
 

  
 

 
W dniach 25-27 marca  2019 r. uczniowie naszej szkoły przeżywali Rekolekcje Wielkopostne.  

Nauki rekolekcyjne prowadził ks. Piotr Belecki,  Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej, wikariusz parafii Trójcy 
Świętej w Wejherowie.  Temat wiodący – to pytanie bogatego młodzieńca z ewangelii – „Panie co mam robić, aby osiągnąć 
życie wieczne?”  

W poniedziałek 25 marca o godz. 9.00 w kościele Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-Orłowie, młodzież wysłuchała konferencji 
wygłoszonej przez księdza rekolekcjonistę. Po nauce od g. 10.30 zajęcia szkolne odbywały się według planu lekcji. 

Drugi dzień rekolekcji, we wtorek spotkanie odbyło się o godz. 9.00, ale w szkole - w sali gimnastycznej.   Przywitaliśmy grupę 
WYRWANI Z NIEWOLI w składzie Jacek Zajkowski (artysta hiphopowy, raper) i  Piotr Zalewski (student psychologii, 
autor książki „Wyrwani z niewoli”). Grupa ta od kilku lat zajmuje się działalnością profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży, chcąc 
ukazać im świat w którym można żyć bez narkotyków, alkoholu, przemocy, pornografii, etc. Niestety – jak podkreślają - oni mieli 
okazję poznać destrukcyjny wpływ świata w którym chcieli żyć bez zasad, a w imię źle pojmowanej wolności stali się zakładnikami 
negatywnych przywiązań.  

Dzisiaj jak mówi sama nazwa tej formacji zostali wyrwani z niewoli. Wyszli z cienia śmierci i pragną dawać nadzieję innym, 
gdyż jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć. 

W trakcie  koncertu mówili młodym ludziom o trwałych wartościach wynikających z dekalogu, dzieli się z nimi świadectwem 
nawrócenia. Od niedawna Jacek tworzy i działa pod pseudonimem HERES (z łac. dziedzic). Nazwa ta jest również tytułem ostatniej 
autorskiej płyty. Poprzez zmianę ksywy raper chce jeszcze mocniej uzmysłowić sobie swoją tożsamość – dziedzica królestwa. 
Świadomość bycia dziedzicem mocno wpłynęła na przemianę Jego życia. Kiedyś “upadły” człowiek pogrążony w wielu 
uzależnieniach, dzisiaj wzór dla młodych. Pokazuje, że można żyć inaczej, odkrywać swoje pasje, talenty i zachęcać innych 
do odkrywania ich w sobie. 

W pewnym momencie w życiu Piotra nastąpił przełom. Jak sam mówi „będąc na dnie rozpaczy zapragnąłem zmiany życia 
i zwróciłem się do Boga uznając swoją bezsilność”. Trafił na ludzi, którzy zaczęli wskazywać mu drogę, której nie znał dotychczas. 
Wyrywając się z sideł ciemności, poszedł w nieznane. Jak później się okazało – było warto. W końcu rozpoczął „prawdziwie życie”. 
Bardzo szybko zaczął odkrywać swoje talenty, którym zapragnął się dzielić z innymi. Skończył wieczorową szkołę, poszedł na studia. 
Wybrał psychologię, by jeszcze skuteczniej pomagać ludziom. W końcu napisał książkę „Wyrwani z Niewoli”, która zyskała 
wielu czytelników zachwyconych prostotą i głębią treści zawartej w niej. Poprzez ten krok udowodnił, że nie ma czegoś takiego 
jak rzeczy niemożliwe. Kiedyś nie zdał z języka polskiego, dzisiaj jest autorem książki. 

Piotr wraz z Jackiem jeżdżą od kilku lat po całej Polsce ewangelizując i dając świadectwo swojego życia. Opracowali autorski 
program profilaktyczny, grają koncerty, dzielą się niezwykłymi historiami, których doświadczyli. Co roku trafiają do tysięcy ludzi. 

Trzeciego dnia rekolekcji młodzież spotkała się ponownie w kościele, gdzie Ksiądz Piotr o. godz. 9.00 odprawił Mszę św. 
Z nauką rekolekcyjną, była też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Po mszy św. młodzież wraz z Ks. Markiem 
odprawiła nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Następnie młodzież wróciła do szkoły na zajęcia według planu lekcji. 

 
Ziarno Słowa Bożego zostało zasiane – prośmy Pana o łaskę wzrostu i dobrych owoców. 

Ks. Marek Jóskowski 


