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Kuźnica ma swój port

D

otychczas w naszej gminie był
tylko jeden port – w Jastarni. Od
31 października nie jest to już prawdą. Swój port ma także Kuźnica.
We wtorek 30 października nastąpiło uroczyste otwarcie portu w Kuźnicy. Portu, ponieważ istniejąca tu przystań rybacka została
rozbudowana i zmodernizowana do tego
stopnia przez Urząd Morski w Gdyni, że
określenie „przystań” nie oddaje już rzeczywistości i zostało zastąpione słowem „port”.
Ogółem wydatkowano 29 546 825,00 zł,
z czego 75% pochodziło z Europejskiego
Funduszu Rybackiego, a 25% ze środków
krajowych. Prace były prowadzone w okresie 17 X 2011–26 IX 2012 roku, a w ich trakcie wykonano: falochron południowy o dłu-

gości ok. 174 m, falochron wschodni
o długości ok. 110 m, umocnionego brzegu
skarpowego o długości 154 m po północnej
stronie basenu przystani, dwa pirsy postojowych przy falochronie południowym, monitoring przystani, pochylnię do wodowania
mniejszych jednostek przy nabrzeżu północnym, budynek bosmanatu wraz z zapleczem
sanitarnym dla rybaków oraz zjazdem dla
niepełnosprawnych, wyremontowano zachodnie nabrzeże postojowo-wyładunkowe
o długości ok. 92 m wraz z modernizacją
oznakowania nawigacyjnego, sieci energetycznej, wodociągowej i oświetlenia.Wydatkowane środki pozwalają na stwierdzenie,
że była to największa inwestycja w dotychczasowych dziejach Kuźnicy.

Port w Kuźnicy wykonano w przeciągu półtora roku

Portowy
krzyż

K

iedy przed kilkoma laty sporządzono projekt przebudowy
przystani morskiej w Kuźnicy, nie
znalazł się na nim krzyż. Drewniany
krzyż kilkumetrowej wysokości był
pierwszą rzeczą, którą zauważał każdy wpływający do kuźnickiej przystani. Był tu od lat, stał się jednym
z symboli Kuźnicy, a teraz go już nie
będzie? Gdzie jak gdzie, ale w katolickiej Kuźnicy to nie przejdzie!
Szybko zawiązał się społeczny komitet budowy krzyża, składający się
z mieszkańców Kuźnicy i jej sympatyków, mający na celu budowę nowego
krzyża. Nowego, gdyż okazało się, że
ten stojący tu dotychczas jest poważnie
zmurszały i nie nadaje się do ponownego
stawiania w porcie. Zebrano więc potrzebne pieniądze niezbędne do wykonania nowego krzyża, a jeden z członków
komitetu, Piotr Bugaj, zaofiarował wykonanie krzyża przez swoją firmę. Powstał więc krzyż o wysokości 8,5 metra,
widoczny z daleka zarówno we dnie, jak
i w nocy. W nocy, ponieważ zamontowano w nim diody elektroluminescencyjne,
których blask skierowany jest na zatokę
oraz na samą Kuźnicę.
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Święto
zmarłych

Nastrojowy
wieczorek
w Gimnazjum

We czwartek 1 listopada, tak jak każe
chrześcijańska tradycja, udaliśmy się z procesją nad morze i na cmentarz. Podobnie
jak na wszystkich cmentarzach, tak i na naszym, zapłonęły znicze na grobach naszych
bliskich. Podczas gdy procesje na cmentarze odbywają się wszędzie, to już procesje
na plażę nie są takie powszechne, nawet
w gminach nadmorskich. W Jastarni zostały one zapoczątkowane przez księdza Wojciecha Kossak-Główczewskiego, byłego
kapelana na Darze Pomorza. Zwyczaj ten
przyjął się od razu, wszak mieszkańcy Jastarni od stuleci pracowali na morzu, a co za
tym idzie, czasami też tam ginęli. O tym, że
było to potrzebne, świadczą nie tylko zapalane tego dnia znicze na brzegu morza, ale
również ustawiony przed kilkunastu laty na
cmentarzu obelisk z tablicą: „Tym, którzy
nie wrócili z morza”.

Koło Ratownictwa Medycznego, działające przy Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Jastarni, zorganizowało w poniedziałek
12 listopada wieczorek poetycko-muzyczny Zaduszki Listopadowe. Podczas wieczorku młodzież gimnazjalna recytowała
wiersze skłaniające do refleksji nad życiem,
śmiercią i przemijaniem, a wszystko to przy
nastrojowej muzyce. Zadbano także o słodki poczęstunek, który uprzyjemnił spotkanie, nadając mu domową, ciepłą atmosferę.

Ta uliczka będzie
równa
Ksiądz Antoni Konkel poświęcił morze
i błogosławił dusze tych,
którzy w nim zginęli

Ku czci orkiestry

J

astarnicki oddział Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego,
dzięki grantowi z Urzędu Miasta Jastarni, zorganizował imprezę poświęconą
miejscowej orkiestrze rybackiej.
W sobotę 17 listopada odsłonięto tablicę
upamiętniającą Alojzego Konkela, założyciela i pierwszego kapelmistrza orkiestry
rybackiej z Jastarni. Tablicę umieszczono
na restauracji Gryfon, znajdującej się na
rogu ulicy Bałtyckiej i Krzywej, tam gdzie
do lat 60. ubiegłego wieku znajdował się
rodzinny dom Alojzego. – Moim marzeniem jest, żeby znowu rozbrzmiewały tu
dźwięki muzyki i odbywały się próby orkiestry – powiedział nam Piotr Lisakowski, właściciel Gryfona.

Po odsłonięciu tablicy wszyscy obecni przeszli na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej,
gdzie Lucyna Konkol, prezes jastarnickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
przybliżyła postać pierwszego kapelmistrza.
Odbył się także koncert współczesnej orkiestry
rybackiej oraz pokaz filmu sprzed 40 lat, z udziałem ówczesnych członków orkiestry. W czasie
tego pokazu niektórzy widzowie mieli łzy
w oczach, widząc swoich, nierzadko już nieżyjących, krewnych. Przygotowano także wystawę poświęconą orkiestrze, która cieszyła się takim zainteresowaniem, że umożliwiono jej
zwiedzanie także w dniu następnym. Przygotowano także poczęstunek dla wszystkich obecnych, co pozwoliło przerodzić się w miłe spotkanie towarzyskie.

W czwartek 15 listopada rozpoczęły się
prace nad wymianą nawierzchni części ul.
Spokojnej, pomiędzy ks. Sychty i Szkolną. Dotychczasowa nawierzchnia, wykonana z płyt typu yumbo, w wielu miejscach
nierówna i popękana, nie bardzo się już
nadawała do chodzenia. Wymiana ta była
postulowana przez radną tego okręgu, Marię Kałamarz od 10 lat, jednak zawsze pojawiały się albo pilniejsze roboty, albo po
prostu nie było funduszy. Wreszcie po
upływie dekady się udało. Może powinni
to wziąć pod uwagę inni radni, może ich
postulaty też doczekają się realizacji po 10
latach?
Przetarg na wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej wygrała firma ZAMBRUKO z Redy za 80 tysięcy złotych.
Czas realizacji inwestycji wyznaczono do
20 XII, jednak wykonawcy uwinęli się
z tym około pięćdziesięciometrowym odcinkiem w nieco ponad tydzień.

Imprezy
kulturalne
w grudniu

Odsłonięcia tablicy dokonali:
Eugeniusz Boczyński i Ferdynand Struck

6 XII godz. 18.30,
hala sportowo-widowiskowa
– pokaz tańca towarzyskiego.
7 XII godz. 17.00 i 8 XII
godz. 17.00 i 18.00, aula gimnazjum
– pokaz filmu „Laskorn”.
31 XII godz. 22.30, park miejski –
Sylwester w parku.

Wymiana nawierzchni części
ul. Spokojnej
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Dzień Niepodległości
Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzono w Jastarni w dwóch
etapach. Pierwszy z nich odbył się na cmentarzu, gdzie udała się dość nieliczna procesja, aby złożyć kwiaty na grobach tych, którzy zginęli za polskość naszej ziemi.
W procesji i później we mszy uczestniczyły
poczty sztandarowe miejscowych organizacji, co czyniło je bardziej uroczystymi.
Kilka godzin później na hali widowiskowo-sportowej odbył się koncert zespołu
Artis, składającego się z dwóch muzyków
grających na skrzypcach, puzonisty, pianistki i sopranistki – Emilii Zielińskiej.

Rozpoczęło się jak na koncert patriotyczny przystało, od wykonania hymnu państwowego. W dalszym programie koncertu znalazły się pieśni patriotyczne: „O mój
rozmarynie”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” i „Rozkwitały pęki białych róż”,
utwory muzyczne z filmów: „Walc Barbary” z „Nocy i dni”, temat z filmu „Dom”
oraz walc z „Ziemi obiecanej”. W programie znalazł się także „Kanon D-dur” J. Pachelbela, koncert A-mol op.3 A. Vivaldiego, Nokturn As-dur F. Chopina, „Obertas”
H. Wieniawskiego, „Ave Maria” Schuberta i „Aria na strunę G” J.S. Bacha.

Złożenie kwiatów na cmentarzu było
pierwszym patriotycznym akcentem
tego dnia.

T

ak jak w ubiegłym roku, za pośrednictwem naszej gazety z okazji świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku, składamy serdeczne życzenia
wszystkim mieszkańcom naszej gminy i przebywającym tu wczasowiczom.

V

Zdrowia i pogody ducha
oraz
Błogosławieństwa Bożej Dzieciny
na Nadchodzące Święta
i Nowy 2013 rok.
Mieszkańcom Kuźnicy, Jastarni
i Juraty, a także naszym Gościom
życzą
Burmistrz, Rada Miasta i Pracownicy
Urzędu Miasta Jastarni

Wesołych Świąt, dużo uśmiechu,
miłości, radości, szczęścia i wrażliwości.
Życzą właściciele i obsługa
Sklepu U Groszka

Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych świąt
upływających we wspaniałej atmosferze
życzy sklep Sonia.
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Pełnych ciepła, spokoju
i radości świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
i sukcesów w Nowym
2013 roku
życzą
Dyrekcja i pracownicy
Banku Pekao Sa w Jastarni

By Wam wszystko pasowało,
by kłopotów było mało,
byście zawsze byli zdrowi,
by problemy były z głowy,
by się wiodło znakomicie,
by wesołe było życie!
Życzą właściciele i pracownicy
Werandy

Świąt wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój
i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego
optymizmu, zdrowia,
szczęścia i powodzenia
życzy
Prezes Zarządu wraz z pracownikami Mpwik Ekowik
Sp. z o.o. Władysławowo
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Zdrowych – bo to najważniejsze.
Pełnych miłości – bo to sens życia.
Wiary – bo pozwala przetrwać trudne chwile.
Nadziei – bo wtedy niemożliwe jest możliwe.
Życzy jastarnicki oddział
ZK-P Jastarnia

V

Niech się spełnią Świąteczne życzenia –
te łatwe i te trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione i te niemówione wcale.
Życzą zawodnicy i opiekunowie klubu
pływackiego UKS Delfin Jastarnia

V

Wiele radości na Boże Narodzenie
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku,
życzą właściciele i pracownicy
saloniku prasowego Berado

V

Dużo szczęścia, miłości,
a przede wszystkim zdrowia
oraz dużo radości rodzinnych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
w Nowym Roku 2013
życzy
Dom u Wawrzyniaka
Placówka dla Osób Starszych
i Niepełnosprawnych w Jastarni.

Prawdziwie radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień
Nowego Roku
życzy firma Netrix

Na Święta Bożego Narodzenia
oraz na nadchodzący Nowy Rok,
dużo radości i dobroci od ludzi,
Szczęścia rodzinnego oraz niosącego
pokój błogosławieństwa Bożego
Mieszkańcom i kontrahentom
Gminy Jastarnia
życzą
Zarząd i pracownicy P.U.K Komex
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Prawdziwie radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku
życzą właściciele i pracownicy
Sklepu U Justyna

Niechaj szczęście i radość zagości
w sercach Waszych
w ten Wigilijny Wieczór,
kiedy opłatkiem łamać się będziecie..
Życzenia Wesołych Świąt składa
redakcja „Jastarnickich nowin”

V

V
Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz,
pachnących choinką,
jaśniejących pierwszą gwiazdką,
co daje nadzieję na następny rok.
Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu,wiary, szczęścia i powodzenia,
życzy
Paweł Mądry wraz z pracownikami Delikatesów

Życzenia szczęścia i radości
na nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
w Nowym Roku
mieszkańcom Jastarni
życzy kierownictwo i pracownicy
firmy Kraal

Bal pięćdziesięciolatków

P

ierwsze spotkanie pięćdziesięciolatków
zorganizowały osoby urodzone w 1946 roku.
Przyjęło się i na trwale weszło do
jastarnickiej tradycji. Następny
rocznik mógł już mówić o kontynuowaniu tradycji.
Właśnie w sobotę 10 listopada, bal
odbył się po raz siedemnasty. Tym razem bawiły się osoby z rocznika 1962.
Pierwotnie bale odbywały się w róż-

nych miejscach, lecz od kilku lat miejscem ich organizowania jest dom wczasowy Exploris. Bale te cieszą się taką
renomą, że każdy, kto może przybyć,
jest na nich obecny i nie jest tu żadną
wymówką zamieszkiwanie poza granicami kraju. Tym razem też tak było, kilka osób z tej okazji przyjechało z zagranicy, bo taki bal się zdarza raz.
Zaproszono także wychowawczynie
trzech oddziałów, do których uczęsz-

Klasa b Szkoły Podstawowej w Jastarni
po 36 latach
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czali pięćdziesięciolatkowie, a więc
panią Marię Słonina – wychowawczynię oddziału a, panią Zdzisławę Resko
– wychowawczynię oddziału b i panią
Barbarę Borkowską - wychowawczynię klas I – III z Juraty. Nie obyło się
oczywiście bez odczytania listy obecności, każdy też musiał krótko powiedzieć, co obecnie porabia. Ciekawe
było także odczytanie uwag wpisywanych do dzienniczków, tutaj wyraźnie
było widać, że to co w latach szkolnych skutecznie uprzykrzało życie
uczniom, po kilkudziesięciu latach
u tych samych ludzi wzbudza tylko
śmiech, śmiech z tych młodych ludzi,
którzy popełniali tak śmieszne życio-

we błędy i tak bardzo się nimi przejmowali. Tak pośród wspomnień, wyjaśnień jak się obecnie żyje, przeplatanych
tańcami, minął ten wieczór i noc, a dla
niektórych nawet poranek, gdyż ostatni balowicze opuszczali salę rankiem.
Tradycją owych balów jest zapraszanie na nie przedstawicieli rocznika o rok młodszego, który będzie bal
organizował w roku przyszłym. Ich
zadaniem jest obserwowanie, w jaki
sposób aktualny rocznik uatrakcyjnia
sobie to spotkanie po latach. Może
część z tego włączą do swojego balu,
może coś twórczo rozwiną, a może
wymyślą coś całkiem innego? W końcu mają na to cały rok czasu.

Rewolucja w śmieciach

W

przyszłym roku cały nasz
kraj czekają diametralne
zmiany w dotychczasowym systemie utrzymywania czystości i porządku w gminach. Zmiany te
wejdą w życie już w pierwszym
półroczu 2013 roku.
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie została uchwalona
w lipcu zeszłego roku. Ostatecznym terminem jej wejścia w życie jest lipiec przyszłego roku. Na jej mocy gminy przejmą
od mieszkańców wszystkie obowiązki
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Dotychczas mieszkaniec lub
osoba prawna działająca na terenie gminy
zawierał umowę z wybranym przez siebie
przedsiębiorstwem, które odbierało odpady komunalne i pobierało opłatę za odbiór
konkretnej ilości odpadów. Po zmianie
ustawy to Gmina wybierze w drodze przetargu jedno przedsiębiorstwo, które odbierze i zagospodaruje odpady z całej gminy. Mieszkańcy będą natomiast wnosili
do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie będzie to jednak tak, jak było poprzednio zapłata za
wywóz konkretnej ilości pojemników.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie w określony
sposób, a wpływy z opłat posłużą do sfinansowania całego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, który Gmina ma
obowiązek prowadzić. W zamian za wniesienie tej opłaty, gmina jest obowiązana
zapewnić mieszkańcom:

1. odebranie określonej ilości zmieszanych odpadów komunalnych;
2. odebrania na zasadach określonych
w regulaminie poszczególnych frakcji posegregowanych odpadów komunalnych
(segregacja);
3. odebranie odpadów wielkogabarytowych, według określonych zasad;
4. gmina będzie prowadzić punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do
którego mieszkańcy i osoby prowadzące
działalność gospodarczą, będą mogły na
określonych zasadach dostarczać: odpady
zielone, odpady budowlane, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, papier, plastik, szkło, opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku
i napojach) oraz przeterminowane leki
i chemikalia, powstające w gospodarstwach domowych, metal i akumulatory.
Ustawa nakłada na gminy także obowiązek uzyskiwania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
Niedotrzymanie tych poziomów oznaczać
będzie nakładanie na gminę wysokich kar
pieniężnych. W związku z tym, w interesie gminy leży stworzenie odpowiednich
warunków do prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów, poprzez m.in. wprowadzenie niższych opłat dla mieszkańców
prowadzących selektywną zbiórkę odpadów. W ten sposób segregując odpady
przyniesiemy korzyści dla środowiska naturalnego w którym żyjemy oraz korzyści
finansowe dla własnej kieszeni.



Zmiana
wysypiska
Z dniem 31.12.2012 kończy działalność
wysypisko śmieci w Łebczu. W związku
z tym wszystkie odpady komunalne
z Gminy Jastarnia wywożone będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnkowie koło
Lęborka (odległość z Jastarni do Czarnkowa wynosi około 90 kilometrów). W tej
sytuacji PUK Komex Sp z.o.o zmuszony
jest podnieść o 6% ceny za odbiór odpadów komunalnych, który skompensuje
wzrost kosztów transportu. Od 01.01.2013
obowiązują następujące ceny netto:
• za pojemnik 120 l – 13,14 zł;
• za pojemnik 240 l – 26,30 zł;
• za m3 odpadów – 116,60 zł.

Wiersze
o Piaśnicy
W pierwszych dniach listopada ukazała
się książka „Niemy krzyk Piaśnicy”, której autorem jest ksiądz Antoni Konkel.
Książka zawiera 33 wiersze, będące osobistymi przemyśleniami autora nad tym
miejscem kaźni. – Wiersze na nią się składające powstały dość szybko, bo w okresie trzech, czterech miesięcy – wyjaśnia
ksiądz Antoni. Biorąc pod uwagę codzienne jego zajęcia jako misjonarza w Brazylii, to tempo zaiste ekspresowe. Jeżeli jednak będziemy wiedzieć, że jego
zainteresowanie Piaśnicą datuje się od
czasów pobytu w seminarium duchownym na przełomie lat 60. i 70., owo szybkie tempo powstania wierszy, stanie się
bardziej zrozumiałe.
REKLAMA
KRAAL
w Jastarni poleca:
węgiel kostka import
680 zł/t
koks import 		
1280 zł/t
węgiel kostka polski
940 zł/t
węgiel orzech I 		
940 zł/t
węgiel orzech II
890 zł/t
EKO groszek worki
1060 zł/t
drewno kominkowe
190 zł/wór
tel. 58 6752-407; 58 6753-017
Zapraszamy
pn-pt 8.00-16.00
		
sob. 8.00- 12.00
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Kolejny Rekord Polski
zawodnika z Delfina Jastarni!
Dnia 20 i 21 października w Toruniu odbywały się zawody III rundy Klubowego
Pucharu Polski w pływaniu w płetwach.
Zawodnicy Delfina, utrzymując wysoką
formę sprzed wakacji, we wszystkich konkurencjach odnosili sukcesy medalowe.
Niewątpliwie jednak największy sukces
sportowy tych zawodów należy do Patryka
Winszczyka, który ustanowił nowy Rekord Polski na dystansie 200 m bf z czasem 2.08.39. To już drugi rekord tego młodego zawodnika na kolejnym dystansie
(poprzedni na 100 m bf). Delfin Jastarnia
doczekał się kolejnego rekordzisty Polski
po najbardziej dotychczas utytułowanej
zawodniczce – Agacie Struck.
W sumie z Torunia zawodnicy Delfina
przywieźli 16 medali.
W konkurencjach indywidualnych:
• Patryk Winszczyk – zdobył pięć złotych medali i jeden srebrny;

Poetyckim
okiem
***
Puste miejsce przy stole,
już tak nie chwali Boga
stary fortepian.
Dom pełen bliskich,
jednak nie wszyscy obecni.
Boli serce, łka dusza,
gdy traci się kogoś bliskiego.
Rozpaczy nie zważysz,
bólu i tęsknoty nie usłyszysz.
One siedzą głęboko na dnie serca.
Dusza ta nie zna śmierci,
ona wciąż żyje dalej.
A tak często o tym zapominam.
Toni!

• Agata Struck – jeden złoty medal i pięć
srebrnych;
• Alexander Romero – jeden srebrny
medal i jeden brązowy
• Hubert Balcerek – jeden medal brązowy
W konkurencjach sztafetowych, sztafeta juniorów w składzie : Patryk Winszczyk, Andrzej Konkol, Hubert Balcerek,
Jakub Szankier, wywalczyła trzecie miejsce i brązowy medal.
Pozostali zawodnicy Delfina poprawili
swoje rekordy życiowe, a silna grupa zawodniczek kategorii D – juniorki: Helena Strachanowska, Julia Kohnke, Karolina Narkowicz,
Patrycja Nowacka i Wiktoria Konkel – zaznaczyła swoją obecność w każdej konkurencji
w pierwszej dziesiątce tych zawodów. Swoisty sukces odniósł także Andrzej Konkol, zawodnik najmłodszego pokolenia Delfina, który w konkurencji 25 m pod wodą w kat. E
zajął wspaniałe 4 miejsce.

W trzeciej rundzie Klubowego Pucharu Polski startowało 215 pływaków z całego kraju. Poziom tej rywalizacji jest
coraz wyższy, o czym mogą świadczyć
kolejne rekordy Polski ustanawiane
przez reprezentantów Poznania, Wrocławia czy Jastrzębia Zdroju. Tym bardziej
dużo satysfakcji dostarczają wyścigi,
w których zawodnicy Delfina plasują się
na pozycjach medalowych, a każdy medal to ogromne wyróżnienie, na które zawodnicy ciężko pracują codziennymi
treningami.
Sukcesy zawodników Delfina są zasługą
trenera Marka Ogiełły, który doceniony
przez Zarząd Polskiego Związku Płetwonurkowania, został powołany na trenera
kadry narodowej juniorów. To swoisty
awans i nobilitacja dla trenera, któremu
życzymy wielu osiągnięć i dalszego rozwoju.

***
Dzisiejszy katolik to nie zahukany
słabeusz, ale człowiek odważny,
potrafiący stanąć w prawdzie o sobie,
tej pozytywnej i negatywnej.
To ktoś czuły, wrażliwy, walczący ze
słabościami, broniący swych
chrześcijańskich korzeni, wartości.
Msza św., modlitwa, to nie przymus,
nuda, ale rozmowa z Bogiem,
to otwarcie serca, by Duch św. do nas
przemówił, w nas zadziałał.
Katecheza to fascynacja życiem i nauką
Chrystusa, jego przykazaniami.
Bo póki co nic przejrzystszego, mądrzejszego
nad Dekalog, świat nam nie zaproponował.
Więc modlić się, chodzić do kościoła
to nie obowiązek, tradycja ale łaska,
którą otrzymałem od Jezusa.
I za to mu jestem wdzięczny, tak jak
potrafię najlepiej.
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