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 W tym roku przypada 35 

rocznica śmierci bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki, który 

został uprowadzony 19 

października 1984 roku 

w Górsku.  

           W tym wyjątkowym 

roku, kiedy świętujemy 100. 

rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę, 

duży nacisk w działaniach 

Centrum Edukacji 

Młodzieży im. ks. J. 

Popiełuszki w Górsku 

kładziony jest 

podziękowanie Bogu za dar 

wolności, który został nam 

dany i zadany oraz okupiony krwią wielu Wielkich Polaków, męczenników, 

żołnierzy niezłomnych, wyklętych, wielkich patriotów, ludzi wielkiego serca, 

pełnych chrześcijańskiej miłości, przebaczenia i niesienia nadziei wbrew 

nadziei. 

 Konkurs o Wielkich Polakach, Ogólnopolskie Konfrontacje 

Teatralne, Kino letnie, Piknik rodzinny, Sympozjum naukowe, 

Międzynarodowy Program Edukacyjny śladami św. Jana Pawła II to tylko 

niektóre wydarzenia podejmowane w Centrum przesycone są tekstami i 

tematami niepodległości i 35 rocznicy uprowadzenie bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. Dzielimy się z wielka radością, że w lutym udało nam się 

uruchomić fotowoltaikę o mocy 50 kWh, która pozwoli nam nie tylko pomóc 

w utrzymaniu Centrum i Muzeum, ale także ekologicznie produkować prąd.  

 

 



 

Kazanie ks. Jerzego Popiełuszki z dnia 26 września 1982 r. 

 

Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa symbol hańby i poniżenia stał 

się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża 

ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez 

krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże 

naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą 

doprowadzić do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem, który 

krzyż pokonał.  

Nasze cierpienia, nasze krzyże możemy ciągle łączyć z Chrystusem, bo proces 

nad Chrystusem trwa. Trwa proces nad Chrystusem w Jego braciach. Bo 

aktorzy dramatu i procesu Chrystusa żyją nadal. Zmieniły się tylko ich 

nazwiska i twarze, zmieniły się daty i miejsca ich urodzin. Zmieniają się 

metody, ale sam proces nad Chrystusem trwa. Uczestniczą w nim ci wszyscy, 

którzy zadają ból i cierpienie braciom swoim, ci, którzy walczą z tym, za co 

Chrystus umierał na krzyżu. Uczestniczą w nim ci wszyscy, którzy usiłują 

budować na kłamstwie, fałszu i półprawdach, którzy poniżają godność ludzką, 

godność dziecka Bożego, którzy zabierają współrodakom wartość tak bardzo 

szanowaną przez samego Boga, zabierają i ograniczają wolność. (...)  

Krzyż to brak prawdy. Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na 

światło dzienne, nawet gdyby starano się ją skrupulatnie i planowo ukrywać. 

Kłamstwo zawsze kona szybką śmiercią.. Prawda jest zawsze zwięzła, a 

kłamstwo owija się w wielomówstwo. Korzeniem wszelkich kryzysów jest 

brak prawdy.  

Krzyżem jest brak wolności. Gdzie nie ma wolności, tam nie ma miłości, nie 

ma przyjaźni, zarówno między członkami rodziny, jak i w społeczności 

narodowej czy też między narodami. Nie można miłować czy żyć z kimś w 

przyjaźni przez przymus. Człowiek dzisiejszy jest bardziej wrażliwy na 

działanie miłości niż siły. Polaków nie zdobywa się groźbą, ale serce. A i 

męstwo nie polega - jak mówił zmarły prymas - na noszeniu broni, bo męstwo 

nie trzyma się żelaza, tylko serca.  

I każdy z nas tu stojących mógłby wymienić nie kończącą się liczbę krzyży, 

które przeżył lub których był świadkiem, szczególnie podczas ostatnich prawie 

dziesięciu miesięcy. Miesięcy ciągłego niepokoju, poniewierki, zalęknienia, 

miesięcy niepewności jutra.  

Te wszystkie krzyże życia naszego osobistego i społecznego muszą 

doprowadzić do zmartwychwstania Ojczyzny w pełni wolnej i sprawiedliwej. 

Od chwili, gdy Chrystus poniósł śmierć na krzyżu, już nas nie może hańbić 

żadne cierpienie ani poniżenie. Hańba przychodzi na tych, którzy są jej 

przyczyną. (...)  



Prosimy Boga o nadzieję, bo tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać 

wszelkie trudności. Prosimy o wewnętrzną radość, bo jest ona najgroźniejszą 

bronią przeciwko szatanowi, który smutny jest z urodzenia. Prosimy o wolność 

od zemsty i nienawiści, o tę wolność, która jest owocem miłości.  

Amen. 

 

Było… 
w styczniu 2019 roku 

9 stycznia – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski głosił kazanie w Złejwsi 

Wielkiej. 

10 stycznia – W sali kinowo-teatralnej Centrum odbył się Koncert Kolęd 

zorganizowany przez Publiczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w Górsku. Na koncert 

przybyli m.in. Wójt Gminy Zławieś Wielka Pan Jan Surdyka, Inspektor ds. Oświaty w 

Gminie Zławieś Wielka Pani Alina Khalaf , Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. 

ks. Jerzego Popiełuszki ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektorzy szkół, przedszkoli, 

domów kultury naszej gminy oraz kierownicy orkiestry dętej z Rzęczkowa, Dziekan 

Wydziału Edukacji Muzycznej prof. dr hab. Bernard Mendlik, Pełnomocnik Rektora 

Pan Radosław Cichański, Pracownik Wydziału Edukacji Muzycznej Pani Lidia 

Stróżecka, Asystent Wydziału Edukacji Muzycznej Pan Tomasz Kotwica, Asystent 

Wydziału Edukacji Muzycznej Pan Adam Skrętny, Nauczyciel, opiekun Pani Hanna 

Gierszewska oraz Nauczyciel, muzyk Pan Jerzy Olszewski. Gośćmi specjalnymi byli 

reprezentanci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzące i 

Niewidomej im. Luisa Brajla w Bydgoszczy.  

Cały koncert poprowadził Pan Michał Hajduczenia. Wspaniałymi występami uraczyły 

nas dzieci i młodzież ze Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku oraz 

reprezentanci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzące i 

Niewidomej im. Luisa Brajla w Bydgoszczy.  

W trakcie koncertu Pani Agnieszka Witki wręczyła dyplomy i nagrody uczestnikom 

konkursu na Muzyczną kartkę świąteczną. 

13 stycznia – Ks. Paweł Nowogórski odprawił Mszę św. w Toruniu. 

14 stycznia – W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie Komisji Pytań 

Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. Tego dnia ks. 

Paweł Nowogórski brał udział w Spotkaniu Noworocznym Starostwa w Jordankach w 

Toruniu. 

15 stycznia – Ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie do Urzędu 

Marszałkowskiego. Przybyła do nas grupa 48 kuracjuszy z Ciechocinka, z Panią Anną 

Wilczewską. Tego dnia w sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie 

odnoście pomnika ks. Jerzego i Marianny Popiełuszko z mgr inż. Tadeuszem 

Porębskim. 

16 stycznia – Odwiedzili nas Pan Edward Lubas wraz z Prezesem Klubu Honorowych 

Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. Wręczyli oni ks. Pawłowi 

Nowogórskiemu podziękowanie i medal za pomoc i wspieranie działalności statutowej. 

Tego dnia ks. Paweł głosił kazanie w Złejwsi Wielkiej. 



18 stycznia – Dyrektor ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie do Urzędu 

Marszałkowskiego w sprawie pomnika ks. Jerzego i Marianny Popiełuszko.  

Przybyła do Muzeum grupa 25 kuracjuszy z Ciechocinka, z p. Barbarą Żochowską. 

Tego dnia w Muzeum Multimedialnym studenci WSKSIM w Toruniu nagrywali film o 

ks. Jerzym Popiełuszce.20 stycznia – Studenci WSKSIM w Toruniu nagrywali 

program o ks. J. Popiełuszce dla TV Trwam  w Muzeum Multimedialnym. 

21 stycznia – Centrum odwiedził Pan Piotr Olecki Kustosz Muzeum Historyczno – 

Wojskowego w Toruniu. Panu Piotrowi został wręczony medal okolicznościowy – 

popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100. rocznicy Niepodległości. Tego 

dnia Centrum odwiedziła grupa 34 kuracjuszy z Ciechocinka, z p. Anną Wilczewską. 

22 stycznia – Ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie ze Starostą Michałem 

Ramlauem. 

23 stycznia Ks. Paweł Nowogórski odprawił Mszę św. w Złejwsi Wielkiej. 

24 stycznia – Muzeum Multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedził 

ks. Tadeusz Cetera z Parafii św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej wraz z ks. 

Andrzejem Laskoszem Kustoszem Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Jana 

Pawła II w Toruniu. Tego dnia rozpoczęto montaż fotowoltaiki na dachu Centrum. 

25 stycznia – Ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie z Wójtem Gminy Łubianka 

Jerzym Zająkałą w sprawie współpracy. W godzinach wieczornych ks. Paweł odprawił 

Mszę św. w kościele na Rybakach. 

26 stycznia – Ks. Paweł Nowogórski wziął udział w Sympozjum naukowym pt. 

„Oblicza Kolonizacji Mediów”, które odbyło się w WSKSIM w Toruniu. 

27 stycznia – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski odprawił Mszę św. w 

Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu. 

28 stycznia – W sali kinowo-teatralnej dzieci z przedszkola Jagoda miały próbę przed 

przedstawieniem z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

30 stycznia – Muzeum Multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedziła 

grupa 22 osób z Dziennego Domu Pomocy w Przysieku. Tego dnia ks. Paweł 

Nowogórski odprawił Mszę św. w Złejwsi Wielkiej oraz wziął udział w Odpuście na 

Rybakach w Toruniu. 

31 stycznia – Dzieci z przedszkola Jagoda miały kolejną próbę w sali kinowo-

teatralnej przed przedstawieniem z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

 

Będzie… 
w lutym 2019 roku 

1 lutego – W sali kinowo-teatralnej przedszkole Jagoda zorganizowało „Dzień Babci i 

Dziadka”. Wystąpiły 4 grupy wiekowe: bąki, żaby, pszczoły i motyle. 

 

 

 


