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WSPOMNIENIE WAKACJIWSPOMNIENIE WAKACJI

Wycieczka na Wyspę Sobieszewską Wakacje w Łebie

Wyprawa nad morze i wspaniała zabawa w wodzie

Gowidlino 9−15.VIII.2004 r.

Spływ kajakowy po rzece  Słupii



Dro dzy na si Pa ra fia nie! 
Z ra do ścią od da je my do rąk na szych czy tel ni ków

ko lej ny nu mer Gło su Bra ta. Jest on owo cem pra cy gru py re -
dak cyj nej, któ ra spo ty ka się pod opie ką Ks. Ta de usza. 

Wie le wy da rzeń dusz pa ster skich mia ło miej sce
w mi nio nych ty go dniach w na szej wspól no cie. Dzię ku ję
księ żom, sio strom za kon nym i oso bom świec kim, któ rzy
zor ga ni zo wa li wy jaz dy dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych.
Z róż nych form let nie go wy po czyn ku sko rzy sta ło po nad
250 osób. Dzie ci po zna wa ły pięk no ka szub i te re nów nad -
mor skich. Mło dzież wę dro wa ła po gó rach i zdo by wa ła do -
świad cze nia na spły wie ka ja ko wym. Do ro śli od wie dzi li
sank tu aria we wschod niej Pol sce. Zwień cze niem let nie go
se zo nu by ła na sza pa ra fial na ro we ro wa Piel grzym ka do Ma -
tem ble wa. 

Czas wa ka cji i urlo pów do biegł więc koń ca. Przed
na mi no we wy zwa nia i za mie rze nia. Pra gnie my już dziś za -
pro sić na wy sta wę, któ ra od bę dzie się w na szym ko ście le.
W paź dzier ni ku za mie rza my za pre zen to wać bo ga ty ma te -
riał po świę co ny Ks. Je rze mu Po pie łusz ce, któ ry przed dwu -
dzie stu la ty od dał swo je ży cie słu żąc Bo gu i Oj czyź nie. W li -
sto pa dzie zaś ob cho dzić bę dzie my 15. rocz ni cę ka no ni za cji
św. Bra ta Al ber ta. Na sze pa ra fial ne dzięk czy nie nie po prze -
dzi my du cho wym przy go to wa niem, któ re po pro wa dzi Oj -
ciec Bog dan Me ger – kar me li ta z Kra ko wa. Już dziś za pra -
szam wszyst kich do udzia łu w tych wy da rze niach. 

Za pew ne wie lu z nas po zna ło już na szych no wych
księ ży. Ży czę Ks. Paw ło wi – wi ka riu szo wi, Ks. Pio tro wi – re -
zy den to wi oraz Ks. An drze jo wi – dia ko no wi, aby wśród nas
zna leź li swój no wy dom i z ra do ścią słu ży li Je zu so wi i bliź nim.

Na czas je sien nej za du my ży czę wszyst kim mo cy
i si ły pły ną cej od Te go, któ ry jest Al fą i Ome gą – po cząt -
kiem i koń cem wszyst kie go. 

Z uśmie chem 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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S³owo od ksiêdza Proboszcza

Nasi nowi kap³ani

Spotkanie redakcji „Głosu Brata“ w biblitece parafialnej1 września 2004 r.

Ks. Pa weł Na wrot wy świę co ny
20.06.1998. Przy był z pa ra fii św. Mi cha ła
w So po cie. W na szej wspól no cie pra cu je
z mło dzie żą, pro wa dzi gru pę mo dli tew ną
i ze spół cha ry ta tyw ny. Pro wa dzi tak że
zajęcia ka te che tycz ne w Gim na zjum nr 21
oraz w Ze spo le Szkół Za wo do wych. In te -
re su je się spor tem (zwłasz cza pił ką noż -
ną) oraz tu ry sty ką (wspi nacz ka gór ska). 

Ks. Piotr Sze ląg wy świę co ny
21.06.2003. Przy był z pa ra fii Św.
Trój cy w Wej he ro wie. Ak tu al nie
skie ro wa ny na sta cjo nar ne stu dia
z za kre su pra wa ka no nicz ne go na
Uni wer sy te t Kar dy na ła Ste fa na
Wy szyń skie go w War sza wie. In te -
re su je się sztu ką re ne san su i mu -
zy ką ba ro ku.

Ks. Dia kon An drzej Mo len da uro -
dzo ny 29.10.1980. Po cho dzi z pa ra fii
św. Sta ni sła wa Kost ki w Gdań sku Oli -
wie. W na szej wspól no cie od by wa
prak tykę dia koń ską i opie ku je się kan -
dy da ta mi na mi ni stran tów, pro wa dzi
ka te che zę przed Sa kra men tem Chrztu
św. Bar dzo lu bi po dró żo wać, wę dro -
wać po gó rach, pły wać a tak że grać
w ho ke ja, pił kę noż ną i siat ków kę.
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Kodeñ 2004
PIELGRZYMKA

W dniach 9−11
sierp nia br. z in spi ra cji
księ dza Pro bosz cza oraz
ks. Grze go rza, opie ku na
Ko ściel nej Służ by Męż -
czyzn „Sem per Fi de lis”
w na szej pa ra fii, od by ła
się piel grzym ka, któ rej
pro gram obej mo wał: na -
wie dze nie gro bu ks. Je -
rze go Po pie łusz ki, na wie -
dze nie sank tu ariów Ma -
ryj nych w Kod niu i Le śnej
Pod la skiej, na wie dze nie
sank tu arium uni tów pod -
la skich w Ko stom ło tach
oraz zwie dza nie mo na ste -
ru i cer kwi pra wo sław nej
w Ja błecz nej. Na tra sie
piel grzym ki zna la zło się
rów nież, nie pla no wa ne
wcze śniej, naj więk sze
sank tu arium wier nych
Ko ścio ła pra wo sław ne go
w Pol sce – Świę ta Gó ra
Gra bar ka. 

Na tra sę piel grzym ki wy ru szy li śmy po wy słu cha -
niu Mszy św. i bło go sła wień stwie ks. Pro bosz cza, że gna ni
przez oso by od pro wa dza ją ce. Przez ca ły czas po dró ży to wa -
rzy szy ły nam: wza jem na życz li wość, wy ro zu mia łość i do bry
hu mor. Ema na cja te go na stro ju po wo do wa ła, że oj co wie,
prze wod ni cy, po zwie dza nych póź niej sank tu ariach sta wa li
się w sto sun ku do nas otwar ci i ser decz ni, bar dziej niż jest
to w zwy cza ju. Stwo rze nie ta kie go na stro ju za wdzię cza my
księ dzu Grze go rzo wi. 

Po na wie dze niu gro bu ks. Je rze go Po pie łusz ki i ko -
ścio ła pod we zwa niem św. Sta ni sła wa Kost ki na Żo li bo rzu
do Kod nia (ok. 25 km na po łu dnie od Te re spo la) do tar li śmy
w go dzi nach wie czor nych. Tu taj w ba zy li ce pod we zwa niem
św. An ny mo dli li śmy się przed cu dow nym ob ra zem Mat ki
Bo skiej Gre go riań skiej – Ko deń skiej pod czas Ape lu Ja sno -
gór skie go i dwóch Mszy św., kon ce le bro wa nych przez oj -
ców Ob la tów (opie ku nów Ob ra zu) i ks. Grze go rza. Zgod nie
z tra dy cją te go sank tu arium obe szli śmy na ko la nach oł tarz
głów ny, kła dli śmy dłoń na szy bie, za któ rą znaj du ją się re li -
kwie św. Fe lik sa, Pa pie ża – Mę czen ni ka, ofia ro wa ne przez
pa pie ża Urba na VIII oraz zło ży li śmy w spe cjal nej skrzyn ce
na sze in ten cje za pi sa ne na kart kach. Mo dli li śmy się w cza -
sie Dro gi Krzy żo wej od pra wia nej w pięk nej, ak tu al nie
restauro wa nej, kal wa rii ko deń skiej. Mo dli li śmy się rów nież
w ka pli cy klasz to ru sióstr Kar me li ta nek Bo sych. W za ko nie
tym obo wią zu ją szcze gól nie ostre re gu ły. Sio stry nie mo gą
opusz czać klasz to ru ani kon tak to wać się z oto cze niem. Dla -
te go pod czas wspól nej mo dli twy by li śmy od dzie le ni od
sióstr spe cjal ną ko ta rą. 

Nie moż na nie wspo mnieć o nie zwy kłej hi sto rii po -
ja wie nia się cu dow ne go ob ra zu w Kod niu w 1631 r. Mi ko łaj
Sa pie ha, cho rą ży Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go, bez na -
dziej nie cho ry, uda je się do Rzy mu, aby mo dlić się przed ob -
li czem Mat ki Bo żej Gre go riań skiej o przy wró ce nie zdro wia.
Do zna je tej ła ski, a nie mo gąc roz stać się z ob ra zem, po sta -
na wia wy kraść go z ka pli cy Wa ty kań skiej i za brać ze so bą
do Kod nia. Za czyn ten pa pież Urban VIII na kła da na Sa pie -
hę klą twę. Póź niej za za słu gi dla jed no ści Ko ścio ła (ja ko se -
na tor Rze czy po spo li tej Sa pie ha za po bie ga mał żeń stwu kró -
la Wła dy sła wa IV z pro te stancką księż nicz ką Nej bur ską)
zdej mu je z Sa pie hy klą twę i ze zwa la na to, aby ob raz po zo -
stał w pa ra fii ko deń skiej (wię cej w książce Z. Kos sak „Bło -
go sła wio na wi na”). 

W Ko stom ło tach w pa ra fii unic kiej ocze ki wał nas
jej pro boszcz, czło wiek o wiel kiej wie dzy i nie zwy kłej
skrom no ści, o. Ar chi man dry ta Ro man Pięt ka (ar chi man -
dry ta w hie rar chii Ko ścio ła Wschod nie go od po wia da god -
no ści bi sku pa). Pod czas krót kiej pre lek cji prze ka zał nam
cząst kę wie dzy o chrze ści jań stwie wschod nim, po wszech -
no ści Ko ścio ła w róż no rod no ści tra dy cji li tur gicz nej, w tym
mówił o hi sto rii po wsta nia Ko ścio ła unic kie go oraz je go
trud nych dziejach – o bło go sła wonych mę czen ni kach z Pra -
tu li na. 

Na stęp nym ce lem na szej piel grzym ki by ła za byt ko -
wa cer kiew pra wo sław na i mo na ster w Ja błecz nej. Prze wod -
ni kiem był dia kon Wło dzi mierz. Z du żą do zą hu mo ru opo -
wie dział nam hi sto rię po wsta nia sank tu arium i obec nej je go
ro li w Ko ście le pra wo sław nym (naj waż niej szy ośro dek mo -

Spotkanie ekumeniczne w cerkwi prawosławnej w Jabłecznej. Na pierwszym planie diakon Włodzimierz i ks. Grzegorz
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PIELGRZYMKA

na sty cy zmu pra wo sław ne go w Pol sce, miej sce piel grzy -
mek, od wie dza ne w dniu św. Onu fre go – 25 czerw ca). 

Na za koń cze nie na sze go po by tu w sank tu arium
dia kon Wło dzi mierz wraz z oj cem pra wo sław nym oraz miej -
sco wym chó rem dzie cię cym da li na na szą proś bę prób kę
śpie wu cer kiew ne go. Wy da rze nie to i to wa rzy szą ca mu ser -
decz na at mos fe ra po zwa la ją – na szym zda niem – za li czyć tę
wi zy tę do spo tkań eku me nicz nych. 

W Le śnej Pod la skiej mo dli li śmy się przed cu dow -
nym ob ra zem Mat ki Bo skiej Le śniań skiej, z nada nym przez
Sto li cę Apo stol ską ty tu łem Mat ki Bo żej Jed no ści i Wia ry –
Opie kun ki Pod la sia. Ob raz ten to pła sko rzeź ba w ka mie niu
o wy mia rach ok. 30 na 30 cm. Kult Mat ki Bo skiej Le śniań -
skiej da tu je się od 1683 r. Sank tu arium to prze pięk ny póź -
no ba ro ko wy ko ściół w ran dze ba zy li ki mniej szej. Opie ku na -
mi cu dow ne go ob ra zu są OO. Pau li ni. 

Świę tą Gó rę Gra bar kę na wie dzi li śmy kil ka dni
przed świę tem Prze mie nie nia Pań skie go, ob cho dzo nym 18
i 19 sierp nia. Gó ra Gra bar ka jest miej scem ty się cy krzy ży,
sta wia nych za cho rych, cier pią cych i tych, któ rzy do zna li
uzdro wie nia. Kult te go miej sca wią że się z cu dow nym
uzdro wie niem 10 ty się cy cho rych pod czas epi de mii cho le -
ry, ja ka na wie dzi ła te te re ny w 1710 r. 

Ze wzglę du na ogra ni cze nie miej sca nie wspo mnia -
no dokładniej o prze pięk nej ar chi tek tu rze na wie dza nych
sank tu ariów, sztu ce sa kral nej (zwłasz cza cer kiew nej), tra -
dy cja ch zwią za ny ch z piel grzy mo wa niem do wy mie nio nych
miejsc, uro czych kra jo bra zach Pod la sia. Nie wspo mnia no
rów nież o wie czo rze spę dzo nym przy ogni sku w nad bu żań -
skiej do li nie, pie czo nych kieł ba skach, nie zwy kłej at mos fe -
rze i.... Ape lu Ja sno gór skim, wień czą cym ten dzień. 

Moż na za dać so bie py ta nie, co da ła nam ta piel -
grzym ka w wy mia rze du cho wym i w wy mia rze po znaw -
czym. Każ dy z nas ma już za pew ne go to wą od po wiedź na to
py ta nie. A w re la cji do Czy tel ni ka? Je że li ta krót ka no tat ka
spro wo ku je Go do na wie dze nia któ re goś z sank tu ariów
wschod niej Pol ski lub choć by do się gnię cia po od po wied nią
książ kę al bo fol der, to jed na z waż nych in ten cji piel grzym ki
zo sta nie speł nio na. 

Sta ni sław Ma zu rek

Zofia Kossak „B³ogos³awiona wina“
KSI¥¯KI Z NASZEJ BIBLIOTEKI

Wie le jest ksią żek za słu gu ją cych na szcze gól ną
uwa gę w na szej pa ra fial nej bi blio te ce. Są ta kie, nad któ ry mi
trze ba się za sta no wić, zgłę bić je, a tak że ta kie do po dusz ki.
Wszyst kie je łą czy jed na ce cha – są war to ścio we, a ich war -
tości nie mie rzy się prze lot ną mo dą, lecz cię ża rem tre ści.
Trud no cza sem jed nak po ru szać się w gąsz czu wo lu mi nów
o nie wie le mó wią cych ty tu łach. Kil ka z nich chciał bym Ci,
dro gi Czy tel ni ku, przy bli żyć. 

Dłu go za sta na wia łem się nad wy bo rem tej książ ki,
któ rą miał bym Ci za pro po no wać ja ko pierw szą. W koń cu
do sze dłem do wnio sku, że naj lep szą pro po zy cją bę dzie
„Bło go sła wio na wi na” Z. Kos sak−S zczu ckiej. Dla cze go? Po -
nie waż po ru sza wca le nie ła twy te mat Ła ski Bo żej, jej dzia ła -
nia i wy peł nia nia jej przez czło wie ka, a przy oka zji książka
na pi sa na zo sta ła ję zy kiem ła two przy swa jal nym. Au tor ka
nie pię trzy for mal nych prze szkód przed czy tel ni kiem. Prze -
ciw nie, uła twia mu za da nie da jąc w od au tor skich wtrą ce -
niach wska zów ki po to, by ten mógł ła twiej po jąć za wi łe lo -
sy po rwa nia przez Mi ko ła ja Sa pie hę ob ra zu Naj święt szej
Ma ryi Pan ny i wy wie zie nia go do ro dzin ne go Kod nia. Po -
wieść tę moż na po le cić do czy ta nia ca łej ro dzi nie, co gwa -
ran tu ję.

Bo le sław Do bro wol ski
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Ko ściół Kop tyj ski, na zy wa ny też Ko ścio łem Kop tyj -
sko −Egi pskim, jest sta rym wschod nim ko ścio łem chrze ści -
jań skim, któ ry swy mi ko rze nia mi się ga cza sów pierw szych
chrze ści jan. We dług tra dy cji je go za ło że nie jest zwią za ne ze
świę tym Mar kiem, któ ry praw do po dob nie zo stał umę czo ny
w 63 r. w Alek san drii. W V wie ku, nie ste ty, ze rwał ten Ko -
ściół jed ność z Ko ścio łem Rzym sko −K a to lickim, nie przyj -
mu jąc po sta no wień So bo ru w Chal ce do nie w 451 r. Wów -
czas przy czy ną spo ru by ła teo lo gicz na dok try na mo no fi zy -
ty zmu, któ ra zo sta ła stwo rzo na przez Eu ty che sa w V wie ku
w Kon stan ty no po lu. Uwa żał on, że ludz ka na tu ra Chry stu sa

zo sta ła wchło nię ta do Je go je dy nej na tu ry bo skiej, co ozna -
cza ło, że Je zus ma je dy nie na tu rę bo ską (mo no fi zy tyzm –
dok try na przyjmująca jed ną na tu rę; z grec kie go: mo nos – je -
dy ny, fy sis – na tu ra). Ko ściół Rzym sko −K a to licki uzna je, że
Je zus Chry stus jest praw dzi wym Bo giem i Czło wie kiem
(zo bacz: Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go 464−469). Ko -
ściół Kop tyj ski nie przy jął jed nak kla sycz nej dok try ny mo -

no fi zyc kiej Eu ty che sa, ale wy brał roz wią za nie św. Cy ry la
z Alek san drii, któ ry mó wił, że Sło wo Bo że ma jed ną wcie lo -
ną na tu rę. Mi mo że Ko ściół Kop tyj ski czę sto jest na zy wa ny
„ko ścio łem mo no fi zy tyc kim” – jest to więc stwierdzenie ra -
czej błęd ne. Na le ży on do sze ściu sta rych Ko ścio łów
Wschod nich, któ re przy ję ły po dob ną dok try nę. Ta ki mi ko -
ścio ła mi w Afry ce, oprócz nie go, są: Ko ściół Etiop ski, po -
wsta ły od Ko ścio ła Kop tyj skie go, i Ko ściół Ery trej ski, któ ry
odłą czył się od Ko ścio ła Etiop skie go. W 1994 ro ku w Ad dis
Abe bie, sto li cy Etio pii, pod pi sa no zgo dę, któ ra uzna ła ho no -
ro we prze wod nic two Ko ścio ła Kop tyj skie go po śród
Wschod nich Ko ścio łów w Afry ce i od ręb ność Ko ścio ła
Etiop skie go i Ko ścio ła Ery trej skie go. Każ dy z tych Ko ścio -
łów jest au to ke fa licz ny. Oprócz trzech wy mie nio nych Ko -
ścio łów Wschod nich w Afry ce, do tej że gru py za li cza się
tak że: Or miań ski Ko ściół Apo stol ski, Ko ściół Sy ryj ski i Ma -
lan kar ski Ko ściół Sy ryj ski. 

Wier ny mi Ko ścio ła Kop tyj skie go są Kop to wie, po -
tom ko wie sta ro żyt nych Egip cjan (wy raz „kop tyj ski” po cho -
dzi od grec kie go i arab skie go sło wa ozna cza ją ce go „egip -
ski”). Gdy Egipt w VII wie ku przyj mo wał is lam, ta gru pa et -
nicz na za cho wa ła chrze ści jań stwo, swo ją sztu kę i ję zyk.
Sztu ka kop tyj ska, sku pia ją ca się w klasz to rach,  na wią zu je
do sztuki egip skiej. Wpływ mia ła rów nież sztu ka grec ka
i sy ryj ska. Cha rak te ry zu je się mię dzy in ny mi bo ga tą iko no -
gra fią. 

Ko ściół Kop tyj ski ma wła sną hie rar chię, na cze le
któ rej stoi pa triar cha, ma ją cy swą re zy den cję w Alek san drii.
No si on ty tuł Pa pie ża Alek san drii, Pa triar chy Sto li cy św.
Mar ka. Obec nie ma sie dzi bę w Ka irze, sto li cy Egip tu, gdzie
znaj du je się rów nież obok Ka te dry św. Mar ka głów ne se mi -
na rium Ko ścio ła Kop tyj skie go. Ma także własną liturgię,
spra wo wa ną jest w ję zy ku kop tyj skim, jak i arab skim. 

Ję zyk kop tyj ski wy wo dzi się od ję zy ka egip skie go
sta ro żyt nych Egip cjan, po świad czo ne go od ok. 3000 ro ku
przed na ro dze niem Chry stu sa. Jest ostat nią od mia ną hi sto -
rycz ną te go ję zy ka, jest więc wła ści wie ję zy kiem no wo egip -
skim, któ re go okres roz po czął się w III wie ku po na ro dze -
niu Chry stu sa. Na le ży do cha mi to −se mic kiej ro dzi ny ję zy ko -
wej, do któ rej na le żą oprócz nie go mię dzy in ny mi ta kie ję zy -
ki, jak: arab ski, he braj ski, ara mej ski, ber be ryj ski. W VII
wie ku po na ro dze niu Chry stu sa, gdy w 641 ro ku Ara bo wie
zdo by li Egipt, zo stał nie mal wy par ty przez arab ski. Za cho -
wał się jed nak ja ko ję zyk li tur gicz ny. 

W 1741 ro ku część Ko ścio ła Kop tyj sko −Egi psk iego
zjed no czy ła się z Ko ścio łem Rzym sko −Ka to lic kim, uzna ła
zwierzch nic two pa pie ża i utwo rzy ła od ręb ny Ko ściół  – K a to -
licki Ko ściół Kop tyj ski. 

W 1973 ro ku pa pież Pa weł VI przy jął pra wo sław ne -
go kop tyj skie go pa pie ża She no udę w Wa ty ka nie. W 1979
ro ku zaś zo sta ła przy ję ta przez Ja na Paw ła II de le ga cja kop -
tyj ska z li stem od pa pie ża kop tyj skie go She no udy. 

Na te mat Ko ścio ła Kop tyj skie go i in nych Ko ścio -
łów Wschod nich na pi sał Jan Pa weł II w Li ście Apo stol skim
„Orien tal e Lu men” (z łac.  „Wschod nie Świa tło”).                             

opracował Da riusz Wa śniew ski

Koœcio³y Wschodnie - Koœció³ Koptyjski

Frag ment fre sku z klasz to ru św. Apol lo na w Ba wit, przed sta wiający tro nu ją cą Ma rię
z Dzie ciąt kiem. Za „Sztu ką Świa ta” tom 3
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Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko– droga do œwiêtoœci
MINÊ£O 20 LAT

Mi ja już 20 lat od mę czeń skiej śmier ci Księ dza Je rze -
go Po pie łusz ki. Dla do ra sta ją ce go dziś po ko le nia tam te cza sy
to już hi sto ria, lecz pa mięć o ka pła nie, któ ry da wał lu dziom na -
dzie ję, jest na dal ży wa. Je go ofia ra cią gle po ru sza. 

Na licz nych zdję ciach Księ dza Je rze go wi dać je go po -
waż ną, peł ną sku pie nia twarz. Na wet kie dy się uśmie chał,
uśmie cho wi to wa rzy szył cień za du my. Jak gdy by prze czu wał
swój los. Krzyż zo stał mu przy pi sa ny w mo men cie uro dzin –
Ksiądz Je rzy przy szedł na świat w dniu Pod wyż sze nia Krzy ża
Świę te go. Z Bo żej wo li na bar ki te go skrom ne go chłop ca z bia -
ło stoc kiej wsi zło żo ne zo sta ło ol brzy mie za da nie. Ja ko dusz pa -
sterz niósł otu chę ty siąc om lu dzi, szcze gól nie w okre sie sta nu
wo jen ne go. Wbrew wszech obec ne mu w ży ciu spo łecz nym fał -
szo wi niósł świa tło praw dy. Był czło wie kiem nie złom nej wia ry,
za któ rą od dał ży cie. 

Miej my na dzie ję, że w nie da le kiej przy szło ści Ksiądz
Je rzy zo sta nie wynie sio ny na oł ta rze. 

Kro ni ka ży cia Księ dza Je rze go Po pie łusz ki:
14 wrze śnia 1947
W Uro czy sto ści Pod wyż szenia Krzy ża Świę te go we wsi Oko py,
zie mia bia ło stoc ka, w ro dzi nie Wła dy sła wa i Ma rian ny Po pie -
łusz ko przy szło na świat czwar te dziec ko – syn. Mat ka, jesz cze
w sta nie bło go sła wio nym, ofia ro wa ła go na słu żbę Bogu. Dwa
dni póź niej w pa ra fii św. Apo sto łów Pio tra i Paw ła w Su chwo li
chłop ca ochrzczo no. A 17 czerwca 1956 r. został bierzmowany.
1965
Zdał ma tu rę w Li ceum Ogól no kształ cą cym w Su chwo li i wstą -
pił do Wyż sze go Me tro po li tal ne go Se mi na rium Du chow ne go
w War sza wie. 
1966 – 1968
Od był służ bę woj sko wą w spe cjal nej jed no st ce dla kle ry ków
w Bar to szy cach. 
28 ma ja 1972
Z rąk Pry ma sa Pol ski Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go otrzy -
mał świę ce nia ka płań skie.
1972 – 1980
Ksiądz Je rzy pra co wał ja ko wi ka riusz w pa ra fiach: św. Trój cy
w Ząb kach, Mat ki Bo żej w Ani nie i Dzie ciąt ka Je zus w War sza wie,
a na stęp nie w Ko ście le Aka de mic kim św. An ny w War sza wie.

1979 – 1984
Pra co wał ja ko dusz pa sterz śro do wisk me dycz nych Ar chi die ce -
zji War szaw skiej. 
20 ma ja 1980
Ksiądz Je rzy roz po czy na pra cę w pa ra fii św. Sta ni sła wa Kost ki
w War sza wie na Żo li bo rzu. 
Sier pień 1980
Strajk w Hu cie War sza wa. Ksiądz Je rzy na proś bę Kar dy na ła
Wy szyń skie go udał się z po słu gą ka płań ską do straj ku ją cych. 
1980 – 1984
Ksiądz Je rzy oto czył opie kę du chow ną stu den tów Aka de mii
Me dycz nej, pra cow ni ków służ by zdro wia, ro bot ni ków i in te li -
gen cję sto li cy. 
Lu ty 1982 – wrze sień 1984
W każ dą ostat nią nie dzie lę mie sią ca Ksiądz Je rzy Po pie łusz ko
od pra wiał Msze św. w in ten cji Oj czy zny. Gło sił ho mi lię prze ka -
zu jąc ewan ge licz ne prze sła nie wia ry, na dziei, mi ło ści, kry ty ku -
jąc nie spra wie dli wość oraz bro niąc prze śla do wań. Za mot to
swych ka zań przy jął sło wa św. Paw ła „Zło do brem zwy cię żaj”. 
19 paź dzier ni ka 1984
W Gór sku ko ło To ru nia pod czas dro gi po wrot nej do War sza wy
z pa ra fii Świę tych Pol skich Bra ci Mę czen ni ków w Byd gosz czy
Ksiądz Je rzy zo stał po rwa ny przez funk cjo na riu szy służ by bez -
pie czeń stwa. 
30 paź dzier ni ka 1984
Zma sa kro wa ne cia ło Księ dza Je rze go wy do by to z Wi sły we
Wło cław ku. 
3 li sto pa da 1984
Po grzeb Księ dza Po pie łusz ki w ko ście le św. Sta ni sła wa Kost ki
w War sza wie. 
8 lu te go 1997
Roz po czę cie pro ce su be aty fi ka cyj ne go Księ dza Je rze go. 
8 lu te go 2001
Za koń cze nie pro ce su be aty fi ka cyj ne go na szcze blu die ce zjal -
nym.
3 maja 2001 
W Wa ty ka nie roz po czął się dru gi etap pro ce su be aty fi ka cyj ne -
go Słu gi Bo że go Ks. Je rze go Po pie łusz ki. 

W obro nie ró żań ca
Wła dze ko mu ni stycz ne wy ko rzy sty wa ły czas służ by

woj sko wej alum nów. Bi skup Zbi gniew Kra szew ski, ów cze sny
rek tor se mi na rium, wra ca pa mię cią do in cy den tów w jed no st -
ce woj sko wej w Bar to szy cach, do któ rej tra fił Ksiądz Je rzy (al -
mi ni by li po wo ły wa ni do służ by woj sko wej – wbrew po ro zu mie -
nia mię dzy Epi sko pa tem a rzą dem): „Ju rek był wy jąt ko wo nie -
po kor ny, nie pod da wał się indo k try na cji. Gdy ofi cer przy ła pał
go z ró żań cem w rę ku, roz ka zał go rzu cić na zie mię i po de ptać.
Je rzy te go roz ka zu nie wy ko nał. Zo stał po bi ty i za mknię ty
w aresz cie kar nym. In nym ra zem od mó wił zdję cia me da li ka.
W se mi na rium by ło o tym gło śno, choć Je rzy sam ni gdy o ni -
czym nie wspo mniał”. 

Dwu let ni po byt w woj sku – okres prze śla do wań i szy -
kan – fa tal nie od bił się na zdro wiu kleryka Je rze go, w skutek
czego tra fił do szpi ta la. Stan jego zdro wia był tak cięż ki, że ks.
bp Kra szew ski pod czas od wie dzin w szpi ta lu za pła kał. 

opra co wał Ka rol Łu ka siak
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W cza sie piel grzym ki Ja na Paw ła II do Pol ski
w czerw cu 1999 ro ku Pa pież wy niósł do god no ści Bło go sła -
wio nych 108 pol skich mę czen ni ków. Wśród nich zna leź li
się du chow ni z zie mi gdań skiej, któ rzy od da li swe ży cie
w obro nie wia ry oraz z mi ło ści do oj czy zny. War to przy bli -
żyć syl wet ki tych osób, któ re wy trwa ły do koń ca przy Chry -
stu sie i przy ję ły z god no ścią śmierć z rę ki swych prze śla -
dow ców. 

Bło go sła wio ny Bro ni sław Ko mo row ski (1889−1940) 

Ks. Bro ni sław Ko mo row ski przy szedł na świat
w dniu 25 ma ja 1889 ro ku w Bar łoż nie, w po wie cie Sta ro -
gard Gdań ski, w ro dzi nie chłop skiej. Po uzy ska niu ma tu ry
wstą pił do Se mi na rium Du chow ne go w Pel pli nie, któ re
ukoń czył w 1914 ro ku. Po uzy ska niu świę ceń ka płań skich
przez rok pra co wał ja ko wi ka riusz przy ko ście le w Łę go wie
ko ło Prusz cza Gdań skie go. Na stęp nie peł nił służ bę dusz pa -
ster ską w pa ra fii św. Mi ko ła ja w Gdań sku, gdzie gło sił ka za -
nia w oj czy stym ję zy ku oraz przy go to wy wał dzie ci do sa kra -
men tów świę tych i uczył hi sto rii Pol ski. 

W lip cu 1924 ro ku ks. Ko mo row ski otrzy mał no mi -
na cję na ku ra to ra no woutwo rzo nej pla ców ki dusz pa ster -
skiej dla Po la ków w Gdań sku Wrzesz czu. Od sa me go po -
cząt ku z ogrom nym za pa łem pod jął dzia ła nia ma ją ce na ce -
lu prze bu do wę daw nej pru skiej ujeż dżal ni na ko ściół p. w.
św. Sta ni sła wa Bi sku pa. Dzie ło to swy mi ofia ra mi i wszech -
stron ną po mo cą wspie ra li Po la cy miesz ka ją cy w Gdań sku,
a wo kół po wsta łe go ko ścio ła szyb ko roz wi ja ło się ży cie
dusz pa ster skie. Ks. Ko mo row ski za bie gał o stwo rze nie jak
naj lep szych kon tak tów z ro da ka mi, cze mu słu ży ły za kła da -
ne przez nie go związ ki oraz sto wa rzy sze nia re li gij no −n a ro -
dowe, w któ rych oprócz pra cy dusz pa ster skiej pro wa dzo na
by ła oży wio na dzia łal ność pa trio tycz na. 

W okre sie od 1933 do 1937 ro ku, gdy wśród Po lo -
nii do szło do roz ła mu na tle po li tycz nym, ks. Bro ni sław po -
dej mo wał sta ra nia zmie rza ją ce do po go dze nia stron kon flik -
tu. W dniach, w któ rych ob cho dzo no w spo sób uro czy sty
rocz ni ce na ro do we, w ko ście le św. Sta ni sła wa or ga ni zo wał
na bo żeń stwa oraz wy gła szał pa trio tycz ne ka za nia. Kie dy
w paź dzier ni ku 1937 ro ku przy chyl ny Po la kom bi skup
O'Ro ur ke ery go wał przy ko ście le św. Sta ni sła wa pa ra fię
per so nal ną, ks. Ko mo row ski zo stał mia no wa ny jej pro bosz -
czem. Nie da ne mu by ło jed nak peł nić tej funk cji, gdyż
w wy ni ku pro te stu Se na tu gdań skie go bi skup mu siał od wo -
łać swo ją wcze śniej szą de cy zję. 

Dla swo ich pod opiecz nych ks. Ko mo row ski był
praw dzi wym na uczy cie lem oraz obroń cą i po cie szy cie lem,
a przy tym oka zał się być ka pła nem cał ko wi cie od da nym
Bo gu i Oj czyź nie. Prze strze gał wier nych i uczył ich, jak po -
win ni za cho wy wać się wo bec licz nych pro wo ka cji hi tle ro−
w skich, pod no sił przy tym na du chu umac nia jąc wia rę i do -
da jąc od wa gi. Oni zaś od wdzię cza li się swe mu dusz pa ste -
rzo wi bez gra nicz nym za ufa niem chcąc przy lgnąć do nie go
ca łym ser cem. 

Pra ca dusz pa ster ska pro wa dzo na przez ks. Ko mo -
row skie go zo sta ła za uwa żo na i do ce nio na przez bi sku pa
O'Ro ur ke, któ ry w 1939 ro ku za za słu gi dla do bra Ko ścio ła
i ca łej Po lo nii gdań skiej, wy niósł go do god no ści pra ła ta.
Mia ło to miej sce w cza sie ob cho dów 25−le cia ka płań stwa ks.
Bro ni sła wa Ko mo row skie go. 

W związ ku z na si la ją cy mi się pro wo ka cja mi ze stro -
ny NSDAP oraz bo jów ka rzy hi tle row skich ostat nie mie sią -
ce przed wy bu chem II woj ny świa to wej by ły okre sem bar -
dzo trud nym dla Po la ków w Wol nym Mie ście Gdań sku.
W ob li czu zbli ża ją cej się nie uchron nie woj ny ks. Ko mo row -
ski, mi mo rad swych przy ja ciół, nie opu ścił swej pla ców ki
dusz pa ster skiej. 

W dniu 1 wrze śnia 1939 ro ku ks. Ko mo row ski zo -
stał aresz to wa ny i prze wie zio ny do Vic to ria Schu le, gdzie
zo stał bru tal nie po bi ty. Mi mo po waż nych ob ra żeń cia ła oraz

Pomnik ks. Bronisława Komorowskiego przy placu jego imienia we Wrzeszczu



wy cień cze nia or ga ni zmu, spo tę go wa ne go gło dem, ks. Ko -
mo row ski wraz z in ny mi ka pła na mi słu cha li spo wie dzi zgro -
ma dzo nych tam współ więź niów. 

W dniu 2 wrze śnia ks. Bro ni sław z gru pą aresz to -
wa nych Po la ków prze wie zio ny zo stał do obo zu kon cen tra -
cyj ne go w Stut tho fie. Ży cie w obo zie sta ło się dla osa dzo -
nych tam więź niów jed ną wiel ką udrę ką i mę czar nią. Prze -
by wa ją cy tam księ ża w spo sób szcze gól ny spo sób sta li się
obiek tem szy kan i nie ustan ne go drę cze nia. Waż ne świa dec -
two o ks. Ko mo row skim da je je den ze współ więź niów, ks.
Gaj dus. Do obo zo wych obo wiąz ków ks. Bro ni sła wa na le ża -
ło m. in. czysz cze nie ustę pów, wy do by wa nie fe ka liów ze
zbior ni ków oraz prze no sze nie ich do ba se nu. Za py ta ny
przez ks. Gaj du sa o od czu cia zwią za ne wy ko ny wa niem tych
czyn no ści, ks. Ko mo row ski od po wie dział: „Czu łem się jak
na am bo nie na oczach więź niów i dba łem o to, że by ka za nie
do brze wy pa dło. My ślę, że to by ły mo je naj lep sze ka za nia”. 
Ka pła ni prze by wa ją cy w obo zie w Stut tho fie zo sta li po nad to
nie słusz nie oskar że ni o to, iż w swych ko ścio łach prze cho -
wy wa li broń, rze ko mo ma ją cą im słu żyć do obro ny. W przy -
pad ku nie przy zna nia się do wi ny du chow nym za gro żo no
roz strze la niem. Groź ba ta nie przy nio sła jed nak skut ku
i wów czas czte rej księ ża: Ko mo row ski, Gó rec ki, Ro ga czew -
ski oraz Wiec ki osa dze ni zo sta li w bun krze, aby przez głód
i tor tu ry wy mu sić na nich ze zna nia. W okre sie Świąt Bo że -
go Na ro dze nia 1939 ro ku za dzie le nie się opłat kiem oraz
śpie wa nie ko lęd du chow ni zmu sze ni zo sta li do od śnie ża nia
te re nów obo zu kon cen tra cyj ne go. 

Na po cząt ku mar ca 1940 ro ku ka pła nów prze wie -
zio no do po do bo zu Grenz dorf, gdzie przez kil ka dni pra co -
wa li w ka mie nio ło mach. Na stęp nie ks. Bro ni sław wraz z in -
ny mi gdań ski mi księż mi i przed sta wi cie la mi in te li gen cji
pod da ny był prze słu cha niom, trwa ją cym do Nie dzie li Pal -
mo wej, przy pa da ją cej na dzień 17 mar ca 1940 ro ku. Po za -
koń czo nych prze słu cha niach utwo rzo na zo sta ła kom pa nia
kar na SK (Straf kom pa nie), li czą ca 45−ciu przed sta wi cie li
gdań skiej Po lo nii; w jej skła dzie zna lazł się rów nież ks. Ko -
mo row ski. Człon ko wie tej kom pa nii nie mo gli cho dzić,
wszyst kie za da nia mu sia ły być wy ko ny wa ne w bie gu. Szcze -
gól nie gnę bio ny mi przez straż ni ków oso ba mi w tej gru pie
by li księ ża: Ko mo row ski i Gó rec ki, któ rzy po trzech dniach
wy czer pu ją cych ćwi czeń zu peł nie opa dli z sił. Wiel ki Czwar -
tek, dzień 21 mar ca 1940 ro ku, stał się szcze gól nym dniem,
gdyż wte dy to w ba ra ku nr 5 od pra wio no pierw szą w obo zie
Mszę Świę tą. Uczest ni czy li w niej tak że ks. Ko mo row ski
i ks. Gó rec ki, któ rzy w cza sie tej szcze gól nej Eu cha ry stii
przy ję li Ko mu nię Świę tą. Dzień póź niej, 22 mar ca 1940 ro -
ku, w Wiel ki Pią tek, w po bli skim le sie roz strze la no gru pę
65 osób. Mę czeń ską śmierć po nie śli wów czas ks. Bro ni sław
Ko mo row ski oraz ks. Ma rian Gó rec ki, któ rych cia ła eks hu -
mo wa no i po cho wa no na cmen ta rzu na Za spie w 1947 ro ku. 

Wia do mość o mę czeń skiej śmier ci księ dza Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go oraz in nych gdań skich ka pła nów
szyb ko roz prze strze ni ła się wśród wier nych Po lo nii gdań -
skiej. Od sa me go po cząt ku, ma jąc w pa mię ci po dej mo wa ną
przez nich służ bę dusz pa ster ską oraz dzia ła nia zgod ne z du -

chem pa trio tycz nym, uwa ża no ich za mę czen ni ków za wia -
rę i Oj czy znę. W spo sób szcze gól ny pod kre śla no przy tym
ogrom ną nie na wiść na zi stów do Ko ścio ła i ka pła nów,
mówiąc w tym świe tle o mę czeń stwie tych wiel kich Po la -
ków, tak bar dzo zwią za nych z Gdań skiem. Tuż po za koń -
cze niu woj ny po ja wi ło się wie le prze ka zów ust nych oraz pu -
bli ka cji pra so wych i ksią żek, przed sta wia ją cych ży cie, mę -
czeń stwo i śmierć ka pła nów, któ rzy nie ba li się przy znać do
Chry stu sa w tych tra gicz nych cza sach ubie głe go stu le cia. 

W 1974 ro ku z oka zji ob cho dów 50−le cia po świę ce -
nia ko ścio ła św. Sta ni sła wa Bi sku pa w Gdań sku Wrzesz czu
na je go ścia nie umiesz czo no ta bli cę pa miąt ko wą w hoł dzie
ks. Bro ni sła wowi Ko mo row skiemu. W rocz ni cę mę czeń -
skiej śmier ci w ko ścio łach p. w. św. Sta ni sła wa Bi sku pa
oraz Chry stu sa Kró la od pra wia się na prze mian uro czy ste
na bo żeń stwo w in ten cji ks. Bro ni sła wa oraz po mor do wa -
nych Po la ków. Rów nież co rocz nie w dniu 11 li sto pa da od -
pra wia na jest Msza Św. w in ten cji ks. Ko mo row skie go, po
któ rej na stę pu je pro ce sja na cmen ta rz na Za spie, gdzie
wier ni wzno szą mo dli twy przy sym bo licz nym gro bie swe go
pierw sze go pro bosz cza. Imie niem ks. Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go na zwa no je den z pla ców w Gdań sku Wrzesz czu,
przy któ rym znaj du je się rów nież po mnik te go ka pła na. 

Mar cin Smosz na
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Fragment po mnika ks. Bro ni sła wa Ko mo row skie go



Do na pi sa nia wa ka cyj nych przy gód zmo bi li zo wa ły
mnie sło wa sio stry Mi cha eli i desz czo we dni, któ re za fun do -
wał nam li piec. Na obo zo wi sko, któ re zor ga ni zo wał ks. Ja -
nusz i ks. Ire ne usz z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta, wy je cha li śmy

au to ka rem ra no 26.06.2004 r. Przez trzy go dzi ny okresu po -
dró ży za czą łem ma rzyć, że za miesz kam z gru pą chło pa ków
i dziew czyn w sta ro daw nym mły nie, któ ry stoi w ol brzy mim
bo rze. I su per faj nie bę dzie my się ba wić. Ma rze nia pę kły
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Piesza wycieczka

Wakacyjne przygody w Borowym M³ynie

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Gdy do wie dzia łem się, że po wę dru ję pa sem mor -
skim Par ku Sło wiń skie go, by łem bar dzo za do wo lo ny. Lecz
ra no ulew ny deszcz nie za chę cał do wy ciecz ki. Mój wu jek
Krzy siek po wie dział – a co ty się dobrej po go dy spo dzie wa -
łeś fe ral ne go 13 dnia w pią tek? Fe ral ny, nie fe ral ny wy ciecz -
ka au to ka rem z sym pa tycz nym kie row cą i bło go sła wień -
stwem ks. Pro bosz cza Grze go rza Stol czy ka wy je cha ła. Nasz
kie row nik wy ciecz ki ks. Ja nusz Maj kow ski po wie dział – bę -
dzie OK, wy sła łem sms'a do Pa na Bo ga i bę dzie dobra po -
go da. Po go da by ła „pła czą ca”. Do je cha li śmy w po bli że la tar -
ni mor skiej STI LO. Deszcz nie ustan nie pa dał, szli śmy przez

las i do szli -
śmy do
33−me tro wej
wie ży, zbu -
do wa nej w
1904−1906 r.
Wspi  na łem
się po stu
c z t e r  n a  s t u
k r ę  t y c h
s c h o  d a c h
z gru pą dzie -
ci do szczytu
„pła czą ce go
nie ba”. Zo ba -
czy łem prze -
pięk ny wi -
dok na tle
z i e  l o  n y c h
drzew la su,
bia łe wy dmy
i w od da li
mo rze. Ta kie
miej sca moż -
na zo ba czyć
tyl ko w Pol -

sce – po wie dzia ła bab cia Ha nia. To praw da  – p o my ślałem.
Gdy by nie ten deszcz, faj nie by by ło nam powoli iść brze -
giem mo rza i po dzi wiać wy so kie wy dmy, tra wy ro sną ce na
nich, pta ki i czy stą wo dę w mo rzu. Lecz kle ryk ze star szy mi
dzieć mi na rzu ci li tak szyb ki marsz, że my nie mo gli śmy za
ni mi na dą żyć, a co do pie ro zwie dzać kra jo braz par ku. Z ko -
le gą Jac kiem gło śno się za sta na wia li śmy, czy pe le ton mło -
dzie ży z kle ry kiem bo ją się desz czu czy chcą zo stać mi strza -

mi w cho dzie. Ja cek
mó wił, że nasz
mistrz Ro bert Ko rze -
niow ski cho dzi 80
km dzien nie, bo ma
hart du cha. My co
chwi lę za trzy my wa li -
śmy się po dzi wia jąc
ma łe pta ki, bie ga ją ce
od wo dy do pla ży
i od pla ży do wo dy.
By ły to Bi egu ski
zmien ne – ob ja śni ła
nam mo ja bab cia. Po dzi wia łem Ją, jak szła z na mi od la tar ni
STI LO do Łe by z ple ca kiem, za du ma na w stru gach wo dy.
Z ko le gą Jac kiem za sta na wia li śmy się, ja ką na gro dę do sta -
ną ci, co do tar li pierw si do me ty – Łe by. Uśmiech i sło wa
mo jej bab ci pod nio sły nas na du chu, gdy mó wi ła – mu si być
ktoś pierw szy, że by też dru gi szczę śli wie do tarł do me ty.
I do da ła – dzię ku ję Ci, Pa nie Bo że, że po zwo li łeś mi pie szo
po ko nać dzie się cio ki lo me tro wą tra sę z ca łą gru pą. 

Pa trząc na ra do sną twarz bab ci, za wsty dzi łem się,
że cią gle na rze ka łem, że NI GDY, PRZE NIG DY nie po ja dę
na ta ką wy ciecz kę. Ale fe ral ny dzień dla mnie oka zał się
szczę śli wy dla mo jej uko cha nej bab ci Ha ni. 

Ka rol Go dlew ski,
kl. III b Sz.P. 79

Jezioro Łebsko w Słowińskim Parku Narodowym
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jak my dla na bań ka, gdyż Bo ro wy Młyn to tyl ko na zwa wsi.
Au to kar pod je chał pod bu dy nek szkol ny zbu do wa ny z czer -
wo nej ce gły i w niej za miesz ka li śmy. Sa le by ły czy ste i prze -
stron ne z du żą sa lą gim na stycz ną i si łow nią oraz sto łów ką
szkol ną, w któ rej ku char ki go to wa ły smacz ne je dze nie. 

Po po ran nej mo dli twie i po sił ku mie li śmy uroz ma -
ico ne za ba wy. Roz gryw ki pił kar skie z chło pa ka mi w sa li
gim na stycz nej pro wa dził ks. Ja nusz, w si łow ni pa ni Te re ska
i pan Woj tek, a na sze pla stycz ne dzie ła po dzi wiać mo gli
wszy scy na ta bli cach szkol ne go ko ry ta rza. We so ło ba wi li -
śmy się w je zio rze, pły wa jąc z ry ba mi i ra ka mi, pró bu jąc je
zła pać. W trak cie ta kiej za ba wy ks. Ja nusz zro bił z ki ja,
sznur ka i ka wał ka sty ro pia nu węd kę, na któ rą zło wił dwa
wę go rze. To nie baj ka, tyl ko praw da, wy na la zek wart pa ten -
tu. Ta nio i na we so ło też moż na zło wić TA KIE RY BY!
W trak cie za baw i na uki gry w sza chy za ob ser wo wa łem, że
ks. Ja nusz Maj kow ski ma du żo ukry tych ta len tów, któ re
umie jęt nie i na we so ło prze ka zy wał dzie ciom. Dal szy ciąg
przy gód, zor ga ni zo wa nych przez na szych opie ku nów grup,
oka za ł się po ucza ją co −w e soły. Na po szu ki wa nie przy rod ni -
czych cie ka wo stek uda li śmy się do la su, tam zna leź li śmy
ro dzi nę bo ro wi ków. Po dzi wia li śmy grzy by w ci szy, zo sta -
wia jąc je w nie na ru szo nym sta nie. Za uwa żo na na po la nie
jasz czur ka wy zwo li ła w nas chęć po lo wa nia, na pa miąt kę tej
przy go dy z na mi po zo wa ła do zdję cia ks. Ja nu -
szo wi. Po wy czer pu ją cych ob ser wa cjach przy ro -
dy i po lo wa niu po sta no wi li śmy coś zjeść. Pa ni
Ania za sta na wia ła się, jak by sma ko wa ło mię sko
z gą sie ni cy, lecz przy rod ni cza prze ką ska by ła
bar dzo wło cha ta i nie zo sta ła zje dzo na. Ode -
tchną łem z ulgą, bę dzie z niej pięk ny mo tyl. Tak
nie spo ty ka ną i od waż ną sce nę pró by kon sump -
cji gą sie ni cy utrwa lił apa ra tem fo to gra ficz nym
ks. Ja nusz. Nie by łem tak od waż ny jak pa ni Ania
i pysz ny po si łek zja dłem ze wszyst ki mi w sto łów -
ce szkol nej. Wie czo rem przy ogni sku śpie wa li -
śmy pio sen ki ko ściel ne i przy mu zy ce w wy ko -
na niu pa ni Ani i pa ni Ja go dy we so ło wszy scy się
ba wi li śmy...

Na sze obo zo wi sko swo ją obec no ścią za -
szczy cił ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk, ks.
Ta de usz Po lak, ks. Se ba stian Dęb ski. 

Ks. Se ba stian przy je chał za pro sić nas
na Mszę pry mi cyj ną, któ rą od pra wił w ko ście le
pod we zwa niem Du cha Świę te go w miej sco wo -
ści Bo ro wy Młyn. Msza od by ła się przy prze pięk nym rzeź -
bio nym oł ta rzu wśród ob ra zów i rzeźb świę tych oraz wi tra -
żo wych okien. W ce le bra cji Mszy pry mi cyj nej ks. Se ba stia -
no wi asy sto wał ks. Ja nusz, ks. Ire ne usz, kle ryk Mi chał, tam -
tej szy pro boszcz oraz na si mi ni stran ci. Uro czy sty na strój
Mszy wzbo ga ci ła mu zy ka i śpiew pa ni Ani, pa ni Ja go dy i sio -
stry Mi cha eli oraz mo dli twa wier nych i dzie ci. 

Ży czy łem du żo Bo żych Łask na dro dze ka płań stwa
ks. Se ba stia no wi Dęb skie mu w imie niu do ro słych i dzie ci.
Dzię ki Nie mu pod czas Mszy pry mi cyj nej prze ży li śmy uro -
czy ste chwi le. 

W Bo ro wym Mły nie ra do sny dzień ma my,

Bo ks. Se ba stian jest ra zem z na mi. 
Przy je chał do nas z wiel kim we se lem,
By uro czy stą pry mi cję od pra wić w tu tej szym ko ście le.
Z tej też oka zji my wszy scy wraz ży czy my
Ci w ka płań stwie Bo żych Łask. 
Anioł Stróż niech ma Cię w swej pie czy,
Te go z mo dli twą ży czą Ci wszyst kie dzie ci. 

Sio stra Mi cha ela po Mszy pry mi cyj nej du chem
ucie kła do ko ścio ła św. Bra ta Al ber ta, ale fi zycz nie to nie by -
ło moż li we. Ks. Ja nusz gło śno się za sta na wiał – czym lub na
czym po je dzie sio stra Mi cha ela na Przy mo rze, mo że na...
Ale nikt z nas nie był Har rym Pot te rem, więc prze gło so wa -
li śmy po byt sio stry z we so łą pię ciogru po wą dzie ciar nią. 

Na bo isko szkol ne przy cho dzi li z tu tej szej wsi chło -
pa ki – smu ta sy, bu ja jąc się na ru rze przy glą da li się nam zie -
wa jąc. To nie po do ba ło się nam, utwo rzy ły się dwa obo zy
tych ze wsi i nas mia sto wych. Ks. Ja nusz za pro po no wał nam
wspól ne po ro zu mie nie, bo „to nie w po rząd ku ro bić ta kie
po dzia ły my i oni” – po wie dział. Ale ci ze wsi na pro po zy cję
wspól nej za ba wy wzru sza li ra mio na mi i gry ma śnie się
uśmie cha li. No nie! Zde ner wo wa łem się i za czą łem im opo -
wia dać ka wa ły i przed sta wiać re kla my. To chwy ci ło, po kil -
ku dniach wo ła li na mnie „Re kla ma” (za miast Ka rol), choć
do nas i opo wia daj. OK – od po wia da łem. I tak w wol nych

chwi lach ra zem wy my śla li śmy za ba wy za po mi na jąc o po -
dzia le „wiej scy” i „miej scy”, ba wiąc się we so ło. 

A co do bre, mi łe i we so łe szyb ko się koń czy. Do zo -
ba czy ska – że gna łem swo ich fa nów, już nie smu ta sów tyl ko
roz ba wio ną gru pę „Re klam”. Ma rze nia jed nak się speł nia ją,
te go do wo dem są mo je nie po wta rzal ne, we so łe przy go dy,
któ re prze ży łem na obo zo wi sku we wsi Bo ro wy Młyn. 

Ka rol Go dlew ski, 
kl. III b Sz.P. 79

W Borowym Młynie
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Czy warto byæ harcerzem?
M£ODZIE¯

Sześć lat te mu pod czas osie dlo we go fe sty nu po de -
szłam do jed nej z har ce rek i za py ta łam, kie dy od by wa ją się
zbiór ki. Nie ba wem po raz pierw szy prze kro czy łam próg
har ców ki, nie wie dząc jesz cze, iż ta chwi la sta nie się po cząt -
kiem trwa ją cej do dziś wspa nia łej przy go dy, wie lu przy jaź ni
i nie za po mnia nych prze żyć, wspól nych raj dów, bi wa ków
i obo zów. 

Obec nie peł nię funk cję przy bocz nej w mo jej dru ży -
nie, nie ba wem pla nu ję otwar cie pró by na pierw szy sto pień
in struk tor ski. W ze szłym ro ku ukoń czy łam kurs dru ży no -
wych Ma cie rzy stej Aka de mii Kształ ce nia w Ol pu chu. Dwa
ty go dnie spę dzo ne z no wo po zna ny mi ludź mi w at mos fe rze
bra ter stwa i współ pra cy za owo co wa ły no wy mi do świad cze -
nia mi i zna jo mo ścia mi. Od 1999 ro ku uczest ni czę rów nież

w let nich obo zach Huf ca Przy mo rze. Mię dzy in ny mi dwu -
krot nie wy je cha li śmy na trzy ty go dnie do ma low ni czej miej -
sco wo ści cze skiej Tra vna, le żą cej za le d wie 6 ki lo me trów od
gra ni cy. W mi nio ne wa ka cje po raz pierw szy peł ni łam funk -
cję ka dro wą na obo zie, co rów nież sta no wi ło dla mnie lek -
cję od po wie dzial no ści i wy trwa ło ści, jak rów nież do star czy -
ło wie lu chwil ra do ści i wspa nia łej za ba wy. Po nad to kil ka ra -
zy w ro ku or ga ni zu je my krót sze wy jaz dy w cha rak te rze raj -
dów, zlo tów, bi wa ków itp. Nie kie dy przy cho dzi nam zma -
gać się z nie sprzy ja ją cą au rą lub trud ny mi wa run ka mi, jed -
nak w ta kich mo men tach li czy się przede wszyst kim do bry
hu mor, chęć współ pra cy i po my sło wość. Za wsze moż na
prze cież zna leźć spo sób na prze cie ka ją cy na miot, brak cie -
płej wo dy czy za gu bio ną dro gę. Na sze co ty go dnio we spo -
tka nia na zbiór kach sta no wią zwy czaj, któ ry za rów no słu ży
bu do wa niu nie zwy kłej i pięk nej wię zi mię dzy ludz kiej, jak
rów nież wno si no we umie jęt no ści, któ re przy da ją się za rów -
no w ży ciu har cer skim, jak i co dzien nym. Za po zna je my się
z za sa da mi udzie la nia pierw szej po mo cy, na za ję ciach te re -
no wych uczy my się po słu gi wać ma pą, tak że po zna je my
przy ro dę i hi sto rię. Nie odzow nym ele men tem każ dej zbiór -
ki jest cha rak te ry stycz na ob rzę do wość, jak rów nież wspól -

ny śpiew przy dźwię kach gi ta ry, a wszyst ko ra zem skła da
się na cie ka wą i kształ cą cą for mę spę dza nia cza su za rów no
w dłu gie je sien ne wie czo ry, jak i w każ dą in ną po rę ro ku. 

Po śród tak czę sto dziś sły sza nych ne ga tyw nych
opi nii na te mat współ cze snej mło dzie ży pra gnę zwró cić
uwa gę na tę iskier kę do bra, któ ra wciąż ist nie je wśród nas
i po mi mo pę dzą ce go, cza sem za gu bio ne go wręcz w swych
ide ałach świa ta – po zo sta je wier na tym war to ściom, któ re
wy cho wu ją mą drych i do brych lu dzi. 

Klu czo wa dla ogól no świa to we go sco utin gu po stać
ge ne rała Ba den −P owell’a sta no wi nie zmien ny au to ry tet tak -
że dla har ce rzy w Pol sce. Chy ba naj le piej ob ra zu je har ce rza
skła da ne przy rze cze nie: „Mam szcze rą wo lę ca łym swo im
ży ciem peł nić służ bę Bo gu, Pol sce, nieść chęt ną po moc
bliź nim i być po słusz nym pra wu har cer skie mu”. Zdo by wa -
jąc ko lej ne stop nie i spraw no ści, pra cu jąc we wnątrz dru ży -
ny, kształ tu je my swój cha rak ter, zdo by wa my wie dzę i do -
świad cze nie. Po nad to nie od łącz nym ele men tem tej że pra cy
jest tak że wspól na za ba wa, i to, jak my ślę, sta no wi o nie zwy -
kło ści i nie po wta rzal no ści ży cia w gro nie har cer skim. Dziś
już, nie ste ty, nie za wsze har cerz ko ja rzo ny jest ze wzo rem.
Jak jed nak w każ dym śro do wi sku, nie wszy scy je ste śmy
jed na ko wi i do sko na li. Mi mo to wciąż sta no wi my jed ną
wiel ką ro dzi nę, po tra fi my wspól nie prze zwy cię żać wszel kie
trud no ści i otwie rać co raz to no we ho ry zon ty, za cho wu jąc
przy świe ca ją ce nam ide ały. Dla te go też raz jesz cze pod kre -
ślam fakt, że har cer stwo nie jest w dzi siej szych cza sach je -
dy nie od zwier cie dle niem ste reo ty pu, któ ry bie ga po le sie
i śpi w na mio cie. Har cerz to czło wiek, któ ry po tra fi po ra dzić
so bie w każ dych wa run kach, jest wy trwa ły i od po wie dzial -
ny. Zna hi sto rię mi nio nych po ko leń i sza nu je dru gie go czło -
wie ka. Har cer ska przy go da ma na ce lu two rzyć bra ter ską
więź i kształ cić mło dych lu dzi. Jak mó wi jed na z pie śni śpie -
wa nych przy bla sku ogni ska: „Kto raz przy jaź ni po znał moc,
nie bę dzie trwo nił słów. Przy in nym ogniu, w in ną noc – do
zo ba cze nia znów...“ 

Chwi le spę dzo ne w har cer stwie na za wsze za pi su ją
się w pa mię ci pod zna kiem nie za po mnia nej przy go dy i bra -
ter skiej at mos fe ry. Pa trząc z per spek ty wy sze ściu lat, od kąd
po raz pierw szy za ło ży łam mun dur, z ca łą pew no ścią mo gę
stwier dzić, że by ła to jed na z naj waż niej szych i naj lep szych
za ra zem de cy zji w ca łym mo im ży ciu. Mi mo upły wa ją ce go
cza su wiem, że jesz cze dłu go kro czyć bę dę tą nie zwy kłą
dro gą wśród naj lep szych przy ja ciół. Kie dyś ja ko bab cia, sie -
dzą ca w bu ja nym fo te lu, po ka żę swym wnu kom zdję cia, bu -
dzą ce prze pięk ne wspo mnie nia, i po now nie, wie dzio na sło -
wa mi jed naj z pie śni, po wiem do nich: „za łóż mun dur i przy -
pnij li lij kę, czap kę na ba kier włóż, w sze re gu stań wśród
har ce rzy i ra zem z na mi w świat rusz...“

Na za koń cze nie pra gnę jed nym zda niem od po wie -
dzieć na za da ne ty tu ło we py ta nie: czy war to jest być har ce -
rzem? War to jest za sma ko wać tej nie po wta rzal nej at mos fe ry
przy go dy, a na to, że by spró bo wać, ni gdy nie jest za póź no.

Mo ni ka Czu duk

Kurs dru ży no wych har cer skich w Ol pu chu '2003 – mój bar dzo zgra ny i twór czy za -
stęp (od le wej: ja, za stę po wa Syl wia, Aga, Go sia, Iza i Ba sia, czy li „Klem py z bagien”)
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Podró¿ wakacyjna
M£ODZIE¯

11 lip ca po Mszy św. w nie dzie lę o 6.00, któ rą od -
pra wił ks. Ta de usz Po lak wraz z na szym opie ku nem Oj cem
Mar ci nem, fran cisz ka ni nem, wy ru szy li śmy na 10−dnio wy
obóz. Z na szej pa ra fii je cha ły czte ry oso by. Je cha ła z na mi
tak że Sio stra Agniesz ka, se ra fit ka, i jesz cze mło dzież z Sza -
mo ci na ko ło Pi ły. Wszy scy szczę śli wi za pa ko wa li śmy się do
bu sa i ru szy li śmy w dro gę. Na szym pierw szym punk tem
zwie dza nia był za mek w Mal bor ku. Do wie dzie li śmy się
o nim wie le cie ka wych rze czy, któ re przy da dzą nam się na
lekcjach hi sto rii. Już na sa mym po cząt ku wy ciecz ki na sza
ko le żan ka zgu bi ła ko mór kę, mie li śmy szczę ście, że zna la zła
ją oso ba ma jąca ser ce i ją zwró ci ła. Stam tąd po je cha li śmy
do do mu agro tu ry stycz ne go, któ ry znaj do wał się w ma łej
miej sco wo ści mię dzy Mal bor kiem a War sza wą. Mi mo że
każ dy był zmę czo ny zwie dza niem przez ca ły dzień, hu mor
nas nie opusz czał do póź nych go dzin wie czor nych. 

Ko lej ny dzień roz po czę li śmy już od 7.00. Na stęp nie
od wie dzi li śmy War sza wę. Za po zna li śmy się ze Sta rów ką
i bę dą cy mi tam ko ścio ła mi. Oczy wi ście nie za po mnie li śmy
o gro bie ks. Je rze go Po pie łusz ki, któ ry jest oto czo ny du żym
ró żań cem. Dzień za koń czy li śmy Mszą św. w ro dzin nej pa ra -
fii Oj ca Mar ci na. Na za jutrz wy bra li śmy się do Czę sto cho wy,
gdzie za trzy ma li śmy się w Do mu Piel grzy ma. Od wie dzi li -
śmy tam Ka pli cę Ja sno gór skiej Pa ni, Skar biec i Sa lę Ry cer -
ską. Na wie czor nej Mszy by li śmy po trak to wa ni jak go ście
ho no ro wi, gdyż dzię ki Oj cu Mar ci no wi, któ ry od pra wiał ją,
sie dzie li śmy przy oł ta rzu wśród księ ży i sióstr, a do pie ro za
kra tą sta li lu dzie uczest ni czą cy w tej Mszy. Mo dli li śmy się
tak że na Ape lu Ja sno gór skim. Wie czo ry za wsze umi lo ne by -
ły mu zy ką i śpie wem. 

Ko lej nym mia stem, któ re zwie dzi li śmy był Kra -
ków. Za sta li śmy opro wa dze ni i opo wie dzia no nam wie le
róż nych cie ka wych rze czy o Ba zy li ce Ma riac kiej. Aku rat
uda ło nam się tra fić na otwar cie naj cen niej sze go za byt ku
Ko ścio ła Ma riac kie go, któ rym jest trzy czę ścio wy oł tarz
głów ny, tzw. Tryp tyk. Jest on szczy to wym dzie łem Wi ta
Stwo sza. Je go peł na na zwa brzmi Oł tarz Za śnię cia Ma rii.
Od wie dzi li śmy tak że Wa wel. Tam też mie li śmy ma łą stłucz -
kę sa mo cho du. Dni ucie ka ły co raz szyb ciej, a my by li śmy
co raz bar dziej zży ci ze so bą. Tak też do tar li śmy do ostat nie -
go mia sta, któ re od wie dzi li śmy. By ło nim Za ko pa ne. Spę -
dzi li śmy tam 5 dni. Na każ dy dzień mie li śmy zaplanowaną
wy pra wę w inne miejsce. Pierw szą noc spę dzi li śmy w na -
mio ta ch, a tam w no cy jest bar dzo zim no i na stęp nej no cy
lu dzie, u któ rych spa li śmy na po se sji, nie po zwo li li nam
spać na dwo rze i da li nam do dys po zy cji dwa po miesz cze -
nia, za któ re nic nie pła ci li śmy. 

Na sze zwie dza nie za czę li śmy od wej ścia na Gę sią
Szy ję. By ło one bar dzo wy kań cza ją ce i trud ne, gdyż „scho -
dy”, po któ rych pię li śmy się do gó ry by ły za bło co ne i śli -
skie. Mi mo wszyst ko opła ca ło się, gdyż wi dok z do lo mi to -
wych ska łek grzbie tu Gę siej Szyi po ka zał nam jed ną z naj -
bar dziej roz le głych i chy ba naj pięk niej szych pa no ram ta -
trzań skich, za wie ra ją cą nie zli czo ną ilość szczy tów i prze łę -
czy. Od wie dzi li śmy tak że Ko ściół Mat ki Bo żej Ta trzań skiej.

W do mu wcza so wym, w któ rym miesz ka li śmy, był tak że
obóz osób ją ka ją cych się, któ rey my ślały, że je ste śmy kan -
dy dat ka mi na sio stry za kon ne, choć tak wca le nie by ło, ale
przez tę po mył kę za po zna li śmy się bli żej. 

Dru ga na sza wy pra wa za czy na ła się w Do li nie Ko -
ście li skiej, a koń czy ła w Do li nie Cho cho łow skiej. Przej ście
z jed nej do li ny do dru giej nie by ło trud ne, ale trwa ło ok. 2 i
pół godziny. Na szczę ście z Do li ny Cho cho łow skiej nie mu -
sie li śmy scho dzić, lecz zjeż dża li śmy na ro we rach. By li śmy
tak że na Gu ba łów ce i Kru pów kach. Nie za po mnie li śmy też
od wie dzić Pu stel ni Bra ta Al ber ta. Oczy wi ście zwie dzi li śmy
też cen trum Za ko pa ne go. Każ de go dnia wie czo ry spę dza li -
śmy czyn nie gra jąc w siat ków kę lub pił kę noż ną. Ostat nie -
go dnia od wie dzi li śmy Wiel ką Kro kwię. Tym oto ak cen tem
za koń czy li śmy naszą wyprawę. Po zo sta ły nam po nim pięk -
ne zdję cia i nie za po mnia ne wspo mnie nia. 

San dra Czy żew ska 

Przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie na Żoliborzu

Jesteśmy w Zakopanem
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Gowidliñskie wspomnienia
WAKACJE

W mie sią cu sierp niu po je cha li śmy na obóz do Go -
wi dli na. Za wieź li nas: Ks. Pro boszcz Grze gorz, ks. Ja nusz,
ks. Piotr i p. Mi ro sław. Uczest ni ków ko ściel ne go obo zu by -
ło du żo, by li też opie ku no wie: s. Ber nar da, s. Ba sia i ks.
Piotr. Po dro dze za trzy ma li śmy się w Sie ra ko wi cach, gdzie
stoi oł tarz, przy któ rym od pra wiał Mszę św. sam nasz Pa -
pież Jan Pa weł II. Jak do tar li śmy do ce lu, a był to jed no ro -
dzin ny do mek, za po zna li śmy swo je po ko je. Ks. Pro boszcz
i ks. Ja nusz nie zo sta li na ty dzień z na mi, bo mu sie li po je -
chać do pa ra fii, lecz spę dzi li z na mi tro chę cza su. 

Jesz cze te go sa me go dnia ką pa li śmy się w Je zio rze
Go wi dliń skim. Ks. Ja nusz wy my ślał róż ne za ba wy, na przy -
kład mie li śmy, trzy ma jąc się za rę ce, za nu rzyć w wo dzie
tak, że by oczy by ło wi dać. Póż niej wy cho dzi li śmy z wo dy,
że by in na gru pa mo gła wejść. My tym cza sem wy sy cha li śmy
na brze gu, by za chwi lę móc się zno wu ką pać. Naj wię cej
cza su spę dzi li śmy nad je zio rem opa la jąc się al bo też
kąpaliśmy się pod bacz nym okiem ks. Pio tra. Zo sta ły przez
nas opra co wa ne za sa dy na sze go obo zu i plan dnia. Każ de go
dnia był rów nież spraw dza ny po rzą dek w po ko jach oraz ak -
tyw ność na rzecz obo zu. Jak się oka za ło, dziew czy ny naj -
star sze „Bo ba sy” za ję ły I miej sce, „Od lo to wa szóst ka” – II
miej sce, a „Ufo le”, czy li chłop cy, III miej sce (ale i tak wi -
dzia łam, jak sprzą ta li ko ry tarz, a in nym ra zem po ma ga li
w przy go to wa niu ko la cji). Każ de go po ran ka mie li śmy gim -

na sty kę, szło nam cał kiem nie źle. Gdy już otwo rzy li śmy sze -
ro ko oczy by ła mo dli twa po ran na. Co dzien nie cho dzi li śmy
rów nież na Mszę św. do ko ścio ła, a w nie dzie lę ks. Piotr po -
świę cił nam kwia ty i zio ła, bo by ła Uro czy stość Mat ki Bo żej
Ziel nej. Wcze śniej na zbie ra li śmy je na łą ce. 

Ks. Piotr po wie dział wte dy ka za nie o do bro ci i za in -
te re so wa niu dru gim czło wie kiem. Wie czo rem zaś śpie wa li -
śmy Apel Ja sno gór ski i podsu mo wywa li śmy ca ły dzień. 

Atrak cją na sze go obo zu by ła dys ko te ka za po znaw -
cza (wszy scy się do brze ba wi li, włącz nie z naj młod szy mi).
Cho dzi li śmy rów nież na bo isko spor to we, by tam grać
w siat ków kę, w no gę, w bu le, bad min to na, ale też bie gać
i ba wić się. Był rów nież czas na roz mo wy oraz za ję cia pla -
stycz ne i mu zycz ne. Od wie dzi li nas ks. Pro boszcz, ks. Ja -
nusz i ks. Ja cek, mi sjo narz z Ka me ru nu. Po szli śmy tak że na
ogni sko, a mie li śmy dłu uuuugi spa cer. Jak do tar li śmy na
miej sce zo ba czy li śmy zwie rzę ta ho dow la ne: świn ki, krów ki,
gą ski, ku ry i ko nie. Po tem nad ogni skiem za czę li śmy piec
sma ko wi te kieł ba ski i chleb. Nie któ rym dzie ciom kieł ba sy
spa da ły z pa ty ka, a ja zja dłam dwie i mi nie spa dły! Ra do śnie
by ło przy tym ogni sku, ale trze ba by ło wra cać. Lecz... koń
ze źre bię ciem po de szły do nas cał kiem bli sko, a ks. Piotr
ochra niał nas dziel nie, aż so bie po szły. 

In nym ra zem mie li śmy pod cho dy. Otóż na na szą
pla ne tę przy le cia ły ufo lud ki i za da niem na szym by ło zbu do -
wać im UFO, by mo gli od le cieć. Po dzie le ni by li śmy na gru -
py i z opie ku na mi speł nia li śmy zadane po le ce nia, któ re by -
ły zo sta wio ne w róż nych miej scach. Tra sa bie gła ko ło
cmen ta rza, a da lej przez las. Co nie któ rzy oka za li się stra -
chli wi, bo ufo lud ki urzą dza li nam cią gle nie spo dzian ki!!! Po -
mi mo na sze go tru du zbu do wa nia dla nich UFO go ście z ob -
cej kra iny nie od le cie li. Oka za ło się, że u nas bar dzo im się
podo ba ło, a na wet uło ży li pio sen kę o na szym obo zie i nam
ją za de dy ko wa li. 

Na obo zie by ło su per faj nie! Cie szę się, że po je cha -
łam na ten obóz. Świet nie czu ję się po tym wy jeź dzie, je -
stem szczę śli wa! Na uczy łam się żyć we wspól no cie z in ny -
mi dzieć mi i cie szyć się ży ciem dla Pa na Bo ga. 

Ka ro li na Mi ko ła jun

Jak co ro ku na sza pa ra fia dba o cie ka wy wy po czy -
nek przy mor skiej mło dzie ży. Or ga ni zo wa ne są jed no dnio -
we raj dy po cie ka wych i czę sto nie zna nych za kąt kach Po je -
zie rza Po mor skie go. 

Mia łam przy jem ność uczest ni czyć w dwóch te go
ty pu „wy pra wach” z księ dzem Ta de uszem Po la kiem. 20 lip -
ca wy ru szy li śmy, aby po zna wać „Szwaj ca rię Ka szub ską”.
Po do tar ciu do Kar tuz i zwie dza niu nie ty po we go ko ścio ła

w kształ cie trum ny uda li śmy się zie lo nym szla kiem w kie -
run ku Sia no wa. Zbo czy li śmy lek ko z tra sy i cią gle na su wa -
ło się py ta nie: Gdzie je ste śmy...? 

Dzię ki do świad cze niu księ dza Tadeusza oraz je go
umie jęt no ściom ko rzy sta nia z ma py i kom pa su do tar li śmy
do sia now skie go sank tu arium. 

Nie mie li śmy jed nak szczę ścia i nie zo ba czy li śmy
fi gur ki Mat ki Bo żej Sia now skiej, ale by li śmy dum ni z wy -



Ca sta pla cent su per is, 
pu ra cum ve ste ve ni te 
et ma ni bus pu ris su mi te fon tis aqu am. 

Ma rek Ty bel lus

Czy ste rze czy po do ba ją się bo gom, 
z czy stą sza tą przyjdź cie 
i rę ka mi czy sty mi czerp cie ze źró deł wo dę. 

ca sta (czy taj ka sta) – czy ste rze czy, to, co czy ste, nie -
ska zi tel ne; no mi na ti vus plu ra lis, neu trum – mia now nik
licz by mno giej, ro dzaj ni ja ki od ca stus, ca sta, ca stum –
czy sty, czy sta, czy ste; 
pla cent – po do ba ją się; in di ca ti vus pra esen tis ac ti vi –
tryb oznaj mu ją cy cza su te raź niej sze go stro ny czyn nej,
3 oso ba licz by mno giej od pla ce re – po do bać się; 
su per is (ak cent pa da na pierw szą sy la bę su−) – bo -
gom; da ti vus plu ra lis – ce low nik licz by mno giej od su -
per us – bóg, su peri – bo go wie, niebianie; 
pu ra – czy stą; abla ti vus sin gu la ris – na rzęd nik, miej -
scow nik licz by po je dyn czej od pu ra – czy sta, a to od
przy miot ni ka pu rus, pu ra, pu rum – czy sty, czy sta, czy -
ste; 
cum (czy taj kum) – z; przy imek ten łą czy się z abla ti -
vem – nad rzęd ni kiem, miej scow ni kiem; 

ve ste – sza tą, stro jem; abla ti vus sin gu la ris – na rzęd -
nik, miej scow nik licz by po je dyn czej od ve stis – sza ta,
strój; 
ve ni te – przyjdź cie; im pe ra ti vus – tryb roz ka zu ją cy od
ve ni re – przy cho dzić; 
et – i; 
ma ni bus (ak cent pa da na pierw szą sy la bę ma−) – rę ka -
mi; abla ti vus plu ra lis – na rzęd nik, miej scow nik licz by
mno giej od ma nus – rę ka; 
pu ris – czy sty mi; 
su mi te (ak cent pa da na pierw szą sy la bę su−) – czerp -
cie; im pe ra ti vus – tryb roz ka zu ją cy od su me re – brać,
czer pać; 
fon tis – źró dła; ge ne ti vus sin gu la ris – do peł niacz licz by
po je dyn czej od fons – źró dło; 
aqu am (czy taj akwam) – wo dę; ac cu sti vus sin gu la ris –
bier nik licz by po je dyn czej od aqua –wo da. 

Jest to na pis w bu dym ku gim na zium w Wa do wi cach,
do któ re go uczęsz czał Ka rol Woj ty ła. Pa pież Jan Pa weł
II umie ścił te sło wa w swo jej po ezji – Tryp tyk rzym ski,
wiersz „Me dy ta cje nad Księ gą Ro dza ju” 
– „Pra sakr ament”. 

Opra co wał: Da riusz Wa śniew ski
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WAKACJE
czy nu. W koń cu prze szli śmy owe go dnia kil ka na -
ście ki lo me trów. 

Ty dzień póź niej, głod ni ko lej nych wra żeń,
wy ru szy li śmy na rajd „Ja rem Radu ni“. Wy star to wa -
li śmy z Żu ko wa i, wę dru jąc tym ra zem nie bie skim
szla kiem, do tar li śmy do miej sco wo ści Rut ki. Ma ło
kto wie, że oprócz elek trow ni wod nej i ho dow li
pstrą gów znaj du je się tam du ży, za byt ko wy most.
Ob ser wu jąc przy ro dę, a przede wszyst kim ma low -
ni cze ko ry ta Radu ni, szli śmy przed sie bie. Na sza
po dróż za koń czy ła się w Bo rko wie, skąd PKS−em
po wró ci li śmy do do mu. 

Mam na dzie ję, że za rok bę dzie wię cej „wy -
pa dów“, a mło dzi lu dzie prze ko na ją się, iż war to
w nich uczest ni czyć. 

Asia Ry bac ka

Młodzież zwiedza elektrownię wodną w Rutkach; w głębi hodowla pstrągów.

.
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£acina o uczeniu siê
SZCZYPTA £ACINY

Nul la dies si ne li nea.

Ża den dzień bez li nij ki.(do myśl nie: prze czy ta nej, na uczo nej) 

nul la – żad na, tu taj tłu ma cz: ża den; for ma żeń ska od
nul lus, nul la, nul lum – ża den, żad na, żad ne; 

dies – dzień; rze czow nik ro dza ju żeń skie go; 
si ne – bez; przy imek ten łą czy się z abla ti vem – na -
rzęd ni kiem, miej scow ni kiem; 
li nea (ak cent pa da na pierw szą sy la bę li−) – li nij ką, tu -
taj tłu macz: li nij ki; abla ti vus – na rzęd nik, miej scow nik
od li nea – li nij ka.

.

..

.
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Moje zachwycenia

Ksiêga goœci – 25.07.2004 r.

WIERSZ

WYSTAWA

Łąki pełne różnobarwnych kwiatów,
wysokie, pachnące trawy, w które zanurzając się
czuję radość i szczęście.

Szemrzące wesoło i skocznie
to znów leniwie, miarowo
potoki górskie.

Biedronko w czarne kropki,
koniku polny rytmicznie grający
swoją muzykę,

mrówko pracowicie dźwigająca patyk
zbyt wielki dla siebie,
kolorowy motylu, trzmielu
z lubością spijający nektar z kwiatów,

skowronku radośnie zwiastujący poranek,
lesie w całym bogactwie
twoich barw, kształtów i stworzeń

− o, jakże piękny jest świat,
który stworzyłeś Panie.

Wszystkie wschody i zachody słońca,
poranne mgły,
perły zaklęte w kropelkach rosy,
obłoki jak morskie bałwany.

Gwałtowna burzo,
po której szczyty gór

pełne są królewskiego dostojeństwa
i niepowtarzalnej kolorystyki

− o, jakże piękny jest świat,
który stworzyłeś Panie.

patrząc na te wszystkie cuda,
czuję się istotą tak małą, znikomą, kruchą,
a jednocześnie tak szczęśliwą,

że jestem tu i teraz
i że mogę podziwiać to piękno,
które Ty stworzyłeś, Panie.

Barbara Ufniarska
Ochotnica Górna − lipiec 2004 r.

Księ ga po ja wi ła się na wy sta wie pt. „Ży cie w ro -
dzi nie” pod wpły wem su ge stii bar dzo mło de go mał żeń -
stwa. By li dwa dni po ślu bie, przy nie śli kwia ty do ko ścio -
ła, za pro si łem ich, aby obej rze li pod zie mia ple ba nii.
Udzie li li mi cen nych rad. 
Oto jed na z wy po wie dzi z tej księ gi: 
„Świet na ini cja ty wa, po my sło wa i god na roz pro pa go wa -
nia. Pro po nu ję do łą czyć pra ce dzie ci na temat – Mo ja ro -
dzi na. Przy cią gnie to tak że tych zwie dza ją cych, któ rzy
wstą pią tyl ko po to, aby obej rzeć ob ra zek, rzeź bę, zdję -
cie, wy ko na ne przez ich po cie chę, a przy oka zji obej rzą
ca łą wy sta wę i tro chę się za du ma ją... (daj Bo że)“. 

Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy za an ga żo wa li się
w two rze nie wy sta wy, od wie dzi li ją, wpi sa li się do księ gi
go ści, udzie li li war to ścio wych po uczeń. 

In for mu je my, że w okre sie Ad wen tu pra gnie my
zor ga ni zo wać dru gą edy cję tej wy sta wy (po pra wio ną
i uzu peł nio ną). W imie niu or ga ni za to rów za pra szam do
współ pra cy.  

Ks. Ta de usz Po lak, tel. 511−65−53

Za pro sze nie dla mło dych

Mło dzież na szej pa ra fii za pra sza my na co ty go dnio we spo tka nia, któ re od by wa ją się w piąt ki o godz. 19.15. Roz po czy na my 
od Eu cha ry stii, gdzie w ka me ral nym gro nie kar mi my się Sło wem i Cia łem Chry stu sa. Po Mszy Świę tej w bi blio te ce pa ra−
fial nej cze ka cie pła her ba ta i pa lusz ki, a przede wszyst kim lu dzie, wśród któ rych bę dziesz mi le wi dzia ny.                                             

Ks. Pa weł Na wrot  

Niedzielni goście na wystawie
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ROZRYWKA

Poziomo:

1.    płciowe pokolenie roślin, haploidalna faza 

przemiany pokoleń

6.    strefa o średniej temperaturze rocznej 

od +15 do + 20 st. C i zwiększonej wilgotno−

ści w określonej porze roku

7.    zajmowanie przez państwo jakichś teryto−

riów, zdobywanie rynków zbytu

9.    zastępca nuncjusza; papieski przedstawiciel 

dyplomatyczny w mniejszym państwie 

lub w mieście nie będącym stolicą

10.  bellergot; mieszanina alkaloidów z liści po−

krzyku wilczej jagody z ergotaminą i lumi−

nalem; działa uspakajająco i przeciwbólowo

12. gestor, zarządca majątkiem, siłą roboczą, 

wydający polecenia, rozkazy

13.  nizina we Włoszech nad  Morzem Adriaty−

ckim

ŻYCZENIA
NA NOWY ROK SZKOLNY 2004/5

Rodzicom, Wychowawcom, Nauczycielom, Dzieciom i Młodzieży życzymy,
żeby ich wspólna praca przyniosła pożytek i dobro.

Niech nagrodą dla wszystkich będzie pomyślny koniec roku szkolnego.
Niech będzie to kolejny dobry etap w drodze do Domu Ojca. 

Redakcja
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Pionowo: 

2.  wy dział na uni wer sy te cie obej mu ją cy stu dia 

w za ker sie ję zy ków, li te ra tur i kul tur jed ne go 

z kon ty nen tów pół ku li wschod niej

3.  bar dzo roz le gły ob szar sło nych wód

4.  je den z czte rech współ rząd ców pań stwa 

w sta ro żyt nej Gre cji i Rzy mie

5.  jest nim rów nież każ dy pro boszcz

8.  or ga nizm, zwłasz cza drob no ustrój, mogą cy 

żyć i roz wi jać się je dy nie w śro do wi sku za wie− 

ra ją cym tlen at mos fe rycz ny; ae rob, tle no wiec

11. czte ro oso bo wy po wóz z opusz czo ną na dwie 

stro ny bu dą, o dwóch jed na ko wych sie dze −

niach na prze ciw ko sie bie; rów nież ro dzaj nad 

wo zia sa mo cho du oso bo we go

Opra co wał: Ba ryt



Ś.p. Paweł Leon Olejnicki, lat 74, zm. 28.06.2004 r.

Ś.p. Jadwiga Brzozowska, lat 48, zm. 2.07.2004 r.

Ś.p. Stanisława Szczerba, lat 86, zm. 10.07.2004 r.

Ś.p. Józef Rożej, lat 62, zm. 14.07.2004 r.

Ś.p. Teresa Ruszkowska, lat 67, zm. 19.07.2004 r.

Ś.p. Waleria Dębska, lat 70, zm. 22.07.2004 r.

Ś.p. Irena Łuć, lat 77, zm. 26.07.2004 r.

Ś.p. Jacek Krzysztof Nowak, lat 35, zm. 25.07.2004 r.

Ś.p. Stanisław Moneta, lat 76, zm. 4.08.2004 r.

Ś.p. Jadwiga Maria Starczewska, lat 81, zm. 3.08.2004 r.

Ś.p. Stanisława Chojnacka, lat 70, zm. 6.08.2004 r.

Ś.p. Eugeniusz Ornoch, lat 63, zm. 9.08.2004 r.

Ś.p. Józef Piwko, lat 76, zm. 13.08.2004 r.

Ś.p. Zyta Elżbieta Kurowska, lat 71, zm. 12.08.2004 r.

Ś.p. Zbigniew Brewka, lat 81, zm. 22.08.2004 r.

Ś.p. Marian Piekut, lat 64, zm. 8.09.2004 r.

Ś.p. Judyta Drózd

Ś.p. Tadeusz Rozbicki, lat 72, zm. 16.09.2004 r.

Ś.p. Jan Orzechowski, lat 63, zm. 17.09.2004 r.

Ś.p. Adam Bąk, lat 63, zm. 19.09.2004 r.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez Parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta
adres redakcji: 80−395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2               e−mail: albert@diecezja.gda.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Korekta – Dariusz Waśniewski. Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku – Teresa Sowińska.
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Teresa Sowińska, ks. Janusz Majkowski, ks.Tadeusz Polak oraz z archiwum redakcji
i dołączone do tekstów.
Rysunki: Andrzej Sowiński

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Jędrzej Józef Klawikowski i Iwona Smutniak – 17.07.2004 r.

Tomasz Sylwester Dembek i Katarzyna Sabina Szarmach –

17.07.2004 r.

Robert Marcin Mierzwa i Magdalena Janecka – 24.07.2004 r.

Marcin Maksymilian Stasek i Magdalena Maria Kordas –

31.07.2004 r.

Sławomir Lipowski i Anna Ewa Dobiech – 7.08.2004 r.

Jacek Adam Trojanowski i Anna Teresa Trościańczuk –

7.08.2004 r.

Marcin Daniel Dampc i Izabela Helena Laskowska – 8.08.2004 r.

Maciej Jarząbek i Magdalena Agata Kosidło – 21.08.2004 r.

Dariusz Tadeusz Wojewoda i Magdalena Ciurzyńska –

28.08.2004 r.

Krzysztof Przyborowski i Magdalena Danuta Brzezińska –

4.09.2004 r.

Rafał Mariusz Rabczewski i Kamila Makowska – 4.09.2004 r.

Marcin Piotr Jurczak i Marzena Wanda Eliasz – 

11.09.2004 r.

Piotr Sokołowski
Iwo Bińkowski
Kacper Filip Stawiski
Jakub Maksymilian Ropel
Klaudia Tarnowska
Maya Lena Herman
Jan Paweł Skopczyński
Aleksandra Ewa Marcińska
Karolina Kędzia
Marcin Kopczyński
Maciej Mariusz Kaczkowski
Filip Czesław Mażul
Bartosz Andrzej Nowicki
Maja Wolanin
Agata Anna Kliszcz
Małgorzata Anna Rowińska
Alicja Laura Grunwald
Kaja Borkowska
Filip Stosik
Marcel Michał Butowski

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

Wystawa o Ksiêdzu Jerzym Popie³uszko
W 20. rocz ni cę mę czeń skiej śmier ci Ks. Je rze go jest przy go to wy wa na wy sta wa po świę co na Je go pa mię ci. 

Ksiądz Je rzy jest pa tro nem na szej bi blio te ki pa ra fial nej. Wśród eks po na tów, któ re znaj dą się na wy sta wie, są uni −
kal ne zdję cia, cie ka we pa miąt ki, a tak że książ ki po świę co ne te mu Słudze Bożemu. Na otwar cie wystawy za pra −
sza my 17. X. 2004 r.  Wystawa będzie znajdowała się we wnętrzu kościoła.

27.06.2004 r.
27.06.2004 r.
25.07.2004 r.
25.07.2004 r.
31.07.2004 r.
1.08.2004 r.
7.08.2004 r.
8.08.2004 r.
8.08.2004 r.
8.08.2004 r.
8.08.2004 r.
8.08.2004 r.

14.08.2004 r.
22.08.2004 r.
22.08.2004 r.
22.08.2004 r.
28.08.2004 r.
5.09.2004 r.

12.09.2004 r.
12.09.2004 r.
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Spotkanie parafian z ojcem Archimandrytą na dziedzińcu cerkwi w Kostomłotach Spotkanie grupy parafialnej Kościoła Domowego

W dniu św. Krzysztowa poświęcenie pojazdów przed kościołem

Poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów 

IV parafialna pielgrzymka rowerowa do Matemblewa – 11 września 2004 r.

Z ¯YCIA PARAFII
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PRYMICJA KS. SEBASTIANA i MSZA ŒW. W GIETRZWA£DZIE

Msza św. w Gietrzwałdzie – pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych

Ks. Sebastian z rodziicami i z siostrą

Ks. Sebastian z młodzieżą i ks. Tadeuszem po prymicji

Pielgrzymka do Međjugorie 20 – 29. VIII. 2004 r.

Młodzież na tle Sanktuarium Matki Bożej Sianowskiej Nasza młodzież w Warszawie

Msza św. prymicyjna ks. Sebastiana Dębskiego

WAKACYJNE WYCIECZKI


