
                                         Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2019r. 

                                                         i czasie pandemii

Zarząd Stowarzyszenia działał w  2019 roku w  składzie:

Rutkowski Marek - Prezes Zarządu
Weichert Leszek Jan - Sekretarz Zarządu
Wierzbicki Andrzej - Skarbnik Zarządu

Andrzejczak Alfred Ludwik - Członek Zarządu
Flaczyk Genowefa  Maria - Członek Zarządu
Gruszczyński Henryk Czesław - Członek Zarządu
Palejczyk Krystyna Anna - Członek Zarządu
Piotrowiak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu

W czerwcu 2021r. rezygnację z funkcji członka zarządu złożyła Krystyna Palejczyk, motywując to złym stanem zdrowia.

Zarząd zbierał się w 2019 r. nieregularnie.

Kapelan Stowarzyszenia

Ks.  Mariusz  Łuszczek  pełnił  posługę  kapelana  naszego  Stowarzyszenia,  a  także  kapłańską  jako  wikariusz  w  Parafii  
p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Tym samym członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszeni mogą zawsze
liczyć na wsparcie i opiekę duchową. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Stowarzyszenia. Kapelan był zapraszany na
wszystkie spotkania Zarządu.

W ciągu kilku lat istnienia Stowarzyszenie zdołało wypracować pewne stałe formy pracy. Do nich należą przede wszystkim:
coroczne rekolekcje wielkopostne, upamiętnienia rocznicowe (rocznica śmierci, „Imieniny”), opieka nad grobem. 

Rekolekcje Wielkopostne Kęszyca Leśna 16-17.03.2019r.

Rekolekcje przeprowadził ks. Jan Kuźniar z Warszawy, od wielu lat zaprzyjaźniony z całym naszym środowiskiem i znany pod
przezwiskiem  „Jan  Kościelny”,  autor  wielu  książek  głównie  dotyczących  sakramentów  świętych  i  innych  zagadnień  wiary.
Przyjęta  przez  niego  metoda  „prowokacji  intelektualnej”  zdała  egzamin,  gdyż  praktycznie  każdą  wolną  chwilę  pomiędzy
poszczególnymi częściami rekolekcji był indagowany o kolejne otwierane w czasie swoich konferencji wątki.

Realizowaliśmy sprawdzony w poprzednich latach, ułożony i perfekcyjnie zorganizowany  przez Leszka Wafla program. Warto
dodać, że w sobotnie popołudnie dołączył do nas i pozostał do końca kapelan naszego Stowarzyszenia ks. Mariusz  Łuszczek.
W sobotę wysłuchaliśmy konferencji, wzięliśmy udział we Mszy Św., odprawiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, przeszliśmy
Drogę Krzyżową z kolejną konferencją,  odśpiewaliśmy Nieszpory.  Na zakończenie dnia w ciszy adorowaliśmy Najświętszy
Sakrament.  Wieczorem znaleźliśmy jeszcze trochę sił,  aby powspominać, odpowiadając na szczegółowe pytania zadawane
przez  prezesa  w  celu  zebrania  kolejnej  porcji  informacji  do  powstającej  biografii  Szefa.  Niedzielne  spotkanie  rozpoczęła
Jutrznia,  po śniadaniu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  Nasz rekolekcjonista poruszył  nas dzieląc się swoim osobistym
doświadczeniem w obcowaniu z najbliższymi. Niedzielna liturgia sprawowana była tym razem w koncelebrze. Wyjeżdżaliśmy po
obiedzie umocnieni Duchem Świętym, nacieszeni wspólnotą i pełni mocy na dalsze przeżywanie Wielkiego Postu.

Rekolekcje w 2020r. zostały przygotowane i ogłoszone na marzec 2020r. Wobec wybuchu pandemii zostały jednak odwołane.

Upamiętnienie na polanie.

Dużo osób z naszego środowiska przewinęło się w sierpniowe dni przez Wetlinę. Co warto podkreślić, to wakacyjne miejsce
staje się terenem, na którym spotykają się i komunikują trzy kolejne pokolenia.  My, stare ptaszory, którzyśmy uczyli  się od
Szefa w bezpośrednim kontakcie, nasze dzieci, które często poznały Szefa osobiście, ale też nasze wnuki, dla których imię i
postać Szefa też stopniowo nabiera coraz pełniejszego znaczenia. Tak realizuje się jeden z głównych celów Stowarzyszenia,
który zakłada utrwalanie pamięci o śp. ks. W. Andrzejewskim. W tych dniach chodziliśmy razem po górach, śpiewaliśmy przy
ognisku,  modliliśmy się i  wspominaliśmy,  ale przede wszystkim dotarliśmy na „naszą polanę”!  Umieściliśmy tam   kapliczkę
łącząc
 w symboliczny sposób dwie katedry: bukową – uświęconą przez liczne Msze Św. odprawiane na tym miejscu przez Szefa  
i gorzowską, bo z materiału odzyskanego ze spalonej wieży wykonał ją  Marek Piechocki. Dziękujemy Ci, Marku! Przed nami
kolejne  zadanie:  umieszczenie  pamiątkowej  tablicy.  Tym  razem  mimo  podjętych  prób  nie  udało  jej  się  umieścić  
w zaplanowanym miejscu.

Imieniny Szefa.

Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą przy grobie naszego duszpasterza w niedzielę 10 listopada o godz. 15.00. Po odmówieniu
Koronki  przenieśliśmy się do szkoły przy ul.  Chełmońskiego 1. W programie było wspólne śpiewanie pieśni  patriotycznych
(pamiętajmy o śpiewnikach!), opowieści z ostatnich wizyt w Bieszczadach (ilustrowane zdjęciami), drobny poczęstunek. Była
niespodzianka na ciepło, a także domowe wypieki. Msza Św. w intencji Szefa została odprawiona w kościele przy ul. Mieszka I
we wtorek 12 listopada o godz. 18.00 – w imieniny księdza Witolda.

Piąta rocznica śmierci ks. Witolda.

30 stycznia 2020 r.  minęła piąta rocznica śmierci ks. Witolda Andrzejewskiego. 
W tym dniu o godz. 18.00 w kościele przy ul. Mieszka I została odprawiona Msza Św. w intencji naszego Szefa – w piątą 
rocznicę śmierci.

http://dagorzow.pl/?p=606


Dyrekcja Teatru im. J. Osterwy jako inicjator spotkania w tym roku, wraz z zarządem Stowarzyszenia zaprosiła w tym dniu do
pomieszczeń  Teatru  Letniego  –  Sceny  Kameralnej,  aby  w  nieformalnej  atmosferze  wspomnieć   Jego  obecność  w  życiu
gorzowian we wszystkich możliwych aspektach. Motywem przewodnim spotkania, było jednak przyjrzenie się okresowi działania
Szefa jako aktora. Taki był z resztą tytuł wieczoru zaproponowany przez pana J. Tomaszewicza :„Ks. Witold Andrzejewski jako
aktor”. Każdy, kto miał potrzebę serca wspominać postać naszego duszpasterza, był mile widziany! Wstęp był wolny, początek
o godz.19.30. Spotkanie w Teatrze zyskało bardzo pozytywny odbiór uczestników. 

Jeszcze raz dziękujemy dyrektorowi teatru, Panu Janowi Tomaszewiczowi – za inicjatywę i zaproszenie do współpracy. 

Próba podjęcia współpracy z Instytutem Biskupa Wilhelma Pluty. 

15 stycznia odbyło się spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia (Grucha, Wafel, Docent) z dyrektorem Instytutu Biskupa
Wilhelma Pluty  ks. dr  Wojciechem Miłkiem.  Rozmawialiśmy o możliwościach trwałego przedstawienia  postaci  ks.  Witolda  
w  pomieszczeniach  Pałacu  Biskupiego,  a  także  o  nawiązaniu  szerszej  współpracy.  Wobec  szybko  następujących  zmian
personalnych  oraz  organizacyjnych  w  Instytucie  (w  tym  przeznaczeniu  pomieszczeń  Instytutu  na  siedzibę  Diecezjalnego
Seminarium Duchownego), a także w związku z wybuchem pandemii – dalsze działania zawieszono.

Rozpoczęcie prac nad biografią ks. Witolda. 

Absolwent DA – Piotr Mierecki podjął się dzieła opracowania biografii ks. Witolda. Zarząd wsparł i nadal będzie wspierał tę
inicjatywę  –  między  innymi  poprzez  udostępnienie  materiałów  ze  strony  internetowej  na  potrzeby  autora  oraz  apel  do
absolwentów o podjęcie współpracy zwłaszcza w zakresie dzielenia się własnymi wspomnieniami i innymi zasobami. Prace
trwają. Piotrowi gratulujemy pomysłu i życzymy wielu sił i wytrwałości.

Opieka nad grobem ks. Witolda. 

Opieka nad grobem jest realizowana w sposób ciągły i na najwyższym poziomie, głównie dzięki staraniom Teresy Mądrej „Łąki”,
której  niniejszym  Zarząd  składa  serdeczne  podziękowanie.  Wyznaczony  przez  Walne  Zebranie  limit  kosztów  nie  został
przekroczony.

Działalność  w czasie pandemii w latach 2020 i 2021.

W warunkach pandemii działalność Zarządu praktycznie zamarła. Główną metodą kontaktu pozostała strona internetowa 
Stowarzyszenia, na której ukazywały się komunikaty dotyczące organizacji życia duchowego online, inicjatywy akcji 
modlitewnych (warto wspomnieć o apelu naszego kapelana w sprawie odmawiania modlitwy Leona XII do św. Józefa), ale 
niestety także komunikaty o złym stanie zdrowia czy śmierci członków Stowarzyszenia i osób nam bliskich.

Podziękowania specjalne

Zarząd składa specjalne podziękowania Eli Rogulskiej za wkład pracy w  administrowanie sprawami Stowarzyszenia.


