
Chętnie wybrałbym się 
do nieba. Tęskni za tym 

także Sławomir Łosowski. 
Dlaczego? Warto przeczy-
tać (s. VI). A jeśli nie od 
razu do nieba, to może 
do Częstochowy? Sierpień 
to czas, kiedy wielu ludzi 
dociera do jasnogórskiego 
tronu Maryi. Swoje inten-
cje można tam zanieść w 
przeróżny sposób. Jeśli 
jednak nie mamy czasu na 
wędrowanie, to chociaż 
na chwilę wybierzmy się 
do lasu. Niektórzy o zwie-
rzętach mogą rozmawiać 
godzinami. Doświadczyła 
tego Marta Waszak, która 
odważyła się stanąć sam na 
sam z... myśliwymi.  
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ANDRZEJ URBAŃSKI
redaktor wydania

Zkilometra na kilometr Dominik się roz-
kręca. Wciąż idzie z bratem Karolem. 

Obecnie wędrują przez Turcję. – Tutaj jest zu-
pełnie inaczej niż w Grecji – mówi Dominik.  
Nikomu nie musimy tłumaczyć, że pieszo 
idziemy do Jerozolimy – dodaje. Turcy są bar-
dzo przyjaźni, zapraszają na herbatkę, czę-
stują jedzeniem, pozwalają nieco odpocząć. 
– Wczoraj wypiliśmy 6 imbryczków i to była 
tylko niewielka część ze wszystkich zapro-
szeń, z których skorzystaliśmy – śmieje się 
Dominik. Przechodzą przez małe miejscowo-
ści, wioski. Mogą się z nami kontaktować, bo 
jest Internet.  – W Grecji było z tym bardzo 
różnie. Tutaj jest jest o wiele czyściej, mniej 
śmieci – opowiada Dominik. Pielgrzymom z 
Gdańska nie jest łatwo. Upał daje się coraz 
bardziej we znaki. Ostatnio zmienili nieco 

trasę. Idą brzegiem mo-
rza. Do Jerozolimy coraz 
bliżej.  

TURECKIE FIGI W DRODZE

Czasami trzeba 
odpocząć... 

ZA TYDZIEŃ
  WYDARZENIA U SALETYNÓW na 

Wyspie Sobieszewskiej 
  Wcale NIE OSACZENI DOMINIKANIE
  W naszym konkursie ZAJRZY-

MY DO CZAPIELSKA 

Uroczyste wpłynięcie dominikanów i włodarzy miasta 
na Motławę galeonem Lew oraz przejście procesji 
odpustowej ulicami Starego Miasta do bazyliki 
św. Mikołaja rozpoczęły 5 sierpnia IV Odpust 
św. Dominika. 

Tego dnia dominikanie zaprosili wszystkich na 
Mszę św. odpustową oraz na biesiadę na placu przed 
bazyliką. Blisko 750-letnia historia Jarmarku związa-
na jest nierozerwalnie z odpustem św. Dominika – 
to od niego wszystko się zaczęło. – Od kilku lat ja-
ko klasztor przygotowujemy w tym samym czasie – 
całościowy wobec oficjalnie organizowanej imprezy 
– Festiwal św. Dominika, podczas którego prezentu-
jemy interesujące wydarzenia kulturalne i religijne. 
Stąd też oficjalne hasło naszego festiwalu: „Dusza 
Jarmarku” – mówi dyrektor Festiwalu św. 
Dominika Bogna Troka. W ramach Festiwa-
lu św. Dominika do 19 sierpnia odbywa się 
między innymi Kino pod Niebem „+/– Mi-
łość”, czyli 15 nocnych, plenerowych pro-
jekcji filmowych na wielkim kinowym ekra-
nie. Turyści i mieszkańcy Trójmiasta po raz 
kolejny mają niepowtarzalną okazję zwie-
dzania wieży, krypty, a także innych ciekawych za-
kamarków kościoła św. Mikołaja. Na placu przy 
bazylice zorganizowana została SztuCZka Street,
czyli wyjątkowa uliczka, stworzona przez studen-
tów gdańskiej ASP. Na placu znajdzie miejsce otwar-
ta galeria rzeźb młodych twórców. Można aktyw-

nie uczestniczyć w takich działaniach arty-
stycznych jak performance, rysowanie czy 
malowanie. 

Jednak czymś zupełnie wyjątkowym 
jest w tym roku możliwość obcowania z re-
likwiarzem św. Jacka. Na co dzień relikwie 
przechowywane są w Krakowie. Św. Jacek 

Odrowąż, uczeń św. Dominika, przebywał w 1227 r. 
w Gdańsku. Wtedy założył istniejący do dziś klasz-
tor. Relikwiarz głowy św. Jacka można oglądać tylko 
do 12 sierpnia. Zachęcam nie tylko do podziwiania, 
ale przede wszystkim do kontemplacji.

AU

Dominikańskie świętowanie 

Św. Jacek i SztuCZka

Najmłodsi 
gdańszczanie 
też spotykają 
się ze sztuką 
na placu przy 
bazylice 

AN
D

RZ
EJ

 U
RB

AŃ
SK

I

D
O

M
IN

IK
 W

ŁO
C

H



G O Ś Ć  G D A Ń S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
12

 si
er

pn
ia 

20
07

II

Pielgrzymka trzeźwości
ARCHIDIECEZJA GDAŃ-
SKA. „Sierpień – miesiącem 
trzeźwości”. Być może już za 
bardzo się do tego hasła przy-
zwyczailiśmy. Pamiętajmy, 
że to czas abstynencji i wpi-
sywania swoich postanowień 
do ksiąg abstynenckich, wyło-
żonych w wielu parafiach. To 
także miesiąc, w którym wy-
rusza pielgrzymka trzeźwości 
do Matemblewa. – W tym ro-
ku nasze wspólne  piesze wę-
drowanie odbędzie się trady-
cyjnie 15 sierpnia już po raz 
16. – mówi gdański duszpa-
sterz trzeźwości ks. Bogusław 
Głodowski, współorganizator 
pielgrzymki. Wyjście spod ka-
tedry oliwskiej o godz. 14.00 
po błogosławieństwie pro-
boszcza katedry ks. Brunona 
Kędzierskiego. Pielgrzymi pla-
nują przybycie do sanktuarium 
Matki Bożej Brzemiennej oko-
ło godziny 17. Przywita ich ze-

spół młodzieżowy z parafii św. 
Stanisława Kostki w Gdańsku 
Oliwie. – W tym roku przy-
gotowaliśmy również atrakcje 
dla dzieci i starszych. Przez ca-
ły czas w Matemblewie czyn-
na będzie kawiarenka. Cały 
dochód ze sprzedaży napo-
jów i ciastek przeznaczo-
ny będzie na Dom Samotnej 
Matki w Matemblewie – wy-
jaśnia Eugeniusz Leszczyński, 
wiceprezes Katolickiego 
Stowarzyszenia Trzeźwości 
Oliwa. Na miejscu w sanktu-
arium odbędzie się m.in. kon-
kurs rysunkowy dla dzieci z na-
grodami „Moje marzenia”. O 
godz. 18.00 na matemblewskim 
wzgórzu rozpocznie się Msza 
św. Po Eucharystii – mityng 
otwarty dla wszystkich uczest-
ników pielgrzymki i osób to-
warzyszących. Pielgrzymka za-
kończy się odmówieniem Apelu 
Jasnogórskiego o godz. 21.00. 

A może by tak w tym roku naprawdę przestać? Na zdjęciu scena  
ze spektaklu „Upadek” A. Camusa

Pomorze dotarło na Jasną Górę
HEL, GDYNIA I GDAŃSK. 
Pielgrzymi z Pomorza dotarli na 
Jasna Górę, choć niektórzy pójdą 
dalej. Kaszubi wędrują jeszcze w 
góry. Podobnie jak w roku ubie-
głym chcą dotrzeć na Giewont. 
Warto zauważyć, że Gdańska 
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 
w tym roku obchodzi swój ju-
bileusz. Do tronu Matki Bożej 
Częstochowskiej wędrują już po 
raz 25. Wyruszyli 28 lipca. Do 
Częstochowy wędrowali 16 dni, 
pokonując 480 kilometrów. W 
tym roku w pielgrzymce uczest-
niczyło ok. 600 braci i sióstr, wę-
drujących w pięciu pielgrzymko-
wych grupach. – Dzisiaj obejmu-
jemy myślą te wszystkie osoby, 
które przez 25 lat pielgrzymo-
wały z nami do tronu Królowej 
Polski. Tyle próśb, błagań, tyle in-
tencji, tyle ofiarowanego cierpie-
nia. Tyle osób, które poszukiwały 
odpowiedzi na poważne pytania, 
doświadczyły w ciągu tych lat ła-
ski przebaczenia, pojednania z 
własną historią, które otrzymały 
siłę, by podnieść się z upadków, 
by zerwać z jakąś słabością. Tylko 
Maryja wie, ile wydarzyło się w 

sercach pielgrzymów, ile dobre-
go stało się przez cały ten czas 
– pisali pielgrzymi do tych, któ-
rzy zostali w domach i nie mogli 
wędrować. 
Po raz pierwszy pielgrzymi wyru-
szyli z Gdańska do Częstochowy 
w 1982 r. Inicjatorem i wie-
loletnim kierownikiem gdań-
skiej pielgrzymki był ks. Bernard 
Zieliński. Każdego roku podczas 
pielgrzymki podejmowano in-
ną tematykę, najczęściej zwią-
zaną z tematem roku liturgicz-
nego. Tegorocznym hasłem było 
„Przypatrzcie się powołaniu wa-
szemu...”. 

Gdańska pielgrzymka wiele lat 
temu. Zdjęcie czarno-białe, ale 
serca gorące... 
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II Żarnowieckie Lato Muzyczne
ŻARNOWIEC. Przez ca-
łe wakacje w świątyni pw. 
Zwiastowania Pana w Żarnowcu 
odbywają się koncerty z cyklu 
„Żarnowieckie Lato Muzyczne”. 
Tym razem w Żarnowcu zagra-
ją Olga Morze-Jankowska na 
harfie oraz Stanislav Surm na 
organach. Początek koncertu 
12 sierpnia o 20.30. Koncerty 
adresowane są zarówno do 
mieszkańców, jak i do przy-
byłych gości – wczasowiczów. 
Wstęp wolny.

Ks. Krzysztof Stachowski zaprasza 
na koncerty

Kolberger u jezuitów
JASTRZĘBIA GÓRA. W Ja- 
strzębiej Górze trwa Mię-
dzynarodowy Festiwal Mu-
zyczny „Słowo i Muzyka u 
Jezuitów”. W kościele pw. św. 
Ignacego Loyoli w najbliż-
sza środę 15 sierpnia o godz. 
20.00. odbędzie się spektakl 
„Śpieszmy się kochać ludzi.” 
Wystąpią Krzysztof Kolberger i 
Robert Grudzień. Podczas wy-

stępu odbędzie się także pro-
mocja książki „Przypadek nie-
-przypadek”. Kolejne wydarze-
nia festiwalu: 22 sierpnia z re-
citalem wystąpi Eleni. 29 sierp-
nia Aga Winska – sopran, Karol 
Gołębiowski – organy (Belgia). 
W galerii kościoła podczas fe-
stiwalu prezentowana jest wy-
stawa „Impresje malarskie 
Wiesława Ochmana”. 

Experyment dla najmłodszych
GDYNIA. Centrum Nauki 
Experyment wzbogacone zosta-
ło o nową grupę eksponatów. Z 
myślą o najmłodszych naukow-
cach powstał w Experymencie 
kącik malucha, ułatwiający dzie-
ciom ćwiczenie zwinności, zręcz-
ności, koordynacji ruchów i nie 
tylko. Dzięki specjalnym ukła-
dankom i ściennym labiryntom 
najmłodsi sprawdzą swoją zdol-
ność obserwacji, a nowy cieka-
wy instrument muzyczny pomo-
że odkryć talent u małych arty-
stów muzyków. Przypomnijmy, 

że Centrum Nauki Experyment 
to miejsce dla entuzjastów za-
bawy nauką i nauki poprzez 
zabawę. Eksponaty podzie-
lone są na 5 grup tematycz-
nych: Człowiek, Środowisko, 
Fizyka, Optyka, Dźwięki. 
Obecnie w Experymencie znaj-
duje się już ponad 30 ekspo-
natów. Experyment mieści się 
w Pomorskim Parku Naukowo- 
-Technologicznym w Gdyni przy 
al. Zwycięstwa 96/98. Czynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 
10.00 do 16.00.
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Archidiecezja gdańska. Zmiany i nominacje

Część I – zakony i zgromadzenia
  Księża chrystusowcy, pa-

rafia Wniebowzięcia NMP, 
Władysławowo

Odeszli: KS. ANDRZEJ WOJTECZEK – 
wyjechał do Brazylii, KS. DIONIZY 
KOGUT, KS. ALEH SHPETS
Przybył: KS. SYLWESTER MARZEC, 
wikariusz

  Ojcowie dominikanie, para-
fia św. Mikołaja, Gdańsk

Odeszli: O. ZDZISŁAW GÓRNICKI, O. 
GRZEGORZ KLUZ
Przybyli: O. LUCJAN SOBKOWICZ, O. 
JAN SKŁODOWSKI, O. TOMASZ GO-
LONKA

  Ojcowie franciszkanie, koś-
ciół Niepokalanego Serca 
Maryi, Gdańsk Nowy Port

Przybył: O. FABIAN JAN CZOSKA

  Ojcowie franciszkanie, para-
fia Bożego Ciała, Hel

Odszedł: O. PATRYK TOMASZ 
STRYK
Przybył: O. KOSMA JAROSŁAW REJ-
MER, wikariusz

  Ojcowie franciszkanie, para-
fia św. Anny, Wejherowo

Odeszli: O. FLORENTYN CZESŁAW 
NOWAK, proboszcz, O. AUGUSTYN 
ZYGMUNT, wikariusz
Przybyli: O. TYMOTEUSZ KRZYSZTOF 
BONDZIOR, O. BONAWENTURA TO-
MASZ MIKOŁAJCZAK ustanowiony 
wikariuszem, O. TYBERIUSZ WIE-
SŁAW NITKIEWICZ, ustanowiony 
proboszczem

  Ojcowie franciszkanie kon-
wentualni, parafia św. Anto-
niego Padewskiego, Gdynia 
Wzgórze św. Maksymiliana

Przybyli: O. WOJCIECH KULIG, 
O. MAREK SZYMAŃSKI na czas 
przygotowania do wyjazdu 
na misje, diakon ROMAN BAR-
BUŻYŃSKI

  Ojcowie kapucyni, kościół 
św. Jakuba, Gdańsk

Odszedł: O. TOMASZ PRZYBEK
Przybył: O. MAREK METELICA

  Ojcowie karmelici bosi, pu-
stelnia, Drzewina

Przybył: O. JAKUB KAMIŃSKI

  Księża misjonarze, parafia 
Zesłania Ducha Świętego, 
Sopot

Odeszli: KS. JAROSŁAW ZIELIŃSKI, 
KS. DARIUSZ DOBEK, odwołany z 
funkcji proboszcza
Przybyli: KS. ŁUKASZ PATOŃ, KS. 
MARIUSZ WNUK, ustanowiony 
proboszczem

  Księża pallotyni, kościół św. 
Elżbiety, Gdańsk

Odszedł: BR. MICHAŁ SZCZYGIEŁ, 
KS. TOMASZ RESZKA przeszedł do 
kościoła MB Częstochowskiej 
w Gdańsku Wrzeszczu
Przybył: KS. ADAM SŁAWIŃSKI

  Ojcowie pijarzy, parafia Wnie-
bowzięcia NMP, Bolszewo

Przybył: O. ZBIGNIEW JANICZKO

  Ojcowie redemptoryści, 
parafia MB Nieustającej 
Pomocy i św. Piotra Ryba-
ka, Gdynia

Odszedł: O. JERZY CHAIM
Przybyli: O. JÓZEF WITOWSKI, 
O. ANDRZEJ ŁOŚ

  Księża saletyni, parafia 
MB Saletyńskiej, Sobie-
szewo

Odszedł: KS. MARIUSZ 
DOMARADZKI
Przybył: KS. MACIEJ RY-
DZANICZ

  Księża salezjanie, 
parafia św. Jana Bo-
sko, Gdańsk Orunia

Odszedł: KS. GRZEGORZ 
STĘPNIAK
Przybyli: KS. WALDEMAR 
GRZELEC, KS. MARCIN MO-
ŻEJKO

  Księża salezjanie, 
parafia NMP Wspo-
możenia Wiernych, Rumia

Odeszli: KS. KAZIMIERZ CHUDZICKI, 
KS. JACEK GROCHOWSKI, KS. ANTO-
NI BALCERZAK
Przybyli: KS. ROMAN RZEPECKI, KS. 
LECH IDŹKOWSKI, KS. MICHAŁ SUMI-
SŁAWSKI

  Księża salezjanie, parafia 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego, Rumia

Odeszli: KS. PRZEMYSŁAW PAWEL-
SKI, KS. ROBERT SZATANIK

Przybyli: KS. JANUSZ TO-
KARCZYK, KS. RAFAŁ BUB-
NICKI

   Księża sercanie, 
Gdynia

Przybył: KS. MAREK MI-
KOŁAJCZAK

  Księża zmartwych-
wstańcy, parafia 
Zmartwychwstania 
Pańskiego, Gdańsk 
Wrzeszcz

Przybył: KS. DAMIAN STA-
CHOWIAK

  Księża zmartwychwstańcy, 
parafia św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej, Krokowa

Odeszli: KS. STANISŁAW CYGANIK, 
KS. ZBIGNIEW KOZIELEC, KS. HEN-
RYK ROJEK, przełożony domu, 
KS. STANISŁAW SZKLARCZYK, zwol-
niony z funkcji wikariusza
Przybyli: KS. ZDZISŁAW KORCZ, 
KS. JÓZEF ŻABÓWKA, KS. DARIUSZ 
SZCZECIŃSKI, ustanowiony wika-
riuszem  

SŁAW NITKIEWICZ, ustanowiony 
proboszczem

bowzięcia NMP, Bolszewo
Przybył: O. ZBIGNIEW JANICZKO

 Ojcowie redemptoryści, 
parafia MB Nieustającej 
Pomocy i św. Piotra Ryba-
ka, Gdynia

Odszedł: O. JERZY CHAIM
Przybyli: O. JÓZEF WITOWSKI, 
O. ANDRZEJ ŁOŚ

 Księża saletyni, parafia 
MB Saletyńskiej, Sobie-
szewo

Odszedł: 
STĘPNIAK
Przybyli: 
GRZELEC, KS. MARCIN MO-
ŻEJKO



Odeszli: 
KS. JACEK GROCHOWSKI, KS. ANTO-
NI BALCERZAK
Przybyli: 
LECH IDŹKOWSKI, KS. MICHAŁ SUMI-
SŁAWSKI



Odeszli: 
SKI, KS. ROBERT SZATANIK

Parafię przy 
bazylice 
św. Mikołaja 
prowadzą 
ojcowie 
dominikanie

Na dole:
Czy rośnie 
nowe pokolenie 
gdańskich 
zakonników? 
Ministrant 
na Kalwarii 
Wejherowskiej
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O kulturze łowieckiej i nie tylko

Darzbór!

Sierakowice, największa 
wieś kaszubska w Polsce, 
przypomina raczej mia-
steczko. Wraz z Żuko-

wem gmina organizuje Festiwal 
Kultury Łowieckiej. Jeszcze kil-
ka godzin przed festiwalem nie 
widać, aby cokolwiek miało się 
tu dziać. Tylko plakaty informu-
ją, że odbędzie się tu wydarze-
nie istotne dla kultury łowieckiej, 
zwłaszcza na Pomorzu. A jednak 
to tylko pozory, bo gdy zbliża 
się godzina Mszy św. hubertow-
skiej, pod papieski ołtarz przy-
bywają ludowe zespoły, myśliwi 
w zielonych mundurach i miesz-
kańcy wsi. – To dla nas waż-
ne wydarzenie. Do Sierakowic 
przyjeżdżają myśliwi z róż-
nych kół łowieckich, ze-
społy muzyczne… 
Wszędzie jest kolo-
rowo, a do tego oni 
tak pięknie śpiewa-
ją. Naprawdę warto to zoba-
czyć – mówi jedna z miesz-
kanek Sierakowic. Na taki wi-
dok nie trzeba długo czekać. Tuż 
po Mszy św. na ulice miej-
scowości wyrusza barwny 
korowód uczestników fe-
stiwalu. Mieszkańcy pa-
trzą na nich z zacieka-
wieniem i uśmiechem. 
Zespoły odwdzięczają 
się pieśniami i tańcem 

na środku głównej sierakowickiej 
ulicy. Takie imprezy, jak Festiwal 
Kultury Łowieckiej, to bardzo do-
bra okazja, by pokazać, czym na-
prawdę jest myślistwo i jak boga-
ta jest jego kultura. 

Praca 
i jeszcze raz praca
Polowania, i to takie zakoń-

czone ustrzeleniem zwierzęcia, 
to efekt finalny całorocznej pra-
cy myśliwego. Bo myśliwy to nie 
ktoś, kto – według skrajnych ocen 
– zabija dla przyjemności. – Cała 
gospodarka łowiecka w tej chwi-
li sprowadza się do jednego – do 
usilnego zachowania liczebności 
i gatunku w poszczególnych ob-
wodach łowieckich. W związku z 
tym, że cywilizacja wkracza w na-
sze lasy, częściej słychać w nich 
samochody niż ryki czy poszcze-
kiwania rogaczy. Zwierzyny w tej 
chwili jest mniej niż jeszcze dzie-
sięć, dwadzieścia lat temu. Dlate-
go, aby utrzymać ten gatunek w 
naszych lasach, aby nasi następ-
cy też mogli w jakiś sposób pra-
cować na rzecz zachowania tego 
gatunku i coś niecoś upolować,  
musimy dbać w ciągu całego roku 
o to, aby zwierzyna nie padała z 
głodu. Z tego względu we wszyst-
kich kołach łowieckich zachowa-
ny jest system dokarmiania cało-

rocznego – mówi Włady-
sław Szulc, łowczy w so-
pockim Kole Łowieckim 
„Odyniec”. Okazuje się, 
że głównym zadaniem
myśliwych jest troska o 

to, by zwie-
rzyna prze-

żyła. Koła 
łowieckie 
posiadają swoje po-
la uprawne, by mieć 
czym karmić zwie-

rzęta, zwłaszcza zi-
mą. To do myśliwe-

go należy dba-

nie o to, by paśniki były 
pełne. Myśliwi odpowia-
dają również za znisz-
czenia, które czyni zwie-
rzyna na terenie łowiec-
kim ich koła. Wówczas 
muszą płacić odszkodo-
wania rolnikom za szko-
dy na polach uprawnych. 
Obowiązkiem myśliwe-

go jest dbanie o liczebność, ale i 
jakość populacji. Poluje się więc 
na zwierzynę, która jest niedo-
skonała i takie byłoby jej potom-
stwo. Nie można zabijać osobni-
ków, które są zdrowe i dobrze ro-
kują na przyszłość. Myśliwego w 
tym przypadku obowiązują ściśle 
określone reguły. Nie każdy mo-
że również strzelać do każdego 
zwierzęcia. Aby polować na sam-
ce jelenia czy dzika, trzeba mieć 
specjalne uprawnienia, poparte 

w zielonych mundurach i miesz-
kańcy wsi. – To dla nas waż-
ne wydarzenie. Do Sierakowic 
przyjeżdżają myśliwi z róż-
nych kół łowieckich, ze-
społy muzyczne… 
Wszędzie jest kolo-
rowo, a do tego oni 
tak pięknie śpiewa-
ją. Naprawdę warto to zoba-
czyć – mówi jedna z miesz-
kanek Sierakowic. Na taki wi-
dok nie trzeba długo czekać. Tuż 
po Mszy św. na ulice miej-
scowości wyrusza barwny 
korowód uczestników fe-
stiwalu. Mieszkańcy pa-
trzą na nich z zacieka-
wieniem i uśmiechem. 
Zespoły odwdzięczają 
się pieśniami i tańcem 

o to, aby zwierzyna nie padała z 
głodu. Z tego względu we wszyst-
kich kołach łowieckich zachowa-
ny jest system dokarmiania cało-

pockim Kole Łowieckim 
„Odyniec”. Okazuje się, 
że głównym zadaniem
myśliwych jest troska o 

to, by zwie-
rzyna prze-

żyła. Koła 
łowieckie 
posiadają swoje po-
la uprawne, by mieć 
czym karmić zwie-

rzęta, zwłaszcza zi-
mą. To do myśliwe-

go należy dba-

go jest dbanie o liczebność, ale i 
jakość populacji. Poluje się więc 
na zwierzynę, która jest niedo-
skonała i takie byłoby jej potom-
stwo. Nie można zabijać osobni-
ków, które są zdrowe i dobrze ro-
kują na przyszłość. Myśliwego w 
tym przypadku obowiązują ściśle 
określone reguły. Nie każdy mo-
że również strzelać do każdego 
zwierzęcia. Aby polować na sam-
ce jelenia czy dzika, trzeba mieć 
specjalne uprawnienia, poparte 

tekst i zdjęcia
MARTA WASZAK

Mówiąc „myśliwy”, 
wielu ma przed oczami 

człowieka ze strzelbą, 
który pędzi do lasu 

ustrzelić kolejne zwierzę, 
a potem z dziką 

satysfakcją przygląda 
się swojemu łupowi. 

Tymczasem łowiectwo 
to ostoja tradycji. 

Nie utrwalajmy 
stereotypów. 

U góry: Myśliwi 
w drodze 
do ołtarza 
papieskiego.
Obok: Polowanie 
czas zacząć 
– sygnał 
na trąbce
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O kulturze łowieckiej i nie tylko

Darzbór!

doświadczeniem i kursami. Do 
tego dochodzą okresy ochronne 
na różne gatunki. Myślistwo jest 
więc ciężką pracą. Chwile spędza-
ne w łowisku, niekoniecznie pod-
czas polowań, jak i obcowanie z 
przyrodą to dla myśliwego najlep-
sza rzecz pod słońcem. 

Myśliwym 
może być każdy
Łowiectwo to miłość na całe 

życie. Pan Władysław Szulc jest 
myśliwym od trzydziestu pięciu 
lat. To, że został myśliwym, za-
wdzięcza swojemu przyjacielowi, 
który go w to wciągnął. Koło, w 
którym poluje,  istnieje już sześć-
dziesiąt dwa lata. Założyli je tuż 
po wojnie Polacy, którzy przyby-
li na Pomorze z Kresów Wschod-
nich. Wśród myśliwych nie braku-

je także duchownych. Co więcej,  
każde koło ucieszy się z obecno-
ści kapelana w swoim gronie. Oj-
ciec Tadeusz Popiela, karmelita, 
proboszcz kościoła św. Katarzyny 
w Gdańsku, poluje od dziewięciu 
lat. – Nie wypływa to z tradycji ro-
dzinnej, ale od kolegów. Wokół 
mojej rodziny kręcili się myśliwi. 
To oni proponowali: „Jedź z na-
mi i zobacz, jak to wygląda”. Za-
częło mnie to wciągać – opowia-
da o. Tadeusz. Był już myśliwym, 
kiedy zaproponowano mu bycie 
kapelanem myśliwych w okręgu 
krakowskim. I jest nim nadal, na 
odległość siedmiuset kilometrów. 
– Nasz generał bardzo naciskał, 
że każdy zakonnik musi mieć ja-
kieś hobby. Dla mnie osobiście 
to była mobilizacja. Zaraziłem się 
myślistwem. Czymś, co uważam 
za bardzo pożyteczne – mówi o 
swojej pasji. Pasji, która nie za-
czyna się i nie kończy na polowa-
niu, ale polega na pracy na rzecz 
zachowania gatunków. Myśliwym 
wystarcza już samo przebywanie 
w lesie, bycie sam na sam z przy-
rodą, obserwowanie zwierzyny. 
Nie kryją jednak dumy ze swo-
ich myśliwskich osiągnięć. – Jeśli 
chodzi o zdobycz, to na wscho-
dzie Polski mam pozyskanych kil-
ka jeleni – byków. Wielką zdoby-
czą, którą się chwalę, jest zdoby-
ty w ubiegłym roku na południu 
Polski borsuk. Borsuki mają oko-
ło 12–16 kilogramów. Ja upolo-
wałem borsuka, który miał 21 ki-
logramów – odpowiada o. Tade-
usz. Obecnie jest to rekord połu-
dniowej Polski. 

Łowieckie tradycje

Myślistwo w Polsce ma bar-
dzo bogatą tradycję. – Przywró-
ciliśmy pewne tradycje i zwy-
czaje, bardzo istotne dla łowiec-
twa. To, co nam najlepiej wy-
szło, to przywrócenie Mszy św. 
hubertowskiej na Wawelu – mó-
wi o. Tadeusz Popiela, wspo-

minając czas, kiedy był 
w Krakowie. Podczas 
Mszy hubertowskiej z 
prawdziwego zdarze-
nia nie może zabrak-
nąć darów pól i lasów, 
dźwięku rogów myśliw-
skich, pocztów sztan-
darowych i bogato udekorowa-
nego ołtarza. Inną specyfikę ma-
ją Msze św. odprawiane przed 
polowaniami zbiorowymi w le-
śnych kapliczkach. Rzeczą, któ-
ra charakteryzuje środowisko 
myśliwych, jest niewątpliwie ję-
zyk łowiecki, z pięknym po-
zdrowieniem „darzbór!”. Język 
zupełnie niezrozumiały dla po-
stronnego słuchacza, ale w śro-
dowisku myśliwskim niezbęd-
ny. Tak samo jak znajomość sy-
gnałów myśliwskich. Samo polo-
wanie, indywidualne czy zbioro-
we, wiąże się z całym rytuałem. 
– Adept sztuki łowieckiej, któ-
ry po raz pierwszy ubił grubego 
zwierza, musi najpierw prawi-
dłowo wypatroszyć zwierzę. Po-
tem następuje nakreślenie farbą 
(krwią) zwierzęcia na jego czole 
znaku św. Huberta, czyli krzyża, 
przez prowadzącego polowanie. 
Zwierzę dostaje gałązkę świer-

ku lub sosny (w języku 
myśliwych „złom”) w 
ranę strzałową, a także 
ostatni kęs również w 
postaci gałązki świer-
ku – opowiada o jed-
nej z tradycji łowiec-
kich Władysław Szulc. 

Po każdym polowaniu wybie-
ra się króla polowania, które-
mu udało się zdobyć najgrub-
szą i najgodniejszą zwierzynę. 
Nagradza się go okolicznościo-
wym dyplomem lub medalem. 
To tylko mała część tradycji ło-
wieckiej. Stąd tak ważne dla 
środowiska myśliwych są festi-
wale ich kultury, takie jak w Sie-
rakowicach i Żukowie. Przede 
wszystkim dlatego, że mogą 
pokazać to, co z takim szacun-
kiem kultywują. 

Przed myśliwym stoją ważne 
zadania. – Myśliwy ma nieść po-
sługę otwierania ludziom oczu 
na przyrodę. Każdy myśliwy 
etyczny chce, by zwierzyna by-
ła na łowisku. Nie istnieje jednak 
dobra etyka bez dobrej kultu-
ry człowieka – zauważył ks. An-
drzej Kos podczas Mszy św. hu-
bertowskiej w Sierakowicach. 

 

Zdjęcie u góry:
Tańce na ulicy 
w Sierakowicach
Powyżej: 
Myśliwy senior
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Ministranci z Kolbud spędzili udane wakacje 

I dla nich zaświeciło słońce 
Urlop zaplanowany. Wszystko 
zorganizowane, zapięte na ostatni 
guzik. I nagle... coś nie wypala. 
Co zrobić? Jechać mimo wszystko 
i zrobić wszystko, by było 
jak najbardziej atrakcyjnie. 

Po raz pierwszy w ośrodku 
wakacyjnym w Przywidzu zorga-
nizowano letni wypoczynek dla 
ministrantów z Kolbud. Organi-
zatorami wypoczynku byli ks. 
Czesław Sołtys, duszpasterz mi-
nistrantów z Gdańska Zaspy, i 
ks. Mirosław Gawron, opiekun 
ministrantów z Kolbud. – Wy-
jazd był możliwy dzięki wspar-
ciu i życzliwości ks. prałata Kazi-
mierza Wojciechowskiego, pro-
boszcza z Gdańska Zaspy, który 
udostępnił swój wakacyjny ośro-
dek – mówi z wdzięcznością ks. 
Mirosław. Ciekawym doświadcze-
niem było wspólne zorganizowa-

nie wakacyjnego wyjazdu nieza-
leżnych i nieznających się wcześ-
niej dwóch wspólnot posługują-
cych przy ołtarzu. Obóz pod ha-
słem „Wakacje ze słońcem” był 
wydarzeniem pełnym atrakcji, mi-
mo iż pogoda nie rozpieszczała. – 
Słońce można odnaleźć zupełnie 
gdzie indziej. Wystarczy trochę 
chęci i fantazji – tłumaczy ks. Cze-
sław. Ministranci nie narzekali na 
nudę. Wspólne wyjścia nad Jezio-
ro Przywidzkie, międzyparafialne 
mecze piłki nożnej, turnieje grillo-
we... Była też nauka jazdy konnej 
i przejażdżka na rowerach wod-
nych. Każdego dnia ministranci 
uczestniczyli we Mszy św., spra-
wowanej w lokalnym kościele w 
Przywidzu, gdzie przygotowywa-
li oprawę liturgiczną. W czasie 
uroczystości śś. Apostołów Pio-
tra i Pawła na Eucharystię przy-
była młodzież i dzieci z Prusz-
cza Gdańskiego, którzy uczestni-
czyli w Przywidzu w „Kolorowych 

Wakacjach”. Ministran-
ci wzięli także udział w 
spotkaniu z gajowym z 
Nadleśnictwa w Przywi-
dzu. Przejście przez cie-
kawą ścieżkę leśną i opowiadania  
przybliżające życie tego środowi-
ska na pewno zapadło wszystkim 
w pamięć. Ważnym wydarzeniem 
dla wszystkich była Droga Krzyżo-

wa, przygotowana przez 
ministrantów, którzy roz-
ważali poszczególne sta-
cje oraz nieśli ścieżka-
mi leśnymi wielki krzyż. 

Spotkania przy ognisku, piecze-
nie kiełbasek i wspólny śpiew by-
ły czymś oczywistym.  No proszę 
– ile można zrobić, gdy pogoda 
nie sprzyja.  AU 
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Autorem słów jest Julian Me-
re, dobry kolega Sławka. – Kiedyś 
przyjechał do mnie i podczas kil-
ku dni pobytu, kiedy zajmowali-
śmy się moimi różnymi projekta-
mi muzycznymi, napisał przy oka-
zji kilka tekstów – mówi Sławek. 
Za namową fanów i przyjaciół, 

zachęcających Sławka do nagra-
nia płyty, ten sięgnął na początku 
właśnie do tekstu „niebiańskie-
go”. – Sam odbieram słowa teks-
tu w bardzo konkretny sposób. 
Musimy myśleć już teraz o tym, 
co nas spotka w przyszłości… 
Ta perspektywa powinna łagodzić 

nasze zdenerwowanie, problemy 
i spotykające nas w życiu codzien-
nym dramaty – mówi muzyk. Per-
spektywa nieba napawa Sławka 
optymizmem. – Tekst jest jakoś 
bliski mojemu sercu – mówi.

Czekając na płytę

Singiel ma szansę przerodzić 
się w nową płytę. – Mogę uchy-
lić rąbka tajemnicy, że następny 
tekst nosi tytuł: „Miłość to dwo-
je nas”. Słowa mówią o miło-
ści ludzkiej, ale nie tylko i nie do 
końca – mówi Łosowski. – Nale-
ży wspomnieć także o Zbyszku 
Filu, wokaliście. Brzmi napraw-
dę nieźle i – co najważniejsze – 

czuje tekst: „…Czułości brak, mi-
łości brak, wszystko ginie gdzieś 
we mgle. Co zrobić mamy, gdy 
wciąż płacze ktoś? Co zrobić kie-
dy, ktoś rzuca kamieniem? Tak 
wiele walki, tak wiele niezgody w 
nas… Jest obok niebo, które cze-
ka, byś uniósł się. Jest obok czło-

wiek, który kiedyś osuszy łzę..”. 
Jeden z profesjonalnych dźwię-
kowców napisał: „…posłuchałem 
nagrań live Pana zespołu z www.
losowski.pl. Pisząc krótko, są to 
bardzo dobre wykonania. Utwo-
ry instrumentalne kojarzą mi się 
ze współczesnym stylem live TD: 
perkusja, gitara, elektronika”.

Na płycie znalazły się czte-
ry wersje singla, m.in. mix à la la-
ta 80. Autorska płyta została ro-
zesłana do wielu rozgłośni radio-
wych. Można ją od niedawna usły-
szeć m.in. w Radiu Kaszëbë. Szko-
da, że nie wszystkie pomorskie 
rozgłośnie nadają świeże brzmie-
nia gdańskiego muzyka. W dużej 
mierze od słuchalności będzie za-
leżało, czy płyta powstanie.

KS. SŁAWOMIR CZALEJ

Pierwszych sześć osób, które przyślą 
do naszej gdańskiej redakcji kartkę 
z prośbą o płytę (pamiętajcie 
o adresie zwrotnym), otrzyma singla 
z autografem Sławka.

Ministranci
z Kolbud 
na wakacjach

nasze zdenerwowanie, problemy 
i spotykające nas w życiu codzien-
nym dramaty – mówi muzyk. Per-
spektywa nieba napawa Sławka 
optymizmem. – Tekst jest jakoś 
bliski mojemu sercu – mówi.

Czekając na płytę

Singiel ma szansę przerodzić 
się w nową płytę. – Mogę uchy-
lić rąbka tajemnicy, że następny 
tekst nosi tytuł: „Miłość to dwo-
je nas”. Słowa mówią o miło-
ści ludzkiej, ale nie tylko i nie do 
końca – mówi Łosowski. – Nale-
ży wspomnieć także o Zbyszku 
Filu, wokaliście. Brzmi napraw-

– Bardzo chętnie wybrał-
bym się do nieba, cho-
ciaż droga tam jest bardzo 
trudna. Co nie znaczy, 
że nie jest dla wszyst-
kich – mówi Sławomir 
Łosowski nie tylko o 
swoim nowym singlu.

Nowy singiel Sławka Łosowskiego

Niebo, które czeka
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Gdyby nie ludzie, być może dziś 
nie mielibyśmy już czego oglądać. 
Zabytkowe kościoły z Koźlin 
i Krzywego Koła wciąż wołają 
o pomoc.

Piękno zazwyczaj jest nieco 
ukryte. Przyjeżdżając do Gdań-
ska najczęściej odwiedzamy Sta-
rówkę, kościół Mariacki, katedrę 
oliwską. Podobnie w innych mia-
stach. A wystarczy zjechać nieco 
wcześniej z wytyczonego szlaku, 
by odkryć bogactwo zbyt często 
zapominane. Tak jest w przy-
padku Koźlin czy Krzywego Ko-
ła, przez które, jak opowiadają 
mieszkańcy, niegdyś przejeżdżał 
sam król Jan III Sobieski. Przywi-
lej lokacyjny wieś Krzywe Koło 
otrzymała w 1363 r. od wielkie-
go mistrza krzyżackiego Winry-
cha von Kniprode. Pięćdziesiąt 
lat wcześniej była własnością 
komturii gdańskiej, potem od 
1454 r. należała do miasta Gdań-
ska. Choć losy tego miejsca były 
bardzo burzliwe, od zakończe-
nia II wojny światowej związane 
są z państwem polskim.

Bez lasów i pagórków 

Wjeżdżając do Krzywego 
Koła nie sposób nie zauważyć 
zadbanych, choć często nie naj-
bogatszych, gospodarstw. – To, 
co może także zainteresować i 
zaskoczyć, to całkowicie płaski 
teren. Bez lasów i jezior – mó-
wi Tadeusz Cyra, były dyrektor 

szkoły. Nic dziwnego, 
że jedną z lokalnych 
inicjatyw było usypanie 
górki. – Niby coś bar-
dzo prostego, ale dla 
dzieciaków to prawdzi-
wa frajda zimową po-
rą – mówi Małgorza-
ta Cyra, sołtys Krzywe-
go Koła. Nie tak daw-
no ze względów bez-
pieczeństwa wykonano specjal-
nie utwardzoną dróżkę z ła-
weczkami od kościoła do do-
mostw. I znowu nic nadzwy-
czajnego, ale dla wielu miesz-
kańców, szczególnie tych naj-
starszych, to duże udogodnie-
nie. Tym bardziej że kościół to 
miejsce dla nich bardzo szcze-
gólne. – Szkoda, że nie do koń-
ca znane innym – mówi Mał-
gorzata Cyra. Mieszkańcy ro-
bią wszystko, by pochodzący z 
XIV w. kościół pw. Znalezienia 
Świętego Krzyża w Krzywym 
Kole nie tylko odnowić, ale i za-
interesować przyjezdnych od-
wiedzeniem tej świątyni, a mo-
że także poznaniem historii te-
go miejsca. Co ciekawe, gdy-
by nie rozpoczęli wiele lat te-
mu spontanicznej zbiórki na re-
mont kościoła, prawdopodob-
nie nie otrzymaliby dzisiaj do-
tacji na renowację świątyni. – 
Każdy dawał tyle, na ile było go 
stać. W sumie uzbieraliśmy kil-
kadziesiąt tysięcy. Te pieniądze 
pozwoliły wyremontować dach 

i wieżę – wyjaśnia pani 
sołtys.  Do pełnej satys-
fakcji pieniędzy jednak 
wciąż brakuje. 

Koźliny

Kościół w Krzywym 
Kole jest świątynią fi-
lialną. Parafialny pw. 
Matki Boskiej Różańco-

wej znajduje się nieopodal w 
Koźlinach. – Parafia jest mło-
da, ma zaledwie 21 lat – mówi 
proboszcz, ks. Józef Chruściel. 
Wcześniej ten teren był przypi-
sany do parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Pszczółkach 
jako wikariat eksponowany – sa-
modzielny. W latach 60. admi-
nistratorem wikariatu w Koźli-
nach był ks. Zbigniew Jasiewicz. 
Pierwszym proboszczem od cza-
sów reformacji został ks. Tade-
usz Zięba, obecnie jest nim ks. 

Józef Chruściel. – Do parafii na-
leżą dwie wioski, Koźliny i Krzy-
we Koło, oddalone od siebie o 
trzy kilometry. Parafia liczy nie-
co ponad 1000 mieszkańców – 
dodaje ksiądz proboszcz. Wyjąt-
kową atrakcją świątyni na pew-
no jest ołtarz główny z 1660 r. 
z parą kolumn oplecionych win-
ną latoroślą z ptakami, w któ-
rym znajduje się nowa rzeź-
ba Matki Boskiej Różańcowej. 
Ciekawy jest też owalny obraz 
„Zmartwychwstanie Chrystusa” 
autorstwa Bartłomieja Strobla z 
1635 r., niestety od 8 lat w kon-
serwacji. W kościele znajduje się 
także barokowa ambona z 1694 
r. z wyrzeźbioną postacią Moj-
żesza trzymającego tablice De-
kalogu oraz barokowy prospekt 
organowy z datą 1750 i inskryp-
cją, dotyczącą fundacji przez pa-
stora Trostena i opiekunów koś-
cioła. Równie piękne i ciekawe 
dzieła sztuki, związane z me-
nonitami, znajdują się  w dru-
giej świątyni, w Krzywym Kole. 
Historię tego miejsca naprawdę 
warto zgłębiać. Nowymi odkry-
ciami będziemy się dzielić tak-
że z naszymi Czytelnikami. Mo-
że uda nam się odkryć jakiś za-
pomniany menonicki cmentarz? 
 AU

Partnerem naszej zabawy jest 
Księgarnia św. Pawła, mieszcząca 
się przy ul. Cystersów 11 w Gdańsku 
Oliwie, tuż obok naszej redakcji. 
Tam będzie można odebrać nagrody. 
Zapraszamy do czytania!
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Wakacyjna zabawa „Gościa Niedzielnego” i Radia Plus

Piękne i zapomniane
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Z KTÓREGO WIEKU POCHODZI ZABYTKOWY 
KOŚCIÓŁ PW. ZNALEZIENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA 

W KRZYWYM KOLE?
Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w zabawie-konkursie wakacyjnym, po-
winni wysłać poprawną odpowiedź na adres: „Gość Niedzielny”, Gdańsk, 
ul. Cystersów 11, Gdańsk Oliwa, z dopiskiem „Zapomniane perły Pomorza”. 
Należy podać imię i nazwisko, adres kontaktowy i numer telefonu. Wśród 
nadesłanych kartek rozlosujemy dwie cotygodniowe nagrody. 

Zwycięzcy z tego tygodnia: 
 Maria Marek z Sopotu  Irmegard Blum z Gdańska

Tutejszy – jedyny na Żuławach 
– zegar wieżowy wymaga remontu

Razem ze 
Sławomirem 
Kaźmierskim, 
wójtem gminy 
Suchy Dąb, 
odkryliśmy 
stary cmentarz 
menonicki tuż 
obok kościoła



Przed tron Jasnogórskiej Pani 
można nie tylko zanosić swoje 
intencje. Można je również 
zawieźć. W ciągu pięciu dni 
pielgrzymi pokonują ponad  
500 kilometrów, by stanąć  
przed Jej obliczem. 

Na przełomie lipca i sierp-
nia z całej Polski wyruszają 
pielgrzymki na Jasną Górę. 
Do Częstochowy pielgrzymu-
ją tłumy. Z archidiecezji gdań-
skiej od lat wyruszają trzy piel-
grzymki: gdańska, gdyńska i 
mająca do przejścia najdłuż-
szą drogę w Polsce pielgrzym-
ka kaszubska. W tradycję po-
morskiego pielgrzymowania 
wpisuje się od niedawna piel-
grzymka rowerowa z Gdańska. 
Od niedawna, bo w tym roku 
wyruszyła po raz piąty. 

Trochę inna forma

Rowerowe pielgrzymowanie 
zrodziło się zupełnie spontanicz-
nie.  Pomysłodawcą był ks. To-
masz Koszałka, pracujący wów-
czas w parafii katedralnej w Gdań-
sku Oliwie. W tym roku nie mógł 
pojechać, bo w tym samym czasie 
pojechał z grupą na rowerach tro-
chę dalej… do Santiago de Com-
postela w Hiszpanii. Zastąpił go 
ks. Seweryn Sobczak. – W tym 
roku wziąłem to na siebie, cho-
ciaż korzystam z tego, co ks. To-
mek wypracował przez te lata. 
On również pomagał mi w orga-
nizacji tej pielgrzymki. Ja sam po-
jechałem pierwszy raz rok temu. 
Bardzo mi się to spodobało. By-
łem wówczas diakonem, trochę 
ks. Tomkowi pomagałem, uczest-
niczyłem, przyglądałem się i w 
tym roku mogłem to poprowa-
dzić – opowiada ks. Seweryn. Jak 
w przypadku każdej pielgrzym-
ki, ci, którzy decydują się jechać 
do Częstochowy na rowerach, ro-
bią to w konkretnych intencjach. 

– Jest to taka potrzeba 
pojechania do Matki Bo-
żej ze swoimi intencja-
mi, które mamy w ser-
cach. To trochę inna forma, może 
mniej spotykana niż pielgrzymki 
piesze, ale też bardzo ciekawa – 
dodaje ks. Seweryn. 

Pielgrzymi jadą pięć dni. Dzień 
zaczynają wspólną Mszą św., a 
kończą wspólnym Apelem Jasno-
górskim. Spotykają się też na po-
stojach i posiłkach. Jeżdżą grupa-
mi, bo nie da się narzucić jedne-
go tempa jazdy dla wszystkich. 
Każdy otrzymuje mapę, aby się 
nie zgubić. Zdarzały się takie sy-
tuacje, że ktoś odjeżdżał w bocz-
ną drogę. Nie ma wątpliwości, że 
musiał odczuć nadprogramowo 
przejechane kilometry. 

Niespodzianki na trasie

Jarek był na wszystkich pię-
ciu pielgrzymkach. – Za pierw-
szym razem była to grupa dwu-
dziestu paru osób, w zasadzie 
znajomych i osób z Oliwy. Nie by-
ło wiadomo, jak to do końca bę-
dzie wyglądało – gdzie będziemy 
spać, gdzie będziemy jeść, jak 
będziemy jechać. Było to bardzo 
spontaniczne i udało się. Po wie-
lu trudach, bo i rowery się psu-
ły, i pogoda i nastroje były róż-

ne. Ale jakoś wspólnie 
dojechaliśmy – wspomi-
na. – Tak się potem po-
toczyło, że w tym roku 

mamy grupę prawie sześćdzie-
sięciu osób – dodaje Jarek. To, co 
dla pielgrzymującego pieszo nie 
jest żadną przeszkodą, dla ro-
werzysty może stanowić nie la-
da kłopot. Oprócz trudów zwią-
zanych z pogodą, które doskwie-
rają wszystkim pątnikom, prob-
lemem są wszelkie awarie sprzę-
tu, gubiący się uczestnicy, a tak-
że odcinki, które przejeżdża się 
drogami krajowymi w towarzy-
stwie pędzących tirów. Do tego 
dochodzą inne „niespodzianki” 
na pielgrzymkowym szlaku. – To, 
co przypomina mi się za pierw-
szym i drugim razem, to dzie-
sięciokilometrowy odcinek bru-
ku przed Osiem, o którym nikt 
nie wiedział. Właśnie na pierw-
szym etapie. Te 10 kilo-
metrów bruku w desz-
czu było naprawdę cięż-
kim wyzwaniem, które-

mu część nie podołała – opowia-
da Jarek. 

Czas na zastanowienie

Dla kogoś, kto naprawdę 
chce zastanowić się nad swo-
im życiem i potrzebuje czasu na 
refleksję, droga rowerem na Ja-
sną Górę stwarza do tego odpo-
wiednie możliwości. Wspólnota, 
która tworzy się na takiej piel-
grzymce, ma zupełnie inną spe-
cyfikę niż ta, którą buduje się na 
pielgrzymce pieszej. Rowerzysta 
ma znacznie więcej czasu na by-
cie z samym sobą. „Pielgrzym-
ka jest wspaniałą duchową przy-
godą z Panem Bogiem, w której 
odnajdujemy czas na modlitwę 
i chwilę zastanowienia w pę-
dzie życia codziennego. Pozwa-
lając sobie na odrobinę osobi-
stej refleksji, chciałabym dodać, 
iż dla mnie pielgrzymka ta była 
również czasem cudów i prze-
łomów. Byłam świadkiem obra-
zu, jak Bóg potrafi ingerować w 
zmianę ludzkiego zachowania 
względem drugiego człowieka. 
Pod wpływem całego tego tru-
du, wysiłku, zmęczenia, zmienia 
się nasza postawa, nasze myśli” 
– pisze Agnieszka, dzieląc się 
swoimi wspomnieniami na stro-
nie internetowej pielgrzymki. 

Na to wyjątkowe przeżycie 
decydują się ludzie w różnym 
wieku. Najmłodsi tegoroczni 
uczestnicy mieli po 16 lat, naj-
starszy – 68. Nie wszyscy by-
li też z Trójmiasta. W tym roku 
dołączyły osoby z Inowrocła-

wia, Bydgoszczy, Gru-
dziądza, a nawet z Ber-
lina. 

MARTA WASZAK
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Adres redakcji: ul. Cystersów 11, 80–330 Gdańsk
tel./faks 058 554 34 15
Redagują: ks. Sławomir Czalej – dyrektor oddziału, 
Andrzej Urbański, Marta Waszakgdansk@goscniedzielny.pl

GDAŃSKI

Rowerzyści w Częstochowie

Pielgrzymka na dwóch kółkach
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Bez mapy  
ani rusz

Tuż przed 
odjazdem


