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Kazanie ks. Jerzego Popiełuszki z dnia 28 lutego 1982 r. 
Kościół zawsze staje po stronie prawdy. Kościół zawsze staje po stronie ludzi 

pokrzywdzonych. Dzisiaj Kościół staje po stronie tych, którym odebrano wolność, 

którym łamie się sumienie. Kościół staje dziś po stronie robotniczej „Solidarności", 

po stronie ludzi pracy, którzy niejednokrotnie są stawiani w jednym szeregu z 

pospolitymi przestępcami. 

15 grudnia ubiegłego roku biskupi polscy powiedzieli m.in.: „Rada Główna 

Episkopatu Polski, zbierając się w sytuacji stanu wojennego – na podstawie 

dostępnych informacji o sytuacji w Ojczyźnie – kieruje do wiernych Kościoła 

katolickiego słowa oddania, jedności i braterskiego współczucia. Boleść nasza jest 

boleścią całego narodu, sterroryzowanego siłą militarną. Wielu działaczy ruchu 

związkowego zostało internowanych. 

Internowania rozszerzają się i obejmują robotników, ludzi kultury, nauki i 

studentów. (...) Niepewność i bezsilność świata pracy powoduje wzrost emocji, 

rozgoryczenia i nienawiści aż do zapamiętania się i determinacji. (...) Dramatyczna 

decyzja władz o wprowadzeniu stanu wojennego w naszym kraju stanowi cios dla 

społecznych oczekiwań i nadziei, że drogą narodowego porozumienia można 

rozwiązać istniejące problemy naszej Ojczyzny. (...) 

Chcemy, aby Kościół i społeczeństwo skoncentrowało się na następujących 

dążeniach: 

1. Uwolnienie internowanych, a do czasu uwolnienia stworzenie im ludzkich 

warunków. Wiadomo bowiem o wielu nadużyciach, o przetrzymywaniu niektórych 

internowanych w zimnych pomieszczeniach bez ciepłej odzieży. 

2. Przywrócenie związkom zawodowym, zwłaszcza Związkowi Zawodowemu 

»Solidarność« zgodnego ze statutem działania; z tym łączy się umożliwienie 

swobodnego działania Przewodniczącemu i Prezydium Związku. Związek 

»Solidarność«, broniący praw ludzi pracy, jest konieczny do przywrócenia 

równowagi życia społecznego..." 

A 6 stycznia br., w święto Objawienia Pańskiego mówił ks. prymas: „Żądania 

podpisania deklaracji o różnych treściach, a zwłaszcza o wystąpieniu z 

»Solidarności«, obejmują coraz szersze kręgi pracowników i w razie odmowy 

powodują zwolnienie z pracy. Wydobywanie takich oświadczeń jest nieetyczne. 



Ludzie popadają w konflikt sumienia: z jednej strony poczucie godności osobistej, 

poszanowania własnych przekonań gwarantowanych wieloma dokumentami prawa 

krajowego i międzynarodowego, a z drugiej strony sankcja bezrobocia i skazanie 

na bezczynność, a także świadomość pozbawienia kraju kwalifikowanego 

pracownika, bo tylko ludzie z charakterem, a więc wartościowi mają problemy 

sumienia. Sumienie jest sanktuarium bardzo osobliwym. Nawet Bóg nie gwałci 

sumień, ale będzie nas sądził ostatecznie według naszego sumienia". 

I znów biskupi polscy w dniu 19 stycznia br. powiedzieli: „Szczególne 

pozdrowienie ślemy wszystkim cierpiącym, a więc internowanym, aresztowanym, 

skazanym, przeżywającym boleśnie nieobecność swoich najbliższych, wszystkim 

cierpiącym za swoje przekonania, pozbawionym swoich miejsc pracy. 

Ze szczególną serdecznością i miłością pozdrawiamy dzieci tęskniące za 

spotkaniem ze swoim ojcem lub matką. Z chrześcijańskim współczuciem 

pozdrawiamy rodziny tych, którzy opłakują śmierć tragiczną swoich najbliższych. 

Łączymy się z nimi w ich bólu. (...) 

Powołanie do wolności jest ściśle zrośnięte z naturą każdego człowieka i z dojrzałą 

świadomością narodową. Powołanie łączy się dlatego z prawem i obowiązkiem. 

Łączy się z prawem, dlatego każdy człowiek i każdy naród ograniczenie wolności 

musi przeżywać jako ból i niesprawiedliwość. 

Ograniczenie należnej człowiekowi wolności prowadzi do protestu, buntu, a nawet 

wojny. Powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem zrozumienia, że wolność 

to nie samowola, ale jest to zadanie stojące przed każdym człowiekiem, 

wymagające przemyśleń, rozwagi, umiejętności wyboru, decydowania. 

Rozważając prawdę, że powołanie do wolności jest prawem każdego człowieka i 

narodu, wzywamy wszystkich, od których to zależy, do poszanowania wolności, 

szczególnie wolności sumienia i przekonań każdego człowieka, do wyjścia 

naprzeciw umiłowaniu wolności tak żywo odczuwanemu przez nasz naród. 

Konsekwencją tego poszanowania wolności powinno być przywrócenie 

normalnego funkcjonowania państwa, rychłe uwolnienie wszystkich 

internowanych, zaniechanie nacisków ze względów ideologicznych, a także 

zaniechanie zwalniania z pracy czy przynależność do związków zawodowych. W 

imię wolności wyznajemy, że ludziom pracy należy przywrócić prawo 

organizowania się w niezależne, samorządne związki zawodowe, a młodzieży w 

związki im odpowiadające". 

 

Było… 
w marcu 2019 roku 

1 marca – Centrum zakupiło automaty do ciepłych i zimnych napoi.  

2 marca – Odbył się VII Turniej Międzyszkolnej Ligi Szachowej w Zespole Szkół 

nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu. Centrum Edukacji Młodzieży jest 

partnerem projektu i wspólnie z Agencją Informatyczną „Arcom”. 

3 marca – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski odprawiał Msze św. w parafii 

św. Michała w Przecznie. 



4 marca – Tego dnia Muzeum Multimedialne zwiedziła grupa kuracjuszy z 

Ciechocinka, a ich przewodnikiem była p. Anna Wilczewska. 

5 – 6 marca – Ks. Paweł Nowogórski prowadził Rekolekcje z Peregrynacją w 

parafii św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie. 

7 marca – Dyrektor Centrum udał się na spotkanie w sprawie pytań do finału 

Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach.  

Święty Michał Archanioł w znaku cudownej kopii z Góry Gargano z sanktuarium z 

Monte Sant'Angelo w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w 

Górsku. 

8 marca – Do Centrum przybyły 2 grupy z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w 

Łubiance, a ich opiekunem był ks. Rajmund Ponczek z parafii p.w. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie. 

10 marca – W kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Górsku 

odprawiona została Uroczysta Msza Święta w intencji żużlowców KS Toruń, 

Polonii Bydgoszcz i GTŻ Grudziądz. Tego dnia Muzeum Multimedialne 

odwiedziła grupa 47 osób z Gdańska.  

11 marca – Zostały zakończone prace nad obrazem ściennym pt. „Polskie 

Termopile”, który znajduje się na klatce schodowej. W godzinach wieczornych 

Dyrektor Centrum udał się na Powiatowy Kongres „Ku trzeźwości narodu”. 

12 marca – Ks. Paweł Nowogórski udał się na Galę rozdania nagród za II etap 

Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach, która była przygotowana dla uczestników 

z 1 i 6 rejonu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Bydgoszczy. Następnie w godzinach wieczornych udał się na Otwarcie Fundacji 

Jacka Rutkowskiego. 

15 marca – Do Centrum przybyła grupa 22 kuracjuszy z Ciechocinka, a ich 

przewodnikiem była p. Anna Wilczewska. 

18 marca – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie z 

Wójtem i Starostę w sprawie chodnika, na odcinku od drogi nr 80 do Centrum 

Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. 

19 marca – W godzinach porannych ks. Paweł Nowogórski udał się na Mszę św. 

do Radio Maryja. 

20 marca – Muzeum Multimedialne, Regionalne i cały obiekt CEM zwiedziła 

grupa 48 kuracjuszy z Ciechocinka, a oprowadzała ich p. Anna Wilczewska. Tego 

dnia Centrum odwiedził dr Wacław Borek z Wydawnictwa Świętego Filipa 

Apostoła w Częstochowie.  

20 – 22 marca – W ogrodzie przy drodze gminnej zostało posadzone 1000 

sadzonek wierzby energetycznej, która za parę lat stworzy płot. 21 marca – W 

Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego miał miejsce 

Finał Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach 

„Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle 

historii Polski XX i XXI wieku”, organizowanego przez Nasze Centrum Edukacji 

Młodzieży w Górsku. 

Tego dnia Centrum zwiedziła grupa 31 kuracjuszy z Ciechocinka, a ich 

przewodnikiem była p. Barbara Żochowska. 



W godzinach wieczornych w sali Jana Pawła II odbyło się spotkanie „Społecznego 

Komitetu Budowy Pomnika Marianny o ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. 

Pomnik stanie od strony frontowej starej zabudowy Centrum Edukacji Młodzieży 

od drogi gminnej u początku Alei Wielkich Polaków prowadzącej do Centrum. W 

zamierzeniu ma być to pomnik wykonany z brązu, postacie stojące na kostce Alei 

Wielkich Polaków. Trwają prace przygotowawcze, zbierane są już propozycje i 

wizualizacje pomnika od artystów i podejmowanych jest wiele innych czynności 

przygotowawczych. 

22 marca – Dyrektor Centrum udał się na Spotkanie Rady Fundacji Jacka 

Rutkowskiego.  

23 marca – W godzinach porannych ks. Paweł Nowogórski udał się na Mszę św. 

do Radio Maryja. 

24 – 27 marca – Ks. Paweł Nowogórski udał się do parafii p.w. św. Jana 

Chrzciciela w Bartoszycach głosić Rekolekcje Wielkopostne o bł. ks. Jerzym 

Popiełuszce.  

27 marca – Przybyła do Centrum grupa dzieci niepełnosprawnych z opiekunami z 

Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu.  

28 marca – W Centrum odbyła się Wizytacja Biskupa Wiesława Śmigla. 

29 marca – Muzeum Multimedialne, Regionalne i cały obiekt CEM zwiedziła 

grupa z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. 

Następnie przybyła grupa 16 osób z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiance. 

Kolejną grupą tego dnia byli turyści z Torunia, grupa liczyła 21 osób. 

30 marca – Ks. Paweł Nowogórski odprawiał Mszę św. w Radio Maryja. 

31 marca – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski odprawiał Mszę w Radio 

Maryja. Do Centrum przybyła grupa 45 osób z Poznania.  

 

Będzie… 
w kwietniu 2019 roku 

10 kwietnia – Odbędzie się Uroczysta Gala wręczenia nagród Wojewódzkiego 

Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach z serii „Regionalnych 

Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Bohater 

Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski 

XX i XXI wieku”. 

16 kwietnia – Tego dnia będą miały Międzyszkolne Przesłuchania klas skrzypiec i 

altówek preludium konkursowe „Viole i Violinki”, którego organizatorem była 

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Górsku. 

 


