
Ten czas ma byã wstrzàsem, aby nas pobudziã do czynienia 
dobra. Nie mamy byã notariuszami wiary i dozorcami 
ùaski, ale misjonarzami – przypomniaù Papieý w homilii 

wygùoszonej w czasie nieszporów rozpoczynajàcych 
nadzwyczajny miesiàc misyjny. Odwoùaù siæ w niej do 
ewangelicznej przypowieúci o talentach (Mt 25, 14-30).

Franciszek podkreúliù, ýe 
kaýdemu z nas Bóg powierzyù 
swój najwiækszy majàtek, a wiæc 
nasze ýycie, ýycie innych osób 
oraz wiele innych darów. Stajà siæ 
one dla nas powoùaniem, aby je 
úmiaùo i twórczo wykorzystaã, aby 
siæ naraýaã, ryzykowaã, gdyý 
kaýdy ma staã siæ misjonarzem. 
A misjonarz to úwiadek wiary, 
który ýyje, szerzàc pokój, radoúã, miùujàc wszystkich, nawet 
nieprzyjacióù. „My, którzy odkryliúmy, ýe jesteúmy dzieãmi Ojca 
niebieskiego, jakýe moglibyúmy przemilczeã radoúã bycia 
miùowanymi, pewnoúã, ýe zawsze jesteúmy cenni w oczach Boga? 
– pytaù Ojciec Úwiæty. - Jest to przepowiadanie, na które oczekuje 
wielu ludzi. I to jest nasza odpowiedzialnoúã”.

Papieý przestrzegù przed grzechem zaniedbania, nieczynienia 
dobra. Ýycie bowiem otrzymaliúmy nie po to, by je zachowaã, ale 
aby je dawaã, nie po to, by je zakopywaã, ale je naraýaã. Tajemnica 
ýycia polega bowiem na dawaniu go. Grzech zaniedbania, grzech 
przeciw misji popeùniamy, gdy zamiast szerzyã radoúã, zamykamy 
siæ w smutnym uýalaniu nad sobà; gdy poddajemy siæ rezygnacji, 
lækom; gdy popadamy w narzekanie; kiedy ýycie traktujemy jako 
ciæýar, a nie dar. „Bóg daù tobie talenty, a ty uwaýasz siebie za tak 
ubogiego, ýe nie moýesz nikogo ubogaciã?” – mówiù Franciszek.

Papieý podkreúliù, ýe Koúcióù musi wychodziã ku úwiatu, nie 
moýe zamknàã siæ w zakrystii i traciã 
czasu na opùakiwanie tego, co minæùo, 
albo tego, co nie idzie jak trzeba. 
Koúcióù winien byã bowiem solà ziemi 
i zaczynem dla úwiata, a jego siùà jest 
pokora i bezinteresowna miùoúã.

Franciszek wskazaù takýe na trzy 
postaci: úw. Teresæ od Dzieciàtka 
Jezus, úw. Franciszka Ksawerego 
i sùuýebnicæ Boýà Paulinæ Jaricot jako 
szczególnych patronów tego miesiàca. 
Wszyscy oni poprzez modlitwæ, 
gùoszenie Ewangelii i konkretne ofiary 

wspierali misje i mówià nam, ýe nikt nie jest wykluczony z tego 
dzieùa. „Idê, Pan nie zostawi ciebie samego – zachæcaù Papieý; - 
Œwiadczàc, odkryjesz, ýe Duch Úwiæty przyszedù przed tobà, aby 
przygotowaã ci drogæ. Odwagi, bracia i siostry! Odwagi, Matko 
Koúciele! Odzyskaj swojà pùodnoúã w radoúci misji!”.

Paweù Pasierbek SJ – Watykan

foto Wojciech Kapusta
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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 Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

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

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na PaŸdziernik

Ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Œwiêtego wzbudzi³o now¹ 
wiosnê misyjn¹ w Koœciele.

Wyjaœnienie intencji

https://www.ampolska.co/

PaŸdziernik jest miesi¹cem misji. Odpowiedzi¹ na papieski apel mo¿e 
byæ choæby odmawianie w tym miesi¹cu koñcowej modlitwy ze 
wspomnianej homilii Franciszka: Tchnij na nas Duchu Œwiêty, porywczy 
wietrze Boga. Tchnij w nasze serca i spraw, abyœmy oddychali czu³oœci¹ 
Ojca. Tchnij na Koœció³ i pchnij go a¿ po krañce ziemi, aby niesiony przez 
Ciebie, nie niós³ niczego innego jak tylko Ciebie. Tchnij na œwiat delikatne 
ciep³o pokoju i orzeŸwiaj¹ce pokrzepienie nadziei. PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, 
przemieñ nasze wnêtrze i odnów oblicze ziemi. Amen.

PAZDZIERNIK
NADZWYCZAJNY  
MIESIAC MISYJNY

Zapraszamy na Ró¿aniec 
w naszym koœciele:

DNI POWSZEDNIE: o godzinie 17.30
NIEDZIELE: o godzinie 15.30
RÓ¯ANIEC DLA DZIECI: we wtorki i czwartki o godzinie 16.30.
  Podczas nabo¿eñstw ró¿añcowych prosimy o o¿ywienie dzie³a 
misyjnego Koœcio³a i zaanga¿owanie siê w misje ka¿dego 
ochrzczonego.

Odpowiadaj¹c na wezwanie papie¿a, by w tym miesi¹cu 
szczególnie zwróciæ uwagê na misyjnoœæ Koœcio³a, 
chcielibyœmy ponownie wesprzeæ s. El¿bietê Blok, której - 
jak pamiêtamy - pomagaliœmy przy budowie i wyposa¿eniu 
szko³y w Uyo w Nigerii.

W szkole uczy siê ju¿ ponad szeœæset dzieci i konieczne  
w chwili obecnej jest dobudowanie kolejnego skrzyd³a. 
Dlatego te¿ w niedzielê 20 paŸdziernika zbieramy ofiary do 
puszek na pomoc w rozbudowie szko³y w Uyo.

Z góry dziêkujemy za ofiarnoœæ. Bóg zap³aæ.
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Dzieje i legendy ró¿añca

Ró¿aniec jest jedn¹ z najbardziej popularnych modlitw 
na œwiecie. Znany – jeœli idzie o formê – od bardzo dawna 
w religiach Dalekiego Wschodu, w prawos³awiu i oczywiœcie 

w katolicyzmie.
Nie jest to modlitwa przypisana 

do jakiejœ jednej epoki, jest 
ponadczasowa. Siêgaj¹ do niej ludzie 
bardzo proœci i wykszta³ceni, 
duchowni i œwieccy. PaŸdziernik 
w Koœciele katolickim w Polsce jest 
miesi¹cem modlitwy ró¿añcowej.

Do odmawiania ró¿añca kilka-
krotnie wzywa³a Matka Bo¿a 
w czasie objawieñ: w Lourdes, w La 
Salette i w Fatimie. Matka Teresa z Kalkuty nieustannie go 
odmawia³a. Jan Pawe³ II mówi³: “Ró¿aniec, to moja ulubiona 
modlitwa! Taka wspania³a modlitwa! Wspania³a w jej prostocie i jej 
g³êbi. W tej modlitwie powtarzamy po wielekroæ s³owa, które 
Dziewica Maryja us³ysza³a od Archanio³a i od swej kuzynki El¿biety. 
Koœció³ w swojej ca³oœci w³¹cza siê w te s³owa”.

Ró¿aniec to po pierwsze sposób modlitwy, po drugie zaœ s³u¿¹ce 
do niej “narzêdzie” – sznur paciorków odpowiednio podzielonych, na 
których odlicza siê wypowiadane formu³y modlitewne. Ta postaæ 
ró¿añca, któr¹ znamy dzisiaj nie powsta³a od razu, lecz kszta³towa³a 
siê przez wieki przechodz¹c ró¿ne etapy.

Od pocz¹tku chrzeœcijañstwa wielu wiernych bardzo powa¿nie 
traktowa³o s³owa œw. Paw³a: “Nieustannie siê módlcie” (1Tes 5,17). 
Odpowiedzi¹ na to wezwanie, szczególnie w œrodowiskach 
pustelniczych i zakonnych, by³y modlitwy powtarzalne, czyli krótkie 
zwarte formu³y wielokrotnie powtarzane, które skupia³y myœli 
a serca wznosi³y ku Bogu. Znane s¹ np. œwiadectwa o pustelniku 
Pawle z Teb (III w.), który stara³ siê odmawiaæ ka¿dego dnia trzysta 
razy “Ojcze nasz”. Do liczenia modlitw u¿ywa³ trzystu kamyków, 
które k³ad³ sobie na kolana i stopniowo zrzuca³.

Od w. VI u¿ywano ju¿ do takiego liczenia sznura z paciorkami. 
Z IX wieku pochodzi najstarsze znane œwiadectwo wskazuj¹ce, ¿e 
jedn¹ z takich powtarzalnych formu³ by³o zaczerpniête z Ewangelii 
pozdrowienie anielskie “Zdrowaœ Mario”. Modlitwa ta bardzo 
rozwinê³a siê w œredniowieczu, które odznacza³o siê niezwyk³ym 
nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej. Wtedy te¿ pojawi³ siê zwyczaj 
odmawiania 150 “Zdrowaœ”, co by³o inspirowane psa³terzem, który 
liczy 150 psalmów. Dlatego te¿ mówiono o “psa³terzu Maryi”.

Mniej wiêcej od XII w. znany jest zwyczaj przeplatania modlitwy 
“Zdrowaœ Maryjo” z “Ojcze nasz”. Równie¿ w œredniowieczu, 
w czasie jednej z wielkich epidemii d¿umy do pozdrowienia 
anielskiego dodano drug¹ czêœæ: “Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl 

siê za nami grzesznymi teraz i w godzinê œmierci naszej”.
Nadanie tej modlitwie nazwy “ró¿aniec” nie jest ³atwe do 

wyjaœnienia, choæ wiadomo z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e ró¿a od bardzo 
dawna jest symbolem Matki Bo¿ej. Byæ mo¿e wp³yw mia³ tu 
œredniowieczny wieniec z kwiatów, który w niektórych jêzykach 
nazywano w³aœnie “ró¿añcem”.

Wyjaœnienie mo¿e przynosiæ pewna XIII-wieczna legenda. 
Opowiada ona o bardzo leniwym m³odzieñcu, którego jedynym 
dobrym uczynkiem by³o to, ¿e ka¿dego dnia splata³ wieniec z ró¿ 
i przyozdabia³ nim figurê Maryi. Dotkniêty ³ask¹ wst¹pi³ do zakonu. 
Jednak¿e nie mog¹c w klasztorze codziennie zbieraæ kwiatów na 
wieniec, zaprzesta³ swojego zwyczaju.

By³o mu tego ¿al i ju¿ zamierza³ opuœciæ klasztor, ale pewien 
stary mnich udzieli³ mu takiej rady: “Jeœli chcesz ¿yciem nowym 
cieszyæ Maryjê Królowê, z szlachetnych czynów wianek w ka¿dy 
dzieñ niech dostanie. Wplataj weñ s³owa chwa³y (…) po piêædziesi¹t 
“Zdrowaœ Maryja” codziennie bêdziesz odmawiaæ. To ju¿ bêdzie 
ca³y wieniec, który ona bardziej ceni niŸli lilie, niŸli ró¿e”.

W XV wieku  odmawianie ró¿añca po³¹czono z rozwa¿aniem 
¿ycia Jezusa i Maryi. Wyodrêbniono 15 istotnych momentów z ich 
¿ycia i powi¹zano je z dziesi¹tkami “Zdrowaœ Maryjo”. Tajemnice 
podzielono na trzy czêœci: radosne, bolesne i chwalebne. W ten 
sposób w ci¹gu wieków ukszta³towa³a siê taka postaæ ró¿añca, jak¹ 
znamy dzisiaj.

Przez d³ugi czas powstanie ró¿añca kojarzono z postaci¹ 
œw. Dominika, który mia³ go “otrzymaæ” od samej Matki Bo¿ej 
podczas objawienia. Widaæ jednak, ¿e ró¿aniec powstawa³ przez 
wieki i nie sposób przypisaæ jego wynalezienie jednemu 
cz³owiekowi. Niew¹tpliwie natomiast œw. Dominik i jego bracia, 
którzy jako wêdrowni kaznodzieje przemierzali œwiat, ogromnie 
przyczynili siê do rozpowszechnienia tej modlitwy. W 1569 r. papie¿ 
Pius V, dominikanin, specjalnym dokumentem nada³ ró¿añcowi 
dzisiejsz¹ formê. Przez wieki dominikanie mieli wy³¹czne prawo 
zak³adania bractw ró¿añcowych i do dziœ s¹ bardzo mocno zwi¹zani 
z ró¿añcem.

Obecnie ró¿aniec jest modlitw¹ dwuwarstwow¹. Specyficzna 
technika modlitewna, która polega na powtarzaniu pacierzy jest 
przygotowaniem serca i umys³u do rozwa¿ania najwa¿niejszych 
wydarzeñ z ¿ycia Chrystusa i Jego Matki, które zarazem s¹ dziejami 
naszego zbawienia.

Rytm i melodyka s³ów w ró¿añcu nieustannie podtrzymuj¹ wiêŸ 
z Bogiem, pozwalaj¹ w skupieniu rozwa¿aæ tajemnice, budz¹ 
pragnienie g³êbszej wiary i otwieraj¹ cz³owieka na ³askê Bo¿¹. Tych 
wydarzeñ, nazywanych tajemnicami, które rozwa¿amy w ró¿añcu 
jest dwadzieœcia: radosne, œwiat³a, bolesne, chwalebne. Ka¿dej 
z nich odpowiada dziesi¹tka ró¿añca, czyli jedno “Ojcze nasz”, 
10 “Zdrowaœ Mario” i jedno “Chwa³a Ojcu”.

Cyprian Klahs, https://ekai.pl/rozaniec-dzieje-i-legendy-2/

SAGA  DWÓCH CHÓRÓW

Dwie kolejne niedziele (29 wrzeœnia i 6 paŸdziernika) po mszach œw. autor tej ksi¹¿ki, Pan 
Konrad Hoga, wpisywa³ autografy na egzemplarzach napisanej i wydanej elegancko 
œwietnej monografii, poœwiêconej dwóm wybitnym zespo³om œpiewaczym. 

Pierwsza czêœæ, oparta na dostêpnych dokumentach Ÿród³owych, opisuje dzia³alnoœæ Chóru 
“Cecylia Wrzeszcz”, póŸniej, wskrzeszonego po II Wojnie Œwiatowej, znanego starszym 
mieszkañcom Gdañska Chóru ”Feliksa Nowowiejskiego”. Dzia³alnoœæ tego Chóru opisana jest 
bardzo szczegó³owo na tle przedwojennej i powojennej historii Gdañska, od powstania Chóru 
w roku 1919 do ostatniego wystêpu Chóru w 1984 roku. Zestawiono równie¿ ¿yciorysy 
i dokonania osób szczególnie zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ Chóru, m.in.. ksiêdza profesora 
Józefa Orszulika.  Do pierwszej czêœci do³¹czono 39 stron, zawieraj¹cych kopie dokumentów 
i zdjêæ z wa¿niejszych wydarzeñ.

Druga czêœæ ksi¹¿ki dotyczy dzia³alnoœci œpiewaczej w Osowej, od powstania naszej parafii 
do roku 2018. Równie¿ w tej czêœci znaleŸæ mo¿na bardzo szczegó³owe opisy dzia³ania Chóru 
Orszulika oraz 148 stron kopii dokumentów i zdjêæ z wa¿niejszych wydarzeñ. Dodaæ nale¿y, ¿e 
opisana  w ksi¹¿ce historia Chóru Orszulika stanowi tak¿e czêœæ historii nasze Parafii.

Autor ksi¹¿ki wykona³ wielk¹ pracê tworz¹c to dzie³o, maj¹ce niezwyk³¹ wartoœæ 
poznawcz¹. Podj¹³ siê trudu przygotowania ksi¹¿ki, pokazuj¹cej ile pracy poœwiêcaj¹ amatorzy - 
œpiewacy, by œpiewaj¹c na czeœæ Pana Boga, podwójnie siê modliæ. 

JJ
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Z cyklu: Wspomnienia z czasów wojennych

ajbardziej makabryczny widok, którego nigdy nie zapomnê by³ 
w trzech piwnicach, gdzie od trzech dni mordowano wiêŸniów. Piwnice 
o wymiarach 4 x 2,5 metra zawalone by³y trupami. W pierwszej u³o¿one by³y 
cia³a od œciany do œciany, jeden stos na wysokoœæ oko³o 1,5 metra, drugi 
ni¿szy, a w drzwiach i na schodach prowadz¹cych na dó³ le¿a³ bez³adny stos 
zabitych strza³em w ty³ g³owy. Ka¿dy mia³ rêce zwi¹zane w tyle. W innych 
piwnicach by³o mniej u³o¿onych stosów, wiêcej by³o cia³ tak jak padali w dó³. 
WiêŸniów widocznie wprowadzano tam pojedynczo, ze zwi¹zanymi rêkoma, 
a po otwarciu drzwi, strzelano w ty³ g³owy i wiêzieñ pada³ w dó³. Gdy kupa 
trupów dochodzi³a do poziomu drzwi sk³adano cia³a w stosy, by zrobiæ 
miejsce nowym ofiarom. (…) W³adze miasta, spêdzi³y miejscowych ¯ydów 
do wynoszenia trupów z piwnic. £adowano je na samochody i wywo¿ono na 
cmentarz. (…)  W tym samym dniu, po po³udniu, zorganizowano 
manifestacyjny pogrzeb, w którym pozostali przy ¿yciu wiêŸniowie brali 
równie¿ udzia³. By³o nas tam oko³o 20 - tu Polaków i Ukraiñców. Szliœmy 
ulicami Sambora, od wiêzienia na cmentarz. (…)

24 czerwca 1941 roku wyruszyliœmy w drogê powrotn¹ do Borys³awia. 
Pieszo, ca³a nasza uratowana szóstka. (…) Ju¿ na Górze Rad³owickiej 
spotkaliœmy grupê ludzi id¹cych do Sambora na nasz pogrzeb. Dowiedzieli 
siê bowiem, ¿e w Samborze wszystkich wiêŸniów wymordowano. Na nasz 
widok ludzie ci poklêkali na szosie i modl¹c siê dziêkowali Panu Bogu 
i Matce Najœwiêtszej za nasze ¿ycie. (….) W Borys³awiu w nastêpnym dniu 
natrafiliœmy na pogrzeb zamordowanej tam przez NKWD m³odzie¿y. Byli 
tam Polacy i Ukraiñcy. Kondukt pogrzebowy szed³ z ulicy Pañskiej na 
Wolankê, gdzie podzieli³ siê na dwie grupy. Polaków niesiono ulic¹ 
Moœcickiego do koœcio³a na Wolance i na cmentarz katolicki, a Ukraiñców 
ulic¹ Bobrowskiego do cerkwi i na cmentarz w Tustanowicach.

Tak zakoñczy³ siê mój ponadroczny pobyt w areszcie w Borys³awiu 
i w wiêzieniach w Drohobyczu i Samborze.

Po ponad pó³tora roku Mama wreszcie zobaczy³a swojego 
zmaltretowanego, ale ¿ywego mê¿a – a ja Tatusia. Takie prze¿ycia w czasie 
wojny powoduj¹, ¿e ma³y - teraz „ju¿” czteroletni ch³opczyk, choæ niewiele 
rozumiej¹cy z brutalnego œwiata doros³ych, musi byæ gotowy w ka¿dej 
chwili, do zmierzenia siê z przerastaj¹cymi jego wyobraŸniê, wydarzeniami.

adoœæ z powrotu wymizerowanego, ale ¿ywego, Ojca do domu, 
przeplata³a siê z obaw¹, jak pod now¹ okupacj¹ potoczy siê ¿ycie? 
Tato ukoñczy³ Wieczorow¹ Szko³ê Handlow¹ i zawsze marzy³ 

o w³asnym sklepie. Wróciwszy z wiêzienia w Samborze zacz¹³ handlowaæ. 
Najpierw warzywami i owocami z naszego i babcinego warzywniaka. 
Zarobiwszy - po kolejnych handlowaniach, pieni¹dze pojecha³ rowerem na 
wieœ z „towarem”, który poszukiwany by³ na wsiach - czyli nafta, 
zapalniczki i kamyczki do zapalniczek, papierosy i temu podobne miejskie 
produkty i przywióz³ o wiele wiêcej ni¿ mo¿na by³o „pozyskaæ” z naszych 
ogródków. I tak w nied³ugim czasie na tyle siê „wzbogaci³”, ¿e otworzy³  
niedaleko od nas, na ul. Ho³ówki za strumykiem Ponerlak, malutki sklepik 
o powierzchni okoùo 15 m². Byù to pustostan po sklepie drogeryjnym, 
w którym Tato sprzedawa³ - jak siê nieraz ¿artobliwie mówi³o szwarc, myd³o 
i powid³o. Taki sklepik - jak siê okaza³o, by³ tu bardzo potrzebny, poniewa¿ 
po drugiej stronie strumyka zosta³ zlikwidowany sklepik pañstwa Weissów – 
rodziców Szewacha, póŸniejszego przewodnicz¹cego Knesetu, którzy jako 
¯ydzi musieli siê ukrywaæ. Na pocz¹tku Tato mia³ w sklepiku bardzo ubogi 
asortyment - m.in. papierosy „Juno”, „Cassino” i „Salem”, bibu³ki 
„Solali” do skrêcania papierosów. Potem, oprócz artyku³ów pierwszej 
potrzeby, mia³ ca³y asortymentu wyrobów pasmanteryjnych - a nawet 
zabawki. Pamiêtam jak niejednokrotnie biega³em do sklepu Taty „pomagaæ” 
mu w pracy. Mieszkaj¹ca w Wa³brzychu borys³awianka, Przewodnicz¹ca 
Ko³a Terenowego Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Drohobyckiej, pani 
Irena Froch, mówi³a mi, ¿e jako dziecko robi³a zakupy w Ojca sklepiku. 
Pewnie te¿ w Ojca sklepie robi³a zakupy pani Maria Potê¿na lub pani Julia 
Lasotowa dla, ukrywaj¹cej siê w piwnicy pobliskiej ochronki, rodziny 
Szewacha Weissa.

Jak wiemy z historii, Niemcy mamili Ukraiñców niepodleg³¹ Ukrain¹, 
wykorzystuj¹c ich dla swoich celów. W nied³ugim czasie po zajêciu 
Borys³awia, Niemcy „przyznali” Ukraiñcom - jak siê potem okaza³o, ca³e 
24 godziny „samostijnej Ukrainy” i zezwolili Ukraiñcom na 
przeprowadzenie „etniczno-politycznej” czystki. Niemcy zak³adali, ¿e 
miejscowi lepiej wiedz¹ gdzie ukrywaj¹ siê ¯ydzi i kto by³ aktywist¹ 
komunistycznym. Na przyk³ad przyjaciel moich Rodziców  pan W³adys³aw  
Turek widzia³ jak Niemcy prowadz¹ m³odego Polaka, Mariana Ogodzieñca, 

OKUPACJA SOWIECKA

OKUPACJA NIEMIECKA

R

Dokoñczenie rozdzia³u z poprzedniego numeru biuletynu.
Poprzedni odcinek zakoñczy³ siê opisem likwidacji przez NKWD w poœpiechu 
wiêzienia w Samborze, przed wejœciem Niemców 22 czerwca 1941 roku.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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który by³ komunist¹ i w czasie okupacji sowieckiej pracowa³ w 
NKWD. ¯e by³ draniem, niech œwiadczy nastêpuj¹ce zapamiêtane przez 
pana W³adka zdarzenie. Po zajêciu w 1939 roku polskich ziem przez ZSRS, 
zabroniono organizowania procesji Bo¿ego Cia³a na ulicach miast. Procesje 
odbywa³y siê tylko woko³o koœcio³a. Gdy procesja z monstrancj¹ mija³a 
stoj¹cych na ulicy ludzi, wszyscy przyklêkali, oddaj¹c ho³d Jezusowi 
ukrytemu w Najœwiêtszym Sakramencie. Jedynie Ogodzieniec stoj¹cy w 
gronie kolegów, w kapeluszu – jako zatwardzia³y komunista, tego nie zrobi³. 
Jeden z jego kolegów W³adek Dubis, zwróci³ mu na to uwagê, ¿e chocia¿by 
zdj¹³ ten kapelusz. Dosz³o do utarczki miêdzy nimi, w efekcie której, 
kapelusz spad³ z g³owy Ogodzieñca, który odwróci³ siê i wszed³ do budynku 
NKWD – bo obok niego stali. Po chwili wysz³o stamt¹d kilku 
enkawudzistów i aresztowali Dubisa. Po wielu miesi¹cach, mój Ojciec 
rozpozna³ go, zastrzelonego i wisz¹cego na ogrodzeniu w wiêzieniu w 
Samborze jak - prawdopodobnie - usi³owa³ uciec w momencie likwidacji 
tego wiêzienia przez enkawudzistów.  

To mamienie Ukraiñców niepodleg³oœci¹ doprowadzi³o nie tylko do 
ich udzia³u w pogromach ¯ydów, ale by³o te¿ okazj¹ do œwiadomego 
realizowania doktryny Bandery i Szuchewycza - do eksterminacji innych 
narodowoœci. W pewnym okresie Polacy zorganizowali system ostrzegania 
siê – m.in. przy pomocy bicia w dzwony, aby daæ szansê ucieczki 
i schowania siê. Pamiêtam, ¿e latem – chyba 1942 roku, dwa razy by³em 
budzony przez rodziców w nocy i razem z dziadkami – ja by³em „uzbrojony” 
w motykê, uciekliœmy na pole dziadków i le¿eliœmy schowani w redlinach 
ziemniaków. 

Rodzice dbali o moje 
duchowe formowanie, wiêc 
od 1943 roku „zacz¹³em” byæ 
ministrantem w naszym 
parafialnym koœciele na 
Wolance, pod wezwaniem 
Œ w i ê t e j  B a r b a r y.  N i e  
s³u¿y³em jeszcze do mszy 
œwiêtej, ale ju¿ bra³em udzia³ 
w nabo¿eñstwach majowych, 
a tak¿e w procesji Bo¿ego 
Cia³a. Nasz proboszcz, ksi¹dz 
Andrzej Osikowicz – na 
zdjêciu z najm³odszymi ministrantami - zosta³ zamordowany 29.12.1943 
roku w obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie. By³ tam 
uwiêziony za ratowanie borys³awskich ¯ydów: katechizowa³ ich, a potem 
chrzci³. Borys³awscy katolicy doprowadzili do uznania go przez izraelski 
Instytut Pamiêci o Holokauœcie Yad Vashem za „Sprawiedliwego wœród 
narodów œwiata”. Zosta³ te¿ poœmiertnie odznaczony przez prezydenta 
Andrzeja Dudê Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Po 
jego aresztowaniu i œmierci, parafi¹ opiekowa³ siê ksi¹dz Stanis³aw Ziobro, 
który równie¿ zosta³ zamordowany przez Niemców za pomaganie ̄ ydom.

Rodzice postanowili w 1943 roku zapisaæ mnie do pierwszej klasy, 
choæ dopiero 1-go paŸdziernika koñczy³em szeœæ lat. Zosta³em przyjêty 
i rozpocz¹³em ¿ywot pierwszoklasisty w „mêskiej” szkole powszechnej -  
przed wojn¹ imienia Adama Mickiewicza, przy ulicy Pañskiej. Do szko³y 
chodzi³em z tornistrem, do którego przymocowana by³a tabliczka do pisania 
i g¹bka, poniewa¿ na pocz¹tku uczyliœmy siê pisaæ rysikiem na czarnej 
tabliczce – a zmazywa³o siê w³aœnie g¹bk¹. 

Ju¿ pod koniec pierwszej klasy, musia³em zdaæ egzamin z „dojrza³oœci
wojennej” i radzenia sobie w nadzwyczajnych okolicznoœciach. By³ piêkny 
s³oneczny dzieñ 26 czerwca 1944 roku, gdy w pewnej chwili us³yszeliœmy 
w klasie nie tak odleg³e, odg³osy bombardowania. Jak siê okaza³o to 
amerykañskie bombowce, aby zniszczyæ dostawy paliwa dla niemieckiej 
armii, w „bia³y” s³oneczny dzieñ zbombardowa³y rafineriê ropy naftowej 
w Drohobyczu - przedwojenny „Polmin”. Pamiêtam, ¿e te samoloty lec¹c na 
wysokoœci powy¿ej zasiêgu artylerii przeciwlotniczej - wygl¹da³y na niebie 
jak srebrne gwiazdki. Precyzyjnie zbombardowali rafineriê, w której 
niestety, pomimo ostrze¿eñ przez Radio Londyn, pracowa³o w tych 
godzinach i zginê³o wielu Polaków. Znajomy Rodziców opowiada³ o akcji 
ratunkowej, w której bra³ udzia³, m.in. o tym, jak ranni ludzie - wbici 
w powyginane ruroci¹gi i rozszarpane konstrukcje, w p³on¹cej ropie, wo³ali 
o ratunek. 

ad p³on¹c¹ rafineri¹ unosi³ siê niczym odwrócony sto¿ek, ogromny 
pióropusz ognia i dymu – widoczny by³ doskonale z Borys³awia. 
Nauczyciele nie bardzo wiedz¹c, co w tej sytuacji zrobiæ, puœcili nas do 
domów. Bieg³em przez pola i jakimiœ okopami, wreszcie ju¿ ulicami 
przybieg³em do domu - jak wspomina³a Mama, blady jak œciana.

Niemcy wycofywali siê pod naporem Armii Czerwonej – pamiêtam, ¿e 
wycofuj¹ce siê oddzia³y niemieckiej armii, rozlokowa³y siê w rejonie naszej 
dzielnicy.

Andrzej Lerch       Dokoñczenie w nastêpnym numerze biuletynu
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³ogos³awiony ksi¹dz W³adys³aw Miegoñ
Kapelan wojskowy, komandor, mêczennik

(1892 - 1942)

Spoœród gdañskich mêczenników jest osob¹ najmniej znan¹, natomiast 
w Gdyni, a zw³aszcza w œrodowisku wojskowym jest osob¹ ogromnie 
popularn¹ i szanowan¹. Cechê, która go szczególnie wyró¿nia³a 

w gronie oficerskim ale tak¿e kap³añskim, by³a jego niezwyk³a dzia³alnoœæ 
dobroczynna, chrzeœcijañska mi³oœæ do 
bardziej potrzebuj¹cych.

Musia³ pokonywaæ i siebie. Wyszed³ 
bowiem z wiejskiej chaty w Samborcu 
ko³o Sandomierza w roku 1892. By³ 
najstarszy z siedmiorga rodzeñstwa. 
Kosztem ogromnych nieraz wyrzeczeñ 
rodzina bardzo zabiega³a, by siê 
wykszta³ci³. W roku 1908 zosta³ przyjêty 
d o  s e m i n a r i u m  d u c h o w n e g o  
w Sandomierzu. Chocia¿ nie nale¿a³ do 
najwybitniejszych kleryków, to jednak 
dziêki cierpliwoœci i pracowitoœci 
uzyskiwa³ dobre oceny w nauce. W roku 
1915 uzyska³ œwiêcenia kap³añskie.

Pragnê przypomnieæ, ¿e trwa³a 
jeszcze wojna, st¹d ju¿ na samym 
pocz¹tku s³u¿by kap³añskiej musia³ 
zastêpowaæ proboszcza. Wspiera³ nie tylko ludnoœæ cywiln¹, ale i rannych 
Austriaków i Rosjan bez wzglêdu na sympatie narodowe i polityczne. Krótko 
pracowa³ w kolejnych parafiach jako wikariusz i prefekt szkolny: 
G³owaczewo, I³¿a - to nastêpne placówki. Zak³ada³ ochronki dla dzieci, 
zespo³y œpiewacze i teatralne.

Wraz z narodzinami II Rzeczpospolitej poprosi³ biskupa o pozwolenie 
na objêcie kapelanii przy wojsku polskim,. Przydzielono go do pierwszego 
batalionu morskiego - zal¹¿ka Polskiej Marynarki Wojennej 
w Aleksandrowie Kujawskim. W formacji tej prze¿y³ niezapomniane 
wkroczenie polskich wojsk na Pomorze i by³ œwiadkiem zaœlubin Polski 
z morzem.

Uczestniczy³ ze swoim batalionem w Bitwie Warszawskiej (1920 roku) 
na odcinku ostro³êckim. Wyró¿ni³ siê tu szczególn¹ odwag¹ 
i pomys³owoœci¹. Chodzi³o bowiem o to, by któryœ z oficerów dokona³ 
rozeznania wœród wrogów; nikt z oficerów nie zg³osi³ siê na ochotnika. 
Dokona³ tego ksi¹dz kapelan, by³ wtedy ranny. Przebrany za ¿o³nierza 
rosyjskiego - a zna³ doskonale jêzyk rosyjski - przeszed³ ca³y obóz wrogich 
wojsk, rozezna³ ich uzbrojenie i s³abe punkty, dziêki czemu póŸniejsze walki 
zakoñczy³y siê sukcesem. Za ten wyczyñ otrzyma³ Krzy¿ Walecznych 
i Krzy¿ Virtuti Militari.

W roku 1919 wraz z batalionem zosta³ przeniesiony do Pucka. Puck 
liczy³ wtedy 4 - 5 tysiêcy mieszkañców i kilkuset marynarzy. To tutaj ksi¹dz 
W³adys³aw podj¹³ siê tworzenia oœrodków kultury, organizowania ¿ycia 
kulturalnego marynarzy, oficerów i mieszkañców, Z jego inicjatywy 
wyg³aszano pogadanki z historii Polski, ale i Pomorza. Dla oficerów, którzy 
ukoñczyli akademiê rosyjsk¹, prowadzi³ kursy polonistyczne. Za³o¿y³ teatr, 
chór, orkiestrê, wystawia³ nawet operetkê, a tak¿e misteria religijne. 
Organizowa³ seanse filmowe, za³o¿y³ bibliotekê.

Po powo³aniu do ¿ycia Dowództwa Floty (1922 rok), zosta³ 
przeniesiony do Gdyni. Tu tak¿e zorganizowa³ bogate ¿ycie kulturalne; 
ogromnym powodzeniem cieszy³ siê zw³aszcza teatr, który integrowa³ 
marynarzy z cywilnymi mieszkañcami. W roku 1934 zosta³ kapelanem 
Dowództwa Floty w stopniu komandora podporucznika. Przy klubie 
oficerskim za³o¿y³ bibliotekê, wyposa¿y³ w gramofon, radio, za³o¿y³ 
orkiestrê smyczkow¹. 

G³ównym polem jego dzia³alnoœci by³a jednak praca duszpasterska. 
Pomaga³ ka¿demu, nawet wtedy, gdy wiedzia³ o tym, ¿e jest nabierany. 
Nawi¹za³ wiêzy z miejscowymi ludŸmi; jego przyjació³mi byli na przyk³ad 
Budziszowie, Antoni i Alojzy. Sprawowa³ opiekê duszpastersk¹ nad 
¿o³nierzami na Westerplatte, w kaplicy umieœci³ Matkê Bosk¹ 
Czêstochowsk¹.

Wreszcie 1 wrzeœnia 1939 roku. Pu³kownik Stanis³aw D¹bek wyda³ 
odezwê, ¿e bêdzie broni³ Wybrze¿a do ostatniego naboju, To bohaterskie 
zobowi¹zanie (potem dotrzymane) obejmowa³o wszystkich oficerów 
i ¿o³nierzy.

Jedna scenka. Ranny ¿o³nierz opowiedzia³, ¿e ksi¹dz kapelan by³ razem 
z ¿o³nierzami w okopie. Zauwa¿y³, ¿e w jednym z okopów zaleg³a cisza. 

S¹dz¹c, ¿e jest tam ranny ¿o³nierz, doczo³ga³ siê do niego i zobaczy³ 
przera¿onego ¿o³nierza, który siê modli³ zamiast strzelaæ. Otrzyma³ 
reprymendê - trzeba strzelaæ, walczyæ i wtedy siê modliæ.

By³ z za³og¹ w dniu klêski 19 wrzeœnia. Niemcy zezwolili na katolicki 
pogrzeb pu³kownika D¹bka (wtedy jeszcze nie by³o zara¿enia  duchem SS-
mañskim). Ceremonii dokona³ ksi¹dz Miegoñ i to z honorami wojskowymi 
na terenie szpitala.

Wkrótce pojawi³o siê Gestapo i sytuacja zupe³nie siê zmieni³a. Zaczê³y 
siê rozstrzeliwania, a innych wywo¿ono do obozów. Natomiast ksi¹dz 
kapelan, dziêki wstawiennictwu znajomego Niemca, mia³ byæ uwolniony. 
Jednak zdecydowanie odmówi³, chcia³ byæ ze swoimi ¿o³nierzami. Zosta³ 
wywieziony do niemieckich obozów, a w roku 1942 zosta³ osadzony w 
Dachau. By³ to rok niezwykle tragiczny dla ksiê¿y w tym obozie, bo a¿ 644 
ksiê¿y ponios³o œmieræ. W paŸdzierniku 1942 roku, dok³adnie 15 - go 
o godzinie 8.00 straszliwie wykoñczony przeszed³ do domu Ojca.

Jeszcze jeden w¹tek. Garnizon wojskowy w Gdyni rozrasta³ siê wraz 
z rozbudow¹ floty wojennej. To ksi¹dz Miegoñ zainicjowa³ budowê 
koœcio³a garnizonowego w Gdyni Oksywiu. Budowano go ze sk³adek 
wojskowych. Pierwsz¹ mszê odprawi³ ksi¹dz Miegoñ 15 sierpnia 1939 
roku. Niemcy zamienili koœció³ na magazyn wojskowy. Komuniœci 
kontynuowali te praktyki a¿ do roku 1981, gdy koœció³ zosta³ przekazany 
parafii wojskowej. Otrzyma³ tytu³ Matki Boskiej Czêstochowskiej. Powoli 
przygotowywano koœció³ do normalnej funkcji duszpasterskiej. W kruchcie 
umieszczono popiersie ksiêdza komandora W³adys³awa Miegonia 
z napisem: TOBIE - SERCA  MARYNARZY.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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WYDAWCA: PARAFIA  p .w.  CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE,  u l .  PEGAZA 15.   Modera tor :  Ks .W.  Tokarz .   Druk do u¿ytku wewnêtrznego.  

W dniu 14 wrzeœnia, w Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a 
Œwiêtego, zw³aszcza uczestnicz¹c we Mszy œw. odpustowej, 
liczni parafianie mogli obejrzeæ w pe³nym wystroju prawie 
kompletne prezbiterium naszego górnego koœcio³a.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

