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Narodzenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci 
w Nowym Roku Jubileuszowym naszym 
Duszpasterzom i Czytelnikom ¿yczy

Redakcja

Jesteœ z nami! Emmanuel!

T
Bo¿e Narodzenie.

Puer natus est nobis
Filius datus est nobis... (por. Iz 9,5)

ymi s³owy proroka Izajasza, 
w y p o w i e d z i a n y m i  
o pó³nocy, dane nam bêdzie 

rozpocz¹æ to œwiêto: 

To s³owo bêdzie wypowie-
dziane do wszystkich zgromadzo-
nych w bazylice œwiêtego Piotra - 
a równoczeœnie do wszystkich, 
którzy w jakimkolwiek punkcie 
globu ziemskiego je us³ysz¹, stanie 
siê raz jeszcze zwiastunem Dobrej 
N o w i n y :  S ³ o w e m  Œ w i a t ³ a  
i Radoœci...

Bracia moi i Siostry moje!
Wszyscy dla których to Bo¿e 

Narodzenie bêdzie znakiem 
nadziei!

Zapraszam was do takiej 
duchowej jednoœci! Otoczmy 
szerokim - jak¿e rozleg³ym! - wieñcem serc to miejsce, na którym Bóg sta³ 
siê cz³owiekiem! Otoczmy tê Dziewicê, która da³a Mu ludzkie ¿ycie 
w noc Bo¿ego Narodzenia! Otoczmy Œwiêt¹ Rodzinê!

Emmanuel! Jesteœ wœród nas. Jesteœ z nami. Zstêpuj¹c do 
ostatecznych konsekwencji tego Przymierza, jakie zosta³o zawarte od 
pocz¹tku z cz³owiekiem - i pomimo ¿e tyle razy by³o ono naruszane 
i ³amane...

Jesteœ z nami! Emmanuel!
Przedziwny (Admirabilis) - zaiste przedziwny jesteœ Bo¿e, Stwórco 

i Panie wszechœwiata! Bo¿e Wszechmog¹cy! Logosie! Synu 
Jednorodzony!

Bo¿e Mocny! - który jesteœ z nami jako cz³owiek, jako s³abiutkie 
ludzkie niemowlê.

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum

WYDARZENIA  PARAFIALNE
W niedzielê 6. grudnia, na 

mszê œwiêt¹ z udzia³em dzieci 
o godzinie 12.00 przyby³ œwiêty 
biskup Miko³aj. Niektórzy 
rodzice z dzieæmi prosi³y 
o zdjêcie ze œwiêtym Miko³ajem.

Przyby³y biskup to nie 
komercyjny krasnal - by³ w stroju 
biskupim, na g³owie mia³ mitrê, 
a w rêku pastora³.
     Parafialny Zespó³ Caritas w pi¹tki 4 i 11. grudnia oraz soboty 5 i 12. 
grudnia zbiera³ w dwóch sklepach artyku³y na paczki dla potrzebuj¹cych.

     W sobotê 12. grudnia w szkole SP81 odby³o siê doroczne op³atkowe 
spotkanie seniorów naszej dzielnicy. Piêkny koncert wykona³y dzieci.

   Zakoñczono remont dwóch prawych 
segmentów fasady naszego koœcio³a 
i zamontowano kolorowe witra¿e.
  Do górnego koœcio³a przyby³y piêkne 
organy - Bóg zap³aæ naszym 
sponsorom. Organy bêd¹ czynne 
dopiero na wiosnê, poniewa¿ strojenie 
nie mo¿e odbywaæ siê zim¹.

Grupa w sklepie MARIOL Grupa w sklepie MARCIN
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UCZYNKI MI£OSIERDZIA WZGLÊDEM CIA£A
1. G£ODNYCH NAKARMIÆ
2. SPRAGNIONYCH NAPOIÆ
3. NAGICH PRZYODZIAÆ
4. PODRÓ¯NYCH W DOM PRZYJ¥Æ
5. WIÊ�NIÓW POCIESZAÆ
6. CHORYCH NAWIEDZAÆ
7. UMAR£YCH POGRZEBAÆ

JUBILEUSZ  MI£OSIERDZIA
“Jezus Chrystus jest obliczem mi³osierdzia Ojca. Wydaje siê, i¿ tajemnica wiary 

chrzeœcijañskiej znajduje w tym s³owie swoj¹ syntezê. Ono sta³o siê ¿ywe, widoczne i osi¹gnê³o 
swoj¹ pe³niê w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w mi³osierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawi³ 
Moj¿eszowi swoje imiê: «Bóg mi³osierny i litoœciwy, cierpliwy, bogaty w ³askê i wiernoœæ» 
(Wj 34, 6), sprawi³, ¿e cz³owiek móg³ nieprzerwanie poznawaæ Jego bosk¹ naturê na ró¿ne sposoby 
i w wielu momentach historii. W «pe³ni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko by³o gotowe wed³ug 
Jego planu zbawienia, zes³a³ On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawiæ nam 
w sposób ostateczny swoj¹ mi³oœæ. Kto widzi Syna, widzi te¿ i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu 
swoimi s³owami, gestami i ca³¹ swoj¹ osob¹[1] objawia mi³osierdzie Boga.

Potrzebujemy nieustannie kontemplowaæ tê tajemnicê mi³osierdzia. Jest ona dla nas Ÿród³em 
radoœci, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Mi³osierdzie: to jest s³owo, które 
objawia Przenajœwiêtsz¹ Trójcê. Mi³osierdzie: to najwy¿szy i ostateczny akt, w którym Bóg 
wychodzi nam na spotkanie. Mi³osierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu 
ka¿dego cz³owieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze 
¿ycia. Mi³osierdzie: to droga, która ³¹czy Boga z cz³owiekiem, poniewa¿ otwiera serce na nadziejê 
bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeñ naszego grzechu. 

S¹ chwile, w których jeszcze mocniej jesteœmy wzywani, aby utkwiæ wzrok w mi³osierdziu, 
byœmy sami stali siê skutecznym znakiem dzia³ania Ojca. Z tego w³aœnie powodu og³osi³em 
Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia jako pe³en ³aski czas dla Koœcio³a, by uczyniæ œwiadectwo 
wierz¹cych jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.” 

(Papie¿ Franciszek, Bulla Misericordiae vultus – fragment)

W dniu 8. grudnia, w uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP, otwarciem Drzwi Œwiêtych w Bazylice œw. Piotra, 
Ojciec Œwiêty Franciszek zainaugurowa³ Nadzwyczajny Rok Œwiêty - Jubileusz Mi³osierdzia. Nastêpnie w trzeci¹ niedzielê 
Adwentu, tj. 13. grudnia, Ojciec Œwiêty otworzy³ Drzwi Œwiête w Bazylice œw. Jana na Lateranie i w tym dniu równie¿ zosta³y 
otwarte Bramy Mi³osierdzia we wszystkich koœcio³ach jubileuszowych poza Rzymem.

W naszej diecezji, dekretem z dnia 8. grudnia br. ks. abpa S³awoja Leszka G³ódzia, wyznaczonych zosta³o 15 koœcio³ów 
jubileuszowych, które s¹ miejscami uzyskiwania odpustu Roku Jubileuszowego w czasie jego trwania, tj. od 8. grudnia 2015 roku do 
20. listopada 2016 roku:

UCZYNKI MI£OSIERDZIA WZGLÊDEM DUSZY
1. GRZESZNYCH UPOMINAÆ
2. NIEUMIEJÊTNYCH POUCZAÆ
3. W¥TPI¥CYM DOBRZE RADZIÆ
4. STRAPIONYCH POCIESZAÆ
5. KRZYWDY CIERPLIWIE ZNOSIÆ
6. URAZY CHÊTNIE DAROWAÆ
7. MODLIÆ SIÊ ZA ¯YWYCH I UMAR£YCH

1. Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Œwiêtej w Gdañsku Oliwie;
2. Koœció³ pw. œw. Józefa w Gdañsku;
3. Koœció³ pw. Matki Bo¿ej Brzemiennej w Gdañsku Matemblewie;
4. Koœció³ pw. Zmartwychwstania Pañskiego w Gdañsku Wrzeszczu;
5. Koœció³ pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Gdañsku Migowie;
6. Koœció³ pw. œw. Brata Alberta w Gdañsku Przymorzu;
7. Kolegiata i koœció³ pw. NMP Królowej Polski w Gdyni;
8. Koœció³ pw, NMP Wspomo¿enia Wiernych w Rumii;
9. Koœció³ pw. Narodzenia NMP Królowej Polskiego Morza w Swarzewie;

10. Koœció³ pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Ch³apowie;
11. Koœció³ pw. Bo¿ego Cia³a w Helu;
12. Koœció³ pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w ¯ukowie;
13. Koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP w Tr¹bkach  
      Wielkich;
14. Koœció³ pw. Chrystusa Króla B³. A. Kotowskiej 
      w Wejherowie;
15. Kaplica w Domu Hospiscyjnym “Caritas” im. 
      œw. Józefa w Sopocie.

Zgodnie z w/w dekretem naszego Arcypasterza, odpust zupe³ny mo¿na uzyskaæ w wybranym koœciele jubileuszowym pod 
zwyk³ymi warunkami (bycie w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, komunia œwiêta, brak przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa 
w intencj Ojca œwiêtego), jeden raz dziennie, ofiarowuj¹c go w intencji w³asnej lub za zmar³ych. Dodatkowe warunki odpustu s¹ 
nastêpuj¹ce:
- pielgrzymka do Drzwi Œwiêtych w jednym z koœcio³ów jubileuszowych;
- uczestnictwo we mszy œwiêtej;
- refleksja nad mi³osierdziem;
- odmówienie “Wierzê w Boga”;
- modlitwa za Ojca Œwiêtego.

Bo¿a Opatrznoœæ daje nam taki niesamowity czas, z którego mo¿emy skorzystaæ. Bylibyœmy, delikatnie mówi¹c, nieroztropni, 
gdybyœmy nie skorzystali z tej wielkiej ³aski jubileuszowej. Trzeba skorzystaæ z papieskiego zaproszenia do pielgrzymowania 
i przekraczania Drzwi Œwiêtych. Celem roku jubileuszowego jest przecie¿ zyskanie odpustu jubileuszowego. Dlatego papie¿ 
Franciszek mówi nie tylko o symbolicznym pielgrzymowaniu i przekroczeniu Drzwi Œwiêtych, ale te¿ o zwi¹zanym z tym g³êbokim 
pragnieniu prawdziwego nawrócenia. St¹d przekroczenie Bramy Mi³osierdzia ma byæ po³¹czone przede wszystkim z sakramentem 
pojednania i uczestnictwem we mszy œwiêtej, a tak¿e z refleksj¹ nad mi³osierdziem. Pamiêtajmy te¿, ¿e aby uzyskaæ odpust zupe³ny, 
nie wystarczy byæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej - potrzeba te¿ zerwania z przywi¹zaniem nawet do najmniejszego grzechu. 

Ponadto wszyscy wierni przez praktykowanie uczynków mi³osierdzia tak¿e bêd¹ mogli dost¹piæ ³aski odpustu. - To jest czas 
mi³osierdzia. Wa¿ne jest, aby wierni œwieccy ¿yli nim i zanieœli je do ró¿nych œrodowisk spo³ecznych. Naprzód! - wzywa Ojciec Œwiêty 
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WIZYTA DUSZPASTERSKA 2015/2016 
"Chwa³a b¹dŸ Bogu w wysokoœci,  a ludziom pokój na niskoœci. 

Narodzi³ siê Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel, na ziemi..."
Bo¿e Narodzenie. Bóg przychodzi do cz³owieka. Anio³owie zwiastuj¹ Jego przyjœcie, g³osz¹c przy tym radoœæ i pokój. 

Bóg przychodzi do cz³owieka, nios¹c œwiat³o, bêd¹c Œwiat³em. 
Bóg przychodzi do cz³owieka, nios¹c przebaczenie i odkupienie.

Kochani Parafianie! W Œwiêtym Roku Mi³osierdzia pochylmy siê nad tajemnic¹ mi³osierdzia. Jak pisze papie¿ Franciszek 
"mi³osierdzie to najwy¿szy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie". Nie bójmy siê tego mi³osierdzia przyj¹æ i to 
mi³osierdzie œwiadczyæ temu, kto  znajduje siê obok nas. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to najpiêkniejsza ku temu okazja. 

Przyjmijcie od nas serdeczne ̄ yczenia Bo¿onarodzeniowe, by Nowonarodzony Syn Bo¿y, bêd¹cy "obliczem mi³osierdzia Ojca", 
obdarzy³ Was prawdziw¹ radoœci¹ i pokojem, p³yn¹cymi z tajemnicy Jego przyjœcia na œwiat.

Wasi Ksiê¿a: ks. Proboszcz Wojciech, ks. Henryk, ks. Grzegorz i ks. Krzysztof

28.12.2015 (poniedzia³ek): Nowy Œwiat od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za  
                                                        kapliczk¹ parzysta i nieparzysta

29.12.2015 (wtorek): Rabatki, Parterowa, Willowa
30.12.2015 (œroda): Komandorska
02.01.2016 (sobota): WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, Strzelca, Neptuna, Plejady,

                                           Mirandy, Planetarna, Saturna

04.01.2016 (poniedzia³ek): Barniewicka nieparzysta do kapliczki przy ul. Nowy Œwiat, Okrêtowa
05.01.2016 (wtorek): Barniewicka parzysta do kapliczki przy ul. Nowy Œwiat, Letniskowa

07.01.2016 (czwartek): Posejdona, Prometeusza, Ledy
08.01.2016 (pi¹tek): Chirona, Pegaza, Minerwy
09.01.2016 (sobota): Osiedle Tadeusza

11.01.2016 (poniedzia³ek): Wendy
12.01.2016 (wtorek): Gryfa Pomorskiego, Kozioro¿ca
13.01.2016 (œroda): Balcerskiego, Siedleckiego 18, 28 i 45
14.01.2016 (czwartek): Zatokowa, Balcerskiego bloki 4, 6 i 8
15.01.2016 (pi¹tek): Korsarzy, Siedleckiego 2 i 6
16.01.2016 (sobota): Szalupowa, Parkingowa, Trapowa (+ So³dka 8 i Siedleckiego 16)

18.01.2016 (poniedzia³ek): Smugowa (+Szalupowa 69 i 71)
19.01.2016 (wtorek): Niedzia³kowskiego, Relaksowa, Regatowa, Sportowa
20.01.2016 (œroda): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi
21.01.2016 (czwartek): Cumowników
22.01.2016 (pi¹tek): ca³a Zeusa (+ Afrodyty 6), Temidy
23.01.2016 (sobota): Daru Pomorza, Otago (+ Kozioro¿ca 20 i 22), Maciejewicza, Afrodyty

25.01.2016 (poniedzia³ek): Kwiatkowskiego
26.01.2016 (wtorek): Kielnieñska nieparzysta (+ Zatokowa 29), Sopocka
27.01.2016 (œroda): Kielnieñska parzysta, Nowa, Drawska
28.01.2016 (czwartek): Junony, Konkordii, Westy, Cerery, Hestii
29.01.2016 (pi¹tek): Konstelacji, Herosa, Seleny
30.01.2016 (sobota): Antygony

Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 17.00 do 21.00,
w soboty, niedziele i Trzech Króli od godz. 15.00 do 21.00.

KOLÊDA DODATKOWA – od godz. 15.00

27.12.2015 (niedziela): Nowy Œwiat - za torami, Malinowa, Do Jaru,  Jagodowa, Borówkowa,  
                                                  Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Wichrowe Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem

03.01.2016 (niedziela): Wenus, Galileusza, Dêbowa, Orzechowa, Teleskopowa, Ozyrysa, Plutona

06.01.2016 (œroda): Juraty

10.01.2016 (niedziela): So³dka (+ Siedleckiego 10 i 12), Szafera

17.01.2016 (niedziela): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa

24.01.2016 (niedziela): Borchardta, Izydy, Centaura, Victorii

31.01.2016 (niedziela): 

Ks. K. Mudlaff M. Górzyñski

UWAGA: W tym roku w przeprowadzeniu wizyt duszpasterskich bêd¹ 
pomagaæ nam: ks. mgr lic. Krzysztof Mudlaff - ojciec duchowny 
Gdañskiego Seminarium Duchownego oraz diakon Marek Górzyñski, 
który obecnie odbywa w naszej parafii praktykê diakoñsk¹.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu
biskupi i doktorzy Koœcio³a

Wspomnienie liturgiczne w dniu 2. stycznia

Koœc ió ³  uzna ³  za  
stosowne uczciæ tych 
dwóch  wie lk i ch  

i wyj¹tkowych ludzi Staro-
¿ytnoœci w jednym dniu - 
2. stycznia. Dlaczego? Otó¿ 
obaj byli  znakomitymi 
pisarzami i teologami, st¹d 
jeden i drugi zosta³ doktorem 
Koœcio³a, a nadto byli 
wielkimi przyjació³mi - 
razem studiowali, czêsto ze 
sob¹ korespondowali koñ-
c ó w k ê  ¿ y c i a  s p ê d z i l i  
w jednym klasztorze.

Œwiêty Bazyli urodzi³ siê 
w roku 329 w Cezarei 
Kapadockiej w rodzinie wyj¹tkowo religijnej - babka, rodzice oraz 
rodzeñstwo - razem 7 osób zosta³o wyniesionych na o³tarze. Studiowa³  
miêdzy innymi w Konstantynopolu, Atenach,gdzie spotka³ siê z Grzegorzem. 
Studiowa³ prawo, postanowi³ jednak zostaæ zakonnikiem. Za³o¿y³ klasztor 

i przygotowa³ regu³ê zakonn¹, która jest praktykowana do dzisiaj 
w Koœciele Wschodnim i to w³aœnie zakonnicy zwani bazylianami zostaj¹ 
biskupami swoich koœcio³ów.

Po za³o¿eniu kilku klasztorów otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie, 
a wkrótce zosta³ arcybiskupem Cezarei. Zmar³ w roku 379. Odznacza³ siê 
ogromn¹ wiedz¹, wielk¹ pracowitoœci¹ oraz otwartym sercem na potrzeby 
najubo¿szych. Ju¿ za ¿ycia uwa¿ano go za kogoœ wyj¹tkowego, st¹d 
przydomek “Wielki”.

Œwiêty Grzegorz (330 - 390) studiowa³ w Cezarei, Aleksandrii 
i Atenach. Po powrocie do Nazjanzu zosta³ ochrzczony i wkrótce do³¹czy³ 
do klasztoru pustelni œw. Bazylego.

Po roku jego ojciec, biskup Nazjanzu, wezwa³ go do pomocy 
duszpaterskiej, a wkrótce wyœwiêci³ go na biskupa. Jednak w tej funkcji nie 
by³ szczêœliwy, têskni³ za spokojem, skupieniem, wola³ czytaæ i du¿o pisaæ. 
Zachowa³y siê jego liczne kazania, kilkaset listów, a zw³aszcza wiele 
utworów poetyckich.

W roku 379 do Konstantynopola wkroczy³ cesarz Teodor I Wielki - 
ostatni w³adca, który zjednoczy³ imperium rzymskie wschodnie 
i zachodnie. Chcia³ on, by arcybiskupem zosta³ Grzegorz z Nazjanzu i tak siê 
sta³o. Wprowadzi³ go uroczyœcie do katedr Hagia Sofia (dziœ muzeum), 
jednak po miesi¹cu Grzegorz z³o¿y³ rezygnacjê z urzêdu patriarchy 
Konstantynopola i uda³ siê do Karbala do klasztoru, gdzie poœwiêci³ siê 
ca³kowicie kontemplacji i pisarstwu. Dziêki temu mamy dosyæ dobry obraz 
¿ycia religijnego, spo³ecznego i politycznego tamtych czasów i chwa³a mu 
za to.

Ks. Henryk Bietzke

  WYDAWCA: PARAFIA  p.w.  CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.   Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk sponsorowany ES-GRAF.           
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

Z cyklu: MIEJSCA PAMIÊCI NARODOWEJ NA POMORZU

Autor postanowi³ uzupe³niæ, zamieszczony w poprzednim numerze swój 
artyku³ zatytu³owany “Izba pamiêci w Przyrowiu”, o informacje dotycz¹ce 
dzia³alnoœci, znanej na terenie Kaszub, organizacji  wojskowej.

ie istnieje w œwiadomoœci Polaków historia TOW GP. Nie 
podpisywanie niemieckich list narodowoœciowych by³o cech¹ 
Pomorzan, ale wiara i patriotyzm udowodnione przelan¹ krwi¹. Po 

dziejowej klêsce w 1939 r., eksterminacji Polaków przez najeŸdŸców 
i miejscowych Niemców (Selbstschutz), TOW „GP” podnios³a Polaków 
z upadku ducha. Straty ludnoœci wynosi³y 40 000 osób. Niemieccy s¹siedzi 
do wybuchu wojny lojalni, nagle stali siê sprawcami mordów. Wysiedlono 
ponad 50 000 mieszkañców pomorskich miast, g³ównie z Gdyni jako 
symbolu nowoczesnej i prê¿nej Polski. 

W tej sytuacji organizacja „Gryf Pomorski” dawa³a 
ratunek przed œmierci¹ i namiastkê w³adz wolnej Polski. 
Mo¿na by³o ¿artowaæ z Niemców, manifestowaæ œwiêta 
religijne i patriotyczne. Optymizm bij¹cy z tego 
œrodowiska by³ dla wielu podpor¹ do prze¿ycia wojny. 
Wielu musia³o ukrywaæ siê w leœnych bunkrach. TOW GP 
dawa³a mo¿liwoœæ dotarcia do prasy np. „G³os Serca 
Polskiego”. Czytano „Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera, 
wydany w drukarni bratniej organizacji „Miecz i P³ug” 
(za³o¿onej przez syna ziemi pomorskiej ks. Leona Poeplaua), z któr¹ TOW 
GP zjednoczy³ siê w kwietniu 1943 r. 

Do najwa¿niejszych z ponad 100 akcji i charakterystycznych dzia³añ 
bojowych Gryfa Pomorskiego nale¿y zaliczyæ: atak na lotnisko 
w Strzebielinie Morskim, gdzie Gryfowcy niszcz¹ kilka samolotów 
i powa¿nie siê dozbrajaj¹ (1943); likwidacja oficera Kurta Hagemanna 
prowadz¹cego agentów gestapo inwigiluj¹cych Gryfa (1943); bój pod 
Mêcika³em (1944); bój pod Koleczkowem (II 1944); zniszczenie 100 000 
litrów benzyny i uszkodzenie 15 samolotów na lotnisku pod Rumi¹ (1943); 
wykolejenie poci¹gu pod Zblewem i kolejnego transportu wojskowego pod 
kamienn¹ Gór¹(1942); obrona bunkra „Ptasia Wola” (1943); likwidacja 
patroli niemieckich pod Strzebielinkiem i na drodze Puck-Leœniewo (1943); 
obrona „Gniazda Gryfitów” (I 1944); likwidacja bunkra „Jeruzalem”(1944) 
oraz pod Sulicicami (1945). Wiêkszoœæ dzia³añ przebiega³a z powodów 
obronnych. Akcje zaczepne na posterunki organizowano w celach 
dozbrojenia. Do dzisiaj nie ma dok³adnego spisu wszystkich akcji i potyczek.

Gryf nawi¹zywa³ równie¿ kontakty z AK i NSZ. Nieraz z tego powodu 
zdarza³y siê aresztowania. Znawcy Gryfa podkreœlaj¹, jak wa¿n¹ osob¹ dla 
tej organizacji by³ ks. pp³k Józef Wrycza, legendarny bohater wojny polsko – 
bolszewickiej. Proboszcz z Wiela by³ na Pomorzu przywódc¹ Obozu 
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Wielkiej Polski, czo³owym dzia³aczem Stronnictwa Narodowego, prezesem 
Stowarzyszenia Powstañców i Wojaków i wreszcie pierwszym prezesem 
Rady Naczelnej TOW GP. Emisariusze Gryfa chodzili od domu do domu 
z jego zdjêciem, które by³o przepustk¹ do serc Polaków katolików. Dlatego 
nie dziwi liczba 30 000 cz³onków. Ze wzglêdu na osobê Prezesa,  TOW GP 
mia³a charakter narodowo – katolicki. 

Drugim prezesem by³ por. Józef Dambek, a po jego zamordowaniu por. 
Augustyn Westphal równie¿ zamordowany, ale przez komunistów. Pionem 
wojskowym dowodzi³ Komendant Naczelny (ostatni, Grzegorz Wojewski, 
zosta³ zamordowany przez Rosjan). Najbardziej znane dewizy TOW GP to: 
„Bóg i Ojczyzna” oraz „Dobro Ojczyzny najwy¿szym prawem”. 

Gryfowcy walcz¹c zbrojnie z Niemcami byli inwigilowani przez 
komunistów, wspieranych przez spadochroniarzy sowieckich. Dla 
podkreœlenia tragedii Gryfowców nale¿y przypomnieæ funkcjonariuszy 
gestapo pracuj¹cych w ramach komunistycznego UB. By³a to tzw. 
Polskojêzyczna grupa gestapo. Pisa³ o jednym z nich profesor historii 
Andrzej G¹siorowski dopiero po roku 2000, cytujê: „By³ on bowiem nie 
tylko funkcjonariuszem gestapo w okresie wojny, ale po wojnie zosta³ 

wspó³pracownikiem najpierw sowieckiego kontrwywiadu 
„Smiersz”, nastêpnie Urzêdu Bezpieczeñstwa; a tak¿e o 
innym: „… prawdziwe okaza³y siê zarzuty dotycz¹ce jego 
powojennej wspó³pracy z UB i SB”. Du¿o ostrzejsze 
sformu³owania zawarto w zeznaniach sk³adanych do IPN. 

Do dzisiaj trwaj¹ na ten temat niesamowite dyskusje 
i spory. G³ówne miejsca torturowania Gryfowców by³y 
w siedzibie gestapo w Gdañsku przy ulicy Nowe Ogrody 
oraz w obozie Stuthoff. Wstrz¹saj¹ce s¹ losy wiêŸniów 

tego obozu, którzy podstêpem i torturami podpisywali w/w gestapowcom 
referencje. Dokonywano mordów politycznych przy pomocy niemieckiej i 
sowieckiej, w celu zmiany przedwojennego uk³adu si³. Wielu z tych 
morderców zajmowa³o póŸniej wysokie stanowiska w komunistycznym 
aparacie w³adzy jako urzêdnicy, nauczyciele czy te¿ wicedyrektorzy 
instytucji. Natomiast Gryfowcy ginêli z r¹k sowieckich i UB. 

Szukaj¹c œladów Gryfa czêsto s³ysza³em: „Panie, woleliœmy nie 
ryzykowaæ, ¿e znajd¹ te dokumenty. Spali³em je w piecu”; „Zakopa³em to 
i nie mog³em potem znaleŸæ”. Komunistyczni historycy pomijali prawie do 
koñca XX w. ¿yj¹cych œwiadków historii. Pierwsza pomoc polityczna 
w 1999 r. (ZChN), w postaci wyst¹pienia do Urzêdu ds. Kombatantów, 
zakoñczy³a siê niczym. 

Nie ma ju¿ komu pomóc, ale pozosta³a do opisania prawda, która 
w doktrynie chrzeœcijañskiej zawsze po³¹czona jest z mi³oœci¹. Trzeba tê 
prawdê próbowaæ poznaæ i oddaæ sprawiedliwoœæ ofiarom przeœladowañ. 
Nie chcê wzbudzaæ nienawiœci do komunistów, ale czasami by³oby dobrze, 
aby ktoœ uroni³ ³zy wspó³czucia nad losem ich ofiar i odmówi³ za nich 
„Wieczny odpoczynek...”.

Zenon Miller


