
GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE`

Numer 14 (531)         Mierzeszyn, 19 marca 2023 r.     ISSN 2082-0089   Rok 14

Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.

BRONIMY DOBREGO IMIENIA 
ŚWIĘTEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II
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KS. KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ 
W OBRONIE DOBREGO IMIENIA 

ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
Nie mogę milczeć wobec ataków na Jana Pawła II, które w ostatnich dniach 

dokonują się na oczach opinii publicznej. Z bólem muszę powiedzieć, że 
przybierają one na sile, zmierzając do podeptania pamięci o wszystkim, co 
Świętemu Papieżowi zawdzięcza Polska, i do zniszczenia jego dziedzictwa.

Komu na tym zależy? Kto pod przykrywką dążenia do prawdy i obrony 
bezbronnych manipuluje faktami, wprowadza konflikty do naszego 
społeczeństwa, pogłębia podziały i zdezorientowanie wielu ludzi, którzy nie 
rozumieją, do czego ma doprowadzić szarganie dobrego imienia świętego Jana 
Pawła II? Świat patrzy dziś na nasz naród ze zdumieniem, zszokowany tym, 
w jaki sposób spełniają się nad Wisłą słowa Ewangelii: „Żaden prorok nie jest 
mile widziany w swojej ojczyźnie”.

Chcę powiedzieć dziś z całą mocą: niszczenie zbiorowej pamięci prowadzi do 
samounicestwienia narodu, do odebrania jego tożsamości, od wieków budowanej 
na wartościach Ewangelii.

Pragnę dziś z całą mocą zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli: nie 
wolno nam milczeć, nie wolno patrzeć z obojętnością na deptanie świętości, 
na opluwanie proroka naszych czasów. Przyszedł dla nas czas próby. To czas 
sprawdzianu, czy jesteśmy wierni dziedzictwu, które pozostawił nam Jan 
Paweł II swoim nauczeniem i posługą, cierpieniem i modlitwą. Trzeba nam 
dziś zdawać egzamin z miłości i wdzięczności Ojcu Świętemu za wolność, za 
podtrzymywanie wiary i budzenie nadziei, za jego życie, bez reszty oddane 
Bogu i umiłowanej ojczyźnie.

STANISŁAW Kardynał DZIWISZ

UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

 sobota, 25 marca 2023 roku

Zapraszam Parafian na Mszę świętą 
z okazji uroczystości Zwiastowania 
Pańskiego oraz Dnia Świętości Życia. 
Eucharystia będzie sprawowana o godz. 
17.00 w kościele św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie. Będzie można się także 
włączyć do wspólnoty Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego.

O godz. 18.00 będzie sprawowana Msza 
święta z Piątej Niedzieli Wielkiego Postu.  

 ks. Andrzej

VIA CRUCIS MIERZESZYN 2023
piątek, 31 marca 2023 roku

Msza święta będzie celebrowana o godz. 
18.00 w kościele św. Bartłomieja Apostoła. 
Bezpośrednio po Eucharystii odbędzie się 
VIA CRUCIS MIERZESZYN 2023 – Droga 
Krzyżowa ulicami Mierzeszyna. 

Będzie to jedyne nabożeństwo pasyjne 
w tym dniu. Jeżeli będą trudne warunki 
atmosferyczne Droga Krzyżowa będzie 
sprawowana wewnątrz świątyni.

ks. Andrzej 
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
STANOWISKO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego 
Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. 
„Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na 
historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się 
symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego 
wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały 
do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady 
ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać 
drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi 
polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież 
Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną 
nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce 
Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej 
wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone 
i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie 
i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie 
zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel 
zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się 
wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać 
przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. 
Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał 
jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej 
historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał 
słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch 
Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się 
być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się 
do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym 
punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana 
Pawła  II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych 
rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie 
pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, 
wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem 
warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych 
istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę 
inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się 
i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali 
obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali 
ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji 
lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych 
przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania 
w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych 
w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła 
wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana 
Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy 
do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie 
pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy 
się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 14 marca 2023 roku
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KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE 
DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Wobec Drogich Wiernych, którzy mogą czuć się zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej 
informacjami dotyczącymi nieodległej historii Archidiecezji Krakowskiej, pragniemy przedstawić, co 
następuje:

1. Archidiecezja Krakowska pozostaje bezgranicznie wdzięczna Bogu i dumna z wielkiej rzeszy stojących 
na jej czele przez wieki prawdziwie Bożych pasterzy, wśród których jako pierwszy jawi się Kardynał Karol 
Wojtyła – św. Jan Paweł II Wielki. Wiele Jego decyzji, szczególnie tych o charakterze duszpasterskim, do 
dziś wyznacza właściwy kierunek życia naszej diecezjalnej wspólnoty. Dług, który zaciągnęły pokolenia 
krakowian i Polaków, odzyskując dzięki Niemu wolność, także na arenie międzynarodowej, i godność, 
również w odniesieniu do właściwego rozumienia naszej cielesno-duchowej natury, możemy spłacać 
wdzięczną pamięcią, ukochaniem tego, co On kochał najbardziej oraz studium Jego nauczania. Wobec 
wszystkich, którzy nie rozumieją naszego przywiązania do św. Jana Pawła II, stwierdzamy: nie da się 
umniejszyć dobra, które stało się za Jego sprawą, a jedynie Bóg sam wie, ile z tego dobra pozostaje wciąż 
jeszcze nieodkryte w głębi naszych serc i sumień.

2. Ocena życia i działalności biskupów Kościoła, należąca w najściślejszym sensie do Stolicy Apostolskiej, 
była w kontekście historycznym dokonywana także w Archidiecezji Krakowskiej. Było to możliwe dzięki 
rzetelnej pracy specjalistów różnych dziedzin korzystających z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie funkcjonującego zgodnie z przepisami prawa powszechnego i kanonicznego. Ta mozolna praca 
dużej liczby wykwalifikowanych osób była i nadal będzie podstawą krytycznych badań historycznych 
w oparciu o materiały źródłowe. Trudno natomiast zaobserwowane w ostatnim czasie próby nerwowego 
podszywania się pod pracę badaczy – w celu wyrwania podstępnymi metodami strzępów informacji 
i niefachowego ich wykorzystania – nazwać rzetelną i głęboką analizą problemu, której wszyscy oczekują.

3. Należy podkreślić, że w trakcie przeprowadzonej ad casum kwerendy akt personalnych kapłanów, 
których nazwiska pojawiają się w kontekście przypadków przestępstw seksualnych popełnianych 
w przeszłości we wspólnocie Archidiecezji Krakowskiej, nie natrafiono na żaden dokument mogący 
poświadczyć prawdziwość ciężkich zarzutów stawianych obecnie niektórym hierarchom Kościoła 
w Krakowie. Stwierdzenie to nie stanowi jeszcze ostatecznego werdyktu. Ma jednak z pewnością większą 
wartość niż tzw. dowody w postaci fragmentów akt tworzonych na potrzeby zbrodniczego aparatu 
komunistycznej władzy, znajdujących się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej.

4. W materiałach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie uwagę przykuwają pewne okoliczności, 
które dowodzą niemałej wrażliwości ówczesnych przełożonych kościelnych Archidiecezji Krakowskiej na 
problem wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne, niepoznany jeszcze wtedy tak dogłębnie, jak 
dziś. W przypadku ks. Józefa Loranca w latach siedemdziesiątych postępowano bezzwłocznie, równolegle 
do Sądu Powszechnego, który go skazał, odseparowując go na całe życie od duszpasterstwa dzieci. W tym 
samym okresie skierowano ks. Eugeniusza Surgenta na badania psychiatryczne i psychologiczne, co 
wtedy nie jawiło się jeszcze wcale jako rzecz oczywista. Ostatecznie nie zezwolono mu na dalszą posługę 
w Archidiecezji Krakowskiej. W wielu sytuacjach podobna surowość, jednoznaczność i dyscyplina ze 
strony władzy kościelnej w odniesieniu do duchownych mogła stać się, jak choćby w historii ks. Anatola 
Boczka, powodem podejmowania przez nich prób zemsty w formie fałszywych doniesień składanych 
funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa.

5. Jak podkreśla się słusznie, w analizie przypadków przestępstw osób duchownych przeciw VI 
przykazaniu Dekalogu najwięcej uwagi należy poświęcić ofiarom ich krzywd. Bez względu na to, czy sprawca 
przemocy żyje, czy jest już osobą zmarłą, wspólnota Archidiecezji Krakowskiej, zainspirowana przykładem 
wrażliwości i troski o najsłabszych ze strony swojego najwybitniejszego w całych dziejach Pasterza, na 
różne sposoby stara się otaczać pokrzywdzonych niezbędnym wsparciem. Przede wszystkim, wbrew 
twierdzeniom krytyki, konsekwentnie realizowany jest sprawdzony już w praktyce sposób przyjmowania 
powiadomień o nadużyciach, a także nawiązywania kontaktu z osobami skrzywdzonymi, zapewniający 
im dyskrecję i fachową pomoc. Przekonani o konieczności okazywania pomocy osobom doświadczonym 
przemocą seksualną nie tylko ze strony osób duchownych przeznaczamy także, w ramach istniejących 
możliwości, znaczące środki finansowe i organizacyjne, niezależnie od osobistej odpowiedzialności 
sprawcy, wierząc, że z pomocą Bożą i pod troskliwą opieką ludzi życzliwych każda krzywda może zostać 
przebaczona i naprawiona.

Wdzięczni za każde okazane w tych dniach świadectwo wielkości św. Jana Pawła II zapraszamy, aby dać 
wyraz naszej wiernej miłości wobec Niego w rocznicę Jego śmierci 2 kwietnia br. pod Oknem Papieskim 
w Krakowie podczas tradycyjnego czuwania, które rozpocznie się o godz. 20.00.

Święty Janie Pawle II Wielki – módl się za nami!

ks. ŁUKASZ MICHALCZEWSKI
Dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej
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OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI O KS. ARCYBISKUPIE KAROLU WOJTYLE

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych 
Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki 
dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym 
świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, 
nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby 
i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych 
dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, 
często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając 
tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie 
wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie 
ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu 
Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. 
Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze 
przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym 
wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana 
Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod 
sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany 
wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by 
zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych 
przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. 
Wydając dokument “Sacramentorum sanctitatis tutela” dla całego Kościoła, 
który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno 
z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata 
do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. 
Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, 
twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła 
w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność 
mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że 
w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna 
była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego 
dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy 
winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego 
Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku
Ks. Arcybiskup STANISŁAW GĄDECKI

Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 marca 2023 roku
w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, wypowiedział w Warszawie historyczne 
słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”

Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie 
naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę,  
opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki 
Papież – św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania 
Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. 

„Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego 
zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, 
Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym 
z ojców niepodległości Polski” – głosi uchwała Sejmu ustanawiająca rok 2020 Rokiem 
Jana Pawła II przyjęta zaledwie cztery lata temu niemal jednogłośnie, ponad politycznymi 
podziałami. 

Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie 
kształtowania życia społecznego. „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo 
się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”; te słowa Papieża Polaka, 
wypowiedziane w gmachu Sejmu w roku 1999, stają się współcześnie niestety coraz bardziej 
aktualne.

Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar 
zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę 
niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali 
w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas 
ostatniej wizyty w Polsce. 

Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata.Niósł 
świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek 
dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jednocześnie 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń 
przypomnieć, że Papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą  
ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi 
pracy i sprawiedliwość społeczną. 

Jako posłanki i posłowie wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich obywateli, którzy 
stanęli w obronie św. Jana Pawła II. Zrobili to zarówno ludzie dalecy od Kościoła, jak i ci, 
którzy do niego należą i od lat walczą o naprawienie błędów popełnianych po ujawnieniu 
nadużyć. 

Niech nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich, którzy próbują odebrać nam 
godność i wymazać pamięć. Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale 
i dla całej klasy politycznej, w czasach gdy rodziła się nasza demokracja. Polacy i ich  
demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć 
o Nim  za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się 
sprzeciwiał. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Jana Pawła II dla obrony tożsamości, 
wolności i wspólnoty narodowej, składa wielkiemu rodakowi wyrazy uznania i wdzięczności.
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OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA „GODNOŚĆ” 
W OBRONIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

My, byli działacze „Solidarności” – uczestnicy podziemia lat 1981-89, więźniowie polityczni 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Godność”, poruszeni narastającą, nagonka na cześć i pamięć Św. 
Jana Pawła, stanowczo protestujemy przeciw bezczeszczeniu imienia naszego wielkiego rodaka, 
obrońcy i przewodnika. Pielgrzymką w 1979 roku „obudził” Polaków do wolności i towarzyszył 
naszej walce aż do końca, stając się ojcem odzyskanej niepodległości Polski.

My, szarzy żołnierze „Solidarności” dobrze pamiętamy, ile zawdzięczamy Janowi Pawłowi 
II. Przebywając w więzieniach i aresztach, czy ukrywając się przed komunistycznymi organami, 
byliśmy przekonani, że tylko „nasz Papież” może pomóc Ojczyźnie. W lutym 1983, z więzienia 
napisaliśmy do Niego list — aby przybył i podniósł naród z kolan. Zanim przyjechał, najpierw 
wymusił na władzy amnestie oraz zniesienie stanu wojennego.

Dzięki Niemu większość z nas wyszła wówczas na wolność. Następnie, w pamiętnym roku 
1987, na gdańskiej Zaspie upomniał się o prawa ludzi pracy, przypominając Polakom i światu 
o zasługach zdelegalizowanej wciąż „Solidarności”. A rychło potem nadszedł rok 1989, czyli 
początek przełomu…

Tak, to Jan Paweł II, przy udziale Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, 
wyprowadził Polaków „z domu niewoli”. Swoją Ojczyznę, która tak kochał, dobrze rozumiał, 
i nigdy o niej nie zapominał.

Był papieżem z tych, których nazywano Wielkimi – uznawany za „proroka naszych czasów”, 
służącego swoimi pielgrzymkami ludziom na całym świecie. Był wspaniałym, bezpośrednim 
człowiekiem; nauczycielem i patronem młodzieży. A także kapłanem prawdziwej wary, służby, 
skromności… A dziś? Człowiek, który całe swoje życie czyni dobro – jaka dziś otrzymuje zapłatę? 
„Obecna walka poprzez kłamstwa i insynuacje jest drugim zamachem na Św. Jana Pawła II. 
Niszczy się Go — Jego, obrońcę człowieka, obrońcę małżeństwa i rodziny. Próbuje się odrzeć 
z czci i szacunku…” – napisal ks. abp Marek Jedraszewski. W pełni podzielamy tę opinię.

Haniebne ataki na Jana Pawła II, których skrajnym przypadkiem jest ostatni film emitowany 
w stacji znanej z polowania na Kościół i lansowania środowisk oraz wartości antychrześcijanskich, 
to świadome i prowokacyjne podważanie autorytetu osoby dla Polaków fundamentalnie ważnej. 
A przez to – dzielenie i osłabianie moralnej tkanki narodu i osłabianie nas jako wspólnoty. 
Potępiamy to zdecydowanie, zwłaszcza w okolicznościach zagrożenia, w jakim od roku znajduje 
się nasz kraj. Dziś bowiem potrzebujemy zgody i spokoju, a nie zamętu i wewnętrznej wojny.

Protestujemy przeciw takim sposobom dochodzenia do prawdy i takiemu dziennikarstwu, jakie 
prezentuje TVN. Aktualna linia programowa i stosowane metody stacji niewiele różnią się od tych 
praktykowanych przez jej „ojców założycieli” – jak wiadomo, współpracowników komunistycznych 
służb. Równocześnie zapytujemy – czy dobre imię Korola Wojtyły, a także wrażliwość i poczucie 
sprawiedliwości milionów katolików, mogą liczyć na ochronę ze strony państwa polskiego, w tym 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?

Apelujemy, w tym szczególnie do ludzi wiernych ideatom „Solidarności”, nie pozwólmy 
bezkarnie atakować Kościoła, który nas wtedy wspierał. Kościoła, który szedł z Polską przez 
1000 lat! Brońmy go i pamięci o jego postaciach niezłomnych. Używajmy wszelkich dostępnych 
nam wpływów i argumentacji, wypływających z naszej wiedzy, doświadczeń i relacji z różnymi 
środowiskami. Rozmawiajmy także z młodszym pokoleniem, często poddanym uproszczeniom 
prosto z Internetu… Trzeba sprzeciwić się temu szaleństwu!

Św. Janowi Pawłowi Il zbyt dużo zawdzięczamy, aby pozwalać na Jego obrażanie. Zawdzięczamy 
my – jako naród, i my – jako wolna Rzeczpospolita, której fundament tworzyli wprawdzie różni 
wielcy, ale On był wśród nich największy.

            W imieniu Stowarzyszenia „Godność”

STANISLAW FUDAKOWSKI – Sekretarz
CZESŁAW NOWAK – Prezes
ANDRZEJ OSIPÓW – Wiceprezes



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 14 (531) 19 marca 2023
8

OŚWIADCZENIE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II 
W KRAKOWIE W OBRONIE DOBREGO IMIENIA 

SWOJEGO ŚWIĘTEGO PATRONA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przywołuje raz jeszcze uchwałę 
Senatu naszej uczelni z dnia 30 listopada 2020 roku „w sprawie obrony dobrego 
imienia św. Jana Pawła II” jako nadal aktualną i potrzebną dla całego naszego 
naukowego środowiska.

W obliczu prób zdyskredytowania osoby Świętego Jana Pawła II, Wspólnota 
Uniwersytetu Papieskiego stanowczo protestuje wobec nieuprawnionych sugestii, 
zawartych w medialnej ocenie jego pasterskiej posługi zarówno w Krakowie jak 
i w Rzymie. Pozbawione solidnego warsztatu naukowego przedstawienie materiałów 
archiwalnych, zostało nieetycznie wykorzystane do wzbudzenia wątpliwości co do 
zdecydowanych działań Papieża Jana Pawła II na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz karania winnych przestępstw na tle 
seksualnym. O działaniach w obronie dzieci i młodzieży świadczy choćby papieski 
dokument „Sacramentorum sanctitatis tutela” z 30 kwietnia 2001 roku, a także 
wiele innych i ważnych modyfikacji prawa kościelnego w tym zakresie.

Dajemy wyraz naszemu najgłębszemu przekonaniu, że godne prawdziwego 
szacunku odziaływanie Jana Pawła II na niezliczone rzesze ludzi całej kuli 
ziemskiej miało swoje źródło w jego świętym życiu, to znaczy w dziejach jego 
szczególnego, godnego podziwu bezwarunkowego oddania swego życia Bogu 
i człowiekowi. Świętość, dojrzewająca w Karolu Wojtyle przez całe jego życie, jest 
tym niewzruszonym fundamentem, na którym Metropolita Krakowski, a później 
Jan Paweł II zbudował gmach swojej pasterskiej posługi. Kamieniem węgielnym 
tego gmachu była Ewangelia życia. Odważnie głosił kluczowe znaczenie rodziny dla 
mądrego ufundowania całego porządku moralnego. To on został nazwany papieżem 
praw człowieka.

Tego wielkiego Polaka, tego wybitnego Papieża, szanujemy na jego Uniwersytecie 
i chcemy chłonąć każde jego naukowe i duszpasterskie idee wyrażone 
w pozostawionym nam dziedzictwie, w tysiącach zapisanych stron, które są nie 
tylko obrazem jego świętości, mądrości i patriotyzmu, ale dla nas zadaniem do 
wypełnienia. To dlatego rozpoczęliśmy w 2022 roku, wraz z Instytutem Dialogu 
Międzykulturowego im. Jan Pawła II w Krakowie, publikowanie „Dzieł Karola 
Wojtyły”. Te wypowiedzi: teologiczne, filozoficzne oraz pastoralne na nowo chcemy 
odczytywać i podejmować z nich prawdę o jego życiu i z niego płynącego przesłania 
dla pokoleń w świecie.

Kraków, 13 marca 2023 roku
10 rocznica wyboru papieża Franciszka

  
Rektor, Prorektorzy, Dziekani

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 14 (531) 19 marca 2023
9

Przy tablicy papieskiej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, 12 marca 2023 roku. 
Od lewej: pan Krzysztof Pepliński, Adam Meger, pan Mateusz Szuba, pan Kamil Pepliński, ks. Andrzej Sowiński.

PARAFIANIE PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA 
W MIERZESZYNIE W OBRONIE DOBREGO IMIENIA 

ŚWIĘTEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II

„Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy...”. „Co w ustach, to w sercu”. Często słowa bardziej 
ranią od siły fizycznej.

Żal mi tych ludzi, którzy opluwają św. Jana Pawła II. Chyba nie nauczono ich miłości. Nie kochają 
nikogo, tylko siebie. Ludzie samolubni. Dla nich nie ma świętości. Oni nam zazdroszczą, że mamy 
bohaterów, świętych i patriotów! Z kogo oni mają brać przykład? Z Lenina, Stalina, Putina? 
Wściekłość ich zżera, i tak opluwają nasze dobra narodowe. I tak kiedyś staną przed obliczem Pana 
Boga! I będzie tam św. Jan Paweł II. „Wtedy spójrzcie mu w oczy i powiedzcie to, o czym teraz 
mówicie”. Współczuję im tego spotkania. Wtedy już będzie za późno na skruchę! Obudźcie się! 
Obłudnicy! Przeproście za te plugawe słowa!

My jesteśmy całym sercem za naszym rodakiem, patriota, i świętym Janem Pawłem II!
Kochamy Ciebie, nasz Ojcze Święty!

BERNADETA i KAZIMIERZ KOLBUSZ
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Z pewnością Jan Paweł II był i pozostanie autorytetem dla milionów ludzi, tych zwykłych i wielu 
wielkich tego świata, bez wzglądu na wyznawaną religię. Każdego dnia dawał chorym, biednym, 
zagubionym ludziom wiarę, nadzieję, radość i miłość. Przez całe życie obdarzał szacunkiem każdego 
człowieka.

Jan Paweł II – to jedna z najwybitniejszych postaci życia publicznego polskiej historii XX wieku. 
To potężny dyplomata działający w imieniu Polski i wpływający na światową politykę dla jej dobra 
i pokoju. Potwierdzają to niepodważalne dowody. Był niezwykły i niewygodny. Ludzie źli bali 
się go. Próbowano go zabić za „polityczne działania antykomunistyczne” na całym świecie. Był 
przyjacielem Ronalda Regana i Ryszarda Kuklińskiego. To Ryszard Kukliński przekazał mu plany 
uderzeń atomowych związku sowieckiego.

Papież Jan Paweł II był człowiekiem, który miał głębokie poszanowanie dla wszystkich religii. 
Jako pierwszy papież modlił się przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie, czy też w niejednym meczecie. 
Organizował spotkania „liderów” wszystkich religii w Asyżu, podczas których modlono się o pokój 
na świecie. Prowadził szeroki dialog między związkami wyznaniowymi na całym świecie.

Jan Paweł II to postać łącząca Polaków na całym świecie. Teraz „obsmarowywanie go błotem” jest 
naszą wielką tragedią narodową. Papież Jan Paweł II nie żyje, i nie może sam się bronić. Zróbmy 
więc to my. Prawda musi się obronić. Ja i moja rodzina jesteśmy przekonani co do świętości Papieża; 
jesteśmy oburzeni pomówieniami, zniesławianiem, oczernianiem jednego z największych Polaków 
w dziejach naszej Ojczyzny. Czemu ma to służyć? Dlaczego wielu milczy? Czy ci Polacy mają tak 
krótką pamięć...? 

Rodzina ZYTY i MARIANA LORENC

Jestem bardzo poruszona tym, że w dzisiejszych czasach dochodzi do zniewagi tak Wielkiego 
Człowieka. To wyjątkowo niedobrzy ludzie w taki sposób oczerniają naszego Rodaka. A nie raz tak 
jest, że Polacy czują się „ponad wszystko” i dlatego taka nagonka. Chyba nikt z tych ludzi nie 
zagłębiał się w Jego wierszach, jak głęboki jest w nich przekaz. „To jest nasza Ojczyzna, nasze być 
i nasze mieć”.  Byłam wczytana w jego wiersze, taka mądrość wypływała, dla świata  i dla Polski.  
Pamiętam pielgrzymkę  papieża Jana Pawła II w 1999 roku w Sopocie. Stałam z córką od Świętego 
na wyciagnięcie ręki. 

Obowiązkiem  i powinnością  jest kochać papieża. Nasz Ojciec i nasz przywódca. Tak Wielkiego 
człowieka jeszcze Polska nie znała, a my mieliśmy tą radość i szczęście znać, słuchać jego słów 
i widzieć na własne oczy jego czyny. Za panowania papieża Jana  Pawła Il bardzo pragnęłam  
z moją niepełnosprawną córką Zenią jechać do Włoch. Pragnęłam, by móc twarzą w twarz spotkać 
Jana Pawła II i prosić o uzdrowienie mojej kochanej córki. Mimo tego, że teraz płaczę, to płaczę ze 
szczęścia, bo miałam okazje Go zobaczyć na polskiej ziemi. Teraz trzeba się modlić do Świętego. 
Jestem  bardzo szczęśliwa i dumna, że moja córka już widzi się razem ze Świętym Janem Pawłem  II 
u naszego Ojca w niebie. 

 WANDA SKUPNY
  Protestantka

 Wyznania ewangelicko – reformowalnego od Kalwina 

Jan Paweł II był dobrym człowiekiem, który zasłużył na miano „święty”. Kochał ludzi. Przebaczył 
nawet człowiekowi, który chciał go zabić...

STANISŁAWA i KONRAD WIŚNIEWSCY

Murem za Papieżem!

MAŁGORZATA DĄBKOWSKA
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„Nie lękajcie się...”. To słowa, które tak często wypowiadał święty papież Jan Paweł II. Gdyby 
żył powtórzyłby je po raz kolejny. Wielka postać! My, Polacy, tak wiele zawdzięczamy Janowi 
Pawłowi II. Nie mamy czego się obawiać! Wielki papież pozostanie w naszych sercach, jako dobry 
Pasterz. Przecież tak nie można z dnia na dzień dać się pomówieniom. Dziedzictwo, które po sobie 
pozostawił nie budzi żadnych wątpliwości. Swoją postawą nauczył nas, jak ważny jest szacunek 
dawany każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania, koloru skóry, czy też światopoglądu. 
Wskazywał nam drogę, która jest prawdą i życiem samego Jezusa Chrystusa. Pokazał nam, że miarą 
miłości do drugiego człowieka jest przebaczenie. Jest niesamowitą trudnością dostrzec Jezusa 
w człowieku, który wyrządza, bądź wyrządził komuś ogromną krzywdę. Papież powtarzał: „nie ma 
dla człowieka innego źródła nadziei, niż miłosierdzie Boga”. Dobre imię św. Jana Pawła II nie 
ulegnie zmianie! Każdy, kto podąża za świętym Papieżem, Jego słowami, czynami, działalnością, 
a nade wszystko oddaniem i miłością do drugiego człowieka, oddaje mu hołd i cześć. Postać Jana 
Pawła II nie wymaga obrony! Trzeba ciągle brać przykład z życia tego Świętego!

M.T.

Podpisujemy się pod petycją w obronie świętego Jana Pawła II!

EWA DAWIDOWSKA
JACEK SURMA

Święty Janie Pawle II!
Stajemy w obronie Twojego dobrego imienia jako Polaka i Świętego. Ty swoim życiem i pracą 

wskazywałeś drogę, którą należy kroczyć przez życie, kochałeś wszystkich ludzi (nawet tych, 
którzy podnieśli na Ciebie rękę), uczyłeś wiary i umiłowania Ojczyzny. Jesteś niedoścignionym 
wzorem do naśladowania. Potępiamy szkalowanie Ciebie przez ludzi, którzy chcą osłabić naszą 
wiarę, zniszczyć Ojczyznę i ideały łączące większość Polaków.

Święty Janie Pawle II módl się za nami i o nawrócenie bluźnierców, którzy rozgłaszają fałszywe 
informacje.

ANNA MASEŁBAS
RYSZARD MASEŁBAS

Historia lubi się powtarzać. Dwa tysiące lat temu osądzono Pana Jezusa za to, że podawał się za 
tego, który miał moc uzdrawiania, rozgrzeszania... To było powodem Jego ukrzyżowania. Nikt nie 
obronił Go przed nienawiścią. Obecnie chcą ukrzyżować św. Jana Pawła II, który zmienił oblicze 
Polski i świata. Mamy wolność i demokrację. To wszystko chce zburzyć grupa grzesznych ludzi. 
Nie możemy na to pozwolić. Musimy bronić naszego Rodaka, Wielkiego Papieża, św. Jana Pawła II. 
Jak my tego nie uczynimy, to z pewnością kiedyś nas oskarżą nasze wnuki i prawnuki, zarzucając 
nam, że byliśmy obojętni na zło, fałsz i krzywdę.

Polacy! Wzywam Was! Nie dajcie się zwieźć! Stańcie w obronie prawdy, wiary i świętości. Dobro 
wraca...

JANINA SZUBA

Moje serce jest bardzo smutne i krwawi. Jak można tak oczerniać czystego człowieka, który 
poświęcił tyle dla nas i swojej ukochanej Ojczyzny. Może zacznijmy kochać ludzi! Najpierw trzeba 
spojrzeć na siebie, a dopiero potem „oskarżać” drugiego. „Będziesz miłował Pana Boga swego, jak 
siebie samego”. Proszę, bierzmy przykład z naszego świętego Papieża Jana Pawła II. To jest mój 
Papież! Jego portret wisi w moim pokoju. Zawsze mi pomaga, gdy Go poproszę w danej intencji... 
Modlę się do Boga przez Jego wstawiennictwo. Niech zawsze ma mnie w swojej opiece!

IRENA KUCHNOWSKA



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 14 (531) 19 marca 2023
12

Z wielkim smutkiem odebraliśmy sygnał o nowym froncie walki z Kościołem, gdzie tym razem na 
ofiarę wybrano św. Jana Pawła II. Był niewątpliwie Papieżem pielgrzymującym, przemawiającym 
do milionów ludzi. Każde spotkanie z Nim pobudzało do refleksji i pogłębienia wiary. Jan Paweł II 
był apostołem wolności, miłości i pokoju. Jego działania na rzecz poszanowania godności każdego 
człowieka oraz wszystkich narodów są niepodważalne. Obecnie obserwujemy zmasowany atak 
agresji na Jego osobę, niszczenie Jego autorytetu. Zdecydowanie jestem przeciwna podważaniu 
świętości Jego życia. My, ludzie wierzący, nie możemy biernie przyglądać się, gdy pewna grupa 
ludzi chce zdyskredytować naszego wielkiego Rodaka.

Brońmy prawdy i honoru! Brońmy Jana Pawła II!
MAŁGORZATA KIEŁCZYKOWSKA

To nigdy nie powinno mieć miejsca! Informacje medialne zapierają dech w piersiach. Można by 
powiedzieć, że to nie dzieje się naprawdę. Człowiek dzięki, któremu jesteśmy wolnym, niepodległym, 
demokratycznym państwem został wystawiony na szkalowanie. To wielki wstyd dla nas Polaków, 
i bardzo wielki wstyd przed całym światem. Świat pomyśli, że z naszym narodem jest coś, nie tak. 
Mielibyśmy dawno „drugą Ukrainę”, gdyby nie św. Papież Jan Paweł II. O zasługach św. Papieża 
Jana Pawła II nie należy dyskutować. Jego dobre Imię będzie trwać wiecznie! Narodzie, opamiętaj 
się!

LILIANNA GOSZ

Od lewej: pan Mateusz Górski, pan Marcin Górski, Aleksander Kaczor, pan Mariusz Czerwiński, ks. Andrzej Sowiński
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ALBERT I FRANCISZEK ZARZYCCY 
z Błotni w gminie Trąbki Wielkie 

na froncie wschodnim i w bitwie pod Stalingradem. 
Nieznany epizod z wojny niemiecko-radzieckiej 

22 lipca 1941 roku rozpoczęła się wojna 
niemiecko - radziecka zwana w historiografii 
rosyjskiej Wielką Wojną Ojczyźnianą, której 
jednym z najważniejszych epizodów była 
trwająca niemal pół roku bitwa pod Stalingradem 
(23.08.1942 - 2.02.1943). Nieznanym jest fakt, że 
na froncie wschodnim i w tej bitwie przymusowo 
(odmowa groziła aresztowaniem rodziny, a nawet 
rozstrzelaniem) uczestniczyli i polegli żołnierze 
z Błotni w gminie Trąbki Wielkie – Albert 
i Franciszek Zarzyccy. Ich brat Kurt walczył na 
froncie południowym i był jednym z obrońców 
klasztoru Monte Cassino.

Albert urodził się 10 sierpnia 1921 roku 
w polsko-niemieckiej rodzinie gospodarza 
błotniańskiego Franciszka Zarzyckiego 
i Augusty z domu Hannemann. Został wcielony 
do oddziałów piechoty Wehrmachtu, które 
walczyły pod Stalingradem. Za udział w kampanii 
zimowej 1941/42 na froncie wschodnim został 
awansowany do stopnia starszego szeregowego 
i odznaczony Medalem za Kampanię Zimową na 
Wschodzie. Poległ w Rosji 24 lipca 1943 roku.

Jego brat Franciszek urodził się 11 listopada 
1924 roku. Jesienią 1942 roku został przymusowo 
wcielony do wojska. Służył w kompanii 
zwiadowczej 24. Pułku Grenadierów  w  Pruskiej 
Iławie skierowanego na front wschodni. Poległ 30 
listopada 1943 roku (ranny, został przejechany 
przez czołg radziecki). 

DARIUSZ DOLATOWSKI

Albert Zarzycki

Bracia Albert i Franciszek Zarzyccy 
przed poborem do wojska

Bracia Albert (siedzi) 
i Franciszek (stoi) 

Zarzyccy w mundurach 
piechoty

Franciszek Zarzycki 
w mundurze paradnym 
– białe obszycie rękawa 
wskazuje na piechotę

Grób Franciszka Zarzyckiego w Rosji
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Proboszcz mierzeszyński

KSIĄDZ JOHANNES AELTERMANN 
i jego dzieło – wiejskie szkoły dokształcające 

w Mierzeszynie i Przywidzu

Ksiądz Johannes Aeltermann znany 
jest mierzeszynianom, i nie tylko, przede 
wszystkim jako wybitny duszpasterz, 
męczennik II wojny światowej i społecznik 
obecny w niemal wszystkich sferach lokalnego 
życia społecznego, gospodarczego uważający 
sprawowanie urzędu duszpasterskiego jako 
służbę dla człowieka w myśl zasad katolickiej 
nauki społecznej.

Jak dotąd uwadze badaczy umknął ważny 
moment w jego działalności, a mianowicie to, że 
szczególnie w kręgu jego zainteresowań, troski 
i pracy było znalezienie sposobu poprawy szans 
zawodowych młodzieży wiejskiej, która często 
po ukończeniu wiejskich szkół pozostawała 
bez pracy na gospodarstwach rodziców. Zdawał 
sobie przy tym doskonale sprawę, że najgorzej 
przedstawiała się sytuacja młodzieży 
wiejskiej, której rodzice nie posiadali 
gospodarstw lub imali się dorywczych zajęć. 
Częstokroć wywodziła się ona z ubogich rodzin 
wielodzietnych.

Sytuacji tej miała zapobiec tworzona 
z różnych inicjatyw sieć wiejskich szkół 
dokształcających (landwirtschaftliche Fortbil-
dungschulen und Fortbildungskursus), których 
program skierowany był głównie do bezrobotnej 
młodzieży wiejskiej poszukującej możliwości 
uzupełnienia wykształcenia i w dalszej 
perspektywie znalezienia pracy. Nauka kończyła 
się uzyskaniem świadectwa  umożliwiającego 
dalsze kształcenie i podjęcie pracy w zdobytym 
zawodzie.

W 1927 roku na progu wielkiego światowego 
kryzysu gospodarczego, a szczególnie 
w rolnictwie odnotowano nadzwyczaj ożywiony 
rozwój wiejskiego szkolnictwa dokształcającego 
na Wyżynie Gdańskiej np. w Pruszczu (gdzie 
powstała szkoła dokształcająca rzemieślnicza), 
Kierzkowie i Zieleninie. Jedna z takich szkół 
powstała z inicjatywy księdza Aeltermanna 
zimą 1926/27 roku w Mierzeszynie, gdzie 
umiejscowiona została w szkole.

Na początku ksiądz Aeltermann zebrał 
młodzież  z ubogich rodzin i ułożył dla niej 
program nauczania dotyczący wszystkich 
dziedzin ich życia. Jak się wkrótce okazało 
cieszył się on mimo niewielkich funduszy 
przeznaczonych na tel cel wielkim 
zainteresowaniem i odbiorem społecznym. 
Prócz zdobywania wiedzy z różnych dziedzin 
życia codziennego młodzież miała możliwość 
uczestniczenia w kursach stenografii 

prowadzonych przez współpracownicę 
księdza Aeltermanna, urzędniczkę bankową, 
Paulę Schützmann (córkę kowala Johannesa 
z Granicznej Wsi), która chętnie podjęła się 
ich prowadzenia. Prócz tego, młodzież mogła 
się nauczyć języka esperanto. W 1927 roku 
z inicjatywy księdza Aeltermanna powstała 
podobna szkoła w Przywidzu, która podobnie, 
jak w Mierzeszynie cieszyła się nadzwyczajną 
frekwencją.   

Autorski materiał nauczania stosowany 
przez księdza Aeltermanna został w 1927 roku 
przepracowano i przekształcono we współpracy 
z gdańskim Związkiem Rolniczym i powiatowym 
radcą szkolnym w program nauczania, który 
tak zorganizowano, aby w ustalone tygodnie 
omówić dokładnie wyznaczone programem 
dziedziny życia. Przewidziano przy tym, aby 
w miarę posiadania wolnych miejsc mogli 
dołączyć nowi uczniowie do kursu.

Wkrótce do współpracy z gdańskim 
Związkiem Rolniczym i powiatowymi władzami 
szkolnymi w dziele tworzenia sieci wiejskich 
szkół dokształcających dołączył Senat Wolnego 
Miasta Gdańska. Niemniej centralą, motorem ich 
tworzenia i finansowania pozostał Powiatowy 
Związek Rolniczy, którego przewodniczącym był 
ksiądz Aeltermann pełniący też funkcję doradcy 
rolniczego.  

Koszty utrzymania jednego kursu wynosiły 
od 5000 do 6000 guldenów przy czym założono, 
że gmina udostępni swój budynek szkolny 
i bezpłatnie opał na jej ogrzanie w czasie 
trwania kursu.  Szkołą kierował zarząd szkolny.  
Kursanci uczyli się bezpłatnie i bezpłatnie 
otrzymywali też materiały szkoleniowe. 

DARIUSZ DOLATOWSKI

Szkoła w Mierzeszynie, w której mieściła 
się szkoła dokształcająca
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w ostatnim czasie...

ZOSTALI OCHRZCZENI:

1. MATEUSZ PAWEŁ GRUSZECKI, zam. Domachowo 1/2, ur. 
27 sierpnia 2022, och. 5 marca 2023 (rodzice wyrażają 
zgodę na publikację informacji). 

2. IGA JASZEWSKA, zam. Mierzeszyn, ul. Kasztanowa 6A, ur. 
18 września 2022, och. 18 marca 2023 (rodzice wyrażają 
zgodę na publikację informacji). 

ZMARLI: 

1. ROMAN BUTOWSKI, zam. Zaskoczyn 9, ur. 27 września 
1961, zm. 25 lutego 2023, pogrzeb odbył się 1 marca 2023 
w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację 
informacji).

2. IRENA LEWNA, zam. Pawłowo 18/4, ur. 8 grudnia 1934, zm. 
2 marca 2023, pogrzeb odbył się w Mierzeszynie 4 marca 
2023 (rodzina wyraża zgodę na publikację informacji).

3. DANUTA ANNA SZULC, zam. Miłowo, ul. Jeziorna 28, ur. 6 
marca 1945, zm. 5 marca 2023, pogrzeb odbył się 7 marca 
2023 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację 
informacji).

4. ANTONINA KISIEL, zam. Błotnia 6, ur. 18 stycznia 1951, zm. 
6 marca 2023, pogrzeb odbył się 8 marca 2023 w Mierzeszynie 
(rodzina wyraża zgodę na publikację informacji).

5. KRZYSZTOF RUTKOWSKI, zam. Domachowo 17-B-10, ur. 
31 stycznia 1961, zm. 9 marca 2023, pogrzeb odbył się 
14 marca 2023 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na 
publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA REMONT 
KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH: ROK 2023

158. Elżbieta i Tomasz Meger, Mierzeszyn
159. Teresa i Ryszard Budzyńscy, Warcz
160. Karolina Klimowska, Gdańsk Ujeścisko
161. Małgorzata Kiełczykowska, Mierzeszyn
162. Halina Wójcik, Błotnia
163. Halina Ronowicz, Błotnia
164. Janina i Adam Sikorscy, Błotnia
165. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
166. Pelagia Malec, Mierzeszyn
167. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
168. Marta Meier, Mierzeszyn
169. Eryka Żurek, Domachowo
170. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
171. Władysław Gajęcki, Domachowo
172. Emilia Rutkowska, Domachowo
173. Helena Baermann, Domachowo
174. Elżbieta i Antoni Guzowscy, Domachowo
175. Janina i Jan Piankowscy, Gdańsk Zaspa
176. Rodzina śp. Ireny Lewna, Pawłowo
177. Krystyna Kucmann, Olszanka
178. Krystyna Wera, Olszanka
179. Zygmunt Szulc, Miłowo
180. Justyna i Piotr Szulc, Miłowo
181. Marlena i Sylwester Dawidowscy, Domachowo
182. Ewelina i Jan Zawadzcy, Błotnia
183. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
184. Krystyna Kucmann, Olszanka
185. Krystyna i Tadeusz Butowscy, Olszanka
186. Bożena Kiełczykowska, Mierzeszyn
187. Krystyna Korycka, Mierzeszyn
188. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
189. Krystyna Gwóźdź, Warcz
190. Maria i Władysław Ornowscy, Mierzeszyn
191. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
192. Helena i Marian Szulejewscy, Zaskoczyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2023
W NASZEJ PARAFII

Mierzeszyn, Parafia św. Bartłomieja Apostoła 

Rekolekcje poprowadzi 
ks. Kanonik BOLESŁAW ANTONIÓW, 

dziekan, kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
w Trąbkach Wielkich

Niedziela, 19 marca 
  7.30 Msza święta z nauką ogólną, Gorzkie żale 
  9.30 Msza święta z nauką ogólną 
11.00 Msza święta z nauką ogólną 

Poniedziałek, 20 marca (w kościele 
          św. Bartłomieja Apostoła)
  8.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
          (w ciszy)
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej 
          w Mierzeszynie (w szkole)
12.00 Spotkanie rekolekcyjne w Szkole    
          Podstawowej w Warczu
17.30 Spowiedź święta dla uczniów Szkoły   
          Podstawowej
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych 
          i starszej młodzieży

Wtorek, 21 marca (w kościele św. Bartłomieja  
         Apostoła)
  8.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy)
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej   
         w Mierzeszynie (w szkole)
12.00 Spotkanie rekolekcyjne w Szkole   
         Podstawowej w Warczu
17.30 Spowiedź święta dla młodzieży i dorosłych
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych   
         i starszej młodzieży

Środa, 22 marca (w kościele św. Bartłomieja  
         Apostoła)
  8.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu   
         (w ciszy)
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej  
         w Mierzeszynie (w szkole)
12.00 Spotkanie rekolekcyjne w Szkole    
         Podstawowej w Warczu
17.30 Spowiedź święta dla młodzieży i dorosłych
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych i starszej   
           młodzieży

Serdecznie zapraszam
 i życzę bogatych przeżyć duchowych

ks. Andrzej Sowiński

Fundacja Pomocy Społecznej
 na Rzecz Dzieci

„PAN WŁADEK”
Przekaż 1,5%

nr KRS: 0000065085
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