
 

Festyn rodzinny w parku  
W pogodne sobotnie popołudnie 9 sierpnia w urokliwym wejherowskim parku im. Aleksandra 
Majkowskiego odbył się festyn rodzinny DLA ŻYCIA I RODZINY zorganizowany przez Akcję Katolicką i 
Grupę wsparcia ŻYJ GODNIE przy udziale Hospicjum domowego, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej oraz Wejherowskiego Centrum Kultury o wymiarze ewangelizacyjnym i takim-że 
przesłaniu. Była to nasza manifestacja przywiązania do życia i rodziny, do wartości klasycznych, 
stanowiących Polskę i Polaków najwyższej próby. 
Na scenie wystąpili: Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka z utworami kaszubskimi, akordeonista 

Michał Brodalski  i  
wokalistka Natalia 
Modzelewska.  
Było  też wspólne, rodzinne 
śpiewanie,  tańce lednickie – 
na uwielbienie Pana Boga  
jako wyraz wdzięczności za 
Koronację Obrazu Matki 
Bożej Wejherowskiej 
Uzdrowienie Chorych na 
duszy i na ciele w 1999 roku 
oraz dar Świętego Jana 
Pawła II dla każdego z nas i 
dla naszej Ojczyzny. Były 
konkursy, gry i zabawy 
rodzinne; były konkurencje 
sportowe, wesołe malunki 
twarzy i rąk oraz  zabiegi 
masażu, trening ratownictwa 
medycznego i wiele innych 
atrakcji, takich jak loteria,  

wypieki domowe, napoje, wata cukrowa, gofry i lody – dla każdego coś miłego J. 
Co ważne, dochód z festynu jest przeznaczony na zakup pilnie potrzebnego sprzętu dla pacjentów, 
podopiecznych Hospicjum 
domowego imienia 
Świętego Judy Tadeusza w 
Wejherowie.  
 
Czarujący koncert 
akordeonisty Michała 
Brodalskiego ucznia III 
klasy Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w 
Gdańsku uradował i 
poruszył wszystkich 
słuchaczy! Melodyjne 
szlagiery z różnych stron 
świata zachwyciły nas. 
Będziemy towarzyszyli 
Panu Michałowi w jego 
karierze, cieszymy się już 
dziś Jego osiągnięciami i 
chętnie zapraszamy na 
kolejne festyny J 



 
Wolontariusze i uczestnicy Grupy Wsparcia „Żyj godnie” (dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera i 
inne choroby otępienne) pod przewodem Jacka Drewy (po prawej) zaśpiewali dla publiczności przeboje 
Grupy wsparcia, najchętniej śpiewane na naszych spotkaniach utwory  - „Gdzie słyszysz śpiew, tam idź”, 
„Kareta złota”, „Tango Francesco”, „Do Ciebie, Matko” - otrzymując gromkie brawa. Uczestnicy festynu 
korzystali z naszych śpiewników, aby śmielej przyłączyć się do wspólnego śpiewu. Chętnie włączyli się też 
wszyscy do zajęć gimnastycznych i ćwiczeń pamięci, jakie zwykle odbywają się na zajęciach Grupy 
wsparcia. Prowadził je Wujek Jacek J 
 
Pięknie zaśpiewała na naszej scenie w parku bardzo utalentowana Natalia 
Modzelewska, młoda laureatka II miejsca na Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie organizowanym od 10 lat przez 
Fundację „MIMO WSZYSTKO” Anny Dymnej. Nagroda umożliwia 
niepełnosprawnej wokalistce indywidualną naukę śpiewu. Gratulujemy 
talentu i energii J 
 
 

 
Wielkim zainteresowaniem cieszył się kącik snycerski w „Warsztacie Świętego Józefa”. Pod kierunkiem 
Andrzeja Arendta, artysty rzeźbiarza chłopcy bardzo pracowicie dłubali w drewnie. Dla żeńskiej części 
publiczności przygotowano robótki szydełkowe, haftu i decoupage’u oraz naukę dziergania ciepłych 
skarpetek wełnianych, jednak nikłe było zainteresowanie pośród młodych dam... ;) 
Zależało nam najbardziej na stworzeniu rodzinnej, ciepłej atmosfery: umówiliśmy się, wszyscy 



wolontariusze – organizatorzy nosili wizytówki z podpisem – Ciocia Ania, Ciocia Jadzia, Wujek Piotr, 
Wujek Jacek itp. Drewniana scena ubrana została jak domek – w jednym kątku pokoik dziecięcy z kołyską, 
klockami, a za oknem placyk zabaw; w innym zakątku sceny salonik polskiego domu. Przy elegancko 
nakrytym stoliku Babcia Maria przebierała drutami niestrudzenie. Przed sceną, jak przed domem – kwiatki 
w ogródku. Kwiatki w oknie. 

Małżonkowie E.Piotr Lezner zaprezentowali cenne owoce uczestnictwa w Krucjacie Wyzwolenia 
Człowieka. Ich świadectwo zainteresowało wiele osób i zachęciło do złożenia deklaracji trzeźwości w 
intencji osób uzależnionych. Zapraszaliśmy również do angażowania się w dzieła wspólnot parafialnych, do 
wolontariatu. 

Bardzo istotnym elementem imprezy było przesłanie MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY oraz Apel o 
obronę, wsparcie i uhonorowanie ludzi pełniących funkcje państwowe i społeczne w Polsce kierując się 
sumieniem – do Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP, Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP 
oraz Pana Donalda Tuska  Premiera RP, pod którym zbieraliśmy podpisy uczestników naszego festynu. 

 
 
Kwestę na rzecz Hospicjum im. św. Judy Tadeusza 
prowadziły wolontariuszki – Ciocia Ada i Ciocia Ania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
W urozmaiconych konkurencjach 
sportowych bardzo chętnie brały 
udział dzieci pod czujnym okiem 
młodych wolontariuszy. 
 
Babcia Jola J 

 


