-
chała i zabrała nas do siebie na pe-

Moja mama Antonina (pierwsza z prawej)  
z grupa kobiet z fabryki Focke - Wulf
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fotogaler ia

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej






