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Idź za głosem... 
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     głos...
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Różaniec

Dzień po dniu,
dzień po dniu,
ale gdzie im tam
do żywego różańca –
echa Bożego życia,
echa Bożej śmierci –
raczej kawałki filmu bez sensu,
jakieś nic na ruchomych schodach...

Przesuwamy różaniec przez palce,
cedzimy przez zęby,
ale czy sączy się naszą serdeczną krwią?
czy niesie nam dni jak rzeka...?

Spraw Matko Boża,
by odmawiany przez nas różaniec
nie telepał się
niby mak w potrząsanej makówce,
ale by rozwijał się rytmicznie jak drzewo
zieleniejące, zakwitające, owocujące...

                                   Sergiusz Riabinin
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kilka myśli proboszcza
Po urokliwych i ciepłych wa-

kacjach nadszedł czas wcho-
dzenia w usystematyzowaną co-
dzienność. Wróciliśmy już do 
zwykłych zajęć i obowiązków. 
Miasto opustoszało, wielu po in-
tensywnych miesiącach pracy 
pragnie uzyskać odrobinę spo-
koju. Dzieci i młodzież wróci-
ły do szkół i rozpoczynają czas 
zdobywania wiedzy i kształto-
wania swojej osobowości. Jest to 
praca wymagająca zaangażowa-
nia nie tylko tych młodych lu-
dzi, ale również tych, którzy po-
magają kształtować odpowiednią 
postawę, aby zaowocowała ona  
w dalszym życiu. Jak bardzo waż-
nym elementem jest praca wy-
chowawcza przypomniał nam 
list biskupów polskich skiero-
wany 1 września do wychowaw-
ców, rodziców i wszystkich, któ-
rzy zajmują się dziełem wycho-
wania. „Wszyscy powinniśmy wy-
chowywać. Jednak istotną rolę  
w wychowaniu odgrywa rodzina, 
w tym roku pragniemy zwrócić 
naszą uwagę na konieczność wy-
chowania do wartości. Nie cho-
dzi jednak o jakiekolwiek warto-
ści, ale o te, które są istotne dla 
rozwoju człowieka, dla jego życia 
w duchu chrześcijańskim i życia 
zgodnego z wiarą.” Warto wracać  
do  tych słów, które przypomina-
ją ten jakże sprawdzony system 
wychowania stosowany od wie-
lu pokoleń i zawsze przynoszą-
cy owoce.

Wezwanie  przeogromne, któ-
re nie powinno być dla nas zasko-
czeniem. Pojawia się ono każdego 
września nowego roku szkolne-
go. Podchodzimy do tego zadania  
z różnym nastawieniem, może  
z dystansem, z wielką niewiado-
mą, jednak trzeba  nam  podcho-
dzić do tej najważniejszej pra-
cy z odwagą i wielka miłością.  

A owoce? Owo-
c e  p o z n a m y 
w przyszłości. 
Czas  pokaże 
efekt naszego 
zaangażowania 
i oddania cza-
su i serca w to 
wielkie dzieło.  
Cieszy zawsze 
to,  co zosta-
ło przekazane 
pozytywnego,  
a szczególnie to,  
co owocuje na  
co dzień. Cie-
szy, gdy dzieci   
i  młodzież  z  za- 
pałem powra-
cają do szko-
ły, do kościo-
ła. Cieszy, gdy 
ze wzmożoną 
energią zaczy-
nają funkcjono-
wać wspólnoty. 
To wszystko  jest 
spowodowane 
dostrzeganiem 
tych najważniejszych  wartości, 
które zostały  zaszczepione w mo-
mencie pracy wychowawczej. 

Trwamy nadal w Roku Wia-
ry. Więc warto po zakończeniu 
czasu wakacyjnego odpoczyn-
ku, czy też wytężonej pracy fi-
zycznej, wykorzystać pozosta-
ły czas na zastanowienie się nad 
drogą swojego powołania do ży-
cia z Chrystusem. Czas wakacyj-
ny wykorzystaliśmy w naszej pa-
rafii na przeprowadzenie trady-
cyjnie wczasorekolekcji. Wiodą-
cym tematem  spotkań była  wia-
ra. Jak  co roku nie  zabrakło tych, 
którzy  skorzystali ze spotkań w 
wakacyjnym  czasie.  Świadczy  to  
o  tym, że jesteśmy spragnie-
ni nieustannego kształtowania 
swojej postawy w duchu ewan-

gelicznym, że  raz wybrawszy cią-
gle trzeba nam tego wyboru do-
konywać. Dlatego też z wczaso-
rekolekcji korzystali parafianie  
i wczasowicze, ludzie młodsi  
i starsi, ci, którzy przyjechali do  
nas po raz pierwszy i ci, którzy 
zjawili się któryś raz z kolei.  

Owoce cieszą, tak jak radu-
je się serce z dorodnych owoców, 
płodów tej ziemi w przepięk-
nej aurze jesieni, gdy nadchodzi  
czas zbiorów. Przed nami ta co-
dzienność, która domaga się sa-
mozaparcia i systematyczności, 
wyrzeczenia i odpowiedzialno-
ści. Życzę, zatem wszystkim, aby 
rozpoczynając kolejne dzieło, za-
wsze patrzyli na wartość tego, ile  
można ofiarować drugiemu.

Wasz proboszcz o Mariusz omi
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Lumen fidei  
- Światło wiary -

 papieski dar  
na Rok Wiary

Przeżywany w Kościele Rok 
wiary powoli będzie dobiegał 
końca. O tym, co wniósł w życie 
wspólnoty wierzących i w osobi-
ste życie wiary wiernych przyjdzie 
jeszcze się zastanowić. Ba - trzeba 
będzie zrobić osobisty i wspólno-
towy rachunek sumienia z tego, 
jak ten szczególny czas został 
wykorzystany. Jedno jest pewne 
- ten kairos - czas łaski naprawdę 
owocuje! Spotykamy ciągle wie-
le świadectw, jak był potrzebny 
i jak stał się owocny; świadectw 
poszczególnych wiernych, grup 
i wspólnot. Niezwykle mocnym 
akcentem, bardzo pomocnym w 
przeżywaniu tego roku wiary stała 
się encyklika na cztery ręce o wie-
rze Lumen fidei: dar dwóch papie-
ży - Benedykta i Franciszka. Po-
święcimy temu dokumentowi na-
sze ostatnie zamyślenia dotyczą-
ce wiary i Roku wiary. 

Jeden z kapłanów - po lektu-
rze tej encykliki - powiedział, że - 
jego zdaniem - jest to jeden z naj-
ważniejszych oficjalnych doku-
mentów Kościoła ostatnich dzie-
sięcioleci. To mocne słowa, ale 
kiedy zagłębiamy się w treść ency-
kliki, nabieramy przekonania, że 
są prawdziwe. To piękny, mocny, 
mądry i bardzo potrzebny głos! 
W dzisiejszej refleksji chciałbym 
przywołać ostatni 60. jego akapit 
i nieco go omówić.

Oto on: Matko, wspomóż na-
szą wiarę! Otwórz nas na słucha-
nie Słowa, byśmy rozpoznali głos 
Boga i Jego wezwanie. Obudź  
w nas pragnienie, by iść za Nim, 
wychodząc z naszej ziemi i przyj-

mując Jego obietnicę. Pomóż 
nam, abyśmy pozwolili dotknąć 
się przez Jego miłość, byśmy mo-
gli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam 
w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć 
w Jego miłość, zwłaszcza w chwi-
lach zgryzoty i krzyża, gdy nasza 
wiara wezwana jest do dojrzewa-
nia. Zasiewaj w naszej wierze ra-
dość Zmartwychwstałego. Przypo-
minaj nam, że ten, kto wierzy, nie 
jest nigdy sam. Naucz nas patrzeć 
oczami Jezusa, aby On był świa-
tłem na naszej drodze. Niech to 
światło wiary wzrasta w nas coraz 
bardziej, aż nadejdzie ten dzień 
bez zmierzchu, którym jest sam 
Chrystus, Twój Syn, nasz Pan!

W słowach modlitwy do Ma-
ryi papież zawarł sześć elemen-
tów dotyczących wiary. Pokazuje 
w ten sposób, czym ona jest i jak 
ją przeżywać. Oto wspomniane 
elementy wiary:

Po pierwsze wiara wiąże się ze 
słuchaniem Słowa. Przypominał 
o tym wyraźnie św. Paweł, kiedy 
gminom chrześcijańskim pierw-
szego pokolenia mówił, iż wia-
ra rodzi się z tego, co się słyszy  
(Rz 10,17). Papież w wielu miej-
scach swojej encykliki rozwija ten 
wątek. Pokazuje ojca wiary, Abra-
hama, którego przygoda wiary 
rozpoczęła się i mogła się rozwi-
jać dzięki spotkaniu ze Słowem 
Boga: W jego życiu wydarza się 
rzecz wstrząsająca: Bóg kieruje do 
niego Słowo, objawia się jako Bóg, 
który mówi i wzywa po imieniu. 
Wiara wiąże się ze słuchaniem. 
Abraham nie widzi Boga, ale sły-
szy Jego głos. W ten sposób wia-

ra otrzymuje osobisty charakter 
(...) Wiara stanowi odpowiedź na 
Słowo skierowane do osoby, daną 
pewnemu «Ty», które nas woła po 
imieniu (Lumen fidei, nr 8).

Po drugie wiara jest wyjściem 
z naszej ziemi, jest porzuceniem 
osobistych planów i otwarciem na 
nowe, nieznane; to, które zna Bóg. 
Wiara jest otwarciem się na nowe 
życie, to, które przychodzi z przy-
szłości, które rodzi się z Boga. Jest 
to jak swoisty papierek lakmusowy 
głębi wiary: potrafię zaufać Bogu? 
W takiej perspektywie śmierć jest 
ostatnim wyjściem, jak pisze pa-
pież: Nawet śmierć staje się oświe-
cona i może być przeżyta jako 
ostatnie wezwanie wiary, ostatnie 
«wyjdź z twojej ziemi», ostatnie 
«przyjdź!» wypowiedziane przez 
Ojca, któremu powierzamy się  
z ufnością, że On nas umocni tak-
że podczas ostatecznego przejścia 
(Lumen fidei, nr 56).

Po trzecie wiara jest zawie-
rzeniem: Wiara jest bezintere-
sownym darem Boga, który wy-
maga pokory i odwagi, by zaufać  
i zawierzyć się, i w ten sposób do-
strzec świetlaną drogę spotkania 
między Bogiem i ludźmi, historię 
zbawienia (Lumen fidei, nr 14). 
Rok wiary - jak pamiętamy - miał 
zaowocować w życiu chrześcijan 
takim aktem wiary, który przera-
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dza się w całkowite zawierzenie 
własnego losu Bogu!

Po czwarte wiara uczy nas, że 
ten, kto wierzy nigdy nie jest sam. 
Świadomość tego jest szczegól-
nie potrzebna zwłaszcza w mo-
mentach ciemności i cierpienia. 
Cierpiącemu człowiekowi Bóg nie 
daje wyjaśniającej wszystko argu-
mentacji, ale swoją odpowiedź 
ofiaruje w formie obecności, która 
towarzyszy historii dobra, łączą-
cej się z każdą historią cierpienia, 
by rozjaśnił ją promień światła.  
W Chrystusie Bóg zechciał po-
dzielić z nami tę drogę i ofiarować 
nam swoje spojrzenie, byśmy zo-
baczyli na niej światło. Chrystus 
jest Tym, który zniósł ból, i dla-

tego «nam w wierze przewodzi  
i ją wydoskonala» (Hbr 12, 2) (Lu-
men fidei, nr 56).

Po piąte wiara jest nowym 
spojrzeniem; daje człowiekowi 
nowe oczy - oczy Jezusa. Wia-
ra nie tylko patrzy na Jezusa, ale 
patrzy z punktu widzenia Jezusa, 
Jego oczami: jest uczestnictwem 
w Jego sposobie patrzenia (Lu-
men fidei, nr 18). Papież łączy to 
nowe spojrzenie wiary z obecno-
ścią i działaniem Ducha Święte-
go w życiu wierzącego: Chrześci-
janin może mieć oczy Jezusa, Jego 
uczucia, Jego synowską gotowość, 
ponieważ dany mu jest udział  
w Jego Miłości, którą jest Duch 
(Lumen fidei, nr 21).

Wreszcie po szóste wiara jest 
drogą; słowo droga jest najczę-
ściej używanym przez papieża 
słowem w tej encyklice w odnie-
sieniu do wiary. Pokazuje to spe-
cyficzny sposób patrzenia na wiarę 
jako na rzeczywistość niezwy-
kle dynamiczną. Idziemy. Idzie-
my razem z Bogiem, idziemy  
coraz dalej i coraz głębiej. Idzie-
my z misją do innych. Nigdy nie 
ustajemy. Upadamy, ale podno-
simy się!

Maryja przeżyła rzeczywistość 
wiary w każdym z omawianych 
tu aspektów. Prośmy Ją, aby wy-
jednała także nam łaskę wzrostu 
w wierze!

o. Wojciech Popielewski, omi

Wrzesień
W dniach od 1 do 8 IX ks. Pro-

boszcz Sylwester Górzyński OMI 
udał się do klasztoru w Markowi-
cach k. Inowrocławia celem wzię-
cia udziału w rekolekcjach. W cza-
sie nieobecności zastępował Go  
w parafii ks. Jerzy Kania OMI.

8 września zostały przeprowa-
dzone następujące remonty: na-
prawa balkonu na plebanii, szkle-
nie okien, naprawa dachu i kance-
larii oraz lekka naprawa blachy na 
wieży kościelnej.

W miesiącu wrześniu ks. Pro-
boszcz Sylwester Górzyński obej-
muje wszystkie klasy nauki religii, 
od 1 do 7 klasy włącznie w Szkole 
Powszechnej w Łebie. W tym wy-
pada 14 lekcyj tygodniowo.

Pięknie rozwija się Krucjata, któ-
ra podzieliła się na dwa hufce i co-
raz więcej przybywa członków. Sto-
warzyszenie Sodalicji Męskiej nie-
co uszczupliło się, gdyż 7 członków 
wyjechało poza obręb parafii.  

Z kroniki parafialnej – Rok 1949
Październik

Przychodzi zawiadomienie z Po-
wiatowego Inspektoratu Szkolnego 
w Lęborku do Szkoły Powszechnej 
w Łebie, że nie wolno przeprowa-
dzać 14 lekcyj tygodniowo religii, 
a tylko 10 lekcyj religii i dwie klasy 
muszą być łączone razem.

W miesiącu październiku ks. Ste-
fan Śmigielski Prowincjał Oblatów 
odbył wizytację w zakresie osób za-
konnych.

Z końcem października odbył się 
Tydzień Miłosierdzia pod hasłem 

„Macierzyństwo”, który wielce po-
ruszył parafian. Z tytułu tego odby-
ło się nabożeństwo popołudniowe 
dla matek i dzieci.

Miesiąc październik to śliczny 
miesiąc poświęcony ku czci Matki 
Najświętszej. Codziennie wieczo-
rem odprawiane jest nabożeństwo 
różańcowe w intencji matek i ojców, 
z wielką frekwencją wiernych.

W tym czasie ku wielkiej radości 
zauważono coraz większą frekwen-
cję osób na wszystkich Mszach św. 
i nabożeństwach. 
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Wolontariat podczas 
Światowych Dni Młodzieży 

w Rio de Janeiro 
W dniach od 29  do 30 lipca  

w Rio de Janeiro w Brazylii odby-
ły się Światowe Dni Młodzieży.  
Uczestniczyłam w tym wydarze-
niu jako wolontariuszka. Do wy-
jazdu przygotowywałam się od 
kilku miesięcy wraz z dwójką mo-
ich przyjaciół.  Wzajemnie zmo-
tywowani wyruszyliśmy w drogę 
w celu organizacji duchowego wy-
darzenia dla młodych ludzi. 

Mój wolontariat rozpoczął się 
tydzień przed przyjazdem papie-
ża Franciszka do Brazylii. Zosta-
łam przydzielona do punktu in-
formacyjnego na stacji metra Bo-
tafogo.  Moje zadanie polegało na 
wskazywaniu drogi pielgrzymom 
oraz informowaniu o wydarze-
niach związanych ze Światowymi 
Dniami Młodzieży. Często ludzie, 
którzy do mnie podchodzili pytali, 
jak dojść do Copacabana’y, Głowy 
Cukru,  Corcowado. Zdarzało się, 
że moją odpowiedzią było wspól-
ne szukanie drogi na mapie. Wie-
lu przechodniów podchodziło, 
aby porozmawiać na różne tema-
ty (nie zawsze związane z przyjaz-
dem papieża). Kiedy podczas roz-

mowy mówiłam, że jestem z Pol-
ski, większość moich rozmówców 
wspominało o Janie Pawle II oraz 
Siostrze Faustynie Kowalskiej.   
W czasie mojej pracy na Botafogo 
nie byłam jedyną wolontariusz-
ką. Zawsze byłam wraz z innymi 
młodymi ludźmi, głównie z Ame-
ryki Łacińskiej. Sześć godzin wo-
lontariatu dziennie nie dawało się 
we znaki dlatego, że przez cały ten 
czas na naszych twarzach były sze-
rokie i szczere uśmiechy oraz ser-
deczna atmosfera.

Odkąd przybyłam do Rio de Ja-
nerio ciągle nawiązywałam nowe 
znajomości. Bez przerwy prze-
bywałam z innymi ludźmi. Czu-
łam się swobodnie rozmawiając 
o wierze.  Miałam poczucie bez-
pieczeństwa, ponieważ wszyscy, 
którzy byli  wokół mnie, otaczali 
mnie swoją opieką i dbali o mnie. 
Pomimo tego nadszedł dzień, kie-
dy poczułam się bardzo źle i sa-
motnie. W czasie, kiedy rozpo-
czynały się pierwsze spotkania 
modlitewne z papieżem Fran-
ciszkiem, zachorowałam.  Zimna 
woda w prysznicu (która jest stan-

dardem i oczywistością w Brazy-
lii), zmienna pogoda, klimatyza-
cja i przeciągi  spowodowały, że 
nabyłam infekcji dróg oddecho-
wych. Rozłożyła mnie gorącz-
ka. Pozostałam sama, ponieważ 
wszyscy wolontariusze, z który-
mi mieszkałam w parafii NS Lour-
des wyruszyli na wspólne przeży-
wanie Światowych Dni Młodzie-
ży. Leżałam w śpiworze, na kari-
macie w jednej z salek kateche-
tycznych przy parafii. Gdy zbli-
żała się godzina wieczorna, do 
salki, w której leżałam wbiegła 
moja współlokatorka z Argenty-
ny. Chciała  zabrać ze swojej wa-
lizki coś ciepłego do ubrania, po-
nieważ lipcowe noce w Brazy-
lii bywają zimne.  Zmartwiła się 
moim stanem zdrowia i pokrzepi-
ła mówiąc o Bogu, że czasem daje 
nam czas samotności i choroby, 
ale czas ten jest dobry do reflek-
sji i czasem daje dobre owoce wia-
ry.  Te słowa były dla mnie najlep-
szym wsparciem podczas czasu 
choroby. Infekcja dróg oddecho-
wych atakowała  większość wo-
lontariuszy międzynarodowych. 
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Z tego powodu sporo z nas sko-
rzystało z opieki medycznej. Po-
mimo gorączki, która trzymała 
mnie przez kilka dni, udałam się 
na Copacabana’e (gdzie odbywa-
ły się główne uroczystości), aby 
uczestniczyć w Wigilii i następ-
nego dnia brać udział w Mszy św. 
kończącej Światowe Dni Młodzie-
ży. Wraz z innymi wolontariusza-
mi z Polski przeżyliśmy szczegól-
nie wiadomość, że kolejne spo-
tkanie młodych z Papieżem od-
będzie się w Krakowie.

Polskich wolontariuszy poma-
gających w organizacji Świato-
wych Dni Młodzieży było około 
170. Będąc w Rio de Janeiro mie-
liśmy zorganizowane spotkania  
i wspólne szkolenia, podczas któ-
rych mogliśmy się poznać. Odby-
ła się również wspólna, uroczy-
sta Msza święta w polskiej Parafii 
Matki Bożej Jasnogórskiej w Rio 
de Janeiro.  Uroczysta Msza skie-
rowana w szczególności do pol-
skich wolontariuszy. Została od-
prawiona z udziałem proboszcza 
parafii – księdza Jana Sobiera-
ja, kardynała Stanisława  Dziwi-
sza, kardynała  Kazimierza Ny-
cza oraz biskupa Henryka Toma-
sika. Po Mszy wszyscy udali się 
na wspólne spotkanie przy ka-
wie i ciasteczkach - była to rów-
nież okazja, aby porozmawiać  

z duchownymi prowadzącymi tę 
Mszę. Parafia  Matki Bożej Jasno-
górskiej to mały kościółek o kolo-
nialnej architekturze. Msze świę-
te w języku polskim odprawiane 
są przez Chrystusowców od 1963 
roku i skierowane są  głównie do 
Polonii mieszkającej w Rio, tury-
stów i marynarzy z Polski.

Brazylijczycy to ludzie bardzo 
serdeczni i uśmiechnięci. Ludzie, 
którzy nie wstydzą się swojej wia-
ry. Pewnego poranka udałam się 
do sklepu spożywczego. Byłam 
dziesięć minut przed otwarciem. 
Przez duże, oszklone drzwi wi-
działam  przygotowania do przy-
jęcia pierwszych klientów. Wła-
ściciel sklepu zaprosił wszyst-
kich pracowników do wspólnej 
modlitwy. Ustawili się oni w kole, 
chwycili za dłonie i zmówili Oj-
cze Nasz. Po modlitwie otworzo-
no drzwi do sklepu i zaproszo-
no pierwszych klientów. Stan-
dardem jest krzyż zamieszczany 
wewnątrz lokali gastronomicz-
nych oraz dużych i małych su-
permarketów. Na opakowaniach 
produktów spożywczych i leków 
można doszukać się fragmentów 
modlitw. 

Będąc w Brazylii głęboko od-
czułam działanie Ducha Świę-
tego. Mieszkańcy tego niezwy-
kłego kraju nie wstydzą się wiary  

w Chrystusa i swoim sposobem 
życia dają świadectwo o tym in-
nym ludziom. Jako katoliczki  
z Europy zwracała moją uwagę od-
waga ludzi, którzy głoszą Ewan-
gelię podczas codziennych obo-
wiązków. Światowe Dni Młodzie-
ży były dla mnie przede wszyst-
kim świadectwem, że można być 
młodym człowiekiem i żyć wia-
rą chrześcijańską, a będąc we 
wspólnocie Kościoła Katolickiego  
w wielu miejscach odnajdę swoją 
rodzinę i poczucie bezpieczeństwa.

Agnieszka Beczyczko

Statystyka 
parafialna

SAKRAMENT  
CHRZTU:

21.07.2013 
Mary – June Baaow

28.07.2013
Magdalena Jaworska

Leon Machol
01.08.2013

Milena Jowita Jędzrejewska
31.08.2013

Marcin Mateusz Onuszko
08.09.2013 

Iwona Lewko
Igor Pelczar – Lisiecki

15.09.2013
Sebastian Arkadiusz Sędzik

SAKRAMENT  
MAŁŻEŃSTWA:

14.09.2013
Michał Mariański  

i Agata Cibulla

ZMARLI:
16.07.2013

Halina Świerk – Kanka
21.07.2013

Tadeusz Raudo
07.08.2013

Klotylda Miłosz
19.08.2013

Wanda Nowak
22.08.2013

Andrzej Alfons Neczajewski
23.08.2013

Sabina Mikołajczyk
31.08.2013

Feliksa Karkutt
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Ł e b s c y :  młodzi, 
wykształceni i...  
z małego miasta

Piotra Zienke poznałam, gdy jesz-
cze jako uczeń szkoły podstawowej 
korzystał z biblioteki miejskiej. Za-
wsze go podziwiałam za to, że jest 
skromny, pracowity i konsekwent-
nie dąży do realizacji swoich marzeń. 
Poprosiłam go, aby opowiedział  
o swojej nauce i pracy, którą wykonuje.

Skończyłeś Akademię Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Dlaczego wy-
brałeś akurat tę uczelnię?

Ciężkie pytanie ... Myślę, że chcia-
łem robić coś innego, coś wyjątko-
wego. Od zawsze pragnąłem, aby 
praca była związana z moimi zainte-
resowaniami, aby była ciekawa i da-
wała duże możliwości rozwoju. Aka-
demia Marynarki Wojennej z pewno-
ścią pozwala poszerzać horyzonty,  
a przy tym uczy pracowitości i woj-
skowej pokory.
Dlaczego nawigacja? Czy to jest 
trudny kierunek?

Zainteresowanie nawigacją zwią-
zane jest bezpośrednio z moją pasją 
jaką jest żeglarstwo. Muszę przy-
znać, że na wybór kierunku stu-
diów w znaczny sposób wpłynęły 
dwa czynniki. Pierwszym jest wła-
śnie Łeba, w której się wychowałem, 
drugim zaś – myślę że dużo waż-
niejszym – są ludzie, którzy za mło-
du zaszczepili we mnie miłość do 
morza, rodzice, którzy godzili się na 
moje morskie (nie zawsze bezpiecz-
ne) eskapady oraz koledzy, z który-
mi żegluję do dziś. Czy nawigacja 

to trudny kierunek? Trudno powie-
dzieć. Dla osób z humanistycznym 
umysłem na pewno tak. Dodatkowo 
studia wojskowe są specyficzne, po-
nieważ łączą wojskową dyscyplinę ze 
sporą dawką nauki. Zaprawa, siedem 
godzin zajęć dziennie, pięć razy w ty-
godniu i tak przez pięć lat. Do tego 
służby oraz weekendy i wakacje spę-
dzone na poligonach lub uroczysto-
ściach. Ale naprawdę warto było. Ta 
szkoła uczy życia.
Czy trudno Ci było przyzwyczaić 
się do dużego miasta? Czy miałeś 
kompleksy, że pochodzisz z ma-
łej Łeby?

Kompleksów nie miałem. Nie ma 
powodów, aby wstydzić się Łeby.  
A do dużego miasta naprawdę nie-
trudno się przyzwyczaić.
Co najbardziej podobało Ci się  
w dużym mieście? 

Najfajniejsze w dużym mieście 
jest to, że żyje ono przez cały rok. 
Łeba niestety tylko w sezonie. Poza 
tym … większe możliwości dokształ-
cenia się, rozwoju, pracy. Nietrudno 
zauważyć, że większe miasto daje 
większe możliwości.
Co chciałeś robić po skończeniu 
studiów?

Chciałem trafić na okręt i realizo-
wać się w kierunku, który skończy-
łem. Na szczęście mi się udało. Nie 
mógłbym służyć w „zielonej” jedno-
stce. Bieganie za czołgiem byłoby dla 
mnie udręką.
Pracujesz na statku transportowo-
minowym. Na czym polega ta pra-
ca? Czy możesz o niej opowiedzieć?

Służę na okręcie ORP „Lublin” 
jako dowódca działów: rakietowo ar-
tyleryjskiego i broni podwodnej. Mó-
wiąc krótko - odpowiadam za uzbro-
jenie. Dodatkowo, tak jak pozostali 

oficerowie, pełnię wachty na most-
ku jako oficer wachtowy.
Pracujesz w Świnoujściu. Dlacze-
go akurat tam?

Dlaczego Świnoujście? W Ma-
rynarce Wojennej RP mamy dwie 
flotylle: 3. Flotyllę Okrętów w Gdy-
ni oraz 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu. Ja po studiach zo-
stałem skierowany akurat do świ-
noujskiej.
A jaki stopień wojskowy posiadasz?

Obecnie posiadam stopień pod-
porucznika marynarki.
Czy tęsknisz za Łebą?

Tęsknię i często ją odwiedzam. 
Jednak muszę przyznać, że brak tu 
miejsc pracy i możliwości rozwo-
ju dla młodych ludzi. Niestety ta-
kie mamy czasy, że bez znajomości 
lub pensjonatu po rodzicach młody 
człowiek nie może tu liczyć na wiele.
Czy w przyszłości chciałbyś tu wró-
cić?

Ciągle tu wracam. W Łebie miesz-
ka moja rodzina, znajomi. Ale powrót 
na stałe w moim przypadku będzie 
możliwy zapewne dopiero na eme-
ryturze. 
Co mówią Twoi koledzy, gdy sły-
szą, że pochodzisz z Łeby?

Prawie zawsze słyszę od nich cie-
płe słowa. Każdy opowiada, że kie-
dyś był w Łebie i że bardzo mu się 
podobało. Zazdroszczą mi tego, że 
przez znaczną część życia Łebę mia-
łem na co dzień.
Co lubisz robić w wolnym czasie?

Lubię podróżować, uwielbiam 
jazdę na rowerze. Wieczory zaś lu-
bię spędzać ze znajomymi przy gril-
lu i szklaneczce … wody mineralnej .

Dziękuję za rozmowę!
Z Piotrem Zienke  

rozmawiała Beata Czaja
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fotogaleria

Koncert Leszka Długosza

Koncert Mighty Howard & The Motivators
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fotogaleria

Msza święta odpustowa  w uroczystość Wniebowzięcia NMP

Uczestnicy Mszy świętej 
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fotogaleria

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Koncert Krystyny Giżowskiej
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Trwamy w roku wiary. Na roz-
poczęcie roku szkolnego bisku-
pi skierowali naszą uwagę na wy-
chowanie do wartości. Wielu  
z nas wysłuchało może Listu Pa-
sterskiego z okazji III Tygodnia 
Wychowania i pewnie już zapo-
mniało, o czym biskupi napisali. 
A przecież wychowanie do war-
tości to fundament życia, to ukie-
runkowanie na dobro, to podaro-
wanie skarbu naszym dzieciom 
i wychowankom. Celem wycho-
wania i samowychowania powin-
no być odkrywanie i prowadzenie 
życia zgodnie z przyjętym syste-
mem wartości.

Dla rozwoju osobowości i cha-
rakteru człowieka ogromne zna-
czenie mają pierwsze lata życia. 
Dlatego potrzeba mądrego wy-
chowania w naszych rodzinach, 
szkołach i przedszkolach. Jednak 
rozróżnienie tego, co jest właści-
we, a co nie, jest procesem trwa-
jącym wiele lat. Od rodziców 
i wychowawców zależy więc, jaki 
system wartości przyjmą dzieci. 
Wiele osób zadaje sobie jednak 

Wychowanie  
do wartości

pytanie jak to realizować w życiu, 
czym się kierować, aby przekazać 
to, co najważniejsze.

Biskupi wskazali, że jednym 
ze sposobów jest pokora pozwa-
lająca na spojrzenie na siebie  
w prawdzie. Człowiek pokor-
ny jest świadomy darów, jakie 
otrzymał od Boga i wierzy w Jego 
Opatrzność. W takiej postawie 
dotykamy szczególnej wartości, 
jaką jest wiara. Max Scheller, nie-
miecki filozof wyróżniając 4 ro-
dzaje wartości na najwyższym 
stopniu postawił wartości religij-
ne, które mają swoje zwieńcze-
nie w Bogu i dążeniu do święto-
ści. Dlatego wiara powinna nada-
wać kształt życiu każdego chrze-
ścijanina. Jest ona łaską darmo 
daną i niezasłużoną, ale jednocze-
śnie bardzo istotną w wychowaniu 
i rozwoju człowieka. Bł. Jan Paweł 
II w rozważaniach na temat swo-
jej wiary powiedział: Wyrosłem 
od dzieciństwa w atmosferze wia-
ry i nigdy właściwie z tej atmosfe-
ry się nie wyłączyłem, nie wyobco-
wałem, chociaż sytuacje i kontek-

sty mojej egzystencji, zwłaszcza  
w latach młodzieńczych, zmienia-
ły się i nakładały na siebie z dużą 
intensywnością.(…) Problemem 
zatem istotnym było dla mnie nie 
nawrócenie od niewiary do wiary, 
tylko przejście od wiary odziedzi-
czonej, przejętej, a zarazem bar-
dziej „uczuciowej” niż „rozumo-
wej” do wiary świadomej i doj-
rzałej w znaczeniu umysłowego 
pogłębienia i osobistego wyboru. 

Człowiek, który autentycznie 
wierzy, oddaje swoje życie Panu 
Bogu, aby On nim kierował. Dzię-
ki temu posiada wewnętrzny spo-
kój dający poczucie, że to, co robi 
jest dobre. Nie potrzeba wtedy 
wielu słów, ważny jest przykład 
życia. Pięknie opisał taką posta-
wę swojego ojca bł. Jan Paweł II: 
Patrzyłem z bliska na jego życie, 
widziałem, jak umiał od siebie 
wymagać, widziałem, jak klękał 
do modlitwy. To było najważniej-
sze w tych latach, które tak wie-
le znaczą w okresie dojrzewania 
młodego człowieka. Ojciec, któ-
ry umiał sam od siebie wymagać, 
w pewnym sensie nie musiał już 
wymagać od syna. Patrząc na nie-
go nauczyłem się, że trzeba sa-
memu sobie stawiać wymagania 
i przykładać się do spełniania wła-
snych obowiązków. Na podsta-
wie tej wypowiedzi widzimy, jak 
ważna jest postawa rodzica i wy-
chowawcy, ich autorytet moralny, 
który tworzą przez przykład ży-
cia, bezinteresowność, zrozumie-
nie i miłość okazywaną dzieciom. 

Nie bójmy się więc pomagać 
dzieciom i wychowankom w wy-
borze drogi, którą wskazują nor-
my moralne i wartości duchowe. 
Wychowujmy tak, aby wiara, mi-
łość, prawda, pokora, szacunek, 
wierność, przyjaźń, zaufanie, ser-
deczność, wolność… były wielki-
mi wartościami, według których 
warto kształtować swoje życie.

s. M. Weronika Bartkowiak
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Te słowa Pana Jezusa skierowa-
ne bezpośrednio do apostołów tuż po 
zmartwychwstaniu nasunęły mi się 
na wspomnienie wakacyjnych reko-
lekcji w parafii Ojców Oblatów. Pięk-
ny pomysł zorganizowania  ewangeli-
zacji przez cały okres letni, z udziałem  
w każdym tygodniu innego kazno-
dziei, owocował dla uczestniczących 
wczasowiczów pełnym wypoczyn-
kiem: fizycznym i duchowym. Byli 
także tacy, którzy mogli słuchać tak 
głoszonego Słowa Bożego przez cały 
sezon lub jego większość. Oni mie-
li lepszą sposobność zaobserwować  
i doświadczyć żywego działania Du-
cha Świętego, bo w dłuższym cza-
sie. Głoszący Słowo Boże przybywa-
li do Łeby z różnych zakątków Pol-
ski, a jeden nawet z odległego, mu-
zułmańskiego Turkmenistanu. Każdy 
w różny, szczególny dla siebie spo-
sób ewangelizował, a jednak w tym 
samym Duchu. Każdy odmienny ze 
względu na swoją osobowość, tem-
perament i postrzeganie rzeczywisto-
ści, a jednak jednomyślny w głosze-
niu Dobrej Nowiny. Wszyscy świad-
czący o Chrystusie, ale żaden nie po-
wielający innych. Jak to się dzieje, że 
przekazywanie Dobrej Nowiny jest za-
wsze inne, zawsze interesujące, a jed-
nocześnie zawsze niezmienne? „A Je-
zus znowu rzekł do nich: Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam. Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: Weźmijcie Du-
cha Świętego!„ [J20,21-22]. To dzia-
łanie Trzeciej Osoby Boskiej sprawia, 
że jedynie przez głoszenie bądź słu-
chanie Ewangelii możemy czuć się 
spełnieni, pełni pokoju, Bożej radości 
i zawsze na nowo ożywiani. Od nas 
jednakże zależy na ile otworzymy się 
na działanie Ducha Świętego. Doty-
czy to także, a może przede wszyst-
kim kapłanów. Są bowiem osobami 
szczególnie wybranymi przez Pana 
Jezusa nie tylko by głosić Ewangelię. 

Powakacyjne refleksje...

Otrzymali oni również moc udzielania 
sakramentów: „Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a któ-
rym zatrzymacie, są im zatrzymane” 
[J20,23]. Widzimy zatem jak wielkie 
dary, a jednocześnie odpowiedzial-
ność za nie i wymagania postawił Pan 
Jezus przed kapłanami. Ze względu  
na doniosłość i niezwykłość depozy-
tu jaki spoczywa w ich rękach są jed-
nak szczególnie narażeni na ataki złe-
go ducha.„Szymonie, Szymonie, oto 
szatan domagał się, żeby was prze-
siać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za 
tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty 
ze swej strony utwierdzaj twoich bra-
ci”[Łk22,31-32]. Nie dziwi zatem fakt, 
że tak często kapłani proszą wiernych 
o wsparcie modlitewne, co również 
czynili rekolekcjoniści. Przecież na-
wet Najwyższy Kapłan jakim jest Je-
zus Chrystus był poddany próbie ku-
szenia: „Wtedy Duch wyprowadził 
Jezusa na pustynię, aby był kuszony 
przez diabła.”[Mt4,1].

Tymczasem odnoszę takie wraże-
nie, że współczesny katolik, w duchu 
fałszywej troski, wymaga od księdza 
czy siostry zakonnej bezwzględnej  
i bezwarunkowej świętości przy bra-
ku jakiejkolwiek wrażliwości na wła-
sne, często olbrzymie problemy ze 
złem. Każdy chyba spotkał się ze 
stwierdzeniem typu: „Nie chodzę do 
Kościoła bo księża grzeszą bardziej 
niż ja”, „nie pójdę do spowiedzi bo  
w konfesjonale siedzi większy grzesz-
nik ode mnie” i ostatnio coraz mod-
niejsze: „ja spowiadam się przed Pa-
nem Bogiem - nie potrzebuję żad-
nego pośrednika” i w domyśle: sam 
się rozgrzeszam. Zadziwia dopraw-
dy nie tyle kompletny brak wiedzy  
o własnej religii, ale przede wszyst-
kim niekonsekwencja. Bo jeśli sam 
się spowiadam, to dlaczego sam się 
nie chrzczę, sam sobie nie udzielam 
ślubu, czy innych sakramentów? Bar-
dziej chyba niepokojące jest jednak 

zjawisko coraz powszechniejszego 
wciągania szerokich grup wiernych  
w falę szykan dotykających osoby du-
chowne. Nie ma tu także znaczenia 
czy rewelacje są prawdziwe czy „wy-
ssane z palca”. Ochoczo powtarzane 
są takie „newsy” z prostej przyczy-
ny, mianowicie łatwiej znieść swo-
ją własną, wątpliwej jakości „świę-
tość” i utwierdzić się w samorozgrze-
szeniu. Dla przestrogi przed tą dia-
belską pułapką przypomnijmy sło-
wa Pana Jezusa skierowane do apo-
stołów wysłanych w celu głoszenia 
Ewangelii: „Kto was słucha, Mnie 
słucha, a kto wami gardzi, Mną gar-
dzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, 
który Mnie posłał” [Łk10,16]. Chwa-
ła Bogu, że coraz więcej osób do-
strzega manipulowanie informacją  
w celu osiągnięcia określonych korzy-
ści, nie zawsze materialnych: „Lecz 
kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych, którzy wierzą 
we Mnie, temu byłoby lepiej kamień 
młyński zawiesić u szyi i utopić go  
w głębi morza. Biada światu z powodu 
zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść 
zgorszenia, lecz biada człowiekowi, 
przez którego dokonuje się zgorsze-
ni” [Mt18,6-7]. Bądźmy zatem bardzo 
ostrożni w odbiorze i powtarzaniu in-
formacji. Pamiętajmy także zawsze  
w modlitwach o osobach duchow-
nych. „Kto was przyjmuje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 
przyjmuje Tego, który Mnie posłał.  
Kto przyjmuje proroka, jako proro-
ka, nagrodę proroka otrzyma. Kto 
przyjmuje sprawiedliwego, jako spra-
wiedliwego, nagrodę sprawiedliwe-
go otrzyma. Kto poda kubek świeżej 
wody do picia jednemu z tych naj-
mniejszych, dlatego że jest uczniem, 
zaprawdę powiadam wam, nie utraci 
swojej nagrody”. [Mt10,40-42].

Szczęść Boże.
 Grzegorz Smurzyński, Effatha

„I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”
Mk16,15     
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Łeba: 
historia

Zamek Książąt Pomorskich  
w Szczecinie zaprosił Bibliotekę Miej-
ską w Łebie do współtworzenia pro-
jektu Miasta Księstwa Pomorskiego. 
Ideą projektu jest odtworzenie szla-
ku siedemnastowiecznych wędrówek 
Eilharda Lubinusa, autora „Wielkiej 
Mapy Księstwa Pomorskiego”, spo-
rządzonej w latach 1610-1618 na 
zlecenie Filipa II i będącej jednym  
z najważniejszych zabytków europej-
skiej kartografii. Lubinus przygoto-
wał mapę z niezwykłą jak na ówcze-
sne czasy dokładnością, przemierza-
jąc w tym celu cały obszar Księstwa 
Pomorskiego. Największe i najważ-

niejsze miejscowości zostały dodat-
kowo wyróżnione przy pomocy 49 
niewielkich wizerunków umieszczo-
nych na krawędziach zabytku - wśród 
nich znalazło się miasto Łeba.  

Biblioteka w ramach swojego 
udziału w projekcie musiała między 
innymi przygotować historię Łeby 
ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu Księstwa Pomorskiego. Hi-
storię w imieniu biblioteki przygo-
tował prof. dr hab. Zygmunt Szult-
ka, największy autorytet w zakresie 
dziejów Łeby. Historia jest niezwy-
kle ciekawa, wyjaśnia wiele faktów, 
o których jej amatorzy bez dostępu 
do dokumentów źródłowych - pod-
stawowych dla badaczy historii - wy-
powiadają się błędnie. Często wyni-
kają z tego nawet gorące dyskusje  
i spory, choćby z niemieckimi ziom-

kami o obecność języka polskiego  
 w dawnej Łebie.

Dlatego też przedstawiamy miesz-
kańcom to najnowsze naukowe opra-
cowanie historii naszego miasta jako 
bazę do uzupełnienia wiedzy i pomoc 
w dyskusji. Opracowanie jest krót-
kie (damy je w dwóch częściach), 
bo takie były wymogi projektu, któ-
ry sprawił, że przygotowanie opra-
cowania zleciliśmy. Ale niech będzie 
ono wstępem i zachętą, by wkrótce 
złożyć zamówienie na pełnowymia-
rową monografię naszego miasta. 
Aż dziw, że taka naukowa monogra-
fia dotąd nie powstała. Bo to wspa-
niały materiał promocyjny. A przede 
wszystkim źródło wiedzy o miejscu, 
w którym żyjemy. Bez takiej wiedzy 
nie można być obywatelem świata.       

Maria Konkol

Pierwotna, przedlokacyjna Łeba, 
to sięgająca prawdopodobnie XI 
w. stała osada, spełniająca funk-
cję przystani rybackiej i portowej. 
Jej pierwsi mieszkańcy – Kaszubi 
-  trudnili się rybołówstwem, rol-
nictwem i hodowlą. Z tego powodu 
jeszcze w połowie XIV w. zwani byli 
„ogrodnikami”. Osada usytuowana 
była na lewym brzegu ujścia rzeki 
Łeby do Bałtyku. 

Łeba pozostawała do czasu gra-
bieży w1307-1309 r. Pomorza Gdań-
skiego przez margrabiów branden-
burskich pod zwierzchnością ksią-
żąt  kaszubsko-kociewskich (do 
1294), za których przyjęła chrześci-
jaństwo, a następnie królów (ksią-
żąt) polskich (1294-1307). W 1310 
r. ziemia lęborsko-bytowska, a wraz 
z nią Łeba, przeszła z rąk margrabiów 
brandenburskich we władanie Zako-
nu Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego, zwanego krzyżackim, 
który w celu umocnienia zachodnich 
granic swojego państwa i jak najefek-

Rys historyczny miasta Łeby cz.1
tywniejszego wykorzystania zawład-
niętych terenów, nadał jej w 1357 r. 
prawo lubeckie. Dokument lokacyj-
ny 8 lipca 1357 r. wystawił w Lębor-
ku komtur gdański Wolfram von Bal-
dersheim. Jego odbiorcą był powo-
łany na dziedzicznego sołtysa, wy-
wodzący się z założycieli Fromborka 
Heinrich Flemming, który zobowią-
zał się założyć na przydzielonych za-
ledwie 15,5 łanach powierzchni, mia-
sto (Weichbild) według zasad pra-
wa lubeckiego. W koncepcji założy-
cieli Łeba miała być przede wszyst-
kim ośrodkiem handlu morskiego  
i rybołówstwa, chociaż lokalne wa-
runki wodne i glebowe temu nie 
sprzyjały. Dlatego nowe miasto nie 
spełniło oczekiwań przybyłych nie-
mieckich kupców  i rzemieślników, 
którzy rychło je opuścili, a ich miej-
sce zajęli okoliczni Kaszubi. Z tego 
powodu Łeba do końca XVIII w. była 
najbardziej kaszubskim miastem zie-
mi lęborsko-bytowskiej; w miejsco-
wej szkółce elementarnej do tego 
czasu uczono wyłącznie po polsku.

Na rozwój społeczno-gospodar-
czy Łeby do lat siedemdziesiątych 
XVI w.  duży wpływ wywierał rosną-
cy w siłę ród Wejherów, związany  
z ziemią lęborską od połowy XIV w., 
najpierw faworyzowany przez Zakon 
krzyżacki, potem książąt pomorskich, 
zaś od końca XVI w. będący na służ-
bie królów Polski. Dzięki temu do-
szedł do najwyższych urzędów  i god-
ności w Prusach Królewskich. Wejhe-
rowie wykupili urząd wójta łebskiego, 
szybko pomnażali swe dobra ziemskie 
i w XV w. zdołali przekształcić Łebę 
w miasto prywatne  oraz przejąć nad 
nim pełną kontrolę. Nie zapewnili jej 
jednak korzystniejszych warunków 
rozwoju społeczno-ekonomicznego. 
Do połowy XVIII w. liczba jej miesz-
kańców kształtowała się w granicach 
500 osób. Od reformacji byli oni wy-
znania ewangelickiego, choć wypiera-
nie  katolicyzmu przez protestantyzm 
była w Łebie – podobnie jak na całej 
ziemi lęborsko-bytowskiej – proce-
sem złożonym i długotrwałym. Dzie-
siątki lat istniały w Łebie dwie gmi-
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ny wyznaniowe, ewangelicka i kato-
licka, długo dysponujące jednym ko-
ściołem i pozostające pod jednym 
patronem, w  dodatku zmieniającym 
swą konfesję.

Trwająca stulecia stagnacja mia-
steczka była w dużym stopniu skut-
kiem bardzo niekorzystnych lokal-
nych warunków wodnych, glebo-
wych i klimatycznych. Częste wyle-
wy rzeki Łeby i zapiaszczanie jej uj-
ścia do morza, uniemożliwiały upra-
wę zbóż ozimych i ograniczały wy-
mianę morską do żeglugi kabotażo-
wej. Głównym źródłem dochodów  
i podstawą egzystencji mieszkań-
ców były przez wieki: hodowla bydła  
i koni, przetwórstwo skórnicze i ry-
bołówstwo śródlądowe. Próba włą-
czenia miasteczka w nurt handlu 
morskiego poprzez budowę kana-
łu przez mierzeję oddzielającą jezio-
ro Łebsko od Bałtyku i skierowania 
tam ujścia rzeki Łeby, zakończyła się 
całkowitym niepowodzeniem (1779).

Drugim  przyrodniczym nieszczę-
ściem Łeby były częste, gwałtowne 
i bardzo niszczące sztormy, szcze-

gólnie w latach 1396, 1497 i 1558. 
Pierwsze dwa pochłonęły kilometry 
wybrzeża morskiego i sąsiadujące  
z Łebą osady. Dla samej Łeby najbar-
dziej niszczący był sztorm z 1558 r. 
Wtedy to miasteczko – ulicówka bez 
bram z kościołem i placem przyko-
ścielnym spełniającym funkcję ryn-
ku  po środku –  zostało zatopione,  
a jego mieszkańcy zmuszeni do prze-
niesienia domostw z lewego na pra-
wy brzeg ujścia Łeby. Translokacja 
była trwającym pokolenia procesem, 
któremu towarzyszyło przekształce-
nie przez Wejherów niewielkiej osa-
dy Modersin w Nowęcin.

Ziemia lęborsko-bytowska, a z nią 
Łeba, w 1454 r. została inkorporo-
wana przez króla Kazimierza Jagiel-
lończyka w skład państwa polskie-
go jako integralna część Prus Kró-
lewskich, ale już w następnym roku 
została przekazana dożywotnio na 
warunkach tzw. wiernej ręki księciu 
pomorskiemu Erykowi II. Ten zerwał 
przymierze z Polską i w 1460 r. oddał 
ziemię na sześć lat Zakonowi. Mimo 
tego, mocą II pokoju toruńskiego  
z 1466 r. kończącego wojnę trzyna-

stoletnią Polski z Zakonem, książę 
Eryk II zdołał ją odzyskać na warun-
kach wiernej ręki. Po śmierci tego 
władcy (1474) winna ona wrócić  
do Polski, ale zaangażowanie pol-
skiej dyplomacji głównie w politykę 
wschodnią umożliwiło książętom po- 
morskim posiadanie jej aż do 1637 r. 
Od 1526 r. jako polskiego lenna, 
z obowiązkiem jego odnawiania  
w czasie koronacji królów Polski, 
którzy mieli ją odzyskać po wymar-
ciu męskiej linii książąt pomorskich. 

Po śmierci ostatniego z nich, ks. 
Bogusława XIV (1637), ziemia lębor-
sko-bytowska z Łebą na dwadzieścia 
lat (1637-1657) przeszła pod bez-
pośrednie rządy władców polskich. 
Miało to dla  jej społeczeństwa hi-
storyczne znaczenie. Położyło kres 
unifikacyjnej polityce książąt po-
morskich wobec starostw, miejsco-
wą szlachtę zrównano pod względem 
prawnym ze szlachtą polską, nastą-
piła dynamiczna rekatolizacja, któ-
rą nie została objęta Łeba, przywró-
cono polskie prawo i sądownictwo, 
system podatkowy i parlamentarny. 

prof. dr hab. Zygmunt Szultka

Widok miasta Łeby umieszczony na frezie (obramowaniu) mapy Pomorza opracowanej przez Eilharda Lubinusa (1611-1617)
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„Jan Paweł II? Niee, nie znam. 
Pierwsze co słyszę. Samyj gałowny 
waszego Kościoła? Nie… Ale tego 
na krzyżu to znaaam! Tylko jak mu 
było???” – te słowa usłyszałem nie-
gdyś od pewnego górala na półno-
cy Mongolii. Prosty myśliwy o papie-
żu nie słyszał, ale na widok mojego 
krzyżyka na szyi przypomniał sobie, 
że kiedyś w wojsku ktoś mu o Ukrzy-
żowanym Synu „jakiegoś Boga” opo-
wiadał.

Większości ludzi Mongolia ko-
jarzy się z bezkresem stepu bądź 
szkarłatnymi wydmami pustyni Gobi. 
Północ kraju to jednak zielony ocean 
tajgi. To już powoli Syberia. Tam też 
swój początek bierze Jenisej - pięk-
na rzeka, która po stronie mongol-
skiej nazywana jest Sziszchid-goł. 
Pływające w niej tajmienie (ogrom-
ne ryby z rodziny łososiowatych) na-
kłoniły mnie przed dziesięciu laty, by 
przemierzyć szmat drogi aby móc je 
łowić. Dwa dni lotów, trzy dni jazdy 
UAZem na północ i kolejne trzy dni 
jazdy w siodle, po jedenaście godzin. 
Ciężko… Również długo, ale pięknie. 
A to, co tam zastałem, warte było wy-

siłku. Choć - jak pamiętam - moje 
siedzenie było innego zdania.

Konie braliśmy od mongolskie-
go górala Adsuru. Mieszka on na 
krańcu Doliny Darchackiej, z której 
Szyszchid leniwie wypływa, by po 
przyjęciu prawobrzeżnego dopły-
wu – Tengyzu - pognać na złamanie 
karku w kierunku Republiki Tuwy. 
Na co dzień zajmuje się on hodowlą 
koni, owiec oraz myślistwem, szcze-
gólnie zimową porą. Już pierwszej 

nocy mieliśmy z dwoma przyjaciół-
mi okazję pokazania, że nie do koń-
ca z nas takie beznadziejne miesz-
czuchy. Po północy zaczęło się! Wa-
taha wygłodniałych wilków zaatako-
wała stado owiec. Wybuchł popłoch 
wśród zwierząt i niemalże diabolicz-
ny dialog drapieżników, walczących 
ze sobą o co lepszy kawałek mięsa. 
Dołączyły się krzyki mongolskich pa-
sterzy, wystrzały z broni palnej i pró-
ba opanowania chaosu i zagonienia 
owiec do prowizorycznych zagród. 
Tym wydarzeniem jakby do końca ze-
rwała się więź, która łączyła nas do-
tąd ze światem cywilizacji. Długo nie 
mogłem zasnąć. Emocje udzieliły się 
nie tylko mi, ale i wszystkim miesz-
kańcom jurty. W sumie było jedena-
stu Mongołów z najstarszym Dudzie-
nem – dziadkiem noszącym na po-
tylicy ślady po ataku niedźwiedzia  
w młodości. Wszyscy poddenerwo-
wani bez końca rozmawiali w całko-
wicie mi nieznanym i w niczym nie-
podobnym do żadnego innego ję-
zyku. Nieco odsłonięty dach jurty, 
drewno trzaskające w piecu i gwiazdy 
tańczące na parkiecie ciemnego nie-
ba to ostatnie, co pamiętam z tam-
tej nocy. Kolejną noc spędzaliśmy 
już w głębokiej tajdze, w namiotach. 
Konie cicho rżały, pasąc się na tra-
wie tuż przy samym tropiku, gdy my 
kończyliśmy nocne łowy na tajmie-
nia. Ogromne ryby, osiągające kilka-

Z Panem Bogiem 
przez świat w Roku Wiary:

Mongolia - W objęciach tajgi
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dziesiąt kilogramów wagi, były bar-
dzo stare i wcale nie takie łatwe do 
złowienia. Tym bardziej smakowa-
ło zwycięstwo nad tak zacnym prze-
ciwnikiem po drugiej stronie wędki. 
Towarzysząca nam eskorta Mongo-
łów w świetle ogniska przypomina-
ła hordę Dżyngis-chana, a pół usu-
szone mięso, które rozrywali zębami, 
tylko podkreślało egzotykę sytuacji.

 Westchnienie do Boga i Matki 
Boskiej było w tamtych miejscach 
wcale nie mniej egzotyczne. Nie raz 
towarzyszyła mi świadomość, że by-
łem tam pierwszym odmawiającym 
Różaniec Święty, do tego w siodle 
podczas wielogodzinnych dziennych 
wędrówek. Któregoś dnia Mongoło-
wie kazali nam zejść z koni i wyraź-
nie poddenerwowani i zdecydowa-
nie bledsi, uciszając zwierzęta, prze-
mykali szybciej pod jedną z jaskiń  
w skale, po drugiej stronie rzeki przy-
pominającej w tym miejscu nasz Du-
najec. Kilka kilometrów dalej zapyta-
ni przyznali się, że mijana jaskinia to 
nic innego jak dom… Ałmasa. Ałmas 
to po mongolsku… Yeti!

Wróciłem w tamto miejsce dwa 
lata później z Suchee - kierow-
cą UAZa z Ułan Bator, którego brat 
jest ministrem, a on sam mieszka  
w blokowisku i chwali się, że codzien-
nie ogląda telewizję satelitarną. Gdy  
w środku nocy wróciłem do obo-
zu z udanych tajmieniowych łowów, 
siedział pobladły przy ognisku z ka-
łasznikowem na kolanach. Po dru-
giej stronie rzeki ze skały stoczył się 
ogromny kamień, który z hukiem 
wpadł do wody. Po kilku chwilach 
spadło ze skarpy całe drzewo. Zapy-
tany Suchee, co o tym myśli, strzyk-
nął śliną w ognisko, zasyczało, prze-
ładował karabin, wstał i zaczął kro-
czyć do namiotu. Na odchodne rzu-
cił jakby od niechcenia… „Ałmas”…

Tajga wciągała nas każdego dnia 
głębiej w swój zaczarowany świat. 
O dziwo, była niesłychanie cicha. 
Nie śpiewały ptaki, jedynie szumiały 
modrzewie na wietrze. Podążaliśmy 
dalej konno, szukając co lepszych 

miejsc na ryby i polan z trawą dla 
koni, co wcale nie było takie łatwe. 
Tak wysoko w górach (podnóże ol-
brzymich Sajanów) łatwiej było zna-
leźć mchy i porosty, a to pożywienie 
nie dla koni a reniferów, o czym przy-
pomniało nam któregoś dnia nowe 
znalezisko. Natknęliśmy się na pozo-
stałości po zimowym obozie Caata-
nów – ludzi reniferów. Żyją oni cią-
gle - chciałoby się powiedzieć - pier-
wotnie. Mieszkają w czumach (na-
miotach ze skór reniferów przypo-
minających tipi) i są ostatnim dzi-
kim plemieniem hodującym reny tak 
daleko na wschód. Mocno spokrew-
nieni z jamalskimi Nieńcami żyją, by 
sprzedawać panty (obrośnięte skór-
ką rogi) Chińczykom, wykorzystują-
cym ten towar w ichniej medycynie. 
Duuża szkoda, że się minęliśmy i nie 
mogłem pomieszkać między nimi. 
Atrakcji jednak było co nie miara  
i ciągle modlitwa do Chrystusa jak-
by nie chciała pasować do miejsca. 
Może dlatego, że tajga już na dobre 
zdołała zatruć nas swoim eterycznym 
zapachem, zdołała swymi korzeniami 
wyplenić wszystko inne z serca. Tam 
też nauczyłem się najczystszej formy 
szacunku do chleba. Byłem w takim 
wieku, że zdarzało się w domu wy-
brzydzać i sapać na czerstwy chleb. 
Siódmego dnia w tajdze wraz z Mon-
gołami dosłownie przełamaliśmy się 
ostatnim bochenkiem chleba. Czę-

ściowo nadpleśniałego, zdecydo-
wanie czerstwego. Jadłem, a okru-
chy, które spadły w błoto pod stopa-
mi, wybierałem palcami i z chrzęsz-
czącym piaskiem w zębach dojada-
łem. Po powrocie do domu waga  
i tak miała wskazać 11 kilogramów 
mniej. Nieźle odchudzająca dieta jak 
na miesiąc. Którejś nocy gwałtowna 
burza, a może niedźwiedź, którego 
ślady znaleźliśmy pod obozem, spło-
szyły jednego z koni. Szukanie konia 
w bezmiarze tajgi tamtej części świa-
ta, to dosłownie szukanie igły w sto-
gu siana. Szukaliśmy go dwa dni nie 
mając pewności, że w ogóle żyje, że 
nic go nie zjadło, albo że nie złamał 
nogi gdzieś w wykrotach, albo nie 
utopił się na bagnach, których wo-
kół mimo wysokości było sporo. Nie 
było ani czasu ani nerwów na ryby, 
bo utrata tak ułożonego konia to dla 
Mongołów niewyobrażalna strata, 
dlatego też szukaliśmy wierzchow-
ca wszyscy razem. Szukaliśmy bez 
wiary. Zmienialiśmy się na raty po 
kilka godzin, czego nie lubiłem, bo 
łatwo było zgubić się samemu. Szu-
kałem i modliłem się, by ten kosz-
mar poszukiwań się skończył. Od-
szukaliśmy konia na jednej z polan, 
gdzie obozowaliśmy kilka dni wcze-
śniej. Na polanie gdzie rozmawiałem 
o Synu „jakiegoś Boga”.

Tekst i zdjęcia:  
Rafał Słowikowski
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Drodzy Czytelnicy, wyszpe-
rałam dla Was bajkę. Pomyślicie 
może: dobry żart, ale najpierw 
przeczytajcie. A później przypo-
minajcie ją sobie w chwilach, gdy 
pomyślicie, że wszystko idzie nie 
tak, że Bóg znów nie wysłuchał 
Waszych próśb, że dzieje Wam się 
krzywda, na którą nie zasługuje-
cie. Codziennie w modlitwie wzy-
wamy Bożej woli, a potem buntu-
jemy się, że Bóg nie spełnia woli 
naszej. Jak się przekonacie, war-
to dać przyzwolenie na wolę Bożą 
w naszym życiu. Bóg z góry wi-
dzi przecież wszystko lepiej. Mi-
łej lektury!

Renata Krużycka, Effatha

Pewien człowiek zwany Chrze-
ścijaninem, leżąc pod drzewem 
zaczął rozmyślać i mówił sobie:

- Nie wierzę, że wszystko dzie-
je się według woli Bożej.

Bardzo chciał poznać Bożą 
drogę, dlaczego świat wygląda jak 
wygląda. Wciąż rozmyślając nad 
tym prosił Boga o odpowiedź. Za-
padł w głęboki sen i wtem stanął 
przy nim anioł i powiedział:

- Chodź ze mną Chrześcijani-
nie, a ja pokażę ci wolę Bożą.

Nie namyślając się długo po-
szedł za Aniołem. Ten mu po-
wiedział:

- Odwiedzimy kilka domów  
i poznasz, co jest zgodne z Bożym 
zamysłem.

Pierwszego dnia zagościli  
w domu dobrego, szlachetnego 
człowieka, który powiedział do 
nich. Radujcie się wraz ze mną, bo 
dziś pogodziłem się z moim wro-
giem i w dowód przyjaźni otrzy-
małem od niego złoty puchar. Na-

WOLA BOŻA  
– bajka dla małego i dużego

stępnego dnia pożegnali się z tym 
człowiekiem, jednak w połowie 
drogi Chrześcijanin zobaczył, że 
w torbie Anioła znajduje się ów 
złoty puchar.

- Jak mogłeś! - wykrzyknął. – 
Ukradłeś temu dobremu człowie-
kowi ten cenny dar.

On jednak uniósł dłoń w górę i 
rzekł: - Taka jest wola Boża.

Po kilku godzinach odwie-
dzili dom pewnego pomstujące-
go skąpca, bardzo złego człowie-
ka, który ani myślał się nawró-
cić. Przeklinał, złorzeczył i wy-
śmiewał wszystkich. Korzysta-
jąc z chwili nieuwagi gospoda-
rza domu, Anioł wsunął ów zło-
ty puchar do szafy tego skąpca  
i tam go zostawił. Wyszli bez sło-
wa z tego domu, ale Chrześcijanin 
podniósł bunt.

- Jak mogłeś zostawić tak cen-
ną rzecz w domu takiego złego 
człowieka! - mówił Chrześcija-
nin podniesionym głosem. Lecz 
Anioł znowu podniósł dłoń i po-
wiedział: – Taka jest wola Boża.

Chrześcijanin nic z tego nie 
rozumiał, ale też i się już nie od-

zywał. Surowe spojrzenie Anioła 
ostudziło jego napięcie.

Poszli, więc dalej do chaty 
pewnego biednego, ale poboż-
nego człowieka. Rodzina ta żyła 
bardzo ubogo. Ludzie ci żalili się 
na swój los, ledwo wiązali koniec  
z końcem. Anioł im odpowie-
dział: - Nie martwcie się, Bóg 
wam dopomoże.

Gdy jednak wyszli z tego 
domu, wyciągnął zapałki i pod-
palił jego słomiany dach. Dom na-
tychmiast stanął w płomieniach. 
Oburzony Chrześcijanin zaczął 
gasić płomień, jednak Anioł mu 
nie pozwolił.

Ten jednak krzyczał:
- Jak możesz podpalać dom 

tego biednego człowieka. Powi-
nieneś pomagać ludziom, a nie 
ich dręczyć.

- Powiedziałeś, że chcesz po-
znać wolę Bożą, więc nie wtrą-
caj się, tylko chodź ze mną dalej!

Idąc dotarli do następnego 
domu, w którym żył ojciec z 8-let-
nim synkiem. Synek był całą ra-
dością tatusia, a ten na wszystko 
mu pozwalał. Przenocowali więc 
u tego mężczyzny. Rankiem wy-
brali się w dalszą podróż i Anioł 
poprosił, aby jego synek wskazał 
im dalszą drogę. Jego ojciec zgo-
dził się, tylko powiedział:

- Pilnujcie, aby nic złego mu 
się nie stało.

Dziecko wskazało drogę wę-
drowcom i już chciało powró-
cić do domu, ale Anioł poprosił, 
aby przeprowadziło ich jeszcze 
przez wąską kładkę. Kiedy dziec-
ko przechodziło, ten celowo za-
kołysał tak mocno, że chłopiec 
wpadł do rzeki i utopił się.

„Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”
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- O nie, tego już za wiele! - 
krzyczał na całe gardło Chrześci-
janin. - Nigdzie już z tobą nie pój-
dę, wolę iść dalej sam przez ciem-
ną dolinę i niech mnie nawet roz-
szarpią dzikie zwierzęta, niżbym 
miał iść dalej z tobą. Zniosłem jak 
okradłeś sprawiedliwego, a złoty 
puchar dałeś złemu skąpcowi, wi-
działem jak podpaliłeś dom bied-
nej rodziny, ale to, że zabiłeś nie-
winne dziecko, to za dużo. Nie je-
steś żadnym Aniołem, tylko de-
monem – krzyczał człowiek.

- Jestem Aniołem wysłanym na 
ziemię przez Boga, aby wypełnić 
Jego wolę na ziemi, a tobie wyja-
śnić, jaka jest Jego droga – odpo-
wiedział.

- Nieprawda, Bóg taki nie jest. 
Na pewno nie kazał Ci czynić 
tego, co zrobiłeś – krzyczał dalej 
Chrześcijanin.

- Dobrze! Opowiem ci, dlacze-
go zachowałem się właśnie tak  
w każdej sytuacji. Otóż w kieli-
chu, który zabrałem sprawiedli-
wemu człowiekowi, była truci-
zna. Jego wróg nie dał mu go po 
to, aby się z nim pogodzić, ale aby 
go zgładzić z tego świata. Gdybym 
zostawił mu ten kielich, człowiek 
ten otrułby się. Teraz zaś ten po-
mstujący skąpiec mając ten pu-
char odbierze karę za swe liczne 
grzechy.

Biedny człowiek,  które -
mu podpaliłem dom, znajdzie  
w zgliszczach wielki skarb, któ-
ry pozwoli mu żyć dostatnio do 
końca dni. Gdybym nie spalił 
ich domu, to nigdy nie znaleźli-
by tego skarbu.

Zaś mężczyzna, którego spo-
tkaliśmy tu nad strumieniem, 
był złym człowiekiem. Nie chciał 

znać Boga i prowadził życie bar-
dzo rozwiązłe. Jego synek, które-
go utopiłem, w przyszłości był-
by wielkim mordercą. Po stra-
cie swego małego synka, który i 
tak znajdzie się w Niebie, jego oj-
ciec nawróci się do Boga i zmie-
ni swe życie. I tak oto obaj będą 
w Niebie, gdybym tego nie uczy-
nił obaj zostaliby potępieni. Czy 
te wyjaśnienia pomogły ci zrozu-
mieć wolę Bożą?

Chrześcijanin słuchając opo-
wieści Anioła zrozumiał, że Bóg 
widzi wszystko inaczej i bardziej 
doskonale, niż my ludzie. Zro-
zumiał też, że na wszystko ma 
najlepsze rozwiązanie, choć ze-
wnętrznie wydaje się ono bardzo 
bolesne. Pojął, że nawet z najgor-
szego zła Pan Bóg może wypro-
wadzić dobro.

Dekalog św Franciszka
1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń,  

bratem między braćmi.
2. Traktuj wszystkie byty stworzone  

z miłością i czcią.
3. Tobie została powierzona  

Ziemia jak ogród  
– rządź Nią z mądrością.

4. Troszcz się o człowieka,o zwierzę,  
o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia  
nie została ich zupełnie pozbawiona.

5. Używaj rzeczy z umiarem,  
gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.

6. Tobie jest zadana misja  
odkrycia misterium posiłku: 
aby życie napełniało się życiem.

7. Przerwij węzeł przemocy,  
aby zrozumieć jakie są prawa istnienia.

8. Pamiętaj że świat nie jest jedynie  
odbiciem twojego obrazu, lecz nosi  
w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.

9. Kiedy ścinasz drzewo  
zostaw choć jeden pęd,  
aby jego życie nie zostało przerwane.

10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach,  
gdyż każda rzecz posiada  
swoją wartość.

Św. Franciszek z Asyżu



Pozegnanie siostry Bogumiły.


