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BIULETYN PARAFII P.W. CHRYSTUSA ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl

MAJ
MIESIAC MARYJNY

KWIECIEÑ 2015

Intencje modlitewne na MAJ
Ogólna: Abyœmy, odrzucaj¹c kulturê obojêtnoœci, mogli zajmowaæ siê
cierpieniami bliŸniego, a szczególnie chorych i ubogich.
Misyjna: aby wstawiennictwo Maryi pomaga³o chrzeœcijanom, ¿yj¹cym
w zsekularyzowanych œrodowiskach, z gotowoœci¹ g³osiæ Jezusa.

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(marzec 2013):
£aski chrztu dost¹pili:
Zuzanna Jasiewicz, 07.03.2015
Tomasz Mikolcz, 08.03.2015
Karolina Bastian, 08.03.2015
Leon Lipiñski, 08.03.2015
Nina Lipiñska, 08.03.2015
Kaja Koziara, 08.03.2015
Maya Kamiñska, 21.03.2015
Aleksander M³odkowski, 21.03.2015

foto Wojciech Kapusta

Sakrament bierzmowania przyjê³o:
62 osoby 05.03.2015
Do Pana odszed³:
Ryszard Kurp, l. 72

Zapraszamy wszystkich na

Nabo¿eñstwa Majowe
odprawiane codziennie
o godzinie 20.30.
Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”

Poœwiêciæ siê Maryi...

P

Maryjo, Królowo Polski,
Uproœ nam wiarê
g³êbok¹ w Boga.
Maryjo Królowo Polski,

oœwiêciæ siê Maryi - to znaczy przyj¹æ Jej pomoc, by oddaæ nas
Ucz nas pok³adaæ
samych i ludzkoœæ Temu, który jest Œwiêty, nieskoñczenie Œwiêty;
przyj¹æ Jej pomoc - uciekaj¹c siê do Jej matczynego serca,
nadziejê w Bogu.
otwartego pod Krzy¿em mi³oœci¹ do ka¿dego cz³owieka, do ca³ego
œwiata - aby oddaæ œwiat i cz³owieka, i ludzkoœæ, i wszystkie narody
Maryjo Królowo Polski,
Temu, który jest Nieskoñczenie Œwiêty. Œwiêtoœæ Boga samego objawi³a
Ucz nas, jak Ty, kochaæ
siê w odkupieniu cz³owieka - œwiata - ca³ej ludzkoœci - narodów:
Boga w ludziach.
w odkupieniu przez ofiarê Krzy¿a. “Za nich poœwiêcam w ofierze
samego siebie” powiedzia³ Jezus (J 17,19).
Moc¹ odkupienia œwiat i cz³owiek jest poœwiêcony. Jest oddany
Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii
Temu, który jest nieskoñczenie Œwiêty. Jest oddany i zawierzony samej
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych
Mi³oœci. Mi³oœci mi³osiernej.
Matka Chrystusa wzywa nas i zaprasza, abyœmy zjednoczyli siê i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹
z Koœcio³em Boga ¯ywego w tym poœwiêceniu œwiata, w tym oddaniu, pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez
przez które œwiat - ludzkoœæ - narody - wszyscy poszczególni ludzie s¹ przelew na konto:
Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
oddani Ojcu Przedwiecznemu moc¹ Chrystusowego odkupienia. Oddani
Pegaza 15
w przebitym na Krzy¿u Sercu Odkupiciela.
80-299 Gdañsk-Osowa
Matka Odkupiciela wzywa nas, zaprasza i pomaga nam zjednoczyæ
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
siê z tym poœwiêceniem i oddaniem œwiata. Wtedy bowiem znajdziemy
siê najbli¿ej Serca Chrystusa przebitego na Krzy¿u.
UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 1900 do 2000.
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PODZIÊKOWANIE Z MARIUPOLA

Ksi¹dz Kanonik Wojciech Tokarz
Proboszcz Parafii Chrystusa Zbawiciela
w Gdañsku-Osowej

Mariupol,25.03.2015

Czcigodny Ksiê¿e Proboszczu Wojciechu
Chcemy z ña³ågî serca podziêkowaæ Ksiêdzu Proboszczowi za
zorganizowanie pomocy i zebranie w Waszej Parafii pieniêdzy ïà
potrzeby naszej wsðólïîty parafialnej w Mariupolu.Wszystkie
przekazane pieni¹dze dotar³y do nas. Ciê¿ko wyraziæ s³owami nasz¹
wdziêcznoœæ Wam, Ksiê¿e Proboszczu i Waszym Parafianom.
Dziêkujemy, ¿å nie jest Wam obojêtna sytuacja, w jakiej siê znajdujemy
i ¿e macie otwarte serca dla nas w tym ciê¿kim czasie.
Polecamy Ksiêdza Proboszcza i ca³¹ Ðàràfiê Chrystusa Zbawiciela
naszej Matce Jasnogórskiej, prosz¹c, àÜó wyjednala Wam u Swego
Syna wszelkie potrzebne ³aski. I Was równiå¿ prosimy î modlitwê, àbó
ta straszna wojna skoñczy³a siê i àbó ju¿ nigdy na naszych ziemiach nie
ðrzålåwà³à siê niewinna krew.
Jeszcze raz wielkie Âóg zàð³aæ i ðîzdràwiàmó z Mariupola.
î. Leonard Aduszkiewicz OSPPE
î. Pawel Tomaszewski OSPPE

Z cyklu: Ciekawe teksty z prasy

Niebezpieczna pigu³ka
Z lek. med. Monik¹ Wojtkiewicz, specjalist¹ po³o¿nikiem-ginekologiem, o
dzia³aniu pigu³ki "dzieñ po" rozmawia Jan Hlebowicz.
Jan Hlebowicz: Pigu³ka "dzieñ po" bêdzie dostêpna w Polsce bez
recepty dla osób, które ukoñczy³y 15. rok ¿ycia. Czym jest i jak dzia³a ten
œrodek medyczny?
Monika Wojtkiewicz: Mechanizm jego dzia³ania zale¿y od tego, w którym
momencie cyklu kobiety dosz³o do wspó³¿ycia. Je¿eli stosunek seksualny
mia³ miejsce przed owulacj¹, mo¿na spodziewaæ siê, ¿e dojdzie do
zablokowania jajeczkowania. Natomiast je¿eli wspó³¿ycie odby³o siê
w okresie oko³oowulacyjnym, w³¹czaj¹ siê inne mechanizmy dzia³ania tego
œrodka. Wp³ywa on wówczas na receptywnoœæ endometrium, czyli zdolnoœæ
do produkowania hormonu, jakim jest progesteron. Jest on niezbêdny w tym
okresie, aby przygotowaæ endometrium do zagnie¿d¿enia, czyli przyjêcia
zarodka, który ju¿ jako powsta³e ¿ycie wêdruje w jajowodzie do jamy
macicy. W tym przypadku mamy do czynienia z dzia³aniem
przeciwzagnie¿d¿eniowym. Œrodek mo¿e mieæ tak¿e dzia³anie
wczesnoporonne.
Jednak czêœæ lekarzy publicznie mówi, ¿e nie jest to œrodek
wczesnoporonny.
Ró¿nica wynika z przyjêtej terminologii. Ca³y œwiat naukowy zgadza
siê, ¿e pocz¹tkiem ¿ycia jest po³¹czenie gamety ¿eñskiej i mêskiej.
Natomiast, najprawdopodobniej ze wzglêdu na potrzeby firm
farmaceutycznych, niektóre œrodowiska lekarskie "przek³adaj¹" moment
powstania ¿ycia na czas zagnie¿d¿enia siê zarodka, które nastêpuje od 4 do 6
dni po po³¹czeniu siê gamet.
Pigu³ka "dzieñ po" jest lekarstwem?
Je¿eli ktoœ uznaje ci¹¿ê za chorobê, z której nale¿y siê leczyæ. A ci¹¿a to
nie choroba...
Zwolennicy pigu³ki podkreœlaj¹, ¿e tam, gdzie wprowadzono preparat,
spad³a liczba aborcji.
Publikacje naukowe nie potwierdzaj¹, by szerokie udostêpnienie tzw.
antykoncepcji awaryjnej zmniejsza³o w populacji czêstoœæ aborcji. Wrêcz
przeciwnie - liczba aborcji mo¿e nawet wzrosn¹æ. Mimo za¿ycia tego œrodka
hormonalnego, w 2 przypadkach na 100 kobieta zachodzi w ci¹¿ê. Niestety,

zastosowanie œrodka mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia p³odu. W takiej
sytuacji najprawdopodobniej kobieta podejmie decyzjê o aborcji z obawy
przed urodzeniem chorego dziecka.
Pigu³ki "dzieñ po" s¹ bezpieczne dla zdrowia za¿ywaj¹cych je kobiet?
Myœlê, ¿e ka¿dy zdroworozs¹dkowy cz³owiek po przeczytaniu ulotki
dojdzie do wniosku, ¿e œrodek ten nie jest obojêtny dla organizmu. Jak
wskazuje sam producent, du¿e dawki œrodka farmaceutycznego mog¹
wywo³aæ obfite krwawienia z dróg rodnych, bóle i zawroty g³owy, wymioty,
a tak¿e negatywnie wp³yn¹æ na uk³ad sercowo-naczyniowy i nerwowy oraz
na psychikê kobiety.
W ulotce znajdziemy informacjê, by nie stosowaæ preparatu czêœciej ni¿
raz w cyklu miesi¹czkowym...
Œrodek zawiera du¿¹ dawkê hormonów, nieobojêtn¹ dla zdrowia.
Przyjmowanie go, nawet zgodnie z zaleceniami producenta, mo¿e
spowodowaæ powa¿ne zaburzenia hormonalne, nie tylko w danym cyklu,
ale tak¿e w kolejnych. U kobiety mog¹ pojawiæ siê problemy m.in. z
regularn¹ miesi¹czk¹. Poza tym, przy powszechnej dostêpnoœci, nie da siê
wykluczyæ, ¿e œrodek bêdzie stosowany czêœciej ni¿ zaleca producent.
Istnieje ryzyko, ¿e czêœæ nastolatek potraktuje go jako kolejn¹ formê
antykoncepcji i bêdzie przyjmowaæ po ka¿dym stosunku, co w przysz³oœci
mo¿e doprowadziæ do trwa³ych zaburzeñ p³odnoœci, a nawet bezp³odnoœci.
Oprócz tego, powszechny dostêp do œrodka mo¿e te¿ sk³oniæ do
nieodpowiedzialnych zachowañ seksualnych i zwiêkszyæ czêstoœæ chorób
przenoszonych drog¹ p³ciow¹.
Pigu³ki "dzieñ po" powinny byæ na receptê?
Zdecydowanie lepszym rozwi¹zaniem jest wydawanie ich z
uwzglêdnieniem decyzji lekarza, poprzedzonej wywiadem i badaniem
lekarskim. W przeciwnym razie kobieta zostaje pozbawiona informacji o
przeciwwskazaniach stosowania œrodka hormonalnego, co mo¿e
negatywnie wp³yn¹æ na jej zdrowie.
Przychodz¹ do pani pacjentki, które chc¹ stosowaæ albo ju¿ stosowa³y
pigu³kê "dzieñ po"?
Zdarza siê, ¿e przychodz¹ do mnie kobiety, które po zastosowaniu tego
œrodka hormonalnego szukaj¹ pomocy. Ich cykl miesi¹czkowy staje siê
nieregularny, cierpi¹ z powodu przewlek³ego krwawienia z dróg rodnych,
maj¹ tak¿e objawy depresji. Takie zaburzenia wymagaj¹ kilkumiesiêcznego
diagnozowania i leczenia. Pacjentki niejednokrotnie przyznaj¹, ¿e gdyby
wczeœniej ktoœ uprzedzi³ je o skutkach ubocznych œrodka, to nigdy nie
zdecydowa³aby siê po niego siêgn¹æ.
Decyzja o siêgniêciu po pigu³kê wynika z braku wiedzy?
Bardzo czêsto tak. Niestety, œwiadomoœæ kobiet na temat w³asnej
p³odnoœci i naturalnego cyklu jest wci¹¿ bardzo niska. Dlatego niezmiernie
wa¿na jest edukacja. W Gdañsku Fundacja "Naprocentrum" pod patronatem
marsza³ka woj. pomorskiego prowadzi bezp³atne zajêcia edukacyjnoinformacyjne "Poznaj siebie...", skierowane do uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dotycz¹ one zdrowia
prokreacyjnego i profilaktyki niep³odnoœci.
Edukacji seksualnej domagaj¹ siê tak¿e feministki i przedstawiciele
œrodowisk lewicowych.
Mówimy o dwóch ca³kowicie odmiennych systemach edukacyjnych,
które zosta³y ju¿ ocenione przez badania statystyczne. Model edukacji,
zwi¹zany z nadmiern¹ seksualizacj¹ m³odzie¿y i promuj¹cy wczesn¹
inicjacjê stosowany w niektórych krajach Europy Zachodniej, nie
doprowadzi³ do pozytywnych skutków, m.in. zmniejszenia odsetka ci¹¿ u
nastolatek, chorób przenoszonych droga p³ciow¹ czy aborcji. Typ edukacji,
o którym ja mówiê, ma zapoznaæ m³odego cz³owieka z jego fizjologi¹, ale
tak¿e godnoœci¹ osoby ludzkiej.
GOŒÆ GDAÑSKI 2015-01-24

H

Pola Nadziei

ospicja dzia³aj¹ce na terenie naszej archidiecezji zaprasza³y do
w³¹czenia siê w akcjê Pola
Nadziei na Pomorzu 2015,
najwiêksz¹ zbiórkê na rzecz
podopiecznych hospicjów. Co roku
pomorskie hospicja otaczaj¹ opiek¹
oko³o trzech tysiêcy osób doros³ych
i dzieci, w tym naszych parafian.
W niedzielê, 26. kwietnia, przed
naszym koœcio³em wolontariusze
zbierali datki, które zasil¹ bud¿et
hospicjów.
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SPOTKANIE M£ODYCH
Lednica 2015

O

d poniedzia³ku, 20. kwietnia, trwaj¹ w naszej parafii katechezy
neokatechumenalne. Zapraszamy w poniedzia³ki i czwartki na
godzinê 19.00 do górnego koœcio³a.

CZYM S¥ KATECHEZY NEOKATECHUMENALNE?
Katechezy nie s¹ lekcjami z religii, nie s¹ tylko dla wierz¹cych, one s¹
dla ka¿dego. Chrystus przyszed³ do wszystkich: wierz¹cych i niewierz¹cych.
Katechezy s¹ g³oszeniem Dobrej Nowiny, ¿e Chrystus
Zmartwychwsta³y przychodzi, aby uczyniæ nas szczêœliwymi. Jeœli chcesz,
mo¿esz z Nim siê spotkaæ i tego doœwiadczyæ.
TEMATY KATECHEZ
- Kim jest Bóg dla ciebie?
- Czy wierzysz w Boga?
- Czy doœwiadczy³eœ w twoim ¿yciu, ¿e Bóg istnieje?
- Czy doœwiadczy³eœ Jego pomocy?
- Kim jesteœ, po co ¿yjesz, jaki sens ma twoje ¿ycie?
- Kerygmat: Dobra wiadomoœæ o twoim zbawieniu! Bóg kocha ciê takiego
jakim jesteœ!
- Czy umiesz czytaæ Pismo Œwiête? Czy rozumiesz co czytasz?
ZAPROSZENIE
Jeœli nie wierzysz, ¿e Bóg ciê kocha;
jeœli boisz siê o swoj¹ przysz³oœæ;
jeœli twoje ma³¿eñstwo prze¿ywa kryzys;
jeœli nie czujesz siê rozumiany przez bliskich;
jeœli jesteœ obci¹¿ony i udrêczony;
jeœli rodzice ciê nie rozumiej¹;
jeœli chcesz pog³êbiæ swoj¹ wiarê
jeœli nie wierzysz, ¿e to, co us³yszysz i prze¿yjesz mo¿e mieæ dla ciebie jakieœ
znaczenie;
nawet jeœli w ogóle nie masz czasu ani chêci ...
TO JEDNAK PRZYJD!
ZAPRASZA
Wspólnota Neokatechumenalna w naszej Parafii, dzia³aj¹ca od czerwca 2010
roku - kontakt z PIOTREM (tel. 887 836 312).

Chrystus prawdziwie
zmartwychwsta³,
Alleluja!

W

sobotê 6. czerwca 2015 odbêdzie siê wyjazd autokarowy
z parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku – Osowej na
,,Lednicê”.
Jest to coroczne spotkanie m³odzie¿y z ca³ej Polski nad jeziorem
Lednickim, gdzie mia³ miejsce chrzest Polski. Spotkanie zosta³o
zapocz¹tkowane 19 lat temu przez ojca Jana Górê i gromadzi oko³o 100 tys.
osób szukaj¹cych Pana, chc¹cych wspólnie prze¿ywaæ spotkanie
z Chrystusem.
Na Polach Lednickich m³odzi gromadz¹ siê ju¿ od rana i chocia¿
oficjalna czêœæ spotkania zaczyna siê po po³udniu, to my przybêdziemy
jeszcze przed po³udniem, aby siê na nie wewnêtrznie przygotowaæ. W tym
czasie bêdziemy mogli poznaæ miejsce, ludzi, wys³uchaæ koncertu,
ciekawej konferencji, wyspowiadaæ siê („na ³¹ce”), a tak¿e odpocz¹æ.
Lednica to przede wszystkim radoœæ. Radoœæ ze spotkania z Panem,
chwalenie Go œpiewem i tañcem.
„Lednica to WYBÓR CHRYSTUSA.
Wybór, który nas kszta³tuje, ale jednoczeœnie zobowi¹zuje,
Jest to nasza odpowiedŸ na Bo¿¹ inicjatywê mi³oœci.”
Tegoroczny temat spotkania brzmi ,,W imiê Ducha Œwiêtego” i jest
kontynuacj¹ spotkañ „W imiê Ojca” oraz „W imiê Syna”. Ka¿da Lednica
stanowi jednak odrêbny temat, dlatego jeœli Ciê nie by³o rok temu, to nic nie
szkodzi, bez problemu odnajdziesz siê w temacie ;-)
Zapraszamy do zadawania pytañ dotycz¹cych wyjazdu oraz ZAPISY
na adres:
lednica2015.osowa@wp.pl
lub bezpoœrednio do mnie (Ania Gierdziejewska): tel.: 698469110
lub do ksiêdza Grzegorza: tel. 509952285 (po 19.00)

Zespóù Effatha
zaprasza wszystkie osoby (w wieku co najmniej 15 lat), które chcà
wùàczyã siæ w úpiew, græ na instrumencie lub pomoc technicznà na
spotkanie organizacyjne, które odbædzie siæ w sobotæ, 9. maja, w
godzinach 10.00-12.00, w salce nr 11.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Stanis³aw ze Szczepanowa (1030-1079)
biskup i mêczennik - Patron Polski
Wspomnienie liturgiczne w dniu 8. maja

P

o œmierci dotychczasowego biskupa Krakowa Lamberta, na ¿¹danie
duchowieñstwa i króla Boles³awa Œmia³ego, obj¹³ biskupstwo
krakowskie Stanis³aw ze Szczepanowa. Znane by³y jego uczynki
mi³osierdzia, troska o ubogich, wdowy i sieroty, którym oddawa³ wszystko,
co posiada³.
Jak dosz³o do ostrego spory miêdzy biskupem a królem, zakoñczonego
tragedi¹ na Ska³ce?
Czy w grê wchodzi³y sprawy polityczne, czy problemy natury moralnej?
Ani w polskich ani w zagranicznych Ÿród³ach nie ma ¿adnej wzmianki
o zdradzie spraw polskich. Nasze pokolenie doœwiadczy³o w szko³ach
i uczelniach ró¿nych legend, które mia³y zmniejszyæ i zepsuæ obraz
niezwyk³ego pasterza, zatroskanego o dobro moralne naszej Ojczyzny.
Œw. Stanis³aw by³ wierny Bogu. Nie musia³ siê nara¿aæ. By³ w przyjaŸni
z królem Boles³awem Œmia³ym. Wystarczy³o tylko trzymaæ z nim. By³ to król
m¹dry i bardzo obiecuj¹cy. Papie¿ Grzegorz VII nazywa³ go swoim
przyjacielem, a jednak i to nie wystarczy³o. Stanis³aw by³ pasterzem
wszystkich: zwyk³ych ludzi i mo¿now³adców. Król upominany o niemoralne
postêpki przyczynia siê do œmierci biskupa na Ska³ce. Wiernoœæ Bogu
spotka³a siê z ludzk¹ potêg¹, ludzk¹ s³aboœci¹, z ludzk¹ w³adz¹.
W tym momencie wszyscy odwrócili siê od króla, sta³ siê banit¹, musia³
opuœciæ Polskê i umar³ jako mnich - pokutnik w benedyktyñskim klasztorze
w Osjaku w Austrii.
Stanis³aw natomiast - chodzi o jego cia³o - zosta³ przeniesiony do katedry
wawelskiej. Tak postêpowano tylko w oczywistych wypadkach, gdy chodzi³o

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

MUZEUM HYMNU
NARODOWEGO W BÊDOMINIE

W

arto siê wybraæ do Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie.
Jest to dawny niedu¿y szlachecki maj¹tek, w którym na œwiat
przyszed³ i najm³odsze lata spêdzi³ Józef Wybicki, twórca hymnu
narodowego. Muzeum to jest oddzia³em Muzeum Narodowego w Gdañsku.
Znajduje siê w barokowym dworku z pocz¹tku XVIII wieku, otoczonym
zabytkowym parkiem z "Dêbem Wybickiego", maj¹cym oko³o czterysta lat.
W muzeum gromadzone sà pamiàtki
po twórcy polskiego
hymnu – Józefie
Wybickim i innych
postaciach z jego
epoki, dokumenty
dotyczàce historii
Mazurka Dàbrowskiego, a takýe
elementy wyposaýenia
dworu z XVIII
i poczàtku XIX w.

W zbiorach znajdujà siæ: meble, dywany, XIX-wieczne obrazy i kilimy
o tematyce patriotycznej, broñ (szable i pistolety z XIX w.), biýuteria
patriotyczna z okresu powstañ narodowych, medale pamiàtkowe, telegramy
i karty pocztowe o charakterze patriotycznym z poczàtku XX w., dzieùa
literackie i plastyczne inspirowane "Pieúnià Legionów Dàbrowskiego".
Najcenniejszà kolekcjà muzeum sà muzykalia patriotyczne. Tworzà jà:
úpiewniki i nuty polskich pieúni (w tym nuty i tekst Mazurka Dàbrowskiego

o zmar³ych w opinii œwiêtoœci,
wszak kanonizacja odby³a siê
w Asy¿u w roku 1254.
Œwiêty Stanis³aw zosta³
Patronem Polski . Przy jego
grobie spotykali siê ksi¹¿êta
piastowscy: Boles³aw Wstydliwy,
Kazimierz, Przemys³aw I,
W³adys³aw. Do tego grobu
przynoszono sztandary zdobyte
na Krzy¿akach i na Turkach ponad siedemdziesi¹t.
Œwiêty Stanis³aw, wierny
OjczyŸnie, walczy³ o zasady,
o normy, o prawa, którymi
powinien siê kierowaæ ka¿dy
Polak. W imiê zasad i moralnoœci
poniós³ œmieræ. To jest wiernoœæ.
Tego nale¿y siê domagaæ od
ojców Ojczyzny i pasterzy
Ojczyzny. Czy mo¿na wobec tego
p o t ê p i a æ b i s k u p ó w, g d y
w pewnych sprawach zabieraj¹
g³os? Nie chodzi wszak o sprawy ekonomiczne czy gospodarcze, ale
o sprawy moralne.
Nie mo¿na budowaæ Polski na piasku, ale na prawach sta³ych, na
wartoœciach, na pewnym porz¹dku moralnym.
Ks. Henryk Bietzke
wydane w Paryýu w 1826 r. w jæzyku
polskim i francuskim oraz dwie
trawestacje hymnu wydane
w Niemczech w XIX w.), sùowa
hymnów innych pañstw wzorowane na
hymnie polskim, róýne wersje
Mazurka powstajàce w XIX w.,
najstarsze pùyty gramofonowe
z nagraniami polskich pieúni
hymnicznych (takich jak "Rota",
"Choraù", "Warszawianka", "Boýe coú
Polskæ" i "Mazurek Dàbrowskiego"),
gramofony z poczàtku XX w. (w tym
unikatowy gramofon miniaturowy i dwie miniaturowe pùyty z nagraniem
hymnu). Eksponaty pochodz¹ce z XVIII, XIX i XX w. w wiêkszoœci
powsta³y na terenie Polski, jednak¿e czêœæ z nich pochodzi z Francji,
Niemiec, Anglii, W³och oraz USA.
Z dwóch wystaw sta³ych pierwsza "Józef Wybicki i jego epoka"
poœwiêcona jest ¿yciu i dzia³alnoœci publicznej Wybickiego oraz
okolicznoœciom powstania hymnu narodowego. Druga wystawa dotyczy
roli hymnu narodowego w podtrzymywaniu œwiadomoœci narodowej
Polaków od okresu zaborów do II wojny œwiatowej
Przed muzeum znajduje siê parking, którego nawierzchnia wykonana
jest z kamieni polnych. Dystans od parkingu do dworku to oko³o sto
piêædziesi¹t metrów. Jesienià 2013 w pobliýu muzeum zainstalowany zostaù
5-metrowy pomnik orùa, którego skrzydùa tworzy okoùo 200 starych kos.
Muzeum jest otwarte od maja do wrzeœnia: wtorek-sobota: 9:00-17:00,
niedziela i œwiêta: 10:00-17:00, a od paŸdziernika do kwietnia: wtoreksobota: 9:00-16:00, niedziela i œwiêta: 10:00-16:00. W poniedzia³ki
muzeum jest nieczynne.
Ceny: normalny kosztuje 7 z³, a ulgowy 3 z³. Bilet rodzinny (rodzice +
ucz¹ce siê dzieci) 15 z³. W pi¹tki
wstêp jest bezp³atny.
Jak tam dojechaæ? Z Osowy
jedziemy przez ¯ukowo w stronê
Koœcierzyny; w Egiertowie
skrêcamy w lewo i jedziemy drog¹
224 do Nowej Karczmy, gdzie
skrêcamy w prawo na drogê 221 w
stronê Koœcierzyny i po mniej
wiêcej 5 km zobaczymy tablicê
kieruj¹c¹ do dworku.
Z ró¿nych Ÿródel wybra³ JJ

WYDAWCA: PA RAFIA
p.w. CHRYSTUSA ZBAW ICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.
Moderator: Ks.W. Tokarz.
Druk sponsorowany ES-GRAF.
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