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On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze
boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego
przez Boga i zdeptanego. (Iz 53,4)



OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Wspomnienie o księdzu prałacie Feliksie Głowience

Ks. prałat Feliks Głowienka.

W dniu 31 marca miną 24 lata
od śmierci mojego poprzednika ks.
prałata Feliksa Głowienki. Młod-
sze pokolenie parafian już go nie
zna, a był kapłanem o wielkim
sercu i przypadła mu praca w nie-
zwykle trudnym czasie przed II
wojną światową, podczas działań
wojennych jak i wytężona troska
o odbudowę zniszczonych przez
wojnę struktur duszpasterskich.

Urodził się 31 stycznia 1888 r.
(często wspominał, że był to rok
śmierci św. Jana Bosko) w Strzel-
cach Krajeńskich jako syn Fran-
ciszka i Praksedy z domu Gost-
kowskiej. Jego matka spoczywa
na naszym parafialnym cmentarzu

w pobliżu krzyża w pierwszej kwa-
terze. Ojciec księdza Feliksa był
urzędnikiem kolejowym.

Powołanie zrodziło się u Feliksa
już w dziecięcych latach. Gdy do
ich domu przychodził kwestować
brat zakonny franciszkanin, Fe-
liks, mając 4 lata, chciał zostać bra-
ciszkiem zakonnym, o czym mówił
często z płaczem swojemu ojcu.
Wówczas ojciec go pocieszał: nie
płacz synu. Zostaniesz księdzem.
Szkołę podstawową ukończył w ro-
dzinnych Strzelcach Krajeńskich.
Po jej ukończeniu kontynuował
dalszą naukę w Collegium Ma-
rianum w Pelplinie. Po zdaniu
matury wstąpił do seminarium du-
chownego w Pelplinie. Jako kleryk
w roku 1912 brał udział w Mię-
dzynarodowym Kongresie Eucha-
rystycznym w Wiedniu. Święce-
nia kapłańskie otrzymał w dniu
9 marca 1913 roku z rąk ks. bisku-
pa Augusta Rosentretera, który
był bratem dziadka Anny Elżbiety
Rosentreter-Sokołowicz, siostrze-
nicy ks. prałata Feliksa mieszkają-
cej w Pruszczu Gdańskim przy ul.
Żwirki i Wigury. Matka pani Anny
Elżbiety, śp. Elżbieta Rosentreter
spoczywa na naszym cmentarzu
parafialnym w pierwszej kwaterze
w pobliżu krzyża.
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Placówki duszpasterskie

Po otrzymaniu święceń kapłań-
skich ks. Feliks został wikariu-
szem w Sierakowicach. Często
w tym czasie wyjeżdżał do Grudzią-
dza, gdzie zaprzyjaźnił się z kil-
koma prawnikami. Interesowało
go prawo, bo chciał pomagać lu-
dziom biednym, udzielając im po-
rad prawnych, jak mają skutecznie
dochodzić w sądach swoich spraw.

Następną placówką duszpaster-
ską, gdzie został skierowany do
pomocy, była parafia św. Ignacego
w Gdańsku Oruni (Stare Szkoty).
Potem był wikariuszem w parafii
św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku
Siedlcach (Emaus).

1 października 1926 roku został
mianowany proboszczem w parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Trąbkach Wielkich, po
śmierci ks. Maksymiliana Herbsta.
Był proboszczem w naszej parafii
przez 53 lata, do chwili śmierci, to
jest do 31 marca 1979 roku.

W czasie drugiej wojny świato-
wej pełnił funkcję dziekana deka-
natu Gdańsk-Wieś, do chwili usta-
nowienia dekanatu w Pruszczu
Gdańskim w 1957 roku.

Proboszcz parafii

Kiedy objął placówkę duszpa-
sterską w Trąbkach Wielkich, lud-
ność tu była w 50 procentach
polska i w 50 procentach niemiec-
ka. Nabożeństwa odbywały się po-
czątkowo w 2 niedziele po polsku
i w dwie niedziele po niemiecku.

Tak zadecydował ówczesny biskup
gdański Edward O’Rourke. W póź-
niejszym czasie była jedna niedzie-
la z liturgią w języku niemieckim,
a trzy niedziele w języku polskim.

W pobliskim Sobowidzu była
parafia protestancka. Ks. prałat
utrzymywał przyjazne kontakty
z pastorem protestanckim. Wza-
jemnie się odwiedzali. Nawet jesz-
cze po zakończeniu wojny przyje-
chał w odwiedziny ostatni pastor
sobowidzki. Po kilku dniach zacho-
rował i zmarł po przewiezieniu do
szpitala.

Ks. prałat miał niezwykły cha-
ryzmat jednania zwaśnionych nie-
kiedy Polaków i Niemców. Wszyst-
kim okazywał życzliwość. W mło-
dości interesował się lekami ho-
meopatycznymi i w czasie choroby,
często zanim przybył lekarz, udzie-
lał chorym pierwszej pomocy. Na
przykład, pomagał chorym na za-
palenie płuc. Zalecał okłady z twa-
rogu, który na chorym zmieniał się
w twardą substancję.

Do probostwa należało 63,81 ha
ziemi. Gospodarstwo prowadzi-
ła siostra księdza prałata Anna
Głowienka (spoczywa na naszym
cmentarzu). Zabudowania gospo-
darcze stanowiły: stodoła, stajnia,
owczarnia, kurnik i garaże na ma-
szyny, wozy i narzędzia rolnicze.
W pracy pomagało dwóch parob-
ków oraz parafianie dzierżawiący
rolę, którzy dzierżawę odrabiali
w polu.

Dom plebanii był okazały. Na
werandzie pięły się wspaniałe,
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kwitnące bluszcze, a przed ple-
banią usytuowany był ogród rekre-
acyjny ze ścieżkami spacerowymi,
klombami i wspaniałymi kwiata-
mi oraz egzotycznymi drzewkami.
W każdy piątek domownicy robili
w nim porządki.

Na plebanii obok kuchni i po-
koju dla gospodyni były: kancela-
ria, pokój „granatowy” (gościnny),
pokój czerwony (ze względu na wy-
strój) oraz jadalnia. Natomiast na
poddaszu znajdowały się dwa po-
koje sypialne i jeden dla służby. Do
dyspozycji księdza był też koń, któ-
rego nie używano do prac polnych,
a służył jedynie do powozu, wo-
żąc księdza na różne uroczystości
do sąsiednich parafii. Na organach
grała siostrzenica księdza prałata
pani Anna Elżbieta Rosentreter.

Całe to piękno i porządek znisz-
czyły działania wojenne. W czasie
wojny na plebanii przez pewien
czas ukrywali się kapłani, między
innymi ksiądz ze Skarszew, któ-
ry i tak został potem ujęty przez
Niemców i rozstrzelany. Gdy do
Trąbek wkroczyli Rosjanie, zaję-
li plebanię na szpital dla woj-
ska. Wszystkie książki wynieśli na
dwór, pod okna; podobnie meble.
Część wyposażenia uległa znisz-
czeniu, część rozkradziono. Miesz-
kańcy plebanii, ks. prałat wraz
z rodziną musieli ją opuścić. Od
9 marca 1945 roku do 15 kwietnia
byli wysiedleni do Lędowa. Ro-
sjanie podpalili zabudowania go-
spodarcze, gdyż przeszkadzały im
w obserwacji niemieckich żołnie-
rzy w pobliskim lesie, prowadzonej
ze strychu plebanii.

Warto odnotować dziwne wyda-
rzenie w kościele. Ks. prałat chciał
przed opuszczeniem Trąbek ukryć
cudowny obraz Matki Bożej z głów-
nego ołtarza. Zasłonę opuszczano
przy użyciu korbki, która tego
dnia zacięła się. Mimo wezwania
pomocy, nie zdołano jej urucho-
mić, a czas naglił. Nie odsłonięto
więc obrazu, pozostawiając w oł-
tarzu. Po powrocie z „wygnania”
ks. prałat osobiście bez wysiłku
uruchomił „feralną” korbkę i od-
słonił obraz. Matka Boża została ze
swoim ludem i sama się obroniła.

Po opuszczeniu przez Rosjan
Trąbek, na powracających do ple-
banii czekał wierny pies i jeden
kotek. Ks. prałat bardzo lubił zwie-
rzęta i przygarniał porzucone. Na
strychu do dzisiaj pozostały klatki
po egzotycznych ptakach.

Czas duszpasterzowania
po zakończeniu wojny

Trzeba było zacząć od uporząd-
kowania zbezczeszczonej świątyni,
gdzie w konfesjonałach żołnierze
urządzili sobie szalety, a naczynia
liturgiczne połamali. Część naczyń
znaleziono na oborniku u państwa
Lagów.

Ksiądz prałat dokonał ponow-
nego poświęcenia kościoła. Znisz-
czona plebania została otynkowa-
na i wewnątrz pomalowana. Ze
spalonych zabudowań odremonto-
wano stajnię, która służyła dla
owiec i kur oraz do składowania
siana. Obecnie jest tu „Dom Piel-
grzyma”. W kościele zamontowany
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został nowy sufit. Gospodarstwo
rolne przejęło państwo. Ks. prałat
hodował tylko kilka owiec i tro-
chę drobiu. W pobliskim stawie
(obecnie Droga Krzyżowa) zbierali
rzęsę dla kaczek również okoliczni
mieszkańcy.

W okresie powojennym nauka
religii jeszcze odbywała się w szko-
le. W katechizacji pomagały panie:
W Czerniewie – Anna Fenska,
w Kleszczewie (szkoła 4-klasowa)
– Łucja Selka, w Ełganowie – Ja-
dwiga Torbicka. Przygotowanie do
pierwszej Komunii świętej odby-
bywało się na plebanii. W okresie
zimy była przerwa w katechizacji,
stąd przyjęcie do pierwszej Komu-
nii św. miało miejsce podczas wa-
kacji, albo na początku września.
W latach sześćdziesiątych w pracy
duszpasterskiej pomagali ojcowie
karmelici z Gdańska.

9marca 1963 roku ks. prałat ob-
chodził złoty jubileusz kapłaństwa.
Uroczystość odbyła się pod prze-
wodnictwem ks. biskupa Edmun-
da Nowickiego. Wówczas otrzymał
godność szambelana, czyli prałata.
Relację z tej uroczystości ksiądz
biskup przekazał nam klerykom
w seminarium podczas obiadu po
otrzymaniu subdiakonatu. Któżby
pomyślał, że słuchający tej relacji
młody subdiakon, który nie ko-
jarzył sobie, gdzie są te Trąbki,
będzie jego następcą?

Z dniem 1 lipca 1972 roku zosta-
łem skierowany do pomocy duszpa-
sterskiej jako wikariusz do Trąbek
Wielkich. Byłem pierwszym wika-
riuszem w długoletniej probosz-
czowskiej pracy księdza prałata.

Bardzo lękałem się tej pracy. Pa-
miętam, że płakałem w drodze do
Trąbek. Tu powitałem sędziwego
księdza prałata, całując go w rę-
kę. To bardzo go wzruszyło, gdyż
i on obawiał się, że młodszy wikary
może być „arogancki”, a przecież
mieszkańcami plebanii byli ludzie
w podeszłym wieku. Mieszkał tu
ks. prałat, dwie jego siostry Anna
i Elżbieta, oraz siostrzenica An-
na Elżbieta pracująca w pobliskiej
mleczarni.

Ks. prałat mnie polubił i nigdy
nie przeszkadzał w podejmowaniu
jakichkolwiek prac remontowych.
Jeśli ktoś składał jemu ofiarę na
remont – wszystko skrupulatnie
mi przekazywał. Plebania była dla
mnie bardzo gościnna. Zawsze, gdy
z powodu katechizacji spóźniłem
się na obiad czy inny posiłek, to on
lub któraś z pań mi towarzyszyła,
bym nie był sam przy stole. Takie
było prawo gościnności.

Ks. prałat miał bardzo unormo-
wany tryb życia. Rano, o godzinie
7 odprawiał Mszę św. Potem śnia-
danie. Po nim w kancelarii przyj-
mował interesantów, czytał prasę
bieżącą. O godzinie 12 był obiad.
Po obiedzie przechadzka i „sjesta”.
O godzinie 16 – kawa, na którą
zawsze mnie zapraszano. Wieczo-
rem kolacja, oglądanie dziennika
w telewizji i ks. prałat opusz-
czał „towarzystwo”, by odprawić
brewiarz i udawał się na spo-
czynek. Bardzo lubił towarzystwo
i cieszył się z odwiedzin gości
i zaprzyjaźnionych parafian. Na
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obiad często serwowano barani-
nę (z hodowanych baranków), za
którą nie przepadam, dlatego za-
wsze otrzymywałem inną „wkład-
kę mięsną”. Dzieliliśmy się dusz-
pasterskimi problemami. W mojej
obecności zawsze rozmawiano na
plebanii po polsku. Między sobą
natomiast po niemiecku. Żałuję, że
nie skorzystałem z tak sprzyjają-
cej okazji, by nauczyć się dobrze
języka niemieckiego. W ostatnich
latach życia księdza prałata byłem
jego spowiednikiem. To świadczy
o jego wielkiej pokorze i prostocie
serca. W tym okresie lekcje religii
dla wszystkich klas odbywały się
w jednym z pokoi na plebanii. Czę-
sto przeszkadzało to w spoczynku
popołudniowym księdzu prałatowi,
ale nigdy nie narzekał.

W 1973 roku z udziałem ks.
biskupa Lecha Kaczmarka ksiądz
prałat obchodził jubileusz 60-lecia
kapłaństwa. Sam celebrował jubi-
leuszową Mszę świętą.

W roku 1978 ks. prałat całkowi-
cie zdał zarząd parafii w moje ręce,
zostawiając sobie do śmierci tytuł
proboszcza. W marcu 1978 roku
również z udziałem księdza bisku-
pa Lecha Kaczmarka obchodził ju-
bileusz 65-lecia kapłaństwa. Laskę
jubileuszową do niedawna prze-
chowywała siostrzenica ks. prała-
ta, przekazała ją parafii 12 lutego
tego roku.

W ostatnim roku życia ks. pra-
łata nasilał się zanik pamięci, ale
zawsze, gdy miał świadomość pro-
sił o przyniesienie mu Komunii

świętej. Nie chciał przyjmować Ko-
munii świętej w dniach słabnącej
świadomości.

Zmarł na plebanii 31 marca
1979 roku o godzinie 21.00. Uro-
czystość pogrzebową pod przewod-
nictwem księdza biskupa Lecha
Kaczmarka z udziałem wielu ka-
płanów oraz prawie wszystkich
parafian odbyła się 4 kwietnia.
Nad mogiłą znajdującą się naprze-
ciw głównych drzwi kościoła pięk-
ne słowo pożegnalne wygłosił ks.
Radca Józef Wdowiak, proboszcz
sobowidzkiej parafii.

Starsi parafianie mogliby wiele
dopowiedzieć do tych wspomnień.
Zapraszam do spisania osobistych
ciekawych wydarzeń, a umieścimy
je w „Kanie”. Szkoda, że tak długo-
letni pasterz parafii nie został upa-
miętniony nadaniem nazwy żadnej
ulicy ani instytucji czy sali. Czyżby
w opinii parafian na to nie zasłużył
53 latami pracy kapłańskiej wśród
was?

Trzeba ocalić od zapomnienia
ludzi wielkich. Pruszczanie pomy-
śleli o nadaniu jednej z ulic imienia
ks. Józefa Waląga, podobnie miesz-
kańcy Wrzeszcza uhonorowali ks.
prałata Zatora-Przytockiego, a pa-
rafianie św. Stanisława, postawili
pomnik swemu pasterzowi bł. Bro-
nisławowi Komorowskiemu i jeden
z placów Wrzeszcza nosi jego imię.
Podobnie jest w Nowym Porcie.

A my? Nic!!!

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2003

2 marca: 8. niedziela zwykła

Oz 2,16 – 17b.21 – 22
2 Kor 3,1b – 6
Mk 2,18 – 22

„Będą pościć”
Nie możemy siebie w pełni zaak-

ceptować. Nie możemy w pełni uznać
swojej natury. Nie możemy się powo-
dować każdym pomysłem, każdym
natchnieniem. Jesteśmy i dobrzy,
i źli.

Jest w nas piekło i niebo. Pie-
kło pełne ognia namiętności, złości,
chciwości, nienawiści. Piekło zim-
nego wyrachowania, biorące począ-
tek w naszym bezwzględnym ego-
izmie. Ale i niebo pełne czułości,
ciepła, serdeczności, przebaczenia,
światła, bezinteresowności i poświę-
cenia. Mieszają się w nas aniołowie
z szatanami w jednym wirze myśli,
odczuć, przeżyć, zachceń, pomysłów:
przekleństwa z błogosławieństwami,
zemsta z wyrozumiałością, wyuzda-
nie ze wstydem, brutalność z deli-
katnością, lenistwo z pracowitością.

Są w nas dwie studnie: żywa
i zatruta, których wody się zlewa-
ją. Studnia wody żywej: czystych
intencji, najszczerszej bezinteresow-
ności, dobrych zamiarów, motywów
niekłamanych. I studnia, która na-
wet najbardziej spontaniczne, naj-
szlachetniejsze nasze czyny miłości
bliźniego zatruwa interesownością,
chęcią zysku, wykorzystania dla wła-
snej chwały, choćby dla zwrócenia na
siebie uwagi.

Nie ma chrześcijaństwa bez usi-
łowania rozeznania się w tym ko-
tłowisku przeżyć, motywacji. Nie ma
chrześcijaństwa bez usiłowania, aby
nie dać się okłamać przez siebie sa-
mego, oszukać. Bez stałej kontroli
siebie, kontroli motywów postępowa-
nia, bez usiłowania oddzielenia dobra
od zła: plew od ziarna, prawdziwych
monet motywacji od fałszywych, pod-
suwanych nam przez nasz egoizm.

9 marca: 1. niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 9,8 – 15
1 P 3,18 – 22
Mk 1,12 – 15

„Był na pustyni”
Wzrastaj w Boga, ale w ukryciu.

Wzrastaj w Boga swą uczciwością,
dobrocią, serdecznością – niech roz-
przestrzenia się w tobie Bóg, ale
niech nikt o tym nie wie, kto wie-
dzieć nie musi. Nie obnoś się z tym,
coś dobrego uczynił. Nie zabiegaj
o akceptację, uznanie, pochwałę, na-
grodę. Niech to stanie się dla ciebie
zupełnie nieważne, nawet gdy ludzie
za twoją ofiarność potępią cię w swo-
im niezrozumieniu. Dopiero gdy tak
sprawę postawisz, przekonasz się, ja-
ki jesteś wyrachowany. Jak bardzo
przyzwyczaiłeś się do podstawiania
głowy na pogłaskanie, wyciągania
łapy po nagrodę.

16 marca: 2. niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 22,1 – 2.9 – 13.15 – 18
Rz 8,31b – 34
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25 marca: Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
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Mk 9,2 – 10

„Jego odzienie stało się białe jak
śnieg”

Nie możesz żyć w ciągłym po-
niżeniu, pogardzie, cierpieniu, nie
możesz być wciąż przegrany. Musisz
mieć chwile radości, po to, żeby wy-
trzymać późniejsze cierpienie. Mu-
sisz mieć chwile zwycięstwa, żeby
przyjąć klęskę, która się na ciebie
zwali. Musisz mieć chwile satysfak-
cji i uznania od ludzi, od świata,
od siebie samego, by znieść pogardę
i odrzucenie.

Wiedz o tym, że ty taki jesteś
i że każdy człowiek jest taki. Wiedz
o tym, że ludzie, z którymi masz kon-
takty jako ojciec, jako matka, jako
współpracownik- przełożony, nauczy-
ciel, kolega, przyjaciel, nie wytrzy-
mują ciągłych upomnień, że muszą
słyszeć od ciebie pochwały. Nie zniosą
twojego wciąż surowego oblicza. Mu-
szą na nim widzieć również uśmiech
i serdeczność. Wiedz o tym, nikt
nie wytrzyma tylko cierpienia, każdy
musi mieć chwile szczęścia, uwiel-
bienia i podniesienia aż do siódmego
nieba – od Boga, od ludzi, ale i od
ciebie, który jesteś za niego odpowie-
dzialny.

23 marca: 3. niedziela Wielkiego
Postu

Wj 20,1 – 17
1 Kor 1,22 – 25
J 2,13 – 25

„Nie róbcie targowiska z domu Ojca
mego”

Najgorzej gdy ksiądz przestanie
być księdzem, żona – żoną, mąż –
mężem, matka – matką, ojciec –
ojcem, naukowiec – naukowcem, ro-
botnik – robotnikiem, dom – domem,
szkoła – szkołą, kościół – kościołem.

Najgorzej, gdy matka przestanie się
troszczyć o swoje dzieci, mąż o swoją
żonę, nauczyciel o swoich uczniów,
lekarz o swoich pacjentów. Najgorzej,
gdy człowiek straci powołanie. Wtedy
zaczyna się troszczyć wyłącznie o sie-
bie, o swój interes, pieniądze, sławę,
o to, żeby mu dobrze i wygodnie było
w życiu.

Jest coś jeszcze gorszego: gdy ktoś
w ogóle nie usłyszy swojego powoła-
nia. Gdy nie poderwie się na głos,
gdy nie podejmie swojego zadania.
Bo ten pierwszy przynajmniej odczuł
smak życia. Ma do czego wrócić. A ta-
ki, który nigdy nie podjął wezwania,
jest skazany wyłącznie na siebie, na
krążenie wokół własnej osi.

30 marca: 4. niedziela Wielkiego
Postu

2 Krn 36,14 – 16.19 – 23
Ef 2,4 – 10
J 3,14 – 21

„Potrzeba by wywyższono Syna Czło-
wieczego”

Może polegniesz. Może, realizu-
jąc swoje życie według wzoru Je-
zusa, przegrasz: twoja bezinteresow-
ność będzie przez innych wykorzy-
stana, twoja uczciwość nie zostanie
przez nikogo zauważona, twoje za-
sługi zwrócą się przeciwko tobie, nie
dojdziesz do żadnych dużych pie-
niędzy ani nie staniesz się sławny,
nie zyskasz uznania. Przylepią ci
łatkę fantasty, naiwnego, nieżycio-
wego, niepraktycznego, może nawet
oszusta.

Ale czy to jest przegrana, czy to
klęska. Przecież On tak przegrał, tak
poległ.

Oprac. ks. E. Szymański

9



ŻART KSIĘDZA PRAŁATA

Gdy w lutym 1947 r. wraz z ro-
dzicami i siostrą przybyłam do
Trąbek Wielkich, wiedziałam, że
w tutejszym kościele jest ładnie.
Moje pierwsze bezpośrednie spo-
tkanie z ks. prałatem nastąpiło
w kwietniu, gdy po feriach wiel-
kanocnych poszłam do szkoły. Pa-
miętam, że cała klasa I poszła na
wycieczkę, a mnie zaprowadzili do
klasy V, gdzie miałam poczekać (bo
za godzinę miała być lekcja religii
w mojej klasie). Po dzwonku do
klasy wszedł ksiądz, po modlitwie,
gdyśmy usiedli zauważył, że jestem
obca w klasie, więc żartem „na-
kazał” aby mnie wyrzucić. Dzieci
jedno przez drugie zaczęły tłuma-
czyć, że nie – bo moja klasa poszła
na wycieczkę, a ja nie mogę dobrze
chodzić, więc muszę z nimi być.

W kwietniu rozpoczynała się
również nauka do I komunii św.,
która dla odmiany była w kościele
i trwała od kwietnia do września
przez dwa lata, nawet w wakacje.
W dzień I Komunii św. gromadzi-
liśmy się w szkole, skąd uroczystą
procesją przeszliśmy do kościoła.
Ponieważ był to okres, gdy post eu-
charystyczny obowiązywał od godz.
24.00, więc po Mszy św. był poczę-
stunek z księdzem. Ponieważ pogo-
da dopisała, stoły ustawionow ogro-
dzie przed plebanią. Każde dziecko

usiadło przy swoim nakryciu. Fili-
żankę z talerzykiem przyniosłyśmy
na plebanię w dniu spowiedzi św.
To „spóźnione” śniadanie było dla
mnie wielkim przeżyciem.

W adwencie Msze św. roratnie
odprawiane były raz w tygodniu ra-
no o godz. 6.00. Chodziło się na nie
chętnie, mimo że za to chodzenie
nie było ani obrazków, ani nagrody.
W wielkim poście we wtorki i piątki
była odprawiana Droga Krzyżowa.
W niedziele o godz. 15.00 śpiewa-
liśmy wszystkie trzy części Gorz-
kich Żali i słuchaliśmy kazania
pasyjnego. W pozostałe niedziele
roku o godz. 15.00 były nieszpory.
Majowe nabożeństwo odprawiane
było wieczorem. Z tego nabożeń-
stwa najbardziej lubiłam czytan-
ki. W październiku, tak samo jak
obecnie, wieczorem był odmawiany
Różaniec.

W czasie ferii i letnich wakacji
Msze św. były odprawiane o godz.
8.00 a nie 7.00 co też było pew-
ną zachętą dla dzieci, by w nich
uczestniczyć.

Ks. prałat przygotował mnie do
sakramentu Eucharystii i bierzmo-
wania. Na pewno uczynił to dobrze,
skoro do dziś pamiętam jego słowa
i modlitwy, których nas nauczył.
Na pewno był kapłanem gorliwym.

Gerda Skibowska
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WSPOMNIENIE O ŚP. KS. PRAŁACIE
rozmowa z panią Małgorzatą Zalewską

– Od kiedy znała pani ks. pra-
łata?

– Można powiedzieć, że od uro-
dzenia, ks. prałat udzielał mi
chrztu.

– Jakim był duszpasterzem
w ocenie pani i znajomych?

– Był prawdziwym księdzem
z powołania. Dobry, gorliwy, trosz-
czył się o dobro parafian.

– Dlaczego pani często gościła
na plebanii?

– Dom plebanii był bardzo go-
ścinny. Polubiłam księdza siostry,
a ponieważ były już w podeszłym
wieku, pomagałam im w różnych
pracach na plebanii czy przy ko-
ściele. Byłyśmy do siebie bardzo
przywiązane. Tęskniłyśmy za so-
bą, gdy nie widziałyśmy się przez
dłuższy okres czasu.

– Czy ks. prałat dzielił się z pa-
nią swoimi troskami duszpaster-
skimi?

– Nie. Wszystkie troski i pro-
blemy zachowywał dla siebie i sam
starał się im sprostać.

– Jak ks. prałat pogodził obo-
wiązki duszpasterskie z pracą w go-
spodarstwie?

– Ks. prałat dzierżawił parafia-
nom grunty, a oni tę dzierżawę

odrabiali na plebańskim polu jako
czynsz.

– W jaki sposób odbywała się
katechizacja, nabożeństwa, odpu-
sty?

– Katechizacja odbywała się
w szkole, a nauka do Pierwszej
Komunii Świętej – w kościele.W ka-
techizacji szkolnej pomagały panie
Łucja Selka z Kleszczewa, Anna
Bluhm z Czerniewa oraz Jadwiga
Torbicka z Ełganowa.

Przyjęcie do Pierwszej Komu-
nii Świętej odbywało się w III,
IV klasie, zazwyczaj w lipcu lub
w wrześniu. Po uroczystości w ko-
ściele dzieci komunijne udawały
się na poczęstunek (kawa zbożowa
i ciasto drożdżowe) przygotowany
przez księdza siostry. Odbywało się
to przed plebanią lub w chłod-
niejsze dni na plebanii. Podczas
tego poczęstunku dzieci otrzymy-
wały pamiątkę Komunii św.

Odpust parafialny obchodzony
był 15 sierpnia. Był to odpust
jednodniowy.

– Czy parafianie włączali się do
pomocy ks. prałatowi?

– Wszyscy kochaliśmy księdza
prałata. Najbliższym współpracow-
nikiem księdza był pan Laga, który
zbierał tacę w niedzielę na Mszy
św. Panie Szatkowska i Nora No-
wak wraz z jedną z sióstr księdza
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liczyły składki z niedzielnej tacy.
Ogólnie, kto chciał, ten pomagał.

– Czy utkwiło pani w pamięci
jakieś szczególne wydarzenie z tam-
tych lat?

– Pamiętam, jak przyjmowali-
śmy ks. Szymańskiego. Wraz z ko-
leżankami paniami Rogall i Ko-
zieł zebrałyśmy pieniądze, by wy-

remontować pokoik na piętrze ple-
banii. Same pomalowałyśmy ściany,
kupiłyśmy nowe meble, w oknie za-
wiesiłyśmy ładne nowe firanki. By-
łyśmy szczęśliwe, że możemy przy-
witać nowego wikariusza w pokoju,
który same urządziłyśmy.

Rozmawiała Justyna Jaszewska

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
w Czerniewie

Wszystkim ofiarodawcom tak
wytrwale wspierającym budowę
naszej świątyni niech hojnie wyna-
grodzi Jezus bogaty wmiłosierdzie.
Muszę przyznać, że tym cenniejszy
jest wasz „dar serca”, im więcej
parafian zamknęło swoje serce dla
wspierania tej świątyni, która ro-
śnie tylko dzięki Waszej pomocy
i ofiarności. Dziękuję serdecznie za
ofiary złożone w lutym. Podzielę
się radością, że spłaciliśmy okna
i zamówiliśmy 5700 sztuk dachów-
ki, by móc kontynuować od wiosny
prace przy kościele. Nie będzie ła-
two prowadzić budowę, skoro na
545 rodzin w parafii, 193 rodziny
wcale, ani razu od początku budo-
wy nie przyszły nam z pomocą.

Tym bardziej okazuje się, jak
Jezus błogosławi tej pracy, skoro
prawie 200 rodzin nam nie poma-
ga. Nie pozostaje mi nic innego,

jak i za to wyrazić podziękowanie,
bo czytamy w Piśmie św. pokrze-
piające słowa: „moc w słabości się
doskonali”. Jeżeli taka będzie wo-
la Pana Jezusa, to świątynia ku
czci Jego Miłosierdzia poświęco-
na, będzie wybudowana i cieszyć
będzie wszystkich parafian. Wyra-
żam podziękowanie zbierającym co
miesiąc ofiary – bo to bardzo trud-
ne zadanie. Wspomnę, że odpust
ku czci Miłosierdzia Bożego (już
drugi z kolei) będziemy obchodzić
w budującym się kościele w drugą
Niedzielę Wielkanocną. Wówczas
zostanie poświęcony obraz Miło-
sierdzia Bożego i rozpocznie się
nawiedzenie rodzin. Pierwszą wio-
ską goszczącą obraz Bożego Miło-
sierdzia będzie Czerniec, a potem
Czerniewo.

ks. E. Szymański

12



EKUMENIZM W PRAKTYCE

Wczesnym rankiem 3 lutego
1943 roku ocaleni członkowie za-
łogi storpedowanego transportowca
amerykańskiego Dorchester trzęśli
się z zimna w szalupach, obserwu-
jąc, jak ich okręt zanurza się z wolna
w lodowate wody Północnego Atlan-
tyku. Wytężając wzrok w ciemno-
ściach, z rzadka tylko rozpraszanych
przez światła sygnalizacyjne, mogli
dostrzec na pokładzie okrętu cztery
postacie stojące w kręgu.

Nikt spośród tej czwórki nie miał
na sobie kamizelki ratunkowej. Każ-
dy z nich oddał ją jednemu spośród
tych wielu młodych żołnierzy, któ-
rzy – wbrew wyraźnemu rozkazowi
kapitana – zdjęli je z siebie, kładąc
się spać w przegrzanych kajutach.
W zamieszaniu, które nastąpiło po
uderzeniu torpedy, powyrywani na-
gle ze snu ludzie na chwiejnych
nogach wydostawali się na pokład,
zapominając o kamizelkach. Spusz-
czanie szalup również zakończyło
się fiaskiem. Jedynie kilka z nich
nadawało się do użytku, pozostałe
skute były grubą pokrywą lodu, któ-
rej mimo desperackich wysiłków nie
dało się rozrąbać na tyle, by dotrzeć
do krążków umożliwiających spusz-
czenie łodzi. Niektórym szczęśliwym
posiadaczom kamizelek udało się do-
stać do paru spuszczonych szalup.
Większość zmarła z powodu wychło-
dzenia organizmu.

Z kierunku czterech stojących
na pokładzie sylwetek dochodziły
rozbitków strzępki znanego hymnu:

Przedwieczny Ojcze, Twoja dłoń

ma moc uciszyć morską toń.
Potężna fala kończy bieg,
gdzie wola Twoja wyznacza
brzeg.
O strzeż błagamy Cię wśród łez,
tych, którym morze niesie kres.

Wznoszące się wody lizały już
stopy czterech mężczyzn, wspinały
się po nogach, zalewały biodra, po-
tem ramiona. Mała grupka wzniosła
wysoko złączone ręce. Po chwili i one
zniknęły z pola widzenia, a czterej
kapelani różnych wyznań – kapłan
katolicki, rabin żydowski, pastor
metodystyczny i duchowny holen-
derskiego Kościoła reformowanego
– wyruszyli na spotkanie swego
wspólnego Boga.

Heroiczny kwartet

Najstarszym z czwórki heroicz-
nych kapelanów był George Fox,
metodysta, urodzony na przełomie
wieków. Wychował się w Altoona,
w stanie Pensylwania. Ojciec, rodo-
wity Sycylijczyk, po powrocie z pracy
na kolei tyranizował napadami furii
wszystkich domowników. Wkrótce
po przyłączeniu się Ameryki do
I wojny światowej, siedemnastoletni
George, podając fałszywą datę uro-
dzenia, zaciągnął się do armii, za-
mieniając w ten sposób swoje rodzin-
ne piekło na horror pól bitewnych
we Francji. Będąc członkiem służby
medycznej, oglądał młode, zdrowe
ciała zniszczone przez śmierciono-
śną broń, aż wreszcie sam został
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poważnie ranny, zaledwie na jeden
dzień przed podpisaniem zawiesze-
nia broni.

Po wojnie Fox postanowił zostać
duchownym. Po latach wytężonej
pracy, kiedy to w ciągu dnia zara-
biał na swoje utrzymanie, a noce
poświęcał studiom, uzyskał dyplom
Wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu w Bostonie. Wkrótce ożenił się,
został ojcem dwojga dzieci i z powo-
dzeniem pełnił posługę duszpaster-
ską w kilku kolejnych kościołach
stanu Vermont. Kiedy zbombardo-
wano Pearl Harbor, czterdziesto-
jednoletni wówczas Fox poczuł się
wezwany do powrotu do armii, choć
w zupełnie innym celu i z innym na-
stawieniem niż za pierwszym razem.
Podobnie jak pozostali kapelani na
Dorchester, poprosił o przydzielenie
go do służby za oceanem, aby nieść
pomoc swej ojczyźnie i jej świeżo
upieczonym żołnierzom, z których
większość, podobnie jak on, w 1917
roku po raz pierwszy opuszczała
ojczyste brzegi.

Rabin Alexander Goode różnił
się od Foxa pod wieloma względa-
mi, ale łączyła ich miłość do Boga,
patriotyzm i troska o dobro ducho-
we amerykańskich żołnierzy. Alex
urodził się na Brooklynie, jednak-
że już wkrótce jego ojciec przeniósł
się z całą rodziną do Waszyngto-
nu, gdzie przyjął obowiązki rabina
tamtejszej synagogi. Jego głębokie
oddanie ojczyźnie wiązało się ści-
śle z przywiązaniem do judaizmu
i stałą współpracą z okolicznymi
Kościołami chrześcijańskimi. Ame-
ryka była krajem, który zapewnił je-
go narodowi bezpieczne schronienie
przed prześladowaniami religijnymi

i społecznymi, jakie dotykały Ży-
dów w Europie, toteż Goode wysoko
cenił wolność i tolerancję religijną
okazywaną tu kolejnym pokoleniom
imigrantów.

Zaliczając się do narodu, który
Bóg wybrał dla siebie przed ty-
siącami lat, Goode wierzył jednak,
że otaczający go luteranie, katolicy,
baptyści i prezbiterianie czczą tego
samegoBoga, co i on.WYorku, w sta-
nie Pensylwania, gdzie posługiwał
żydowskiej wspólnocie Tempie Beth
Israel, organizował w miejscowym
hotelu uroczyste obiady dla nauczy-
cieli, profesorów, pastorów, księży
i rabinów, zachęcając ich przy tych
okazjach do prostowania wzajem-
nych uprzedzeń i szukania tego, co
łączy, poprzez dzielenie się doświad-
czeniami i planami. Zapraszał też
pobliskie wspólnoty chrześcijańskie
do świętowania żydowskiego świę-
ta Pięćdziesiątnicy wraz ze swoją
kongregacją.

Na początku lat trzydziestych
wielu amerykańskich Żydów ubo-
lewało nad losem swych rodaków
w hitlerowskich Niemczech oraz ko-
lejno anektowanych sąsiadujących
z nimi krajach. W przekonaniu, że
Stany Zjednoczone prędzej czy póź-
niej przyłączą się do batalii przeciw-
ko Hitlerowi, Goode bezskutecznie
usiłował zgłosić się jako kapelan do
marynarki wojennej już na kilka
miesięcy przed tym, nim zbombar-
dowanie Pearl Harbor przesądziło
ostatecznie o czynnym udziale Ame-
ryki w II wojnie światowej. Po tym
wydarzeniu, określanym w Ameryce
jako „dzień hańby”, Goode został
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wreszcie przyjęty do armii i w stycz-
niu 1943 roku otrzymał upragniony
rozkaz stawienia się w charakterze
kapelana na transportowcu Dorche-
ster. Jego radośćmąciło jedynie to, że
pozostawiał w kraju żonę – sympatię
jeszcze z czasów szkoły średniej –
i kilkuletnią córeczkę Rosalie.

Kolejny z bohaterskich kapela-
nów, Clark Poling, podobnie jak Alex
Goode, wychował się w rodzinie „za-
wodowego” duchownego. Jego oj-
ciec, Daniel, pastor nowojorski, był
powszechnie znanym kaznodzieją.
Dorastający Clark interesował się
jednak głównie piłką nożną i li-
teraturą. Dopiero z czasem, będąc
już studentem college’u w Rutgers,
stopniowo zaczął odkrywać w sobie
powołanie do stanu duchownego.
Odbył studia teologiczne w Yale
Divinity School, po czym podjął nie-
łatwe zadanie ożywienia podupada-
jącej wspólnoty holenderskiego Ko-
ścioła reformowanego w dzielnicy
Schenectady w Nowym Jorku. Bę-
dąc miłośnikiem pokoju i toleran-
cji religijnej, zareagował na wieść
o nazistowskich prześladowaniach
Żydów zaproszeniem miejscowego
rabina do wygłoszenia nauki w swo-
im kościele.

Po zbombardowaniu Pearl Har-
bor Poling poczuł się rozdarty we-
wnętrznie. Czy powinien zgłosić się
jako szeregowy ochotnik, wypełnia-
jąc obywatelski obowiązek obrony
ojczyzny, czy też wstąpić do armii
jako kapelan? Jego ojciec, który sam
służył jako kapelan podczas I wojny
światowej, uświadomił mu, że kape-
lani ponieśli w tym konflikcie więk-
sze straty osobowe niż jakakolwiek

inna jednostka militarna. Clark po-
stanowił więc pójść za przykładem
ojca, służąc Bogu i ojczyźnie jako
kapelan wojskowy. Po kilku miesią-
cach służby w bazie wojskowej na
Missisipi, pożegnał się z synkiem
oraz oczekującą kolejnego dziecka
żoną, po czym zameldował się na
pokładzie Dorchester.

Ostatnim z tej niezwykłej czwór-
ki był człowiek nazywany ojcem
przez największe grono osób, cho-
ciaż jako jedyny był celibatariuszem.
John Washington, ksiądz katolic-
ki, wychowywał się w Newarku,
w stanie New Jersey, jako naj-
starsze z siedmiorga dzieci ubogich
irlandzkich emigrantów. Błyskotli-
wy, energiczny, zwinny i porywczy
chłopiec, po przeżytym w dzieciń-
stwie wypadku z bronią, musiał
nosić okulary, co jednak zupełnie
nie było w stanie pohamować jego
żywotności.

John usłyszał Boże wezwanie do
kapłaństwa, kiedy był w siódmej
klasie. Po przyjęciu święceń ka-
płańskich w 1935 roku posługiwał
w kilku parafiach diecezji nowojor-
skiej. Po ataku na Pearl Harbor
i on również poczuł się przynaglony
do podjęcia największego moralnego
i fizycznego wyzwania w swoim ży-
ciu. Rok po zgłoszeniu się do posługi
kapelana znalazł się na zmierzają-
cym w kierunku Grenlandii trans-
portowcu Dorchester w towarzy-
stwie trzech pozostałych kapelanów
i dziewięciuset rodaków.

Nieśmiertelni kapelani

George Fox, Clark Poling, Alex
Goode i John Washington spędzili
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razem na zaadaptowanym do ce-
lów wojskowych parowcu zaledwie
klika tygodni, pozostawili jednak
po sobie głębokie wrażenie jedności
w Chrystusie. Potwierdzają to słowa
pierwszego sierżanta statku: „Byli
zawsze razem, wspólnie przeżywali
swoją wiarę”.

Spośród pasażerów Dorchester
ocalało zaledwie dwustu trzydzie-
stu. Była to trzecia pod względem
wielkości strat amerykańskich ka-
tastrofa morska podczas II wojny
światowej. Wielu uratowanych opo-
wiadało, jak ogromnym wsparciem
i wzorem moralnym na całe życie
była dla nich postawa czterech kape-
lanów, którzy z miłością i oddaniem
nieśli pomoc rannym, pociechę ko-
nającym i ocalenie wielu zdezorien-
towanym podczas tych krytycznych
dwudziestu siedmiu minut pomię-
dzy uderzeniem torpedy a zatonię-
ciem statku.

Według świadków kapelani mo-
dlili się za umierających, próbowali
łagodzić panikę i dodawać otuchy
zrozpaczonym. „Słyszałem jęki, mo-
dlitwy i błagania” – wspominał pe-
wien młody szeregowiec, który usi-
łował utrzymać się na powierzchni
lodowatej wody, pełnej ludzkich ciał
i szczątków okrętu. „Słyszałem też
kapelanów wzywających do odwagi.
Jedynie ich głosy mobilizowały mnie
do dalszej walki”. Wielu naocznych
świadków tego, jak czterej kapela-
ni zdjęli swoje kamizelki ratunkowe
i oddali je innym, zachowali to wspo-
mnienie jako najcenniejsze w całym
swoim życiu. „To był najpiękniej-
szy widok w moim życiu, drugi raz
spodziewam się ujrzeć coś takiego

dopiero w niebie” – powiedział jeden
z nich.

Pamięć o czterech kapelanach
nie zginęła wraz z nimi. Każdy
z nich otrzymał pośmiertnie Krzyż
Zasługi i Order Purpurowego Serca,
przyznawany żołnierzom amerykań-
skim, którzy odnieśli rany na polu
bitwy. W 1960 roku Kongres ame-
rykański uhonorował ich bezprzy-
kładne męstwo, współczucie i wiarę,
uchwalając „jedyny w swoim rodza-
ju” Kongresowy Medal za Męstwo,
który przekazano rodzinom kapela-
nów. Obecnie istnieją co najmniej
dwie organizacje inspirowane po-
staciami czterech kapelanów, które
wspierają inicjatywy szerzące tak
bliskiego bohaterskiej czwórce du-
cha współpracy miedzy wyznaniami
i bezinteresownej służby.

Dramatyczne świadectwo jedno-
ści aż do końca, złożone przez czte-
rech kapelanów na pokładzie trans-
portowca Dorchester, było ukorono-
waniem wielu lat ich życia w duchu
życzliwości do wszystkich dzieci Bo-
żych. George Fox, Clark Poling, Alex
Goode i John Washington byli miło-
śnikami Boga i ludzi, którzy ponad
wszystkimi rozłamami religijnymi
– pomimo nawet bardzo istotnych
różnic doktrynalnych – potrafili zo-
baczyć, że wszyscy jesteśmy dziećmi
jednego Ojca niebieskiego.

Z wiarą i heroizmem uczynili, co
było w ich mocy, by przyspieszyć ten
dzień, gdy spełnią się słowa modli-
twy o jedność, wypowiedzianej przez
Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

Ellen Wilson Fielding
„Słowo wśród nas”
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CZY KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK
BYŁ W TRĄBKACH WIELKICH?

Jan Długosz w swojej Kronice
pozostawił wiele cennych informa-
cji na temat podróży królewskich.
W roku 1468 pisał, że król „Wyjeż-
dżając potem z Sandomierza zwy-
kłymi drogami, po spędzeniu Nie-
dzieli Palmowej w Nowym Mieście
Korczynie, 4 dni przed Wielkano-
cą,13 kwietnia, który przypadał we
środę, przybył do Krakowa ze swo-
ją żoną Elżbietą”. W następnym
roku jak zwykle skrupulatnie od-
notował: „Król polski Kazimierz
wyjechawszy ze Lwowa po Świę-
tach Wielkanocnych, we wtorek
11 kwietnia, tymi samymi droga-
mi, którymi tu jechał, przybył we
czwartek 27 kwietnia do Krakowa,
został przyjęty uroczystymi proce-
sjami i przemówieniem w języku
polskim”. Kronikarz często używał
określenia, że podróż odbywała się
zwykłymi drogami.

Z opracowanej przez Andrzeja
Zbierskiego mapy, „Gdańsk, grody,
stacje rybackie i główne drogi na tle
Pomorza Gdańskiego w XII i XIII
wieku” wynika, że jeden z głównych
traktów do Gdańska wiódł ze Świe-
cia przez Starogard, a następnie
prawdopodobnie przez Trąbki Wiel-
kie. Często uczęszczanym szlakiem
była droga z Raciąża przez Skar-
szewy do grodu nad Motławą. Był
jeszcze trzeci szlak biegnący przez
miasta położone nad dolnym bie-
giem Wisły – Świecie, Nowe, Gniew,
Tczew.

Przytoczę teraz opis podróży Ja-
giellońćzyka do Gdańska w 1457
roku „gdańszczanie. . . wysyłają do
króla wielu posłów i oznajmiają,
jak wielkie niebezpieczeństwo gro-
zi jemu i Królestwu, jeżeli szybko
nie przybędzie, i błagają go gorąco,
ażeby nie żałując nocy przybył do
Gdańska i doprowadził swe spra-
wy do pomyślnego, zgodnego z jego
życzeniem zakończenia. Ze Świecia
przybył zaś we czwartek do No-
wego, a w piątek do Starogardu.
W sobotę nocował w pewnej wsi od-
ległej o milę [od Gdańska]. A kiedy
w niedzielę w uroczystość świętych
Filipa i Jakuba przed południem
miał wkraczać do Gdańska, wyszły
następnie procesje ze wszystkich
kościołów z ludzi wszelkich stanów,
godności i płci [ubranych] w bardzo
odświętne, błyszczące, przyozdobio-
ne szaty, by zobaczyć upragnionego
króla. Bardzo piękne bowiem, sław-
ne i wspaniałe wojsko królewskie
wkroczyło do tak wielkiego mia-
sta. . . W sławnym z towarów i boga-
tym nadmorskimmieście był zwykle
wielki tłum, a szczególnie Czechów
i Niemców, którzy zeszli się tutaj,
ażeby zobaczyć to widowisko i za-
poznać się z wyposażeniem wojska
królewskiego, wzbudziło nie tyle
podziw, ile osłupienie. A król Kazi-
mierz okazał się przyjazny i życzliwy
dla wszystkich zastępów, które mu
wyszły naprzeciw. Wszystkie bez
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Kazimierz Jagiellończyk na tronie – drzeworyt z „Kroniki” Aleksandra Gwagnina.
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wyjątku witał z radością, co wyrażały
zarówno jego twarz, jak i gesty”. Opi-
sywany uroczysty wjazd do miasta
miał miejsce 26 kwietnia 1457 roku.
Król przebywał w Gdańsku długo,
bo do 8 czerwca, kiedy to przybył do
Malborka. Przez prawie 6 tygodni
gdańszczanie gościli monarchę i jego
rycerstwo, okazując swą wdzięcz-
ność i hojność. Kronikarz określił,
że mieszczanie „zaopatrywali obficie
we wszystko” króla i jego otoczenie.

Mogę zaryzykować, że patron
naszego gimnazjum był w Trąbkach
Wielkich 25 kwietnia 1457 roku.
Niestety ku mojej rozpaczy nie spał
w naszej wsi, ponieważ niewymienio-
na z nazwy przez Długosza miejsco-
wość oddalona była od granic miasta
o około 10 kilometrów. Chyba, że

wioska ta była oddalona od Gdań-
ska o 2 mile, czyli o około dzisiej-
szych 20 kilometrów. Myślę jednak,
że skrupulatny kronikarz dokładnie
odnotował odległość, natomiast nie
znał nazwy miejscowości, w której
nocował król Kazimierz, w innym
wypadku zapewne by ją podał.

Skoro pierwsze wzmianki o ko-
ściele i parafii w Trąbkach Wiel-
kich pochodzą z 1236 roku, to or-
szak królewski nie mógł ominąć tak
ważnej na tym szlaku miejscowości
i kościoła. Ponadto chciałbym za-
dać pytanie: czy władca ominąłby
miejscowość „wiedząc”, o tym, że
za 546 lat będzie tu gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka? Takiej
przykrości z pewnością by nam nie
zrobił.

Mariusz Paradecki

HOLDENOWIE SĄ WŚRÓD NAS

Tak naprawdę w każdym z nas
da się odnaleźć coś z postaci Hol-
dena Caufielda, albo inaczej; każdy
z nas – zwłaszcza dorosłych – może
po przeczytaniu powieści Salingera
doszukać się w swoim życiu ana-
logii z problemami, z jakimi przy-
szło zetknąć się bohaterowi powieści
„Buszujący w zbożu”.

Właśnie aktualność podnoszo-
nych w utworze problemów sprawi-
ła – mimo, że Salinger stworzył swą
kultową opowieść pół wieku temu
– iż zdecydowaliśmy się, pokazać ją
w formie widowiska teatralnego.

Motywem, z którego Jerome Da-
vid Salinger zaczerpnął ów tytuł jest
wers wiersza osiemnastowiecznego

poety angielskiego, Roberta Burn-
sa, brzmiący: „Jeśli ktoś napotka
kogoś, kto buszuje w zbożu”. Ta-
kim właśnie „buszowaniem” (tyle,
że po Nowym Jorku, aczkolwiek
w dobie globalizacji może się to
zdarzyć i w Trąbkach Wielkich) po
meandrach życia jest dwudniowa
wędrówka Holdena, usuniętego ze
szkoły za złe wyniki i decydującego
się w związku z tym na ucieczkę.

Ucieczka Holdena to odruch
buntu. Wynajmuje pokoik w mi-
zernym hoteliku, bez celu włóczy
się, odnawia znajomości ze stary-
mi znajomymi, próbuje nieudanej
inicjacji seksualnej z prostytutką,
wreszcie wraca do domu... Na stałe.
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Problem Holdena polega głównie na
tym, że odrzuca świat, w którym
tkwi, a karmi się nadzieją na inny,
lepszy, czysty moralnie, z dala od
cywilizacji. Jednak jego bunt nie ma
charakteru budującego, to negacja
i nienawiść. Słyszymy to w roz-
mowie z Sally – byłą dziewczyną
– kiedy słowo „nienawidzę” poja-
wia się wielokrotnie wypowiadane
z pasją.

Bunt Holdena to nie bunt dla sa-
mego buntu.Należy przyjąć, iż to za-
chowanie spowodowane lękiem i za-
gubieniem w zakłamanym świecie
dorosłych. Jednak ten bunt można
zrozumieć, albowiem ten wrażliwy
młody człowiek spotyka na swej dro-
dze ludzi małostkowych, egoistów,
zapatrzonych tylko w siebie, zainte-
resowanych jedynie konsumpcyjną
strefą życia, a nie drugim czło-
wiekiem (spotkanie z Sunny), to
dość, by nabrać ochoty do ucieczki.
Ucieczki przed urzeczowionymi re-
lacjami między innymi (Luce), chę-
cią wykorzystania przez drugiego
człowieka (Antolini) i przemocą.

Jednak Holden dobrze wie, że
ucieczka to tylko mrzonka, że prę-
dzej czy póżniej i tak powróci do
uporządkowanego świata rodziców.
Tak też się dzieje. Tyle tylko, że ten
powrót nasz bohater okupuje „do-
chodzeniem” do równowagi. Ponad
bunt Holdena wyrastają jego marze-
nia. Zwierza się siostrze „że chciał-
by być strażnikiem w zbożu”, kimś,
kto pilnuje bezpieczeństwa rozbry-
kanych dzieciaków. „Mam swoje
zdanie – wyznaje siostrze – mu-
szę chwytać każdego, kto się znaj-
dzie w niebezpieczeństwie, tuż nad
przepaścią”. Marzenie to ilustruje
jego głęboką potrzebę czynienia do-
bra i służenia innym. Wyraża też
chęć duchownego odrodzenia. „Za-
męt moralny i duchowy – mówi do
Holdena Antolini – wciąż przeży-
wa wielu”. Słowa te w kontekście
ducha czasów nad wyraz trafnie
aktualizyje dzieło Salingera, autora
trzech tomów opowiadań i tylko tej
jednej, ale jakże ważnej powieści
„Buszujący w zbożu”.

Stanisław Szulist

KRONIKA
nie tylko parafialna

14 lutego odbyła się IV zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się
m. in. następujące sprawy:

1. Przewodniczący Rady Józef Sro-
ka i Wójt Błażej Konkol, w imie-

niu radnych i pracowników Urzę-
du Gminy, złożyli podziękowania
i wręczyli upominki osobom koń-
czącym swoją pracę społeczną jako
sołtysi:

� AnnieMączyńskiej z Rościszewa,
która była sołtysem od 1988 r.
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� Mieczysławowi Lisowi z Postoło-
wa – od 1990 r.

� Markowi Glinie ze Złej Wsi – od
1994 r.

� Zenonowi Orlikowskiemu z Eł-
ganowa – od 1998 r.

Przewodniczący Rady powitał
obecnych na sesji nowych sołty-
sów:

� Annę Koszałkę z Postołowa,

� Henryka Rekowskiego z Rości-
szewa,

� Leszka Skowrona ze Złej Wsi,

� Grzegorza Olszewskiego z Ełga-
nowa.

2. Radni podjęli uchwały o zacią-
gnięciu kolejnych 2 kredytów na
budowę Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich:

� długoterminowego preferencyj-
nego w wysokości 600 tys. zł,
ze spłatą w latach 2003 –2008;
kredytu udzieli BGŻ S. A. ze
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Wsi Polskiej – Co-
unterpart Fund.

� długoterminowego komercyjne-
go do wysokości 1960 tys. zł,
ze spłatą w latach 2003 –2012.

3. Podjęto uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia zmian w planie
przestrzennego zagospodarowania
wsi Trąbki Wielkie, na działkach
będących własnością gminy:

� na cele produkcji przemysłowej
zamierza się przeznaczyć działki:
nr 62/7 o pow. 0,48 ha, nr 62/8
o pow. 0,48 ha, nr 62/9 o pow.
0,49 ha i nr 62/10 o pow. 0,49 ha.

� na cele usług, rzemiosła, handlu,
gastronomii i obsługi komuni-
kacji zamierza się przeznaczyć
działki: nr 62/11 o pow. 0,49 ha,
nr 62/12 o pow. 0,48 ha, nr 62/13
o pow. 0,49 ha, nr 62/15 o pow.
0,21 ha, nr 62/16 o pow. 0,32 ha
oraz nr 63/4 o pow. 0,90 ha.

Działki te położone są za stacją
benzynową w kierunku Gdańska,
po prawej stronie drogi wojewódz-
kiej Gdańsk – Stargard Gdański
i użytkowane są obecnie jako dział-
ki rolnicze.

4. Zatwierdzono zmiany w planie
przestrzennego zagospodarowania
fragmentów kilku wsi:

1) pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną przeznaczono:

� w Kleszczenie działki nr: 23
(0,62 ha), 68/2 (0,7 ha), 80
(0,71 ha), cz.160 (3,98 ha), 161/1
(1,01 ha) i 161/2 (0,10 ha);

� w Kaczkach działki nr: 35
(1,93 ha), 74/1 (0,13 ha) i 74/3
(0,14 ha);

� w Warczu działkę nr 93/7 o pow.
0,70 ha;

� wKłodawie działkę nr 58/2 o pow.
0,54 ha;

� w Pawłowie działki nr: 27
(0,10 ha) i 28 (0,10 ha);
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� w Ełganowie działki nr: 266/1
(0,10 ha) i cz. 266/2 (0,37 ha).

2) pod zabudowę letniskową prze-
znaczono działki gminne w Posto-
łowie, położone w sąsiedztwie pola
golfowego – dz. nr 53/2 (1,52 ha)
oraz 54 (0,17 ha).

5. Ustalonowynagrodzenie dlawój-
ta gminy Błażeja Konkola – od
27 października 2002 r. wynosi ono
6948 zł brutto.

6. Radni zaakceptowali propozy-
cje Wójta w sprawie negocjacji
z firmą „Przembud” (generalnego
wykonawcy gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich), dotyczących wa-
runków zakończenia budowy seg-
mentu „A” i ewentualnej budowy
segmentu „B” jeszcze w tym roku.

7. Radni i sołtysi wysłuchali wy-
stąpienia Wojciecha Niżnikiewicza
– dyrektora Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Różynach, w sprawie
planów inwestycyjnych i remon-
towych na drogach powiatowych
w 2003 r. Dyrektor poinformo-
wał, że w budżecie powiatowym
na te cele przeznaczono kwotę
1,8 mln zł, a powiat gdański otrzy-
mał 2,6 mln zł subwencji drogowej.
Potrzeby wielokrotnie przewyższa-
ją otrzymywane środki, w związku
z czym nie ma szans na istotną
poprawę stanu dróg powiatowych.
Wielu sołtysów i radnych przeka-
zało dyrektorowi uwagi i wnioski

dotyczące pilnych potrzeb remon-
towych i poprawy bezpieczeństwa
na drogach powiatowych.

8. Pod koniec sesji odbyła się mi-
ła uroczystość wręczenia medali
„Za zasługi dla obronności kra-
ju” rodzicom, których co najmniej
3 synów odbyło zasadniczą służbę
wojskową. Aktu wręczenia dokonał
przedstawiciel Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień Nr 1 w Gdańsku
płk Jerzy Mistera. Złoty medal
otrzymała Pani Stanisława Kanka
z Trąbek Małych, której 5 synów
odbyło służbę wojskową. Srebrne
medale otrzymali: Pani Marianna
Jagła z Trąbek Wielkich (3 synów
odbyło służbę), Pani Wiktoria Wój-
towicz z Trąbek Małych (3 synów)
i Pan Antoni Nowaczyński z Go-
łębiowa Wielkiego (3 synów). Po
części oficjalnej Wójt zaprosił za-
cnych gości na słodki poczęstunek
do swojego gabinetu.

Po raz pierwszy w obecnej kadencji
samorządu w sesji uczestniczyli
nasi radni powiatowi: Pani Dorota
Bąk z Trąbek Wielkich i Pan Jan
Gryń z Kleszczewa.

***

Po upływie prawie roku od rozpo-
częcia starań przez Grupę Odno-
wy Wsi Trąbki Wielkie, 18 lutego
odbyło się oficjalne oddanie do
użytku kawiarenki internetowej,
znajdującej się na parterze Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Trąbkach
Wielkich. Na uroczystość przybyli
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Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”.

Oddanie do użytku kawiarenki internetowej wTrąbkachWielkich; przy komputerach
goście przybyli na uroczystość.
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przedstawiciele samorządu woje-
wódzkiego, powiatowego i gminne-
go, sponsorzy oraz młodzież pracu-
jąca przy budowie kawiarenki. Oso-
bą bezpośrednio odpowiedzialną za
właściwą i terminową realizację
przedsięwzięcia był sołtys Trąbek
Wielkich Pan Edward Kaczmarek,
który doskonale wywiązał się z te-
go zadania. W kosztach adaptacji
i wyposażenia lokalu uczestniczy-
li: Urząd Marszałkowski w Gdań-
sku, Urząd Gminy, sołectwo Trąb-
ki Wielkie oraz sponsorzy: Bank
Spółdzielczy z Pruszcza Gdańskie-
go, Firma „Assilam” z Pruszcza
Gd., Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna z Kłodawy, Telekomu-
nikacja Polska SA oraz Panowie
Waldemar Zdun i Edward Kacz-
marek z Trąbek Wielkich, którzy
społecznie wykonali fachowe robo-
ty sanitarne i elektryczne. Wie-
le pracy społecznej przy robotach
ogólnobudowlanych wykonali dru-
howie OSP Trąbki Wielkie oraz

młodzież. Poświęcenia kawiarenki
dokonał ks. dziekan Edward Szy-
mański. Całkowity koszt urządze-
nia kawiarenki wyniósł 66 tys. zł, z
czego 41822 zł dał urząd marszał-
kowski, 10 tys. zł – urząd gminy,
4 tys. zł – sołectwo, a pozostałą
kwotę – ww. sponsorzy.

***

21 lutego w sali widowiskowej
GOKSiR w Trąbkach Wielkich,
Grupa Teatralna „4M I ASTRA”
wystawiła spektakl zatytułowany
„Buszujący w zbożu”, wyreżysero-
wany przez Stanisława Szulista na
podstawie powieści J. D.Salingera
pod tym samym tytułem. Zainte-
resowanych szczegółami odsyłamy
do obszernego artykułu Stanisława
Szulista pt. „Holdenowie są wśród
nas” w tym numerze „Kany” na
str. 19 – 20.

Oprac. S.D.

KONKURS BIBLIJNY DLA DZIECI (II)

1. Ile córek miał Lot?
2. Kto urodził się pierwszy: Jakub czy Ezaw?
3. Który z proroków 3 dni przebywał we wnętrzu ryby?
4. Jaką bronią Dawid zabił Goliata?
5. Na jakiej górze Mojżesz otrzymał 10 przykazań?
6. Do jakiego miasta udał się Szaweł prześladować chrześcijan?
7. Gdzie (do jakiego kraju) bracia sprzedali Józefa?
8. Ile lat miał Pan Jezus, gdy rozpoczął publiczną działalność?
9. Gdzie, w jakim mieście i w jakich okolicznościach Pan Jezus uczynił

pierwszy cud.
10. W jaki sposób Judasz wydał Pana Jezusa?

Za dobre odpowiedzi złożone do koszyka na ołtarzu będzie nagroda!
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki ze stycznia to
KOLĘDNICY.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci
„34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pogrubionej kolumny utworzą
rozwiązanie. Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.
Należy odciąć pasek zaznaczony na dole strony, na nim wpisać rozwiązanie,
na drugiej stronie swoje imię, nazwisko i adres. Kupon wrzucamy do koszyka
na bocznym ołtarzu (do dnia 23 marca).
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1. Osoba niewierząca. 2. Człowiek nieprzestrzegający przykazań Bożych.
3. Kara za grzechy. 4. Miłosierny. . . 5. Dobra Nowina. 6. Największy cud
Pana Jezusa. 7. Smutek z powodu popełnionych grzechów. 8. Zwrócenie
komuś uwagi. 9. Trzy razy zaparł się Pana Jezusa.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2003

1. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Maksymiliana Kolbe,
p. Świerczek

2. Za śp. Małgorzatę Cylke,
godz. 800

Za śp. Edmunda Krywalda
i o zdrowie dla Gertrudy
Krywald, godz. 930

(Czerniewo)

Za śp. Genowefę Dejlitko,
Teresę i Michała Bębenków,
Franciszka Jaszewskiego jr.,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

3. Za śp. Kazimierza i Zbigniewa
Krzosów

4. Za śp. Teresę i Wolfganga
Kaszubowskich

5. Za śp. Władysława Myszka
i zmarłych z rodziny Zielke,
godz. 830

Za śp. Helenę (15. rocznica
śmierci) i Leona Jaszewskich,
godz. 1700

6. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Jerzego
Matulewicza, p. Bolczak

7. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Wojciecha,
p. Chmielewskiego

8. Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Janiny i Zdzisława Balcerów
(Msza św. w domu chorego),
godz. 1000

8. Dziękczynna w intencji
Zdzisławy i Zygmunta
Preussów, z intencji ich dzieci,
godz. 1700

9. Za śp. Albina Cylke
(13. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 800

Za śp. Leona i Jana
Hendrychów i zmarłych z tej
rodziny, godz. 930 (Czerniewo)
W intencji Małgorzaty
Garczyńskiej, godz. 1100

W pewnej intencji (p.
Jędryszek), godz. 1700
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10. Za śp. Gertrudę Dufke
11. Za śp. Sylwestra Reimusa

i zmarłych z rodziny Chyrków
12. Za zmarłych z rodziny

Halbów i Świeczkowskich
oraz o zdrowie dla całej
rodziny

13. O błogosławieństwo Boże
za wstawiennictwem Matki
Bożej Trąbkowskiej dla
Krystyny Sroki i Krystyny
Tkaczyk, dołączamy do
tej intencji wszystkie
solenizantki Krystyny

14. Za śp. Mieczysława Butę oraz
śp. Kamilę i Jana Hościłło

15. Za śp. Alojzego Ptacha
i zmarłych z tej rodziny

16. Za śp. Leokadię Wolf
(5. rocznica śmierci)
i zmarłych z rodziny Wolfów
i Kielasów, godz. 800

W intencji rodziny
Zulewskich, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek, godz. 1100

Za śp. Józefa Borkowskiego,
godz. 1700

17. Za śp. Józefę, Józefa
i Franciszka Tkaczyków

18. Za śp. Mariannę Kosińską
19. Za śp. Mariannę i Stanisława

Porębskich
20. Za śp. Władysława

(12. rocznica śmierci)
i Henryka (37. rocznica
śmierci) Dąbrowskich

21. Za śp. Aleksandra Bławata
(1. rocznica śmierci)

22. Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego, godz. 800

Za śp. Józefa i Rozalię
Dończyków i zmarłych z tej
rodziny, godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich, godz. 1100

W pewnej intencji, godz. 1700

24. Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Katarzyny
Pianowskiej

25. Za śp. Agnieszkę i Annę
Elmanowskie oraz Hertę
Streich

26. Za śp. Stanisława, Piotra
i Celinę Kucharskich

27. Za śp. Jana Karnatha
28. Dziękczynna w 70-lecie

urodzin Jadwigi
Kobierzyńskiej, z intencji jej
dzieci

29. Dziękczynna w 55. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Reginy i Stanisława Nowaków,
z intencji dzieci i wnuków

30. Za śp. Władysławę i Józefa
Plaków, godz. 800

Za śp. Leona Cieszyńskiego,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Szczepana
Goczkowskiego, godz. 1100

Za śp. Feliksa Srokę
(38. rocznica śmierci),
godz. 1800

31. Za śp. ks. prałata Feliksa
Głowienkę (24. rocznica
śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę chrztu św. obchodzą:
2 marca: Anna Matuszkiewicz
3 marca: Agnieszka Pawłowska
31 marca: Zuzanna Klaudia Kusaj, Anna Agnieszka Doroba, Klaudia
Niedźwiedzka, Klaudia Ratkowska

Rocznice sakramentu małżeństwa
3 marca: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Zofii i Mariana Bremborów
5 marca: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Urszuli i Leona Potrykusów
8 marca: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Janiny i Zdzisława Balcerów
29 marca: 55. rocznica sakramentu małżeństwa

Reginy i Stanisława Nowaków

ODESZLI DO PANA

30 stycznia: zmarł w wieku 23 lat śp. Andrzej Boniek z Kleszczewa
13 lutego: zmarła w wieku 56 lat śp. Sabina Nakielska z Trąbek Wielkich

Pierwsza rocznica śmierci
24 marca: 1. rocznica śmierci śp. Urszuli Kwidzińskiej
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


