
  2013 Pazdziernik nr 93Miesięcznik Parafii Wniebowzięcia NMP w Łebie
www.ichtys.net

,

Pan moim 
światłem  
i zbawieniem 
moim
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W kwestii podróży

wskazówka praktyczna

Nie przyjmują żadnego bagażu na tamtym świecie

- Prócz tego, co dusza uniesie
Leszek Długosz 

rys. Janusz Kapusta
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kilka  myśli  
proboszcza

Wielkimi krokami zbliża-
my się do zakończenia Roku 
Wiary. Nadszedł więc czas, aby  
w te coraz dłuższe jesienne 
wieczory, podsumować okres, 
jaki dał nam Kościół. Zapew-
ne trzeba sięgnąć do założeń 
tego czasu, który miał być za-
proszeniem do autentyczne-
go i nowego powrotu do Chry-
stusa oraz do zaangażowania  
misyjnego na rzecz nowej ewan-
gelizacji. Powinien on również 
wyrazić nasze wspólne zobowią-
zanie do ponownego odkrycia  
i studium podstawowych treści 
wiary, które znajdują się w Ka-
techizmie Kościoła Katolickie-
go. Katechizm ma być też praw-
dziwym narzędziem wspierania  
w wierze, zwłaszcza dla tych, 

którzy troszczą się  
o  w y c h o w a n i e 
chrześcijan.

Papież Benedykt 
XVI zaznaczył, aby 
ten Rok Wiary roz-
budził w każdym 
wierzącym aspira-
cję do wyznawania 
wiary w jej pełni,  
z  o d n ow i o n y m 
p r z e ko n a n i e m ,  
z ufnością i nadzie-
ją, by bardziej cele-
brować wiarę w li-
turgii, zwłaszcza 
Eucharystii. Jed-
nocześnie pragnął, 
żeby świadectwo 
życia ludzi wie-
rzących było co-
raz bardziej wiary-
godne. Zwłaszcza 
w tym Roku każdy 
wierzący powinien 
ponownie odkryć 

treść wiary wyznawanej, celebro-
wanej, przeżywanej i przemodlo-
nej i zastanowić się nad samym 
aktem wiary.

 Ważne są założenia Roku 
Wiary, ponieważ wyznaczają  
one kierunek działania i poma-
gają nam odpowiedzieć na pyta-
nie, co uzyskaliśmy dla własne-
go życia  duchowego, które wple-
cione jest przecież w nasze życie 
codzienne. U schyłku kończące-
go się Roku Wiary dane jest nam 
jeszcze  przeżywać kolejne tajem-
nice życia liturgicznego Kościoła. 
Miesiąc październik przepleciony 
tajemnicami różańca świętego,  
zachęca nas abyśmy spojrzeli na 
życie ziemskie Jezusa Chrystusa 
i  Jego Matki i odpowiedzieli  so-
bie na pytanie… czy  rzeczywiście 

czynię  to, co mówi mi  Syn? Czy 
przez tajemnice różańcowe przy-
bliżam  się do Chrystusa?

 Testament Matki Jezusa skie-
rowany do jego uczniów jest  kon-
kretny, ale nie jest łatwy, więc 
podążajmy za naszym Zbawi-
cielem tak jak potrafimy, biorąc 
jako wsparcie słowa św. Pawła 
Apostoła, który mówi: „Pan stoi 
przy mnie i wzmacnia, żeby do-
pełniło się głoszenie Ewangelii”... 
Nie bez powodu Kościół zachęca 
nas, uczniów Jezusa Chrystusa, 
abyśmy zastanowili się nad na-
szą postawą względem wyzna-
wanej wiary i aby dokonała się 
w nas swoistego rodzaju odnowa 
duchowa, abyśmy prawdy płyną-
ce z Ewangelii dostosowywali do 
własnego życia. Może zdarzyło się 
nam, że próbowaliśmy swoje ży-
cie postawić  w świetle prawd wia-
ry, w świetle bożych przykazań.  
…i  co wtedy zobaczyliśmy?

Ten czas to błogosławiony czas, 
to dobroć Boga przez posługę Ko-
ścioła względem wyznawców Je-
zusa Chrystusa. Ważne jest by-
śmy  umieli  dostrzegać tę  do-
broć i wykorzystywać dla wła-
snego dobra  duchowego oraz 
dla  budowania większej jedności  
i więzi we wspólnocie Kościoła, 
która w ostatnim  czasie naraża-
na  jest na ataki z  każdej  strony.

Niech ten ostatni miesiąc prze-
żywania liturgii i jego tajemnic  
w Roku Wiary, uświadomi nam 
kim tak naprawdę jesteśmy i ja-
kich bronimy wartości. Co dla nas  
jest  ważne w naszym życiu i w ja-
kim kierunku winniśmy podążać? 
Co dla nas winno być  wykład-
nią naszego życia i według cze-
go winniśmy kształtować nasze 
wnętrze i ludzką świadomość? 
Zróbmy zatem, jako uczniowie 
Jezusa, wszystko, cokolwiek po-
wie nam Syn.

Wasz proboszcz  
o Mariusz omi
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Czytając Katechizm
– Nasze powołanie do szczęścia

Rok wia-
ry, w któ-
rym czyta-
my wspól-
nie Kate -
chizm Ko-

ścioła Katolickiego, ma przynieść 
każdemu i każdej z nas, a tak-
że wspólnotom, do jakich nale-
żymy, pogłębione spojrzenie na 
nasz ostateczny cel. Mamy pod-
nieść nieco oczy, oderwać je od 
naszej codzienności i wznieść 
oczy poza horyzont doczesno-
ści. Katechizm pyta - cytując 
słowa św. Augustyna: „bo i jakiż 
inny jest nasz cel, jeśli nie doj-
ście do Królestwa, które nie bę-
dzie miało końca”? Zresztą w li-
ście Porta fidei papież Benedykt, 
zapowiadając Rok wiary przypo-
minał, że droga wiary, która za-
czyna się chrztem „kończy wraz 
z przejściem poprzez śmierć do 
życia wiecznego”. Oto cel naszej 
pielgrzymki - życie wieczne, Kró-
lestwo Boże, dom Ojca.

Drogą, która tam wiedzie, 
jest Jezusowe przesłanie zawar-
te w ewangelicznych Błogosła-
wieństwach. To serce Ewangelii; 
„Błogosławieństwa znajdują się 
w samum centrum przepowia-
dania Jezusa (...) zapowiadają 
dobrodziejstwa i nagrodę, które 
w sposób ukryty już są udzielane 
uczniom (...) odsłaniają cel ludz-
kiego istnienia, ostateczny cel 
działań ludzkich: Bóg powołuje 
nas do swojego własnego szczę-
ścia” (Katechizm, nr 1716-1720).

Warto zatem na zakończenie 
Roku wiary wziąć do ręki te pięk-
ne słowa Ewangelii Mateusza 5, 
3-12 i zobaczyć w nich - jak wska-
zuje nam Katechizm - własną 
drogę do szczęścia. 

Ten stosunkowo krótki zapis 
ewangeliczny zawiera jakby sie-
dem kluczy, które dają nam do-
stęp do tajemnicy tego niezwy-
kłego tekstu:

Po pierwsze Błogosławień-
stwa odsłaniają, kim jest Jezus, 
opisują Jego tożsamość; odsła-
niają, jak powiedzielibyśmy, 
Jego twarz, pokazują Jego rysy. 
To swoista autobiografia Jezusa. 
Jezus umęczony, ukrzyżowany  
i zmartwychwstały w pełni je zre-
alizował. Jako ukrzyżowany zre-
alizował pierwszą ich część: był 
ubogi, smutny, cichy, spragnio-
ny wypełnienia wszelkiej spra-
wiedliwości, miłosierny, czysty, 
Baranek pokoju, prześladowa-
ny. Jako Zmartwychwstały wy-
pełnił w sobie wszelkie obietnice 
zawarte w Błogosławieństwach: 
Królestwo jest Jego, został pocie-
szony, odziedziczył ziemię, zna-
lazł miłosierdzie, został nasyco-
ny, zobaczył Boga, jest Jego Sy-
nem. Błogosławieństwa są swo-
istym dowodem tożsamości Je-
zusa; są najkrótszym i najbar-
dziej wymownym streszczeniem, 
opisem Jego losu, są ukazaniem 
odpowiedzi Boga na ten los, los 
udręczonego sprawiedliwego, 
udręczonego miłośnika poko-
ju, spragnionego jedynie tego, 
co Boże.

Po drugie Błogosławieństwa 
objawiają Ojca: Kim jest, jak pa-
trzy na świat, jak ocenia, jak war-
tościuje, co dla Niego się liczy, 
jak sądzi, po czyjej jest stronie?

Po trzecie Błogosławieństwa 
pokazują piękno prawdziwego 
człowieka, stanowią punkt doj-
ścia pełnego rozwoju człowie-
czeństwa – oto oblicze Syna. Kie-
dy modlę się uczyń serce moje 

według serca Twego – to modlę 
się, bym stał się człowiekiem opi-
sanym w Błogosławieństwach. Tu 
widzę, jakim Bóg chciałby mnie 
mieć, tu widać, co znaczy obraz 
Boga, co znaczy być podobnym 
do Jego Syna. 

Po czwarte Błogosławieństwa 
posiadają wymiar zbawczy, wy-
zwoleńczy: uwalniają od nie-
prawdy, od masek, od udawania, 
od nieautentyczności, od kłam-
stwa i ostatecznie – od życiowej 
przegranej.

Po piąte Błogosławieństwa 
mają wymiar eklezjalny: szkicu-
ją obraz wspólnoty Kościoła i de-
finiują go jako wspólnotę synów 
i córek Ojca, którzy żyją jak bra-
cia i siostry. Tym samym błogo-
sławieństwa wyznaczają drogę 
budowania wspólnoty, umac-
niania więzi. Dynamika jest ta: 
nie można być dzieckiem Ojca  
w pojedynkę; ta łaska jest dana, ale  
i zadana. Do jej pełnego rozwoju 
idzie się przez wspólnotę, przez 
umacnianie i realizowanie bra-
terstwa. To może być wstrząsem 
dla naszych pragnień realizowa-
nia się w pojedynkę, a co mi tam 
inny, muszą wstrząsnąć sumie-
niem każdego, komu obojętne 
jest, w jakiej relacji żyje do ludzi.

Po szóste Błogosławieństwa 
mają wymiar eschatologicz-
ny: pokazują ostateczną praw-
dę o całej rzeczywistości, jaka 
nas otacza. Co przetrwa? Nade 
wszystko ukazują ostateczną 
prawdę o końcu człowieka. Co 
się naprawdę liczy? Co ostoi się 
przed sądem Boga, jaki dokona 
się nad światem i nad ludzkim 
sercem?

Po siódme wreszcie Błogosła-
wieństwa posiadają wymiar mo-
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ralny – są wezwaniem, by podjąć 
wysiłek, by ruszyć w drogę ku tej 
pełni człowieczeństwa. Pokazu-
ją prawdziwą tożsamość człowie-
ka i wzywają, by żyć tą miarą; za-
chwycić się nią i ją realizować.

Kiedy Jan Paweł II wżywał nas 
u początku III tysiąclecia, byśmy 
stawiali sobie wysoko poprzecz-
kę, kiedy mówił, że powinniśmy 
dążyć do wysokiej miary zwy-
czajnego życia chrześcijańskie-
go, nie mógł nie myśleć o wezwa-
niu płynącym z Błogosławieństw. 
W Toronto 28 lipca 2002 r. mó-

wił: Na Górze w pobliżu Jezio-
ra Galilejskiego uczniowie Jezu-
sa słuchali Jego łagodnego i doj-
mującego głosu: słodkiego jak 
sam krajobraz Galilei i nalega-
jącego jak wezwanie do wyboru 
między życiem a śmiercią, mię-
dzy prawdą, a kłamstwem. Pan 
wypowiedział wówczas słowa 
życia, które odtąd miały zawsze 
odzywać się w sercach uczniów 
/…/ Jezus proponuje jedno, ‘duch 
świata’ przedkłada co innego /…/ 
Pan wzywa was do wyboru mię-
dzy tymi dwoma głosami, któ-

re rywalizują między sobą o wa-
szą duszę.

Katechizm tak pięknie rozwi-
ja te wątek: „Człowiek jest w so-
bie samym podzielony, stąd całe 
życie ludzi czy to indywidualne, 
czy też zbiorowe, okazuje sie dra-
matyczną walką pomiędzy do-
brem i złem, pomiędzy światłem 
a ciemnością” (Katechizm, nr 
1707). Wejście na drogę Błogo-
sławieństw jest wejściem na dro-
gę światła, a kresem jej - Światło 
nie gasnące: sam Bóg.

o. Wojciech Popielewski omi

Listopad
W cichym zakątku cmentarza 

w Łebie, dzięki staraniu ks. Pro-
boszcza Sylwestra Górzyńskiego 
OMI, został postawiony krzyż. Cała 
uroczystość wywarła na wszyst-
kich głębokie wrażenie i zapisała 
się mocno w pamięci. Pracujemy  
i idziemy z ufnością w przyszłość. 
Na katolickim cmentarzu stanął 
symbol wiary i odbyło się jego uro-
czyste poświęcenie z nauką.

W związku z rozporządzeniem 
Rzeczypospolitej Polskiej nie wol-
no urządzać pielgrzymek, proce-
sji itp., dlatego na tej podstawie  
w dniu Wszystkich Świętych nie 
było procesji przez miasto na cmen-
tarz i cała ceremonia uroczystości 
zorganizowała się na cmentarzu.

Na podstawie rozporządzenia 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
8 XI 1949 r. w sprawie Stowarzy-
szeń Katolickich zakomunikowano, 
że w ciągu trzech miesięcy każda or-
ganizacja katolicka winna być zare-
jestrowana i zgłoszona do referatu 
politycznego we właściwych teryto-
rialnie powiatach i województwach. 

Z kroniki parafialnej – Rok 1949
Wobec powyższego Episkopat Pol-
ski nakazał z dniem 11 Listopada 
rozwiązać wszystkie Stowarzysze-
nia Katolickie. W związku z powyż-
szym zostały rozwiązane w parafii 
tutejszej Łeba następujące Stowa-
rzyszenia Katolickie:

1. Sodalicja Marjańska (męska  
i żeńska)

2. Krucjata Eucharystyczna
3. Stowarzyszenie Dziecięctwa Je-

zus
4. Różaniec (koła matek, ojców, pa-

nien)
5. Chór parafialny.

Powyższą wiadomość każdy 
przyjął z bólem serca i tego samego 
dnia Stowarzyszenia zostały rozwią-

zane przekazując protokolarnie cały 
swój majątek na dobro Kościoła. 

Mimo rozwiązania chóru sympa-
tycy śpiewu chętnie gromadzą się  
w kościele i ćwiczą prywatnie ko-
lędy i pieśni, aby uprzyjemnić na-
bożeństwo. Nadmienić należy, iż 
mimo wszystko frekwencja w ko-
ściele na nabożeństwach coraz bar-
dziej wzrasta. Młodzież męska, żeń-
ska, tak samo rodzice ojcowie i mat-
ki na swoich specjalnych nabożeń-
stwach licznie się zgromadzają.

Podkreślić należy, iż cała lud-
ność lokalizuje się przede wszyst-
kim najwięcej w kościele na nabo-
żeństwach.     
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Z Panem Bogiem 
przez świat w Roku Wiary:

Papua Nowa Gwinea 1985 rok.

Kolejny upalny dzień dobiegał 
końca. Zachód słońca zapierał dech 
w piersiach, a zarazem przynosił po-
zorną ulgę w temperaturze. Z plus 
37 stopni, spadła do 30. Tych parę 
stopni w dół to była prawdziwa ulga 
dla organizmu. W miarę jak mrok 
spowijał horyzont w oddali zaczęła 
się wyłaniać Papua Nowa Gwinea, 
do której nasz „Mirzam” zmierzał. 
Portem docelowym była stolica Pa-
pui – port Moresby. W miarę zbliża-
nia się do lądu, zapadły już prawdzi-
we egipskie ciemności. Widok, któ-
ry zaczął pojawiać się przed oczy-
ma, był niesamowity. Z ogromnych 
skalnych brzegów spływała gorą-
ca o niesamowitych kolorach lawa, 
która z sykiem wpadała do Pacyfiku. 
Tysiące iskier tańczyło nad wodą, 
a opary pary w miejscu gdzie lawa 
wpadała do Oceanu, tworzyła nie-
samowite wizje. Temu wszystkiemu 
można się było przyglądać godzina-
mi. Jednak każdy obrót śruby zbli-
żał nas do portu. Po paru godzinach 
nasz statek rzucił kotwicę i zamarł 
w oczekiwaniu na pilota, który miał 
nas wprowadzić do portu. Ponieważ 
wówczas byłem sternikiem manew-
rowym mającym pełne zaufanie Ka-
pitana, pozostałem na mostku. Tej 
przedłużającej się wachty wcale nie 
żałowałem. Po chwili zauważyłem 
stado baraszkujących w wodzie del-

finów. Co chwilę któryś z nich wy-
skakiwał w powietrze, robiąc niesa-
mowite salto. Są to bardzo mądre 
ssaki. Jak zauważyły nas, to dopie-
ro zaczęły się występy. Nasze kla-
skanie w dłonie i gwizdy, wyzwoliły 
w nich prawdziwe gwiazdy cyrkowe. 
Jeden przez drugiego wyskakiwały  
z wody, popychały się nosami wyda-
jąc przy tym odgłosy sapania i chra-
pania. W pewnym momencie stado 
znikło nam z oczu. W miejscu delfi-
nów zauważyliśmy dziesiątki płetw, 
które niczym ostre noże przecinały 
taflę wody. Były to rekiny, które roz-
poczęły swój taniec, taniec morder-
ców. Wszystko co nadawało się do 
zjedzenia padało ofiarą ich paszczy. 
Bosman wraz z marynarzem wyrzu-
cili za burtę resztki jedzenia które 
zebrały się w ciągu paru ostatnich 
dni. Rekiny, jak torpedy przystąpi-
ły to ataku. W pewnej chwili doszło 
miedzy nimi do walki na śmierć i ży-
cie. Ogromne, pełne ostrych zębów 
paszcze kąsały się wzajemnie. Wi-
dok i zapach krwi zwabił pozostałe 
rekiny. Gdyby nie zbliżająca się mo-
torówka z pilotem, zapewne doszło 
by do ogromnej bitwy. A tak stado 
rozpłynęło się w wodzie. Po sztorm-
trapie wszedł brodaty biały mężczy-
zna. Był to anglik zatrudniony w cha-
rakterze pilota Portu Moresby. Po 
wybraniu kotwicy obraliśmy kurs 
w kierunku mieniącego się tysiąca-
mi świateł portu i miasta. Na moje 
zapytanie, czy nadal na Papui są lu-
dożercy, brodacz z uśmiechem na 
twarzy wyjął z kieszeni pomiętą ga-
zetę i na głos zaczął czytać. W dniu 
wczorajszym roku Pańskiego 1985 
policja w odległości 3 kilometrów 
od miasta znalazła kocioł w którym 
znajdowały się resztki ludzkiego cia-

ła. To była odpowiedz na moje pyta-
nie. Kiedy zacumowaliśmy przy na-
brzeżu, po trapie zaczęły dosłownie 
wlewać się tłumy ludzi. Dokerzy, po-
licja, służby emigracyjne. Ale jedna 
postać przykuła naszą szczególną 
uwagę. Był to postawny mężczyzna 
o hebanowej skórze, z kością w no-
sie i uszach, w sukience uplecionej 
z liści palmy, który płynnie w języ-
ku angielskim wyjaśnił nam, że jest 
naszym Agentem. Jak się okazało, 
człowiek ten skończył studia eko-
nomiczne w USA i jest rodowitym 
Papuaczykiem. Na pytanie jakiej na-
rodowości jest załoga statku, otrzy-
mał odpowiedz, że Polacy. …Pola-
cy, Polacy, acha już wiem. Polakiem 
jest Papież Wojtyla. I już było wia-
domo, że Polska leży w Italii. Śmie-
chu było co niemiara. Wyładunek 
odbywał się płynnie, bez żadnych 
przeszkód. Po skończonej wachcie, 
przebrałem się i wraz z II oficerem 
wyszliśmy do miasta. Po paruna-
stu dniach spędzonych na morzu, 
zapachy miasta były urzekające. Na 
straganach znajdowały się przeróż-
ne owoce, których dotąd nigdy nie 
widziałem. Próbować się bałem, 
aby nie zatruć się. Co dla miejsco-
wych jest dobre i smaczne, to dla 
białego człowieka może być trują-
ce. Przemierzając ulice miasta i po-
dziwiając miejscowy koloryt ludzi 
i ich domostwo dotarliśmy do ko-
ściółka katolickiego. Był to drew-
niany budynek, kryty liśćmi palmo-
wymi. Jak się okazało jest to pierw-
szy Dom Boży w Moresby. Pro-
wadziło go zgromadzenie zakonne  
OO Sercanów. Był to bardzo dziw-
ny kościół. Po środku kościoła znaj-
dował się ołtarz, a w wokoło ołta-
rza znajdowały się niby ławki, niby 
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pnie palm. Obok ołtarza centralnie 
był umieszczony krzyż, na którym 
wisiał Pan Jezus wykonany z drew-
na hebanowego. Mieliśmy pecha, 
ponieważ Ojciec sprawujący opiekę 
nad tym miejscem wyjechał w busz, 
jak to określił chyba kościelny, po-
siadający także w nosie kość. Pierw-
szymi misjonarzami w Papui-Nowej 
Gwinei byli Maryści (1845). Wycofa-
li się stamtąd jednak ze względu na 
nękające ich choroby i trudne wa-
runki klimatyczne. Ich dzieło konty-
nuowali misjonarze z Lombardzkie-
go Seminarium Misji Zagranicznych. 
Po męczeńskiej śmierci jednego  
z nich, wycofali się w 1855 roku. 
Pewnymi postępami w pracy ewan-
gelizacyjnej poszczycić się mogli 
Sercanie, przybyli w 1852r. W 1889 
roku powstaje Wikariat Apostolski 
Nowej Gwinei. Lata międzywojen-
ne charakteryzują się dynamizmem 
pracy misjonarskiej. Opanowanie 
Papui przez Japończyków łączy się 
z męczeństwem 116 misjonarzy. Po 
zakończeniu  działań wojennych mi-
sjonarze rozpoczęli pracę od zera. 
Obecnie na 4 miliony mieszkańców 
Papui-Nowej Gwinei 1 milion 300 
tysięcy należy do Kościoła Katolic-
kiego. Warto również nadmienić, 
że około 50 tysięcy lat temu Nową 
Gwineę i sąsiednie wyspy zasiedli-

li pierwotni mieszkańcy Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. Pierwszym Eu-
ropejczykiem, który w 1511 roku na 
tutejszych wodach pojawił się, był 
Portugalczyk A.d”Abreu. Z uwagi na 
podobieństwa do wybrzeży zachod-
niej Afryki nadał odkrytej przez sie-
bie wyspie nazwę Nowa Gwinea. Po 
wyjściu z kościółka udaliśmy się do 
serca miasta. Czyli rynku. I tutaj zo-
baczyliśmy prawdziwy świat papu-
aski. Dziesiątki ludzi przyodzianych 
w regionalne stroje. Każdy z męż-
czyzn miał wpięte we włosy cudow-
nego koloru i kształtu ptasie pióra. 
Różnego rodzaju korale na szyjach 
i wspaniałe spódnice z trzciny liści 
palm. Jedni z nich mieli przekłute 
nosy, w których znajdowały się pta-
sie kości, liście palmowe. Im wię-
cej kości i liści, tym bardziej była 
to ważna osoba. Kobiety były ubra-
ne w spódnice tak jak mężczyźni,  
a symbol macierzyństwa-piersi były 
skrywane przez rozwłóknione li-
ście palmy. Widok był wspaniały. 
Jak się okazało w tych dniach mieli 
swój zjazd przedstawiciele wszyst-
kich plemion papuaskich. Aż żal było 
wracać na statek. 

Szczęść Boże.
Mirosław Słowikowski /OESSH/

mail: miroslawslowikowski@gmail.com

Statystyka 
parafialna

SAKRAMENT  
CHRZTU:

29.09.2013
Wiktor Strojny

05.10.2013
Antoni Zalewski

06.10.2013
Mikołaj Marek  

Dudkiewicz
12.10.2013

Wojciech Piotr Jarosz
19.10.2013

Wiktoria Anna  
Majranc

SAKRAMENT  
MAŁŻEŃSTWA:

21.09.2013
Mariusz Gryciuk  
– Marta Dorota  

Wawrzyniak

Jarosław Łukasz Banaś  
– Kamila Irena Renusz

28.09.2013
Adam Czubkowski  
– Magdalena Okrój

12.10.2013
Andrzej Waldemar Jarosz 
– Malwina Teresa Herra

Szymon Maciej Bajek  
– Paulina Barbara Wojdyło

19.10.20 13
Rafał Łukasz Majranc  
– Paulina Wieczorek

ZMARLI:

25.09.2013
Wiesława Maria  

Zasuwik
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Ostatnie dni mogły nas 
wierzących wprowadzić  
w nastrój smutku i przygnę-
bienia. Powodem tego był 
wciąż eskalujący się, zmaso-
wany atak medialny na Ko-
ściół, a szczególnie osoby  
w nim posługujące, czyli ka-
płanów. Można by w tym 
miejscu postawić pytanie: 
dlaczego teraz i dlaczego  
w takiej formie? Przecież za-
rzutami stawianymi Kościo-
łowi, czy może raczej jego 
zwierzchnikom, przez prze-
ciwników, dałoby się zapeł-
nić długą listę. „Święte” obu-
rzenie walczących z Kościo-
łem Powszechnym, budzą 
bowiem takie rzekomo kon-
trowersyjne tematy jak np. 
celibat, posługa kobiet, for-
ma sakramentu pojednania, 
finansowanie posługi itp. Dla-
czego zatem zdecydowano się na 
takie „ostateczne rozwiązanie”  
w kwestii poróżnienia i uczynie-
nia podziału między wierzący-
mi na „niemoralną” hierarchię  
i „zmanipulowaną” trzódkę? Nie 
można bowiem inaczej określić 
celu, jaki przyświeca stawiającym 
zarzuty. Malowany zaś w mediach 
obraz zepsucia wewnątrz Kościo-
ła na wielką próbę wystawia za-
ufanie wiernych do duchowień-
stwa. Sprawa staje się jasna, kie-
dy uzmysłowimy sobie niezmien-
ne, bo zgodne z Dekalogiem zda-
nie Kościoła na temat świętości 
rodziny, małżeństwa oraz świę-
tości życia. Stoi on bowiem moc-
no ugruntowany na Jezusie Chry-
stusie i jest ostatnim bastionem 
przed nawałą pogaństwa i zdzi-
czenia szerzącego się na starym 
kontynencie za przyczyną szata-
na i jego lewacko - libertyńskich 
posługaczy.  Kto bowiem, jeśli nie 

Komu wierzyć?

Kościół obroni sakrament mał-
żeństwa przed zrównaniem go ze 
związkami partnerskimi, a szcze-
gólnie jednopłciowymi. Dla każ-
dego bowiem normalnie myślą-
cego człowieka niedopuszczal-
nym jest określanie ich jako tak 
samo funkcjonujących chociażby 
w kwestii prokreacji czy wycho-
wania potomstwa. Kto bowiem, 
jeśli nie Kościół obroni rodzinę  
i jej tradycyjny model: matka, oj-
ciec i dzieci, uświęconą właśnie  
w sakramencie małżeństwa, 
przed zakusami jej rozerwania  
i spłycenia jej powołania. Wszyscy 
mający trzeźwe spojrzenie na rze-
czywistość łatwo mogą dostrzec 
problemy, które sztucznie (celo-
wo?) piętrzy się przed rodziną: zu-
pełny brak polityki prorodzinnej,  
wysokie bezrobocie i związana  
z tym emigracja zarobkowa, pro-
blemy edukacyjne, prawne uła-
twianie pozbawiania praw rodzi-
cielskich np. ze względu na bie-

dę, itp, itd. Kto bowiem, jeśli nie 
Kościół weźmie w obronę najsłab-

szych: ciężko chorych, star-
szych (niepotrzebnych?), któ-
rym w nowoczesnej Europie 
grozi eksterminacja przez 
eutanazję; czy dzieci niena-
rodzonych, którym z kolei  
w oświeconej Europie gro-
zi eugeniczna zagłada przez 
aborcję i metody sztucznego 
rozrodu. Kto bowiem, jeśli 
nie Kościół weźmie w obro-
nę małe i dorastające dzieci 
oraz młodzież? 

Po uważnym prześledzeniu 
informacji medialnych to py-
tanie może dziwić, ale tu wła-
śnie dochodzimy do sedna 
problemu. Czy przez zacho-
wanie  jednego pirata drogo-
wego, oceniamy, że całe pra-
wo o ruchu drogowym jest 
złe? Podobna sytuacja zaist-
niała w lewicowo - liberal-
nym świecie medialnym, któ-

ry pod znakiem zapytania sta-
wia moralność całego Kościoła,  
a więc wszystkich nas wierzących, 
a przede wszystkim samego Pana 
Jezusa, przez naganne zachowa-
nie pojedynczych jego przedsta-
wicieli. Może jest to po prostu 
chęć odebrania Kościołowi głosu 
w sprawach, do których został po-
wołany, czyli głoszenia Ewange-
lii i określania co jest grzechem,  
a co nie. Poprzez wydanie wyro-
ku przed udowodnieniem winy do 
góry nogami wywrócony zostaje 
porządek prawny i moralny. Oto 
wątpliwej proweniencji elita me-
dialna stawia sama siebie  w roli sę-
dziego i eksperta w sprawach istoty 
funkcjonowania Kościoła, a zatem 
i dogmatów naszej wiary. Ta sama 
elita i w tym samym czasie „święte-
go oburzenia” na duchowieństwo, 
przymyka i robi maślane oczka 
do „ekspertów” od nowej ideolo-
gii wychowania dzieci. Całkowicie 
oślepła na temat wprowadzania do 
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edukacji wychowania seksualnego 
wg WHO od 4 roku życia (legalna 
pedofilia systemowa?). Oślepła na 
problem wdrażania ideologii gen-
der, czyli przekonywanie  młode-
go człowieka, że płeć nie jest uwa-
runkowana biologicznie i w każ-
dej chwili może ją zmienić, jeśli 
nie czuje się szczęśliwy(a). Całko-
wicie zaś stała się ociemniała i nie-
słysząca, jeśli chodzi o konsekwen-
cje do jakich prowadzi ta „nowo-
czesna moralność”. Mało bowiem 
kto słyszał w głównych mediach 
o tym, że w USA w stanach, któ-
re zalegalizowały adopcję dzieci 
przez homozwiązki, kartoteki po-
licyjne pękają w szwach od donie-
sień o wykorzystywaniu seksual-
nym dzieci w „takich rodzinach za-
stępczych”. Mało kto wie z telewi-
zji, że poziom szczęśliwości osób, 

które zmieniły płeć, osiąga często 
takie wartości, że kończy się to sa-
mobójstwem. Nikt zaś na pewno 
nie usłyszy z ust medialnych kre-
atorów nowoczesnej moralności, 
że szczęście czyli Boże Błogosła-
wieństwo osiągniemy wtedy kiedy 
będziemy żyć zgodnie z przykaza-
niami i wolą Bożą.  

Czyż nie wiecie, że niespra-
wiedliwi nie posiądą królestwa 
Bożego? Nie łudźcie się! Ani roz-
pustnicy, ani bałwochwalcy, ani 
cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani 
mężczyźni współżyjący z sobą, 
ani złodzieje, ani chciwi, ani pi-
jacy, ani oszczercy, ani zdziercy 
nie odziedziczą królestwa Boże-
go. [1Kor6,9-10].

Często słyszę pytanie: kogo  
w takim razie słuchać, w domyśle 
komu w tym zwariowanym świe-

cie zaufać? Odpowiedzią niech 
będą słowa Pana Jezusa: 

Strzeżcie się fałszywych pro-
roków, którzy przychodzą do was  
w owczej skórze, a wewnątrz są 
drapieżnymi wilkami. Poznacie ich 
po ich owocach. Czy zbiera się wi-
nogrona z ciernia albo z ostu figi? 
Tak każde dobre drzewo wydaje 
dobre owoce, a złe drzewo wydaje 
złe owoce. Nie może dobre drzewo 
wydać złych owoców ani złe drze-
wo wydać dobrych owoców. Każde 
drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, będzie wycięte i w ogień 
wrzucone. A więc: poznacie ich po 
ich owocach. [Mt 7:15-20]

Rozstrzygajmy zatem zawsze 
po owocach.  

Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus 

 Grzegorz Smurzynski Effatha

Zdjęcie z pogrzebu tragicznie 
zmarłego Janka Raubo z ulicy Świer-
czewskiego (dzisiaj Nowęcińskiej). 
Roku nie pamiętam, bo byłam wtedy 
zbyt mała (sprawdzę na cmentarzu). 
Ale pamiętam, że Janek zabił się na 
motorze. Przez mgłę czasu przebija 
mi się obraz zapłakanej pani Raubo-
wej, matki, która na wiadomość o wy-
padku syna przyszła do mojego ojca, 
który miał motor, aby zawiózł ją na 

Z albumów łebian

miejsce tragedii. Wciąż widzę drżą-
ce dłonie zapinające kask na głowie. 

Pani Raubowa była jedyną z ro-
dzeństwa Miłoszów, która zawarła 
związek małżeński. Po tragedii mó-
wiło się „na Łebie”, że to była kara 
za ożenek, bo wszystko rodzeństwo 
miało pozostać bezżenne. 

W kondukcie widać młodzież z na-
szej ulicy, pierwsze trzy dziewczyny 
to Marysia Klimowicz, moja siostra 

Danuśka i Janeczka Twardowska.  
A dalej w okolicy sztandarów są: Ma-
rysia Dolna, Tadek Sędzik i Jola Cha-
ciej. Tylko tylu rozpoznaję.

Z tego pogrzebu oraz innych  
z mojej ulicy pozostało mi do dzi-
siaj skojarzenie śmierci z zapachem 
floksów. Prawie wszystkie pogrzeby  
w sąsiedztwie były w porze kwit-
nienia tych kwiatów. Umarły leżał 
w domu przez dwa, trzy dni oto-
czony bukietami kwiatów z ogrodu,  
a zapach floksów przebijał się przez 
inne. A przynajmniej tak to pozosta-
ło w mojej pamięci. Dla nas dzieci 
nie było niczym niezwykłym, że gra-
liśmy w piłkę na ulicy czy podwórku 
i co jakiś czas przerywaliśmy grę, by 
pójść do zmarłego i być chwilę przy 
nim i modlącej się rodzinie.

Na dzisiejszych pogrzebach już 
nie pachną floksy, tylko szeleści fo-
lia z eleganckich, sztywnych bukie-
tów. Wszystko przemija... Dni czło-
wieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat 
na polu. Ledwie muśnie go wiatr,  
a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, 
już go nie poznaje (Ps 103,15n).

  Maria Konkol
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11 października dla nas nauczy-
cieli, wychowawców, pracowni-
ków szkoły był dniem szczególnie 
emocjonującym. Z okazji Edukacji  
Narodowej zorganizowano wy-
cieczkę na Litwę. Autobus wy-
pełniony po brzegi [57 osób] 
„grzmiał” humorem, śpiewem, 
kawałami aż do samego Gawrych 
Ruda nad jezioro Wigry. Bagate-
la - tylko 9 godzin jazdy! Przy-
jechaliśmy około godziny 23.oo.  
A tu – w ośrodku „Zatoka Uklei”,  
w centrum wiekowego lasu czeka-
ło na nas ognisko, kiełbaski i bigos.

Rano 12 października sute śnia-
danie, krótka sesja zdjęciowa  
i w drogę! Pełni nadziei na nowe 
emocje po ok. 2 godz. jazdy prze-
kroczyliśmy granicę Polski. Kra-
jobraz i piękno otaczającej przy-
rody wcale nie było inne, tylko ta-
kie nasze, swojskie. Domy, dużo 
nowych, pośród starych charak-
terystycznych dla tego regionu, bo 
drewnianych - wyrastały jak grzy-
by po deszczu z kawałkami pól 
uprawnych.

Do Wilna dojechal i śmy  
z 2 godz. opóźnieniem. Zaczę-
ła się nasza przygoda po mieście.  

W drodze 
do Ostrobramskiej...

W tak krótkim czasie pobytu zo-
baczyć tak dużo, to sztuka, ale 
opisać trudniej! Myślałam, że jest 
to miasto zniszczone, zaniedba-
ne… myliłam się. Jest tak pięk-
ne, że dech zapiera. Położone 
nad rzeką Wilią, otoczone lasa-
mi, nosi miano wielokulturowego  
i wielonarodowego. Historia mia-
sta splata się z nowoczesnością.
Okazuje się, że litewska stoli-
ca posiada największą starówkę  
w Europie, ponoć trzy razy więk-
szą niż w Krakowie.

Co zobaczyliśmy? Monumen-
talną Bazylikę Archikatedralną 
wybudowaną w XIV wieku, gotyc-
ki Kościół Św. Anny ufundowany 
przez Aleksandra Jagiellończyka.
Dalej - Kościół św. Piotra i Pawła, 
który jest wileńską perełką - bo-
gato zdobiony freskami, malowi-
dłami biblijnymi i  rzeźbami. Wi-
dzieliśmy katedrę św. Stanisława,  
Aleje Giedymina, które łączą Sta-
rówkę z Placem Katedralnym  
i rzeką Wilią. Z daleka góruje Basz-
ta Giedymina - pozostałość śre-
dniowiecza. Nie sposób pominąć  
potężnego Ratusza na wileńskiej 
Starówce. Jest to trzecia siedziba 
władz miejskich. Pierwsza, wy-
budowana przez Władysława Ja-
giełłę miała pręgierz, szubienicę  
i salę tortur. Ciekawym zabytkiem 
jest cerkiew Świętego Ducha w bo-
gatych złoceniach,freskach, gdzie 
dominują kolory zieleni i niebie-
skiego. W centrum cerkwi spoczy-
wają szczątki trzech męczenników.

Jednak nasze serca zabiły naj-
mocniej kiedy znaleźliśmy się przy 
Ostrej Bramie. Kiedyś marzyłam, 
żeby ją zobaczyć i stało się. Wy-
budowana w stylu gotyckim, ma-
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jestatyczna, z frontonem, na któ-
rym widnieje napis: ,,Matko Miło-
sierdzia, pod Twoją opiekę się ucie-
kamy” [po łacinie]. Obraz Matki  
namalowany jest temperą na drew-
nie [autor nieznany]. W  XVII wie-
ku przykryto go pozłacaną szatą 
i koroną. W górnej części bramy 
zrobiono kaplicę z dużym oknem 
i tam przeniesiono obraz. Tury-
ści mogą wejść do kapliczki i zo-
baczyć Matkę z odległości 1,5 me-
tra. Po jednej i drugiej stronie ob-
razu widnieją wota. Kiedy zoba-
czyłam obraz z bliska - wzruszenie 
odebrało mi mowę. Rzadko klęczę  
w kościele. Tu klęczałam i nie czu-
łam bólu. Przynoszą do Niej proś-
by, troski, a Ona od wieków cierpli-
wie wszystkich wysłuchuje...

Każdy Polak będący w Wil-
nie musi również zobaczyć Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego. 
W skromnej świątyni, niedużej, 
pomalowanej na biało, wisi ob-
raz namalowany przez artystę we-
dług wskazówek siostry Fausty-
ny Kowalskiej - wizerunek Jezusa 
Miłosiernego u którego stóp znaj-
duje się napis: „Jezu, ufam Tobie”. 
To  Faustynie  Pan  Jezus powie-
dzał: ...Obiecuję, że dusza któ-
ra czcić będzie ten obraz, nie zgi-
nie….” i tu przed wyjazdem, oj-
ciec proboszcz Mariusz Legieżyń-
ski odprawił mszę w naszej inten-
cji... Muszę też dodać, że ojciec 
Mariusz służył nam pomocą i był 
zmiennikiem pana Ryszarda Fran-
kowskiego.

Zmęczeni, pełni wrażeń, po re-
gionalnym obiedzie, pojechali-
śmy do hotelu, gdzie zostaliśmy 
zakwaterowani w komfortowych 
pokojach. Nie chciałyśmy wypo-
czywać, byłyśmy zbyt ciekawe jak 
wygląda Wilno nocą. Starówka jest 
ogromna, kiedy wracałyśmy dosyć 
późno... zgubiłyśmy się! Litewskie 
piwo ma więcej procent niż polska 
Warka, dlatego powrotna droga do 
hotelu miała 3 kilometry!

13 października po mszy św., 
odprawionej przez ojca Mariu-

sza, pojechaliśmy zwiedzić ne-
kropolie na Rossie, cmentarz za-
łożony w XIX w. przez misjona-
rzy. Nie ma większego świadectwa 
polskości jak właśnie tutaj, w tym 
miejscu. Za potężnym wejściem 
„przywitał” nas grobowiec z ser-
cem marszałka Józefa Piłsudskie-
go i jego matki.Wyżej na wzgó-
rzu można znaleźć groby Świato-
pełka  Karpińskiego, ojca Juliusza 
Słowackiego, Joachima Lelewela  
i  innych znakomitych, i zasłużo-
nych Polaków. To tylko namiast-
ka przekazu, ciekawostką jest to, 
że panuje tu taki zwyczaj naka-
zujący by przywitać się z Aniołem 
Śmierci, by się na nas nie gniewał, 
a potem iść do Anioła Życia i pro-
sić go, by miał nas w swojej opie-
ce. Dwa olbrzymie anioły wyrzeź-
bione w kamieniu, stoją na prze-
ciwnych krańcach cmentarza.

Około południa wyjechaliśmy 
do Trocka.To niewielka miej-
scowość obok Wilna, malowni-
czo położona. Niegdyś Jagiello-
nowie uważali je za miejsce wy-
poczynku, urządzali np. polowa-
nia. Okres wojen zniszczył mia-
steczko, a ocalał stary zamek na 
wyspie jeziora Galwe. Do tej naj-
potężniejszej twierdzy w Euro-
pie, prowadzi  uliczka karaimska 
z niskimi domkami. Po drodze 
można zobaczyć  kienese – świą-
tynie  tubylczych karaimów wy-

znających wiarę podobną do ży-
dowskiej.

W starej karczmie mieliśmy  
popas – regionalne ciasto z  mię-
sem i rosołem, było pyszne!

Do Kowna dojechaliśmy szyb-
ko i przywitało nas słońce. I tu  
w Kownie, tak jak i  w Wilnie, zna-
leźliśmy ślady A. Mickiewicza na 
jednej z kowieńskich ulic. Miasto 
położone jest między Niemnem 
a Wilią. Utworzono sztuczny 
zalew, zwany Morzem Kowień-
skim, gdzie wypoczywają Litwini. 
W Kownie znajduje się najwięk-
sza świątynia z XIV wieku - Ar-
chikatedra Piotra i Pawła, kościół  
Witolda,dom Perkuna - pozosta-
łość gotycka, Starówka itd.

Myślę drodzy czytelnicy, gdyby-
śmy mieli jeszcze cały tydzień, to  
i tak nie obejrzelibyśmy wszyst-
kich zabytków Wilna i okolic. Tu 
jest nasza historia, tu na tych tere-
nach bije polskie serce. Żegnamy 
Litwę tęsknie spoglądając, lecz 
mamy przecież  w sercu Ostro-
bramską Matkę, której oddajemy  
się w opiekę – by szczęśliwie  pro-
wadziła nas do naszych domów 
.Zostaną nam jednak wspomnie-
nia i ciągle kołaczący w pamię-
ci fragment  inwokacji ,,...Panno 
Święta co jasnej bronisz Często-
chowy i w Ostrej świecisz  Bra-
mie…..”

Hanka Stoltman
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fotogaleria

Ostra Brama w Wilnie

Zamek w Trokach
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fotogaleria

Cmentarz Na Rossie, Anioł Śmierci

Wędrownik, 

w drodze życia mdłą stargawszy siłę.

Wkrótce rzucę co miłe 

i co mi niemiłe.

Bez trwogi, nie bez żalu 

widzę kres zbliżony,

Który znagła w nieznane 

przeniesie mnie strony.

W tę spokojna ochronę, 

gdzie wieczność przebywa

I którą chmura 

pełna tajemnic okrywa.
  (wiersz pośmiertny  

Euzebiusza Słowackiego)
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Wszystko zaczęło się w roku 
1963. W sierpniu byłem na wczasach  
w Ośrodku Campingowym Urzędu 
Morskiego w Gdyni. Składał się on 
z pięciu domków w ogrodzie pań-
stwa Banaszaków na ulicy Kościuszki  
1. Przypuszczam, że ośrodek dał po-
czątek tak licznym dziś pensjonatom  
i domom wczasowym. Warunki da-
lekie od obecnych standardów. Po-
siłki organizowano we własnym za-
kresie. Z pobliskiej piekarni od rana 
pachniało świeżym chlebem. W mle-
czarni mleko nalewano wprost z bań-
ki – żadne kartoniki z długotrwałą za-
wartością. Obiad to był już problem. 
Ale to udało się szczęśliwie rozwiązać. 
W domu przy ulicy Abrahama 15 – 18 
serwowano wczasowiczom pierwsze 
obiady. Gotowała Pani, która w tym 
celu przyjechała bodaj z Poznania. 

Te drobne niedogodności wy-
nagradzała nam sama Łeba. Cisza, 
spokój, nieskazitelnie czyste powie-
trze, plaża i wydmy, a dla wędkarzy 
obfitość ryb. Plaża – zanikająca dziś 
jej wschodnia część - wtedy czysty  
i sypki piasek dźwięczał pod stopa-
mi, a kolorowe kamyki i muszelki 
zdobiły brzeg. 

Wydmy – nie groziło im zadep-
tanie, więc każdy mógł wybrać so-

Moja przygoda z Łebą
Jest w Łebie tajemnica, która sprawia, 
że przyjeżdża się tu na coś, co było.

Ernest Bryll 

bie własny 
szlak. Brzegi 
ujścia rzeki  
i  portu ry-
b a c k i e g o  
umocnione 
były kamie-
niami i fa-
szyną – ani 
metra beto-
nu, były na-
turalnym sie-
dliskiem dla 
ryb. Rozryw-
ką było pój-

ście do kina „Rybak”. Na pamiąt-
kę miejscowy fotograf robił zdję-
cia w towarzystwie dwóch pięk-
nych bernardynów. Pamiętam wy-
darzenie, które poruszyło miesz-
kańców, skradziono czempiona 
z hodowli psów „Kordegarda”.  
Z „kronikarskiego” obowiązku odno-
towuję, że Kapitanem Portu był p. Je-
rzy Kossakowski. 

Tyle zapamiętałem. Była Łeba wte-
dy perełką nad Bałtykiem. Tajemnica 
Łeby każe do niej wrócić. Powróciłem 
w roku 1992, z udziałem trzeciego po-
kolenia. Zastałem Łebę odmienioną! 

Czas pobytu wypełniałem pozna-
waniem ponad 650 lat historii Mia-
sta. Poczyna-
jąc od pocho-
dzenia nazwy 
Łeba, przez 
dzieje Starej 
Łeby, czasy 
późniejsze aż 
do teraźniej-
szości. Odna-
lazłem dom 
konsula Jo-
hanna Mam-
pe. Szkoda, 
że zabytko-
wa belka nie 

doczekała się opieki konserwatora. 
Hotel Nadmorski Konrada Mölle-

ra niewiele zachował z pierwowzoru. 
Poznałem okres życia w Łebie Maxa 
Pechsteina i jego twórczość z tamtego 
okresu : akwarele, drzeworyty, obrazy 
olejne, w tym Morska Madonna. Swo-
ją pasję odkryłem i mogłem zgłębiać 
dzięki materiałom uzyskanym w Bi-
bliotece Miejskiej. Paniom Marii Kon-
kol, Beacie Czaja i Małgosi Malik za 
otrzymywaną pomoc jestem ogrom-
nie wdzięczny. Za działalność popu-
laryzującą miasto: spotkania, wysta-
wy np. starych fotografii, wpisałbym 
Bibliotekę jako Ósmą Niezapominajkę  
w Kodzie Łeby. 330 lat historii ko-
ścioła i parafii Wniebowzięcia NMP 
poznałem dzięki miesięcznikowi Ich-
tys. Miałem ogromną satysfakcję zaj-
mując 2. miejsce w konkursie Pol-
skiego Radia na temat Łeby w dniu 
5 września 2010 r., wygrałem duka-
ta łebskiego. Znaczną część czasu 
spędzam z wędką. Do swego grona 
przyjęli mnie łebscy wędkarze, wśród 
nich Stasiu Widera, druh i wędkarz 
znamienity.

Od 21 lat przyjeżdżam do Łeby 
corocznie. Przez ten czas zawiąza-
ło się wiele znajomości z mieszkań-
cami. Chodząc ulicami, codziennie 
przekonuję się o wzajemnej blisko-
ści i sympatii. 

Od roki 1998 posiadam paszport 
Księstwa Łeby.

Wszystko co opisałem daje mi 
przekonanie, że JESTEM ŁEBSKI. 

                    Roman Grzenkowicz 
             Gdynia, wrzesień 2013
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Rys historyczny miasta Łeby cz.2
Mocą traktatu welawsko-bydgo-

skiego (1657) ziemia lęborsko-by-
towska jako polskie lenno dosta-
ła się do 1701 r. pod władzę elekto-
rów brandenburskich, następnie do 
1772 królów pruskich. Hohenzol-
lernowie brandenburscy, zwłaszcza 
Fryderyk II (1740-1786), od począt-
ku swojego nad nią panowania dąży-
li do jak najszybszego ograniczenia, 
a następnie zniesienia polskiego pra-
wa i jego instytucji. Stało się to jed-
nak dopiero po pierwszym rozbiorze 
Polski (1772), gdyż miejscowe społe-
czeństwo zdołało je obronić. W wyni-
ku wspomnianego rozbioru starostwo 
lęborsko-bytowskie włączono do Kró-
lestwa Pruskiego i przekształcono  
w  powiat wzorca zachodniopomor-
skiego, zaprowadzono pruski system 
administracyjny, finansowy, wojsko-
wy, kościelny i sądowy. Odtąd Łeba 
aż do 1945 r. wchodziła w skład po-
wiatu lęborskiego, przynależnego do 
rejencji koszalińskiej (od 1815), sta-
nowiącej część prowincji Pomorze.

Na przełomie XVIII-XIX w.  Łeba 
przeżywała pewne ożywienie spo-
łeczno-gospodarcze, wykazywała 
większą dynamikę wzrostu demogra-
ficznego niż Lębork i Bytów. W latach 
1794-1812  jej zaludnienie wzrosło 
o 25 %, z 525 do 700 mieszkańców, 
zaś liczba szachulcowych domów 
krytych trzciną o 20 %, do 113. Na-
stępne lata nie były jednak już tak 
pomyślne, mimo przywrócenia mia-
stom samorządności mocą ordynacji 
miejskiej z 1808 r. Z jej wdrożeniem 
w życie były w Łebie niemałe kłopoty 
z uwagi na brak mieszkańców umie-
jących pisać. Poważną część społe-
czeństwa miasteczka stanowiła wciąż 
ludność kaszubska nieznająca nawet 
biernie języka niemieckiego. Dlatego 
w miejscowym kościele oraz jego fi-
lii w Sarbsku polskie nabożeństwa 
ustały dopiero w 1850 r.

Łeba pozostawała wciąż małym 
miasteczkiem odciętym od swego 

zaplecza, utrzymującym kontakty ze 
światem dzięki wymianie kabotażo-
wej. W latach 1855-1862 do portu 
zawijało rocznie średnio 50 jedno-
stek, a w latach 1873-1879 już tylko 
3. W połowie XIX stulecia liczyła oko-
ło 1000 mieszkańców o podobnej jak 
w XVIII w. strukturze społeczno-za-
wodowej. Najliczniejsi byli rolnicy-
rybacy, trudniący się hodowlą bydła 
i rybołówstwem, drugą stanowili rze-
mieślnicy zdominowani przez branżę 
skórniczą, trzecią natomiast robot-
nicy i komornicy. Stagnacja utrzy-
mywała się, mimo że burmistrzami 
byli Michael Plath (ok.1845-1850), 
radykalny demokrata, deputowa-
ny do Zgromadzenie Narodowego 
we Frankfurcie n. M. oraz zabiega-
ny gospodarz Karl L. Sassenhagen 
(1850-1868). Dopiero budowa szo-
sy Lębork-Łeba (1847-1869), regu-
lacja ujścia rzeki Łeby i budowa por-
tu rybackiego w 1889 r., po wielkim 
i niszczącym sztormie z 1887 r., na-
stępnie kolei żelaznej Łeba-Lębork  
w1899 r. umożliwiły jej przełamanie 
zastoju i przyspieszyły rozwój. W la-
tach 1895-1910 liczba mieszkańców 
wzrosła o około 38 %, zaś budyn-
ków mieszkalnych o 14 %, do 260. 
Specjalnością Łeby stawało się rybo-
łówstwo, którego przyspieszony roz-
wój nastąpił w pierwszych latach po 

I wojnie światowej i w drugiej poło-
wie lat trzydziestych XX w. 

W 1939 r. Łeba była największym 
portem rybackim na Bałtyku. Jej flo-
tylla rybacka liczyła około 100 jedno-
stek, w tym 60 małych kutrów mor-
skich. Połowem ryb trudniło się oko-
ło 300 rybaków, dalszych 200 osób 
zatrudnionych było w przetwórstwie, 
głównie szprota i flądry (10000 ton, 
11 wędzarń, 2 fabryki konserw, 
chłodnia). Rybołówstwo i przetwór-
stwo rybne były źródłem utrzyma-
nia prawie wszystkich rodzin uro-
kliwego, liczącego około 2800 zna-
jących się mieszkańców miasteczka 
coraz częściej odwiedzanego przez 
kuracjuszy. Po I wojnie światowej 
jego piękno utrwalili niemieccy eks-
presjoniści, z Maxem Pechsteinem 
na czele.

Od 1941 r. na łebskich wydmach 
Niemcy urządzili rakietowy poli-
gon doświadczalny, zajęty - jak  
i miasto - przez wojska radzieckie 
10.03.1945 r.

Przejęcie władzy w Łebie przez 
władze polskie - burmistrza Felik-
sa Kałużyńskiego - miało miejsce 
16.05.1945 r. Łeba liczyła wówczas 
kilkadziesiąt Polaków, głównie by-
łych robotników przymusowych oraz 
około 2250 Niemców.

 prof. dr hab. Zygmunt Szultka     
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Tę pielgrzymkę planowaliśmy  
w naszej Ochronce od ubiegłego roku. 
Miała ona być podsumowaniem prze-
żywania Roku Wiary. Postanowili-
śmy więc połączyć ją z odwiedze-
niem miejsc związanych z początka-
mi chrześcijaństwa na ziemiach pol-
skich oraz początkami polskiej pań-
stwowości.

27 września 2013 r. wyruszyliśmy 
(przedszkolaki z rodzicami, siostry  
i osoby zaprzyjaźnione, w sumie 47 
osób) na pielgrzymi szlak. Rozpoczę-
liśmy go Mszą Świętą w kościele p.w. 
Wniebowzięcia N.M.P. w Łebie. Oko-
ło godz. 14.00 dotarliśmy do Bisku-
pina, osady obronnej kultury łużyc-
kiej zrekonstruowanej w latach sie-
demdziesiątych ub. wieku. Zwiedza-
nie rozpoczęliśmy od grodu na półwy-
spie biskupińskim, który został uzna-
ny za pomnik historii Polski. Zrekon-
struowano tam tylko niewielką część 
grodu, ale dzięki tej rekonstrukcji mo-
żemy wyobrazić sobie jak wyglądały 
warunki życia ówczesnych Łużyczan. 

Pracownicy tegoż stanowiska ar-
cheologicznego przybliżają wszyst-

Poznajemy początki polskiej 
państwowości i chrześcijaństwa 
– relacja z pielgrzymki do Lichenia

kim odwiedzającym dawne zawody, 
pokazują używane sprzęty i ozdo-
by oraz zapoznają z historią tego 
miejsca. Następnie przeszliśmy na 
teren przedstawiający wczesno-
piastowska wioskę. W charaktery-
stycznych dla tego okresu drew-
nianych zabudowaniach czekały na 
nas panie ubrane w stroje z ówcze-
snej epoki. W pierwszej chacie oglą-
daliśmy prace snycerza – drewnia-
ne przedmioty codziennego użytku 
oraz rzeźby i płaskorzeźby. W kolej-
nej młoda dziewczyna wprowadza-
ła nas w tajniki wykonywania ko-
lorowych krajek z wełny. Nie mo-
gliśmy oderwać wzroku od jej rąk 
tworzących piękne wzory z pomo-
cą drewnianych płytek. Przed wej-
ściem do następnej chaty zastana-
wialiśmy się, kim był mincerz. Nikt 
z nas nie potrafił odpowiedzieć na 
to pytanie. I tu przyszła nam z po-
mocą pani z trzeciej chaty. Okazało 
się, że mincerz w dawnych czasach 
wyrabiał monety. Mogliśmy na wła-
sne oczy zobaczyć, w jaki sposób 
takie monety powstawały. Po prak-

tycznym poznaniu dawnych zawo-
dów udaliśmy się do muzeum przy-
bliżającego nam kulturę łużyczan. 
Tam wielu z nas zakupiło niezwy-
kle interesująco opracowaną książ-
kę o Biskupinie. Niestety czas na-
glił, więc musieliśmy opuścić hi-
storyczny Biskupin, aby zdążyć na 
prom, który miał nas przewieźć na 
Ostrów Lednicki. Na wyspie położo-
nej na Jeziorze Lednickim przywita-
li nas trzej jeźdźcy (metalowe figu-
ry) – książę Bolesław Chrobry, bi-
skup Radzim Gaudenty oraz Cesarz 
Otton I. Ze względu na późną porę 
nasz przewoźnik prosił, abyśmy za 
25 minut wrócili na tratwę. Ruszy-
liśmy więc raźnym krokiem pozna-
wać miejsce, w którym najprawdo-
podobniej Mieszko I przyjął chrzest. 
Pięknie zachowane ruiny pałaco-
wo-sakralnej przedromańskiej bu-
dowli wzniesionej przypuszczalnie 
w latach 60-tych X wieku świadczą  
o potędze ówczesnego władcy. 
Wpatrując się w kamienne mury 
zastanawialiśmy się, jak potoczy-
łyby się losy naszego narodu bez 
chrześcijaństwa. Wyspa okazała się 
nieduża, więc na prom wróciliśmy 
przed czasem. I dobrze, bo nad na-
szymi głowami zobaczyliśmy ciem-
ne chmury. Zanim dobiliśmy do 
brzegu deszcz lunął jak z cebra i wia-
domo, jakie były tego konsekwen-
cje. Humor nas jednak nie opusz-
czał i po rozgrzewce w karczmie  
w Żydowie wyjechaliśmy do Liche-
nia. Do Domu Pielgrzyma Nazaret 
dojechaliśmy późnym wieczorem. 
Po sprawnym zakwaterowaniu każ-
dy udał się na odpoczynek, aby zre-
generować siły na następny dzień.

Sobotni dzień rozpoczęliśmy 
śniadaniem. Po wspólnej modlitwie 
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wyjechaliśmy autokarem do Gnie-
zna. W Archikatedrze Gnieźnieńskiej 
pod opieką przewodnika poznaliśmy 
historię tego miejsca, gdzie pocho-
wano dawnych metropolitów gnieź-
nieńskich i gdzie znajduje się pięk-
na barokowa konfesja św. Wojcie-
cha obejmująca srebrny relikwiarz  
z doczesnymi szczątkami tego świę-
tego – wykonana na podobieństwo 
konfesji św. Piotra w Rzymie. Tam 
również miały miejsce koronacje  
5 królów Polski (Bolesława Chro-
brego, Mieszka II, Bolesława Śmia-
łego, Przemysła II i Wacława II). Na-
stępnie udaliśmy się do południo-
wej kruchty Katedry, aby przyjrzeć 
się z bliska Drzwiom Gnieźnieńskim 
przedstawiającym na 18 kwaterach 
życie, działalność misyjną i mę-
czeństwo św. Wojciecha. Drzwi te 
są najcenniejszym zabytkiem sztu-
ki odlewniczej z okresu romańskie-
go (XII w.). Kiedy wychodziliśmy  
z Katedry spotkaliśmy udającego się 
na Mszę św. Księdza Prymasa Jó-
zefa Kowalczyka. Na zakończenie 
zwiedzania zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcie przed Katedrą przy ol-
brzymim pomniku pierwszego króla 
Polski Bolesława Chrobrego. Stam-
tąd po krótkim spacerze przez ry-
nek gnieźnieński udaliśmy się do 
Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego, gdzie obejrzeliśmy wysta-
wy z filmami w technologii 3D pt. 
Początki Państwa Polskiego. Filmy 
te w interesujący sposób przedsta-
wiają historię Polski w jej począt-
kach. Nie mniejsze zainteresowa-
nie wzbudziły również wystawy re-
galiów, przedmiotów sakralnych  
i codziennego użytku. Po takiej lek-
cji historii wróciliśmy do Lichenia. 
Najpierw w kościele św. Doroty każ-
dy z nas zatrzymał się na krótką mo-
dlitwę. Następnie z przewodnikiem 
przeszliśmy do domu papieskiego, 
w którym odpoczywał Jan Paweł II 
podczas swojego pobytu w Liche-
niu. Później przez niemal godzinę 
wsłuchiwaliśmy się w interesują-
co opowiedzianą historię objawień, 

tego miejsca i ludzi z nim związa-
nych. Matka Boża na tym miejscu 
objawiając się ze znakiem Białego 
Orła na piersi pasterzowi Mikołajo-
wi Sikatce nawoływała do nawróce-
nia i modlitwy, szczególnie różańco-
wej oraz obiecywała Polakom opie-
kę w najtrudniejszych chwilach. Po 
pożegnaniu z przewodnikiem udali-
śmy się do Bazyliki. Tam po wspól-
nej modlitwie różańcowej niektórzy 
z nas pozostali, by uczestniczyć we 
Mszy św., a pozostali z dziećmi wró-
cili do Domu Pielgrzyma. 

Ostatni dzień przywitał nas mgłą. 
My jednak nie zrażeni taką aurą, po 
śniadaniu wyruszyliśmy do lasku 
grąblińskiego. Tam znajdują się oto-
czone czcią miejsca objawień Matki 
Bożej oraz połączone alejkami stacje 
Drogi Krzyżowej.  Następnie udali-
śmy się do Bazyliki na Mszę świętą, 
powierzając Panu Bogu przez wsta-
wiennictwo Matki Bożej Licheńskiej 
wszystkich, którzy prosili nas o mo-
dlitwę na tym miejscu oraz te inten-
cje, z którymi każdy z nas przyje-
chał. Po Mszy świętej przeszliśmy 
na Golgotę.  Kiedy schodziliśmy 
dzieci na drodze zobaczyły niezwy-
kle barwnego z bajecznie kolorowy-
mi „pawimi oczkami” rusałkę pawi-
ka. Wydawało się, że już nie ma siły, 
by wznieść się w powietrze. Delikat-
nie położyłam go na swojej dłoni,  

a dzieci z zainteresowaniem ogląda-
ły go zachwycając się wielobarwno-
ścią jego skrzydeł. Po tej prezenta-
cji swoich wdzięków motyl spokoj-
nie odleciał. 

Z Lichenia chyba każdy z nas od-
jeżdżał z pewnym niedosytem cza-
su na wyciszenie i modlitwę. My-
ślę jednak, że to będzie zachętą, aby 
tam wrócić.

W drodze powrotnej odwiedzili-
śmy jeszcze Kruszwicę z Mysią Wie-
żą nad Jeziorem Gopło. Według le-
gendy to tam okrutnego księcia Po-
piela zjadły myszy. Ci, którzy nie od-
ważyli się wejść na szczyt wieży stra-
cili możliwość podziwiania pięknie 
rozciągającego się wokół wieży jezio-
ra i panoramy miasteczka. Ostatnim 
miejscem naszej wędrówki był Toruń 
– miasto Kopernika i pierników. Czas 
w tym mieście każdy wypełnił sobie 
według własnych potrzeb – niektó-
rzy odwiedzili dom Mikołaja Koper-
nika, inni Muzeum Piernika, a więk-
szość z nas obejrzała w Planetarium 
seans o makrokosmosie. Nie mogli-
śmy też zapomnieć o zakupieniu to-
ruńskich pierników. 

Ubogaceni duchowo, z nową wie-
dzą i pełni wrażeń wróciliśmy do 
Łeby dziękując Panu Bogu za wspól-
nie przeżyte dni i za ludzi, których 
spotkaliśmy.

s.M. Weronika
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Chudnący dorsz cz. 1 Artykuł na temat „chudnących dor-

szy” napisany został przez jednego  

z fachowców w tej dziedzinie, bada-

jącego populację dorszy bałtyckich. 

Autor tego tekstu - Krzysztof Radt-

ke - co roku bywa u mnie w biurze 

w Kapitanacie Portu wraz ze swoim 

serdecznym przyjacielem i współ-

pracownikiem Henrykiem Dąbrow-

skim w celu zebrania informacji  

o połowach dorszy. Zapytany na po-

przedniej wizycie, czy nie udzieliłby 

tekstu (wcześniej zamieszczonego  

w gazetce branżowej wydawanej 

przez Morski Instytut Rybacki) do 

łebskiego miesięcznika „Ichtys”, 

zgodził się i przesłał artykuł wzbo-

gacony o kolejne badania. 
  Jacek Beczyczko

W ostatnich klku latach obser-
wowane jest zjawisko chudnięcia 
dorszy bałtyckich. Najbardziej wi-
docznymi „objawami” tego zjawi-
ska jest m.in. spadek masy dorszy 
w grupach wieku (Rys. 1) i w kla-
sach długości (Rys. 2). Zmniejsza-
nie się mas   dorszy bałtyckich do-
tyczy szczególnie dorszy o więk-
szych rozmiarach i starszych grup 
wieku (pięć lat i więcej). Wyniki ba-
dań dorszy są efektem kompilacji 
danych biologicznych zbieranych 
przez wszystkie kraje nadbałtyckie, 
a następnie analizowanych co roku 
przez ekspertów krajów uczestniczą-
cych w pracach Grupy Roboczej do 
Oceny Rybołówstwa Morza Bałtyc-
kiego (ICES).

Zbiór prób badawczych z róż-
nych rejonów Morza Bałtyckiego re-
alizowany przez poszczególne kra-
je, daje możliwie najbardziej repre-
zentatywny obraz stanu stada dor-

Rys. 1. Zmiany średniej masy dorszy w grupach wieku dorszy wschodnio-
bałtyckich w połowach (na podstawie międzynarodowych danych).

Rys. 2. Zmiany średniej masy dorszy w klasach długości (porównanie wy-
ników badań z lat osiemdziesiątych z wynikami badań z ostatnich lat).

Rys. 3 Liczebność pokoleń dorszy wschodniobałtyckich.
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szy pod względem badanych pa-
rametrów biologicznych. Chudnię-
cie dorszy nasiliło się szczególnie 
w okresie ostatnich dwóch lat, da-
jąc w efekcie mało wartościowe pod 
względem technologicznym produk-
ty z ryb tego gatunku.

Spadek średnich mas dorszy jest 
wypadkową dwóch przeciwstaw-
nych procesów. Z jednej strony jest 
to wzrost liczebności stada dorszy, 
a z drugiej ograniczonego dostępu 
do pokarmu. W pierwszym wypad-
ku, na skutek systematycznego ro-
dzenia się od 2003 r. dość licznych 
pokoleń dorszy (Rys. 3) następo-
wał wzrost liczebności poszczegól-
nych grup wieku w kolejnych la-
tach. Wzrost liczebności stada po 
2003 r. (Rys. 4) odbywał się nie 
tylko na skutek zasilania stada licz-
niejszymi pokoleniami, ale również 
był konsekwencją  większej przeży-
walności tych pokoleń w połowach, 
co było efektem znaczącej redukcji 
śmiertelności połowowej na skutek 
restrykcyjnego działania Wielolet-
niego Planu Zarządzania Zasobami 
Dorszy Bałtyckich.  

Niestety, wzrostowi liczebności 
dorszy nie towarzyszyła ekspansja 
obszarowa stada tego gatunku (sku-
pia się ono głównie w południowym 
Bałtyku) (Rys. 5), na skutek cze-
go rosło zagęszczenie stada a tak-
że wewnątrzgatunkowa konkurencja  
o pokarm. W kwestii dostępności 
szprotów - głównego komponentu 
pokarmowego dorszy (szczególnie 
starszych grup wieku) nie stwierdzo-
no w ostatnich latach spadku zaso-
bów ogólno bałtyckich tego gatun-
ku, i można powiedzieć, że bioma-
sa szprotów utrzymuje się na dość 
wysokim, wyrównanym poziomie 
(Rys. 6). 
c.d.n. 
 Krzysztof Radtke 

Morski Instytut Rybacki  
w Gdyni

Rys. 4. Zmiany liczebności stada dorszy wschodniobałtyckich w grupach 
wieku.

Rys. 5. Średnie wydajność połowów dorszy (kg/h) z międzynarodowych 
rejsów badawczych krajów bałtyckich (BITS) z lat 2004-2011.

Rys. 6. Zmiany biomasy stada tarłowego szprotów (ustabilizowana bioma-
sa w latach 2004-2012).
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Siedząc w wakacje w parku 
na ławce, podczas gdy moje dwa 
Dzikie Serca buszowały po traw-
nikach w pogoni za piłką, byłam 
świadkiem dość przykrego zda-
rzenia...

„Daj mi święty spokój” - po-
wiedział ojciec do syna, gdy ten 
biegł do niego z wyciągniętymi 
ramionami, wołając o pomoc. 
Może niespełna sześcioletni chło-
piec przewrócił się wprost do try-
skającej wodą fontanny, ocierając 
łokcie i mocząc sobie spodnie... 
Biegł do swojego ojca z pewno-
ścią w głosie, że ten mu pomoże... 
Ale tak się nie stało. Ojciec omi-
nął go szerokim łukiem, pchając 
wózek z małą dziewczynką, rzu-
cając w jego stronę owe, bolesne 
dla chłopca słowa „daj mi święty 
spokój!”...

Serce mi ścisnęło. Łzy napłynę-
ły mi do oczu... Bo ten, który po-
winien pomóc, odmówił pomo-
cy. Bo ten, który powinien poża-
łować, zadrwił. Bo ten, który po-
winien być ostoją i schronieniem 
stał się kimś, kto tak bardzo za-
wiódł.

Wiele myśli przepłynęło mi 
wówczas przez głowę, jedna  
z nich zatoczyła krąg nad moją 
rodziną. Jak zareagowałby mój 
mąż, ojciec moich dzieci... Swo-
isty sprawdzian ojcostwa i męsko-
ści... Nie musiałam długo czekać, 
by zjawił się obok mnie mój syn 
z pytaniem „Mamusiu dlaczego 
ten pan nie pomógł temu chłop-
cu?”. Wiadomo, dzieci choć wy-
daje nam się, że nie słyszą i nie 
widzą, słyszą i widzą wszystko, 
a nawet więcej niż my... A jak 
myślisz, jak zareagował by Twój 
tata?? - spytałam.  „Podszedłby 
do mnie, przytulił i powiedział, 
że rozumie, że boli, ale mężczy-
zna daje zawsze radę!” Moje ser-

Tatusiu, proszę  
słuchaj mnie oczami...

ce zadrżało, uśmiech pojawił się 
na mojej twarzy. Wiedziałam, że 
moje dzieci mogą liczyć na swoje-
go ojca w każdej w sytuacji, słowa 
syna były tego dowodem.

Wróciłam jednak myślami 
szybko do nieszczęśliwego chłop-
ca i tego co działo się z nim wów-
czas, gdy tato zadrwił z niego i nie 
udzielił mu pomocy... Oczywiście 
chłopiec pobiegł do swojej mamy, 
która jak to kobieta matka przy-
tuliła, pogłaskała i powiedziała, 
że rana szybko się zagoi. Ucało-
wała chłopca w głowę i pomasze-
rowała z nim dalej, goniąc męża 
pchającego wózek. Znalazł uko-
jenie w jej ramionach, bo ojcow-
skie ramię zawiodło.

Jaki sygnał otrzymał ten mały 
chłopiec od swojego taty? To pro-
ste „Nie jesteś dla mnie ważny”. 
Od tego, który jest w tym wie-
ku dla chłopca najważniejszym 
wzorem do naśladowania otrzy-
mał jasny przekaz, „nie jesteś dla 
mnie ważny.” Dostał swoistą pie-
częć, która na trwałe w nim za-
mieszka, łamiąc jego serce, podci-
nając skrzydła jego małej męsko-
ści. Prosty przekaz: tata nie jest ze 

mnie dumny, nie jestem dla nie-
go ważny, nie jestem taki jak on. 
Ojciec pchał wózek z córką, dla 
której powinien być pierwszym 
wzorem mężczyzny, w jej życiu 
pierwszą miłością... Kim dla niej 
będzie? Daleka jestem od osądza-
nia ale...

Przykre doświadczenie pozwo-
liło mi na zatrzymanie się nad 
wieloma myślami, które już ja-
kiś czas gromadziły się w mojej 
głowie. Myśli nad istotą ojcostwa  
i męskości. Myśli, które nie są mi 
obce, bo jestem mamą dwójki sy-
nów i małej dwumiesięcznej Kró-
lewny. Wiem, że dla nich tata bę-
dzie i jest kimś ważnym w ich ży-
ciu. Jak w życiu każdego dziecka, 
rodzice są dla niego wielkimi wzo-
rami do naśladowania. Ojciec sta-
je się wzorem do naśladowania, 
szczególnie dla chłopców, którzy 
chcą być silni jak tata, pracować 
jak tata, być jak tata! Chcą widzieć 
w jego oczach dumę, radość i za-
dowolenie. Chcą zadowolić tatę 
we wszystkim co robią.

Uświadomiłam sobie bar-
dzo mocno, jak każde nasze za-
chowanie, słowo wpada głęboko  
w małe serca. Jak cennym dla na-
szych dzieci jest czas, który im 
dajemy i z nimi spędzamy... Tak 
niewiele... Nasz czas poświęco-
ny tylko im. Jak bardzo chcą wi-
dzieć w naszych oczach dumę, jak 
bardzo chcą słyszeć zadowolenie 
w naszym głosie.

Wychodząc w Łebie ze skle-
pu usłyszałam słowa „Co mam 
jeszcze kupić? Czego ode mnie 
jeszcze chcesz? - pytał tato swe-
go syna. „Tato, chcę byś potrzy-
mał mnie za rękę...” - odpowie-
dział chłopiec. Ot tylko tyle, albo 
aż tyle! On nie chciał niczego in-
nego, jak tylko ciepłej dłoni swe-
go ojca w swojej dłoni. Jak często 
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zdarza nam się kupować dzie-
ci słodyczami, nową zabawką... 
A może w ten sposób próbuje-
my zagłuszyć swoje wyrzuty su-
mienia, próbujemy zrekompen-
sować dzieciom naszą nieobec-
ność... Może warto choć na chwi-
lę oderwać się od odkurzania, gdy 
akurat nasze dziecko pragnie nam 
coś pokazać. Może warto zapro-
sić je do wspólnego mielenia mię-
sa na obiad, a nie tylko wciąż po-
wtarzać „ja zrobię to szybciej”. 
Może w końcu warto po przyj-
ściu do pracy wyłączyć telefon  
i poświęcić dzieciom całą godzinę 
tylko dla nich. By dzieci wiedzia-
ły że nic i nikt im nie przeszko-
dzi w zabawie z rodzicami, że ta 
godzina jest święta. Jest złotą go-
dziną wspólnych chwil spędzo-
nych wspólnie z tata czy mamą.

Myślę, że kobietom może ła-
twiej być elastycznymi w tych 
działaniach. Mamy taką natural-
ną zdolność przygarniania dzie-
ci do wielu czynności domowych. 
Działamy na kilku płaszczyznach 
jednocześnie, a poza tym częściej 
przebywamy z dziećmi w domu. 

O ile trudniej w dzisiejszych cza-
sach mężczyznom odnaleźć się  
w domowym, rodzinnym życiu. 
O ile trudniej jest im być jak Św. 
Józef, który był przy Maryi i dora-
stającym Jezusie. Spędzał z nimi 
czas, wspólnie jadał posiłki, za-
bierał Jezusa do wspólnej pracy. 
Tak po prostu fizycznie z nimi 
BYŁ!  A co dzieje się w dzisiaj 
w naszych rodzinach... Czy mę-
żowie są obok swoich żon, ojco-
wie obok swoich dzieci... Otóż 
nasi mężczyźni mają coraz mniej 
czasu na to, bo... bo pracują do 
wieczora, bo starają się zapewnić 
byt swojej rodzinie. Często nie 
mają wyjścia i rodzinne życie za-
mienia się w weekendowe odwie-
dziny taty w domu. A obok tego 
wszystkiego nasze dzieci... któ-
re chcą poczuć ciepłą dłoń taty  
w swojej dłoni... 

Nasze szczere dzieci, które po-
trzebują nas – swoich rodziców – 
by podzielić się swoimi niepowo-
dzeniami i radościami, by razem 
z nami spędzić czas na sklejaniu 
modelu czy graniu w piłkę. Na-
sze domy przepełnione ciepłem 

W święto Łukasza Ewangelisty, 
patrona służby zdrowia, Kościół 
przewidział, jako pierwsze czytanie, 
fragment z drugiego listu św. Paw-
ła Apostoła do Tymoteusza. Odczy-
tałem te słowa, szczególnie w kon-
tekście ataków niektórych mediów 
na Kościół w ostatnich  tygodniach. 
Św. Paweł żalił się Tymoteuszowi: 
„ Pośpiesz się, by przybyć do mnie 
szybko. Demas bowiem mię opu-
ścił  umiłowawszy ten świat i podą-
żył do Tesaloniki… Aleksander brą-
zownik, wyrządził mi wiele zła: odda 
mu Pan według jego uczynków. I ty 
się strzeż, albowiem sprzeciwił się 
bardzo  naszym słowom. W pierw-
szej mojej obronie nikt przy mnie 
nie stanął, ale Mie wszyscy opuści-
li: niech im to nie będzie policzo-

Medytacja nad  Słowem Bożym….
ne. Natomiast Pan stanął przy mnie  
i wzmocnił mnie, żeby wszystkie na-
rody posłyszały”

Nie dziwię się, że Kościół jest ata-
kowany, to jest już zapowiedziane 
wyraźnie w Ewangelii przez same-
go Pana Jezusa, naszego Zbawicie-
la. Wierzę również w sąd ostatecz-
ny i to, że każdy ochrzczony i nie 
ochrzczony, wierzący i niewierzący, 
ksiądz i osoba świecka – każdy od-
powie za swoje czyny – te dobre i te 
złe – przed Bogiem- jedynym spra-
wiedliwym Sędzią. Ale przychodzi mi 
również  taka myśl: Niech ci, którzy 
walczą z Kościołem wiedzą, że wielu 
ludzi kościoła: świeckich, kapłanów 
chcą żyć codziennym życiem chrze-
ścijańskim: modlą się, wypełniają 
swoje obowiązki, dzielą się dobrym 

słowem, czynem, wspierają się na-
wzajem… szczególnie doświadcza-
my tej wspólnoty na każdej Mszy św. 
niedzielnej… i boli ich  każdy atak, 
boli ich  każde zło, ale modlą się  
o to aby dobro zwyciężyło i umac-
niają i wspierają Kościół – swój Ko-
ściół – przez swoje codzienne zwy-
kłe życie chrześcijańskie i robią to  
z miłością i życzliwością, bo wie-
dzą, tak jak św. Paweł, że „Pan stoi 
przy nich i wzmacnia ich, żeby przez 
nich dopełniło się głoszenie Ewange-
lii i aby wszystkie narody posłysza-
ły! Nie traćmy więc nadziei, nie trać-
my wiary, nie traćmy miłości, ale ra-
zem stójmy przy Panu Jezusie i mó-
dlmy się za cały Kościół, szczególnie  
w tym trwającym  jeszcze  Roku Wary.

O Piotr.

matczynych dłoni, zapachem 
babcinej szarlotki i jakże ubogie  
w szorstkie dłonie ojca tarmoszą-
ce za włosy swoich synów, jakże 
ubogie w silne dłonie ojca niosą-
ce swe córki na ramionach... Jakże 
ubogie w głos taty, który tak bar-
dzo potrzebny do prawidłowego 
rozwoju naszych dzieci.

Trudne to czasy, gdy większość 
domowych obowiązków jest na 
ramionach kobiet. Gdy wspól-
nych rodzinnych chwil tak mało. 
Warto wykorzystywać każdą na-
wet najmniejszą chwilę do tego, 
by wspólnie spędzić czas. War-
to wsłuchać się w to co mówią  
i czują nasze dzieci... prawdziwie 
się wsłuchać...

 „Tatusiu mówię do Ciebie. Słu-
chaj mnie!” - powiedziała córka do 
taty, który słuchał ją jednocześnie 
pisząc sms-a. „Słucham” - powie-
dział tata. „Tatusiu, ale Ty słuchaj 
mnie oczami”...

A zatem słuchajmy swoich 
dzieci prawdziwie, słuchajmy ich 
naszymi oczami...

Ania Remiszewska
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Drogie Dzieci!!!
Na pewno nie jeden raz słysze-

liście to pytanie... „jakie są trzy 
magiczne słowa?”. Zdanie to czę-
sto pada z ust Waszych rodziców 
czy nauczycieli. Myślę, że jest jed-
nym ze zdań, które słyszeli rów-
nież Wasi dziadkowie, rodzice  
a teraz i Wy :) Odpowiedź jest 
prosta i nie zależnie od czasów w 
jakich ono pada – czy był to wiek 
XIX czy obecnie XXI – zawsze jest 
taka sama. Oczywiście chodzi  
o słowa PROSZĘ, PRZEPRA-
SZAM, DZIĘKUJE :) Te trzy słowa 
określają zasady dobrego wycho-
wania, które od wieków pomagały 
ludziom lepiej żyć, przez to oka-
zywać sobie wzajemnie miłość 
i szacunek. Używanie tych wła-
śnie trzech magicznych słów po-
woduje, że wszyscy wkoło rodzi-
ce, pani w kiosku czy nauczyciel-
ka w szkole mogą o Was powie-
dzieć „to jest naprawdę grzecz-
ne dziecko!”.

Ale jak mają się te trzy słowa do 
naszej wiary i relacji z Panem Bo-
giem i drugim człowiekiem? Otóż 
pasują one idealnie w życiu każ-
dego chrześcijanina :) Ostatnio 
omawiane na mszach dla dzieci  
w niedziele dziesięć przykazań 
Bożych stoi na straży dobroci  
i miłości pomiędzy ludźmi. To 
właśnie poprzez przykazania 
Boże, czyli Dekalog, Dobry Bóg 
uczy nas zasad dobrego zacho-
wania, czyli szczęśliwego życia  
w przyjaźni z Bogiem i innymi 
ludźmi. Dostaliśmy dziesięć przy-
kazań nie tylko po to byśmy in-
nych nie krzywdzili, ale również 
dla naszej ochrony! Kiedy jesteśmy 
wierni przykazaniom Bożym tak 
naprawdę troszczymy się o siebie 
i naszą przyjaźń z Panem Bogiem.

Wiemy już, że to właśnie dzie-
sięć przykazań Bożych poma-
ga nam na drodze do bycia lep-
szymi, na drodze naszego dobre-

go zachowania. 
Staramy się ich 
przestrzegać, by 
żyć w zgodzie  
z naszym przy-
j ac ie lem Pa -
nem Jezusem, 
z którym spo-
tykamy się co-
dziennie w mo-
dlitwie. Waż-
ne byśmy pa-
miętali że PRO-
SZĘ, PRZEPRA-
SZAM, DZIĘ-
KUJE W MO-
DLITWIE TEŻ 
OBOWIĄZU-
JE!!! Potrzebu-
jemy każdego 
dnia modlitwy, 
by spędzać czas 
ze swoim przy-
jacielem. Czy  

o tym pamiętamy? Zarówno dzie-
ci jak i dorośli czasami zapomina-
ją o modlitwie. Warto sobie przy-
pomnieć, że wszystko co mamy 
zależy od Pana Boga. Dzięki Nie-
mu wszystko mamy, zdrowie, 
cztery pory roku, piękne morze, 
pachnący las, a przede wszystkim 
swoich rodziców, rodzeństwo.

Każdego dnia otrzymujemy 
od Boga i ludzi wiele wspania-
łych darów, czy umiemy za nie 
podziękować, powiedzieć DZIĘ-
KUJE? Taka właśnie modlitwa na-
zywa się modlitwą dziękczynną. 
Otwiera ona nasze serca na hoj-
ność i dobroć Pana. 

Kiedy się coś nie udało z na-
szej winy lub zaniedbania, sło-
wo to właśnie słowo PRZEPRA-
SZAM jest bardzo ważne! Modli-
twa przeproszenia – uwalnia na-
sze serca od zła i dodaje odwagi, 
by znów zaczynać od nowa i wciąż 
starać się być lepszym. Pomaga 
też być bardziej wyrozumiałym 
dla rodzeństwa, koleżanek i ko-
legów, którzy tak jak my popeł-
niają błędy. 

A kiedy prosimy? Kiedy wypo-
wiadamy słowo PROSZĘ –  wypo-
wiadamy je, kiedy czegoś potrze-
bujemy. W modlitwie prośby Pan 
Bóg słyszy nasze wołania, żadnego 
nie pozostawia bez odpowiedzi. 
On wie najlepiej czego potrzebu-
jemy i to właśnie nam daje, choć 
czasami odpowiada „nie” na nasze 
wołanie, to wówczas chroni nas 
przed tym co może nas spotkać.

Tak jak Wy dziś, tak od tysięcy 
lat ludzie mówili do Boga, dzięko-
wali Mu, przepraszali Go i prosi-
li w różnych potrzebach. Jednak 
pamiętali, że najpiękniejszą mo-
dlitwą jest uwielbienie – czyli ra-
dość z Bożej obecności, wychwa-
lanie Jego dobroci i mądrości, po-
znawanie Go i naśladowanie. Czy 
Ty też o tym pamiętasz, by wiel-
bić Pana Boga? 

Anna Remiszewska
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Miesięcznik Parafii  
Wniebowzięcia NMP  
w Łebie

Kochane dzieci specjalnie dla 
Was krzyżówka, której hasło, to 
jedne ze słów, które znajduje się 
w powyższym artykule. 
1) Pierwszy człowiek. 
2) Przeprowadził Izraelitów przez 

Morze Czerwone 
3) Zbudował ją Noe 
4) Zdradził za 30 srebrników 
5) W tym mieście uradził się Jezus 
6) Zniszczona razem z Gomorą 
7) Wzniesienie, na którym ukrzy-

żowano Jezusa. 

Od października w naszej parafii za-
częły się spotkania dla młodzieży. Przy-
szło kilkoro bierzmowanych i inni chęt-
ni. Z tygodnia na tydzień nasza grupa 
powiększała się. Obecnie jest nas dzie-
więcioro, ale mamy nadzieje, że liczba 
ta będzie cały czas wzrastać. Co piątek 
prowadzimy różaniec. Zadania grupy 
nie polegają tylko na tym, że chodzi-
my na spotkania i „wałkujemy” tema-
ty, jak w szkole. Rozmowy w trakcie 
naszych narad dotyczą różnych rze-
czy  - głównie związanych z religią, ale 
przy okazji takich spotkań zawsze moż-
na połączyć przyjemne z pożytecznym, 
więc przy każdym zawsze robimy so-
bie małą herbaciarnię. Przy czym za-
wsze znajdzie się jakiś temat, na który 
rozmawiamy, a nie jest on  koniecznie 

związany z życiem kościoła. Oczywi-
ście nie brakuje śmiechu, zwłaszcza że 
w naszej grupie jest dwóch wesołków. 
Planujemy różne wyjazdy i inne formy 
aktywności. W Polsce organizowane 
są corocznie Dni Młodzieży Oblackiej, 
na których spotyka się młodzież z ca-
łego kraju. Dlatego bardzo chcieliby-
śmy pojechać w listopadzie do Wrocła-
wia. Wszyscy pytają co z nazwą naszej 
grupy? To nie jest najważniejsze. Nad 
nazwą myślimy, ale na razie jesteśmy 
Grupą Młodzieżową. Chętnych oczy-
wiście zapraszamy. Nasze spotkania 
odbywają się w każdy piątek o godz. 
19 w salkach parafialnych. Natomiast 
z racji prowadzenia różańca spotyka-
my się już o godzinie 17.30.

Karolina Burzyńska 
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