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Dziękujemy Ci
Ojcze święty
za 25 lat
pontyfikatu

Pan kiedyś stanął
nad brzegiem.
Szukał ludzi
gotowych pójść za Nim,
by łowić serca
słów Bożych prawdą.

O, Panie, to Ty
na mnie spojrzałeś,
Twoje usta
dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę
pozostawiam na brzegu,
razem z Tobą
nowy zacznę dziś łów.



BŁOGOSŁAWIONA MATKA TERESA Z KALKUTY

Matka Teresa z Kalkuty.

Nazywała się Agnes Ganxhe
Bojaxhin. Mówiła o sobie: „Z po-
chodzenia jestem Albanką. Mam
obywatelstwo indyjskie. Jestem ka-
tolicką zakonnicą. Z powołania na-
leżę do całego świata, ale moje
serce całkowicie należy do Jezusa”.

Jej imię Ganxhe w języku al-
bańskim oznacza „pączek kwiatu”.
Już za życia uważano ją za świętą.
Ona zaś mówiła o sobie, że nie wie
czy jest świętą, ale pragnie i dą-
ży do świętości. A do rozmówców
zwracała się z pytaniem: „A czy ty
nie chcesz być świętym? Czy ty nie
chcesz być kiedyś zbawionym?”

Młodość

Urodziła się w Skopje 26 sierp-
nia 1910 r. W tym czasie więk-
szość Albańczyków wyznawała is-
lam. Jej rodzina należała do katolic-
kiej mniejszości. Codzienna wspól-
na modlitwa rodziców z dziećmi
pomogła przetrwać trudne chwile.
O swojej rodzinie wspomniała po la-
tach: „Rodzina, która wspólnie się
modli pozostaje na zawsze razem”.
Jej ojciec był człowiekiem dobrze
sytuowanym, biznesmenem. Znał
kilka języków, prowadził interesy
w całej Europie. W nieznanych oko-
licznościach został podstępnie otru-
ty w 45 roku życia. Od najwcze-
śniejszych lat Ganxhie wzrastała
w religijnej atmosferze. Pomaga-
ła matce w opiece nad chorymi
i ubogimi. Uczestniczyła czynnie
w życiu parafialnym.

Pewnego razu usłyszała kaza-
nie wygłoszone w kościele przez
misjonarza jezuickiego na temat
pracy misyjnej w Indiach. Poczuła
gorące pragnienie zostania misjo-
narką. Czytała listy jugosłowiań-
skich misjonarzy o ciężkim po-
łożeniu indyjskich biedaków. Pod
wpływem tych listów postanowiła
zostać zakonnicą-misjonarką. Wy-
brała Zgromadzenie Matki Bożej
Loretańskiej z siedzibą w Irlandii.
W 1928 roku na zawsze opuściła
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dom rodzinny. Udała się do Irlan-
dii, ucząc się pilnie języka angiel-
skiego. Zdolność do języków odzie-
dziczyła po ojcu. Jeszcze w tym
samym roku została wysłana do
Indii w charakterze nauczycielki
w elitarnej szkole dla dziewcząt in-
dyjskich, prowadzonej w Kalkucie
przez siostry loretanki.

Podczas wyjazdu na rekolekcje,
w pociągu zetknęła się z ludźmi do-
tkniętymi wielką nędzą i chorymi.
Wówczas zrozumiała, że jej powoła-
niem jest służba tym najuboższym,
porzuconym, umierającym na uli-
cach wielkiego miasta Kalkuty. Po-
czuła, że Pan Jezus chce, aby wyszła
na ulicę służyć ubogim. W tym celu
musiała podjąć się założenia no-
wego zgromadzenia zakonnego. Jej
plan spotkał się jednak z niezrozu-
mieniem przełożonych w zakonie.
W końcu otrzymała oficjalne ze-
zwolenie na opuszczenie zakonu
loretanek. Był to rok 1948.

Znalazła w dzielnicy nędzy
w Kalkucie ubogi domek i wynajęła
go za 5 rupii. Ukończyła kurs pie-
lęgniarski. Postanowiła mieszkać
wśród ubogich i tak ubogo jak oni.
Wychodziła na ulicę, gdzie leżeli
na gołej ziemi kalecy, trędowaci
i umierający z głodu. Umierających
znajdowała na śmietnikach. Dziel-
nica nędzy znajdowała się obok
szkoły, w której niegdyś uczyła.
Dawne jej podopieczne odwiedzały
ją i usiłowały jej pomagać. Jedna
z nich, córka bogatych rodziców po-
stanowiła zostać na stałe z Matką
Teresą i dzielić jej los. Później przy-
szły następne. Tak rodziła się nowa

wspólnota. Zwróciła się do stolicy
apostolskiej o zgodę na powołanie
nowej wspólnoty zakonnej. Po no-
cach pisała konstytucję i reguły dla
powstającego zgromadzenia, które-
mu nadała nazwę: Zgromadzenie
Sióstr Misjonarek Miłości.

Nowe zgromadzenie

W 1950 r. otrzymała zgodę Sto-
licy Apostolskiej na prowadzenie
zgromadzenia przez siebie zakłada-
nego. Była szczęśliwa, bo nastąpiło
to w dniu Matki Bożej Różańco-
wej. Jako habit zakonny przyjęła
najskromniejsze sari, jakie noszą
ubogie hinduskie kobiety. Ten strój
pomagał identyfikować się z ubogi-
mi i cierpiącymi.

W jej sercu zrodziło się te-
raz pragnienie, by założyć dom
dla umierających. Rozpoczęła dłu-
gą wędrówkę po różnych urzędach
i instytucjach. Wszyscy z uznaniem
mówili o jej inicjatywie, ale to było
wszystko. Nawet lekarze, do któ-
rych się zwróciła, nie chcieli słyszeć
o opiece nad ludźmi wyrzuconymi
poza nawias życia. W końcu dotar-
ła do urzędnika, który zrozumiał
jej intencje. Przypomniał sobie, że
przy świątyni indyjskiej bogini Kali
znajduje się opuszczony dom piel-
grzyma, który można było przeka-
zać misjonarkom w użytkowanie.
Teresa nazwała ten dom: „Miejsce
Niepokalanego Serca” (Nirmal Hri-
day). Wielu chciało usunąć siostry
z tego domu znajdującego się przy
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świątyni indyjskiej bogini. Gdy tra-
fił do nich kapłan tej świątyni chory
na gruźlicę, z której go wyleczyły
siostry, nie mógł wyjść z podzi-
wu dla ich poświęcenia i pracy.
Ktoś z polityków też zamierzał
usunąć siostry z tego domu. Naj-
pierw przybył, by ocenić ich pracę.
Wówczas powiedział do swoich wy-
borców: „Obiecałem wam, że prze-
pędzę stąd zakonnice i zrobię to,
jeśli przyprowadzicie tu wasze mat-
ki, żony, wasze siostry i córki, by
wykonywały ich pracę. W świątyni
macie boginię z kamienia, a tutaj
są żywe boginie”.

Pewien amerykański dzienni-
karz przyglądając się pracy sióstr
misjonarek powiedział do Matki
Teresy: „Nie zrobiłbym tego nawet
za milion dolarów”. W odpowiedzi
usłyszał: „Ja też nie zrobiłabym
tego za milion dolarów. Mogę to
robić tylko ze względu na miłość
Bożą, bo dotykając trędowatego,
dotykam Jezusa”.

Przebywając w 1986 r. z piel-
grzymką w Indiach, Ojciec Święty
Jan Paweł II nie ominął domu
misjonarek Matki Teresy. Pochyla-
jąc się nad chorymi, nie tylko im
błogosławił, ale też jednego z nich
nakarmił. Wówczas poprosił, by
Matka Teresa założyła dom dla
najuboższych na terenie Państwa
Watykańskiego.

Życie zakonne misjonarek miło-
ści to w pierwszej kolejności mo-
dlitwa i codzienna Msza św. oraz
godzinna adoracja Najświętszego
Sakramentu, a potem posługa cho-
rym, ubogim i umierającym. Zgro-
madzenie ma charakter zakonu

kontemplacyjnego i modlitwa jest
w nim sprawą podstawową. Wa-
runkiem założenia nowej placówki
jest możliwość udziału w codzien-
nej Mszy św. w kraju, do którego
są zapraszane, by założyć tam pla-
cówkę. Cały dobytek sióstr stanowi:
komplet odzieży, sandały, krzyż, mi-
ska i siennik. Wszystko, co otrzy-
mują, przekazują wspólnocie lub
ubogim. Śpią we wspólnym salach.
Przyjmują potrawy proste i tanie.
Domy zakonne misjonarek miło-
ści istnieją na wszystkich pięciu
kontynentach, również w Polsce
– w Warszawie, Szczecinie, Ka-
towicach i innych miastach. Ze
swoją posługą docierają do wię-
zień, do szpitali, do trędowatych,
do porzuconych dzieci. Matka Te-
resa wkroczyła w obszary nędzy
omijane przez potężne organizacje
charytatywne.

Dzieło Matki Teresy budziło po-
dziw i uznanie na całym świecie,
czego wyrazem są liczne nagrody
i wyróznienia. W 1971 r. otrzyma-
ła od Watykanu Nagrodę Pokoju
im. Jana XXIII. Jako pierwsza
kobieta otrzymała wcześniej, bo
w 1962 r., nagrodę od prezydenta
Indii. W 1975 r. przyznano jej Mię-
dzynarodową Nagrodę im. Alberta
Schweitzera. W 1977 r. słynny Uni-
wersytet w Cambridge nadał jej
doktorat honoris causa z teolo-
gii. W 1980 r. otrzymała najwyż-
sze odznaczenie tego kraju: order
„Klejnot Indii”. Uniwersytet Ja-
gielloński w Krakowie nadał Matce
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Teresie doktorat honoris causa.
Wreszcie, najważniejsza – Pokojo-
wa Nagroda Nobla.

Wielokrotnie z Matką Teresą
spotykał się papież Jan Paweł II.
Osobiście zaangażował się w jej pro-
ces beatyfikacyjny, uchylając zasa-
dę, która zezwala rozpocząć proces
beatyfikacyjny najwcześniej po pię-
ciu latach od śmierci kandydata na
ołtarze. Wcześniej, w 1991 r., dzięki
interwencji papieża Jana Pawła II
Matka Teresa mogła po raz pierw-
szy odwiedzić rodzimą Albanię.

Osierociła świat

5 września 1997 r. świat
pogrążył się w żałobie.
Zmarła Matka Teresa. Mó-
wiono tego dnia, że odeszła
„żyjąca święta”. Jej pogrzeb
był wielką manifestacją ża-
łobną. Jak szacowano, że-
gnało ją milion ludzi. Ciało
zmarłej przewożono ulicami
Kalkuty w otwartej trumnie
na lawecie, na której przed
laty odprowadzono Mahat-
mę Gandhiego i później pre-
zydenta Indii Jawaharlala
Mehru. Mszy świętej żałob-
nej przewodniczył wysłan-
nik papieża kardynał Ange-
lo Sodano. Jej ciało spoczy-
wa w domu macierzystym
zgromadzenia w Kalkucie.

Dokładnie w rok po
śmierci 5 września 1998 r. do
misjonarek miłości w Kal-
kucie zgłosiła się 30-letnia
kobieta cierpiąca na guz

żołądka, który urósł do rozmiarów,
jakby była w siódmym miesiącu
ciąży. Gdy weszła do kościoła, po-
czuła, że z fotografii Matki Teresy
w jej kierunku spływa jakby świa-
tło. Modliła się z siostrami o zdro-
wie. Następnego dnia obudziła się
zupełnie zdrowa. Po guzie ani śla-
du. Ten przypadek przez specjalną
komisję został uznany za cudow-
ny i otworzył drogą do podjęcia
formalności w sprawie beatyfikacji.

Beatyfikacja Matki Teresy odby-
ła się w niedzielę, 19 października
2003 r. Ojciec Święty połączył ją
z terminem jubileuszu swego pon-
tyfikatu.

Oprac. ks. E. Szymański

Wielcy ludzie naszych czasów.
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2003

1 listopada: Wszystkich
Świętych

Ap 7,2 – 4.9 – 14
1 J 3,1 – 3
Mt 5,1 – 12a

„Błogosławieni”

Kim są ci, którym Jezus bło-
gosławi w dzisiejszej Ewangelii:
ubodzy w duchu, zasmuceni, cisi,
łaknący sprawiedliwości, miłosierni,
czystego serca, przynoszący pokój,
prześladowani. . . Być błogosławio-
nym, to znajdować się w stanie,
który zawdzięczamy jedynie miło-
ści samego Boga. „Popatrzcie, jaką
miłością obdarzył nas Ojciec: zo-
staliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i rzeczywiście nimi jesteśmy!” Jed-
nakże najgłębsza rzeczywistość jest
na razie zakryta. „Jeszcze nie zo-
stało objawione, czym będziemy”,
chociaż jej cząstka jest nam już
znana. „Będziemy do Niego podob-
ni”. . .

2 listopada: Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych

I Msza św.
Job 19,1.23 – 27a
1 Kor 15,20 – 24a.25 – 28
Łk 23,44 – 46.50.52 – 53; 24.1 – 6a

II Msza św.
Dn 12,1 – 3
Rz 6,3 – 9
J 11,32 – 45

III Msza św.
Mdr 3,1 – 6.9
2 Kor 4,14 – 5,1
J 14,1 – 6

„Chrystus zmartwychwstał, jako
pierwszy spośród tych, co pomarli”

Pochylając się nad grobami na-
szych bliskich, także nad dalekimi
mogiłami i modląc się za tych, któ-
rzy grobów nie mają – wsłuchajmy
się uważnie w orędzie paschalne
Ewangelii: „Dlaczego szukacie żyją-
cego wśród umarłych? Nie ma Go
tutaj, zmartwychwstał!” Poucza nas
Katechizm Kościoła Katolickiego:
„Dzięki Chrystusowi, śmierć chrze-
ścijańska ma sens pozytywny (. . .)
Istotna nowość śmierci chrześcijań-
skiej polega na tym, że przez chrzest
chrześcijanin już w sposób sakra-
mentalny «umarł z Chrystusem», by
żyć nowym życiem. Jeżeli umiera-
my w łasce Chrystusa, przez śmierć
fizyczną wypełnia się to «umieranie
z Chrystusem» i dopełnia się w ten
sposób nasze wszczepienie w Niego,
w Jego akcie odkupieńczym (. . .)
«Szukam Tego, który za nas umarł;
pragnę Tego, który dla nas zmar-
twychwstał. I oto bliskie jest moje
narodzenie. . .»”.

9 listopada: 32. niedziela
zwykła

Ez 47,1 – 2.8 – 9.12
1 Kor 3,9b – 11.16 – 17
J 2,13 – 22
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„Ta wdowa wrzuciła wszystko”

Jesteśmy jak ci ludzie wrzuca-
jący pieniądze do skarbony świą-
tynnej. Jeden wrzuca więcej, drugi
mniej, jeszcze inny tylko udaje, że
wrzuca. To wdowa wrzuciła wszyst-
ko.

Jesteśmy ludźmi wrzucającymi
grosze do skarbony Boga – to, co
nam zbywa, z czego i tak nam nic,
co dla nas niewarte, przynajmniej –
mało warte. Ona wrzuciła wszystko.

Jesteśmy ludźmi rzucającymi
Bogu ochłapy modlitwy, Mszy świę-
tych niedzielnych, ochłapy swego
życia: tak zwanych dobrych uczyn-
ków. Ona wrzuciła wszystko. Więcej
dać nie mogła, więcej nie miała.

Kto z nas – przynajmniej
o zmierzchu swojego życia – nie
żałuje, że nie jest jak ta wdowa.

16 listopada: 33. niedziela
zwykła

Dn 12,1 – 3
Hbr 10,11 – 14
Mk 13,24 – 32

„Zbierze swoich wybranych z czte-
rech stron świata”

Żebyś chciał zrozumieć, co to
znaczy powołanie życiowe. Żebyś
chciał zrozumieć, że zostałeś wybra-
ny przez Boga do wykonywania tej
twojej konkretnej funkcji w społe-
czeństwie i w Kościele. Żebyś chciał
zrozumieć, że tylko przez spełnia-
nie swojego powołania życiowego
rośniesz do twego życia wiecznego.

23 listopada: Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

Dn 7,13 – 14

Ap 1,5 – 8
J 18,33b – 37

„Aby dać świadectwo prawdzie”

Ty na to się narodziłeś i na to
przyszedłeś na świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie. W zbiorowisku
zwanym ludzkość jesteś fenome-
nem niepowtarzalnym, osobowością
jedyną w swoim rodzaju. Inaczej
czujesz, myślisz, rozumujesz, oce-
niasz, przeżywasz – inaczej niż
wszyscy inni. Masz swoje własne
spojrzenie na świat i na siebie, na
sprawy najważniejsze i najprostsze,
i tego nie wolno ci zatracić. Owszem,
należysz do społeczeństwa, żyjesz
w nim, czerpiesz z jego mądrości,
doświadczeń i dorobku, uczestni-
czysz w jego sukcesach i klęskach
– jesteś częścią społeczeństwa, ale
nie w tym sensie, jakobyś był je-
go produktem. Owszem, z pomocą
społeczeństwa budujesz swój osob-
ny świat. Według opinii społeczeń-
stwa kontrolujesz siebie, bierzesz
pod uwagę jego oceny, sprawdzasz
siebie posługując się jego werdyk-
tami – ale nie identyfikujesz się
z nim. Ono pomaga ci, żebyś łatwiej
doszedł do swoich stwierdzeń, ale
ostateczny wyrok należy do ciebie.
Ty rozstrzygasz o tym, co jest słusz-
ne, a co niesłuszne, co jest piękne,
a co grzeszne, co jest uczciwe, a co
podłe. Jesteś sędzią spraw, które się
dzieją na zewnątrz ciebie i w tobie
samym, i tego nikt nie może ci
odebrać, bo dopiero na tej drodze
stajesz się prawdziwym członkiem
społeczeństwa.

Ty na to się narodziłeś i na to
przyszedłeś na świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie. Ale to wcale nie
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takie łatwe i nie takie bezpieczne.
Łatwiej jest poddać się fali, popłynąć
z prądem: dzień za dniem dostoso-
wywać się, dopasowywać, stawać się
cieniem, naśladować tych, których
opłaca się naśladować, od których
wszystko – tak się nam przynaj-
mniej wydaje – w naszym życiu
zależy. I tak z dnia na dzień bę-
dzie zanikała granica pomiędzy tobą
a twoim społeczeństwem, stracisz
orientację, gdzie kończy się „ty”,
a zaczyna się „oni”; już nie będziesz
wiedział, jakie jest właściwie twoje
zdanie, co sam myślisz, czego sam
chcesz, kim sam jesteś. Coraz bar-
dziej będziesz się zatracał, zanikał,
rozpływał się w masie. Staniesz się
bezosobową jednostką – nikim.

30 listopada: 1. niedziela
Adwentu

Jr 33,14 – 16

1 Tes 3,12 – 4,2
Łk 21,25 – 28.34 – 36

„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego na obłoku”

Oto największa nowina. Ewan-
gelista nie zatrzymuje się jednak na
opisie znaków tego oczekiwanego
nadejścia; interesuje go nasze „dzi-
siaj” i jego znaczenie w zbawczym
planie Bożym. Śmierć człowieka czy
miasta to objawienie celu ostatecz-
nego: Królestwa Bożego. Dlatego
tak mocno podkreśla rolę naszego
czuwania połączonego z modlitwą,
jak również ufności – „nabierzcie
ducha i podnieście głowy”. Ufność
ta jest karmiona naszą codzienną
próbą wierności Ewangelii. To jest
właśnie czuwanie, to jest zarazem
przygotowywanie Królestwa.

Oprac. ks. E. Szymański

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Spowolniła się nieco budowa
z powodu zmniejszających się ofiar
zbieranych co miesiąc w parafii. Za-
wierzyłem tę budowę św. Józefowi
i wierzę, że będzie nam dane ją
doprowadzić do stanu używalności.
Przecież jest to „pomnik wdzięcz-
ności” za Boże Miłosierdzie okazy-
wane nam tyle razy w Sakramencie
pokuty. Jezus Miłosierny w swo-
im obrazie odwiedza nasze rodziny.
Okażmy Mu naszą małą wdzięcz-
ność, dzieląc się tym, co przecież
mamy od Niego.

W chwili gdy piszę tę informację,
trwa docieplanie ścian warstwą sty-

ropianu i kontynuowana jest praca
przy obkładaniu murów kamieniem
łupanym. W kościele została poło-
żona na 8 cm warstwie styropianu
betonowa wylewka posadzki. Trwa
praca przy wykładaniu kamiennymi
płytkami głównej ściany ołtarza.

Przywieźliśmy z parafii św. Brata
Alberta z Gdańska Przymorza gra-
nitowe płyty za zmniejszoną opłatą,
którymi chcemy wyłożyć prezbite-
rium kościoła. Trwa praca w po-
mieszczeniu mieszkalnym i wyko-
nujemy szambo. W planie jest zało-
żenie ołtarza (już został zamówiony
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w Łapalicach). Przed zimą chcemy
jeszcze wykopać studnię.

Za Waszą wielką ofiarność na
budujący się kościół składam ser-
deczne podziękowanie. Codziennie
w Czerniewie o godz. 15.00 groma-
dzimy się na modlitwę i odmawia-
my koronkę do Miłosierdzia Bożego
w intencji wszystkich wspaniałych
ofiarodawców i pomagających przy
budowie kościoła.

Jeżeli znaleźliby się darczyń-
cy, którzy zechcieliby indywidualnie
lub wspólnie ufundować ołtarz – na
którym po wsze czasy będzie spra-
wowana Najświętsza Eucharystia –
byłby to wspaniały dar złożony Panu
Jezusowi. Po cichu też planujemy
do Bożego Narodzenia wykończenie
ławek do głównej świątyni.

ks. E. Szymański

Wewnętrzna ściana prezbiterium kościoła w Czerniewie obkładana jest kamiennymi
płytkami.
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Listopad 2003

Ełganowo

1., sobota: Bogdan Bora
2., niedziela: Gertruda Brembor
3., poniedziałek: Marian Brembor
4., wtorek: Henryk Felchnerowski
5., środa: Leszek Leśniewski
6., czwartek: Ewa Pikula
7., piątek: Franciszek Surma
8., sobota: Franciszka Mach
9., niedziela: Anna Drąg

10., poniedziałek: Leon Brembor
i Leon Zulewski

11., wtorek: Danuta Stępień
12., środa: Zygmunt Kisicki
13., czwartek: Stanisław Kusaj

i Karol Kusaj
14., piątek: Edward Grześlak
15., sobota: Danuta Glińska
16., niedziela: Mirosław Grześlak

17., poniedziałek: Kazimierz
Myszke i Wojciech Raczkowski

18., wtorek: Wojciech Skierka
19., środa: Roman Olszewski
20., czwartek: Zbigniew Pauls

i Horst Pauls
21., piątek: Zbigniew Salewski

i Beniamin Salewski
22., sobota: Roman Salewski
23., niedziela: Adam Salewski
24., poniedziałek: Eugeniusz

Kwidziński
25., wtorek: Sławomir Kusaj
26., środa: Wojciech Szulc
27., czwartek: Dariusz Bukowski

i Jadwiga Bukowska
28., piątek: Leszek Wieczorek
29., sobota: Bogusław Bukowski
30., niedziela: Adam Szarmach

PŁONĄCE ŚWIATŁO

Młody człowiek w zakonnym ha-
bicie od trzydziestu minut klęczy
przy małym stoliku. Powolnym ru-
chem ręki kładzie na nim poniszczo-
ną przez nieubłagany upływ czasu
kartkę papieru. Zakończył właśnie
rozmyślanie napisanego przed laty
wiersza. W tych kilku zdaniach moż-
na odczytać przeróżne koleje losu,
jakie towarzyszyły jego życiu. Jedne-
go dnia potrafił wznieść się na szczyty
optymizmu, aby za chwilę spaść na
samo dno pesymizmu. Te kilka wer-
sów leży teraz obok płonącej jasnym

światłem świecy. Wpatrując się w jej
mocny płomień, młode franciszkań-
skie serce czuje bliskość Chrystusa.
Powoli z wnętrza duszy zaczynają
płynąć słowa spontanicznej modli-
twy.

– Tak wiele lat kroczyłem sa-
motną drogą. Dziękuję Ci Boże, że
pewnego dnia stanąłeś na niej. Szu-
kając prawdziwej miłości podziwia-
łem szczęśliwe łabędzie nad brzegiem
morza. Spacerując po mokrym piasku
uciekałem od beznadziejnej rzeczy-
wistości. Dziękuję Ci Panie za sens

10



życia, który mi ukazałeś. Dziękuję
za tamten niedzielny poranek. Dziś
nie muszę już siadać nad zgaszo-
ną świecą szczęścia. Szukać go tam
gdzie znaleźć nie można. Już nie
muszę błądzić w codzienności. Pić
słoną wodę zmieszaną z piaskiem.
Tak bardzo dziękuję Ci za natchnie-
nie, aby przekroczyć nieznane mi
wtedy mury kościoła. To ty Boże
uratowałeś moją przyszłość. Wycią-
gnąłeś z pułapki bez wyjścia. Stałeś
na brzegu i przywołałeś dryfujący
okręt. Uciszyłeś burzę zranionego
serca.

Płonące światło rozjaśnia ciemną,
klasztorną celę. Trwający na modli-
twie człowiek wypowiada coraz mniej
słów. Te są zbyteczne, gdy człowiek
całkowicie zatapia się w kontempla-
cji. . .

Trzy świece paliły się na du-
żym ołtarzu. Kapłan po zakończeniu
Eucharystii odchodził właśnie z pre-
zbiterium. Organista kontynuował
pieśń na zakończenie. Ludzie tłum-
nie przebijali się w stronę wyjścia. Do
uszu siedzącego w ławce człowieka,
dobiegały słowa „Barki”:

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. . .

Powoli zapanowała zupełna cisza.
Młody człowiek położył na ławce trzy
kamienie znalezione na plaży. Przez
moment tylko podziwiał te morskie
skarby. Za chwilę podniósł oczy ku
górze i dostrzegł pogodną twarz Zba-
wiciela spoglądającą z głównego ołta-
rza. Jezus patrzył na rozbitego przez
zmaterializowany świat samotnego
człowieka. Tak wiele można było
odczytać słów w tym namalowanym
przez nieznanego artystę wizerunku.

Jakże inna była to twarz Chrystu-
sa od tej, jaką zakodowano mu we
wczesnym dzieciństwie. Tamta była
surowa, bezwzględna, karząca. Ta ła-
godna, spokojna, kochająca. To stra-
szenie Bogiem sprawiło, że przed laty
odrzucił Go. Całkowicie wykreślając
ze swojego życia. Teraz może nad-
szedł czas, żeby przyjąć ponownie.
Lecz takiego jakim jest naprawdę.
Jako kochającego i przebaczającego
Ojca. Klęcząc w pustym kościele miał
wrażenie, że za chwilę postać z ob-
razu podejdzie do niego. Poda mu
dłoń w geście powitania. Pocieszy
w nieznośnym strapieniu. Czuł, że
tego dnia coś zmieni się w jego życiu.
Nie wiedział jeszcze tylko co.

Z rozmyślań wyrwał go odgłos
otwieranych drzwi. Odwracając gło-
wę dostrzegł starszego człowieka
wchodzącego do świątyni. Delikat-
nie przyklęknął na prawe kolano
i pobożnie uczynił znak krzyża. Trzy-
mając w prawej ręce bukiet róż, nie
spiesząc się, zmierzał przed siebie.
Ukląkł przy oświetlonym czerwoną
lampką tabernakulum. Jeszcze chwi-
lę modlił się ze złożonymi dłońmi.
Następnie włożył kwiaty do stojącego
na podłodze wazonu. Młodzieniec do-
brze znał tego staruszka. Mieszkają
przecież w jednym wieżowcu. Odry-
wając wzrok od znajomego człowieka
spojrzał ponownie na twarz Jezu-
sa. Promieniowała jeszcze bardziej
darem prawdziwego szczęścia. . .

Takie samo oblicze namalowa-
ne na kawałku drewna, stoi teraz
oparte o zapaloną świecę. Napełnia
swoim spokojem serce idące śladem
Świętego Franciszka z Asyżu. Dodaje
sił w codziennej służbie Bogu i lu-
dziom. Podwaja radość po każdym
duszpasterskim sukcesie. Leczy rany
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po poniesionej porażce. Dziś rozu-
mie, że Zbawiciel świata prowadzi go
po trudnych drogach współczesno-
ści. To On przyprowadził go tamtego
niedzielnego poranka do nieodwie-
dzanego od lat kościoła. Sprawił, że
pozostał w nim już na zawsze.

– Jezu ty kochasz każde nieko-
chane serce. W labiryncie rozmaitych
dróg pomagasz znaleźć tę jedyną pro-
wadzącą do celu. Malujesz uśmiech
na ponurej twarzy.

Zegar na wieży kościoła wybija
północ. Rozpoczęła się kolejna do-
ba kapłańskiego życia. Powoli koń-
czy on wieczorną modlitwę. Powstaje
z dywanu na którym klęczał ponad
godzinę. Słysząc jeszcze bicie zega-
ra podchodzi do okna. Jego dźwięk

ucichł w momencie, gdy odsunął pra-
wą stronę firanki. Zmęczonym wzro-
kiem dostrzega grube płatki śniegu
spadające na ziemię. Biały puch ob-
ficie sypie na klasztorny ogród. Po
wąskiej ścieżce przemyka łaciaty kot.
Zostawia małe ślady, które za chwilę
znikną pod białą powłoką. Prawa
dłoń codziennie rozdająca Chrystusa
pod postacią białego chleba ponow-
nie zasuwa firankę. Ubrana w habit
postać przemieszcza się w stronę
nakrytego białym obrusem stolika,
kilkakrotnie powtarzając znane so-
bie słowa:
Ty potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem. . .

ks. Dariusz Woźny

HONOROWE OBYWATELSTWO EŁGANOWA

31 stycznia 2003 r. społeczność
Ełganowa na zebraniu wiejskim jed-
nogłośnie przyjęła uchwałę o nadaniu
tytułu Honorowego Obywatela Ełga-
nowa Annie Burdównie.

Znana czytelnikom „Kany”, pa-
ni Anna Burdówna w 1939 roku
była kierowniczką Szkoły Macierzy
w Ełganowie. Dla tej szkoły pol-
scy kolejarze z Poznania ufundowali
sztandar, który 3 maja 1939 roku
delegacja przywiozła do Ełganowa.
(Obecnie sztandar przechowuje pan
Zenon Orlikowski – w tymczasowej
Izbie Pamięci).

Pani Burdówna aresztowana
wraz z ówczesnymi działaczami
polskimi, tak jak patronka Szko-
ły Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich, Kunegunda Pawłowska, więzio-
na w Pruszczu Gdańskim i Gdańsku,

aż na ponad pięć lat trafiła do obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück.

Władze szkolne przed wybuchem
wojny pozwalały Pani Annie opu-
ścić Ełganowo, Wolne Miasto Gdańsk
i wyjechać do Polski, do rodzinnej
Łodzi, jednak ona nie opuściła szkol-
nej placówki – swych uczniów i ich
rodziców.

Pani Anna Burdówna utrzymu-
je kontakt z Ełganowem od cza-
su pobytu w Trąbkach Wielkich na
uroczystości nadania szkole imienia,
tj. od czerwca 1982 roku. Wtedy też
odwiedziła „swoje” Ełganowo. Jest
stałym czytelnikiem „Kany”, groma-
dzi jej numery, prowadzi z nami
korespondencję.

Rada Sołecka przekazała pani
Burdównie okolicznościową paterę
z następującym tekstem:
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Pani Anna Burdówna
Społeczność „naszej małej ojczy-

zny” w uznaniu zasług, na zebra-
niu wiejskim 31.01.2003 jednogło-
śnie przyznała Pani tytuł honorowe-
go Obywatela Ełganowa. Dziękujemy
Pani za pracę w naszej wsi, za
kształtowanie patriotycznych postaw,
kiedy nasza miejscowość była częścią
Wolnego Miasta Gdańska.

Wyrażamy głęboką wdzięczność
i szacunek za lata obozowej udręki.
Jest Pani dla nas autentycznym wzo-
rem Obywatela, Pedagoga i Patrioty
– zawsze wierna Bogu i Ojczyźnie.

Chociaż z oddali – bo z Ło-
dzi – z wielkim zainteresowaniem
śledzi Pani życie naszej wsi, wspiera-
jąc wszelkie poczynania dobrą radą
i modlitwą. Dziękujemy za Pani ser-
ce i czyny. Życzymy jak najlepszego
zdrowia, pokoju ducha, sił i opieki
miłosierdzia Bożego.

Społeczność wsi Ełganowo

Ponadto swojej Pani życzenia wy-
słali jej byli uczniowie i harcerki Pol-
skiej Szkoły Macierzy: pani Jadwiga
Zulewska-Torbicka, pani Franciszka
Dreschel-Mach, pani Ludmiła Tysler-
-Zielonogórska, panie Felicyta i Ma-
ria Orlikowskie, pan Zygmunt Masa.
W specjalnym liście znalazły się pie-
częcie organizacji i instytucji naszej
wsi i gminy.

Te upominki i kwiaty zawiózł
do Łodzi członek Rady Sołeckiej –
Jan Trofimowicz, junior – autor tych
informacji.

***
4 października (w miesiącu Świę-

ta Edukacji – święta nauczycieli)
zastałem panią Annę w znakomitej
formie – rok urodzenia 1911. Nasza

kochana Pani mimo zacnego wie-
ku prowadzi „swoje gospodarstwo”
(jeden pokoik z kuchnią, stare bu-
downictwo) samodzielnie, ale otoczo-
na troskliwą opieką sąsiadów, byłych
uczniów, przyjaciół i krewnych.

Miałem z sobą aktualny tom kro-
niki naszej wsi. Pani Anna przejrzała
zdjęcia, przeczytała wpisy i ubogaciła
kronikę następującym tekstem:

Kochani!
Z wielkim wzruszeniem przeglą-

dam b. ciekawą i pięknie prowadzo-
ną kronikę miejscowości Ełganowo
w pow. gdańskim.,

Wzruszenie moje pogłębia fakt,
gdy sobie uświadamiam moją pracę
w Szkole Macierzy Szkolnej w tej
właśnie miejscowości w 1939 r.

Tych lat „górnych i chmurnych”
z ukochaną Młodzieżą i Dziećmi na
Kaszubach nie da się zapomnieć!

Z zapałem młodości, nie szczę-
dząc czasu, zdrowia i sił, spełnia-
liśmy wtedy nasz obowiązek wobec
Ojczyzny. Zrozumienie i duchowy od-
dźwięk znajdowałam wówczas we
wspaniałym patriotycznie nastawio-
nym Gronie tamtejszych Nauczycieli
i dłuższych niż ja stażem. Wojna
i dalsze lata rozproszyły nas po świe-
cie.

Dziękując Bogu za ocalenie z wię-
zienia w Gdańsku i z obozu w Ra-
vensbrück oddaję hołd pięknym Po-
staciom Patriotów z Wybrzeża, moim
współtowarzyszom niedoli.

Młodemu Pokoleniu Polaków, idą-
cych w ślady Bohaterskich Przodków,
życzę niezłomnej Wiary, Nadziei i Mi-
łości w pokonywaniu wszelkich tru-
dów na drodze do zwycięstwa Boga
w trudnym dzisiejszym świecie.

Dziękuję Wam Kochani za Pamięć
Anna Burdówna
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Szczęść Boże
Łódź, 4.X.2003

Muszę poinformować czytelników
„Kany”, że wpis jest kaligraficzny, na
czystej karcie. Pani Anna wpisywała
stojąc i bez okularów!

W imieniu mieszkańców Ełgano-
wa zaprosiłem Panią Annę do odwie-
dzin naszej wsi w przyszłym roku. Pa-
ni Burdówna nie powiedziała „nie”,
więc wyrażamy głęboką nadzieję na
spotkanie. Pani Anna Burdówna pro-
wadzi szeroką korespondencję i kon-
takty osobiste. Od wielu lat uczest-
niczy w dorocznych zjazdach byłych
więźniarek obozu Ravensbrück na
Jasnej Górze w maju.

Zachęcam do lektury książek, mo-
gących przybliżyć postać Anny Bur-
dówny.
1. S. K. Szwentner, Polacy z Piekła
rodem

2. Zygmunt Kurek, Trzy lata w Wol-
nym Mieście Gdańsku
3. Urszula Wińska, Zwyciężyły war-
tości. Wspomnienia z Ravensbrück
4. Urszula Wińska, Więzi
5. Urszula Wińska, Mury
6. Józefa Krośnicka Zanim Wyżyny
Gdańskie. . .

Mamy nadzieję, że pani Anna
Burdówna stanie się też honorowym
obywatelem gminy Trąbki Wielkie,
chociaż jest to: „skromna emeryto-
wana nauczycielka, człowiek wielkiej
kultury, uprzejma i życzliwa w sto-
sunku do starszych i dzieci”. (Cytat
ten znajdziemy na str. 103. książki
Polki w Wolnym Mieście Gdańsku
autorstwa G. Danielewicz, M. Ko-
prowskiej i M. Walickiej.)

Jan Trofimowicz, junior

Pani Anna Burdówna oraz Jan Trofimowicz.
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GROBOWIEC KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

W dniu zadusznym proponuję
czytelnikom „Kany”, aby kilka chwil
poświęcili na przeczytanie artykułu
o miejscu wiecznego spoczynku wiel-
kiego króla Polski Kazimierza Ja-
giellończyka. Grobowiec monarchy,
znajdujący się w Krakowie na Wawe-
lu, należy do największych osiągnięć
sztuki kamieniarskiej polskiego go-
tyku. Zwiedzający turysta niestety
nie może z bliska oglądać dzieła Wi-
ta Stwosza. Uniemożliwia to krata,
która zamyka wejście do kaplicy pw.
św. Krzyża. Wejść do niej można
tylko ze specjalnym pisemnym ze-
zwoleniem, które wydaje gospodarz
tego miejsca – Kardynał Franciszek
Macharski. Osobiście tylko raz udało
mi się obejrzeć grobowiec i to z pew-
nej odległości, kiedy to wpuszczano
tam kilkuosobowa grupę niemiec-
kich turystów, trzymających dumnie
w ręku kartkę z ręcznie wypisaną
zgodą arcybiskupa krakowskiego.

Kaplica, będąca miejscem wiecz-
nego spoczynku patrona trąbkow-
skiego gimnazjum, została wznie-
siona w latach 1467 – 1477. Fun-
datorem był oczywiście Kazimierz
Jagiellończyk i jego żona Elżbieta.
Para królewska budowała ją z prze-
znaczeniem, że będzie to miejsce ich
pochówku. Ściany kaplicy ozdobili
artyści z krajów i kultury bizan-
tyjskiej. Średniowieczny kronikarz
określił je jako more graeco, na skle-
pieniu widnieje herb Polski i Litwy
oraz rodowy herb małżonki kró-
lewskiej – herb Habsburgów. Sceny
religijne na ścianach wymalowano

złotem, jasną szmaragdową zielenią
i intensywnym błękitem.

Artysta, wykonujący grobowiec,
podpisał swoje dzieło. Przy tarczy
herbowej Jagiellonów, znajdującej
się u stóp króla, umieścił napis
EIT STVOS, swój gmerek oraz
datę 1492. Podpis zostawił rów-
nież pomocnik mistrza Jorga Hu-
bera z Passawy. Grobowiec wykona-
ny jest z marmuru, pochodzącego
z okolic Salzburga. Kamień ten ma
barwę czerwoną o odcieniach prze-
chodzących od brunatnego do rdza-
wego, różowego z plamami i żyłami
białymi, żółtymi i sinymi. Mate-
riał bardzo trudny do obróbki, ale
daje znakomite możliwości wielkie-
mu artyście. Grobowiec ma kształt
tumby. Wyraz ten pochodzenia grec-
kiego (tymbos), oznacza grobowiec
w formie skrzyni przykrytej rzeźbio-
ną płytą z wizerunkiem zmarłego.
Wymiary grobowca są następują-
ce: długość całości 262 cm, szero-
kość całości 153 cm, wysokość wraz
z baldachimem 312 cm. Sama tum-
ba (skrzynia grobowa) ma wymiary
215,5 cm × 101,5 cm × 122,5 cm.
Grobowiec ustawiono na 25 centy-
metrowej podstawie z szarego mar-
muru.

Na płycie wierzchniej grobowca
spoczywa postać króla. Nie w po-
zycji wyprostowanej, lecz bardziej
dynamicznej, ułożonej nieco na bok.
Wit Stwosz, który bardzo dobrze
znał króla, przedstawił tu jego do-
kładną podobiznę „twarz podłużna,
o wystających kościach policzkowych
i zapadniętych policzkach; czoło dość
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wysokie; nos wąski, lekko garbaty;
usta wydatne pod krótko wystrzy-
żonym wąsem; oczy osadzone głę-
boko, nad nimi silnie zarysowane
łuki brwiowe; pod oczyma torby
i zmarszczki; a wokół oblicza krótko
przycięte włosy spływające szero-
kimi, fałdującymi pasmami”. Król
przedstawiony jest w pełnym dosto-
jeństwie władzy monarszej, w stro-
ju koronacyjnym. Na głowie Jagiel-
lończyka korona ze stylizowanych,
splecionych liści ostów. Korona ta
została wiernie odtworzona przez
Pana Andrzeja Żukowskiego z Sobo-
widza i widnieje w herbie naszego
gimnazjum. W ręku król trzyma jabł-
ko i berło. Berło ma kształt okrągłej
laski zakończonej ażurowym kwiato-
nem. Długie cienkie wytworne palce
zdobią pierścienie. Po prawej stronie
monarchy znajduje się jakby odłożo-
ny na bok niepotrzebny już miecz,
którym posługiwał się prawdopodob-
nie ten ostatni polski król – rycerz.
Na piersi króla kapę koronacyjną
spina okrągła zapona. W jej wnętrzu
widzimy postać nagiej rodzącej ko-
biety ze zwojem na głowie. Rodząca
siedzi wśród liści akantu i rozsypa-
nych pereł i kamieni. U stóp króla
dwa lwy trzymają tarcze herbowe,
domów Habsburgów oraz herb Koro-
ny. Orzeł z tej tarczy herbowej został
wiernie odwzorowany na biało – czer-
wonych szarfach, które nosi poczet
sztandarowy w gimnazjum. Postać
Jagiellończyka została przedstawio-
na przez Stwosza w dramatycznej
chwili konania „Głowa ułożona na
poduszce odrzucona jest nieco w tył
i przechylona na lewe ramię drama-
tycznym ruchem. Ostro rysują się
napięte wskutek tego wysiłku ścię-

gna i pomarszczona skóra szyi. Pełne
bolesnego wyrazu oblicze monarchy,
o wstrząsających swą wymową sze-
roko otwartych, zmęczonych oczach,
spieczonych gorączką, zaciśniętych
ustach i udręczonym czole”.

Boki grobowca wykonano z czte-
rech oddzielnych prostokątnych płyt.
Przedstawiają one figury ośmiu
płaczków trzymających parami tar-
cze herbowe najważniejszych ziem
Polski. Płaczkowie uosabiają czte-
ry stany ówczesnego społeczeństwa.
Duchowieństwo, rycerstwo, miesz-
czaństwo, chłopstwo. Osiem kolumn
podtrzymuje baldachim nad grobow-
cem. Na uwagę zasługują tu kapitele
(głowice) kolumn. Przedstawiają one
sceny ze Starego i Nowego Testa-
mentu. Miniaturowe rzeźby postaci
ludzkich nie przekraczają 19 cm,
a wraz z długimi szatami dochodzą
niekiedy tylko do 24 cm.

Głowica I – Przedstawia trzy
sceny: Stworzenie świata, Boga Oj-
ca wręczającego Chrystusowi krzyż,
Strącenie szatanów przez Archanio-
ła Michała.

Głowica II – Postać trzech anio-
łów symbolizuje Trójcę Świętą.

Głowica III – Walka Samsona
z lwem oraz zmagania Dawida z Go-
liatem.

Głowica IV – Przymierze Boga
z Noe, opilstwo Noego.

Głowica V – Zwiastowanie Jo-
achimowi.

Głowica VI – Zwiastowanie Marii
Pannie, w tej scenie rzeźbiarz wyrył
słowa znane każdemu chrześcijani-
nowi ave gratia plena.

Głowica VII – Boże Narodzenie
i opłakiwanie Chrystusa przez Marię
Magdalenę i św. Jana.
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Głowica VIII – Sąd ostateczny,
Chrystus jako sędzia świata błogo-
sławi zbawionych i odtrąca potępio-
nych.

Dzieło Wita Stwosza świadczy nie
tylko o kunszcie rzeźbiarskim, ale
również o erudycji mistrza. Całość
ma głęboką wymowę teologiczno – fi-
lozoficzną. Grobowiec zapowiada już
nową epokę w sztuce i rzeźbie, jaka
przybędzie do nas z Florencji pod na-
zwą renesansu. Kronikarz, opisujący
ostatnie dni życia monarchy zanoto-
wał słowa, które wypowiedział przed
śmiercią król. Kiedy medycy kró-
lewscy byli już bezradni na chorobę
władcy i poinformowali go o tym, od-
powiedział wtedy „To czas umierać”.
Grobowiec Kazimierza Jagiellończy-
ka to jedno z najsłynniejszych dzieł

rzeźby nagrobnej nie tylko w Pol-
sce, ale i w całej Europie. Znaw-
ca, określając grobowiec, nazwie go
niezrozumiałym dla wielu słowem
kenotafium (z języka greckiego keno-
taphion – próżny grób). Symboliczny
grobowiec, który zwykle nie zawiera
zwłok, a jest pomnikiem grobowym.
Ciało naszego wielkiego króla, jak
wiemy, spoczęło pod posadzką, na
której Wit Stwosz ustawił grobo-
wiec. Kilka chwil przed śmiercią
ostatnim ruchem król odrzuca głowę
w tył. Twarz udręczona ale spokoj-
na, owinięty połą wielkiego płaszcza
koronacyjnego z wszystkimi atrybu-
tami swojej władzy, Kazimierz staje
przed niepojętym dramatem kończą-
cego się życia, przed majestatem
śmierci.

Mariusz Paradecki

Nagrobek króla Kazimierza Jagiellończyka na Wawelu. Po lewej: widok ogólny, po
prawej: płyta wierzchnia tumby nagrobnej.
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DZIEŃ EDUKACJI

14 października to Dzień Eduka-
cji Narodowej. To obchodzone w ca-
łym kraju święto jest szczególną oka-
zją dla nauczycieli do zastanowienia
się nad swoim powołaniem, do reflek-
sji nad własną pracą. Dla uczniów
święto to jest okazją do wyrażenia
wdzięczności swoim nauczycielom za
ich pracę, zaangażowanie, serce. . .

Tegoroczny Dzień Edukacji był
też niepowtarzalną okazją do spo-
tkania całego środowiska nauczy-
cieli i pracowników szkół z tere-
nu naszej gminy. Na zaproszenie
wójta gminy pracownicy szkół pod-
stawowych, gimnazjów i przedszko-
la gościli w murach trąbkowskiego
gimnazjum.

Oficjalną część spotkania rozpo-
czął gospodarz szkoły – dyrektor Ma-
riusz Paradecki witając wszystkich
przybyłych gości. Dyrektor przypo-
mniał krótko genezę obchodzonego
święta i wyraził radość z tego spo-
tkania w naszej wspaniałej szkole.

Ciepłe słowa i życzenia skierował
do nas również wójt gminy Błażej
Konkol, który życzył nam byśmy
świecili blaskiem naszych uczniów
i ich osiągnięć, i byśmy w pracy nie
utracili zapału i radości.

Wójt gminy w towarzystwie Prze-
wodniczącego Rady Gminy Józefa
Sroki i Przewodniczącego Komisji
Kultury i Oświaty Rady Gminy
Przemysława Sautycza wręczył akty
nadania awansu nauczycielom, któ-
rzy uzyskali kolejny stopień awansu
zawodowego.

Wójt wyróżnił nauczycieli – Ewę
Buga ze Szkoły Podstawowej w So-
bowidzu i Janusza Beyera z Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich wrę-
czając im nagrody. Nagrody z rąk
wójta odebrali również dyrektorzy
szkół. W imieniu Starosty Gdańskie-
go Bogdana Dombrowskiego nagrodę
za prowadzenie drużyny harcerskiej
wójt wręczył druhowi Arkadiuszowi
Buczkowi działającemu w Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich. Wójt
złożył też gratulacje Jolancie Cie-
plińskiej, która otrzymała nagrodę
kuratora.

Wójt oddał następnie głos dyrek-
torom szkół, którzy wręczyli nagrody
wyróżnionym pracownikom. Wszyst-
kim wyróżnionym i nagrodzonym
składam serdeczne gratulacje!

Uroczystość uświetnił profesjo-
nalny występ chóru gimnazjalnego
prowadzonego przez Janusza Beyera
oraz piękne recytacje w wykonaniu
uczniów naszej szkoły: Pauliny Chy-
lińskiej, Michaliny Terleckiej i Paw-
ła Schuchardta przygotowane przez
Barbarę Paradecką.

Po części oficjalnej wszyscy uda-
li się do przyszłej czytelni, aby
przy kawie podzielić się wrażeniami.
Nauczyciele chętnie spacerowali po
szkole zwiedzając poszczególne sale.
My, nauczyciele gimnazjum, z przy-
jemnością oprowadzaliśmy po świeżo
urządzonych klasach. Mamy nadzie-
ję, że spotkanie to wywarło miłe
wrażenie na nauczycielach i pracow-
nikach z innych szkół.

Dorota Niewiadomska
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Wójt Błażej Konkol powitał nauczycieli i zaproszonych gości zebranych w trąbkow-
skim gimnazjum z okazji Dnia Edukacji.

Spotkanie przy kawie zakończyło uroczystość.
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W kalendarzu stałych imprez
w szkole podstawowej w Trąbkach
Wielkich ważne miejsce zajmuje ślubo-
wanie pierwszoklasistów i pasowanie
ich na uczniów.

W tym roku szkolnym uroczystość
miała piękną oprawę, a to za spra-
wą wychowawczyni klasy pierwszej
Lucyny Rekowskiej – autorki spekta-
klu, Michała Olejnika odpowiedzial-
nego za oprawę muzyczną, Ewy Wo-
jewódki, która wykonała dekorację,
rodziców, którzy włączyli się w przy-
gotowania, a przede wszystkim prze-
jętych kandydatów na pełnoprawnych
uczniów. Pierwszoklasiści, prezentują-
cy się w tym dniu wyjątkowo wytwor-
nie w galowych strojach i specjalnie
na uroczystość przygotowanych czap-
kach, „śpiewająco” przedstawili w pro-
gramie to, czego nauczyli się do tej
pory w szkole.

A naprawdę było się czym pochwa-
lić! Nad sprawnym przebiegiem całej
imprezy czuwali starsi koledzy z samo-
rządu uczniowskiego. Słowa uznania
należą się Patrykowi Wiśniewskiemu,

swobodnie i ze swadą prowadzącemu
konferansjerkę. W chwili powtarzania
przez pierwszoklasistów słów ślubo-
wania oraz w trakcie pasowania na
uczniów przez dyrektor Elżbietę Gra-
lak, rozbłyskiwały co chwilę flesze –
widomy znak, że licznie zgromadzeni
w szkole w tym dniu rodzice uważają
ten moment życia swych pociech za
bardzo ważny. Wagę uroczystości pod-
kreślili rodzice pierwszaków nie tylko
pomocą w przygotowaniach i obecno-
ścią w tym ważnym dniu, ale także
podziękowaniami i kwiatami. Ze śpie-
wem na ustach, z aktami pasowania
i słodkimi upominkami w rękach peł-
noprawni już uczniowie opuścili scenę,
przy wtórze gromkich braw i udali się
wspólnie z wychowawczynią i rodzica-
mi na słodki poczęstunek. Gratulując
klasie pierwszej efektownego występu,
życzymy wielu jeszcze takich pięk-
nych, wzruszających chwil w trakcie
sześcioletniej edukacji w szkole pod-
stawowej.

Ewa Wojewódka

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE

W dniu 13 września 2003 r. na sta-
dionie GOKSiR w Trąbkach Wielkich
odbyły się gminne zawody jednostek
OSP. W zawodach, podczas których
rozegrano dwie konkurencje, tj. szta-
fetę oraz tzw. bojówkę, startowało 16
drużyn.
Oto zwycięzcy poszczególnych grup:
dziewczęta młodsze (12 – 15 lat) –
OSP Trąbki Wielkie; chłopcy młodsi
(12 – 15 lat) – OSP Trąbki Wielkie;
dziewczęta starsze (16 – 18 lat) – OSP

Rościszewo; chłopcy starsi (16 – 18 lat)
– OSP Ełganowo; kobieca drużyna
pożarnicza – OSP Ełganowo; męska
drużyna pożarnicza – OSP Sobowidz.
Wszystkie drużyny oraz męska dru-
żyna OSP Trąbki Wielkie (zwycięzca
poprzednich zawodów powiatowych)
reprezentowały naszą gminę na zawo-
dach powiatowych w dniu 5 paździer-
nika 2003 r. w Pruszczu Gdańskim.

Jan Kosiński
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Pierwszoklasiści, wychowankowie pani Lucyny Rekowskiej, dziarsko pomaszerowali
na uroczystość ślubowania.

Występ pierwszoklasistów uświetnił uroczystość pasowania na uczniów.
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Zespół Wokalny „Połowinki” z Klubu Seniora w Gołębiewku.

Występ Czerwonych Gitar w Sobowidzu.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

W dniach 19 – 21 września w Stra-
szynie, w Chacie Myśliwskiej „Pod
Sokołem”, odbył się I Przegląd Do-
robku Kulturalnego Powiatu Gdań-
skiego pt. „Cudze chwalicie – swego
nie znacie”. W imprezie uczestni-
czyło ok. 500 wykonawców. Naszą
gminę reprezentowała liczna grupa
artystów, w przekroju wiekowym od
uczniów szkół podstawowych aż do
osób będących na emeryturze.

W pierwszym dniu Przeglądu licznie
zgromadzonej publiczności zapre-
zentował się Zespół Muzyki Daw-
nej „Mille Regretz” oraz Kwartet
Smyczkowy – oba zespoły pod kie-
rownictwem artystycznym Janusza
Beyera. Tego dnia recytowane by-
ły także wybrane wiersze z bo-
gatego dorobku naszego wybitnego
artysty Zygmunta Bukowskiego –
sam autor był tego dnia również
obecny. W drugim dniu imprezy
na estradzie wystąpili: Zespół Te-
atralny „Narnia” działający przy
Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga
w Kłodawie oraz zespół rockowy
(jeszcze bez nazwy), działający przy
GOKSiR w Trąbkach Wielkich pod
kierunkiem artystycznym Janusz
Beyera.

Najliczniejsza grupa artystów z na-
szej gminy zaprezentowała się
w ostatnim dniu Przeglądu: Chór
Szkolny oraz Zespół Wokalno-
-Ruchowy ze Szkoły Podstawo-
wej w Mierzeszynie, Chór Szkolny

oraz Zespół Taneczny z Gimnazjum
w Warczu, Grupa Muzyczna „To
i owo” z Czerniewa, Zespół Teatral-
ny „(NIE)GRZE(SZ?)(CZ?)NI dzia-
łający przy GOKSiR w Trąbkach
Wielkich, Zespół Wokalny „Połowin-
ki” z Klubu Seniora w Gołębiewku,
Zespół Teatralny „SOLO” działają-
cy przy GOKSiR w Trąbkach Wiel-
kich, Chór Kameralny z Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, Kameralny
Zespół Fletów Prostych – GOKSiR
w Trąbkach Wielkich oraz Zespół
Wokalno-Instrumentalny „Aravis”
– Rodzina Kolpinga w Kłodawie.

W ramach prezentacji dorobku arty-
stycznego twórców zaprezentowane
zostały rzeźby w kamieniu i drew-
nie Zygmunta Bukowskiego oraz
wyroby tkactwa artystycznego i pa-
steli autorstwa osób działających
w Stowarzyszeniu Rodzina Kolpin-
ga w Kłodawie.

Uczestniczący w imprezie wyko-
nawcy oraz licznie przybywający
goście, każdego dnia mogli się po-
silić i pobawić przy muzyce „na
żywo”, w wykonaniu różnych ze-
społów z terenu powiatu gdańskie-
go. Wielu z uczestników imprezy
stwierdziło, że do tej pory nie mieli
wyobrażenia o tym, że tak wie-
le dzieje się w szeroko rozumianej
kulturze na naszym terenie.

***
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Państwo młodzi Agnieszka i Adam Litwińscy-Sygnowscy.

Bliźnięta Sandra Kamila i Sebastian Marek Bukowscy z Ełganowa wraz z rodzicami
i chrzestnymi w dniu swojego chrztu świętego.
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21 września, na stadionie w Sobo-
widzu, odbył się festyn „Koncerto-
we pożegnanie lata”. Bardzo licz-
nie przybyli mieszkańcy Sobowidza
i okolic mieli okazję do dobrej zaba-
wy. Organizatorzy zapewnili wiele
atrakcji, w tym loterię fantową,
w której główną nagrodą był duży
telewizor firmy Sony. Ze strażac-
kiego wysięgnika zostało wykonane
zbiorowe zdjęcie mieszkańców So-
bowidza, które w wielkim forma-
cie można oglądać w holu Urzędu
Gminy w Trąbkach Wielkich. Głów-
nym punktem imprezy i magnesem
przyciągającym publiczność był kon-
cert zespołu Czerwone Gitary, któ-
ry przypomniał wiele dawnych, ale
wciąż popularnych przebojów. Na
zakończenia festynu odbył się pięk-
ny pokaz sztucznych ogni, jakiego
w Sobowidzu jeszcze nie oglądano.

***
27 września w naszym koście-
le odbył się ślub Agnieszki Ko-
walczyk z Czerniewa z Adamem
Litwińskim-Sygnowskim z Ełgano-
wa.

***
3 października chrzest św. w naszym
kościele otrzymały bliźnięta Sandra
Kamila i Sebastian Marek – dzieci
Małgorzaty i Dariusza Bukowskich
z Ełganowa.

***
5 października, na stadionie MOSiR
w Pruszczu Gdańskim, odbyły się
III Powiatowe Zawody Sportowo-
-Pożarnicze. Rywalizowano w kate-
goriach dziewcząt i chłopców (młod-
szych i starszych) oraz kobiet i męż-
czyzn.

Najlepszą drużyną męską została
OSP Sobowidz, a drugie miejsce
zajęła OSP Trąbki Wielkie. W kate-
gorii dziewcząt do lat 15 zwyciężyła
drużyna OSP Trąbki Wielkie. W ka-
tegorii dziewcząt do lat 18 drugie
miejsce zajęła drużyna OSP Rości-
szewo. W grupie chłopców do lat 18
drugie miejsce zajęła drużyna OSP
Ełganowo, a w grupie do lat 15
trzecie miejsce wywalczyła drużyna
OSP Trąbki Wielkie.

***
13 października odbyła się uroczy-
stość nadania imienia Szkole Pod-
stawowej w Mierzeszynie. Na pa-
trona szkoły wybrano niemieckiego
księdza Jana Pawła Aeltermanna,
proboszcza parafii Mierzeszyn przed
II wojną światową. Ksiądz Aelter-
mann, za przeciwstawianie się na-
sizmowi i obronę Polaków przed
prześladowaniami, został przez hi-
tlerowców aresztowany i rozstrze-
lany 22 listopada 1939 r.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.,
której przewodniczył ksiądz arcybi-
skup Tadeusz Gocłowski. W czasie
Mszy św. został poświęcony i przeka-
zany szkole sztandar, ufundowany
przez Radę Gminy Trąbki Wiel-
kie. Później odbyła się ceremonia
odsłonięcia i poświęcenia tablicy
pamiątkowej na budynku szkoły.
Następnie wszyscy udali się do gro-
bu ks. Aeltermanna, gdzie oddano
hołd zmarłemu i złożono kwiaty na
mogile. W kościele parafialnym od-
była się część artystyczna, po której
gości zaproszono na poczęstunek
do szkoły. Zdjęcia z uroczystości
zamieszczamy na str. 28.
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Państwo młodzi Monika i Mariusz Krzywińscy.

Prezentacja „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II w trąbkowskim kościele.
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***
18 października w naszym kościele
na ślubnym kobiercu stanęli Moni-
ka Senger z Czerniewa i Mariusz
Krzywiński ze Szczodrowa.

***
19 października, po Mszy św. o godz.
11., w naszym kościele odbyło się
przedstawienie fragmentów „Tryp-
tyku Rzymskiego” autorstwa Pa-
pieża Jana Pawła II. W spektaklu
wystąpili: Stanisław Szulist, To-
masz Schuchardt i Marek Kotula.
Za oprawę muzyczną inscenizacji
odpowiadała Agnieszka Bąk.

***
Ogłoszone zostały wyniki konkursu
pt. „Piękna wieś – 2003” na szczeblu
powiatu gdańskiego. Miło nam po-
informować, że w kategorii zagród
rolniczych I miejsce zdobyła Elżbie-
ta Nowak z Kleszczewa. W grupie
zagród nierolniczych III miejsce za-
jęli Małgorzata i Krzysztof Stępień
z Trąbek Wielkich. Laureaci star-
tować będą w wojewódzkim etapie
tego konkursu.

Oprac. S. D.

NA PRZYWIDZKIM CMENTARZU

Z porcelanowych owali
Uśmiechają się do nas twarze znajome
Im już wiadomo gdzie ta ojczyzna
Wolna od cierpień pokus i grzechów
A może tu leżą w nicość wtuleni
Wołając chórem
Zwalcie z nas ciężkie betony
Byśmy z wiosną mogli zakwitnąć
Aby raz jeszcze zetlić się
W żarliwej modlitwie
I pyłkiem najczystszym
Wznieść się do wyżyn nowego żywota

Zygmunt Bukowski
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Uroczystość nadania imienia szkole w Mierzeszynie. Dyrektorka szkoły składa hołd
nowemu sztandarowi szkoły.

Przy grobie ks. Aeltermanna.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z września to: DOŻYNKI.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci „34”
spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Tym razem zachęcamy was do wzięcia udziału w konkursie, podczas którego
będziecie mogły popisać się waszą znajomością Pisma św. Waszym zadaniem będzie
napisanie imion postaci znanych z Biblii, które krótko opowiadają o sobie. Po
odgadnięciu osoby, o którą chodzi, zapiszcie jej imię na kuponie konkursowym
(znajdującym się na dole strony) obok numeru wypowiedzi. Kupon z rozwiązaniem
wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 23 listopada). Nagrody czekają
na zwycięzców.

***
1. Podczas Ostatniej Wieczerzy połamałem dla moich uczniów chleb i nalałem im
wina do pucharów. Tym znakiem chciałem ich przygotować na to, że oddam za
nich swoje życie. Nazywam się. . .

2. Faraon, król Egiptu, wydał rozkaz zabicia w Izraelu wszystkich nowo
narodzonych chłopców. Byłem jednym z nich. Swoje życie zawdzięczam córce
faraona, bowiem ta – po znalezieniu mnie ukrytego w koszu na Nilu – wychowywała
mnie jako przybranego syna w swym pałacu. Nazywam się. . .

3. Byłem pierwszym królem Izraela. Na początku mych rządów cieszyłem się
popularnością i odnosiłem sukcesy, lecz Bóg cofnął mi swą łaskę. Nie potrafiłem
się pogodzić z tym, że na mojego zastępcę Bóg nie wybrał mojego syna, lecz kogoś
innego. Nazywam się. . .

4. Jestem namiestnikiem naszego rzymskiego cesarza w Palestynie. Skazałem
Jezusa na śmierć. Nazywam się. . .

5. Doznałem w swym życiu radykalnego nawrócenia. Na początku z zapałem
prześladowałem chrześcijan, potem sam zostałem chrześcijaninem, ba, nawet
apostołem, bowiem objawił mi się zmartwychwstały Jezus! Nazywam się. . .

6. Mój stary ojciec kazał mi przygotować dla niego dziczyznę; po spożyciu posiłku
chciał mi udzielić błogosławieństwa. Odszedłem, aby upolować zwierzynę. Po
powrocie przeżyłem najgorsze doświadczenie mojego życia. Ojciec wyznał mi:
„Pomyliłem cię z twoim młodszym bratem. On otrzymał moje błogosławieństwo!”
Nazywam się. . .
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KLĘCZĄC PRZED OBRAZEM

(Można śpiewać na melodię „Matko Boża z Betlejemu”)

Matko Boża z Trąbek Wielkich
zamyślona nad swym ludem
Zasiej miłość w młodych sercach
piękną pieśnią, pięknym cudem

Matko nasza z Gdańskiej Zaspy
powróciłaś już w koronie
Obudź siłę w naszych duszach
byśmy żyli w Bożym gronie

Matko Boża z Polskiej ziemi
kochająca swoje dzieci
Umyj ludzi z błota grzechu
wyrzuć zawiść w morze śmieci

Matko nasza w pięknej szacie
zmieniająca moje życie
Prowadź drogą w czystym sercu
wielką miłość daj obficie

ks. Dariusz Woźny

#

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTENCJE MSZY ŚW. – Październik 2003

1. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 800

Za zmarłych parafian, godz. 1300

(na cmentarzu)
Za śp. Annę i Józefa Jaworskich,
godz. 1700

2. Za śp. Helenę Orlikowską,
godz. 800

Za śp. Helenę i Józefa Rodów,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Leona Kulwikowskiego
(4. rocznica śmierci), godz. 1100

3. Za śp. Halinę i Wiesława
Siedleckich

4. Za zmarłych z rodzin Tkaczyków
i Stefanów

5. Za śp. Ignacego Olszewskiego
(13. rocznica śmierci)

6. Za śp. Henryka Pankowskiego
(3. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny
Za śp. Anitę Heyer (2. rocznica
śmierci)

7. Za zmarłych z rodzin
Kiedrowskich i Kelpinów
Za śp. Stanisława i Ignacego
Lewków

8. Za śp. Helenę Orlikowską
9. Za śp. Józefa Kulę (11. rocznica

śmierci), godz. 800

Dziękczynna w 78 rocznicę
urodzin Anny Hendrych,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa Haliny
i Tadeusza Banaczyków,
godz. 1100

Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich, godz. 1700

10. Za zmarłych z rodzin Porębskich
i Balcerów

12. Za śp. Ryszarda Kruka

Za śp. Stanisława Surmę
13. Za śp. Renatę (1. rocznica

śmierci) i Jerzego Antkowiaków
15. Za śp. Mariannę Kamińską

(4. rocznica śmierci)
17. Za śp. Huberta i Gertrudę Dufke
18. Dziękczynna za otrzymane

łaski i o błogosławieństwo
dla uczestników Pielgrzymki
Kaszubskiej na Jasną Górę

19. Za śp. Ryszarda Kruka
20. Za śp. Helenę Orlikowską
21. Za śp. Czesława i Bogdana

Gdańców oraz śp. Wandę
i Zygmunta Gołuńskich

22. Za śp. Cecylię Buga
23. Za śp. Grzegorza Sadocha

(4. rocznica śmierci), godz. 800

Dziękczynna w 44. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Gertrudy i Jana Dończyków,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Helenę Orlikowską,
godz. 1100

24. Za śp. Mieczysława Bławata
Dziękczynna w 50-lecie
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Franciszka Nowaków
(Msza św. w domu jubilatów)

25. Za śp. Stanisława
26. Za śp. Ryszarda Kruka
28. Za zmarłych z rodzin

Stachurskich i Dymitruków
30. Za śp. Helenę Orlikowską,

godz. 800

O błogosławieństwo Boże dla
solenizanta Andrzeja Sautycza,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta i Andrzeja
Świeczkowskich, godz. 1100

Dziękczynna w 60-lecie urodzin
Piotra Hebla, godz. 1700
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KOMUNIKAT OŚRODKA ZDROWIA

B A R D Z O W A Ż N E

Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkich przypomina o konieczności
dokonania aktualizacji wyboru lekarza i pielęgniarki środowiskowo-
-rodzinnej. Prosimy o zgłaszanie się z książeczką RUM.

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
2 listopada: pierwszą rocznicę sakramentu chrztu obchodzi Wojciech Szymon
Szynka

Rocznice sakramentu małżeństwa
21 listopada: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli i Janusza Kelerów
25 listopada: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Hanny i Andrzeja Bławatów

ODESZLI DO PANA

28 września: zmarła w wieku 69 lat śp. Helena Orlikowska z Ełganowa
12 października: zmarł w wieku 59 lat śp. Ryszard Kruk z Kleszczewa

8 listopada: 1. rocznica śmierci śp. Tadeusza Abrama
22 listopada: 1. rocznica śmierci śp. Jerzego Grulkowskiego
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


