
Ró¿aniec œwiêty wprowadza nas
w Bo¿e tajemnice Chrystusa

Poprzez s³owa wypowiedziane przez Zwiastuna 
w Nazarecie Maryja ujrza³a niejako ca³e swoje ¿ycie 
na ziemi - i swoj¹ wiecznoœæ w Bogu.

Dlaczegó¿, s³y-
sz¹c, ¿e ma staæ siê 
Matk¹ Syna Bo¿ego, 
nie odpowiada du-
chowym uniesie-
niem, ale przede 
wszystkim pokornym 
fiat? “Oto Ja s³u¿eb-
nica Pañska, niech Mi 
siê stanie wed³ug 
twego s³owa”.

Czy¿ nie dlatego, 
¿e odczu³a ju¿ wtedy 
cierpki ból owego 
“panowania na tronie Dawida”, jakie mia³o siê staæ 
udzia³em Jezusa?

A równoczeœnie Archanio³ zwiastuje, ¿e “Jego 
panowaniu nie bêdzie koñca”.

Poprzez s³owa pozdrowienia anielskiego zaczynaj¹ siê 
ju¿ ods³aniaæ wszystkie te tajemnice, w których wype³ni siê 
Odkupienie œwiata; tajemnice radosne - bolesne 
chwalebne. Tak jak w ró¿añcu.

Maryja, która “rozwa¿a, co by mia³o oznaczaæ to 
pozdrowienie”, wchodzi niejako we wszystkie te 
tajemnice, wprowadzaj¹c w nie tak¿e nas.

Wprowadza nas w tajemnice Chrystusowe i swoje 
zarazem. Od Jej “rozwa¿añ” przy Zwiastowaniu prowadzi 
droga do naszych rozwa¿añ przy ró¿añcu - i poprzez 
ró¿aniec.

Ró¿aniec jest t¹ modlitw¹, w której, powtarzaj¹c 
pozdrowienie anielskie, staramy siê wyprowadziæ nasze 
rozwa¿ania tajemnicy Odkupienia z rozwa¿ania 
Najœwiêtszej  Dziewicy.  To Jej  rozwa¿anie -  
zapocz¹tkowane w momencie Zwiastowania - trwa nadal 
w chwale Wniebowziêcia. Ogarniona w wiecznoœci do 
koñca tajemnic¹ Ojca, Syna  i Ducha Œwiêtego, ³¹czy siê 
Maryja, jako nasza Matka, z modlitw¹ tych wszystkich, 
którzy mi³uj¹ pozdrowienie anielskie - i daj¹ temu wyraz 
w modlitwie ró¿añcowej.

Jan Pawe³ II,L’Osservatore Romano, 1983 nr 10 s. 20
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BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl

NR 8(192) PA�DZIERNIK 2015

UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹ 
00 00parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .

foto Wojciech Kapusta

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(sierpieñ, wrzesieñ 2015):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Dominika Laskowska, 01.08.2015
Beata Laskowska, 01.08.2015
Blanka ¯yliñska, 09.08.2015
Nina Mokrzycka, 09.08.2015
Magdalena ¯wire³³o, 15.08.2015
Wiktoria Szpakowska, 16.08.2015
Hanna Modzelewska, 23.08.2015
Jan Werner Rumanowski, 06.09.2015
£ukasz Klawa, 12.09.2015
Kamil Wandtke, 13.09.2015
Stanis³aw Kowalewski, 13.09.2015
Zuzanna Klein, 13.09.2015

Aleksandra Pilecka i Micha³ Korycki, 01.08.2015
Natalia Jêdrzejewska i Tomasz Stacewicz, 08.08.2015
Agata Mrozowska i Kacper Klajnert, 22.08.2015
Magdalena Portka i Micha³ Portka, 29.08.2015
Magdalena Kuczyñska i Piotr Perszewski, 11.09.2015

El¿bieta Wo³oszyn, l. 72
£ucja Maj, l. 85
£ucja Berent, l. 103
Rozalia Wiœniewska, l. 73
Andrzej ¯yrek, l. 59
£ucja £osowska, l. 62
Anna Leszczewicz, l. 89
Joanna Bystry, 6 miesiêcy
Stanis³aw Owdziej, l. 86
Bronis³aw Jakubowski, l. 71

Intencje modlitewne na paŸdziernik
Ogólna: 

Misyjna:

Aby zosta³ wykorzeniony handel ludŸmi, nowoczesna forma 
niewolnictwa.

 Aby wspólnoty chrzeœcijañskie na kontynencie azjatyckim w 
duchu misyjnym g³osi³y Ewangeliê tym,którzy jeszcze na ni¹ czekaj¹.

PAZDZIERNIK
MIESIAC ROZANCA

SWIETEGO

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii 
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 

Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

NABOÝEÑSTWA RÓÝAÑCOWE
odprawiane s¹ w miesi¹cu paŸdzierniku codziennie w dni powszednie 
o godzinie 17.30, a w niedziele  - o godzinie 15.30.
Ró¿aniec dla dzieci w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki o godzinie 16.00.

Dodatkowo Apostolat Maryjny zaprasza na róýaniec w kaýdà 
sobotæ paêdziernika po Mszy úw. o godz. 8.00. 

Naboýeñstwo róýañcowe wiàýe siæ z moýliwoúcià uzyskania 
odpustu zupeùnego pod zwykùymi warunkami (bycie w stanie ùaski 
uúwiæcajàcej, komunia úw., modlitwa w intencjach Ojca Úwiætego, 
brak przywiàzania do grzechu), który moýemy ofiarowaã za siebie 
bàdê zmarùych.
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ZA TYDZIEÑ WYBORY!

MODLITWA
do Najœwiêtszej Maryi Panny

+

Zdrowaœ Maryjo, Matko Chrystusa i Koœcio³a! Witaj, 
¿ycie, s³odyczy i nadziejo nasza!

Twojej trosce powierzam dzisiaj potrzeby wszystkich 
rodzin, radoœci dzieci, nadziejê m³odych, k³opoty 
doros³ych, cierpienia chorych i pogodny zmierzch 
starych.

Tobie polecam wiernoœæ i wyrzeczenie s³ug Twego 
Syna, nadziejê tych, którzy siê do tej pos³ugi 
przygotowuj¹, radosne oddanie sióstr klauzurowych, 
modlitwê i starania zakonników i zakonnic, ¿ycie 
i wysi³ki wszystkich, którzy na tej ziemi pracuj¹ dla 
królestwa Chrystusa.

W Twoje rêce oddajê trud i pot tych, którzy pracuj¹ 
w³asnymi rêkami; szlachetne oddanie tych, którzy 
przekazuj¹ wiedzê i wysi³ek tych, którzy siê ucz¹; piêkne 
powo³anie tych, którzy dziêki swej nauce i s³u¿bie 
³agodz¹ ból innych; pracê tych. którzy za pomoc¹ swojej 
inteligencji poszukuj¹ prawdy.

W Twoim sercu sk³adam pragnienie tych, którzy 
poprzez przedsiêwziêcia gospodarcze pragn¹ uczciwie 
zapewniæ dobrobyt swoim braciom; którzy w s³u¿bie 
prawdy w³aœciwie informuj¹ i kszta³tuj¹ opiniê publiczn¹; 
którzy w polityce, s³u¿bie wojskowej, w pracach 
zwi¹zkowych lub w s³u¿bie dla porz¹dku publicznego 
wspó³pracuj¹ uczciwie na rzecz sprawiedliwego, 
pokojowego i bezpiecznego wspó³¿ycia.

PrzyjdŸ z pomoc¹ tym, których spotykaj¹ 
nieszczêœcia, którym doskwiera samotnoœæ, niewiedza, 
g³ód lub brak pracy.

Umocnij s³abych w wierze.
Najœwiêtsza Dziewico! Pomnó¿ nasz¹ wiarê, umocnij 

nasz¹ nadziejê, o¿yw nasz¹ mi³oœæ.

Jan Pawe³ II, Przemówienia i Homilie, IW PAX, 1986,

MODLITWA  ZA  OJCZYZNÊ

Bo¿e, Rz¹dco i Panie narodów,
z rêki i karnoœci Twojej racz nas nie wypuszczaæ,

a za przyczyn¹ Najœwiêtszej Panny, Królowej naszej,
b³ogos³aw OjczyŸnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwa³ê przynosi³a Imieniowi Twemu,
a syny swe wiod³a ku szczêœliwoœci.

Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e,
spuœæ nam szerok¹ i g³êbok¹ mi³oœæ ku braciom

i najmilszej Matce, OjczyŸnie naszej,
byœmy jej i ludowi Twemu,

swoich po¿ytków zapomniawszy,
mogli s³u¿yæ uczciwie.

Zeœlij Ducha Œwiêtego na s³ugi Twoje,
rz¹dy kraju naszego sprawuj¹ce,

by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym,
m¹drze i sprawiedliwie zdo³ali kierowaæ.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ks. Piotr Skarga

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski 
w zwiàzku ze zbliýajàcymi siæ wyborami parlamentarnymi zarz¹dzonymi na dzieñ 25 paêdziernika 2015 roku 

Ojciec Úwiæty Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium przypomina, ýe „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotà, a uczestnictwo w 
ýyciu politycznym jest obowiàzkiem moralnym” (220). A zatem kaýdy obywatel – wierzàcy w szczególnoúci – ma prawo i obowiàzek 
uczestniczenia w zbliýajàcych siæ wyborach parlamentarnych. Pamiætajmy jednak, ýe „Koúcióù mocà swej misji oraz zgodnie ze swà istotà 
nie powinien wiàzaã siæ” z ýadnà partià lub „systemem politycznym, gospodarczym czy spoùecznym” oraz ýe „wùaúciwe posùannictwo, 
jakie Chrystus powierzyù swemu Koúcioùowi, nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy spoùecznego” (Gaudium et spes, 42).

Zachæcamy wiæc kaýdego z wiernych do gùosowania w zgodzie z wùasnym sumieniem, wraýliwym na dobro wspólne i stojàcym na 
straýy ýycia kaýdego czùowieka od poczæcia do naturalnej úmierci.

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwæ w intencji naszej Ojczyzny.

Podpisali: Pasterze Koúcioùa katolickiego w Polsce - Warszawa, 7 paêdziernika 2015 r.

To ju¿ za tydzieñ przyjdzie nam wype³niæ nasz obywatelski obowi¹zek oddania g³osów na naszych 
przedstawicieli do polskiego parlamentu na nastêpn¹ 4 - letni¹ kadencjê, Oddajemy w ich rêce nasz¹ Ojczyznê, aby 
w naszym imieniu podejmowali akty ustawodawcze, które maj¹ s³u¿yæ Polsce i Polakom, a tak¿e wy³oniæ polski 
rz¹d, który bêdzie dzia³a³ dla dobra Rzeczypospolitej i jej mieszkañców. Nasz g³os jest na wagê z³ota, bo 
uœwiadamia nam, ¿e bierzemy odpowiedzialnoœæ za nasz¹ umi³owan¹ Ojczyznê - jej teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ.

Przypominamy, na dole strony, g³os Pasterzy na ten temat oraz proponujemy, w tygodniu poprzedzaj¹cym 
wybory, codzienn¹ modlitwê za Ojczyznê. W tym celu drukujemy poni¿ej teksty2 modlitw:
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Poœwiêcenie ró¿añców

W niedzielê 4. paŸdziernika, po mszy œwiêtej dzieciêcej, odby³o siê 
poœwiêcenie ró¿añców dzieci, przygotowuj¹cych siê do 
I Komunii Œwiêtej w przysz³ym roku.

Pielgrzymka Rowerowa do Piaœnicy
W sobotê, 26.09.2015 r. w V Pielgrzymce Rowerowej do Piaœnicy 

wystartowa³o ok. 60-ciu pielgrzymów-rowerzystów, w tym  9 osób z naszej 
Parafii, z ks. Grzegorzem B³asiakiem. Pielgrzymi uczestniczyli w kaplicy 
leœnej w mszy œwiêtej koncelebrowanej, której przewodniczy³ ks. Grzegorz.

Uwaga szachiœci!
"SKOCZEK 

2015"
 Rozpocz¹³ siê doroczny turniej szachowy 

: zapraszamy w czwartki uczniów Szko³y Podstawowej do 
Betanii w godzinach od 15.45 do 16.30, m³odzie¿ oraz doros³ych 
od 17.00 do 19.00. Na podstawowy kurs gry w szachy dla dzieci 
zapraszamy w godzinach od 16.30 do 17.00.

Nasz Chór na Festiwalu w Strzepczu

Po udanym pielgrzymowaniu po Sanktuariach Podlasia, tempo ¿ycia 
i pracy w naszym zespole nie zmala³o, gdy¿ musieliœmy siê szybko 
przygotowaæ do wystêpu na Festiwalu „Pater Noster” w Strzepczu. 

Festiwal zorganizowa³a parafia pw. Marii Magdaleny w Strzepczu przy 
wsparciu Gminy Linia i Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdañsku.

Pojawi³o siê na tym festiwalu 14 chórów (ogó³em oko³o 500 
œpiewaków) z ca³ego kraju, od Pomorza przez Elbl¹g, Poznañ, a nawet 
Limanow¹. By³y to chóry zarówno koœcielne, jak i œwieckie. W³aœnie 
w kategorii zespo³ów œwieckich zwyciê¿y³ „Iuvenales Cantores 
Lodzienses” z £odzi. W grupie chórów koœcielnych najwy¿ej oceniony 
zosta³ „Canticum Iubilaeum” z Limanowej. Grand Prix Festiwalu odebra³ 
Chór Gdañskiej Sceny Muzycznej. Wœród chórów wyró¿nionych nie 
zabrak³o tak¿e naszego zespo³u, który otrzyma³ dyplom za najlepiej 
wykonany utwór z towarzyszeniem organów -dyplom w za³¹czeniu.

Z pewnoœci¹ szanse nasze bêd¹ w przysz³oœci zwiêkszone o ile 
w naszych szeregach pojawi¹ siê nowe ambitne osoby i zdecyduj¹ siê z nami 
œpiewaæ. Jedna z uczestniczek naszego pielgrzymowania po Polesiu 
przys³a³a mi e-maila, w którym wymienia a¿ 15 przyczyn dla których 
cz³owiek powinien du¿o œpiewaæ. Skorzystam z tej rady i przy najbli¿szej  
okazji je przytoczê. Nam na dzisiaj niech wystarczy to, ¿e „Kto œpiewa modli 
siê podwójnie”. Celem sprawniejszego naboru nowych œpiewaków 
informujemy, ¿e zg³oszenia przyjmujemy w ka¿dy poniedzia³ek przed prób¹ 
chóru o godz. 18.30. Chêtnych zapraszamy do salki nr 2 .

Prezes Chóru – Konrad Hoga

NOMINACJA W ARCHIDIECEZJI

Oj c i e c  Œ w i ê t y  F r a n c i s z e k  
mianowa³ ks. pra³. Zbigniewa 
Z i e l i ñ s k i e g o ,  p r o b o s z c z a  

Bazyliki Mariackiej w Gdañsku, 
biskupem pomocniczym Archidiecezji 
Gdañskiej.

Ksi¹dz biskup nominat, bêd¹c 
w poprzednich latach proboszczem 
Parafii Katedralnej oraz równoczeœnie 
dz i eka -nem naszego  Dekana tu ,  
uczestniczy³ prawie we wszystkich 
uroczystoœciach zwi¹zanych z nasz¹ 
Parafi¹ pw Chrystusa Zbawiciela. 

¯yczymy ksiêdzu biskupowi 
nominatowi wszelkich wielu ³ask Bo¿ych 
i œwiat³a Ducha œwiêtego na nowym 
stanowisku w s³u¿bie Chrystusowi 
i Koœcio³owi.

SYNOD  BISKUPÓW
W  RZYMIE

Od 4. do 25. paŸdziernika 2015 r. obraduje w Rzymie XIV. Zwyczajne 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Tematem prac jest 
zagadnienie: „Powo³anie i misja rodziny w Koœciele i w œwiecie 

wspó³czesnym”. W zwi¹zku z tym wa¿nym wydarzeniem prosimy 
wszystkich wiernych o modlitwê w intencji Synodu:

Modlitwa Papie¿a Franciszka 

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy blask prawdziwej mi³oœci,

do Was zwracamy siê z ufnoœci¹.
Œwiêta Rodzino z Nazaretu,
uczyñ tak¿e nasze rodziny

œrodowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szko³ami Ewangelii i ma³ymi Koœcio³ami domowymi.

Œwiêta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy wiêcej w naszych rodzinach

nikt nie doœwiadcza przemocy, zamkniêcia i podzia³ów:
ktokolwiek zosta³ zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Œwiêta Rodzino z Nazaretu,
oby Synod Biskupów móg³ przywróciæ wszystkim œwiadomoœæ

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piêkna w Bo¿ym zamyœle.

Jezu, Maryjo i Józefie, us³yszcie, wys³uchajcie naszego b³agania.
Amen.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Karol Boromeusz - biskup Mediolanu
(1538 - 1584)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 4. listopada

Mo¿na powiedzieæ - by³ dzieckiem szczêœcia. Pochodzi³ z bardzo 
bogatej rodziny. Jego wuj by³ papie¿em. Ju¿ w bardzo m³odym 
wieku  zos t a ³  ka rdyna ³em,  

administratorem ogromnej i bogatej diecezji 
mediolañskiej, chocia¿ nie by³ jeszcze 
ksiêdzem. Wszechstronnie wykszta³cony, 
wyœwiêcony zosta³ w roku 1563 na ksiêdza, 
a wkrótce potem na biskupa. Mia³ ogromne 
posiad³oœci w³asne i koœcielne - roczne 
dochody oblicza siê na 50 000 florenów. Mia³ 
dawaæ ja³mu¿nê, budowaæ koœcio³y 
i klasztory oraz domy opieki. Móg³ - ale on 
wszystko rozda³, a¿ sam ¿ebra³, by pomóc 
innym. Nawet w³asny swój pa³ac zamieni³ na 
szpital.

Pa³ac nie by³ mu specjalnie potrzebny, bo 
wiêkszoœæ czasu spêdza³ na koniu, w drodze 

do parafii, by je wizytowaæ. Ca³e ¿ycie w drodze, by g³osiæ s³owo Bo¿e, by 
podnosiæ s³abych, upominaæ grzesz¹cych, umacniaæ wierz¹cych, w ci¹g³ej 
s³u¿bie Koœcio³owi. Jego zas³ug¹ jest zakoñczenie Soboru Trydenckiego, 
przyjêcie ca³ego szeregu reform koœcielnych. To on za³o¿y³ pierwsze 
seminarium duchowne, gdzie dojrzewaæ mieli przyszli pasterze. 
Rzeczywiœcie by³ pasterzem, a nie najemnikiem; nie przestraszy³a go nawet 
zaraza, pos³uguj¹c chorym, sam straci³ ¿ycie w 46 roku niezwykle 
pracowitego i s³u¿ebnego ¿ycia.

Nic przeto dziwnego, ¿e jest patronem pos³ugiwania biskupiego. 
Pamiêtamy, jak czêsto wspomina³ œw. Karola - nasz œw. Jan Pawe³ II. On 
w Rzymie ka¿dego 4. listopada goœci³ swoich krajan z Krakowa oraz zawsze 
liczn¹ pielgrzymkê z Gdañska (sam mia³em szczêœcie dwa razy w takich 
spotkaniach uczestniczyæ).

Œwiêtego Karola Boromeusza ³¹czy³y przyjazne stosunki z kilkoma 
Polakami. Korespondowa³ z biskupem wroc³awskim Stanis³awem 
Karnkowskim, póŸniejszym prymasem, który pod jego wp³ywem za³o¿y³ 
we Wroc³awiu, pierwsze po tej stronie Alp, a trzecie na Œwiecie, seminarium 
duchowne. Wymienia³ tak¿e listy z królem Stefanem Batorym, a jego 
krewnych goœci³ u siebie w Mediolanie.

Wiemy, ¿e obecnie trwa w Rzymie Synod Biskupi, poœwiêcony 
rodzinie - prosimy œw. Karola, by nasz Koœció³ potrafi³ siê nieustannie 
odnawiaæ, zbli¿aæ siê do Chrystusa, by Go objawiæ Œwiatu.

Ks. Henryk Bietzke.
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Z cyklu: MIEJSCA PAMIÊCI NARODOWEJ NA POMORZU
PojedŸ i poka¿ swoim dzieciom i wnukom!

 ul. Œwiêtojañska 43, Gdynia GPS: 54 st. 3058 min. 18 st. 3230 min. 

 okresie II Rzeczypospolitej, Gdynia sta³a siê jednym 
z najsilniejszych oœrodków Harcerstwa Polskiego. Rozwija³o siê 
ono równoczeœnie z budow¹ i zasiedlaniem miasta i portu. 

Zaowocowa³o to czynn¹ konspiracj¹ harcerstwa gdyñskiego w czasie 
okupacji hitlerowskiej 1939-1945 i szybkim odrodzeniem po wojnie. Okres 
powojenny, zwi¹zany z rz¹dami komunistów /PRL/, wspieranych przez 
sowieckich „wyzwolicieli”, charakteryzowa³ siê, jak zreszt¹ na terenie ca³ej 
Polski, z psuciem odgórnym harcerstwa i okresami jego „odrodzenia”.

W czasie kolejnej „odwil¿y”, ówczesne w³adze PRL-owskie uleg³y 
licznym inicjatywom mieszkañców Gdyni i postawi³y monument dla 
uczczenia harcerzy, poleg³ych z r¹k niemieckich. Pomnik Harcerzy 
Gdyñskich zosta³ ods³oniêty 25. wrzeœnia 1966 roku, na rozleg³ym placu, 
rozci¹gaj¹cym siê od ul. Œwiêtojañskiej a¿ do podnó¿a Kamiennej Góry. 
W póŸniejszych latach, na pomniku pojawi³y siê mosiê¿ne tablice 
z nazwiskami kilkudziesiêciu pomordowanych. Pomnik ten, niezale¿nie od 
kontrowersyjnych opinii o jego kszta³cie artystycznym i jego genezie, wrós³ 
siê bardzo silnie w pejza¿ miasta Gdyni i w 
œwiadomoœæ  mieszkañców Pomorza. 
Ostatnio na jego temat mo¿na by³o du¿o 
us³yszeæ i wyczytaæ, w zwi¹zku z nowym 
zagospodarowaniem placu, na którym siê 
znajduje. Otó¿ powstaje tam, a w³aœciwie jest 
w tej chwili w ostatniej fazie realizacji, 
luksusowy kompleks budynków mieszkalno 
- lokalowych wraz z infrastruktur¹ i 
ekskluzywn¹ ma³¹ architektur¹. By³a nawet 
próba przeniesienia Pomnika na inne miejsce 
w Gdyni. Nie uda³a siê, pomnik zostaje i aby 
wygl¹dem korespondowa³ z nowoczesnym i 
bogatym otoczeniem, podlega aktualnie 
odnowie  i upiêkszeniu ,  m.  in .  z  
zastosowaniem bia³ego marmuru. /W ten 
sposób mniej bêdzie psu³ b³ogi nastrój 
bogatych mieszkañców i  kl ientów 
miejscowych restauracji i kawiarni/.

Pe³na nazwa monumentu pokazanego powy¿ej (zdjêcie z 2008 roku), 
zlokalizowanego „Skwer im. Tajnego Hufca Harcerzy”, brzmi: „Pomnik 
Harcerzom Gdyñskim”. Na p³ycie g³ównej jest napis: 

„GDYÑSKIM HARCERZOM POLEG£YM W WALCE 
Z HITLEROWSKIM NAJE�D�C¥ W LATACH 1939-1945”,

 a na tablicy mosiê¿nej poni¿ej:
„ZA OJCZYZNÊ, WOLNOŒÆ I NARÓD POLSKI ODDALI TO, CO 

NAJCENNIEJSZE: KREW SWOJ¥ I M£ODE ¯YCIE.
TAK J¥ KOCHALI I ZA NI¥ ZGINÊLI

HARCERZE- OCHOTNICY- KONSPIRATORZY

POMNIK HARCERZOM  GDYÑSKIM

W

TAJNEGO HUFCA HARCERZY – SZARYCH SZEREGÓW.
- TWIERDZ¥ NAM BÊDZIE KA¯DY PRÓG -”

Obecna zabudowa Placu ma byæ zakoñczona przed koñcem 2015 roku. 
Wtedy bêdzie mo¿na obejrzeæ to miejsce w pe³nej krasie, a przy Pomniku, 
albo przy Krzy¿u na Kamiennej Górze, do którego mo¿na podjechaæ 
szynow¹ kolejk¹ górsk¹ by kontemplowaæ historiê Tajnego Hufca Harcerzy 
Gdyñskich (THH). 

W Wikipedii mo¿na na jego temat wyczytaæ m.in. co nastêpuje: 
„….THH- polska konspiracyjna organizacja harcerska, dzia³aj¹ca na 
Pomorzu Gdañskim od koñca 1939 roku do zakoñczenia II wojny 
œwiatowej…( THH ) powsta³ 15 listopada 1939 roku w Gdyni z inicjatywy 
dru¿ynowego Czarnej Trzynastki Witolda Nickiego ps. „Morski Orze³”. Na 
jego czele sta³a kilkuosobowa rada z komendantem, którym zosta³ phm. 
Henryk Szymañski ps. „Samotny Jastrz¹b.THH liczy³o ok. 40- 60 harcerzy 
i harcerek w Gdyni, Or³owie, na Oksywiu i w Wejherowie. 

Po aresztowaniach i egzekucjach, jesieni¹ i zim¹ 1942. roku, 
kierownictwo THH objê³a rada w sk³adzie: Edmund Œmierzchalski ps. 
„Czarny Kruk” i Józef Wawrzyñczyk ps. „Twarde Serce”. Oni obaj stanêli 
na czele plutonów, które wesz³y do struktur Pomorskiej Chor¹gwi Szarych 
Szeregów, zwi¹zanych z Inspektoratem „Wybrze¿e” Armii Krajowej. Oba 
plutony THH przeformowane zosta³y w grupy dywersyjno- wywiadowcze, 
podleg³e bezpoœrednio szefowi wywiadu „Wybrze¿a” Janowi Belau 

ps „Msciwój”. 
Z przeprowadzonych przez harcerzy 

akcji najwa¿niejsze by³y: ukrycie pomnika 
Sienkiewicza i tablicy pami¹tkowej 
¯eromskiego oraz sztandaru I Morskiej 
Dru¿yny Harcerzy,  gromadzenie  
informacji o produkcji torped i czêœci 
samolotowych w Babich Do³ach, akcja B1, 
polegaj¹ca na zdobyciu planu portu 
gdyñskiego,  akcja A-A polegaj¹ca na 
zdobyciu du¿ej iloœci materia³ów 
wybuchowych, wreszcie akcja B2: 
wykrycie i naniesienie na plan miasta 
wszystkich stanowisk wojsk niemieckich 
i - po przedarciu  siê przez front- 
dostarczenie tego do dowództwa wojsk 
sowieckich, co pozwoli³o im odbiæ 
okupowan¹ prze niemców Gdyniê ju¿ 
28. marca 1945 roku.

Wielu z tego hufca przyp³aci³o ¿yciem swoje bohaterstwo. „Bóg, 
Honor i Ojczyzna” by³y Im najbli¿sze. Z pamiêci¹ o Nich idŸmy 
25. paŸdziernika wybraæ godnych przedstawicieli Narodu Polskiego do 
Parlamentu Najjaœniejszej Rzeczypospolitej, w myœl wyrytego na kamieniu, 
umiejscowionym niedaleko Pomnika Harcerzom Gdyni, jednego 
z akapitów Konstytucji 3 Maja:

„WSZELKA W£ADZA SPO£ECZNOŒCI LUDZKIEJ 
POCZ¥TEK SWÓJ BIERZE Z WOLI NARODU”

Mieczys³aw Czajkowski


