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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 Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej. 
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B. 
   w Gdañsku ul.Balcerskiego 2  80-299 Gdañsk

foto Wojciech Kapusta

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(paŸdzirnik 2014):

£aski chrztu dost¹pi³:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Miko³aj Korbicz, 05.10.2014
Oliwia Marciñska, 12.10.2014
Filip Jab³oñski, 12.10.2014
Zofia Cyra, 12.10.2014
Pawe³ ¯yrek,12.10.2014
Zuzanna ¯eme³ka, 12.10.2014
Zuzanna He³miniak, 25.10.2014

Hanna Borowska i Patryk Sklorz, 04.10.2014
Dominika Jonaszek i Arkadiusz Binek,11.10.2014
Alicja Giêtkowska i Tomasz Liguz, 18.10.2014

Regina Kêpiñska, l. 84
Halina Latowska, l. 82
Teresa Ziemkiewicz, l. 87
Henryk Marjak, l. 76
Roman Wensierski, l. 67
Ma³gorzata Sepp, l. 95
Czes³awa Wiœniewska, l. 84
W³adys³aw Pilawa, l. 62

Intencje modlitewne na grudzieñ
Ogólna: 

Misyjna:

Aby narodziny Odkupiciela przynios³y pokój i nadziejê 
wszystkim ludziom dobrej woli.

 Aby rodzice, przekazuj¹c dzieciom cenny dar wiary, byli 
autentycznymi ewangelizatorami.

    W naszym dolnym koœciele, w okresie Adwentu, 

odprawiane s¹ RORATY, codziennie od 
poniedzia³ku  do soboty o godzinie 6.30. Zapraszamy 
wszystkich, a dzieci z lampionami roratnimi.

UWAGA
    Od 1. grudnia, na okres zimowy, zostaj¹ przeniesione do 
dolnego koœcio³a wszystkie Msze œw. w dni powszednie oraz 
niedzielne Msze œw. o godz. 7.30, 16.00 i 20.00.

£aska przyjœcia

Oczekiwanie chrzeœcijañskie to wytrwa³oœæ w 
wierze i w walce...

Adwent uœwiadamia wszystkim to, ¿e dane nam zosta³o 
zbawienie przez ³askê w Przyjœciu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Otwórzmy na nowo serca nasze, aby mog³a w nich 
dzia³aæ ³aska tegorocznego Adwentu w ca³ym swoim bogactwie 
i g³êbi.

Adwent jest czasem oczekiwania, oczekiwanie 
chrzeœcijañskie to wytrwa³oœæ w wierze i w walce, moc¹ ³aski 
Chrystusa, która jest w nas. Adwent otwiera rokrocznie jakby 
nowy rozdzia³ w ksiêdze zbawienia, któr¹ Bóg pisze w Koœciele. 
Pisze poprzez dzieje cz³owieka.

Trzeba byæ pokornym, a¿eby przyjmowaæ Bo¿e pouczenia 
i przykazania; trzeba byæ pokornym, a¿eby ³aska Bo¿a mog³a 
w nas dzia³aæ, przeobra¿aæ nasze ¿ycie i przynosiæ owoc dobra.

Wzniesienie duszy dokonuje siê przez poznanie Boga i Jego 
dróg:

„Daj mi poznaæ Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodziæ 
Twoimi œcie¿kami. ProwadŸ mnie w prawdzie, wed³ug Twych 
pouczeñ, Bo¿e i Zbawco, w Tobie mam nadziejê” (Ps. 25, 4-5).

Chodzi, jak widaæ, nie o poznanie abstrakcyjne, ale o takie, 
które ma wp³yw na ¿ycie. „Naucz mnie chodziæ Twoimi 
drogami” - to znaczy naucz mnie ¿yæ po Bo¿emu.

W tym wewnêtrznym wysi³ku chodzi o to, by na nowo 
odkryæ i przekonaæ siê, ¿e „Pan jest dobry”.

S¹ to ¿yczenia „adwentowe” - i proœby „adwentowe. 
Przedk³adam je wam w perspektywie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Jan Pawe³ II, L’ Osservatore Romano”, 1982 nr11-12s10.15

OP£ATKI WIGILIJNE

ADWENTOWE  CZUWANIE

Rozpoczynamy roznoszenie poœwiêconego op³atka 
wigilijnego. W tym roku op³atek, podobnie jak w ubieg³ym, 
roznosz¹ panowie z KSM Semper Fidelis: Andrzej Balk, 
Hieronim Czapowiecki, Jan Hordjuk, Jerzy Lisowski, Tadeusz 
Modrzewski, Olaf Poœpiech, Artur Zelewski. Panowie 
posiadaj¹ identyfikatory oraz pismo polecaj¹ce od ks. 
Proboszcza. Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe ich przyjêcie.

Zapraszamy na „Adwentowe czuwanie” w niedzielê, 
30. listopada, na godzinê 19.00 do dolnego koœcio³a. W ramach 
spotkania: Konferencja na temat wiary, Adoracja 
Najœwiêtszego Sakramentu. Spotkanie ubogaci swoim 
œpiewem Zespó³ Allegretto. Jest to forma naszego 
przygotowania do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

 Równie¿ takie spotkania odbêd¹ siê w nastêpne niedziele 
adwentowe 7. i 13. grudnia.
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Kandydaci do bierzmowania 
w Matemblewie

Podobnie jak w ubieg³ym roku, równie¿ obecna grupa kandydatów do 
bierzmowania wyruszy³a w sobotnie przedpo³udnie do Sanktuarium 
M.B. Brzemiennej w Gdañsku - Matemblewie, aby przez trud 

wspólnej drogi, modlitwy przy cudownej figurze Pani Matemblewskiej oraz 
Eucharystii w pobliskiej œwi¹tyni zawierzyæ ca³¹ grupê i wszystkie sprawy 
zwi¹zane z realizowanym kursem przygotowania.

Bo¿a Opatrznoœæ podarowa³a nam w sobotê 25. paŸdziernika, koñcz¹cej 
Tydzieñ Misyjny, piêkn¹ s³oneczn¹ pogodê i osuszony przez pi¹tkowy wiatr 
leœny szlak. Niemal 40-to osobowa grupa piechurów (ok. 70% stanu ca³ego 
kursu, prawie wszyscy s¹ uczniami Gimnazjum nr 33 w Osowej) dotar³a 
zatem w dobrych humorach, po godzinie jazdy autobusem nr 210 (do Z³otej 
Karczmy) oraz marszu 1,5 km, do cudownego zak¹tka w Matemblewskiej 
Dolinie.

Przy o³tarzu papieskim spotkaliœmy siê z ekip¹ muzyczn¹ i po chwili 
wykonaliœmy pami¹tkowe zdjêcie ca³ej grupy.

Potem nawiedziliœmy kaplicê z cudown¹ figur¹ M.B. Brzemiennej. 
W koœciele do³¹czy³o jeszcze kilkoro rodziców, tak wiêc stan naszej grupy 
wynosi³ ju¿ 51 osób! We Mszy œw. do której zaprosi³ nas tamtejszy 
Proboszcz, ks. Wojciech Paszko, opraw¹ muzyczn¹ kierowa³a P. Ania 
Solecka, m³odzie¿ wziê³a czynny udzia³ w Liturgii S³owa, grupa 
ministrantów s³u¿y³a przy o³tarzu. Pozostali wierni, w tym nasza m³odzie¿ 
oraz grupa dzieci z Gdañska-Starych Szkotów wraz z Siostrami-
opiekunkami a tak¿e pielgrzymi indywidualni doœæ licznie wype³nili ³awki, 
a swoim œpiewem i modlitw¹, liturgiczn¹ przestrzeñ.

Po Bo¿ym b³ogos³awieñstwie Siostra Prze³o¿ona opowiedzia³a 
pokrótce o powstaniu i pos³udze w Domu Samotnej Matki, a na koñcu 
pokaza³a i objaœni³a funkcjonowanie "Okna ¯ycia". Po otrzymaniu 
pami¹tkowych obrazków, wyruszyliœmy w drogê powrotn¹. Ufamy, ¿e ka¿dy 
bêdzie móg³ w przysz³oœci tutaj jeszcze nieraz powróciæ, aby wraz z Maryj¹ 
odnaleŸæ Chrystusa w œwi¹tyni.

ks. Grzegorz B³asiak

POZDROWIENIA  
Z  AFRYKI

Serdeczne pozdrowienia dla ks. Proboszcza i Ca³ej Wspólnoty 
Parafialnej przysy³a o. Rafa³ Smo³a CSSp – misjonarz  ze 
Sierra Leone!

W tym szczególnym tygodniu, kiedy to w naszych modlitwach 
polecamy Koœció³ Misyjny, nie pomijaj¹c tak¿e tych którzy go 
wspieraj¹, pragnê serdecznie podziêkowaæ za ka¿d¹ zdrowaœkê, dar 
serca, oraz goœcinnoœæ, któr¹ zosta³em obdarzony. A tak¿e zapewniæ 
o nieustannej pamiêci modlitewnej i Mszy Œwiêtej, która w ka¿dy 
pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca jest sprawowana w intencji wszystkich, 
którzy wspieraj¹ duchowo i materialnie misje w Sierra Leone.

Ostatnimi czasy zrobi³o siê g³oœno o zachodniej Afryce m.in. 
o Sierra Leone, ale nie ma powodu do chluby, lecz wrêcz przeciwnie ¿al 
i solidarnoœæ z tymi, których dotknê³o nieszczêœcie jakim jest epidemia 
eboli. Po niedawnej wojnie domowej przyszed³ kolejny cios na 
mieszkañców tego kraju, który zalicza sie do najbardziej ubogiego na 
œwiecie. ¯ycie jednak toczy siê dalej, choæ mo¿na by rzec w bardzo 
"ostro¿nym" tempie. Praca duszpasterska zosta³a bardzo ograniczona. 
Wszystkie wizyty duszpasterskie (odwiedziny chorych z sakramentami, 
odwiedziny wspólnot parafialnych itp.) zosta³y na czas epidemii 
zawieszone. Tylko w wyj¹tkowych sytuacjach opuszczam swoj¹ misjê. 
Wszystkie dzia³ania duszpasterskie wykonujê z du¿¹ ostro¿noœci¹, tak 
aby uchroniæ siê przed mo¿liw¹ infekcj¹- wirusem.

Ró¿ne czêœci Sierra Leone odbywaj¹ kwarantannê, która ma 
zapobiec rozprzestrzenianiu siê wirusa, dlatego jakikolwiek ruch po 
mieœcie i poza nim jest bardzo utrudniony. Przyczyn¹ s¹ m.in. inspekcje 
sanitarne, które sprawdzaj¹ ka¿dego z osobna. Równie¿ wiêkszoœæ 
lotów z Freetown jest zawieszona.

Patrz¹c na wszystkie dzia³ania walki z epidemi¹ mo¿na stwierdziæ, 
¿e jest to najwa¿niejszy moment i najwy¿szy stopieñ zaanga¿owania, 
jaki dotychczas mia³ miejsce w Sierra Leone. Ufam, ze owe dzia³ania 
przynios¹ pozytywne skutki, i¿ epidemia eboli zostanie opanowana 
i wszystko wróci do normalnoœci. 

Z nadziej¹ na lepsze jutro pragnê jeszcze raz podziêkowaæ za 
wszelkie dobro otrzymane z Waszej strony, które po dziœ dzieñ ciep³o 
wspominam - chwile wizyty w Waszej Wspólnocie Parafialnej.

Niech Nasza Matka, Opiekunka Misji Œwiêtych otacza nas sw¹ 
opiek¹, aby dzie³o, które zosta³o nam wszystkim powierzone, jakim jest 
“Troska o Koœció³ Misyjny” wyda³o jak najobfitsze owoce.

Z darem modlitwy  - Szczêœæ Bo¿e                  o.Rafa³ Smo³a CSSp
e-mail: R.Smola@interia.pl

Od redakcji: Ojciec Rafa³ by³ w naszej Parafii w niedzielê 13. lipca 2014 r.

Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci
i koncert EFFATHY

We wtorek 11 listopada, w  dniu  Œwiêta Odzyskania 
Niepodleg³oœci, o godzinie 18.00 odprawiona zosta³a. msza 
œw. w intencji Ojczyzny.  Po tej mszy nasz zespó³ EFFATHA, 

w swoim koncercie, wykona³ wi¹zankê pieœni patriotycznych. 

PRZEBUDOWA  I  REMONT

Przechodz¹c obok koœcio³a, œledzimy postêpy prac przy przebudowie jego fasady.  A tak wygl¹daj¹ poszczególne 
pomieszczenia po remoncie, który by³ wykonywany równoczeœnie z przebudow¹ fasady. Niektóre z nich - np. salka 
ministrancka - wymagaj¹ jeszcze wykoñczenia.

Pomieszczenie ministranckieBiuro parafialne Salka nr 2



To by³o naprawdê wielkie œwiêto muzyki chóralnej w dniu Patronki 
œwiêtej Cecylii i dla upamiêtnienia ksiêdza Józefa Orszulika, którego 
40 rocznica œmierci mija 10. grudnia br. Organizatorem Zlotu by³o 

Katolickie Stowarzyszenie Œpiewacze i Muzyczne im. ks.prof. J. Orszulika. 
Zlot  rozpocz¹³ siê w sobotê 22. listopada  o godzinie 11.00 w górnym 

koœciele. Po otwarciu nast¹pi³a pierwsza czêœæ imprezy, a mianowicie 
wyst¹pi³y zespo³y i chóry, które zg³osi³y swoje uczestnictwo, w tym nasz 
Zespó³ EFFATHA oraz nasz CHÓR ORSZULIKA. Ponadto wyst¹pi³y: 
CHÓR ARCHIKATEDRY z Oliwy, CHÓR ADOREMUS z parafii œw. Jacka 
w Straszynie, CHÓR ADALBERTUS z parafii œw. Wojciecha w Gdañsku - 
Œwibnie oraz Chór ̄ eñski "CANTICA" z parafii œw. Polikarpa.

Ka¿dy z tych zespo³ów wykona³ po cztery piêkne utwory, wybrane 
z w³asnego repertuaru. Wystêpuj¹cy chór by³ najpierw przedstawiany 
publicznoœci, która gor¹co oklaskiwa³a ka¿dy utwór oraz zespó³ po 
zakoñczeniu wystêpu.

Po wystêpach tych szeœciu chórów, nast¹pi³ koncert goœci specjalnych 
Zlotu, podczas którego wys³uchaliœmy znanych solistów: Alicjê 
Rumianowsk¹ - mezzosopran oraz ks. Roberta Kaczorowskiego - baryton. 
W koncercie tym wykonawcy œpiewali solo lub w duecie. Koncert zosta³ 
ciep³o przyjêty przez publicznoœæ.

W przerwie wszystkie zespo³y zosta³y zaproszone do salek przy dolnym 
koœciele, gdzie panie z naszego chóru przygotowa³y poczêstunek.

Po przerwie obecni powitali honorowego patrona Zlotu, Pana 
Prezydenta Gdañska, który z okazji 50 - lecia pracy artystycznej Prezesa 
Konrada Hogi, wrêczy³ mu uroczyœcie nagrodê pieniê¿n¹. Potem 
organizatorzy Zlotu rozdali uczestnikom Zlotu dyplomy, plakietki oraz 
ró¿ne podarunki.

Nastêpnie odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji chórzystów, ich 
rodzin oraz œpiewaków i organistów. Mszê rozpoczê³y chóry wspólnym 
œpiewem na wejœcie, hymnem Gaude Mater Polonia, a w czasie mszy liturgiê 
wspiera³y po³¹czone chóry „Msz¹ œwiêt¹ ku czci œw. Jadwigi Œl¹skiej” 
kompozycji Józefa Orszulika. 

JJ
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Wszystkich chêtnych zapraszamy na próby chóru 
do salki parafialnej nr 2,  

we wtorki i czwartki o godzinie 18.30.

Katechezy 
neokatechumenalne

Ostatnia w naszej Parafii katecheza neokatechumenalna odbêdzie 
siê w poniedzia³ek 1. grudnia o godz. 19.30 w dolnym koœciele.

...Czym jest Droga Neokatechumenalna (neokatechumenat)? 
Jest to droga wprowadzaj¹ca cz³owieka doros³ego w chrzeœcijañstwo. 

Droga do odkrycia tajemnicy sakramentu chrztu - tego ziarna, które zosta³o 
w nas z³o¿one, a które z wielu powodów nie rozwinê³o siê dostatecznie i nie 
przynosi w naszym ¿yciu spodziewanych owoców: mi³oœci i jednoœci. 

To znaki dzia³ania Jezusa, po których maj¹ nas rozpoznawaæ ci, którzy 
Chrystusa nie znaj¹, którzy czuj¹ siê rozczarowani, sfrustrowani, samotni. 
Którzy s¹ w nieustannej depresji, smutni, grzeszni, zbuntowani na Boga, 
zgorszeni ludŸmi Koœcio³a; którzy s¹ niezadowoleni ze swojego ¿ycia. Jezus 
w tych katechezach przychodzi w³aœnie do nich: „Nie potrzebuj¹ lekarza 
zdrowi, lecz ci, którzy  siê Ÿle maj¹” (Mt 9,12)...

Dyskusyjny Klub Filmowy
w naszej Parafii

W czwartek 20. listopada, w Betanii odby³o siê, drugie ju¿, 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego. W ramach 
spotkania doœæ du¿a grupa uczestników obejrza³a film „October 

baby” (PaŸdziernikowe dziecko). Po filmie przebiega³a o¿ywiona i ciekawa 
dyskusja. Uwa¿amy, ¿e te spotkania i dyskusje po projekcjach ciekawych 
filmów, bêd¹ mia³y zawsze sta³ych uczestników. Terminy spotkañ 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego bêd¹ podawane na stronie Zbawiciela, na 
plakatach oraz w cotygodniowych og³oszeniach duszpasterskich.  

ŒWI¥TECZNA 
ZBIÓRKA ¯YWNOŒCI

Podobnie jak w ubiegùym roku, Parafialny 
Zespóù CARITAS w dniach 12. i 13. grudnia br 
(pi¹tek, sobota), w sklepach: MARCIN oraz 
MARJOL, przeprowadzi úwiàtecznà zbiórkæ 
ýywnoúci dla osób i rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej. 

Przyjêcie kandydatów do 
Eucharystycznego Ruchu M³odych

W Uroczystoœæ Jezusa 
Chrystusa Króla 
W s z e c h œ w i a t a ,  

œwiêto patronalne Eucharys-
tycznego Ruchu M³odych, 
nasza parafialna grupa Tropi-
cieli Pana Jezusa powiêkszy³a 
siê o 6 nowych Kandydatów. 
I tak pierwszy znak przynale¿-
noœci do ERM-u - ¿ó³te chusty - 
w tym dniu przyjêli:

Amelka, Ma³gosia, Dawid, 
Kubuœ, Mateusz i Nikoœ.

  Serdecznie gratulujemy 
i ¿yczymy radoœci z przyjaŸni 
z P a n e m  J e z u s e m  
Eucharystycznym.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Jan od Krzy¿a (1542-1591)
Prezbiter i doktor Koœcio³a

Wspomnienie liturgiczne w dniu 14. grudnia

Syn tkacza, Jan de Yepez, urodzi³ siê w Hiszpanii w roku 1542. Od 
dzieciñstwa mia³ du¿y kult do Najœwiêtszej Marii Panny. 
Ukoñczywszy kolegium jezuickie, przywdzia³ w roku 1563 habit 

karmelitów, a w cztery lata póŸniej otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie, po 
studiach w Salamance.

Najwa¿niejszym momentem w jego ¿yciu by³o spotkanie ze œw. Teres¹ z 
Avila. Œwiêta zainteresowa³a go podjêciem wspólnej reformy obu rodzin 
karmelitañskich: ¿eñskiej i mêskiej. On mia³ 25 lat, a one 51. Dzieli³ ich wiek, 
ale ³¹czy³y pogl¹dy na temat idea³u ¿ycia zakonnego. Oboje zdawali sobie 
sprawê, ¿e karmelici odeszli od pierwotnego wzorca i od poprzednie 
gorliwoœci.

Pracowa³ nad przeprowadzeniem reformy teresjañskiej w mêskich 
klasztorach, nara¿ony na liczne przeœladowania, a nawet wiêzienie w Toledo. 
Brutalnie gnêbiony przez prze³o¿onych, niechêtnych reformie, zmar³ 14. 
grudnia 1591 roku. Umiera³ zupe³nie osamotniony, niezrozumiany przez 
otoczenie.Przegra³? Nie - najbardziej s³awny sta³ siê dziêki swym pismom. 
By³o ich znacznie wiêcej, ale spalono je zaraz po jego œmierci, w obawie, by 
nie dosta³y siê do r¹k przeciwników reformy. 

Pozosta³y 22 dzie³a, które dla mistyki chrzeœcijañskiej maj¹ ogromne 
znaczenie. Dwa z nich s¹ najwa¿niejsze: „Noc ciemna” i „Pieœñ duchowa”. 
S¹ one niew¹tpliwie per³¹ œwiatowej, a zw³aszcza chrzeœcijañskiej mistyki.

Bardzo szybko dzie³a œw. Jana 
od Krzy¿a zosta³y przet³umaczone 
na liczne jêzyki. Pragnê natomiast 
przypomnieæ, ¿e gdy m³ody ksi¹dz 
Karol Wojty³a studiowa³ w 
Rzymie -  w³aœnie mistykê 
hiszpañsk¹ XVI wieku wybra³ na 
temat swojej pracy doktorskiej. 
Poniewa¿ zwykle jednak polski 
student nie mia³ pieniêdzy na 
t³umaczenia, w³aœnie na tych 
p i smach  uczy³  s iê  j êzyka  
hiszpañskiego.

Œw. Jan by³ pe³nym ¿aru 
religijnego g³êbokim teologiem, 
znawc¹ dusz i poet¹. Dlatego 
zosta³ og³oszony doktorem 
Koœcio³a. Mia³ tak¿e wybitne 
zdolnoœci plastyczne. Umia³ 
r y s u n k i e m ,  w  n i e z w y k l e  
pogl¹dowy sposób, przedstawiaæ 
nawet bardzo skomplikowane 
drogi mistyki. Chyba to jedyny przypadek w dziejach mistyki katolickiej.

Literatura o œwiêtym jest olbrzymia. Dopiero po œmierci zyska³ 
ogromn¹ s³awê i do jego relikwii, w koœciele karmelitañskim w Segovii. 
przybywaj¹ liczni pielgrzymi.

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

o³o¿ony kilka kilometrów na pó³nocny wschód od Starogardu 
Gdañskiego (GPS: 54.005245421684, 18.607875653828), Las 
Szpêgawski stanowi olbrzymi kompleks boru sosnowego o d³ugoœci 

przesz³o 10 km i szerokoœci 7 km. Las w 1939 r. stanowi³ w³asnoœæ 
niemieckiego ziemianina von Paleske. Enklawa powyrêbowa z 1938 r., 
o piaszczystym i stosunkowo ³atwym do kopania gruncie, zosta³a wybrana 
przez okupanta jako miejsce masowych egzekucji. 

Za takim wyborem przemawia³o odludne po³o¿enie (las by³ pozbawiony 
osad ludzkich) oraz dogodny dojazd ze Starogardu i pobliskiego Tczewa. 
Wprawdzie las od strony po³udniowo-wschodniej przecina³a dwutorowa 
linia kolejowa Starogard – Tczew, ale nie by³o przy niej ¿adnego przystanku, 
a wgl¹d do enklawy z okien poci¹gu uniemo¿liwia³ szeroki i gêsty pas 
wysokopiennego sosnowego boru.

 Wed³ug za³o¿onego z góry planu, ju¿ 16 wrzeœnia 1939 r. przyst¹piono 
do kopania grobów i odkrzewiania terenu. Pracê tê wykonywa³a, pod 

nadzorem Niemców, 
spec j a lna  ko lumna  
robocza z³o¿ona z 32 
spêdzonych ze Sta-
r o g a r d u  P o l a k ó w.  
Pracowali bez przerwy 
do 18 listopada.

 Jako pierwsi ofiar¹ 
masowych  mordów 
padli starogardcy ¯ydzi. 
Wiêkszoœæ z nich zginê³a 
19. wrzeœnia 1939 r., po 
tym jak wezwano ich do 
magistratu pod pozorem 
koniecznoœci omówienia 
spraw zwi¹zanych z 
obron¹ przeciwlotnicz¹ 
miasta. Przyby³ych, ju¿ 
po zapadniêciu zmroku, 
przeprowadzono do 
pobliskiej synagogi i tam 
bestialsko pobito, a 
nastêpnie zastrzelono. 
Cia³a zakopano w Lesie 
Szpêgawskim.

LAS SZPÊGAWSKI

P

 22. wrzeœnia 1939 r. Niemcy przyst¹pili do likwidacji pacjentów 
szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. Zak³ad by³ wówczas jednym z 
najwiêkszych w Polsce i przy tym znanym w Europie ze stosunkowo 
nowoczesnych metod leczenia. Do 21 stycznia 1941 r. blisko 1680 
mê¿czyzn i kobiet wywieziono stamt¹d do Lasu Szpêgawskiego i 
zabito.Wœród ofiar byli równie¿ chorzy przekazani uprzednio z innych, 
pokrewnych zak³adów psychiatrycznych. Pacjenci pochodzili te¿ z innych 
krajów – Niemiec (21), Austrii (19), Francji (11), Czechos³owacji (9), USA 
(7), Kanady (7), Belgii (6), Danii (13) i W³och (1). 

 Egzekucje psychicznie chorych nasili³y siê zw³aszcza po przybyciu do 
Kocborowa niemieckiego personelu z lekarzem SS Metznerem na czele. 
Najwiêcej pacjentów zamordowano 8 grudnia 1939 r. – 357 lub 402 osoby. 
Chorych psychicznie mordowano w Lesie Szpêgawskim w ramach Akcji 
T4. Fakt ten zosta³ potwierdzony w czasie procesów o eutanazjê w 
Niemczech w 1966 i 1967 r.

 Las Szpêgawski sta³ siê równie¿ miejscem straceñ przedstawicieli 
polskiej inteligencji oraz dzia³aczy spo³ecznych i politycznych z Kociewia 
(g³ównie z powiatów: starogardzkiego, tczewskiego i gniewskiego), Kaszub 
(powiaty koœcierski i bytowski) i innych regionów Pomorza. Miêdzy innymi 
16. paŸdziernika 1939 r. zamordowano tam wszystkich (z wyj¹tkiem 
jednego) polskich ksiê¿y katolickich z powiatu starogardzkiego, a cztery dni 
póŸniej wszystkich kanoników kurii biskupiej (oprócz ks. Franciszka 
Sawickiego) i profesorów Seminarium Duchownego i Collegium Marianum 
z Pelplina oraz paru kleryków, którzy pojawili siê w uczelni na inauguracjê 
roku akademickiego, mimo ostrze¿eñ, by nie opuszczali domów 
rodzinnych. W Szpêgawsku zgin¹³ wówczas kwiat duchowieñstwa diecezji 
che³miñskiej. Tego samego dnia zginê³o tam ponadto 43 nauczycieli z 
powiatu starogardzkiego.

Wœród ofiar egzekucji byli równie¿ Niemcy. W Lesie Szpêgawskim 
zamordowano m.in. ksiêdza Kasimira Schliepa, wikariusza z Lubichowa, i 
proboszcza z Bobowa – ksiêdza Josefa Kuchenbeckera.

WiêŸniów zabijano g³ównie strza³ami z broni palnej. W grobie musieli 
po³o¿yæ siê na brzuch z rêkami za³o¿onymi na czole, po czym otrzymywali 
strza³ w kark u nasady g³owy. Innych ustawiano nad skrajem grobu twarz¹ 
do wnêtrza i oddawano salwê z karabinów maszynowych, ustawionych w 
niedalekiej odleg³oœci. Tych, którzy jeszcze ¿yli, dobijano uderzeniem 
kolby w g³owê lub grzebano w grobie bez dobijania.  Wykonawcy zbrodni 
czêsto znajdowali siê pod wp³ywem alkoholu.

 Paul Drews, przywódca starogardzkiego Selbstschutzu, mawia³, ¿e na 
ogó³ skazañcy umieraj¹c, zachowywali tak godn¹ postawê, ¿e trzeba by³o to 
podziwiaæ. Niektórzy ¿egnali siê z ¿yciem ze s³owami na ustach „Jeszcze 
Polska nie zginê³a...”

Wg  http://www.pomorskie.eu/pl/pomorze_znane_i_nieznane/karty_z_historii/las_szpegawski
oprac. JJ
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