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od kilku dni trwa konserwacja ka-
pliczki w Pupkach. odbywa się 

ona w ramach programu „Ratujemy 
warmińskie kapliczki” prowadzone-
go przez olsztyński powiat i obejmuje 
również te znajdujące się w Klonach 
i  w  zalesiu k. Barczewa. – Każda 
z nich wymaga innych prac konser-
watorskich. wprawdzie wszystkie 
są murowane, ale charakteryzują się 
innym sposobem wykończenia. zły 
stan zachowania kapliczki w Pupkach 
jest wynikiem jej niefortunnej lokali-
zacji. Stoi ona na niewielkiej wysepce 
pomiędzy lokalnymi drogami, w bez-
pośrednim sąsiedztwie niebezpiecz-
nie wyprofilowanego zakrętu – mówi 
Krzysztof olszowski, konserwator za-
bytków z firmy, która podjęła się prac 
przy kapliczkach. Kaplica w Pupkach 
posiada dzwonniczkę. Jeśli wystarczy 
pieniędzy, znajdzie się w niej nowy 
dzwon. kfk

wakacje w Nowym Kawkowie

Rekolekcje za płotem
Placki z 30 kilogramów 
ziemniaków,  
gary zupy,  
piłka i modlitwa – 
to najlepszy przepis 
na udane wakacje.

od wielu lat dom Rekolekcyjny 
zacheusz w Nowym Kawkowie 

jest miejscem letnich rekolekcji Ru-
chu światło–Życie. Jednak w tym 
roku na pierwszym turnusie odpo-
czywają w nim dzieci z tamtejszej pa-
rafii oraz te, które przyjeżdżają do ro-
dzin na wakacje. I mimo że niektóre 
mieszkają w jego sąsiedztwie, na noc 
zostają w ośrodku, zamiast wrócić 
do domów. – taką decyzję podjęliśmy 
wraz z proboszczem, ks. Krzysztofem 
lauterem. Nie jest to czysto oazowa 
forma rekolekcji, jednak zaczerpnę-
liśmy kilka elementów z III stopnia 
dzieci Bożych „ojcze nasz”, aby były 
to wakacje z Bogiem. Mamy u siebie 
nawet dzieci z rodzin, które nie cho-
dzą do kościoła. te dni jednoczą 

mieszkańców i zbliżają do Kościoła 
– mówi elżbieta olender z diakonii 
Ruchu światło–Życie wspólnota 
dobrego Pasterza. dzieci codzien-
nie uczestniczą we Mszy św. oraz 
modlą się przed posiłkiem i w ciągu 
dnia. wspólnie bawią się, śpiewają, 

uczestniczą w różnych spotkaniach. 
– Szkoda, że to już się kończy. te wa-
kacje są niesamowite – mówią dzie-
ci i mają nadzieję, że za rok również 
będą mogły spędzić tu czas. wpraw-
dzie w pobliżu domu, ale inaczej.

 kfk

dzięki symbolicznej opłacie i wsparciu sponsorów ponad 30 dzieci 
spędziło czas z Bogiem
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Mieszkamy 
w Polsce. 

I na co dzień 
już jej chyba 
nie zauważamy. 
Nie myślimy o niej, 
przechodzimy obok. 
Inaczej na ojczyznę 
patrzą ludzie, którym 
przyszło żyć z dala 
od niej. dzięki 
staraniom wielu 
osób w Mrągowie 
goszczono polskie 
dzieci z Syberii. wiele 
z nich po raz pierwszy 
mogło zobaczyć kraj, 
o którym opowiadali 
im babcia lub dziadek. 
Mimo upływu lat 
i odległości mówią 
płynnie po polsku, znają 
patriotyczne pieśni. 
Ale mają też marzenia, 
tak podobne do naszych. 
o wizycie dzieci można 
przeczytać na str. IV–V.

pupKi, 8 lipca 2011 r. Jak mówią miejscowi, kolizje samochodowe z „udziałem” kapliczki nie są 
zdarzeniem rzadkim. zapewne dlatego odsłonięta cegła jest spękana i rozkruszona
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adres redaKcji: 
ul. S. Pieniężnego 22, 10-006 olsztyn
telefon (89) 524 71 62
redagują: ks. Piotr Sroga – dyrektor 
oddziału, tel. 664 124 798, 
Krzysztof Kozłowski, tel. 664 126 989, 
łukasz czechyra, tel. 664 126 993

olsztyn@gosc.pl

Adam Mickiewicz pisał: 
„Panno święta,  
co w ostrej świecisz Bramie...”.  
tam marszałek Piłsudski 
dziękował za odzyskanie 
przez Polskę niepodległości 
i modlił się bł. Jan Paweł II.

Miasto dopiero budziło się do życia, kiedy 
w kościele św. Jerzego w Kętrzynie roz-

poczynała się Msza św., po której po raz 21. wy-
ruszyła pielgrzymka do wilna, by pokłonić się 
Matce Bożej ostrobramskiej, Królowej Korony 
Polskiej, Matce Miłosierdzia. Pomysłodawcą 
i wieloletnim przewodnikiem duchowym 
pielgrzymki jest bp Julian wojtkowski. dziś 
grupę prowadzi ks. Sławomir wiśniewski.  
– to piesze wędrowanie, te rekolekcje w drodze 
są doskonałą okazją, by na nowo spotkać Jezusa 
chrystusa. wyciszyć się i spojrzeć w głąb serca. 
Bo spotkanie Jezusa to sens życia, trwanie w ko-
munii z Bogiem, człowiekiem i samym sobą. 
to spełnienie się naszej codzienności – powie-
dział podczas eucharystii ks. wiśniewski.

co w życiu skrzeczy
w grupie pątników są różne osoby. wie-

le z nich pochodzi z wileńszczyzny, a dziś, 
po przesiedleniach po II wojnie światowej, 
mieszka w naszym regionie. to właśnie oni 
„zarażają” swoje dzieci i  wnuki pamięcią 
o ostrej Bramie. – Pielgrzymka to jest poli-
gon życia. człowiek doświadcza, co to jest ży-

cie i jak je prowadzić. I mimo że idą z nami 
inni ludzie, człowiek przemierza drogę sam 
z sobą i Bogiem – mówi ks. Antoni Balcerzak, 
który już po raz 18. wyruszył do wilna. Jak 
podkreśla, nawet dla kapłanów jest to głębokie 
doświadczenie służby, do której zostali powoła-
ni. – tu jesteśmy po prostu potrzebni. w parafii 
nie zawsze kapłan jest dostrzegany. Podczas 
drogi staje się niezbędnym przewodnikiem – 
dodaje ks. Balcerzak.

Każdy niesie ze  sobą jakąś intencję. 
A są one przeróżne, od tych o zdanie matury 
i dostanie się na wymarzone studia, po zdro-
wie dla bliskich i pomoc Boga w odbiciu się 
od dna. – z  tych intencji wyziera życie – 
co w życiu skrzeczy, co boli, co jest ważne – 
podkreśla ks. Antoni.

100 bochenków chleba
wbrew pozorom przygotowanie piel-

grzymki nie jest łatwe. – Jest coraz mniejsze 
zainteresowanie sponsorów i innych osób, któ-
re mogłyby nam pomóc. całe przygotowania 
kończą się na miesiąc przed wyruszeniem pąt-
ników objazdem całej trasy. chodzimy od domu 
do domu, od proboszcza do proboszcza, rozma-
wiamy, prosimy o wsparcie i pomoc – tłuma-
czy Jan daukszewicz, od 5 lat kwatermistrz 
warmińskiej Pielgrzymi Pieszej do wilna. Jak 
podkreśla, najwięcej pracy kosztuje przygoto-
wanie miejsc postojowych i noclegów na litwie. 
Bo mimo 21-letniej tradycji pielgrzymka ciągle 
postrzegana jest tam niczym nowość. – tam 
nigdy nie wiadomo, co się zdarzy następnego 
dnia. wszystko się ustala, a kiedy przyjeż-
dża się za miesiąc, okazuje się, że osoba, która 

ma klucze do szkoły, gdzie mają spać pielgrzy-
mi, właśnie wyjechała na ryby. Ale mamy tam 
coraz więcej przyjaciół – mówi kwatermistrz. 
Inaczej niż w Polsce, tam nikt nie przygotowuje 
pielgrzymom posiłków. właśnie dlatego przed 
grupą jedzie samochód z prowiantem i kuch-
nią polową. – Są z nami i kucharki. Bo trzeba 
zrobić kanapki z ponad 100 bochenków chleba 
pieczonego specjalnie dla nas, by jak najdłużej 
zachował on świeżość – dodaje Maria dauksze-
wicz, która wraz z mężem służy pielgrzymom. 
Samochodami przewożonych jest również 400 
kg mrożonek, ponad 850 butelek z wodą, mleko, 
ser i parówki.

tacy sportowcy
Podczas jednej z poprzednich pielgrzymek, 

kiedy grupa dotarła na nocleg do szkoły, obok 
przechodziła litwinka ze swoim wnukiem. 
ten dopytywał się, kim są ci ludzie. Podeszli 
do Polaków. zapytali. – wytłumaczyłem jej, 
że jesteśmy pielgrzymami idącymi z Polski 
do wilna, że naszym celem jest ostra Brama 
i Maryja. Że codziennie przemierzamy ponad 
25 kilometrów. ona po chwili odpowiedziała: 
„Już wiem. znam i u nas takich. wy jesteście 
tacy sportowcy” – śmieje się Jan daukszewicz. 
tegoroczne hasło pielgrzymki nawiązuje 
do tematu roku duszpasterskiego: „w komu-
nii z Bogiem”. – Będziemy zastanawiać się nad 
codziennym trwaniem z chrystusem. Każdy 
z nas potrzebuje powtórki, przypomnienia 
sobie, czym są sakramenty. Podczas drogi 
szczególną uwagę zwrócimy na Sakrament 
eucharystii – mówi ks. Sławomir wiśniewski.

Krzysztof Kozłowski

XXI warmińska Pielgrzymka Piesza „ostra Brama 2011”

Na poligonie życia
do wilna zmierzają również całe rodziny,  
by powierzyć się opiece Matce Miłosierdzia 
po lewej: Pielgrzymka wyruszyła z Kętrzyna  
6 lipca. Po 10 dniach drogi pątnicy pokłonią się 
Matce Bożej ostrobramskiej i złożą u Jej stóp 
swoje intencje
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Narodziny marszałka

Kwitnące ogrody

ołówek zamiast kwiatów

pelniK. od miesiąca trwa praca 
nad rzeźbą przestawiającą mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Ma 
ona 2,5 metra wysokości, rzeź-
biona jest w drewnie lipowym. 
w poczynaniach artystycznych 
udział bierze młodzież z gminy 

lidzbark warmiński, tj. ze  wsi 
Rogóż i zaręby. za miesiąc rzeź-
ba ta ma stanąć przed zespołem 
Szkół w Rogóżu. to już kolejna pra-
ca powstająca przy współudziale 
dzieci. Pierwszą była postać śp. 
bp. tadeusza Płoskiego. ser

apel caritas. caritas Archidiece-
zji warmińskiej, aby pomóc dzie-
ciom wejść z uśmiechem w nowy 
rok szkolny włącza się w ogólno-
polską kampanię tornister Pełen 
Uśmiechu i chce przygotować wraz 
z caritas Polską kilkaset wypra-
wek szkolnych. w każdym torni-
strze mają się znaleźć podstawowe 
przybory i artykuły szkolne, takie 
jak zeszyty, długopisy, ołówki, 
kredki i  flamastry, plastelina, 
pędzelki, przybory kreślarskie. 
Kampanię można wesprzeć, wpła-
cając pieniądze na konto caritas 
Archidiecezji warmińskiej Bank 
Pekao S.A.o/olsztyn 71 1240 5598 
1111 0000 5033 4618 z dopiskiem 
„tornister”, przynosząc artykuły 

szkolne do jej siedziby przy ul. 
Grunwaldzkiej 45 w olsztynie lub 
przekazując parafialnemu zespo-
łowi caritas. Apel skierowany 
jest także do nowożeńców, aby 
prosili gości o wyprawkę szkolną 
zamiast kwiatów. car

działkowicze ze Srokowa świętowali swój jubileusz

Rzeźba ma niedługo stanąć przed zespołem Szkół

delikatna dłoń
caritas. Hospicjum domowe 
Stacja opieki caritas zorgani-
zowało warsztaty z kinestetyki. 
Jest to pierwsze tego typu przed-
sięwzięcie w Polsce. zostało zre-
alizowane w  ramach projektu 
pomocy pacjentom u  schyłku 
życia współfinansowanego przez 
fundację współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. Szkolenie jest jednym 
z elementów programu i zakła-
da przygotowanie personelu 
medycznego caritas warmińskiej 
z zakresu kinestetyki. Ma to m.in. 
podnieść jakość opieki sprawowa-
nej w domach pacjentów. osoby 

odpowiedzialne za opiekę nad 
starszymi i chorymi brały udział 
w warsztatach, podczas których 
zapoznawały się ze sposobami 
pomocy przy przesiadywaniu 
się, podnoszeniu i wielu innych 
sytuacjach. Główną zaś ideą 
jest wykorzystanie naturalnego 
sposobu poruszania i rytmu każ-
dego podopiecznego. zajęcia pro-
wadzone były przez dwie instruk-
torki z Niemiec: Grażynę Knoebel 
i Gundulę Hoeppner. Przeszkole-
nie przeszło kilkanaście osób. 
Następne warsztaty odbędą się 
na jesieni. a.b.

Kilkanaście pań wzięło udział w pierwszych w Polsce warsztatach 
z kinestetyki
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sroKowo. z  okazji 30-lecia 
Rodzinnego ogrodu działkowego 
odbyły się uroczystości, w których 
uczestniczyli ks. prał. Kazimierz 
Sawostianik, wójt franciszek 
Andruszkiewicz, przedstawiciel 
okręgowego zarządu ogrodów 
z  olsztyna, Regina wieczorek, 
sołtys Srokowa, oraz działkowicze 
z rodzinami. Jubileusz uświetniły 
występ uczniów kl. VI ze Szkoły 
Podstawowej w Srokowie pod opie-
ką Alicji Barul, wystawka koła eko-

logiczno-przyrodniczego uczniów 
pod nadzorem Agnieszki Pelc 
i pokazy cyrku dziecięcego pro-
wadzonego przez Anetę weredę. 
Były wyróżnienia działkowiczów 
srebrną i brązową odznaką. okrę-
gowy zarząd z olsztyna przekazał 
srokowskim ogrodnikom puchar. 
Nie  zabrakło także modlitwy. 
Podczas Mszy św. wszyscy spo-
tkali się, aby prosić Boga o dalsze 
potrzebne łaski dla działkowiczów 
i ich rodzin. dem
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Na przyjazd dzieci z Sy-
berii przygotowywano 
się od miesięcy. – w ra-
mach programu „Po-

most” zajmuję się dokumentowa-
niem wspomnień ludzi, którzy 
wyjechali na Kresy wschodnie. 
odbywało się to w oparciu o festi-
wal Kultury Kresowej, ale nowe 
pomysły powstały, gdy na forum 
Mediów Polonijnych poznałam 
Sergiusza leończyka. zaskoczyła 
mnie informacja, że tylko 6 dzieci 
pochodzących z polskich rodzin 
odwiedziło w ostatnim czasie Pol-
skę. Mimo że na Syberii działa 30 
organizacji polonijnych. Postano-
wiliśmy zorganizować w Mrągowie 
wakacje dla większej grupy – mówi 
zofia wojciechowska, prezes Sto-
warzyszenia „zielone dzieci”. Re-
alizacja pomysłu wymagała zaan-
gażowania wielu ludzi i znalezienia 
pieniędzy. A chodziło o dość duże 
sumy. Sam bilet na pociąg dla jednej 
osoby kosztuje 1200 zł.

znaleziono jednak sposób na 
urzeczywistnienie przedsięwzię-
cia. wraz z Hufcem zHP z Mrą-
gowa przygotowano w jednej ze 

szkół bazę, gdzie przebywały dzieci 
z Syberii i harcerze z Białorusi. – 
od roku 1995 nasz hufiec prowa-
dzi współpracę z harcerzami ze 
wschodu. Mamy podpisaną umowę 
z Senatem RP i gdy usłyszałam, że 
trzeba przyjąć 15 osób z Syberii, po-
stanowiłam włączyć je do naszych 
działań. Możemy także liczyć na 
wiele życzliwych osób – opowiada 
hm. Barbara Panek-Strzałkowska. 
trzeba było zebrać 4 tys. zł. na wy-
żywienie. Podczas festiwalu pieśni 
harcerskiej w legionowie nawiąza-
no kontakt z organizatorami, któ-
rzy zgodzili się dać występ w Mrą-
gowie, podczas którego zbierano 
datki na pobyt dzieci z Białorusi 
i Syberii. odbył się on w tutejszym 
kościele pw. św. wojciecha dzięki 
życzliwości ks. prał. wiesława 
świdzińskiego.

Nie zawsze dobrowolnie
w ten sposób dzieci z Aba-

kanu zamieszkały z harcerzami 
z Porozowa. Projekt opierał się 
na idei ugoszczenia potomków 
Polaków, którzy w dawnych la-
tach wyjechali na wschód. oka-
zuje się, że także na Mazurach 
istniała tego typu emigracja. 
wspominany wcześniej Sergiusz 
leończyk zajmuje się naukowym 

opracowaniem tego zagadnienia. 
w jednym z artykułów pisze: „do 
Aleksandrówki przybyli Polacy  
– Mazurzy z guberni wołyńskiej. 
Jak wspomina wnuk przesiedleń-
ców z Aleksandrówki emil cekało: 
ojciec i matka nastolatkami będąc 
przybyli razem z rodzicami. Ro-
dzinę ojca głód zastał w guberni 
wołyńskiej. Stąd oni i przyjechali 
tutaj na swobodną ziemię. wielu 
wtedy wyjechało do Brazylii, ale 
mój dziadek, Michał cekało, wy-
brał Syberię”. emigracja, która 
miała miejsce na przełomie XIX 
i  XX wieku, była dobrowolna. 
Powodem było poszukiwanie lep-
szych warunków życia. wyjeżdża-
jący po pewnym czasie pisali listy 
zachęcające innych do przyjazdu 
na Syberię. często wyjeżdżano, 
uzyskawszy wcześniej zgodę 
carskich urzędników, z  całym 
dobytkiem. wśród dzieci, które 
przebywały w Mrągowie, są także 
potomkowie syberyjskich Mazu-
rów. Na jednym ze spotkań Kola 
opowiadał o swoich rodzinnych 
korzeniach. Nie była to jednak 
dobrowolna emigracja, gdyż jego 
pradziadek, teodor Bartnicki, zo-
stał zesłany na roboty do Gułagu. 
osiedlił się potem w Aleksandrów-
ce. do dziś żyje jego prababcia, któ-

ra w domu rozmawia po polsku 
i uczy wszystkich ojczystego języ-
ka. w tej miejscowości mieszka do 
dziś kilkadziesiąt rodzin z polskim 
pochodzeniem.

„Siadł kotek na płotek...”
– U siebie uczymy się języ-

ka polskiego. znamy też polskie 
pieśni: „czerwona róża”, „Płonie 
ognisko” i inne – mówi Anton. Gdy 
śpiewają, nie słychać wschodniego 
akcentu, a to dzięki Irenie lykinie, 
nauczycielce, która w Abakanie 
prowadzi naukę języka polskie-
go. dwie godziny tygodniowo dają 
efekty. dzieci rozumieją, co się do 
nich mówi i potrafią wyrazić swoje 
myśli. – czytamy także książki, 
np. o Krakowie. chciałabym tam 
kiedyś pojechać – mówi wika. 
wszystkie mają swoje marzenia. 
Anton chciałby zostać kosmonau-
tą, wika – prokuratorem, żeby 
wsadzać do więzienia przestępców, 
a Katja marzy o pracy archeologa 
i podróżach po świecie. Na począt-
ku trochę oszołomione i przestra-
szone syberyjskie dzieci otwierały 
się coraz bardziej z dnia na dzień. 
Pod dobrą opieką mrągowskich 
harcerzy odwiedziły warszawę, 
gdzie były w sejmie i fotoplastyko-

nie. Atrakcją była także wyprawa 
do olsztyńskiego planetarium 
i zamku. – dla dzieci i dla nas jest 
to wielkie przeżycie. w Abakanie 
pracuję w klubie dla dzieci. Prowa-
dzę także lekcje języka polskiego 
w polskiej szkole. Moja babcia była 
Polką, a ja jestem Rosjanką z pol-
skim pochodzeniem. Babcia chcia-
ła, żebyśmy znali ojczysty język, 
kulturę a nawet kuchnię – mówi 
Irena. zresztą jej babcia sama dba-
ła o zachowanie rodzimej tradycji, 
śpiewając wnukom między innymi 
„Siadł kotek na płotek i mruga”. 
choć zmarła już 15 lat temu, Irena 
kontynuuje jej misję. – Są w naszej 
grupie także chłopcy, których ro-
dziny pochodzą z Mazur – dodaje 
lucyna Goriewa, opiekunka dzie-
ci. Mówią dobrze po polsku. I zno-
wu ostoją polskości były babcie. Na 
koniec pobytu można także doko-
nać pewnych porównań. – U nas 
ludzie wieczorami wychodzą na 
ulicę i rozmawiają ze sobą. tutaj 
jest tak cicho. wszyscy śpieszą się 
do pracy – zauważa Irena. Jednak 
zwraca uwagę, że na ulicach jest 
bardzo czysto. Inna jest także sy-
tuacja wyznaniowa. w Abakanie 
prawosławni stanowią większość. 
oprócz nich są jeszcze katolicy i lu-

teranie. obydwie panie z dumą po-
kazują zdjęcia z uroczystej Mszy 
św. na rozpoczęcie budowy kato-
lickiego kościoła. Przewodniczył 
jej pochodzący z  archidiecezji 
warmińskiej bp cyryl Klimowicz. 
widać także siostry zakonne, lute-
rańskiego pastora i tańczące w re-
gionalnych strojach dzieci.

cena wiary
Bogaty program pobytu w Pol-

sce pozostawił silne wrażenia nie 
tylko w dzieciach, ale także w pol-
skich organizatorach. – ważnym 
momentem dla mnie była Msza św., 
którą przeżywaliśmy w warsza-
wie w Sanktuarium Matki Bożej 
Nauczycielki Młodzieży na Sie-
kierkach. Ksiądz poprosił o prze-
czytanie lekcji. Jeden z chłopców 
zgłosił się. Siedział przede mną 
i nerwowo trzymał kartkę z tek-
stem. Potem wstał i przeczytał 
fragment Pisma św. Był to dla 
mnie przykład wielkiej odwagi, 
aby publicznie poza domem zro-
bić coś takiego – wspomina zofia 
wojciechowska.

ważnym aspektem integracyj-
nym było także wspólne podróżo-
wanie i przebywanie z młodzieżą 
z Białorusi. Nie zapomniano o nich, 

znajdując pieniądze dla dzieci z Sy-
berii. – Myślałam, że będą jakieś 
„tradycyjne” problemy z tą młodzie-
żą. Jak to u nas bywa – alkohol, pa-
pierosy, wypady na dyskotekę. Ale 
nic z tych rzeczy. Jestem zdziwiona 
zdyscyplinowaniem i posłuszeń-
stwem tych młodych ludzi. Gdy 
mówimy, że pobudka jest o siód-
mej rano, o tej godzinie wszyscy są 
już na nogach – mówi hm. Barbara 
Panek-Strzałkowska. towarzyszą-
ce Białorusinom opiekunki znają 
wagę słowa „wiara”. – w naszej 
miejscowości nie pozwoliliśmy 
zamknąć kościoła. Przez 40 lat nie 
było księdza, ale ludzie zbierali 
się na modlitwach i odmawiali 
je, szczególnie w niedzielę. teraz 
przyjeżdża do nas kapłan. wszyscy 
traktują go jak świętego – opowiada 
Anna. druga Anna jako student-
ka brała udział w procesji Bożego 
ciała i była potem szykanowana. 
Grożono jej wyrzuceniem ze stu-
diów. Gdy opowiadają o przeszłości, 
pojawiają się łzy.

dzieci i  młodzież są już 
w  domu. w  tym roku 15 osób 
będzie opowiadało w odległej 
Syberii o Polsce. czekają jednak 
setki – z marzeniem, które można 
zrealizować.� •

syberyjscy 
Mazurzy.  
Jechali 5 dni 
pociągiem, 
aby dotrzeć 
z Abakanu  
do Mrągowa. 
Podróż była  
tak nużąca 
i męcząca, że 
gdy spotkali 
się ze swoimi 
gospodarzami, 
wyglądali na 
przestraszonych 
i zdezorientowa- 
nych, lecz 
szybko wszystko 
przerodziło się  
w niepowtarzalną 
przygodę.

tekst i zdjęcia
Ks. piotr sroga

piotr.sroga@gosc.pl

Grupa białoruskiej młodzieży i dzieci z Syberii zwiedziła zamek olsztyński i oczywiście przycupnęła przy 
Koperniku

Machinę organizacyjną 
pobytu dzieci z Syberii 
wprawiła w ruch zofia 
wojciechowska (na zdjęciu 
w środku z opiekunkami 
Ireną lykiną i lucyną 
Goriewą)

Kataryna nie wie, kim  
będzie w przyszłości,  
ale koleżanki mówią,  
że chyba modelką

wika będzie w przyszłości 
prokuratorem i zamierza 
wsadzać do więzienia 
groźnych przestępców

Anton chce w przyszłości 
zostać kosmonautą,  
ale marzy także o tym,  
żeby zobaczyć Kraków

Katja, Kataryna, wika, Anton oraz opiekunki lucyna i Irena 
z pobytu w Mrągowie wywiozą wiele wspomnień Każdy posiłek rozpoczynano wspólną modlitwą

tutaj jest tak cicho

Katja marzy  
o pracy  
archeologicznej  
i podróżach
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do niedawna zapomniana, 
dziś staje się nie tylko atrakcją 
wioski, ale również przyczyną 
wzrostu wiary i wzajemnej 
życzliwości.

K aplicę zbudowali mieszkańcy Mokin 
w 1935 r. na ziemi podarowanej na ten 
cel przez rodzinę wagnerów. Była ona 

formą upamiętnienia 20 mieszkańców wioski, 
którzy zginęli podczas walk toczonych w pobliżu 
podczas I wojny światowej. I mimo że pod koniec 
lat 90. XX wieku została ona wpisana do rejestru 
zabytków, przez wiele lat zapomniana uległa 
dewastacji. Mury zaczęły się rozchodzić, całość 
budynku wręcz „zjeżdżać” wraz z obsuwającą się 
ziemią. wilgoć zniszczyła ściany i posadzkę. wieś 
podzieliła się nawet z powodu przeniesienia z pa-
rafii w Barczewie do parafii znalezienia Krzyża 
świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Klebarku wielkim. Ale wtedy coś się stało...

Powrót eucharystii
Andrzej Mrozowski, mieszkaniec Mokin, 

pracuje w pogotowiu ratunkowym, zaś ks. Hen-
ryk Błaszczyk, proboszcz klebarskiej parafii, 
jest duszpasterzem ratowników medycznych. 
– Będąc u niego wraz z żoną, która jest sołtysem 
wsi, zapytaliśmy, czy nie można by w kaplicy 
w Mokinach chociaż raz w miesiącu odprawić 
Mszy św., żeby ta nasza kaplica odżyła. Ksiądz 
od razu wyraził chęć przyjazdu. wyznaczył na-
wet termin pierwszej od lat Mszy św. – wspomina 
pan Andrzej. Mieszkańcy posprzątali w kaplicy. 
Ksiądz Henryk odprawił w niej eucharystię. Po-
tem kolejną, kolejną... – Później przystroiliśmy 
kaplicę na Boże Narodzenie, ubraliśmy choinkę, 
kupiliśmy szopkę. I uznaliśmy, że ta kaplica w pe-
wien sposób połączyła wieś. zmobilizowała nas 
do wspólnej pracy. Bo jak kaplica żyje, to ludzie się 

w niej gromadzą. Postanowili-
śmy wyremontować ją – mówi 
ewa Mrozowska, sołtys Mokin.

zaczęto zbierać pieniądze 
na remont kaplicy. A że pracy 
było dużo, to i potrzeby były 
ogromne. Mimo tego w ciągu kil-
ku lat przywrócono ją do daw-
nej świetności. Mieszkańcy 
wymienili posadzkę kaplicy. 
ze względu na zawilgocenie, 
musieli ją skuć i wymienić pod-
łoże na głębokość ponad pół me-
tra. Nową terakotę ufundował 
właściciel pobliskiego tartaku 
Janusz Skumbin. zrobili izolację pionową i po-
ziomą, wstawili nowe okna, na które pieniądze 
ofiarował Janusz Błaszczak. Pomalowali wnętrze 
kaplicy. Ksiądz Henryk ufundował nowe ławki, 
wykonane przez miejscowego stolarza tomasza 
Głoda. Podarował również dębowy ołtarz, rzeź-
biony krzyż, figury Jezusa i Maryi. – zrobiliśmy 

z bruku schody, a poręcze sfinan-
sował nam władysław osiecki 
z Barczewa. wokół kaplicy, przy 
której znajdują się stare groby, zro-
biliśmy nowy cokolik, na którym 
postawiliśmy kuty płot. A potem, 

to tu się dosłownie działy cuda – 
mówi ewa Mrozowska.

ludzie idą z czapką...
Kiedy trwały prace przy ka-

plicy i przy porządkowaniu wsi 
– obsadzanie zieleni, wkopywa-
nie tablicy – przebywała w Moki-
nach grupa Niemców. zaintereso-
wali się tym, co robią mieszkańcy. 
Przychodzili, wypytywali. Byli 
zachwyceni, że ta wieś jest tak 
pracowita, że tak dba o kaplicę. 
– Później zapytali, czy mamy 
jakieś stowarzyszenie i numer 
konta, bo chcą nas wspomóc. 
A u nas było już cienko, nie było 
grosza, a  wydatków sporo. 

Po kilku dniach pieniądze były na koncie towa-
rzystwa Przyjaciół Mokin – wspomina Andrzej 
Mrozowski.

– Nigdy nie byłam szczególnie religijną oso-
bą. tak się Panu Bogu nie narzucałam. owszem, 
byłam wierząca, ale bez wariacji – śmieje się pani 
ewa. – Natomiast tutaj, od czasu decyzji o wyre-
montowaniu kaplicy, widzę palec Boży. Martwi-
liśmy się, jak zapłacimy za niektóre rzeczy. ludzie 
idą z czapką po wsi i okazuje się, że dostali właśnie 
tyle pieniędzy, ile było potrzebne. Bo jeśli chodzi 
o kaplicę, to nikt nie żałuje. Sporo pomaga nam 
pan Ryszard wagner – dodaje.

Msza św. w kaplicy pw. bł. Reginy Protmann 
odprawiana jest w pierwszą niedzielę miesiąca. 
Mieszkańcy sami przygotowują jej oprawę: czy-
tania, psalm i śpiewy. w wigilię, po wieczerzy, 
do kaplicy schodzą się, by wspólnie śpiewać ko-
lędy. I nie przeszkadza panujący w niej ziąb. – 
I proszę powiedzieć, czy nie jest cudowna ta nasza 
kaplica? – pyta retorycznie ewa Mrozowska.

Krzysztof Kozłowski

dzieje warmińskiej kapliczki

A potem już tylko cuda

Podczas budowy kaplicy zastosowano XIX-wieczne rozwiązania, wznosząc budowlę 
z licówki w stylu neogotyckim, zaopatrzoną w wieżyczkę z sygnaturką
poniżej: – zorganizowaliśmy nawet uroczystą Mszę św. dziękczynną za wszystkich 
mieszkańców Mokin. Gościliśmy bp. Jacka Jezierskiego, ks. Henryka Błaszczyka 
i ks. Romana laskowskiego – wspomina ewa Mrozowska

Na tablicach wewnątrz 
kaplicy znajdują się nazwiska 
mieszkańców Mokin, 
którzy zginęli podczas 
I wojny światowej
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okrążył samotnie 
świat i to dwukrotnie. 
teraz jego statek 
zawinął na warmię.

w armia i Mazury są zwane 
Krainą tysiąca Jezior. Spły-

wy kajakowe, wieczorne wędkowa-
nie przy zachodzie słońca, rowerek 
wodny – tego szukają u nas turyści. 
dla warmiaków i Mazurów to jed-

nak chleb powszedni i oni szukają 
kolejnych wodnych wrażeń. wła-
śnie z myślą o nich kawoksięgarnia 
tajemnica Poliszynela w olsztynie 
zorganizowała spotkanie ze zna-
nym podróżnikiem i dziennika-

rzem – kapitanem Krzysztofem 
Baranowskim. ten wilk morski 
przy okazji promocji swoich 
książek opowiadał o przygodach 
na morzach i oceanach, wspomi-
nał też początki swojego żeglowa-
nia. – Na rejsie jest tak, że każdy 
szeregowy członek załogi ma swój 
dyżur w kambuzie, czyli kuchni. 
Jest tylko jedna osoba, która jest 
z tego zwolniona – kapitan. I wła-
śnie dlatego postanowiłem nim zo-
stać – śmiał się żeglarz. lokalnych 
miłośników szerokich wód zapra-
szał do współpracy – szuka wła-
śnie nauczycieli, którzy chcieliby 
popłynąć w kolejnej edycji „Szkoły 
pod żaglami”. A któż będzie lepszy 
od tego, który z wodą jest za pan 
brat? Kapitan Baranowski opo-
wiedział również o niezwykłym 
przeżyciu, którego doświadczył 
w osławionym trójkącie Bermudz-

kim. – Sam mia-
łem styczność 
z  kosmitami. 
w środku nocy, 
kiedy stałem na 
pokładzie, prze-
-de mną ukazał 
się snop zielone-
go światła pada-

jący z nieba, zupełnie jak na filmach 
– opowiadał podróżnik. – czeka-
łem już tylko, aż podleci latający 
spodek. w końcu chmury się roz-
stąpiły i ukazał się wielki, zielony... 
księżyc. łukasz czechyra

Ruch społeczny im. l. Kaczyńskiego na warmii

z pamięcią w statucie
Pamięć o  tragicznie zmarłym 
prezydencie nie ginie. ci, którzy 
wierzyli w  jego idee, organizu-
ją się również u nas.

w warszawie zawiązało się 
stowarzyszenie Ruch Spo-

łeczny im. Prezydenta RP lecha 
Kaczyńskiego. Jednymi z sygna-
tariuszy wniosku o  rejestrację 
byli olsztyniacy – Bożena Ulewicz 
oraz prof.  Selim chazbijewicz 
z UwM, którzy postanowili stwo-
rzyć na warmii terenowy oddział 
ruchu. – celem stowarzyszenia 
jest działalność publiczna na rzecz 
propagowania idei umacniania toż-
samość narodowej Polaków opar-
tej na pamięci historycznej oraz 
obowiązek budowania silnego, so-
lidarnego państwa o mocnym sta-

tusie na arenie międzynarodowej 
zgodnie z ideami i myślą społecz-
no-polityczną lecha Kaczyńskie-
go – tłumaczył prof. chazbijewicz. 
Ruch społeczny przewiduje jakby 
dwa stopnie aktywności człon-
kowskiej – pierwszy etap prze-
znaczony jest  dla tych, którzy 
nie chcą angażować się w żadną 
działalność partyjną, ale duchem, 
sercem i umysłem wspierają idee 
l. Kaczyńskiego, jego osobowość 
i koncepcje polityczne – zwłaszcza 
polityki wschodniej i zachodniej, 
czyli traktowanie Polski jako part-
nera, a nie petenta wśród państw 
europejskich. takie osoby mogą 
swoje poparcie wyrazić przez klik-
nięcie myszką na stronie www.
lechkaczynski.pl. drugi stopień 
zaangażowania przeznaczony 

jest  dla tych, którzy chcieliby 
czynnie i aktywnie w tym ruchu 
uczestniczyć. Ruch ma pobudzać 
aktywność społeczną mieszkań-
ców Polski, dokumentować myśl 
społeczno-polityczną l. Kaczyń-
skiego oraz jego służbę publiczną. 

Ma się to dziać m.in. poprzez orga-
nizowanie spotkań z osobami pu-
blicznymi – gościem kolejnego ta-
kiego zebrania, które odbędzie się 
18 lipca w  olsztynie, ma być 
prof. Jan Żaryn – historyk z IPN-u 
oraz działacz społeczny. lucy

Kapitan Krzysztof Baranowski w olsztynie

Spotkanie trzeciego stopnia

Postać 
znanego 
podróżnika 
przyciągnęła 
na Stare 
Miasto sporą 
publiczność 

Bożena Ulewicz i prof. Selim chazbijewicz byli jednymi 
z sygnatariuszy założycielskiego aktu stowarzyszenia
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świętajno to mała miejscowość 
niedaleko Szczytna. Parafia, 

która istnieje tu od 1945 r., pierw-
sze lata spędziła na walce o po-
ewangelicki kościół. w  końcu 
jednak świątynia oficjalnie tra-
fiła w ręce katolików. Potem zaś 
powstały dwa kolejne, dojazdowe, 
miejsca modlitwy.

świątynia w zaroślach
Ksiądz prał. edward Koper-

was przyszedł do parafii w roku 
1968. został wysłany do pobliskich 
Jerutek, aby stworzyć tam punkt 
katechetyczny. Kiedy chodził po 
wsi, jego wzrok przykuła schowa-
na w zaroślach świątynia. Kościół 
był już porządnie zniszczony, 
drzwi wyłamane, chociaż na oł-
tarzu leżał czerwony obraz, a na 
pulpicie Pismo święte zostawione 
przez ewangelików. zabytkowa 
świątynia pochodzi z początków 
XVII w., a  wyróżnia ją technika 
muru pruskiego – jest to jedna 
z najstarszych tego typu budowli na 
naszych ziemiach, gdyż elementy 
drewniane nie są jeszcze układane 
systematycznie. Ksiądz Koperwas 
postanowił odzyskać kościół dla 
katolików i przywrócić jego daw-
ną świetność. Najpierw zabił drzwi 
deskami, zabezpieczył, powycinał 
krzaki. Jego kolega, kiedy zobaczył, 

na co porywa się proboszcz ze świę-
tajna, tylko popukał się w czoło. 
Robotnicy już po pierwszym dniu 
pracy chcieli zrezygnować, ale 
upór proboszcza przyniósł efekt. 
odnowiony kościół w Jerutkach 
zachwyca przyjeżdżających tu tu-
rystów, a proboszcza najbardziej 
cieszy, gdy zainteresowanie jest 
tak duże, że nie może się dostać na 
Mszę św., bo droga do świątyni jest 
zastawiona samochodami. Jednym 
z cenniejszych zabytków jest rów-
nież Anioł zwiastowania – znalazł 
się w Jerutkach właściwie przypad-
kiem, nie miał rąk, skrzydeł i nikt 
go nie chciał. w wojennej zawieru-
sze przybył tu spod Królewca, miał 
ze sobą tylko dokumenty mówiące 
o dacie powstania – 1713 rok.

disco nie ma szans
oprócz kościołów w świętajnie 

i Jerutkach wierni gromadzą się 
jeszcze w kaplicy w Kolonii. w pa-
rafii działają koła Żywego Różańca 
oraz krucjata różańcowa, która trwa 

całą dobę. ta tradycja przyszła z Gie-
trzwałdu i przyjęła się bardzo szyb-
ko – za każdym razem bierze w niej 
udział około 60 osób. w każdą środę 
od 1956 roku, kiedy to został tu spro-
wadzony obraz Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy, parafianie odmawiają 
do Niej nowennę. Inne szczególne 
nabożeństwo zrodziło się z walki 
o zaprzestanie piątkowych dyskotek 
– skutek przyniosła zmiana taktyki 
na modlitewną. Proboszcz oznajmił 
„wy się bawcie, a ja będę klęczał 
w kościele i za was się modlił”. Po 
dwóch miesiącach skończyły się 
piątkowe imprezy. Było to 10 lat 
temu, ale modlitwa trwa – w każdy 
piątek ludzie odmawiają Różaniec 
przed Najświętszym Sakramentem.

łukasz czechyra

panoraMa parafii pw. św. Andrzeja Boboli w świętajnie

wy się bawcie, a ja będę klęczał

Na tyłach świątyni znajduje się ściana krzyży: zrobionych przez 
dzieci, znalezionych, czasem sponiewieranych. Każdy jeden mówi 
jednak to samo

zapraszamy na Msze św. 
niedzielne
w niedziele: 7.30, 9.00 (Kolonia), 10.30 
(Jerutki), 12.00, 18.00
w dni powszednie: 17.30, 18.00

zdaniem 
proboszcza

– Jestem 
w świętajnie 
już ponad 40 
lat i trzeba 
powiedzieć, 

że przez ten czas bardzo 
mocno zapuściłem 
korzenie. cieszę się tą 
parafią i tymi ludźmi – 
znam ich od pokolenia 
i żyjemy tu jak jedna 
rodzina. Przychodzą  
do mnie, mają do mnie 
zaufanie. Każde dobre 
słowo to dla mnie radość, 
która buduje i zachęca do 
dalszej pracy i większej 
ufności, i szacunku dla 
tych ludzi. Kapłan bowiem 
musi szanować siebie 
i swoich parafian, czasem 
trzeba też być ojcem, 
który i marnotrawnych 
synów przyjmuje. 
Razem podjęliśmy trud 
uratowania od zniszczenia 
kościoła w Jerutkach. 
Pracy było bardzo dużo, 
musieliśmy m.in. ściąć 
całą podwalinę o 1,20 m 
i położyć od nowa,  
bo wszystko było przegnite 
od ziemi. Kiedy jednak 
widzę pełny kościół ludzi, 
słyszę słowa zachwytu, 
to wiem, że było warto. 
Niedługo wybieram się 
na emeryturę. Kiedy 
parafianie się o tym 
dowiedzieli, przyszli 
mnie zapytać, gdzie będę 
mieszkał, i zaproponowali, 
żebym został w świętajnie. 
Nie ukrywam,  
że chciałbym tego.

Ks. prał. edward Koperwas

Urodzony w roku 1937. 
święcenia kapłańskie  
przyjął w 1968 roku.  
Pracował w Reszlu,  
potem przybył do świętajna, 
najpierw jako wikary,  
a od 1971 roku jest tu 
proboszczem.

Przed tym obrazem  
od ponad 50 lat wierni 
gromadzą się w każdą środę 
i Matce zanoszą  
swoje prośby

– Nie dasz rady, daj sobie spokój – mówili. Proboszcz jednak się uparł  
i odnowił znalezioną w krzakach świątynię. tak że teraz sam się nie może 
dopchać na Mszę św., takie tłumy przyjeżdżają.


