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Jestem zdania, Īe w jednym domu nie moĪe przebywaü dwóch gospodarzy, wolĊ
6DOH]MDQLQ'DULXV]6]\V]ND unikaü konÀiktów -SRZLHG]LDá
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'36LH SRZVWDáD SXVWHOQLD VDOH sporo pieniĊdzy, Īeby daáo siĊ w nim
]MDĔVNDÄ2JQLVNR0LáRVLHUG]LD´'R mieszkaü, a on przecieĪ nawet nie
QLHGDZQDGRPWHQE\áSOHEDQLąGOD naleĪy do diecezji - SRZLHG]LHOLQDP
SRSU]HGQLFKSURERV]F]yZ/DWHP PLHV]NDĔF\ZLRVNL
V\WXDFMDVLĊ]PLHQLáDGR0DUV]DáHN
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Początkowo wraz z przeáoĪonymi
planowaliĞmy, Īe pustelnia powstanie
w Malerzowie. Ale poniewaĪ ten dom
jest naszą wáasnoĞcią, doszliĞmy do
wniosku, Īe Marszaáki to równieĪ bardzo dobre miejsce. Po raz pierwszy
przyjechaáem tutaj rowerem 17 lipca.
- SRZLHG]LDáZUR]PRZLH]QDPLNVLąG]
'DULXV]6]\V]NDSXVWHOQLN]0DUV]D
áHNOpuĞciliĞmy ten dworek dwa lata
temu, zostaá wtedy przekazany diecezji. A poniewaĪ ksiądz proboszcz,
który tutaj mieszkaá, nie potrzebowaá
uĪywaü caáoĞci, wiĊc wydzieliá sobie
czĊĞü budynku i tutaj znajdowaáa siĊ
jego plebania. Pozostaáa czĊĞü domu
nie byáa uĪytkowana.
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DĪ]%UąV]HZLF]NWyU\FKSRFKRG]LWR
SRQDGNLORPHWUyZZMHGQąVWURQĊ
Plebania bĊdzie znajdowaü siĊ
nad gáównym wejĞciem do koĞcioáa.
Wszystko robione jest od podstaw, bo
kiedyĞ znajdowaáa siĊ tam wielka sala -
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skiemu w Marszaákach, który
w dniach od 29 grudnia 1955
teraz zostaáa przegrodzona regipsami.
ZachĊcam do wáączenia siĊ do
do 1 kwietnia 1956 byá dla mnie
PoáoĪono prąd, zainstalowano centralne tej wspólnoty. Zwáaszcza tych, któprzystanią pokoju po burzliwych przeogrzewanie, robiona jest áazienka. Dla- rzy chcieliby systematycznie, np. raz Īyciach wiĊzienia, z caáego serca báotego to trochĊ trwa, mam nadziejĊ, Īe w tygodniu, przyjeĪdĪaü tu, aby peániü gosáawiĊ + Biskup Antoni Baraniak
w przyszáym roku uda mi siĊ juĪ tutaj za- funkcjĊ straĪnika, tak aby Pan Jezus
- Marszaáki, 2 grudnia 1956.
mieszkaü. Jestem wdziĊczny mieszkaĔ- nigdy nie byá sam.
A. àawicka
com, którzy takbardzo zaangaĪowali
siĊ w te prace GRGDMHNVLąG]0LURVáDZ
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Mam nadziejĊ, Īe bĊdzie to miejsce dla oĪywienia ducha, dla wyciszenia, dla dobra duchowego czáowieka.
W dobie laicyzacji takie domy są potrzebne PyZLáELVNXS(GZDUG-DQLDN
NWyU\OLVWRSDGDSRĞZLĊFLáVDOH]MDĔVNL
GRPUHNROHNF\MQ\RUD]FKDWĊSXVWHOQLND
Z0DUV]DáNDFK
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SU]HĪ\ZDüLQG\ZLGXDOQH
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MDNLNRELHW\
Osoby, które przyjeĪdĪają na rekolekcje, wáączają siĊ w tryb mojego
Īycia - stosując siĊ do regulaminu tego domu, wraz
ze mną pracują, modlą siĊ.
Rekolekcje nie mają ĞciĞle okreĞlonego terminu.
KaĪdy moĪe przyjechaü
na tyle, ile chce - dzieĔ, tydzieĔ, miesiąc. Tutaj kaĪdy przybywa z wáasnej
woli - rezygnuje z „komórki”, bo nie
korzystamy z telefonów. Nie ma teĪ
Īadnych innych rzeczy, które związane
są ze Ğwiatem zewnĊtrznym, Te rekolekcje są inne od pozostaáych -GRGDMH
NVLąG]'DULXV]
2EHFQLHZUHNROHNFMDFKXF]HVWQL
F]ąWU]\RVRE\ZW\PPDPDNVLĊG]D
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1LHZ\NOXF]RQHĪHZSU]\V]áRĞFL
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VDOH]MDĔVNDLZ\EXGRZDQH]RVWDQą
NROHMQHFKDW\SXVWHOQLND'RSXVWHOQL
QDDGRUDFMĊ1DMĞZLĊWV]HJR6DNUDPHQ
WXPRĪQDSU]\MHFKDüRNDĪGHMSRU]H
GQLDLQRF\LZáDĞQLHVWąG]URG]LáVLĊ
SRP\VáDE\]DáRĪ\üZVSyOQRWĊSRG
QD]Zą6WUDĪQLF\1DMĞZLĊWV]HJR6D
NUDPHQWX

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509
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ZáDĞFLFLHONLSRVHVMLQLHGRV]áRE\GR
WHJRJG\E\ZáDG]H]HFKFLDá\Z\VáX
FKDüMHMZRáDQLDRODPSĊXOLF]QąNWyUD
UR]ĞZLHWOLáDE\WR]DFLHPQLRQHDSU]H]
WRQLHEH]SLHF]QHPLHMVFH
Czy wójta nie staü, by postawiü
jedną lampĊ na ulicy, na wprost mojego
domu?- pyta pani GraĪyna. - Gdy przed
laty prosiáam o oĞwietlenie, ówczesny
wójt powiedziaá, Īebym poszáa do hotelu
„Nad Zalewem”. MoĪe chodziáo o to, Īe
przy tej „mojej” ulicy stoi kilka latarni,
które - jak siĊ dowiadujĊ - naleĪą do
wspomnianego hotelu, ale od lat nie
Ğwiecą.Od „krzyĪówki” aĪ do przystani nie ma Ğwiatáa. PóĨniej trudno siĊ

dziwiü, Īe jacyĞ wáóczĊdzy chodzą po
domach, bo w ciemnoĞciach nie muszą
siĊ niczego obawiaü. KrĊcą siĊ róĪni
ludzie, a ja zwyczajnie siĊ bojĊ, Īeby
nie zostaü napadniĊtą czy okradzioną.
Dlaczego w tym miejscu nie postawią
chociaĪ jednej lampy? PrzecieĪ tak jak
inni páacĊ podatki. Niestety, wáadze nic
sobie z tego nie robią.
Inny problem, z którym borykam siĊ
od 21 lat, to droga. Ulica Tetmajera ma
kilka odcinków - jej początek wygląda
znakomicie, ale od wylotu na zalew,
aĪ do przystani, leĪą betonowe páyty popĊkane, podniesione przez korzenie
drzew. Páyty wystają, a ludzie jeĪdĪą
samochodami i zdzierają podwozia.
Byáam z tą sprawą u wójta, usáyszaáam, Īe nie ma pieniĊdzy. Na trzech
zebraniach soáeckich o tym mówiáam,
w koĔcu zapewniá, Īe ciąg dalszy ulicy
bĊdzie robiony. Mijają kolejne lata - i nic.
Nie ma teĪ tablic z oznakowaniem ulicy
i wiele osób nie wie, czy to jest jeszcze
ul. Tetmajeraczy jakaĞ inna. Nawet
policjanci mieli káopot z tra¿eniem tutaj.
Tak nie powinno byü.
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7RRF]\PZVSRPLQDPLHV]NDQND
XO7HWPDMHUDZFDOHGRQDMWUXG
QLHMV]\FKQLHQDOHĪ\&KFHP\ZLH
U]\üĪHSRVWDZLHQLHWDPODPS\
LZ\UyZQDQLHNLONXZ\VWDMąF\FK
Sá\WOHĪ\ZPRĪOLZRĞFLDFKEXGĪH
WRZ\FKLZ\NRQDZF]\FKJPLQ\
K. Juszczak

Poszukuje

PRACOWNIKA BIUROWEGO
DO DZIAâU KONTROLI JAKOĆCI

wymagania: znajomoćç jõzyka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie
i pićmie oraz obsãuga komputera i znajomoćç pakietu Office, mile widziana znajomoćç rysunku
technicznego.
Oferujemy pracõ w mãodym i kreatywnym zespole z moēliwoćcið rozwoju oraz bardzo dobre warunki
pracy i pãacy.

Poszukuje

KIEROWCô KATEGORII C+E
DO TRANSPORTU MIôDZYZAKâADOWEGO

- praca w trybie trzyzmianowym, mile widziane doćwiadczenie.

Kontakt: osobićcie w siedzibie firmy, Turkowy 65A
lub pod numerem 605 31 91 91

