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BĄDŹ POZDROWIONA TRĄBKOWSKA PANI

Głębokie są słowa pieśni ma-
ryjnej zapisane w śpiewniku piel-
grzymkowym. „Matko, Tyś naród
polski przed wiekami już wybra-
ła. Matko, Tyś naród polski całym
sercem ukochała”. Potwierdzeniem
tego przekonania są Sanktuaria
Maryjne tak licznie rozsiane na
polskiej ziemi. Wśród nich dawne:
Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydow-
ska, czy Pacławska i te nowsze,
rozwinięte po II wojnie światowej.
Wiele Maryjnych obrazów ukorono-
wał wielki czciciel Maryi kardynał
Stefan Wyszyński, a daleko więcej
podczas pielgrzymek do Ojczyzny
papież Jan Paweł II. Na mapie
Polski coraz więcej przybywa ko-
ściołów cieszących się posiadanym
skarbem jakim jest obok Najświęt-
szego Sakramentu cudowny obraz
Matki Bożej ukoronowany przez
Papieża-Rodaka.

W obecnych granicach Archi-
diecezji Gdańskiej mamy Maryjne
Sanktuaria w Swarzewie, Wejhe-
rowie, Matemblewie i Trąbkach
Wielkich. Nadto mamy cudowne
obrazy: MB Łaskawej w Kościele
św. Piotra, MB Szkaplerznej z Bol-
szowców w kościele św. Katarzyny
w Gdańsku (oo. karmelici), MB
Zwycięskiej w bazylice św. Miko-
łaja w Gdańsku oraz figurę MB
Pięknej w Konkatedralnej Bazylice
Mariackiej w Gdańsku.

Cieszymy się, że w naszym ko-
ściele w Trąbkach Wielkich posia-
damy ten cenny skarb od przeszło

300 lat, Cudowny Obraz, który
osobiście ukoronował Papież 12
czerwca 1978 r. na Gdańskiej Za-
spie. Cieszymy się, że jesteśmy
spadkobiercami kultu Matki Bożej
po naszych przodkach, którzy czcili
gorąco Maryję. Wyrazem nabożeń-
stwa naszych ojców do Matki Bożej
było wyjednanie u Stolicy Apo-
stolskiej przez Konstancję Czapską
wojewodzinę pomorską w 1730 r.
dla tego miejsca przywileju siedmiu
odpustów na ważniejsze święta Ma-
ryjne oraz założenie w tymże 1730 r.
Arcybractwa Różańcowego, które-
go członkowie zobowiązali się do
codziennego odmawiania Różańca,
a w niedzielne popołudnia wspól-
nie śpiewali go w kościele przed
Nieszporami.

Już wtedy Cudowny Obraz był
odsłaniany przy zapalonych świe-
cach na ołtarzu, a w czasie od-
słaniania Obrazu „lud pobożnie
klękał”. Rano w każdą niedzie-
lę śpiewano „Godzinki”. Zewnętrz-
nym przejawem kultu Matki Bożej
były liczne pielgrzymki. Ks. pro-
boszcz Latoszewicz w swoim Dia-
riuszu z 1791 r. zanotował, że
w wigilię święta Nawiedzenia św.
Elżbiety przez Maryję od godz. 4 po
południu do 8 wieczorem słuchało
spowiedzi 11 księży, a w samą Uro-
czystość jeszcze więcej kapłanów
spowiadało od rana do godziny 2 po
południu. Do 1825 r. przybywały do
Trąbek pielgrzymki z Kościerzyny.
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Przejawem wdzięczności za otrzy-
mane łaski były liczne wota. Pisze
o nich już w 1686 r. wizytujący
kościół w Trąbkach biskup Mada-
liński. Natomiast wizytujący nasz
kościół archidiakon pomorski Fran-
ciszek Trochowski w 1765 r. napisał
o wielkiej ilości wot, z których część
przetopiono i użyto na wykonanie
monstrancji. Jednym z wot, któ-
re do dziś zdobi Cudowny Obraz,
jest bogato inkrustowana srebrna
szata wykonana w 1701 r. przez
Krystiana Szuberta.

Warto w kilku zdaniach odświe-
żyć pamięć o narastającej odno-
wie kultu Matki Bożej w naszym
Sanktuarium. Historią kultu MB
w Trąbkach zainteresował się ks.
kanonik Ryszard Wołos – obecny
proboszcz w Świbnie. Dał impuls,
by obrazem zainteresowała się pra-
cownia konserwatorska w Gdań-
sku. Najpierw w 1975 r. obraz prze-
wieziono do pracowni konserwator-
skiej w Warszawie, gdzie został pod-
dany gruntownym badaniom. Płót-
no obrazu było doszczętnie znisz-
czone. Renowacji obrazu podjęła się
siostra Jolanta w zakonie sióstr be-
nedyktynek w Żarnowcu, która po
ukończeniu uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu wstąpiła do
klasztoru. Posiadała więc potrzeb-
ne uprawnienia konserwatorskie.
Żmudną techniką siostra Jolanta
(obecnie ksieni klasztoru) prze-
niosła obraz na nowe płótno. Po
trzech latach na odpust 8 września
1978 r. odnowiony Obraz został
uroczyście przywieziony i umiesz-
czony na swoim miejscu w głównym

ołtarzu, który też został odnowiony
w tymże roku przez konserwatora
Andrzeja Rochowicza.

Dla pogłębienia kultu Maryj-
nego w 1976 r. został założony
Żywy Różaniec, którego ideą była
kontynuacja istniejącego dawniej
Arcybractwa Różańcowego. W trzy
lata później została zaprowadzona
Nieustanna Nowenna, a w 1980 r.
na uroczystość odpustową przy-
była pierwsza po wojnie piesza
pielgrzymka z Jodłowna w regio-
nalnych strojach kaszubskich. Po-
ważnym momentem na drodze do
koronacji Cudownego Obrazu były
uroczyste obchody 750-lecia parafii
podczas odpustu w 1986 r., których
upamiętnieniem jest piętnaście ka-
plic różańcowych, przy których co-
dziennie od maja do października
członkowie Żywego Różańca czy
Rycerstwa Niepokalanej odmawia-
ją Różaniec w intencji parafii.

Duchowym przygotowaniem do
koronacji była 9-tygodniowa No-
wenna do Matki Bożej, zakończona
pielgrzymką na Jasną Górę w li-
stopadzie 1986 r.

Pomijając inne szczegóły, wspo-
mnę, że złote korony z ofiarowanej
przez parafian biżuterii wykonał
w Szczecinie złotnik pan Zygmunt
Zieliński. Część biżuterii ofiaro-
wali też parafianie mierzeszyńscy.
Ofiarodawcami byli też Arcybiskup
Tadeusz Gocłowski i ks. kanonik
Wojciech Matys oraz ks. kanonik
Gerard Borys wicedziekan i pro-
boszcz w Mierzeszynie. Do korona-
cji Cudownego Obrazu parafianie
przygotowali się przez Misje św.
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prowadzone przez ojców redempto-
rystów z Gdyni.

Po ukoronowaniu Cudownego
Obrazu 12 czerwca 1978 r. przez
Papieża obchodzimy Tygodniowy
Odpust związany ze świętem Na-
rodzenia Matki Bożej – 8 września
i drugi mniejszy odpust – 15 sierp-
nia.

Odpust jest publicznym wyraże-
niem czci Matce Bożej i wdzięczno-
ści za to, że tu zechciała sobie obrać
tron, czyli miejsce szczególnego wy-
słuchiwania naszych modlitw.

Zbliżają się kolejne Tygodniowe
uroczystości odpustowe w dniach
od 5 do 12 września. Bądźmy
wiernymi spadkobiercami czci od-
dawanej Matce Bożej przez naszych
przodków. Niech każdy z nas w da-
rze Matce Bożej złoży czyste serce.
Niech wśród wierzących parafian

nie będzie nikogo, kto nie przystą-
piłby w czasie Tygodniowych uro-
czystości do Komunii św. Ona dała
Jezusowi ziemskie życie i chce nam
dać Jezusa, który jest naszym „Ży-
ciem”. Proszę – otwórzmy „drzwi
serca” dla Jezusa w wigilię nowe-
go Tysiąclecia wiary. Niech słowa
pieśni: „Daj mi Jezusa o Matko
moja na krótki życia ziemskiego
dzień” nie będą pustymi w naszych
ustach. Zaprośmy na te odpusto-
we gody bliskich, krewnych, ro-
dzeństwo. Przybywajmy nie tylko
w niedzielę, ale i podczas całe-
go Tygodnia, by godnie uczcić Tę,
która całym sercem pierwsza nas
ukochała. Dla wielu z nas przecież
będzie to ostatni odpust w życiu.

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Wrzesień 1999

5 września: 23 Niedziela
zwykła

Ez 33, 7 – 9
Rz 13, 8 –10
Mt 18, 15 – 20

Kościół nie jest społecznością wy-
łącznie ludzi świętych. W życie
dzieci Kościoła wkrada się zło –
grzech. Według nauki Pana Jezusa
także grzesznika trzeba traktować
jak brata, upomnieć go. Jeśli nie
przyjmuje upomnienia nawet całej

wspólnoty, wówczas sam stawia się
poza Kościołem.

Potępić, upomnieć nie jest trud-
no. Najtrudniej złego człowieka jest
uważać nadal za brata i tak go trak-
tować. Pan Jezus przypomina, że
grzesznika należy traktować jak
syna marnotrawnego i modlić się
o jego powstanie z upadku.

12 września: 24 Niedziela
zwykła

Syr 27, 30 – 28, 7
Rz 14, 7 – 9
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Mt 18, 21– 35

Słowo Boże stawia nam dziś
pod rozwagę problem przebacze-
nia. Pan Jezus ogranicza do mini-
mum starą zasadę odwetu: „oko za
oko, ząb za ząb” i uczy na własnym
przykładzie, że trzeba bliźniemu
przebaczyć; jeśli Bóg przebacza
nam to i my winniśmy przeba-
czać braciom, nie pozornie tylko,
ale z całego serca. Św. Piotr stawia
Jezusowi pytanie o granicę przeba-
czenia. Jezus wyjaśnia, że nie ma
żadnych granic. Wszyscy żyjemy
dzięki temu, że Bóg nam z ser-
ca i stale przebacza. Jeżeli sam
Bóg nam przebacza, to nie godzi
się by ludzie odmawiali przebacze-
nia równym sobie, lub przebaczali
pozornie. Bóg odrzuca od siebie
tego, kto nie chce być miłosierny
i przebaczający względem bliźnich.

19 września: 25 Niedziela
zwykła

Iz 55, 6 – 9
Flp 1, 20c – 24.27a
Mt 20, 1–16a

Zdarza się, że czynimy sobie Bo-
ga na własne podobieństwo. Chce-
my podpowiedzieć Bogu jak po-
winien postępować względem czło-
wieka. Przypowieść dzisiejszej nie-
dzieli o robotnikach w winnicy
wyraźnie odróżnia dobroć Boga
od ludzkiej sprawiedliwości. Jawi
się nam suwerenna władza Boga,
który do swego Kościoła zaprasza
celników, nierządnice i pogan, ku
zgorszeniu „sprawiedliwych”. Po-
dobnie jak w przypowieści o synu
marnotrawnym, gdzie starszy brat

obruszył się na ojca, że okazał ser-
ce i dar przebaczenia młodszemu
synowi, tak i robotnicy pracujący
od rana w winnicy, mają za złe
gospodarzowi, że jest dobry. Sami
z pierwszych czynią się się ostatni-
mi. Bóg przeciwstawia swoją bez-
graniczną dobroć ludzkiej zazdrości
i skłonności przeceniania własnych
wartości.

26 września: 26 Niedziela
zwykła

Ez 18, 25 – 28
Flp 2, 1–11
Mt 21, 28 – 32

Prorocy Starego Testamentu nawo-
ływali do odstąpienia od bezbożno-
ści. Jezus wzywał do nawrócenia,
jako naszej szansy na zbawienie.
Nawrócenie nie jest łatwe. Ale Bóg
jest bardzo cierpliwy i chce nam
pomóc. Nawrócenie jest drogą do
zbawienia. Przypowieść dzisiejszej
niedzieli o dwóch synach, łącznie
z przypowieściami o przewrotnych
rolnikach i uczcie królewskiej, sta-
nowi całość. Wszystkie te trzy przy-
powieści się dopełniają. W przypo-
wieści stanowiącej treść dzisiejszej
Ewangelii Pan Jezus podkreśla, że
liczą się czyny, a nie tylko sło-
wa. Naukę tę zrozumieli celnicy
i grzesznicy, pozwalali się popro-
wadzić Janowi Chrzcicielowi, a póź-
niej Jezusowi. Na drogę prawa nie
chcieli wejść „sprawiedliwi” fary-
zeusze i dlatego zostają napiętno-
wani. Przypowieść skierowana jest
także do nas i do naszych czasów.
Od nas też Pan Jezus oczekuje
nawrócenia.
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ŚWIĘTA

8 września: Narodzenie Najświęt-
szej Maryi Panny – odpust w archi-
diecezjalnym Sanktuarium w Swa-
rzewie i Trąbkach Wielkich

14 września: Podwyższenie Krzy-
ża Świętego – odpust w Pruszczu
Gdańskim

15 września: Matki Bożej Bolesnej
– odpust w kościele parafialnym
MB Bolesnej w Gdańsku przy ul.
Łąkowej

Czcimy polskich Świętych
i Błogosławionych

1 września: bł. Bronisławy

7 września: bł. Melchiora Gro-
dzieckiego

9 września: bł. Anieli Salawy

18 września: św. Stanisława Kost-
ki

23 września: bł. Bernardyny Ja-
błońskiej

25 września: bł. Władysława
z Gielniowa

Inne święta

21 września: św. Mateusza Apo-
stoła i Ewangelisty

29 września: świętych Archanio-
łów Michała, Gabriela i Rafała

WYDARZENIA

1 września: uroczyste rozpoczę-
cie nowego roku szkolnego; Msza
św. dla Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w kościele w Trąbkach
Wielkich o godz. 900 i w szkole
w Ełganowie o godz. 1030.

***
2 września: pierwszy czwartek
miesiąca; spowiedź św. dzieci miej-
scowych oraz dorosłych od godz.
1530.

***
3 września: pierwszy piątek mie-
siąca; spowiedź święta dzieci z wio-
sek oraz dorosłych od godz. 1500.

***
4 września: pierwsza sobota mie-
siąca; od godz. 900 kapłani z innych
parafii będą słuchać spowiedzi św.
z okazji nadchodzącego Tygodnio-
wego Odpustu.

***
5 września: godz. 1100 – uro-
czyste rozpoczęcie Tygodniowego
Odpustu Mszą św. z procesją eu-
charystyczną.

***
12 września: godz. 1200 – uroczy-
stość dziękczynna za tegoroczne
plony i zakończenie Tygodniowe-
go Odpustu Mszą św. z procesją
eucharystyczną.

ks. E. Szymański
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PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

od 5 do 12 września 1999

Niedziela 5 września –
Rozpoczęcie Odpustu
630 Godzinki o NMP

700 Msza św. z homilią

830 Msza św. z homilią

1100 Uroczysta suma z procesją
– celebruje Ks. Dziekan
Prałat Stanisław Gackowski –
parafia Wniebowzięcia NMP,
Żukowo

1800 Msza św. i Apel Jasnogórski

Poniedziałek 6 września –
Dzień Małżeństw
1700 Różaniec w intencji

małżeństw

1800 Msza św., odnowienie
przysięgi małżeńskiej –
celebruje Ks. Dziekan
Kanonik Stanisław Dułak
– parafia św. Michała
Archanioła, Sopot; po Mszy
św. spotkanie Przymierza
Rodzin

2100 Apel Jasnogórski

Wtorek 7 września – Dzieci
szkolne, dziękczynienie
za sakrament Chrztu,
I Komunię Św. i sakrament
bierzmowania
1700 Nabożeństwo Maryjne

1800 Msza św. z homilią –
koncelebrują Ks. Wicedziekan
Adam Kroll – parafia św.
Barbary w Gdańsku oraz

Ks. Wikariusz Jacek Tabor
– parafia MB Nieustającej
Pomocy, Pruszcz Gdański

2100 Apel Jasnogórski

Środa 8 września – Dzień
Liturgicznej Służby Ołtarza
1700 Nabożeństwo Maryjne

1800 Msza św. z homilią –
celebruje Ks. Proboszcz
Tadeusz Chajewski – parafia
M. B. Nieustającej Pomocy,
Gdańsk-Brętowo; ministranci
odnowią przyrzeczenia
ministranckie; uczestniczą
nadzwyczajni szafarze
Eucharystii z całego dekanatu

2100 Apel Jasnogórski

Czwartek 9 września – Dzień
Czcicieli NMP, Żywy Różaniec,
Rycerstwo Niepokalanej
1700 Różaniec Fatimski

1800 Msza św. dziękczynna za
koronację, poświęcenie
pojazdów – celebruje Ks.
Proboszcz mgr Eugeniusz
Stelmach – parafia św. Brata
Alberta, Gdańsk-Przymorze

2100 Apel Jasnogórski

Piątek 10 września – Dzień
Chorych
1630 Droga Krzyżowa przy

kaplicach

1800 Msza św. z homilią
i udzielenie Sakramentu
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Chorych – celebruje Ks.
Dziekan Kanonik Stanisław
Łada – parafia Podwyższenia
Krzyża Św., Pruszcz Gdański;
homilię wygłosi Ks. Kapelan
Leon Dąbski, pallotyn
z Gdańska

2100 Apel Jasnogórski

Sobota 11 września – Dzień
Młodzieży
1000 Pielgrzymka kapłanów;

Mszy św. koncelebrowanej
przewodniczy Ks. Arcybiskup
Tadeusz Gocłowski,
Metropolita Gdański

1500 Początek Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu

1700 Nabożeństwo Maryjne
i Nowenna do Matki Bożej

1800 Msza św. z homilią –
koncelebrują Ks. dr Wiesław
Stolc i Ks. mgr Krzysztof
Sroka; młodzież zawierzy

Matce Bożej Trąbkowskiej
nowy rok szkolny

2100 Apel Jasnogórski

Niedziela 13 września –
Uroczystość centralna,
dziękczynienie za tegoroczne
plony
700 Msza św. z homilią

830 Msza św. z homilią

1200 Msza św. koncelebrowana
przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z wszystkich
parafii dekanatu, Pruszcza
Gdańskiego, Pszczółek
i Godziszewa – przewodniczy
Ks. Biskup

Błogosławieństwo tego-
rocznych plonów, korony
żniwne z wszystkich
wiosek biorą udział
w procesji

1800 Msza św. i Apel Jasnogórski

PROMIENIOWANIE KOŚCIOŁA W POLSCE
na kraje ościenne w okresie powojennym

W okresie stalinowskim prześla-
dowanie Kościoła w Polsce, choć
dotkliwe, nie było tak drastyczne
w skutkach jak gdzie indziej. Na
przykład nie uległy u nas likwidacji
zakony męskie ani żeńskie, co mia-
ło miejsce w innych krajach obozu
komunistycznego. Poza Polską tyl-
ko na Węgrzech pozostawiono 4
zgromadzenia męskie zajmujące się
w ograniczonym zakresie wychowa-
niem młodzieży. W Polsce ostały się

wyższe seminaria duchowne, acz-
kolwiek niższe seminaria zostały
zamknięte, a gmachy po nich prze-
jęte przez władze komunistyczne.
W Polsce nie zamykano kościołów,
co miało miejsce szczególnie na tere-
nach byłego Związku Radzieckiego.
Wielka to zasługa kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, który obronę
Kościoła przypłacił więzieniem. Gdy
władza komunistyczna czuła się za-
grożona, szukała oparcia w Kościele
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i w tych momentach łagodziła terror
wobec Kościoła.

Całkowicie nowy rozdział sto-
sunków państwa i Kościoła nastąpił
z chwilą wyboru metropolity kra-
kowskiego kardynała Karola Woj-
tyły na papieża, 16 października
1978 r. W ówczesnym obozie socja-
listycznym na różnych szczeblach
władzy uważano, że „towarzysze
polscy” są zbyt liberalni wobec
Kościoła. A już wybór Polaka na
papieża stanowił dla nich swego
rodzaju szok. Z komentarzy pra-
sowych i telewizyjnych widać było
nieprzyjazne nastroje wobec Pol-
ski w Związku Radzieckim, Cze-
chosłowacji, NRD czy w Rumunii.
Komuniści tych krajów nie kryli
niezadowolenia ze słabości władz
polskich wobec Kościoła. Mówiono
tam: „Przecież wystarczyło odmó-
wić kardynałom paszportu”, a nie
doszłoby do wyboru Polaka na bi-
skupa Rzymu.

Ludzie wierzący obozu komuni-
stycznego natomiast z zaintereso-
waniem patrzyli na pracę Kościoła
w Polsce, a nawet z dużą nadzieją.
Tak było wśród Czechów, Słowaków,
Litwinów i Węgrów. W tym okresie
zniewolenia do Polski przyjeżdżały
wycieczki księży i katolików świec-
kich, aby zaopatrzyć się u nas
w literaturę religijną i teologiczną,
naczynia i szaty liturgiczne, obrazki
i przedmioty kultu. W nielicznych
seminariach duchownych w Cze-
chosłowacji, na Litwie czy Ukrainie
klerycy uczyli się języka polskiego,
by w ten sposób poznawać literatu-
rę teologiczną niedostępną w swoich
krajach. Również młodzi Czesi, Sło-
wacy, Litwini przyjeżdżali do Polski

i pozostawali tu dłuższy czas, prze-
chodząc formację zakonną, by móc
działać u siebie w podziemiu.

Wizyty papieskie, zwłaszcza
w 1979, 1983 i 1987 roku, ściągały
do nas grupy pielgrzymów z byłe-
go obozu komunistycznego. Wielu
z nich włączyło się w sierpniowe
pielgrzymowanie na Jasną Górę,
by odnowić się w wierze. Władze
(zwłaszcza czechosłowackie) zamy-
kały przejścia graniczne, by utrud-
nić pielgrzymom spotkanie z Papie-
żem, na przykład w Krakowie czy
w Nowym Targu. Musieli korzystać
z dalekich przejść granicznych (np.
w Kudowie), bo bliższe przejścia
były zamknięte.

Przejawem oddziaływania Ko-
ścioła w Polsce na kraje sąsiednie
była Msza św. radiowa nadawana od
września 1980 r. z kościoła Świętego
Krzyża w Warszawie. Transmisje te
były chętnie słuchane za granicą na
Wschodzie i Południu. Na ten czas
zamierały nawet prace w kołcho-
zach.

Odnotować też trzeba pozy-
tywny wpływ ruchów kościelnych
takich jak: Światło-Życie i oaz
ks. Blachnickiego na formowanie
podziemnych elit chrześcijańskich
w ówczesnych krajach komunistycz-
nych. Emisariusze tych ruchów do-
cierali do różnych środowisk, by
przeszczepiać na tamtejszy grunt
idee pogłębionego życia religijne-
go. Pod pozorem podróży turystycz-
nych, w głębokiej konspiracji, polscy
„oazowicze świeccy” poszerzali krąg
katolickich elit w tych krajach.
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Największy wpływ na świado-
mość religijną w krajach obozu ko-
munistycznego wywarł Papież-Po-
lak. Po jego wyborze dostrzeżono
natychmiast zagrożenie dla komu-
nizmu. I rzeczywiście Papież oka-
zał się wkrótce grabarzem systemu
i ustroju komunistycznego. Szcze-
gólne znaczenie odegrały tu piel-
grzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.
Oddziaływały one na całą ówczesną
Europę komunistyczną. Każdy je-
go przyjazd, przemówienia, a nawet
gesty, takie jak hołd złożony pole-
głym stoczniowcom pod pomnikiem
w Gdańsku czy modlitwa na grobie
zamordowanego ks. Jerzego Popie-
łuszki, były jakby duchową bombą
rozkładającą komunizm.

Przypomnijmy w tym kontek-
ście homilię papieską wygłoszoną
w Gnieźnie 3 czerwca 1979 r.
Duży fragment swojej homilii Pa-
pież poświęcił „pobratymcom”, mó-
wiąc o językach słowiańskich,
o chrystianizacji Słowian Połu-
dniowych: Chorwatów, Słoweńców,
Serbołużyczan, Bułgarów czy Li-
twinów. „Nie może ich nie do-
strzec pierwszy w dziejach Kościoła
Papież-Słowianin”. W pewnej chwi-
li dodał: „Ufam, że nas słyszą”.
I rzeczywiście ówczesne władze tych
krajów i tamtejsze społeczeństwa
uważnie wsłuchiwały się w sło-
wa Papieża-Polaka. Reakcją tych
władz było zaostrzenie stanowiska
względem wierzących i usiłowanie
„odizolowania” swoich obywateli od
„zgubnych wpływów obywatela Woj-
tyły”. Wierni tych krajów natomiast
słuchali słów Papieża z wielką na-
dzieją i radością.

Rok 1989 zwany „Jesienią Lu-
dów” pokazał jak prorocze było
przepowiadanie Ojca Świętego. Wy-
raz radości z przemian w Europie
Środkowej i Wschodniej dał Papież
w encyklice „Centesimus annus”.
Jeden rozdział tej encykliki poświę-
cił refleksji nad rokiem 1989.

Nowa rzeczywistość przyniosła
Kościołowi w byłym bloku komuni-
stycznym wolność, a zarazem posta-
wiła Go przed wielorakimi trudno-
ściami. Brakowało i nadal brakuje:
świątyń, które zniszczono lub zde-
montowano, sprzętu liturgicznego
– ksiąg, szat i naczyń liturgicz-
nych, kapłanów i seminariów du-
chownych. Znów oczy wiernych zza
wschodniej i południowej granicy
zwróciły się do Kościoła w Pol-
sce z prośbą o pomoc. I Kościół
w Polsce podjął wyzwanie chwili, by
przyjść z pomocą wiernym w tych
krajach. Posyła kapłanów na Bia-
łoruś, Ukrainę i do Rosji. Księża
z Polski stanowią obecnie ponad
połowę duchowieństwa katolickie-
go w europejskiej części Rosji, na
Białorusi i Ukrainie. To z Polski
płynie stała pomoc materialna na
odbudowę zrujnowanych kościołów
lub budowę nowych. W naszym kra-
ju w wielu seminariach kształci się
na przyszłych kapłanów kleryków
zza wschodniej granicy. Jeszcze dłu-
go pomoc Kościoła w Polsce będzie
potrzebna wiernym byłego obozu
komunistycznego, gdzie Kościół ka-
tolicki został szczególnie zraniony
i osłabiony.

ks. E. Szymański
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Autorka artykułu wraz z mężem pod szczytem Aiguille
du Midi w Alpach.

Dzięki podróżom mamy okazję
poznać wiele nowych miejsc i wielu
ludzi. W trakcie moich, dość już licz-
nych wędrówek po Europie, zawsze
bardziej od spotkań z zabytkami
ceniłam sobie spotkania z ludźmi.
Poznanie człowieka to dla mnie
najcenniejsze doznanie. Dwutygo-

dniowa wycieczko-
-pielgrzymka dała mi
szansę lepszego pozna-
nia znajomych oraz na-
wiązania nowych zna-
jomości. Długi, wspól-
nie spędzony czas od-
krył niejedną cechę
charakteru i ukazał
nowe oblicza, zdawać
by się mogło, zna-
jomych osób. Wróci-
łam z wycieczki bo-
gatsza, między inny-
mi o spostrzeżenia do-
tyczące naszego księ-
dza proboszcza, który
ujął mnie życzliwością
i troską o wszystkich
uczestników wyprawy,
bez względu na to, czy
byli bardziej uczestni-
kami pielgrzymki, czy
też wycieczki. Ksiądz
Szymański całą swoją
energię poświęcał two-
rzeniu przyjaznej at-
mosfery i łagodzeniu
napięć. Dobrym sło-
wem, własnym postę-
powaniem oraz modli-

twą dążył do tego, by każdy zechciał
zrezygnować nieco z własnego EGO
na rzecz życzliwego spojrzenia na
bliźniego i jego potrzeby. Za tę mądrą
lekcję dziękuję!

Inne wspaniałe doznanie za-
wdzięczam wjazdowi na Aiguille du
Midi, w samym sercu masywu Mont
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Blanc. Odrobina strachu połączona
z zachwytem towarzyszyła wjazdowi
na wysokość 3842 metrów. Widok ze
szczytu przeszedł wszelkie oczekiwa-
nia! Stojąc nad obłokami i patrząc na
potężny, lodowy szczyt Mont-Blanc
(4807 m) czuliśmy się mali i bezbron-
ni. W całej okazałości ukazała się
przed nami uroda, groza i potęga gór,
a człowiek, nawet ten starający się
rzucić naturze wyzwanie,
jak alpiniści, których ob-
serwowaliśmy, jawił się ja-
ko niewiele znaczący py-
łek. Były to niezapomnia-
ne wrażenia, które, nie
tylko w przenośni, zapie-
rały dech w piersiach!

Jadąc na wyciecz-
kę bardzo cieszyłam się
z okazji ponownego spo-
tkania z pełnym uroku
i czaru miastem – Barce-
loną. Tak jak przed sied-
miu laty, tak i teraz, od-
czułam niedosyt po jedno-
dniowym pobycie w stoli-
cy Katalonii. Z ciekawo-
ścią sprawdziłam postęp
robót w kościele Sagrada
Familia, którego budowę
rozpoczęto od wmurowa-
nia kamienia węgielnego
w 1882 roku i z niewielki-
mi przerwami kontynuuje
się do dziś. Twórca projek-
tu Antonio Gaudi czter-
dzieści lat życia poświęcił
owej budowie, a pierw-
szą wzniesioną wieżę zo-
baczył rok przed śmier-
cią (w 1925 roku). Rzut
oka na park Gaudiego,

na urokliwe stare miasto i kate-
drę św. Eulalii, patronki Barcelony,
dźwięki hiszpańskiej muzyki odbija-
jące się echem wśród wąskich uli-
czek, to wszystko sprawiło, że posta-
nowiłam – muszę wrócić tu jeszcze
na dłużej!

Cdn.

Ewa Wojewódka

Bazylika Świętej Rodziny w Barcelonie – jej budowa
trwa już od ponad 100 lat.
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PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
postój w Trąbkach Wielkich 28 lipca 1999 r.

Jedna z grup obsługujących pielgrzymów na stadionie w pełnej gotowości do pracy.

Do posługi pielgrzymom chętnie włączały się dzieci i młodzież.
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Wśród pielgrzymujących była grupa niepełnosprawnych, którym inni pielgrzymi
chętnie służyli pomocą.

Zwykła woda smakuje pielgrzymom jak dojrzałe wino, dlatego trzeba wziąć
„zapasy” na dalszą drogę.
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KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich

W dniach 22 lipca i 4 sierp-
nia odbył się konkurs na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Trąbkach Wielkich. Do konkur-
su przystąpiło troje kandydatów:
Wiesława Niedzielska, Przemysław
Sautycz i Ewa Wojtas. W skład Ko-
misji Konkursowej, powołanej przez
Radę Gminy na sesji w dniu 9 lip-
ca, weszli: Krystian Latoszewski
i Stanisław Dziemiński z ramie-
nia Rady Gminy; Lucyna Miniewicz
i Irena Pieczulis reprezentujące Ku-
ratora Oświaty,; Stanisława Gralak
i Agata Caboń delegowane przez
radę pedagogiczną; Hanna Nowak
i Włodzimierz Dyksa reprezentują-
cy rodziców; Walentyna Klemienia
z ramienia ZNP oraz Agnieszka
Kempa przedstawicielka NSZZ „So-
lidarność”.

Po szczegółowym sprawdzeniu
dokumentów złożonych przez kan-
dydatów, Komisja, większością gło-
sów 8:2, postanowiła nie dopuścić
do II etapu konkursu Przemysła-
wa Sautycza, ze względu na brak
aktualnej oceny pracy. Od decy-
zji Komisji zainteresowany posta-
nowił odwołać się do Rady Gminy,
w związku z czym Komisja musiała
przerwać obrady (zgodnie z regu-
laminem konkursu) i oczekiwać na
ustosunkowanie się Rady Gminy
do odwołania. Na sesji Rady Gmi-
ny w dniu 3 sierpnia, na podsta-
wie opinii Komisji Kultury, Oświaty,

Sportu i Zdrowia Rady Gminy, rad-
ni, większością głosów, uwzględnili
odwołanie Przemysława Sautycza
i dopuściło do udziału w II etapie
Konkursu, z aktualną oceną pra-
cy wystawioną przez dyrektora SP
Czerniewo w lipcu br.

W dniu 4 sierpnia odbyło się
drugie posiedzenie Komisji Konkur-
sowej w znacznie zmienionym skła-
dzie (2 nowych przedstawicieli Rady
Gminy: Bogusława Kanka i Jerzy
Ptach, nowy reprezentant Kurato-
rium Oświaty Teresa Dyszlewicz,
a Walentyna Klemienia z ZNP nie
przybyła na posiedzenie Komisji).
Po przesłuchaniu wszystkich kan-
dydatów w głosowaniu tajnym, kan-
dydaci otrzymali następujące ilości
głosów: W. Niedzielska – 1 głos,
P. Sautycz – 6 głosów i E. Wojtas –
2 głosy.

Tak więc zwycięzcą konkursu
został Przemysław Sautycz, jednak
Zarząd Gminy może powierzyć sta-
nowisko dyrektora dopiero po uzy-
skaniu pisemnej opinii Kuratora
Oświaty w Gdańsku. Kurator pi-
smem z dnia 13 sierpnia zgłosił
zastrzeżenia odnośnie powierzenia
stanowiska dyrektora SP w Trąb-
kach Wielkich Przemysławowi Sau-
tyczowi, uzasadniając swoje stano-
wisko tym, że ocena pracy kandyda-
ta z dnia 23 lipca br. przez dyrektor
SP w Czerniewie Kazimierę Kozak
została dokonana z naruszeniem
przepisów i nie można jej uznać.
W konkluzji swojego stanowiska
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kurator stwierdza, że kandydat nie
spełnia wymagań określonego roz-
porządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i nie może zajmować sta-
nowiska dyrektora szkoły.

O dalszej procedurze wyłonienia
dyrektora SP w Trąbkach Wiel-

kich poinformujemy w następnym
numerze „Kany”.

S. D.

Z ostatniej chwili: dyrektorem
SP w Trąbkach Wielkich przez naj-
bliższy rok będzie pani Elżbieta
Gralak.

FUNDUSZE EMERYTALNE
wejść czy nie wejść?

Jest to pytanie ostatnio sta-
wiane bardzo często przez osoby
między 30-tką a 50-tką. Jesteśmy
atakowani przez akwizytorów fun-
duszy emerytalnych, którzy nama-
wiają nas do szybkiego wyboru
funduszu. Czy nam się to opła-
ca? Podstawowa różnica między
dotychczasowym systemem ZUS,
a nowy system polega na tym, w ja-
ki sposób przyrasta kapitał, a więc
jaka będzie moja emerytura.

Kapitał w ZUS jest corocznie
waloryzowany o określony procent
(procent realnego wzrostu fundu-
szu płac w kraju). Nowy system
zakłada przekazywanie części skła-
dek do wspomnianych wyżej fun-
duszy emerytalnych. Będą one in-
westowane w akcje, obligacje itp.
Z doświadczeń światowych wynika,
że w długiej perspektywie ten spo-
sób inwestowania jest lepszy niż
dotychczasowy system ZUS. Ale
należy pamiętać, że opłacalność
oszczędzania w nowym systemie
zależy przede wszystkim od wieku

(ile lat pozostało do emerytury)
oraz osiąganych zarobków, które
otrzymujesz. Im mniej lat do osią-
gnięcia wieku emerytalnego i gdy
zarobki twoje są niższe niż średnia
krajowa, to szansa na prześcignię-
cie ZUS-u jest niewielka. Inaczej
mówiąc, osoby, które mają 35 lat
i więcej, a ich dochody brutto są
niższe niż 1500 zł/miesiąc (tyle
wynosi średnia krajowa) powinny
raczej zostać w starym systemie
ZUS, niż podjąć ryzyko obietni-
cy funduszy emerytalnych. Sprawa
jest o wiele prostsza dla tych osób,
których dochody są znacznie wyż-
sze. Decyzja tutaj jest jednoznaczna
– fundusze emerytalne.

Akwizytorzy funduszy emery-
talnych bardzo często przedkładają
nam symulacje przyszłych emery-
tur. Pamiętajmy jednak, że to nie
jest gwarancja, tylko obietnica. De-
cyzja i tak należy do Ciebie.

Teofil Bąk
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Z BOKU

Drodzy czytelnicy pisma para-
fialnego „Kana”, pozwólcie, że się
podzielę z Wami moimi spostrzeże-
niami, tym co mogliśmy obserwo-
wać w trakcie kolejnych sesji Rady
Gminy Trąbki Wielkie.

Przeszło pół roku temu w demo-
kratycznych wyborach wybraliśmy
radnych – osoby, które mają re-
prezentować interesy mieszkańców
naszej gminy tak, ażeby żyło się
nam coraz lepiej. Wszystkich nas
łączy jedno – jesteśmy mieszkańca-
mi tej gminy. Można powiedzieć, że
gmina jest to nasz wspólny dom.
I nie bez znaczenia jest dla nas to,
co się w naszym domu dzieje.

Przyglądając się obradom i za-
chowaniu grupy radnych, mam wie-
le wątpliwości co do słuszności po-
dejmowanych przez nich decyzji.
Na wniosek kilkunastu radnych in-
spirowanych przez panów J. Srokę
i Cz. Makowskiego odwołano wójta,
zarzucając mu:
� złą pracę urzędu, arogancję pra-

cujących w nim urzędników, nie-
gospodarność;

� budowę hali sportowej – zbyt wiel-
kiej jak na potrzeby wsi Trąbki
Wielkie;

� rozbudowę Ośrodka Zdrowia
w Trąbkach Wlk. jako niepotrzeb-
ną.

Powyższe zarzuty opiniowały dwie
komisje. Komisja rewizyjna pod
przewodnictwem radnej B. Kanki
ze wsi Kaczki oraz komisja ekono-
miczna której przewodniczył radny

B. Konkol ze wsi Domachowo. Wy-
dały one oświadczenia, że zarzuty
stawiane przez radnych są w pełni
uzasadnione i wnioskują o odwoła-
nie wójta gminy pana Stanisława
Dziemińskiego z zajmowanego sta-
nowiska.

Czym kierowały się i z kim kon-
sultowały się te komisje wydając
negatywną opinię? Jest to pyta-
nie, na które sami musimy znaleźć
odpowiedź. Spróbujmy je przeanali-
zować, odnosząc się do stawianych
zarzutów.

Zła praca urzędu? Na zebraniu
wiejskim w Trąbkach Wlk. na ten
temat odpowiadał radny K. Kozak
(członek odwołanego zarządu i prze-
wodniczący rady poprzedniej kaden-
cji). Była to odpowiedź wymijająca.
Nie potrafił w sposób jasny, zrozu-
miały udzielić wyczerpującej odpo-
wiedzi na to pytanie. W przeciągu
ponad czteroletniej pracy urzędu,
jak przyznał, wpłynęła jedna pisem-
na skarga do Urzędu Gminy.

Rozbudowa hali sportowej. Na
ten zarzut odpowiadał były wójt Sta-
nisław Dziemiński, mówiąc o wy-
mogach (wysokość, szerokość itd.)
postawionych przez Urząd Kultu-
ry Fizycznej, Totalizator Sporto-
wy, Kuratorium – instytucje, które
mają współfinansować wspomnianą
budowę. Owszem można było wybu-
dować mniejszą salę gimnastyczną
z własnych środków, na dzisiejsze
potrzeby. Ale przecież dobry gospo-
darz myśli perspektywicznie. Wie,
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że jest to pozorna oszczędność. Bo-
wiem za parę lat może się okazać, że
będzie ona za mała i nie spełni swo-
ich zadań. Przykładem niech będzie
dobudowane skrzydło w szkole pod-
stawowej w Trąbkach Wlk., które
było właśnie rozwiązaniem tymcza-
sowym. Poniesiono koszty projektu,
szkoła zyskała parę klas i świetli-
cę, a o sali gimnastycznej nikt nie
pomyślał. Po pewnym czasie oka-
zało się, że i tak jest to za mało.
Wydano nasze pieniądze w sposób
nieprzemyślany! O tym problemie
na pewno dużo więcej mogą powie-
dzieć nauczyciele, dyrektorzy szkół
i rodzice, których dzieci uczęszczają
do nich. Ale kto ich o to pyta?
Wydaje mi się, że niektórzy rad-
ni nie dostrzegają tego problemu.
Pewnie ich dzieci dawno wyrosły
ze szkolnych ław. A pytania – jak,
czego i w jakich warunkach mają
się uczyć nasze pociechy – są im
bardzo dalekie.

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia
w Trąbkach Wlk. jest nieko-
nieczna, można było wyremon-
tować istniejący budynek. Ośro-
dek Zdrowia wybudowano prawie
25 lat temu dla małej wsi, jaką były
wtedy Trąbki Wielkie, w którym
pracował jeden lekarz i dentysta.
Dziś wieś nasza znacznie się roz-
budowała i przybywa nam miesz-
kańców, a z miejscowego Ośrodka
Zdrowia korzysta przeszło 5 tys.
pacjentów. W jednym budynku pra-
cuje trzech lekarzy, dentysta i pielę-
gniarki. Ponadto znajduje się w nim
apteka. Trudno nie zauważyć, że
jest w nim bardzo ciasno. Brak jest
gabinetów lekarskich, zabiegowych,

miejsc gdzie można zainstalować
sprzęt medyczny a także sanita-
riatów i szatni. Podjęto starania
o jego rozbudowę i jest to jedyny
i konieczny krok do polepszenia
świadczonych tam usług medycz-
nych.

Czy mogą to być zarzuty? Czy
działania podjęte przez byłego
wójta świadczą o niegospodar-
ności?

W momencie podejmowania tak
ważnej dla naszej gminy decyzji,
wiele osób (mieszkańcy, sołtysi, dy-
rektorzy szkół podstawowych) jed-
noznacznie sprzeciwiło się wniosko-
wi o odwołanie pana St. Dziemiń-
skiego z zajmowanego stanowiska
wójta gminy.

Na wniosek radnego Cz. Makow-
skiego wspomniana grupa radnych
przegłosowała uniemożliwienie za-
brania głosu przez publiczność i soł-
tysów obecnych na sesji, co wywo-
łało nasze duże oburzenie. Radni,
których sami wybraliśmy, teraz nie-
stety nie chcieli nas słuchać. Jest
to smutne. Zburzono pewien po-
rządek, nadużyto władzy i zaufania
które trudno będzie ponownie zdo-
być, odbudować.

„Dostaliśmy władzę i teraz my
rządzimy. Sołtysi, mieszkańcy, ich
głosy się nie liczą” – takie słowa pa-
dły z ust radnych Cz. Makowskiego
i K. Kozaka.

Prawdopodobnie dlatego na sesji
w dniu 10.08 1999 r. zauważalna
była nieobecność części sołtysów.
Po co mają przychodzić i uczest-
niczyć w sesjach odgrywając role
statystów?
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Radni z trudem wybrali nowy
zarząd w skład którego weszli pano-
wie: Lul, Latoszewski (należy wspo-
mnieć, że obaj byli również członka-
mi odwołanego zarządu) oraz pan
Sroka.

Okazało się, że stworzona koali-
cja wystarczyła do obalenia wójta
lecz przy podziale foteli coś zazgrzy-
tało w tej rozpędzonej maszynie.
Wójtem został radny B. Konkol,
a jego zastępcą radny K. Kozak.

Przy ustalaniu wynagrodzenia
dla zastępcy wójta, ze zdumieniem
można było zauważyć, że radna
B. Kanka nie rozróżnia pojęć: brut-
to, netto! Jest to dziwne zważywszy
na fakt, że przewodniczy komisji
rewizyjnej, która ma do czynienia
z różnymi dokumentami księgo-
wymi i finansowymi oraz ocenia
wykonanie budżetu.

Mamy nową władzę, nowe spoj-
rzenie, nowy zapał do pracy. Czas
byśmy wszyscy włączyli się aktyw-
niej niż dotąd w życie naszej gminnej
społeczności. Uczestniczmy w ze-
braniach wiejskich. W ten sposób
rozwiążemy wiele spraw, które nas
nurtują. Żądajmy zajęcia konkret-
nego stanowiska od naszych rad-
nych. My ich wybraliśmy i my
możemy ich odwołać, jeśli nie speł-
niają naszych oczekiwań. Nie jest
to głos groźby, lecz głos któremu
zależy na porozumieniu, dialogu,
abyśmy nauczyli się ze sobą rozma-
wiać i wyciągać wspólnie wnioski
dla dobra nas wszystkich.

Teofil Bąk

WIADOMOŚCI GMINNE

W dniach 3 i 10 sierpnia br.
odbyła się VII sesja Rady Gminy.
W zatwierdzonym porządku obrad
znalazły się następujące tematy:
� podjęto uchwałę o zmianie budże-

tu gminy na 1999 r.;
� pozytywnie rozpatrzono odwoła-

nie Przemysława Sautycza od de-
cyzji Komisji Konkursowej, nie
dopuszczającej go do II etapu kon-
kursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich. Jednocześnie, w związ-
ku z rezygnacją z członkostwa
w Komisji Konkursowej złożoną
przez Stanisława Dziemińskiego
i Krystiana Latoszewskiego, Ra-
da Gminy delegowała do pracy

w tej Komisji Bogusławę Kan-
kę i Jerzego Ptacha (obszerniej
o przebiegu konkursu na dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich piszemy w innym.
miejscu „Kany”);

� w kolejnym punkcie przystąpiono
do procedury wyboru wójta. Je-
dynym kandydatem na tę funkcję
był Błażej Konkol z Domachowa,
który w głosowaniu tajnym, wy-
brany został na stanowisko wójta
naszej gminy. Na jego wniosek
Rada Gminy postanowiła odro-
czyć realizację dalszych punktów
programu sesji do 10 sierpnia.
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W dniu 10 sierpnia odbyła się druga
część sesji, w trakcie której dokona-
no wyboru zastępcy wójta i zarządu
gminy.

Wójt, Błażej Konkol, zgłosił kan-
dydaturę Karola Kozaka na stano-
wisko zastępcy wójta – w głosowaniu
tajnym kandydat uzyskał wymaga-
ną liczbę głosów i objął stanowi-
sko zastępcy wójta. Przed wyborem
zastępcy wójta Rada ustaliła jego
wynagrodzenie, które wynosić bę-
dzie 75% wynagrodzenia wójta, czyli
około 2,6 średniej krajowej płacy.

Następnie wójt zaproponował 3
kandydatów do Zarządu Gminy:
Andrzeja Lula z Klępin, Krystiana
Latoszewskiego z Drzewiny i Józefa
Srokę z Trąbek Wielkich. W gło-
sowaniu tajnym A. Lul i J. Sro-
ka otrzymali wymaganą liczbę gło-
sów, natomiast K. Latoszewski nie
został wybrany w skład Zarządu.
Po długiej przerwie, przeznaczonej
na namawianie K. Latoszewskie-
go na ponowne kandydowanie oraz
na przekonywanie radnych z ko-
alicji do głosowania na tę kandy-
daturę, wójt ponownie zapropono-
wał K. Latoszewskiego do zarządu
i tym razem, w głosowaniu tajnym,
kandydat uzyskał wymaganą liczbę
głosów. Na zakończenie sesji prze-
wodniczący rady Marian Płotka,
w imieniu Rady i Zarządu Gminy,
złożył podziękowanie Stanisławowi
Dziemińskiemu za 9-letnią pracę na
stanowisku wójta i wręczył upomi-
nek od Rady w postaci encyklopedii
PWN.

***
24 lipca, Jednostka OSP Ełga-

nowo uroczyście obchodziła 50-lecie

powstania. Z tej okazji Rada Gmi-
ny ufundowała sztandar dla Jed-
nostki, a strażacy otrzymali meda-
le i odznaczenia. Na uroczystość,
która odbyła się na przyszkolnym
boisku, przybyli zaproszeni goście,
a więc przedstawiciel Wojewody Po-
morskiego, Wicestarosta i Przewod-
niczący Rady Powiatu Gdańskiego,
przedstawiciel Zarządu Wojewódz-
kiego OSP, przedstawiciel Komen-
dy Wojewódzkiej PSP, Komendant
Powiatowy PSP, Komendant Powia-
towy Policji, Komendant Gminny
Policji, przedstawiciele władz gmin-
nych i reprezentanci jednostek OSP
z terenu gminy oraz prezes SM
„Maćkowy” Teresa Krystman.

Najważniejszym punktem pro-
gramu obchodów 50-lecia było wrę-
czenie i nadanie sztandaru. W imie-
niu Rady Gminy sztandar wręczyli
wójt St. Dziemiński i przewodni-
czący Rady M. Płotka, a w imieniu
strażaków sztandar przejął poczet
sztandarowy w składzie: Zenon Or-
likowski, Krzysztof Drożyński i Pa-
weł Zajączkowski. Kolejnym punk-
tem programu było tzw. wbijanie
gwoździ w drzewce sztandaru przez
gości i sponsorów. Następnie szcze-
gólnie zasłużeni druhowie zostali
odznaczeni. Złote medale „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa” otrzymali: Ste-
fan Kaczmarek, Alfons Mach, Zyg-
munt Masa, Wiktor Orlikowski i Le-
on Zulewski. Srebrne medale otrzy-
mali Mieczysław Oroń i Stanisław
Szymczyk, a brązowy – Lech Le-
śniewski. Ponadto odznaki wzoro-
wych strażaków otrzymali: Włady-
sław Łącz, Andrzej Surma i Tomasz
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Poczet sztandarowy w składzie: Zenon Orlikowski, Krzysztof Drożyński i Paweł
Zajączkowski podczas Mszy św.

Komplet strażaków OSP Ełganowo w odświętnych strojach przy jubileuszowym
torcie.
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Zajączkowski. W imieniu odznaczo-
nych podziękowanie złożył prezes
OSP Ełganowo Andrzej Surma.

Kolejnym punktem programu
była Msza św. odprawiona w bu-
dynku nowej remizy OSP, w trak-
cie której ks. Edward Szymański
poświęcił sztandar jednostki oraz
budynek remizy. Następnie druży-
na młodzieżowa złożyła przysięgę
na sztandar, a na budynku remi-
zy odsłonięto tablicę pamiątkową,
honorującą zasłużonych strażaków
z Ełganowa. Na zakończenie uro-
czystości, krótki występ artystyczny
miały dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Ełganowie, a następnie goście,
sponsorzy i strażacy zostali zapro-
szeni na uroczysty obiad do miej-
scowej szkoły. Dodajmy, że całą uro-
czystość uświetniła orkiestra dęta
z Bobowa, a impreza zakończyła się
zabawą do białego rana.

Z kronikarskiego obowiązku in-
formujemy, że Teresa Krystman –
prezes SM „Maćkowy” – zadekla-
rowała patronat Spółdzielni nad
młodzieżową drużyną strażacką, co
zostało przyjęte z dużym aplauzem.

Z okazji „złotych godów” OSP
Ełganowo redakcja „Kany” skła-
da podziękowania i życzenia dla
wszystkich strażaków i ich rodzin.

***
1 sierpnia, na stadionie w Trąb-

kach Wielkich i boisku w Czer-
niewie, odbył się „I Turniej Gmin
w Piłkę Nożną o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Gdań-
skiego”. Do rozgrywek przystąpiły
reprezentacje wszystkich gmin po-
wiatu gdańskiego z wyjątkiem Kol-
bud i Przywidza. Po zaciętych me-
czach eliminacyjnych rozgrywanych

w grupach na obydwóch boiskach,
w meczu o pierwsze miejsce, druży-
na reprezentująca Miasto Pruszcz
Gdański (po bezbramkowym me-
czu) pokonała drużynę Pszczółek
w rzutach karnych 5:4. W meczu
o trzecie miejsce drużyna Trąbek
Wielkich pokonała, również po rzu-
tach karnych, 3:2 drużynę Gminy
Pruszcz Gdański. Zwycięskie druży-
ny otrzymały puchary i piłki, a naj-
lepszym piłkarzem turnieju uznano
Daniela Radziszewskiego z Trąbek
Wielkich. W klasyfikacji Fair Play
puchar otrzymała drużyna z gminy
Cedry Wielkie.

***
26 lipca 91 urodziny obchodził

Władysław Mehring z Mierzeszy-
na. Z tej okazji, dzięki uprzejmo-
ści ks. proboszcza Gerarda Borysa,
na plebanii przygotowano, na cześć
Jubilata, skromną uroczystość, na
którą przybyli: wójt St. Dziemiński,
kierownik GOPS Krystyna Roda,
pracownik socjalny Wiesława War-
da oraz sołtys Mierzeszyna Jan
Rojkiewicz. Były życzenia 200 lat
życia, kwiaty i upominek ufundo-
wany przez gminę. Jubilat, będą-
cy w doskonałej kondycji fizycznej,
często wracał wspomnieniami do
czasów młodości, a szczególnie do
okresu II wojny światowej.

Do życzeń dla Jubilata przyłącza
się również redakcja „Kany”.

***
10 sierpnia 90 urodziny obcho-

dziła Kunegunda Karassek z Ełga-
nowa. W Jej intencji ks. Edward
Szymański, w mieszkaniu Jubilatki

22



Jubilat Władysław Mehring w towarzystwie gości na plebanii w Mierzeszynie.

Jubilatka Kunegunda Karassek (z kwiatami) w otoczeniu rodziny i gości.
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odprawił Mszę św. 11 sierpnia, dele-
gacja gminy w składzie: przewodni-
czący RG Marian Płotka, kierownik
GOPS Krystyna Roda, pracownik
socjalny Wiesława Warda oraz soł-
tys Ełganowa Zenon Orlikowski,
udała się do Jubilatki z życzeniami
i upominkiem ufundowanym przez
gminę. Pani Kunegunda wychowa-
ła trójkę dzieci, doczekała się 8
wnuków i 9 prawnuków. Do życzeń
dla naszej parafianki przyłącza się
również redakcja „Kany”.

***
Zakład Telekomunikacji w Gdań-

sku ogłosił przetarg na budowę
487 sztuk przyłączy telefonicznych
wraz z uruchomieniem abonentów
w centrali w Trąbkach Wielkich.
termin realizacji prac zaplanowano
na okres od 7 września do 20 paź-
dziernika br. Telefonizacja objęłaby
wsie: Rościszewo, Gołębiewko, Go-
łębiewo Wielkie, Ełganowo, Posto-
łowo, Cząstkowo, Graniczną Wieś,
Czerniewo, Czerniec, Kleszczewo,
Kaczki, Łaguszewo, Trąbki Małe,
Złą Wieś i Kłodawę.

S. D.
***

Mieszkańcy wsi Kleszczewo po-
kazali już niejednokrotnie, że się
potrafią wspólnie bawić. W nie-
dzielne popołudnia, już po raz trzeci
z rzędu, całymi rodzinami groma-
dzą się na miejscowym boisku, gdzie
rozgrywane są mecze piłkarskie.

W spotkaniach pomiędzy drużyną
„Kawalerów” a ekipą „Żonatych”
padały wręcz rekordowe wyniki.
Wiele śmiechu i gromkich braw
zebrały miejscowe Panie. Drużyna
„Mężatek” w składzie: M. Kujaw-
ska, M. Jankowska, B. Jażdżewska,
H. Nowak, T. Łyczak, S. Jaroń,
D. Łyczak oraz K. Ohl i U. Duf-
ke pokonała drużynę „Panienek”
7:5. Zwinność, gracja, efektowne
zagrania, a przede wszystkim strze-
lone bramki pokazały, że nie tylko
mężczyźni potrafią grać w futbol.
Zachęcamy inne wsie do organi-
zacji podobnych imprez. 22 sierp-
nia, „Kawalerowie” pokonali „Żona-
tych” 12:1, a na 29 sierpnia zaplano-
wano zakończenie sezonu meczem
rewanżowym „Panny” – „Mężatki”
oraz wspólnym ogniskiem.

Teofil Bąk

***
3 sierpnia 1999 r. 70 urodziny

obchodził doktor Mieczysław Go-
czewski, który od 43 lat jest leka-
rzem kilku pokoleń mieszkańców
naszej gminy. W imieniu pracow-
ników Gminnego Ośrodka Zdrowia
i pacjentów, dziękując za okazywaną
wszystkim dobroć i ciepło, życzy-
my zdrowia, ciągłej pogody ducha
oraz wiecznego optymizmu każdego
dnia.

Dorota Bąk

Zdjęcia na następnej stronie:
U góry: Zawodniczki przed meczem „Mężatki” contra „Panienki”.
Poniżej: Doktor Goczewski w dniu 70 urodzin.

24



DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę 22 sierpnia 1999 r.
odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Parafialnej, w którym uczestniczyło
20 członków Rady i ksiądz proboszcz
E. Szymański. Głównym tematem
były sprawy bieżące i zbliżający się
Tygodniowy Odpust w naszej parafii.

Na początku, już tradycyjnie, radni
rozpoczęli obrady modlitwą, prosząc
Matkę Bożą o pomoc w rozwiązywaniu
spraw parafialnych.

Na samym wstępie ksiądz pro-
boszcz nawiązał do rekolekcji świę-
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tych w naszej parafii, które mają się
odbyć w 2000 roku. Do tej sprawy po-
wrócimy na najbliższym posiedzeniu
Rady.

Ksiądz przypomniał przedsięwzię-
cia omawiane na poprzednim posie-
dzeniu Rady w dniu 23 maja br.
i omówił stan ich realizacji. W tym
kontekście poruszył temat budowy
chodników na cmentarzu oraz ko-
nieczność przeprowadzenia prac ogól-
noporządkowych przed zbliżającym
się 120-leciem istnienia cmentarza.
Główną uroczystością tego jubileuszu
będzie Msza św. na cmentarzu w dniu
1 listopada, tj. w uroczystość Wszyst-
kich Świętych. Przy tej okazji ksiądz
poinformował o trudnościach finan-
sowych tej inwestycji. Podkreślił, że
jedynie wieś Trąbki Wielkie przeka-
zała z wiejskiego funduszu 500 zł
na potrzeby cmentarza, a pozostałe
wsie dotąd jeszcze nie włączyły swoich
funduszy wiejskich. Podczas dyskusji
radni zaproponowali, aby w takich
przypadkach Rady Parafialne zwra-
cały się o pomoc finansową do Rady
Gminy, gdyż troska o cmentarze jest
sprawą całej gminy, a nie tylko parafii.

Padł wniosek, by wszystkie para-
fie w gminie zwracały się do Rady
Gminy, aby corocznie uwzględniać
potrzeby parafii w budżecie gminy.
Ksiądz proboszcz przyznał, że na po-
łudniu Polski jest to normalne, rów-
nież w wielu gminach na Wybrzeżu
parafie otrzymują pomoc finansową
z budżetu gminy. U nas wciąż jeszcze
jest z tym problem, tak jakby radni
gminy nie byli z naszych parafii. Przy
okazji dyskusji o inwestycjach ksiądz
E. Szymański serdecznie podzięko-
wał wszystkim, którzy nie szczędzą
swojego czasu przy pracach na rzecz
parafii.

Radni zostali także zapoznani
z bieżącą sytuacją stanu budowy Do-
mu Pielgrzyma pw. św. Józefa. Należy
stwierdzić, że część mieszkalna jest
już prawie gotowa, z wyposażeniem
włącznie. Teraz prace koncentrują się
na utworzeniu świetlicy, która bę-
dzie spełniać też rolę jadalni czy sali
modlitw. Prace przy ociepleniu z ze-
wnątrz należy koniecznie zakończyć
jeszcze przed zimą, natomiast wykoń-
czenie wnętrz będzie trwało jeszcze
przez całą zimę.

Ksiądz proboszcz w skrócie omó-
wił organizację Tygodniowego Odpu-
stu. Nie rozszerzał tego tematu z uwa-
gi na ograniczony czas posiedzenia
Rady. Podkreślił, że ze szczegółami
zapozna wiernych poprzez ogłoszenia
niedzielne.

Radni podkreślili konieczność za-
łożenia wentylacji wewnątrz kościoła,
oraz otwierania głównych drzwi ko-
ścioła podczas Mszy św. w okresie
letnim. Ksiądz E. Szymański pod-
dał pod dyskusję potrzebę zadaszenia
z tyłu kościoła, jako ochronę przed
deszczem, gdy wszyscy wierni nie
mieszczą się w kościele, np. w czasie
odpustu. Radni przedstawili pomysł
zadaszenia również placu przy ołtarzu
polowym. Po dyskusji ustalono, że tą
sprawą zajmie się grono fachowców,
aby stwierdzić, czy jest to możliwe
oraz ocenić koszty.

Na zakończenie ksiądz pro-
boszcz podziękował wszystkim obec-
nym i prosił o dalszą współpracę dla
dobra parafii. Zaproponował również
termin następnego spotkania przed
uroczystością Wszystkich Świętych,
lub na Boże Narodzenie, jako spotka-
nia opłatkowego.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. Wrzesień 1999

1. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne w parafii – z róży
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– p. Lewandowska

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Wojciecha
– p. Chmielewski

4. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Jadwigi – p. Papis

5. Za zmarłych z rodzin Dreschel
i Mach, godz. 700

O błogosławieństwo dla rodziny
Adama Zarzyckiego, godz. 830

W intencji parafian, godz. 1100

6. Za śp. Sylwestra Reimus
Za śp. Bernarda Rodę
i Rościsława Pańków

7. Za śp. Franciszka, Helenę Laga
oraz za śp. Martę i Brunona
Szczodrowskich

8. O błogosławieństwo dla
Krystyny Tkaczyk w 68
rocznicę urodzin

9. Za śp. Jerzego Osypiuka i za
zmarłych z tej rodziny

10. Za śp. Gertrudę i Wiktora
Etowskich

11. Za śp. Alfonsa Zulewskiego
Za śp. Mariannę i Stanisława
Grallów

12. Za śp. Łucję, Reginę i Jana
Kaszubów, godz. 700

W intencji parafian, godz. 1200

13. Za śp. Piotra Wilka (4. rocznica
śmierci) oraz za śp. Grażynę
Rozenstein

14. Za śp. Waleskę i Adama
Bławatów

15. Za śp. Monikę Grenz
i za śp. Feliksa Warczyńskiego

16. Za śp. Piotra Cieszyńskiego
17. Dziękczynna z intencji

uczestników pielgrzymki do
Lichenia w dniu 9 sierpnia

18. Za śp. Jadwigę Garczyńską
19. Dziękczynna w 8. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Barbary i Jarosława Groth,
godz. 700

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

Dziękczynna za tegoroczne
plony, z wioski Trąbki Wielkie,
godz. 1100

Za śp. Antoninę Czerwińską,
godz. 1800

20. Dziękczynna w 30. rocznicę
sakramentu małżeństwa Renaty
i Romualda Dunstów

21. Za śp. Annę i Pawła Zulewskich
oraz za zmarłych z rodziny
Kromer

22. Za zmarłych z rodzin Chillów
i Baranowskich

23. W pewnej intencji rodziny
Chillów

24. Za śp. Ingę, Zofię i Franciszka
Skibowskich

25. Za śp. Marię i Józefa Kozioł
oraz śp. Pawła Hermann i za
zmarłych z tej rodziny
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26. Za śp. Leona Cieszyńskiego
oraz za zmarłych z rodziny
Ludwichowskich, godz. 830

Dziękczynna za tegoroczne
plony, z wioski Ełganowo,
godz. 1100

27. Za śp. Pelagię Bławat

28. Za śp. Władysława Mućkę
29. Za śp. Paulinę i Anastazego

Chillów
30. O powołania kapłańskie

i zakonne w parafii – z róży
św. Maksymiliana Kolbe –
p. Świerczek

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

6 września: Patryk Piotr Ruciński oraz Mateusz Karol Tkaczyk

26 września: Nikodem Bartłomiej Rybak oraz Aleksandra Karolina
Kardas

Rocznice sakramentu małżeństwa:

2 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Krzysztofa Lulów

2 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Brygidy i Brunona Lagów

17 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Sławomiry i Marka Derów

19 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Moniki i Wojciecha Pelowskich

19 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Lucyny i Piotra Piotrowskich

20 września: 30. rocznica sakramentu małżeństwa
Renaty i Romualda Dunstów

24 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Wioletty i Artura Wawrynowiczów

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


