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MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚW.

Kontynuujemy w „Kanie” cykl poświęcony spotkaniom
Czytelników naszego pisma z ukochanym Ojcem św. Ja-
nem Pawłem II. Zapraszamy do udostępnienia szerszemu
gronu swoich zdjęć lub wspomnień związanych z wielkim
dniem osobistego spotkania z Papieżem. Pragniemy w ten
sposób złożyć hołd nieodżałowanemu Ojcu św., a jedno-
cześnie, teraz, gdy nie ma Go już pośród nas, umożliwić
podzielenie się swoimi przeżyciami. . . i ożywić minione
chwile. . .

Poniżej wspomnienia ks. prałata Edwarda Szymańskiego.

W październiku 1980 r. została
zorganizowana pielgrzymka do Rzy-
mu gdańskich kapłanów i lekarzy
pod przewodnictwem ks. biskupa
Kazimierza Kluza. W tej pielgrzym-
ce uczestniczyłem razem z ks. ka-
nonikiem Gerardem z Mierzeszyna,
moim nieodłącznym przyjacielem.
Głównym celem pielgrzymki było
oczywiście spotkanie z Ojcem świę-
tym Janem Pawłem II. Takie spo-
tkanie miało miejsce trzykrotnie.
Podczas środowej katechezy na Pla-
cu św. Piotra Ojciec św. pozdrowił
kapłanów z Gdańska, na co licznie
zgromadzeni pielgrzymi zareagowa-
li oklaskami, bo świeżo w pamię-
ci był sierpień 1980 r. i wszędzie
w Rzymie spotykało się plakaty
z Lechem Wałęsą oraz robotnika-
mi Stoczni Gdańskiej trwającymi
na modlitwie i przystępującymi do
spowiedzi świętej.

Drugie spotkanie naszej grupy
z Ojcem świętym nastąpiło w sali
klementyńskiej domu papieskiego.

Ojca św. powitał w imieniu naszej
grupy ks. biskup Kazimierz Kluz.
Wysłuchaliśmy przemówienia Ojca
św. skierowanego do naszej piel-
grzymki. Po czym Ojciec św. z każ-
dym z nas się przywitał, podając
rękę i stanął do wspólnej fotografii.
Utkwiły mi w pamięci słowa lekarki
z naszej grupy, która powiedziała:
„Widziałam Boga w tym człowie-
ku”. Już wówczas wielu postrzegało
Papieża jako świętego.

Wreszcie trzecie spotkanie i ko-
lejne pozdrowienie naszej piel-
grzymki odbyło się w niedzielę na
Anioł Pański.

***
Był rok 1987, rok pielgrzym-

ki Papieża do Gdańska i korona-
cji cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej w dniu 12 czerw-
ca. Pamiętam, że był to piątek.
Dziekani, kanonicy kapituły i pra-
cownicy kurialni otrzymali od ks.
biskupa, obecnie arcybiskupa, Tade-
usza Gocłowskiego zaproszenie na
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Ks. Edward Szymański podczas spotkania z Ojcem św. Janem Pawłem II.

Ojciec św. Jan Paweł II koronuje obraz Matki Bożej Trąbkowskiej.
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spotkanie prywatne z Ojcem świę-
tym o godzinie 7.30 rano w kate-
drze oliwskiej. Przyjechałem „ma-
luchem” do Oliwy i tu służby po-
rządkowe czuwające przy rogatkach
nie chciały mnie przepuścić, mimo
okazania zaproszenia. Po kłopotach
przy pierwszej straży porządkowej,
druga straż przepuściła mnie na
sam plac katedralny. Tylko mój
„maluch” tam dojechał. Inne samo-
chody skierowano na postój obok
kościoła oo. cystersów.

W katedrze Papież podchodził
i witał się z każdym obecnym,
a ks. arcybiskup przedstawiał Ojcu
świętemu poszczególne osoby. Gdy
Ojciec św. witał się ze mną, zo-
stałem przedstawiony jako kustosz
sanktuarium Matki Bożej w Trąb-
kach Wielkich, którego obraz ma
Ojciec święty ukoronować.

Tego samego dnia po południu
o godz. 15.15 na gdańskiej Zaspie
Papież celebrował Mszę św. dla świa-
ta pracy. Ksiądz ceremoniarz polecił
mi zająć miejsce na podwyższeniu
przeznaczonym dla księży biskupów

tuż obok ołtarza papieskiego, aby
podczas koronacji podejść i pomóc
Papieżowi umieścić na właściwym
miejscu przygotowanym na obrazie
korony, które podawali panowie Jó-
zef Sroka i Brunon Laga. Było to
dla mnie wielkie przeżycie i stres.
Czułem, że cały byłem oblany po-
tem.

***
Podczas pielgrzymki naszych na-

uczycieli w 1997 r. braliśmy udział
w katechezie papieskiej i przeży-
ciem było dla nas, że w uroczystość
św. Apostołów Piotra i Pawła dane
nam było usłyszeć i zobaczyć umiło-
wanego Ojca świętego, następcę św.
Piotra i zastępcę Pana Jezusa na
ziemi.

Trudno jest oddać na piśmie to,
co się przeżywało podczas każdego
spotkania z Ojcem świętym. Fo-
tografie z tych spotkań posiadam
w kancelarii parafialnej. Są opra-
wione w ramki i powieszone na
ścianie.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2005

7 sierpnia: 19. Niedziela zwykła
1 Krl 19,9a.11–13
Rz 9,1–5
Mt 14,22–33

„Wszedł sam jeden na górę, aby się
modlić”. Czy nie za mało mówimy
o modlitwie?

Tyle definicji modlitwy. Tyle po-
działów – na modlitwę błagalną,

dziękczynną, adoracyjną. . . Tymcza-
sem modlić się – to po prostu być
z Bogiem. Wszyscy we Mszy świętej
mamy być z Jezusem, włączyć się
w Jego ofiarę. Być z Nim razem –
z całą społecznością wiernych. Jed-
nakże potrzebna jest także modlitwa
osobista, sam na sam z Bogiem.
Zwykle, kiedy się modlimy, szukamy
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słów, śpiewamy pieśni. Słowa i pieśni
prowadzą nas do Boga, pomagają, ale
kiedy z Nim jesteśmy, mogą nawet
przeszkadzać. Spróbujmy w czasie
Mszy nie tylko mówić i śpiewać – ale
milczeć.
14 sierpnia: 20. Niedziela
zwykła

Iz 56,1–7
Rz 11,13–15.29–32
Mt 15,11–28

Po przeczytaniu tego tekstu Ewange-
lii najczęściej mówimy o cierpliwej,
wytrwałej modlitwie błagalnej, ta-
kiej, która się nie zniechęca. Nie
tylko o tej pogance, tak żarliwie pro-
szącej Jezusa. Może być ktoś, u kogo
w rodzinie nie zdarzyła się żadna
katastrofa, diabeł nie dręczy córki,
ale bez tych okropności mogą być
i inne okropne rzeczy. Ktoś modli
się o wielkie sprawy, o powołanie,
o świętość – i wydaje mu się, że nikt
go nie słyszy, że Bóg ogłuchł, przy-
szedł, ale nie do niego, do innych.
ten tekst budzi nadzieję, że nie ma
modlitw niewysłuchanych.

Uderza mnie tu jednakże co inne-
go. Jak zachowała się poganka, kiedy
Jezus jej powiedział, że nie należy
zabierać chleba dzieciom i rzucać
go psom. W tej odpowiedzi mogła
odnaleźć odmowę, odrzucenie, prze-
zwisko, porównanie do psa. Czy nas
nie zastanawia, że ta zrozpaczona
kobieta uśmiechnęła się? W jej od-
powiedzi – „Ale i szczenięta jedzą
okruchy ze stołu pańskiego” – kryje
się uśmiech. Bardzo dobrze trafiłeś,
Panie, bo ja właśnie jestem takim
psiakiem.
21 sierpnia: 21. Niedziela
zwykła

Iz 22,19–23

Rz 11,33–36
Mt 16,13–20

„Za kogo ludzie uważają Syna Czło-
wieczego?” „A wy za kogo mnie
uważacie?” Ważniejsze jest chyba to
drugie pytanie Jezusa, zwrócone do
każdego z nas. Kim jest dla mnie
Jezus? Nie wystarczy tylko uwierzyć
w Niego. Wielu spośród nas wierzy,
że On jest Bogiem – a jednak żyjemy
tak, jakby Go nie było. Najwięcej zna-
czy nasz osobisty stosunek do Jezusa.
Kim jest dla mnie? Czy jest moim
nauczycielem, sędzią i przyjacielem?
Czy smucę się, kiedy grzech mnie
od Niego oddala, a cieszę się, kiedy
do Niego powracam? Czy w Nim
odnajduję sens mojego życia?
28 sierpnia: 22. Niedziela
zwykła

Jr 20,7–9
Rz 12,1–2
Mt 16,21–27

Jaki Święty Piotr był grzeczny, skoro
wziął Jezusa na stronę. Oddalił Go
od innych apostołów, Jakuba, Filipa,
Bartłomieja, i dopiero potem otwo-
rzył buzię. Nie chciał zwracać uwagi
Jezusowi przy wszystkich. My nieste-
ty mamy do Jezusa często publiczne
pretensje choćby o to, że jest nie-
sprawiedliwy. Myślimy po ludzku, to
znaczy po swojemu. Nie chcemy być
ubogimi, chcemy mieć pensje przy-
najmniej większe od średniej krajo-
wej; nie chcemy być cichymi, trąbimy
o sobie. Chcemy, żeby dla nas wszy-
scy byli sprawiedliwi i miłosierni.
Nie tylko wtedy, kiedy nie zgadza-
my się na śmierć, ale zawsze wtedy,
kiedy omijamy Ewangelię. Mamy my-
śleć po Bożemu, to znaczy w duchu
Ewangelii.

Ks. Jan Twardowski

5



WYDARZENIA W PARAFII

W lipcu od 13 do 29 w naszym
Domu Pielgrzyma odbyły się re-
kolekcje formacyjne dla wspólnoty
„Domowy Kościół”. Uczestniczyło
w nich 17 małżeństw z 42 dzieci
i 10 członkami „diakonii”. Reko-
lekcje prowadził ks. kanonik Adam
Kroll, proboszcz parafii św. Barba-
ry w Gdańsku. Zajęty był przez
rekolektantów nie tylko Dom Piel-
grzyma, ale i plebania i „szpitalik”
oraz jedna rodzina mieszkała go-
ścinnie u pani Zdzisławy Preuss.
Gotowaniem zajmowały się panie
Maria Urban i Celina Stankiewicz.

Uczestnicy rekolekcji pochodzili
z różnych stron Polski i tu przygoto-
wywali się jako animatorzy nowych
Wspólnot Domowego Kościoła. Na
podkreślenie zasługuje zdyscyplino-
wanie dzieci w czasie nabożeństw,
ład, porządek, duch modlitwy i wiel-
ka wzajemna więź między uczestni-
kami tych rekolekcji. Wyrazili chęć,
aby w następnych latach rekolekcje
odprawiać też w Trąbkach Wielkich.

***
28 lipca – kolejny raz podejmo-

waliśmy gdańską pieszą pielgrzym-
kę na Jasną Górę. Bierze w niej
udział ks. wikariusz Dariusz Woźny
i młodzież z naszej parafii.

***
W miesiącu sierpniu obchodzimy

wiele wspaniałych świąt.
� Przemienienie Pańskie, 6 sierpnia

(odpust w Sobowidzu),
� św. Teresy Benedykty od Krzyża,

9 sierpnia (patronki Europy),

� św. Maksymiliana Kolbe, w naszej
archidiecezji 12 sierpnia,

� Wniebowzięcie NMP, 15 sierpnia
(odpust w naszym Sanktuarium),

� św. Bartłomieja Apostoła, 24 sierp-
nia (odpust w Mierzeszynie),

� Matki Bożej Częstochowskiej,
26 sierpnia.

***
15 sierpnia przypada święto pa-

tronackie naszego kościoła sanktu-
aryjnego, który został ustanowiony
pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny.

Uroczystą sumę odpustową od-
prawi ks. kapelan Leon Dąbski
z Gdańska. W tym dniu możemy
zyskać odpust zupełny. Warunki są
następujące: spowiedź, Komunia św.
i modlitwy: „Ojcze nasz”, „Wierzę
w Boga” i dowolna modlitwa na
intencję Ojca świętego, np. „Pod
Twoją obronę”.

***
Drugi (główny) odpust rozpocz-

nie się w niedzielę 4 września. Sumę
odpustową o godz. 12.00, otwierają-
cą tygodniowy odpust odprawi ks.
biskup Zygmunt Pawłowicz, senior.
Natomiast 11 września sumie od-
pustowej przewodniczył będzie ks.
arcybiskup Tadeusz Gocłowski me-
tropolita gdański. Będą to zarazem
dożynki archidiecezjalne i mam na-
dzieję – także wojewódzkie. Już dzi-
siaj drogich Parafian proszę o du-
chowe przygotowanie do odpustu
ku czci Matki Bożej Trąbkowskiej
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przez spowiedź i Komunię św. Wszy-
scy przyczyńmy się do uczczenia
Matki Bożej Patronki Świata Pracy
i rozwoju Jej kultu w naszych ro-
dzinach, w naszej parafii i naszym
regionie.

7 lipca uczestniczyłem w ty-
godniowym odpuście w Tuchowie,
diec. tarnowska. Był to czwartek
Tygodnia Odpustowego. Na parkin-
gach setki samochodów, wahadłowo
kursowały autobusy z pielgrzyma-
mi z Tarnowa do Tuchowa. Poli-
cja i wolontariusze kierowali ru-

chem. W czasie nocnej adoracji dla
młodzieży zauważyć można było
młodych rozmodlonych, bez picia,
palenia, przekleństw. Wszędzie sku-
pienie, modlitewna atmosfera. Nad-
mieniam, że parafia tuchowska nie
jest większa od naszej. Zatem trzeba
nam wiele zapału i entuzjazmu, by
i nasze Sanktuarium się rozwinęło
i przyciągało tysiące pielgrzymów.
Proszę o to Was wszystkich.

Ks. Edward Szymański

DZIEJE NOWOŻYTNE EŁGANOWA
Okres Prus Królewskich, Rzeczypospolita Szlachecka.

„W imię Pańskie. Amen. Ku
wiecznej rzeczy pamięci (. . .) cała
ziemia pomorska w starożytnych
swych granicach i ze wszystkimi
gromadami, miastami, miastecz-
kami, twierdzami w niej leżący-
mi, mianowicie Gdańskiem, Puc-
kiem, Lęborkiem, Helem, Koście-
rzyną, Grabinami, Tczewem, Gnie-
wem, Starogardem, Nowem, Świe-
ciem, Osiekiem, Jasieńcem, Ki-
szewą, Człuchowem, Chojnicami,
Frydlądem (Debrznem), Hamersz-
tynem (Czarnym), Bytowem, Tu-
cholą, Sobowidzem, Skarszewami,
Białymborkiem oraz z Mierzeją,
rzekami, wodami, morzem i ry-
bołówstwem, które jest w ogonie
morza, czyli Zalewie (Wiślanym),
wsiami, portami, ostrowami (wy-
spami) i wszelkimi przynależno-
ściami oraz powszechną własnością

zwierzchnią, bezpośrednią i użytko-
wą, wyłączną i mieszaną będą nale-
żały i przynależały do wspomniane-
go najjaśniejszego pana Kazimierza
króla i Królestwa Polskiego”. Tak
napisano w traktacie pokojowym 19
października 1466 roku w Toruniu,
po zakończeniu wojny trzynasto-
letniej. Całe Pomorze wróciło do
Korony.1 Tym samym Ełganowo
zostało inkorporowane do państwa
polskiego.

U Johna Muhla w „Geschichte
Der Dörfer Auf Danziger Höhe”
(s. 54), można natrafić na infor-
mację o Borchardzie Putkamerze
z Lamensteinu (Ełganowa), który
w 1500 roku, wraz z Janem Wittke
z Semlina był właścicielem majątku
leśnego Schirsau (Czerzaw) Prau-
sterkrugerwald. W tym samym ro-
ku sprzedali oni 40 łanów ziemi
w majątku Schirsau za 400 ma-
rek, w ratach dla miasta Gdańska.
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Gdańsk kupił ten majątek leśny
dla swoich rolników z Pruszcza
Gdańskiego. Las Pruskiej Karczmy
leży między Ełganowem, Pawło-
wem i Drzewiną (tamże s. 102).
W póżniejszych latach był on przy-
czyną sporów. Król Zygmunt III
Waza nadał majątek w 1592 ro-
ku polskiemu szlachcicowi Janowi
Piszczyńskiemu. Ten jednak w 1953
roku pozwał do sądu w Piotrkowie
Pruszczan, gdyż dobrowolnie nie
chcieli oddać lasu.2 W księgach po-
borowych z 1570 roku Ełganowo
występuje jako Ulganowa, parafia
Trąbki, powiat Tczew i posiada
40 łanów. W grudniu tegoż roku
Jan Bystram płacił: za 4,5 łana 20
groszy, za 1 ogrodnika 2 grosze.
W lipcu Jakub Kupieczki płacił za
2,5 łana 12 groszy. W lutym Acha-
tius Jaczkaw za 3 łany 20 groszy
i za jednego ogrodnika 2 grosze.
Suma opłat wyniosła 5 florenów
i 4 grosze.3 Według Mariana Bisku-
pa i Andrzeja Tomczaka, Ełganowo
było własnością szlachty autochto-
nicznej.4 Należało do parafii Trąbki
Wielkie, dekanatu tczewskiego, po-
wiatu tczewskiego. Ełganowo w tym
czasie posiadało m.in. takich wła-
ścicieli: J. Bystrama legitymującego
się polskim herbem Tarnawa i po-
siadający 4,5 łana; J. Kupieckiego
posiadającego 2,5 łana; A. Jackow-
skiego herbu pomorskiego Ryś, po-
siadającego 3 łany.

W 1584 roku Ełganowo nale-
ży do parafii Pręgowo. Nie ule-
ga wpływom luterańskim. Wystę-
puje w zapisach jako Lawenste-
in.5 W tym samym roku „Vil-
la Trąpki Wielkie. Bona Regalia.

Ad Sobowidz pertinens. Tenuta-
rius D. Baziński, omnia baereti-
ca”. Wieś królewska z Sobowidzem,
dzierżawca D. Baziński, wszyscy
heretycy (tamże s. 233). Trąb-
ki Wielkie z Sobowidzem znala-
zły się pod wpływem luteranizmu.
Prawdopodobnie interwencja ów-
czesnego króla Stefana Batorego
rozstrzyga spór starosty sobowidz-
kiego, luteranina, Bazińskiego na
rzecz biskupa i kościół wraca znów
w ręce katolików.6 W Ełganowie,
w okresie Prus Królewskich toczyło
się normalne wiejskie życie. Chło-
pa-gospodarza nazywano gburem,
nazwa pochodzi od niemieckiego
gebauer. Gburzy z sołtysem mieli
prawo być wybierani do organów
samorządowych wsi, jak ława, czy-
li sąd i do rady. Członków rady
i ławy nazywano przysiężnymi lub
starszymi wsi. Małorolnych chło-
pów nazywano ogrodnikami. Gbu-
rzy nadawali ton wsi pomorskiej.
Ustawy wiejskie nazywano wilkie-
rzami, wydawane były przez pana.
Odpowiedzialnym za porządek we
wsi był sołtys wraz z radzkimi
i przysiężnymi. Ogrodnicy, siedzący
na ogrodach kmiecych, chałupnicy
i komornicy nie liczyli się zupeł-
nie, nie mieli żadnego głosu na
zebraniach gromadzkich. Do „ary-
stokracji” wiejskiej należeli młyna-
rze, karczmarze, czasami kowale.
Każdego przybysza nieurodzonego
w danej wsi otaczała mgiełka nie-
ufności. Na urządzenia przeciwpo-
żarowe, utrzymywane przez całą
wieś, składały się: ruchome zbior-
niki wody, bosaki, wiadra i drabiny.
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Nad jakością tego sprzętu czuwał
sołtys z przysiężnymi. W razie poża-
ru „. . .powinni wszyscy na ratunek
przybywać, bosakami ogień rozry-
wać, wodę nosić i ogień zalewać,
rzeczy z domu wynosić i onych
sobie nie przywłaszczać, pod wi-
ną. . .” Miejscem wiejskich sądów
było sołectwo. A na przykład ka-
rano za: „(. . .) Proste rany, które
nie głębokie są, ani ciała szpecą,
od nich florenów 4; sino, drapano,
tłuczono, gdy krwią zabieży, wiele
znak, tyle kop (groszy), połowica
szołtysowi, a połowica prawnikom
przytomnym. Od pogębku albo po-
liczku szołtysowi florenów 2. Od
wybicia zęba bez korzenia flore-
nów 3, a z korzeniem florenów 6
(. . .)”. Wybicie zęba z korzeniem
kosztowało przeszło 2 q pszenicy,
czyli więcej niż połowa rocznego
zarobku w pieniądzach wykwalifi-
kowanego parobka. Parobkiem na-
zywano młodego człowieka, który
służył we dworze albo u gospoda-
rza. Chłopa poddanego nazywano
szarwarkowym.7

Przez terytorium Prus Królew-
skich przelewały się wojska szwedz-
kie, pruskie, saskie, rosyjskie i pol-
skie, wszystkie żądały kontrybucji
w pieniądzach i żywności, wszyst-
kie nie liczyły się z interesami
chłopów, wszystkie chciały lub mia-
ły nadzieję odżywić się w bogatej
ongi prowincji. Na domiar złego
w ślad za armiami szły zarazy i po-
mory, a także przyszły inne klęski
elementarne – powodzie, posuchy,
nieurodzaje.8 W 1626 roku nastą-
pią pierwszy najazd wojsk szwedz-
kich na Pomorze. „(. . .) W XVII

wieku Szwedzi napadli na Polskę.
W 1626 Szwedzi zajęli wieś Godzi-
szewo i Wielkie Trąbki. Szwedzki
generał żądał od trzech kłodawskich
majątków klasztornych 30 tysięcy
florenów kontrybucji. Wioski nie
mogły tej ogromnej sumy zebrać,
więc zostały wyrabowane i spalo-
ne, tylko kościół kłodawski ocalał.
(. . .)” Tak J. Muhl przedstawił na-
jazd wojsk szwedzkich w pobliżu
Ełganowa, korzystając z „Kroniki
Godziszewa” Strehlkego.9 W 1635
roku w Sztumskiej Wsi podpisa-
no traktat pokojowy. Dane zawar-
te w „Inwentarzu starostwa skar-
szewskiego z 1628 roku” stanowią
przerażający dokument spustoszeń
wsi Demlin przez wojska szwedz-
kie. Przed wojną w Demlinie było
12 gospodarzy, a po niej nie pozo-
stał ani jeden. Przechodzący przez
Demlin Szwedzi wymordowali całe
rodziny, spalili trzy zagrody chłop-
skie, a po wojnie resztę zagród
trzeba było rozebrać.10 Demlin nie
jest zbyt odległą wioską od Ełga-
nowa. „(. . .) Dnia 24 lipca wojsko
szwedzkie wkroczyło do Wielko-
polski (12 000), bez rozlewu krwi
ją zajęło, a potem całe Królestwo
plądrując i przemierzając zdobyło
dla króla szwedzkiego prowincje
i Województwa z miastami poza
najmniejszymi. (. . .) Dnia 8 wrze-
śnia król Szwecji Karol Gustaw po
poddaniu się Wielkopolski przybył
do Warszawy i bez żadnego oporu
wkroczył do niej chełpiąc się swoją
potęgą. (. . .) Dnia 7 września flo-
ta szwedzka (36 okrętów) przybiła
do brzegu pruskiego, aby uderzyć
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na Puck, a jeśli okazja by się
nadarzyła, to i na Gdańsk. (. . .)”11

Pomorze miało swojego „o. Kordec-
kiego”, nazywano tak o. Grzegorza
Gdańskiego, który udaremnił pró-
bę przekazania Szwedom fortecy
wojskowej w Pucku. Dzięki jego
osobistej interwencji pojmano zwo-
lenników kapitulacji i przekazano
ich do więzienia w Gdańsku. Epizod
ten został w póżniejszej tradycji za-
uważony i dał asumpt do nazywania
o. Grzegorza Gdańskiego „Kordec-
kim Wybrzeża” na podobieństwo
przeora paulinów w Częstochowie.
Ks. Stanisław Kujot na podsta-
wie kroniki wejherowskiej napisał
3-aktową sztukę sceniczną: „Ojciec
Grzegorz, czyli obrona Pucka w ro-
ku 1655/56” ogłoszoną w roku 1881
na łamach pelplińskiego periodyku
„Pielgrzym”.12 Po wojnie szwedz-
kiej w 1655–1660 w zestawieniu
ilości gburów w królewszczyznach
województwa pomorskiego w 1664
roku, można dokonać porównania
w starostwie sobowidzkim. Przed
wojną było 35 gburów, w 4 wsiach
królewskich, a po wojnie 19.13

W dniu 3 maja 1660 roku głos
dzwonów ogłosił Prusom Królew-
skim zawarcie pokoju ze Szwecją;
obwieszczał koniec krwawej wojny
północnej z lat 1655–1660.14 Po
wojnie życie toczyło się dalej. W ta-
ryfach podatkowych ziem pruskich
z 1682 roku, pan Ełganowski płacił
od 30 morgów folwarkowych w Eł-
ganowie 11 groszy i 4,5 denara,
Ełganowo za część do Gołembiewa
należącą, od 1 ogrodnika, 10 dorocz-
nych, karczmarza pańskiego płaciło

1 złoty 18 groszy, a od 7 ogrodników,
4 dorocznych i karczmarza pańskie-
go w Gołembiewie Wielkim płaciło
1 złoty 18 groszy. W Kłobuczewie
za część do Gołębiewa należąca od
1 dorocznika i karczmarza pańskie-
go płaciło 8 groszy. W Czerniewie
pan Ełganowski płacił od 2 ogrod-
ników 8 groszy.15

Niebawem na Rzeczypospoli-
tą Szlachecką spadło nieszczęście.
Dnia 5 sierpnia 1772 roku Rosja,
Austria i Prusy podpisały trójstron-
ną umowę rozbiorową. Traktat ten
przydzielał państwu pruskiemu zie-
mie położone nad Bałtykiem. Fryde-
ryk II zajął obszar nadnotecki oraz
dolnej Wisły z Kaszubami, Kocie-
wiem, ziemią chełmińską, malbor-
ską i warmińską. Wyjątek stanowiły
tylko Gdańsk i Toruń, które jeszcze
przez pewien czas zostały przy Rze-
czypospolitej.16 Według F. Schult-
za ostatnimi polskimi właścicielami
kompleksu majątku Ełganowo, Go-
łębiewo Wielkie, Zakrzewko i Kło-
buczewo, byli Czapscy.17 Na mocy
traktatu rozbiorowego, Ełganowo
znalazło się pod panowaniem pru-
skim.

Marek Dziekoński

1 Wacław Odyniec: Dzieje miasta od
założenia do 1772 roku, w: H. Pauli:
800 lat Skarszew 1198–1998, t. I, s. 58,
Gdańsk 1997.
2 Jacek Ciarkowski, Monika
Ambros-Zezula: Pierwszy był Pruszcz,
Agni, Pruszcz Gd. 2002, s. 40.
3 „Źródła Dziejowe Tom XXIII”, Polska
XVI wieku pod względem geograficzno-
-statystycznym, t. XII, Prusy Królewskie,
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cz. I, I. T. Baranowski, Warszawa 1991,
s. 145, 146.

4 Marian Biskup, Andrzej Tomczak:
Mapy województwa pomorskiego w dru-
giej połowie XVI wieku, Toruń 1955,
s. 115.

5 Visitationes Archidiaconatus Pomera-
niae Hieronymo Rozrażewski Vladisla-
viensi Et Pomeranie Episcopio Facte,
Toruń 1897–1899, fontes I–III, s. 216.

6 Ks. K. Sroka, Ks. M. Gawron: Sank-
tuarium Maryjne w Trąbkach Wielkich,
Gdańsk 1997, s. 35.

7 Wacław Odyniec: Życie i obyczaje ludu
pomorskiego w XVII i XVIII wieku,
Gdynia 1996 r., s. 8, 9, 11, 13, 16, 17,
31, 32, 53.

8 Wacław Odyniec: Życie i obyczaje ludu
pomorskiego w XVII i XVIII wieku,
Gdynia 1996 r., s. 74.

9 John Muhl: Geschichte der Dorfer auf
der Danziger hohe, s. 121.

10 Alicja Brzoskowska, Wiesław Brzo-
skowski: Dzieje Demlina, Pelplin 2001,
s. 12.

11 Ojca Grzegorza Gdańskiego Kro-
nika Klasztoru Franciszkanów Ściślej-
szej Obserwacji w Wejherowie w latach
1633–1676, wyd. Gerard Labuda, Wej-
herowo 1966, s. 172, 174, 182.
12 O. Grzegorza Gdańskiego kronika
klasztoru ściślejszej obserwacji w Wej-
herowie w latach 1633–1676. Wstęp,
s. 16, 34, wyd. Gerard Labuda, Wejhe-
rowo 1996 r.
13 Wacław Odyniec: Życie i obyczaje lu-
du pomorskiego w XVII i XVIII wieku,
Gdynia 1966 rok, s. 73 na podstawie
żródeł S. Hoszowski: Zniszczenia w cza-
sie wojny szwedzkiej na terenie Prus
Królewskich, w: Polska w okresie dru-
giej wojny północnej, Warszawa 1957,
t. II, s. 139.
14 Wacław Odyniec: Życie i obyczaje
ludu pomorskiego w XVII i XVIII wieku,
Gdynia 1996 rok, s. 71.
15 Taryfy podatkowe ziem pruskich
z 1682 roku, wydał Stanisław Kętrzyń-
ski, Toruń 1901 rok, s. 84, 87, 83.
16 Monika Ambros-Zezula: Skowarcz.
Dzieje wsi w świetle żródeł i wspomnień,
Pruszcz Gdański 2002, s. 38.
17 F. Schultz: Geschichte des Kreises
Sirshau, Dirshau 1907 rok, s. 294.

ŚWIECKIM OKIEM – NA MISJE DO PRAGI

Wróciłem niedawno z Pra-
gi. To piękne miasto. Cały czas
jeszcze cesarsko-królewskie. Histo-
ria spotykana na każdym kro-
ku. Mieszanka stylów architek-
tonicznych. Wszystko w jednym
miejscu. Renesans, Barok, Manie-
ryzm, Neogotyk, Klasycyzm, Mo-
dernizm. . . Znakomita lekcja dla

wykształconych. Coś jeszcze ude-
rza w stolicy Czech.

Jest to miasto interesu. Franza
Kafkę Czesi odkryli niecałe 20 lat
wstecz.

– Kto to był Kafka? Aaa, ten
skromny, jakiś tam urzędnik? Coś
pisał, tak? Światowa literatura?
To trzeba postawić mu pomnik
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i stworzyć muzeum. Zaraz, zaraz,
a gdzie on mieszkał?

Dzisiaj już jest pomnik pisarza
i obowiązkowa wzmianka o nim
w każdym folderze turystycznym.

Praga – miasto interesu. Czech
może nie lubić Żydów, może być
antysemitą, nie oglądać licznych
śladów, które pozostawił naród
Izraela, ale bez problemu wskaże
drogę do dawnej dzielnicy żydow-
skiej, której zwiedzanie jest dla
turystów obowiązkowe i. . . płatne.
Kiedy Hitler planował stworzenie
w Pradze muzeum wyniszczonej
cywilizacji żydowskiej – w tym celu
Niemcy zwozili tam wszelkie po-
trzebne rzeczy – nie przypuszczał,
że dzielnica ta stanie się jedną
z najważniejszych atrakcji tury-
stycznych. Znajduje się tam m.in.
około 15 000 tablic nagrobnych.

Praga to również miasto kościo-
łów. W stolicy państwa, w którym
do praktykowania wiary przyzna-
je się 3 % społeczeństwa, kościoły
spotyka się na każdym kroku.
W ostatnią sobotę kwietnia wcze-
snym wieczorem znalazłem się pod
jednym z nich. Tylko pod, bo wie-
rzeje świątyni były zamknięte na
głucho.

Katedra św. Wita na Hradcza-
nach jest w niedzielę otwarta dla
zwiedzających od 12.00, gdyż wcze-
śniej odprawia się Msze święte. Po-
tem świątynię opanowuje stonka
turystyczna. Odbywa się zadepty-
wanie katedry. Zwiedzanie taśmo-
we, bez chwili skupienia, szybciej,
bo następna wycieczka za nami. . .

Gdzie jest Chrystus?
Chciałoby się, aby zjawił się po-

nownie z biczem i wygnał wszyst-
kich. „Napisane jest: „Mój dom bę-
dzie domem modlitwy, a wy uczyni-
liście z niego jaskinię zbójców” (Łk
19, 46). Ciągły, niepowstrzymany
potok ludzi żujących gumę, roz-
mawiających, śmiejących się bez
odrobiny powagi, skupienia i zadu-
my. Targowisko próżności.

Kościół traktowany li tylko ja-
ko muzeum, wiara jako skansen
niepotrzebnej nikomu duchowości.
Ta przerażająca pewność współ-
czesnego człowieka, że nie będzie
żadnego sądu nad naszymi uczyn-
kami.

Tak, Czechy to kraj misyjny.
Czy tym razem to Polska mogła-
by ochrzcić swoich południowych
sąsiadów?

Opuszczałem Pragę z żalem, ale
i ze smutkiem. Z żalem, bo tropie-
nie historii pozwala na odkrywa-
nie swojej europejskiej tożsamości
i świadomości, iż należymy do krę-
gu kultury śródziemnomorskiej. Ze
smutkiem zaś, gdyż brakowało mi
możliwości zanurzenia się w sa-
kralną przestrzeń egzystencji, za-
gubienia się w chłodnych kościel-
nych murach – gdyż z Bogiem naj-
lepiej rozmawia się w samotności
– i spojrzenia z boku, z dystansem
na ludzkie mrowisko pełne niepo-
trzebnego jazgotu i mało ważnych
spraw.

Paweł Paziak
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PIŁKA W GRZE!

10 lipca 2005 na boisku piłkar-
skim w Ełganowie odbył się turniej
piłkarski dla drużyn 7-osobowych
oldboyów. Akces zgłosiły drużyny:
Trąbek Wielkich, Czerniewa, Go-
dziszewa, Ełganowa i rodzina Pe-
lowskich z Ełganowa.

Przy pięknej, wręcz upalnej po-
godzie, panowie nierzadko już ma-
jąc 50 lat na karku, popisywali się
kunsztem piłkarskim.

Panowała przyjacielska, wręcz
rodzinna atmosfera. W końcowej
klasyfikacji wygrała drużyna „Or-
lęta” Czerniewo w składzie: Cze-
sław, Andrzej i Janusz Dończyko-

wie, Alojzy i Jerzy Ptachowie, Józef
Surma, Sławomir Sebzda.

Na dalszych miejscach Godzi-
szewo, Trąbki Wielkie, Pelowscy
i gospodarze – Ełganowo. Najlepsze
drużyny otrzymały puchary, a naj-
lepszy zawodnik turnieju – Jerzy
Ptach, najlepszy bramkarz – Cze-
sław Dończyk, król strzelców – An-
drzej Dończyk otrzymali upominki
w postaci sprzętu sportowego.

Organizatorami byli działacze
LZS Sokół: Henryk Kinder, Mar-
cin Masa, Andrzej Radelski, Adam
Bławat pod okiem sołtysa wsi Jana
Trofimowicza.

A-klasowa drużyna LZS Sokół Ełganowo.
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A-klasa

Drużyna LZS Sokół Ełganowo
po zakończeniu rundy wiosennej
sezonu 2004/2005 znalazła się na 8
miejscu – co oznaczało grę w bara-
żach o utrzymanie. W gronie drużyn
z którymi miało grać Ełganowo zna-
lazły się: Długie Pole, Władysławo-
wo, Połchowo, Gołubie Kaszubskie,
Przodkowo i Choczewo.

Szczęśliwie udało się wylosować
drużynę Długiego Pola. Baraże od-
były się w dniach 29 czerwca i
2 lipca. Pierwszy mecz Ełganowo
grało na wyjeździe. Tam przegrali-
śmy 2 : 1. U siebie Sokoły wygrały
1 : 0 i tym samym utrzymały się
w piłkarskiej A-klasie.

Pragnę jako kierownik zespołu
podziękować wszystkim tym, któ-

rzy w jakikolwiek sposób pomaga-
li w utrzymaniu i funkcjonowaniu
zespołu. Szczególne podziękowania
kieruję w stronę: Marcina Masy,
Henryka Kindra, Leszka Grześlaka,
Andrzeja Radelskiego, Jana Trofi-
mowicza – seniora i Józefa Sroki,
którzy finansowo wsparli drużynę.

Skład drużyny: Jacek Wilczew-
ski, Grzegorz Cis, Mirosław Czy-
kierda, Dariusz Wrocławski, Sławo-
mir Nakielski, Marek Radelski, Ka-
rol Kusaj, Sławomir Kusaj, Robert
Mejer, Paweł Mejer, Marcin Wcisłek,
Andrzej Kuschel, Tomasz Kwiatek,
Rafał Ratyński, Adam Tarczyński,
Jan Trofimowicz, Wojciech Pellow-
ski, Sebastian Stec.

Jan Trofimowicz, junior

CZERWIEC W GIMNAZJUM...

Czerwiec jest w pracy szkoły
miesiącem szczególnym. Zarówno
dla uczniów, jak i dla nauczycieli
jest to okres wytężonej pracy, czas
podsumowywania całego roku szkol-
nego i planowania wakacji. Kiedy
nadchodzi lato również w szko-
le odbywają się imprezy, podczas
których można uczyć się bawiąc.
A tegoroczna oferta gimnazjum była
wyjątkowo bogata. Konkurs piosen-
ki gimnazjalnej to profesjonalnie
przygotowana impreza muzyczna,
z fachowym i niezależnym jury oraz
oprawą instrumentalną. Śpiewają-
cy uczniowie prezentowali bardzo
wysoki poziom, niektórzy mają do-
świadczenia z innych konkursów

muzycznych. W tym roku (zdaniem
jury) najlepiej zaśpiewali Marta Kul-
wikowska (I miejsce), Paweł Schu-
chardt (II) i Kasia Keler (III). War-
to wspomnieć, że konkurs cieszy
się wielkim uznaniem publiczności,
która angażuje się bardzo w kibico-
wanie swoim faworytom.

Wyjątkowo udaną imprezą był
też Dzień Grecki.

Tego dnia cała szkoła przemieni-
ła się w świat antyczny. Każda klasa
w swojej sali prezentowała wybrane
miejsca i historie kojarzone z Gre-
cją. Były więc Olimp, Świątynia
Grecka, Teatr, Hades itp; odbywała
się Olimpiada. Na auli odbył się po-
kaz mody greckiej zaprezentowany
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przez uczniów i ich wychowaw-
ców oraz konkurs wiedzy o Grecji.
Mieliśmy też możliwość obejrzenia
fragmentów „Trojanek” w wykona-
niu naszych uczniów, oraz filmów
związanych z Grecją „Grek Zorba”,
czy „Moje Wielkie Greckie Wesele”.

Miłym akcentem na koniec ro-
ku jest pożegnanie odchodzących
uczniów klas trzecich przez ich
młodszych kolegów. Pożegnanie od-
bywa się w formie zabawy – odcho-
dzący uczniowie odznaczeni zabaw-
nymi czapeczkami muszą na koniec
wykazać się znajomością szkoły i po-
szczególnych przedmiotów, zręczno-
ścią, wychowawcy muszą rozpoznać
swoich uczniów po charakterysty-
kach i kształtach (zawiniętych w pa-
pier toaletowy). Miłym akcentem

były drobne upominki, które ucz-
niowie klas drugich przygotowali
dla starszych kolegów.

Bardzo ciekawym wydarzeniem
okazało się też spotkanie uczniów
z pracownikiem PAN-u dr hab.
Natalią Górską, która wygłosiła wy-
kład na temat porozumiewania się
zwierząt podwodnych. Poza takimi
imprezami odbywają się też liczne
wycieczki (np. spływ kajakowy Brdą
dla odważnych, wycieczki do Mal-
borka, Łeby, Będomina i Wdzydz
Kiszewskich).

I chociaż wszystkie te imprezy
wymagają żmudnego i długotrwa-
łego przygotowania, to ich udany
przebieg i zadowolenie uczestników
są znakomitą motywacją, by w przy-
szłym roku znowu je organizować.

Dorota Niewiadomska

Scena z „Trojanek” wystawionych podczas „Dnia Greckiego” w trąbkowskim
gimnazjum.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

18 czerwca Aniela i Jan Kelero-
wie z Trąbek Wielkich obchodzili
45. rocznicę sakramentu małżeń-
stwa.

***
19 czerwca w Warszawie, w czasie
III Krajowego Kongresu Euchary-
stycznego, kardynał Józef Glemp
w imieniu papieża Benedykta XVI,
ogłosił błogosławionymi 3 polskich
kapłanów:

– ks. Władysława Findysza, pierw-
szego polskiego męczennika komu-
nizmu – zmarł po powrocie z wię-
zienia 21 sierpnia 1964 r.;

– ks. Bronisława Markiewicza, zało-
życiela zgromadzeń zakonnych (mi-
chalitów), proboszcza, wychowaw-
cy, społecznika, publicysty – zmarł
29 stycznia 1912 r.;

– ks. Ignacego Kłopotowskiego, zało-
życiela Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Loretańskiej, opiekuna ubo-
gich, założyciela przytułków, sie-
rocińców, ochronek, wydawcy pra-
sy katolickiej – zmarł 7 września
1931 r.

***
18 czerwca, na stadionie w Trąb-
kach Wielkich, odbyły się gminne
zawody sportowo-pożarnicze jedno-
stek OSP z terenu naszej gmi-
ny. W Grupie A (drużyny męskie)
I miejsce wywalczyła jednostka OSP
Ełganowo, która o 1 punkt wy-
przedziła Sobowidz i o 2 punkty
Trąbki Wielkie. Miejsce 4. zaję-
ła jednostka z Mierzeszyna, a 5.

– OSP Rościszewo. W grupie I
(chłopcy 12–15 lat) wystąpiła tyl-
ko drużyna z Ełganowa, w grupie
IIA (15–18 lat) wystąpiły drużyny
dziewcząt i chłopców z Trąbek Wiel-
kich. W grupie C (KDP) wystąpiły 3
drużyny – zwyciężyła OSP Ełgano-
wo przed Mierzeszynem i Trąbkami
Wielkimi. Zwycięzcy otrzymali na-
grody rzeczowe i puchary. Ponadto
kilku strażaków otrzymało medale
i odznaczenia strażackie.

***
W dniach 24–26 czerwca, w Chacie
Myśliwskiej „Pod Sokołem” w Stra-
szynie, odbył się III Przegląd Do-
robku Kulturalnego Powiatu Gdań-
skiego pn. „Cudze chwalicie – swego
nie znacie”. W tegorocznym fe-
stiwalu kulturalnym uczestniczyli
oczywiście nasi reprezentanci. Na
wystawie twórców kanwy krzyży-
kowe zaprezentowała Alicja Opałka
z Gołębiewa Wielkiego. W prezen-
tacjach scenicznych widzowie obej-
rzeli: przedszkolaków z przedszkola
w Trąbkach Wielkich, zespół tanecz-
no-wokalny ze Szkoły Podstawowej
w Mierzeszynie, Chór „Musicantus”
z Gimnazjum w Warczu, Kabaret
Szkolny „Mina” ze Szkoły Pod-
stawowej w Mierzeszynie, Pluton
Teatralny (NIE)GRZE(SZ?)(CZ?)NI
pod kierunkiem Stanisława Szuli-
sta, Zespół Wokalny „Połowinki”
z Gołębiewka, Grupę Teatralną „J”
z Gimnazjum w Trąbkach Wielkich,
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Młoda para Danuta i Sławomir Mokrosińscy.

Młoda para Iwona i Adam Owanek.
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Młoda para Lucyna i Roman Wasyna.

Czcigodni Jubilaci Aniela i Jan Kelerowie w dniu 45. rocznicy sakramentu
małżeństwa.
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Grupę Taneczną „Orzełki” z GOK
w Trąbkach Wielkich oraz zespół
wokalno-muzyczny „IMAGE”, dzia-
łający przy GOK Trąbki Wielkie.

***
25 czerwca w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli:
– Danuta Kowalik z Kielc i Sławomir
Mokrosiński z Trąbek Wielkich;
– Iwona Surma i Adam Owanek –
oboje z Trąbek Wielkich.

***
29 czerwca, w 4. rocznicę rozpoczę-
cia budowy, w kościele Miłosierdzia
Bożego w Czerniewie została odpra-
wiona msza św. w intencji budowni-
czych i ofiarodawców tej świątyni.
Po mszy św. ksiądz prałat Edward
Szymański zaprosił uczestników li-
turgii na poczęstunek do dolnej
kaplicy w kościele, przygotowany
przez miejscowe parafianki.

***
30 czerwca odbyła się V zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Sesja wyjątkowo składała
się z 2 części: roboczej, na której
omówiono i podjęto szereg uchwał
oraz uroczystej, która odbyła się po
południu.
W porządku obrad I części sesji zna-
lazły się m.in. następujące tematy:
1. Podjęto 3 uchwały w sprawie
sprzedaży gminnych działek bu-
dowlanych:
– w Kłodawie – 2 działki
– w Kleszczewie – 8 działek
– w Warczu – 4 działki
2. Dokonano formalnych zmian
w uchwale z 2004 roku zatwierdza-
jącej Plan Rozwoju Gminy Trąbki

Wielkie na lata 2004–2006, w związ-
ku ze złożonymi wnioskami o do-
finansowanie niektórych inwestycji
z tzw. funduszy unijnych.

3. Powołano Radę Społeczną
przy Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Trąbkach Wielkich w składzie:
Przewodniczący – Błażej Konkol
oraz członkowie: Władysław Kanka
– przedstawiciel Wojewody Pomor-
skiego, Krystyna Dyksa – Trąbki
Wielkie, Mirosława Kulczyńska –
Sobowidz i Tadeusz Mundrzyński –
Mierzeszyn.

4. Podjęto uchwałę w sprawie nada-
nia nazw ulicom we wsi Kaczki,
zgodnie z wolą mieszkańców zgro-
madzonych na zebraniu wiejskim
w dniu 29 kwietnia 2005 r.

5. Podjęto uchwałę w sprawie nada-
nia nazw ulicom we wsi Kleszczewo,
zgodnie z ustaleniami zebrania wiej-
skiego w dniu 20 kwietnia 2005 r.

6. Podjęto uchwałę w sprawie re-
gulaminu przyznawania tytułu Ho-
norowego Obywatela Gminy Trąbki
Wielkie.

7. Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do wspólnej z Samo-
rządem Województwa Pomorskiego
i powiatem gdańskim przebudowy
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr
222 z drogą powiatową nr 2210G
we wsi Gołębiewo Wielkie (skrzyżo-
wanie w kierunku Sobowidza i Eł-
ganowa).

8. Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2005 r.
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1) Po stronie dochodów zwiększono
plan o kwotę 25 tys. zł z tytułu dota-
cji na budowę kanalizacji sanitarnej
w Trąbkach Wielkich z Powiatowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

2) po stronie wydatków:

– zwiększono plan na budowę kana-
lizacji sanitarnej (uzbrojenie dzia-
łek przy ul. Sportowej) o kwotę
50 tys. zł;

– przeznaczono 50 tys. zł na prze-
budowę skrzyżowania w Gołębiewie
Wielkim (patrz pkt 7);

– zwiększono plan na remonty szkół
(SP Kłodawa – 2 tys. zł, SP Trąbki
Wielkie – 2 tys. zł, SP Czerniewo –
3 tys. zł i SP Sobowidz – 20 tys. zł).

– zmniejszono plan wydatków na
wymianę okien w SP Kłodawa
o kwotę 27 tys. zł;

– zmniejszono rezerwę ogólną bu-
dżetu o kwotę 50 tys. zł.

Poza tym dokonano szeregu prze-
niesień planowanych wydatków po-
między paragrafami, nie mających
wpływu na wielkość budżetu.

Źródłem pokrycia różnicy między
dochodami i wydatkami budżetu
w kwocie 25 tys. zł są tzw. wolne
środki.

Druga część sesji stanowiła swoiste
podsumowanie 15-lecia (1990–2005)
funkcjonowania samorządu w na-
szej gminie. Na tę część zaprosze-
ni zostali wszyscy radni i sołtysi
z naszej gminy, którzy działali w sa-
morządzie po 1990 roku. Obchody
rozpoczęła msza św. o godz. 15., od-
prawiona przez ks. prałata Edwarda

Szymańskiego w kościele w Trąb-
kach Wielkich. W homilii ks. prałat
mówił o roli i odpowiedzialności rad-
nych i sołtysów wobec społeczności
lokalnej i Ojczyzny. Część oficjal-
na odbyła się w auli miejscowego
gimnazjum. Po przywitaniu samo-
rządowców i gości nastąpiło krótkie
podsumowanie minionych 15 lat.
Okres 1990–1999 omówił Stanisław
Dziemiński, a okres od 2000 r. przed-
stawił obecny wójt Błażej Konkol.
Następnie odbyło się wręczenie pa-
miątkowych medali wszystkim rad-
nym i sołtysom – wręczenia dokonali
przewodniczący Rady Gminy w ko-
lejnych kadencjach: Marian Płotka,
Karol Kozak, Czesław Makowski
i Józef Sroka oraz wójt gminy. Ob-
chody zakończyło spotkanie przy
kawie w gimnazjalnej stołówce.

***
3 lipca w naszym kościele chrzest
św. otrzymali:

– Aleksandra Anna Jaszczyk, córka
Ewy i Krzysztofa z Trąbek Wielkich;

– Oliwia Ratkowska, córka Anny
i Krzysztofa z Trąbek Wielkich;

– Wiktoria Weronika Turzyńska,
córka Ewy i Wojciecha z Trąbek
Wielkich.

***
3 lipca minęło 10 lat od utworzenia
parafii św. Józefa Robotnika w Po-
stołowie. Z tej okazji o godz. 12
została odprawiona uroczysta msza
św. w miejscowym kościele, w któ-
rej uczestniczyli księża z naszego
dekanatu.

***
14 lipca odbyła się VI zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
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Nowo ochrzczona Aleksandra Anna Jaszczyk z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczona Oliwia Ratkowska z rodzicami i chrzestnymi.
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Nowo ochrzczona Wiktoria Weronika Turzyńska z rodzicami i chrzestnymi.

Podczas poczęstunku z okazji uroczystości zakończenia budowy kościoła w Czernie-
wie, 29 czerwca 2005 r.
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W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:

1. Podjęto uchwałę w sprawie wspól-
nej z powiatem gdańskim realizacji
zadania publicznego pn. „Budowa
parkingu i zagospodarowanie te-
renu w centrum wsi Sobowidz”
oraz udzielenia pomocy finansowej
w kwocie 104 tys. zł na realizację
tej inwestycji.

2. Podjęto uchwały w sprawie za-
twierdzenia zmian w Planach Roz-
woju Miejscowości Gołębiewo Śred-
nie i Zaskoczyn, w związku z udzia-
łem tych wsi w programie rozwo-
ju obszarów wiejskich i staraniami
gminy o dofinansowanie zaplano-
wanych inwestycji z funduszy unij-
nych.

3. Podjęto uchwałę w sprawie nie-
odpłatnego nabycia przez gminę
gruntów w Złej Wsi od Agencji Nie-
ruchomości Rolnych. Są to 4 dział-
ki o łącznej powierzchni 0,78 ha,
które mają być zagospodarowane
w ramach realizacji inwestycji pn.
„Centrum zabaw, rekreacji i wypo-
czynku” dla mieszkańców Złej Wsi.

4. Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2005 rok.

1) W celu pełnego zabezpieczenia
środków na realizację szeregu in-
westycji w ramach programu odno-
wy wsi, zwiększono plan wydatków
o kwotę 400 tys. zł, z czego przypada
na:

– budowę świetlicy w Gołębiewie
Średnim – 66 tys. zł;

– budowę placu zabaw, remont
świetlicy i boiska w Zaskoczynie
– 53 tys. zł;

– budowę boiska w Postołowie –
64 tys. zł;

– budowę centrum zabaw, rekreacji
i wypoczynku w Złej Wsi – 64 tys. zł;

– budowę parkingu i zagospodaro-
wanie terenu w centrum Sobowidza
– 153 tys. zł.

2) zwiększono plan wydatków na:

– przebudowę i modernizację ulic
w Trąbkach Wielkich – 2 tys. zł;

– budowę świetlicy w Ełganowie –
5 tys. zł;

– budowę parkingu i zagospodaro-
wanie terenu w centrum Sobowidza
– 104 tys. zł;

– zakup wyposażenia do świetlicy
w Kleszczewie – 1 tys. zł;

– na cele opłat komunalnych w SP
Trąbki Wielkie – 3 tys. zł.

3) Zwiększono plan dochodów z ty-
tułów:

– dotacji celowej z powiatu gdań-
skiego na realizację zadania „Bu-
dowa parkingu i zagospodarowanie
terenu w centrum wsi Sobowidz”
o kwotę 134 tys. zł;

– odpłatności za usługi opiekuńcze
o kwotę 5 tys. zł.

Źródłem pokrycia różnicy między
dochodami i wydatkami w kwocie
377 tys. zł są wolne środki.

5. Wyrażono zgodę na sprzedaż
drogi śródpolnej stanowiącej wła-
sność gminy, położonej w Kleszcze-
wie i oznaczonej jako działka Nr
58 o powierzchni 0,55 ha. Droga ta
przed wielu laty została zlikwido-
wana, a urządzenie jej i utrzymy-
wanie z punktu widzenia potrzeb
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mieszkańców Kleszczewa jest nie-
uzasadnione.

***
16 lipca w naszym kościele sakra-
ment małżeństwa zawarli Lucyna
Mucha i Roman Wasyna – oboje
z Trąbek Wielkich.

***
W dniach 13–29 lipca w naszej
parafii odbyły się rekolekcje forma-
cyjne wspólnoty Kościoła Domowe-
go. Grupa ponad 80 osób (w tym
42 dzieci) z całej Polski zamieszka-
ła w Domu Pielgrzyma, na plebanii
i w domku przy kościele w Trąbkach
Wielkich. Codziennie odbywały się
różnego rodzaju zajęcia pod prze-
wodnictwem ks. kanonika Adama
Krolla proboszcza parafii św. Bar-
bary w Gdańsku, pełniącego funkcję
archidiecezjalnego moderatora Ko-
ścioła Domowego.

***
Wzorem lat ubiegłych prezentujemy
listy najlepszych absolwentów szkół
z terenu naszej parafii:

1. Absolwenci Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Trąbkach Wielkich, którzy uzy-
skali świadectwo z wyróżnieniem
i „Jotkę Królewską”:

� Paulina Szulist – nagroda im. Ka-
zimierza Jagiellończyka i nagroda
wójta

� Sławomir Turzyński
� Anna Jaszczyk
� Anna Gralla
� Magdalena Adamczyk
� Ewelina Chylińska
� Anna Jaszewska
� Marta Idem
� Magdalena Paradecka

� Agnieszka Keler
� Patrycja Raźniewska
� Jacek Kwaśniewski
� Izabela Walaszewska
� Joanna Lipa
� Michalina Terlecka
� Monika Małkowska
� Wojciech Karczewski
� Aniela Stolc
� Paweł Schuchardt
� Magdalena Mikołowska
� Aleksandra Formela
� Angelika Fedak

2. Absolwenci Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich:

� Adriana Olechowska – nagroda
wójta

� Marta Stankiewicz – nagroda
wójta

� Justyna Makuch – nagroda wójta
� Magdalena Malinowska

3. Absolwenci Szkoły Podstawo-
wej w Czerniewie:

� Kamila Krakowska – nagroda
wójta

� Dariusz Grot
� Elżbieta Meger
� Monika Kowitz
� Marlena Zawadzka

***
W meczach barażowych o utrzyma-
nie się w klasie A drużyna Sokół Eł-
ganowo przegrała na wyjeździe 1 : 2,
a w meczu rewanżowym wygrała
u siebie 1 : 0 z zespołem z Rusocina
i lepszym stosunkiem bramek strze-
lonych na wyjeździe pozostała w tej
klasie rozgrywek. Gratulujemy!

Opracował S. D.
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Radny I kadencji Franciszek Preuss z Trąbek Wielkich odbiera pamiątkowy medal
podczas uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2005 r.

Drużyna OSP Ełganowo, która zwyciężyła w gminnych zawodach sportowo-
-pożarniczych.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2005

1. Za śp. Józefa i Jadwigę
Borkowskich

2. Za śp. Grzegorza Grzelaka
(25. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodziny Grzelaków
i Lisiaków

3. Za śp. Elżbietę Laga

Za śp. Rozalię i Józefa
Dończyków oraz zmarłych
z tej rodziny (Czerniewo)

4. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Jolanty
– p. Kisickiej

Dziękczynna w 40-lecie
urodzin Krzysztofa
Niedźwiedzkiego (z int.
rodziny)

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Franciszka
– p. Kielas

O szczęśliwe zbiory

6. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Jerzego Matulewicza
– p. Świerczek

7. Za śp. Romana Jaszczyka
(23. rocznica śmierci) oraz
śp. Stanisława, Józefa i
Katarzynę Drągów, a także
śp. Zygmunta Dubiellę,
godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ziemannów i Piszczuków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Władysława Myszka
oraz zmarłych z rodziny
Zielke, godz. 1800

8. Za śp. Marię Goczkowską
10. Za śp. Marię Goczkowską

(30. dzień od śmierci)
11. Za śp. Jadwigę i Stanisława

Dorniaków
12. Dziękczynna w 80-lecie

urodzin Janiny Marciniak
13. Dziękczynna w 13. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Moniki i Dariusza Kosińskich

14. Za śp. Irenę Zalewską
(25. rocznica śmierci),
godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ziemannów i Piszczuków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Leona Stopowskiego
(10. rocznica śmierci),
godz. 1800

15. Za śp. Gerarda Lewandow-
skiego (1. rocznica śmierci)
oraz śp. Franciszkę i Jana
Selków, godz. 730

Za parafian, godz. 1100

Za śp. Hildegardę
Kaszubowską, godz. 1800

16. Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa Ewy
i Romana Tyslerów
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17. Za śp. Władysława Wrób-
lewskiego (20. roczn. śmierci)
Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek oraz
śp. Gertrudę Dończyk
(Czerniewo)

18. Za śp. Artura Chillę
20. Za śp. Marię Goczkowską
21. Za śp. Władysława i Zofię

Wróblewskich, godz. 730

Za śp. Leokadię i Tadeusza
Paradeckich, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Jacka
Dziemińskiego w 18-lecie
urodzin, godz. 1100

Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Lucyny i Grzegorza
Olszewskich, godz. 1800

23. Za śp. Bernarda Zulewskiego
(1. rocznica śmierci)

24. Za śp. Alojzego Ptacha
(10. rocznica śmierci)

28. Za śp. Helenę i Józefa Jacków
oraz śp. Józefinę i Tadeusza
Makowskich, godz. 730

Za śp. Witolda (11. rocznica
śmierci) i Martę Piszczuków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za parafian, godz. 1100

29. Za śp. Stanisława, Józefa
i Katarzynę Drągów oraz
śp. Romana Jaszczyka, a także
śp. Kazimierza i Zygmunta
Dubiellów

SPIS TREŚCI

Moje spotkanie z Ojcem św.,
ks. E. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . 4

Wydarzenia w parafii, ks.
Edward Szymański . . . . . . . . . . . . . . 6

Dzieje nowożytne Ełganowa,
Marek Dziekoński . . . . . . . . . . . . . . . 7

Świeckim okiem – na misje
do Pragi, Paweł Paziak . . . . . . . . . 11

Piłka w grze! ,
Jan Trofimowicz, junior . . . . . . . 13

Czerwiec w gimnazjum. . .,
Dorota Niewiadomska . . . . . . . . . 14

Kronika nie tylko parafialna . . . 16

Intencje Mszy św. . . . . . . . . . . . . . . 26

Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Odeszli do Pana . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
1 sierpnia: pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą

Marcelina Ewa Preuss, Artur Mirosław Szczęsny
30 sierpnia: Patrycja Szymikowska

Rocznice sakramentu małżeństwa
7 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki i Jarosława Krawczyków
21 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Lucyny i Grzegorza Maliszewskich
28 sierpnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Aliny i Tomasza Barczaków
28 sierpnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Mileny i Tomasza Wilczewskich
10 sierpnia: 3. roczn. sakr. małżeństwa Beaty i Marka Płocke
17 sierpnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Leszka Wawrynowiczów
24 sierpnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji i Grzegorza Czajkowskich
12 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Renaty i Tomasza Morawskich
26 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Honoraty i Krzysztofa Pętlaków
11 sierpnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Janusza Antypiuków
17 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Marty i Franciszka Dopierałów
24 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Bernadety i Zdzisława Cieślaków
9 sierpnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Anny i Mirosława Grześlaków

ODESZLI DO PANA

9 lipca: zmarła w wieku 76 lat śp. Maria Goczkowska z Trąbek Wielkich

15 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Gerarda Lewandowskiego
23 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Bernarda Zulewskiego
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


