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PAPIEŻ PRZEŁOMU TYSIĄCLECI

Wiele jest publikacji i informa-
cji w środkach audiowizualnych na
temat tego niezwykłego fenomenu
naszych czasów, którym jest obec-
ny Ojciec święty Jan Paweł II. Nie
można pominąć milczeniem w „Ka-
nie” 20-lecia pontyfikatu papieża,
skoro wiąże się z nim koronacja Cu-
downego Obrazu MB Trąbkowskiej,
dokonana w dniu 12 czerwca 1987 r.

Słowo „pontyfikat” oznacza po-
łożyć most. Papież jest mostem łą-
czącym ziemię z niebem, człowieka
z Bogiem. „Tobie dam klucze Kró-
lestwa niebieskiego” – powiedział
Pan Jezus do pierwszego papieża,
św. Piotra. Papież posiada najwyż-
szą duchową władzę, którą przeka-
zuje biskupom przez ich nominacje,

a ci kapłanom przez udzielanie im
święceń. „Cokolwiek zwiążesz na
ziemi, będzie związane w niebie” –
czytamy w Ewangelii świętej wg św.
Mateusza.

Popatrzmy na najważniejsze do-
konania papieża w Kościele i świe-
cie w minionym 20-leciu kierowania
„łodzią Piotrową”. Paryski dziennik
„Le Figaro” z dnia 5 października
podaje, dotąd szerzej nieznane, oko-
liczności wyboru papieża. Jan Pa-
weł II został wybrany zdecydowaną
większością 97 głosów spośród nie-
spełna 110 kardynałów wybierają-
cych papieża. Jedynym kontrkandy-
datem kardynała Karola Wojtyły był
kardynał Franciszek König, arcybi-
skup Wiednia. Po wyborze kardynał
Wojtyła zapłakał – po raz pierwszy
od 37 lat, czyli od śmierci swego
ojca. Przyjął wybór dopiero po roz-
mowie w cztery oczy z kardynałem
Stefanem Wyszyńskim, który prze-
konał go, że powinien wyrazić zgodę
„dla Polski”.

Dwie znane osobistości z całą
pewnością przepowiedziały kardy-
nałowi Karolowi Wojtyle na wiele
lat wcześniej, że będzie papieżem.
Jednym z nich był jego przyja-
ciel profesor Stefan Świeżawski.
W 1974 r. w Fossa Nuova po Mszy
św. profesor powiedział kardynało-
wi Wojtyle: „Będziesz papieżem.”
Odbywał się tam kongres ku czci
św. Tomasza z Akwinu.

Ojciec św. w dwa dni po wy-
borze w liście do pana profesora
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Świeżawskiego pisał: „Drogi Stefa-
nie przypominam sobie Twoje słowa
wypowiedziane w Fossa Nuova . . .,
bez reszty powierzam się Chrystuso-
wi i bezgranicznie ufam Jego Matce.
Totus Tuus”. Drugim człowiekiem,
który przepowiedział mu papiestwo
był o. Pio, włoski stygmatyk.

Wieloraka działalność naszego
papieża pozwala określić go różny-
mi przymiotami. Jan Paweł II nazy-
wany jest: papieżem-obrońcą życia,
papieżem Ewangelii cierpienia, pa-
pieżem pielgrzymem pokoju, papie-
żem ekumenicznym, papieżem Ma-
ryjnym, wymagającym pasterzem.

Papież uczy, że drogą Kościo-
ła jest człowiek. Obrona świętości
życia stanowi centrum papieskiej
posługi, a charakter jego wypowie-
dzi jest nieraz bardzo stanowczy
– z tego powodu jest gwałtownie
atakowany nie tylko przez libera-
łów, ale niekiedy i przez katolików.
Pierwsze nauczanie po swoim wy-
borze, wygłaszane podczas różno-
rodnych audiencji, poświęcił papież
człowiekowi – „Mężczyzną i niewia-
stą stworzył ich”. Pierwszy synod
zwołany w 1980 r. był poświęcony ro-
dzinie. Dorobek synodu zaowocował
adhortacją „Familiaris consortio”,
w której staje w obronie życia, praw
rodziny i godności kobiety. Papież
odważnie i nieustępliwie broni życia
od poczęcia do naturalnej śmierci.
Obronę życia podejmuje Ojciec św.
w jednej z najważniejszych encyklik
swego pontyfikatu – „Evangelium
vitae” z 1995 r. Jan Paweł II za
obronę życia i rodziny jest też naj-
gwałtowniej atakowany.

Szczególne w świadectwie papie-
ża jest jego spojrzenie na cierpie-
nie. „Cierpienie przeżywane z Chry-
stusem jest najcenniejszym darem
i pomocą w apostolstwie” – mówił
papież w Zakopanem w czerwcu
1997 r. Przy okazji niemal każdej
pielgrzymki spotyka się z chorymi.
Zatrzymuje się przy każdym wóz-
ku inwalidzkim, aby zamienić kilka
słów i poprosić chorego o modli-
twę. Na samym początku pontyfi-
katu prosił chorych, aby wspierali
go swoim cierpieniem przed Bo-
giem. W takiej pomocy upatrywał
gwarancji swej posługi Kościołowi.
Chorych nazywa papież „najwięk-
szym skarbem Kościoła”. Do cho-
rych skierował list apostolski „Sal-
vifici doloris” w 1984 r., w którym
jako pierwszy z papieży podejmu-
je temat chrześcijańskiego sensu
ludzkiego cierpienia. Ustanowił też
Światowy Dzień Chorych, obcho-
dzony corocznie 11 lutego, na wspo-
mnienie NMP z Lourdes. On jest
chyba jedyną osobą publiczną, któ-
ra nie wstydzi się okazać swojego
cierpienia. Jego umęczoną, nazna-
czoną cierpieniem twarz obserwują
miliony telewidzów.

Papież jest nazywany pielgrzy-
mem pokoju. Ten tytuł przylgnął do
niego i sam się nim określał. Nie ma
człowieka, który dla sprawy pokoju
w dzisiejszym świecie uczynił wię-
cej niż papież. Nie było wojny czy
konfliktu zbrojnego, w którym nie
dałby się słyszeć głos papieża, na-
wołującego do dialogu i pojednania.
Uczy, że pokój musi być oparty na
prawdzie, sprawiedliwości, miłości
i wolności. Z inicjatywy Papieża Chi-
le i Argentyna w 1984 r. podpisały
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w Watykanie deklarację o przyjaźni
i współpracy. Za namową papieża
była podjęta w 1998 r. dramatyczna
misja sekretarza generalnego ONZ
w Iraku, celem zapobieżenia wojnie
tego kraju ze Stanami Zjednoczony-
mi. W latach 1992 –1995, podczas
konfliktu w Bośni i Hercegowinie
papież aż 120 razy zabierał głos, na-
wołując do pokoju. O pokój na świe-
cie papież modli się nieustannie.
Zwołał 3 wielkie czuwania modli-
tewne. Ostatnie w 1995 r. w Loreto,
przy udziale półmilionowej rzeszy
młodzieży. On też ustanowił dzień
1 stycznia Światowym Dniem Poko-
ju.

Papież podkreśla nieustannie po-
trzebę nowej ewangelizacji lub re-
ewangelizacji, czyli odnalezienia na
powrót Chrystusa w swoim życiu.
Uczy, że u progu trzeciego tysiąc-
lecia Bóg przygotowuje wielką wio-
snę chrześcijaństwa, wiosnę Kościo-
ła. Wątkiem nowej ewangelizacji
jest dawanie świadectwa i osobista
świętość ludu Bożego. Prorocze były
jego słowa wypowiedziane w Gnieź-
nie w 1979 r.: „Czyż Chrystus tego
nie chce, czyż Duch Święty tego
nie rozsądza, żeby ten papież Po-
lak, papież Słowianin, właśnie teraz
odsłonił duchową jedność chrześci-
jańskiej Europy.” Obalenie muru
berlińskiego w 1989 r. i upadek
komunizmu potwierdziły proroczą
intuicję papieża z Polski. Podczas
kanonizacji błogosławionej Jadwi-
gi w Krakowie w 1997 r. papież
mówił: „Kościół w Polsce może ofia-
rować Europie swoje przywiązanie
do wiary, swój natchniony religijno-
ścią obyczaj, duszpasterski wysiłek

biskupów oraz kapłanów i wiele
innych wartości, dzięki którym Eu-
ropa mogłaby pulsować głębią życia
duchowego”.

Jan Paweł II jest pierwszym
w dziejach papieżem, który prze-
kroczył progi świątyni luterańskiej,
odwiedził żydowską synagogę oraz
wydał historyczną encyklikę eku-
meniczną „Ut unum sint” (1995 r.).
Jest jednym z największych w świe-
cie apostołów jednania. Nasz Papież
jeszcze w Krakowie miał przyjaciół
wśród Żydów i bez zapowiedzi po-
trafił przyjść na modlitwy do żydow-
skiej synagogi na Kazimierzu. Jedną
z pierwszych podróży apostolskich
odbył papież do Konstantynopola
i spotkał się tam z patriarchą pra-
wosławnym Dymitrem I. W 1980
roku Papież przybył do Mogun-
cji w Niemczech na spotkanie „na
szczycie” z Radą Kościoła Ewan-
gelickiego. To on prosi braci nie-
katolików, aby przemyśleli temat,
jak papiestwo mogłoby lepiej służyć
jedności wszystkich chrześcijan.

Wielu ma za złe papieżowi, że
brata się z „heretykami”. Papieża od
początku pontyfikatu cechuje nie-
cierpliwość ekumeniczna. On pierw-
szy Kościół prawosławny nazwał
„siostrzanym Kościołem”. W spo-
tkaniu z ewangelikami w Skoczo-
wie w 1995 r. wyraził życzenie,
aby rok 2000 zastał chrześcijan
mniej podzielonych. W luterańskim
kościele Trójcy Św. w Warszawie
w 1997 r. powiedział, że toleran-
cja to za mało. „Co to bowiem za
bracia, którzy się jedynie tolerują?”
Chrystus oczekuje – mówił papież –
akceptacji i wspólnego świadectwa.
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Panuje opinia, że papież zrobił dla
dialogu z Żydami więcej niż wszyscy
dotychczasowi papieże razem wzię-
ci. Wielokrotnie potępiał antysemi-
tyzm jako niezgodny z Ewangelią.

Wreszcie papież nasz jest papie-
żem Maryjnym. Swe przywiązanie
i umiłowanie do Matki Najświęt-
szej wyraził Ojciec Św. w encyklice
„Redemptoris Mater” oraz w liście
apostolskim „Mulieris dignitatem”.
Szczególny jest związek papieża
z sanktuarium w Fatimie, gdzie udał
się, aby podziękować Matce Bożej
za uratowanie życia. Wszystkie pro-
blemy świata powierza on Matce
Bożej. Świadectwo takiej postawy
dał 4 czerwca 1997 r. przed Cudow-
nym Obrazem MB Częstochowskiej,

gdzie się modlił: „Matko Kościoła,
w pokorze wiary Piotra przynoszę Ci
cały Kościół, przynoszę Ci Matko ca-
łą ludzkość. Przynoszę w modlitwie
ludy Wschodu i Zachodu, Północy
i Południa, i Twojej macierzyńskiej
trosce zawierzam wszystkie rodziny
narodów.”

Ten skrótowy przegląd pontyfi-
katu potwierdza, jak opatrznościo-
wy dla naszych czasów jest pontyfi-
kat papieża Polaka. Z naszej strony,
oprócz dumy i wdzięczności, po-
trzebna jest ustawiczna modlitwa
w jego intencji.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Listopad 1998

1 listopada: Niedziela,
Wszystkich Świętych

Ap 7, 2 – 4. 9 –14

1 J 3, 1– 3

Mt 5, 1–12a

Dzisiejsza uroczystość to jakby do-
roczne dożynki dla uczniów Chry-
stusa. Ziarno pszeniczne, które Pan
Jezus zasiał w duszach ludzkich,
to znaczy – ziarno prawdy i mi-
łości, wydaje obfity plon świętości.
Święci, błogosławieni i zbawieni, to
owoc, który wciąż wyrasta ze śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa,
i osiąga pełną dojrzałość. Ale dziś
kierujemy też nasze myśli ku końco-
wi, gdy Pan przyjdzie i doprowadzi

do pełnej chwały tych, których dziś
czcimy. Mamy nadzieję, że i my
osiągniemy chwałę dzieci Bożych.
Jej zadatek już posiadamy – Ducha
Świętego.

2 listopada: Wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych

To nie śmierć jest główną treścią
dnia, lecz życie. Życie nowe, życie
dla Boga. Nasz smutek po stracie
bliskich nam osób jest łagodzony
pewnością, że posiadają oni nowe
życie, nad którym śmierć nie ma
już władzy. Wierzymy, że mocniejsza
niż śmierć jest miłość Boga i Jego
miłosierdzie. Dziś prosimy, aby ci
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którzy odeszli mieli udział w chwa-
le Chrystusa i upodobnili się do
Niego. Dzień zaduszny przypomina
naszą wspólnotę ze zmarłymi, któ-
rym możemy nieść pomoc, podobnie
jak pomagają nam święci w niebie.

8 listopada: 32 Niedziela
zwykła

2 Mch 7, 1– 2. 9 –14 2 Tes 2,
16 – 3, 5 Łk 20, 27 – 38

Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale
żywych. Wszyscy dla Niego żyjemy.
Żyjemy dla Niego na ziemi i po
śmierci jesteśmy w ręku Boga. Kie-
dy się nie modlimy podobni jesteśmy
do umarłych. Natomiast wiara pro-
wadzi nas do pełni życia po śmierci.
W Ewangelii, przytaczając scenę
z siedmiu braćmi, kolejnymi męża-
mi jednej żony, saduceusze chcieli
Jezusa ośmieszyć. W rzeczywistości
ośmieszyli się sami. Jezus wykazał
im, że przyszły świat nie jest prze-
dłużeniem obecnego, a człowiek nie
będzie podlegał biologicznym pra-
wom obecnego świata.

15 listopada: 33 Niedziela
zwykła

Ml 3, 19 – 20a
2 Tes 3, 7 –12
Łk 21, 5 –19

Proroctwo o zburzeniu świątyni
i miasta kojarzyło się Żydom z pro-
roctwem o końcu świata. Dopóki
świątynia istnieje, Bóg będzie pa-
nem Izraela i nigdy go nie opuści.
Gdy była pisana ta Ewangelia, świą-
tynia już była zburzona, a świat na-
dal istnieje. Jakże często Pan Bóg
burzy nasze myślenie, nasze pla-
ny. Zaufajmy Mu, to On wyznacza

nam drogi, plany życia i wskazu-
je w jako sposób mamy Mu służyć.
W Ewangelii Pan Jezus mówi o koń-
cu świata, ale nie wskazuje, kiedy
to nastąpi. Wydarzenia, kataklizmy
przepowiedziane przez Pana Jezu-
sa to tylko znaki, że ten świat
przeminie.

22 listopada: 34 Niedziela
zwykła, Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata, ostatnia
niedziela roku liturgicznego

2 Sm 5, 1– 3

Kol 1, 12 – 20

Łk 23, 35 – 43

Słowo „król” kojarzy nam się z wła-
dzą, panowaniem, a nie służbą.
Chrystus jest królem wzgardzonym,
przybitym do krzyża, ustawicznie
przybijanym przez nasze grzechy.
„To nie gwoździe Cię przybiły, lecz
mój grzech”. Jezus jest królem po-
przez krzyż. Jezus krótko przed mę-
ką sam potwierdził przed Piłatem
swoją Królewską godność. Króle-
stwo jednak Jego dotyczy władztwa
dusz. Gdy po rozmnożeniu chle-
ba chciano Jezusa obwołać królem,
usunął się spośród tłumu. To On
zapowiedział, że podwyższony na
krzyżu jako król, wszystkich przy-
ciągnie do siebie. Otworzy ramiona
i serce, zwłaszcza dla grzeszników,
by im ofiarować zbawienie.

29 listopada 1 Niedziela
Adwentu

Iz 2, 1– 5

Rz 13, 11–14

Mt 24, 37 – 44
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Pierwsi chrześcijanie po zmar-
twychwstaniu Jezusa czekali na
Jego powtórne przyjście. Żyli na
co dzień tą nadzieją. Adwent po-
budza nas do przygotowania serca
na spotkanie Jezusa. Najpierw we
Mszy św., a następnie w sakramen-
cie pokuty, i wreszcie, gdy powtórnie
przyjdzie w chwale, z mocą i maje-
statem. Programujemy sobie bliższą
i dalszą przyszłość. Studia, zagra-
niczna podróż, wykonanie jakiegoś
dzieła. Bądźmy jednak przygotowa-
ni, że nieoczekiwanie Bóg może
zmienić wszystko. Bądźmy gotowi
nie tylko na śmierć, koniec świata,
ale i na inne niespodzianki w życiu.

ŚWIĘTA I WYDARZENIA

1 listopada: Wszystkich Świę-
tych. Na cmentarzu Msza św. z pro-
cesją i poświęceniem grobów o godz.
1300. Zostańmy na procesję, podczas
której odmówimy różaniec za na-
szych zmarłych. Wierni, którzy po
południu są na cmentarzu mogą zy-
skać odpust zupełny. Odpust zupeł-
ny można zyskać od 1– 8 listopada,
gdy jesteśmy w stanie łaski uświęca-
jącej, odmówimy Ojcze nasz, Wierzę
w Boga oraz dowolną modlitwę na
intencję Ojca św. i pomodlimy się za
zmarłych. Odpust można uzyskać
tylko dla dusz w czyśćcu cierpią-
cych (jeden raz dziennie). Kościół
wymaga nadto, byśmy w dniu zy-
skiwania odpustu przyjęli Komunię
św.

2 listopada: dzień zaduszny.
Szczególny dzień modlitwy za zmar-
łych. W tym dniu każdy kapłan na
mocy przywileju papieskiego może

odprawić 3 Msze św. Jedną w in-
tencji zamawianej przez wiernych,
drugą za wszystkie dusze wiernych
zmarłych, trzecią wg intencji Oj-
ca św. W kościele naszym Msza
św. z procesją wewnątrz kościoła
będzie o godz. 830 i 1700. Trze-
cią chciałbym odprawić w szkole
w Czerniewie o godz. 1530.

4 listopada: imieniny Ojca św.
Pamiętajmy o modlitwie w jego
intencji.

5 listopada: pierwszy czwartek
miesiąca. Spowiedź św. dla wszyst-
kich dzieci z Trąbek Wielkich od
godz. 1430.

6 listopada: pierwszy piątek
miesiąca. Spowiedź św. dla dzieci
z Czerniewa, Czerńca, Kleszczewa
i Ełganowa od godz. 1300, o godz.
1530 Msza św. (odjazd autokarem
po Mszy św.).

11 listopada: 80. rocznica odzy-
skania niepodległości. Modlimy
się za ukochaną Ojczyznę. „Tyle ra-
zy we krwi skąpanej.” Jeszcze nie-
dawno w świątyniach śpiewaliśmy
ze wzniesionymi rękami: Ojczyznę
wolną, racz nam wrócić Panie.” Dziś
wdzięczni Bogu śpiewajmy: „Ojczy-
znę wolną, pobłogosław Panie.”

16 listopada: Dzień papieski. To
już trzeci miesiąc nowenny o przy-
jazd Ojca św. do Polski, do Gdańska.
Przybądźmy licznie w tym dniu na
Mszę św. o godz. 1700 w intencji
papieża.
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W listopadzie czcimy
świętych i błogosławionych
Polaków

12 listopada: św. Jozafata – bi-
skupa Połocka, miasta leżącego na
kresach wschodnich. Nazwano go
„duszochwatem”, gdyż wielu pra-
wosławnych przyłączył do kościoła
katolickiego.

13 listopada: św. Benedykta, Ja-
na, Mateusza, Izaaka i Krysty-
na – pierwszych męczenników pol-
skich. Wszyscy ponieśli śmierć mę-
czeńską w klasztorze przez siebie
założonym w Międzyrzeczu. Zło-
czyńcy mniemali, że zakonnicy po-
siadają dużo złota od króla Bolesła-
wa Chrobrego.

18 listopada: bł. Karoliny Kóz-
kówny; poniosła śmierć męczeńską
z rąk żołnierza rosyjskiego w cza-
sie I wojny światowej na terenie
diecezji tarnowskiej.

19 listopada: bł. Salomei; nale-
żała do rodziny bł. Bronisławy i bł.
Czesława.

20 listopada: św. Rafała Kali-
nowskiego; był uczestnikiem po-
wstania styczniowego. Dostał się do
niewoli i został zesłany na Syberię.
Po odbyciu kary wstąpił do zakonu
karmelitów bosych.

25 listopada: bł. Marii od Pana
Jezusa Dobrego Pasterza – wy-
niesiona na ołtarze przez papieża
Jana Pawła II.

Listopad miesiącem pomocy
duszom czyśćcowym

Dusze oczekujące zbawienia cierpią
za grzechy nie odpokutowane na
ziemi. Według nauki teologów ich
cierpienia są podobne do cierpienia
potępionych, z tą różnicą, że żyją
nadzieją zbawienia. Same sobie po-
móc nie mogą. Na podstawie praw-
dy o świętych obcowaniu („Wierzę
w świętych obcowanie”) możemy
pomóc duszom czyśćcowym w skró-
ceniu kary i ułatwić im zbawienie –
podobnie jak my doznajemy pomocy
świętych. Niekwestionowaną formą
skutecznej pomocy duszom czyśćco-
wym jest Msza św. Dlatego wierni
tak licznie zamawiają Msze św. za
zmarłych. Pamiętajmy o Mszy św.
w rocznicę śmierci naszych rodzi-
ców, rodzeństwa czy dzieci. Poma-
gajmy im ofiarowanymi odpustami.
Wypominkami, które są przedkłada-
ne Chrystusowi przez cały listopad
we Mszach św. i modlitwach po
nich. Módlmy się za zmarłych na
różańcu. Czasem „przyśnią” nam
się, prosząc o modlitwę. Na pewno
wówczas należałoby dla nich popro-
sić o Mszę św. Prosić też możemy
duże czyśćcowe o pomoc dla nas
gdy jesteśmy w trudnej duchowej
potrzebie. Istnieje praktyka Mszy
św. gregoriańskich, czyli 30 Mszy
św. odprawianych bez przerwy za
daną duszę.

ks. E. Szymański

8



MIEJSCA PAMIĘCI W NASZEJ GMINIE

Podobóz Graniczna Wieś (Aus-
senstelle Grenzdorf) filia KL Stut-
thof powstał już przed wojną. W nr.
172 „Der Danziger Vorposten”
z 26 lipca 1939 ukazał się artykuł
o obozie wraz ze zdjęciem bara-
ku. Obóz założyły władze gdańskie
w październiku 1938 dla „noto-
rycznych nierobów”. Przebywało
w nim 56 mężczyzn rozmiesz-
czonych w izbach 10-osobowych.
Pilnowało ich 5 policjantów. Lu-
dzie ci pracowali w kamieniołomie
po 10 godzin dziennie. Urobio-
ny kamień wykorzystywał Urząd
Drogowy Senatu Gdańskiego. Dla
zatrzymanych przewidziano od 6
do 12 miesięcy takiego pobytu.

Obóz wybudowany był w głębi
lasu, w tajemnicy przed miejsco-
wą ludnością. Komendantem zo-
stał obersturmfürer Ri-
chard Reddig, a zastępcą
SS-man z Trąbek Wielkich
Erich Baza.

W roku 1939 zmie-
nił się charakter obozu.
13 września 1939 przy-
był transport 72 Polaków
z gdańskiej katowni Victo-
ria Schule. Odtąd obóz ten
stał się obozem koncentra-
cyjnym. Więźniowie praco-
wali w żwirowni oraz tłukli
kostkę brukową w kamie-
niołomie. Pracowali także
u okolicznych niemieckich

gospodarczy w Ełganowie. Obóz
Aussenstelle Grenzdorf był naj-
bardziej głodową filią obozu Stut-
thof.

W Granicznej Wsi przebywało
od 300 – 500 więźniów. Więzieni
byli także Polacy z naszych tere-
nów: Wiktor Orlikowski z Ełga-
nowa, Jan Hilbrand, Józef Gor-
czyński i Jan Kielas z Kleszczewa.
W filii tej został rozstrzelany w no-
cy z 19 na 20 marca 1940 r. Alf
Liczmański – Komendant Chorą-
gwi Harcerzy w Gdańsku – przy-
wieziony specjalnie ze Stutthofu.

Przemysław Sautycz

Ps. Jeżeli żyją w naszej gmi-
nie byli więźniowie Ausenstelle
Grenzdorf prosimy o kontakt ze
Szkołą Podstawową w Czerniewie.

Pomnikiem upamiętniającym ofiary tego obozu
opiekują się harcerze ze Szkoły Podstawowej
w Czerniewie.
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WOKÓŁ ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Rok 1914 jest właściwym po-
czątkiem XX wieku. Zdanie to choć
z pozoru paradoksalne uznaje za
prawdziwe większość historyków.
Latem tegoż roku Europa stanę-
ła w obliczu najstraszliwszej wojny,
jaka miała się rozegrać w jej dotych-
czasowych dziejach. Trzy państwa,
które w 1795 r. dokonały trzeciego
i ostatecznego rozbioru Polski, sta-
nęły po przeciwnych liniach frontu.
Niemcy i Austro-Węgry jako sojusz-
nicy w Trójprzymierzu przeciwko
Rosji, którą sojusznicze zobowiąza-
nia wiązały z Francją i Anglią.

Większość polityków polskich ro-
zumiała, że z tego kataklizmu jakim
będzie wojna światowa, może wy-
łonić się przyszła wolna Polska.
J. Piłsudski w rozkazie z 3 sierpnia
1914 r. w Oleandrach do żołnierzy
Pierwszej Kompanii Kadrowej pisał:
„Żołnierze! Spotkał was zaszczyt
niezmierny, że pierwsi pójdziecie
do Królestwa i pierwsi przekroczy-
cie granice rosyjskiego zaboru, jako
czołowa Kolumna wojska polskiego,
idącego walczyć za oswobodzenie
Ojczyzny. Wszyscy jesteście równi
wobec ofiar, jakie ponieść macie.”

Długa i gorzka okaże się droga
do niepodległości. 5 listopada 1916 r.
cesarz Niemiec Wilhelm II i Austro-
-Węgier Franciszek Józef I ogłaszają
decyzję o tym, że utworzą państwo
polskie z ziem zaboru rosyjskie-
go. Akt 5 listopada uznawany jest
za przełom w traktowaniu dążeń
polskich przez państwa dotychczas

nam wrogie. Tymczasem w Rosji do-
chodzi do wydarzeń, które wpłyną
na nasze dążenia niepodległościo-
we, a zarazem zmienią sytuację
polityczną w Europie. Rewolucja
lutowa a następnie październikowa
1917 r. doprowadzi do upadku dyna-
stię Romanowych i ogarnie chaosem
olbrzymie tereny tego państwa.

W lipcu 1917 roku J. Piłsudski
nakazuje swym żołnierzom z Pol-
skich Sił Zbrojnych odmówić złoże-
nia przysięgi na wierność cesarzom
Austrii i Niemiec. Wie, że wspól-
na droga z państwami centralnymi
dobiegła końca. Komendant przewi-
duje, słusznie zresztą, że państwa
te zostaną w wojnie pokonane. Żoł-
nierze zostają internowani, a J. Pił-
sudski i K. Sosnkowski trafiają do
twierdzy w Magdeburgu.

Jesienią 1918 roku Austro-Wę-
gry faktycznie rozpadają się, Niem-
cy nie są w stanie kontynuować woj-
ny i dlatego 11 listopada podpisują
w lesie Compiegne pod Paryżem ro-
zejm. Na ziemiach polskich tworzą
się lokalne ośrodki władzy. W Kra-
kowie powstaje Polska Komisja Li-
kwidacyjna, w Wielkopolsce władzę
obejmuje Naczelna Rada Ludowa.
7 listopada 1918 r. Ignacy Daszyński
tworzy Tymczasowy Rząd Republi-
ki Polskiej w Lublinie. Jednak nie
ma wątpliwości, że kluczową rolę
odegra tu J. Piłsudski. 10 listopada
przybywa do Warszawy, uwolniony
z niemieckiego więzienia. Tego też
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dnia rozpoczyna rozmowy z Niemca-
mi w sprawie szybkiego opuszczenia
przez ich oddziały ziem polskich.

Rada Regencyjna, która miała
być przyszłym ośrodkiem władzy,
11 listopada przekazuje władzę nad
wojskiem w ręce Piłsudskiego, a 14
listopada rozwiązuje się, przeka-
zując mu całość władzy. Piłsudski
obejmuje dekretem z 22 listopada
funkcję Tymczasowego Naczelnika
Państwa. Było to nawiązanie do
drogiej wszystkim Polakom tradycji
Najwyższego Naczelnika Kościuszki
z insurekcji roku 1794.

J. Piłsudski powierza misję two-
rzenia rządu Jędrzejowi Moraczew-
skiemu, którego pierwszym zada-
niem będzie „doprowadzić do osta-
tecznego zjednoczenia wszystkich
ziem, zamieszkałych przez ludność
polską lub dobrowolnie do Polski
ciążących.” Przyjdzie teraz walczyć
o kształt granic, o jak najlepszy

system władzy, o spełnienie marzeń
pokoleń, którym przyszło żyć w nie-
woli. W tych oto dniach listopada
1918 r. dokonała się Polska.

Ponownie muszę zauważyć, że
wydarzenia listopada 1918 r. by-
ły bardzo długie i znacznie prze-
kroczyły swe kalendarzowe ramy.
16 listopada Komendant Piłsudski
w depeszy adresowanej do państw
świata pisał: „Państwo polskie po-
wstaje z woli całego narodu i opiera
się na podstawach demokratycz-
nych. Rząd Polski zastąpi pano-
wanie przemocy, która przez sto
czterdzieści lat ciążyła nad losami
Polski – przez ustrój zbudowany na
porządku i sprawiedliwości. Opiera-
jąc się na Armii Polskiej pod moją
komendą, mam nadzieję, że odtąd
żadna armia obca nie wkroczy do
Polski.”

Mariusz Paradecki

MY TEŻ KIEDYŚ ODEJDZIEMY. . .

Niedawno przeczytałem książkę
pt. „Popiół i diament” autorstwa
Jerzego Andrzejewskiego. Jest to
dzieło o II wojnie światowej. Jed-
nak nie krew przelana przez wielu
mnie wzruszyła, tylko pewien na-
pis na jednym z nagrobków, który
brzmiał: „Byłem kim jesteś, będziesz
kim jestem, módlmy się za siebie na-
wzajem. . .” Słowa przyciągały także
przechodniów, którzy po przeczyta-
niu, zastanawiali się nad własnym
postępowaniem, własnym życiem.

Będziemy teraz przeżywali okres
szczególny, w którym często odwie-
dzamy mogiły najbliższych. Warto

byłoby przystanąć także przy opusz-
czonych mogiłach (a takich przecież
nie brakuje) i pomodlić się w inten-
cji tych zmarłych, za których nikt
z rodziny się nie modli, a może po
prostu już nikogo na ziemi nie mają.

Jeden z uczynków miłosierdzia
względem duszy każe „modlić się za
żywych i umarłych”. Tak więc swą
modlitwą możemy wspomóc kogoś,
kto tej modlitwy naprawdę potrze-
buje.

Jan Trofimowicz junior
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Co to znaczy być chrześcijaninem?

Czy to znaczy, że uwierzyliśmy
w Chrystusa? Ale co to znaczy,
że uwierzyliśmy w Chrystusa? Czy
to znaczy, że wiemy, że żył Jezus
Chrystus? A może coś więcej: wiemy,
że Jezus Chrystus jest Mesjaszem?

Uwierzyć w Jezusa, to znaczy
uznać Go za swój ideał, za wzór
swojego człowieczeństwa, starać się
być podobnym do Niego. W tym
akcie wiary kryje się podziw, miłość,
zafascynowanie. Ktoś może zapy-
tać: co to znaczy zafascynować się
Chrystusem? Odpowiedź jest pro-
sta. To nie tylko bierny podziw;
to jest „pójście za”, aby żyć tak
bezinteresownie, służyć dobru jak
On.

Chrystus jest ciągle obecny w nas
przez to nasze zafascynowanie, a ta
Jego obecność rzutuje na nasze czy-
ny – na życie całe. W ten sposób
stajemy się chrześcijanami wciąż,
albo nimi się nie stajemy, w za-
leżności od tego, jak decydujemy
w kolejnych swoich sytuacjach ży-
ciowych.

Narastanie w nas chrześcijań-
stwa, fascynacja Chrystusem zależy
od tego, czy Go zdradzamy dla lep-
szego i wygodniejszego życia, czy
Go wyznajemy poprzez kolejne na-
sze decyzje życiowe.

Tak było od samego początku.
Jego wyznawcy to byli ci wszyscy,
którzy poszli wtedy za Nim, gdy
się pojawił nad brzegiem jeziora
Genezaret, to ci którzy rzucili ło-
dzie, sieci, ojców i matki i poszli za

Nim, to były te kobiety, to byli ci
mężczyźni, to była grupa ludzi, któ-
ra ciągle Mu towarzyszyła. To był
celnik Mateusz, który rzucił swo-
ją pracę, to byli Jan, Piotr, Jakub
i inni, którzy wciąż z Nim byli. Już
nie potrafili od Niego odejść, nie
wyobrażali sobie życia bez Niego.
Ale byli również tacy, którzy nie
opuścili swojej pracy, bo po prostu
nie mogli. To był Zacheusz celnik,
do którego Jezus poszedł w gościnę,
Nikodem, Józef z Arymatei, Marta
– ludzie, którzy zostali przy swoich
warsztatach i w swoich domach, ale
chcieli być tacy jak On, chcieli być
podobni do Niego.

Bo można być chrześcijaninem
tylko odrobinę, jedną kropelkę, jak
również można wypełnić Chrystu-
sem całe swoje życie. Można być
chrześcijaninem tylko z „metryki”,
a można być chrześcijaninem tak
jak wielcy święci.

Człowiek wierzący musi naj-
pierw jakoś zaryzykować po to,
żeby się przekonać o prawdziwo-
ści swojej wiary. Bo wiara to nie
jest coś, co stwierdziliśmy u siebie
kiedyś na początku i „mamy z gło-
wy” na całe życie. Tak po prostu
jak wyciąg metrykalny, którym się
możemy legitymować.

Wiara to sprawa człowieka,
a człowiek realizuje się w każdej
swojej decyzji i w każdej może
być albo wierzący, albo niewierzący.
Każdy ma swoją indywidualną dro-
gę do Boga. U każdego wiara ma
inny koloryt, inaczej dźwięczy, inne
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motywy są wyakcentowane. I gdy-
by trzeba było tłumaczyć komuś,
dlaczego wierzymy, szukać argu-
mentów broniących naszej postawy,
to byłoby nam bardzo trudno od-
powiedzieć na to pytanie. Bo, po
pierwsze, bardzo trudno jest sfor-
mułować słownie to, co jest treścią
naszych najgłębszych przeżyć. A po
drugie, ich jest tak dużo i są tak
rozmaite, że trudno jest ukazać je
w zwartej całości. Ten, który ocze-
kuje od nas decydującej, gruntownej
wypowiedzi jest zaskoczony i zadzi-
wiony, że operujemy nieraz jakimiś
detalami ze swego życia. A dla nas te
detale są zupełnie wystarczającym
potwierdzeniem tego, co nazywamy
wiarą.

Inaczej przedstawia się sprawa
deklarowania swojej wiary. Może
być ktoś, kto twierdzi, że wierzy
w Boga, ewentualnie w Kościół
i wszystko, co Kościół podaje do
wierzenia, równocześnie może być
złym człowiekiem: jest chciwy, zło-
śliwy, egoista, który dba tylko o sie-
bie i o swój interes, jest zawistny, nie
przebaczający, oszust, który dorabia
się majątku wszystkimi sposobami.

Z drugiej strony będą ludzie,
którzy twierdzą, że nie wierzą ani
w Kościół, ani w Jezusa Chrystusa,
ani w Boga, a równocześnie pracują
uczciwie, pomagają innym, bronią
skrzywdzonych. A przecież wiedzą,
że te siły i ten czas, który mogliby
zachować dla siebie, oddają innym
ludziom. Mogliby odwrócić się od
cudzej krzywdy i powiedzieć: „Nic
mnie to nie obchodzi.” Czy nie
wierzą? Tak, na pewno nie mają

pełnego obrazu Boga. Nie potra-
fią Go szukać w świecie. Dlatego
od nas chrześcijan oczekują posta-
wy godnej wyznawców Chrystusa,
by patrząc na nasze postępowanie
stopniowo odnajdywali sens swego
czynu, swego życia a tym samym
– drogę do Boga. Tak jak każdy
człowiek ma swoją indywidualną
drogę do Boga, tak i odchodzenie
od Niego, które każdemu grozi, ma
również przebieg indywidualny.

Odchodzenie od Boga, utrata
wiary, dokonuje się również w na-
szych konkretnych decyzjach. Nie-
wiara to odwrotność wiary, to coraz
większe zamykanie się w sobie,
drżenie o swoje sprawy, o swoje
życie, strach przed śmiercią.

Chrześcijanin, to człowiek wpa-
trzony w Chrystusa, który naśladuje
Jego życie, służy prawdzie, dobru,
pięknu, miłości – Bogu samemu. Jak
być człowiekiem – jak być chrześci-
janinem? Jak wyzbyć się strachu,
lenistwa, interesowności, chciwości
czy groszoróbstwa? Jak dojść do
tego, by choć w części być tak
wolnym, tak wielkodusznym, tak
bezinteresownym jak Chrystus?

Przecież On przyszedł nie po to,
by tylko dać nam siebie jako obiekt
adoracji i kultu, ale i po to, by być dla
nas przykładem i wzorem, na któ-
rym moglibyśmy kształtować swoją
osobowość. Pomocą ma służyć nam
ustanowiony przez Chrystusa Ko-
ściół z najważniejszą „instytucją”,
którą ma dla nas do dyspozycji:
Eucharystię.

S. S.
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CHÓR Z MIERZESZYNA NA LITWIE

W dniach 1.X – 4.X.1998 r. chór
dziecięcy ze Szkoły Podstawowej
w Mierzeszynie wraz z opiekunami
na zaproszenie Polskiej Szkoły Śred-
niej w Jaszunach na Litwie przebywał
z wizytą w tejże szkole. W ciągu czte-
rech dni zdążyliśmy poznać niezwykłą
gościnność Polaków zamieszkujących
w rejonie Solecznickim, zawrzeć nowe
przyjaźnie. Poznaliśmy zabytki Ja-
szun, pięknego Wilna, odwiedziliśmy
polski cmentarz na Rossie, zwiedzi-
liśmy zamek w Trokach, złożyliśmy
wizytę niepełnosprawnej malarce pol-
skiej Pani Annie Krepsztul. Zoba-
czyliśmy jak żyją nasi Rodacy poza
granicami naszego kraju. Była to dla
nas lekcja wychowania obywatelskie-
go. Dzieci z Mierzeszyna wystąpiły
z gorąco oklaskiwanym koncertem.

Bardzo udana i niezapomniana
wizyta doszła do skutku dzięki życz-
liwości pracowników Urzędu Gmi-
ny w Trąbkach Wielkich, a przede
wszystkim Pana Wójta Stanisława
Dziemińskiego. Tą drogą chcemy też
serdecznie podziękować dyrektorowi
firmy „Oceanic” Panu Sadowskiemu,
wiceprezesowi Spółdzielni Mleczar-
skiej „Maćkowy” Pani Krystynie Ser-
żysko, dyrekcji „Triluxu” i ks. pro-
boszczowi G. Borysowi za dary prze-
kazane dla naszych rodaków na Li-
twie. W maju jaszuńskie dzieci przyja-
dą z wizytą do naszej szkoły. Będziemy
oczekiwać na nie z radością i niecier-
pliwością oraz nadzieją, iż zawarte
przyjaźnie przerodzą się w trwałe
kontakty.

Ewa Florczyk

Chórzyści z Mierzeszyna nad Niemnem.

14



Wspominam miłe chwile – relacja uczestniczki

Z wyjazdu do Jaszun na Litwie
jestem bardzo zadowolona i jeszcze
cały czas wspominam miłe chwile
tam spędzone. Jedną z głównych
atrakcji było zwiedzanie pięknego
miasta Wilna, pięknych zabytko-
wych kościołów, uniwersytetu, ka-
pliczek. Lecz najbardziej byłam za-
dowolona z gościnności i życzliwego
serca rodzin w Jaszunach, u których
przebywaliśmy, ich wielkie poświę-
cenie dla nas i wielka dbałość.

Bardzo przejęłam się losem nie-
pełnosprawnej malarki, którą od-
wiedziliśmy podczas wycieczki. Pani

Anna ma zwapnienie kości i porusza
się na wózku inwalidzkim, a zara-
zem sama dba o siebie, wykonuje
porządku domowe, przy tym poma-
ga rodzinie. Maluje piękne obrazy,
które znajdują się m.in. w Polsce,
Francji, Chicago.

Na długo utkwi mi w pamięci
przede wszystkim piękny zamek
i znajdujące się w nim dzieła sztuki.
A tak ogólnie jestem tą wycieczką
zachwycona, mimo rannego mrozu
i zimnego wiatru.

Ania Kiełczykowska

Wspólne zdjęcie chóru wraz z opiekunami i panem dyrektorem pod pomnikiem
Adama Mickiewicza w Wilnie.
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JAK CO ROKU. . .

13 października to dzień szczegól-
ny. W tym dniu od paru lat, ks. Edward
Szymański zaprasza do Sanktuarium
nauczycieli i pracowników przedszko-
la i Szkoły w Trąbkach Wielkich,
szkoły w Czerniewie i Ełganowie. 13
października to podwójna uroczystość
– imieniny obchodzi ks. Proboszcz.
Spotkanie rozpoczyna się uroczystą
Mszą św. Jest to tak naprawdę je-
dyna Msza w roku, podczas której
można w cichości murów kościelnych
rozważyć swoje powołanie. Odpowie-
dzieć na proste pytanie – dlaczego
trwam w tym zawodzie? Spróbować
odnaleźć w sobie entuzjazm i zapał lat
młodzieńczych. Ksiądz E. Szymański
podczas kazania ukazał postać Chry-
stusa-Nauczyciela. Z niej powinniśmy
czerpać siłę, dobro i moc przemia-
ny serc. Od Niego uczyć się miłości
do dzieci, a wielkiej delikatności do

chorych, niepełnosprawnych i zanie-
dbanych. Tak jak Chrystus.

Po Mszy św. odbyło się bardzo
sympatyczne spotkanie w salce. Nie
obyło się bez życzeń dla nauczycie-
li. Na spotkaniu obecny był wójt
gminy Stanisław Dziemiński. Wrę-
czył on w imieniu Zarządu nagrodę
dyrektorowi Mariuszowi Paradeckie-
mu. Gratulacje! Ponadto poinformo-
wał, że nagrodę Zarządu otrzymały:
Halina Podolska dyr. SP w Kłodawie
oraz nauczycielka z przedszkola Bo-
żena Dawidowska. Złożyliśmy także
życzenia ks. proboszczowi E. Szymań-
skiemu, postaci przecież niezwykłej,
integrującej nie tylko nauczycieli, ale
i inne środowiska. Dziękujemy za to
ks. Proboszczowi.

Maria Sautycz

Spotkanie nauczycieli w salce katechetycznej.
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WIADOMOŚCI GMINNE

Z okazji Światowego Dnia Niewi-
domych w dniu 8 października od-
było się spotkanie członków Polskie-
go Związku Niewidomych (PZN) –
Koła w Pruszczu Gd. Na zapro-
szenie Pani Kazimiery Borkowskiej
– przewodniczącej Koła – przyby-
ło kilkudziesięciu członków PZN
z terenu powiatu gdańskiego oraz
liczna grupa gości. Spotkanie rozpo-
częło się od Mszy św., odprawionej
w intencji osób niewidomych i słabo
widzących, w kościele Matki Bożej
Nieustającej Pomocy przy ul. Cho-
pina.

Następnie uczestnicy udali się
do restauracji „Jawor” na uroczy-
ste spotkanie, gdzie zostali podjęci
obiadem oraz kawą. W trakcie po-
siłku pani Borkowska podziękowała
wszystkim sponsorom oraz przed-
stawicielom okolicznych gmin za
pomoc finansową i rzeczową otrzy-
maną na działalność Koła. Stwier-
dziła ponadto, że takie spotkania są
dla wielu niewidomych często jedy-
ną okazją, aby spotkać się z inny-
mi ludźmi dotkniętymi podobnym
schorzeniem i porozmawiać czy też
pobawić się. Zaapelowała również,
aby w dalszym ciągu mieć na uwa-
dze członków Koła i w miarę moż-
liwości pomagać im w codziennym
życiu.

Następnie głos zabierali zapro-
szeni goście, sponsorzy i wójtowie
gmin, składając na ręce przewod-
niczącej Koła wiązanki kwiatów,
upominki i życzenia oraz wpisywali

się do pamiątkowej Kroniki. Uro-
czystość uświetnił występ zespołu
„Apis” z Klubu Seniora w Pszczół-
kach.

Dodajmy, że Koło Pruszczań-
skie PZN liczy około 120 członków,
w tym kilkanaście osób z terenu
naszej gminy.

***
17.10.1998 r. w Lipuszu odbyły

się Wojewódzkie Indywidualne Bie-
gi Przełajowe Młodzieży Szkolnej.
Z naszej gminy startowały dzieci
ze szkół w Czerniewie, Drzewinie,
Sobowidzu, Trąbek Wielkich. Suk-
cesem może poszczycić się Malwina
Matynia z Drzewiny, która zdobyła
złoty medal w biegu na 800 m.
Jej nauczyciel – Krystian Latoszew-
ski uhonorowany został medalem
600-lecia Lipusza.

***

W ostatnim numerze „Kany” informo-
waliśmy o oddaniu do użytku kotłowni
olejowej w ośrodku zdrowia w Trąbkach
Wielkich – dziś prezentujemy zdjęcie
przedstawiające kotłownię po moderni-
zacji.
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Rozpoczęły się roboty przy roz-
budowie ośrodka zdrowia w Trąb-
kach Wielkich. W wyniku przetar-
gu, wykonawcą tej inwestycji zosta-
ła firma „Tamur” ze Starogardu
Gdańskiego. Termin zakończenia
tzw. stanu surowego zamkniętego
ustalono w umowie na 31 stycznia
1999 roku.

***
W niedzielę misyjną 18 paździer-

nika, gościliśmy w naszej parafii
zespół muzyczny „Bonum” ze Skar-
szew, który uświetnił grą i śpiewem
Msze św. o godz. 7.00, 8.30 i 11.00.
Zespół powstał 5 lat temu przy
parafii św. Michała w Skarszewach,
a jego założycielem był ks. Stanisław
Wieliński, obecnie przebywający na
misjach św. Zespół występuje w skła-
dzie 6-osobowym (3 dziewczęta i 3
chłopców) pod opieką ks. Romana
Wesołowskiego. Swoją dotychczaso-
wą działalność grupa uwieńczyła

wydaniem kasety pt.: „. . .Bo jeszcze
można żyć, można dobrem wypełnić
czas. . .”.

Sympatycznym muzykom z Ze-
społu „Bonum” życzymy wielu suk-
cesów i satysfakcji z pełnienia swojej
muzycznej misji.

***
3 października państwo Irena

i Ireneusz Barto ze Złej Wsi obcho-
dzili 50-lecie zawarcia małżeństwa.
Skromna uroczystość miała miejsce
w USC w Trąbkach Wielkich. Z tej
okazji Prezydent RP nadał jubila-
tom medale za długoletnie pożycie
małżeńskie, które wręczył wójt gmi-
ny w obecności kierownika USC.
Ponadto jubilaci otrzymali pamiąt-
kowy dyplom, upominek rzeczowy
oraz piękny bukiet kwiatów. Następ-
nie przy lampce szampana i kawie
wspominano minione lata. Państwo
Barto pochodzą z tzw. Kielecczyzny.

Zespół „Bonum” w naszym kościele.
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Wychowali 5 dzieci oraz doczekali
się 9 wnuków i 3 prawnuków. Do
życzeń zdrowia i wielu jeszcze lat
w zgodzie małżeńskiej dołącza się
również redakcja.

***
W statystykach gminnych za 3

kwartały 1998 roku odnotowano
102 urodzenia, 73 zgony oraz 55 ślu-
bów cywilnych, zawartych w USC
w Trąbkach Wielkich.

***
Trwają rozgrywki piłkarskie

rundy jesiennej sezonu 1998/99.
Poniżej podajemy aktualną sytu-
ację naszych drużyn na dzień 25
października.

Po 10 kolejkach rozgrywek klasy
„A” nasze zespoły lokują się w I po-
łowie tabeli grupy II, a mianowicie
„Orlęta” Czerniewo są na 3 miejscu
z 22 pkt., a „Orzeł” Trąbki Wielkie
zajmuje 6 miejsce z 18 pkt.

W rozgrywkach klasy „B” bardzo
dobrze spisuje się zespół „Sokół”
Ełganowo, który zajmuje 1 miejsce

w grupie III z 21 pkt. Słabiej
grają drużyny „Błękitni” Sobowidz
i „Unia” Kłodawa”, które plasują
się w dolne rejonach tabeli.

W rozgrywkach trampkarzy
rocznika 83, zespół z Trąbek Wlk.
zajmuje 3 miejsce z 22 pkt, a zespół
rocznika 85 zajmuje 3 miejsce z 21
pkt.

W rozgrywkach Pucharu Polski
zespoły „Orła” i „Orląt” pokonały
swoich przeciwników w III rundzie
i awansowały do IV rundy Pucharu
Polski.

***
Trwają roboty przy budowie wo-

dociągu w Postołowie. Wykonawcą
inwestycji jest firma „Hydrolek”
z Pelplina, która wygrała przetarg.
Zgodnie z podpisaną umową, roboty
sieciowe wraz z przyłączami mają
być ukończone do końca br., nato-
miast w przyszłym roku planuje się
wykonać stację uzdatniania wody.

S. D.

Budowa wodociągu w Postołowie.
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Po wyborach

11 października odbyły się wy-
bory do rad gmin, powiatów i sejmi-
ków wojewódzkich. W naszej gminie
frekwencja wyniosła 45,3% upraw-
nionych do głosowania.

A oto krótkie informacje o wy-
borach w naszej gminie do poszcze-
gólnych szczebli samorządu teryto-
rialnego.

***
W wyborach do rady gminy

15 komitetów wyborczych zgłosi-
ło 49 kandydatów na radnych, czyli
średnio 2,45 kandydata na 1 man-
dat. A oto lista 20 radnych III
kadencji (kolejność wg numerów
okręgów wyborczych):
1. Kusaj Sławomir – Ełganowo
2. Snaza Krystyna – Postołowo
3. Latoszewski Krystian – Drzewi-

na
4. Ptach Jerzy – Czerniewo
5. Mundrzyński Tadeusz – Mierze-

szyn
6. Kleps Stanisław – Mierzeszyn
7. Konkol Błażej – Domachowo
8. Farbiś Zofia – Warcz
9. Lul Andrzej – Klępiny
10. Płotka Marian – Sobowidz
11. Pszczoła Marian – Sobowidz
12. Makowski Czesław – Gołębiewo

Wielkie
13. Wilke Józef – Gołębiewo Śred-

nie
14. Markowski Eugeniusz – Rości-

szewo
15. Kozak Karol – Trąbki Wielkie
16. Dziemiński Stanisław – Trąbki

Wielkie

17. Lipa Eugeniusz – Kleszczewo
18. Kanka Bogusława – Kaczki
19. Sroka Józef – Kłodawa
20. Gębura Jerzy – Trąbki Małe

***
W wyborach do rady powiatu

gdańskiego w naszej gminie 4 ko-
mitety wyborcze zgłosiły 15 kandy-
datów, czyli średnio 3,75 kandydata
na 1 mandat.

Z listy Akcji Wyborczej Solidar-
ność radnymi powiatowymi zostali
Romuald Dunst z Trąbek Wielkich
i Jacek Kucharski z Kaczek.

Z listy Przymierza Społeczne-
go radnym powiatowym został Jan
Gryń z Trąbek Wielkich.

Z listy SLD radnym został Sta-
nisław Szulist z Sobowidza.

***
W wyborach do Sejmiku Wo-

jewództwa Pomorskiego nie mamy
żadnego radnego z terenu naszej
gminy.

***
Jeśli chodzi o preferencje poli-

tyczne mieszkańców naszej gminy,
to sytuacja jest zróżnicowana w za-
leżności od szczebla samorządu.
1. W wyborach do rady gminy wy-

grał lokalny Komitet Wyborczy
Tu jest nasz dom, który uzyskał
8 mandatów, przed Przymierzem
Społecznym, które uzyskało 5
mandatów, a pozostałe 7 manda-
tów objęli pojedynczy kandydaci
z różnych komitetów lokalnych.
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Głosowanie w szkole w Trąbkach Wielkich.

2. W wyborach do rady powia-
tu wygrała AWS, która uzyska-
ła 48,6%głosów, przed Przymie-
rzem Społecznym – 25,9%; SLD
– 25,2% oraz Ruchem Patriotycz-
nym Ojczyzna – 0,3% głosów.

3. W wyborach do Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego nasi
mieszkańcy oddali głosy na kan-
dydatów (procent w stosunku do
oddanych głosów ważnych):
1. AWS – 32,7%
2. SLD – 26,5%
3. Porozumienie Społeczne –

14,0%
4. Chadecja III RP – 8,8%
5. Rodzina Polska – 7,1%

6. UW – 6,5%
7. UPR – 2,8%
8. RP Ojczyzna – 1,6%

Należy podkreślić, że w wyborach
do sejmiku prawie 600 wyborców
(około 22%) nieprawidłowo wypeł-
niło karty do głosowania, co po-
winno dać wiele do myślenia przed
kolejnymi wyborami (uproszczenie
ordynacji wyborczej).

Wszystkim nowo wybranym rad-
nym redakcja składa gratulacje i ży-
czy sukcesów w pracy społecznej na
rzecz mieszkańców.

Stanisław Dziemiński
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POEZJA

Nasz wspólny dom

To twoje co jest
dla ciebie ten gest
perfekcja stworzona
niczym nie skażona
gratis otrzymana
od samego Pana
weź ją w swe objęcie
a nie niszcz zawzięcie
nie rób na niej zgliszczy
bo ona nie niszczy
lecz dana ludzkości
dla życia w mądrości.

Jan Orczykowski

Niepowtarzalny

Stworzony obraz dla życia
Dostał on nakaz przeżycia
W postaci swojej choć mały
Dar dzieła, doskonały,
Odnogi z niego powstały
Piękno to poszerzały
Każdy jest własny i barwny
Jeden, niepowtarzalny.

Jan Orczykowski

Do Ciebie Matko

Prosimy Cię Matko z Wyżyny Trąbkowskiej,
aby Świątobliwość syn tej ziemi Polskiej
zaszczycił nas znowu swym pielgrzymowaniem,
bo Gdańsk wciąż jest gotów na to powitanie.
Przed laty na głowę wkładał Ci koronę
na ołtarzu co miał żagle rozłożone,
żeby Twe oblicze królewsko jaśniało
i splendor Wybrzeżu Matczyny dawało.
Matko ukochana ozdobo Wybrzeża
chroń i strzeż naszego polskiego Papieża,
przyczyniaj się za nim aby jego droga
zawiodła nas wszystkich pod sam tron do Boga.
Pośredniczko nasza Gdańska chlubny kwiecie
zanieś nasze życzenia w to dwudziestolecie,
dziękując Synowi, że ziemi powierzył
Pasterza, co garnie trzodę do macierzy.
Proś Pana nad Pany, Króla Stwórcę świata,
żeby Mu zezwolił żyć przez długie lata,
o to Gdańsk Cię prosi, a z nim cała Polska,
wspieraj nasze prośby Królowo Trąbkowska.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Listopad 1998

1. Za zmarłych z rodziny
Kiedrowskich i Kelpinów,
godz. 700

Za śp. Annę i Jana Jaworskich,
godz. 830

Za śp. Ernę i Karola Geer oraz
za śp. Zygmunta Kluskiewicza,
godz. 1700

2. Za śp. Alojzego Ptach
3. Za śp. Tomasza Sławińskiego
4. Za śp. Ignacego Olszewskiego
5. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie i zakonne
w parafii – z róży Św. Cecylii –
p. Halba

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian
– z róży św. Katarzyny – p. Keler

7. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Magdaleny – p. Karcz

8. Za śp. Jana Witczaka, godz. 700

Za zmarłych z rodziny
Zulewskich i Blokus, godz. 830

Za zmarłych z rodziny
Hendrychów i Dończyków,
godz. 1100

9. Za zmarłych z rodziny
Tkaczyków i Stefanów oraz za
dusze w czyśćcu

10. Za śp. Paulinę i Anastazego
Chillów

11. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
i za śp. Jadwigę Antoniewicz

12. Za śp. Władysława Knitter i za
śp. Kazimierza Surmę

13. Za śp. Helenę i Roberta Wobrok
14. Za śp. Zofię Gołembiewską
15. Za śp. Brunona Torbickiego i za

śp. Józefa Łącz, godz. 700

Za śp. Leona Cieszyńskiego
i za zmarłych z jego rodziny,
godz. 830

Za zmarłych z rodziny Karasków
i Dończyków, godz. 1100

16. Dziękczynna w 30 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Kazimiery i Henryka Karnath

17. Za śp. Helenę i Jana Góralskich
18. Za śp. Józefa Bachusz
19. Za śp. Helenę, Józefa,

Władysława z rodziny Bogdanów
20. Za śp. Jerzego i Wiktora Kinder
21. Za śp. Joannę i Leona Groszów
22. Za śp. Cecylię Buga oraz

za zmarłych z rodziny Buga
i Kelerów, godz. 700

Ku czci Chrystusa Króla
Wszechświata, godz. 830

Za śp. Leona Balcera, godz. 1100

23. Za śp. Eckharta, Tomasza, Klarę,
Franciszka, Karola, Cecylię
z rodziny Sławińskich

24. O zdrowie Gertrudy i Jana
Dończyków

25. Za śp. Mieczysława Bławata
26. Za śp. Tadeusza Kosikowskiego,

w 7. rocznicę śmierci
27. Za śp. Aleksandra Ulatowskiego
28. Za zmarłych z rodziny Halbów

i Ogórków
29. Za śp. Zofię Supińską, godz. 700

29. Za śp. Wernera Lewandowskiego,
godz. 830

29. Za śp. Sylwestra Reimusa,
godz. 1100

30. Za zmarłych rodziców Elżbiety
i Jerzego Gralaków
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ROCZNICE

2 listopada 1 rocznicę sakramentu chrztu obchodzą: Paweł Tomasz
Jaromin, Angelika Keler, Dżesika Agnieszka Wilke

Rocznice sakramentu małżeństwa:

24 listopada: 25 rocznica sakramentu małżeństwa
Marii i Józefa Nieradko
25 listopada: 20 rocznica sakramentu małżeństwa
Hanny i Andrzeja Bławatów

Odeszli do wieczności:

28 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Genowefy Dejlitko

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


