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37 lat, żonaty, 
żona Karolina, dwo-
je dzieci: Filip (lat 7) 
i Julia (lat 5). Od uro-
dzenia mieszkaniec 
Pelplina. 
       Pelplin to stare,  

urokliwe miasteczko w regionie etnicz-
no-kulturowym Kociewie; miastecz-
ko liczące 9.000 mieszkańców, stolica 
diecezji pelplińskiej, nad którą góruje 
monumentalna XIII-wieczna katedra. 
Wzniesiona jako kościół klasztorny cy-
stersów, po katedrze w Oliwie i bazylice 
Mariackiej w Gdańsku jest największym 
kościołem w okolicy; może pomieścić 
ok. 8.000 osób, czyli prawie wszystkich 
mieszkańców Pelplina. 

Z wykształcenia informatyk – ab-
solwent bydgoskiego wydziału Wyższej 
Szkoły Informatycznej w Łodzi, pro-

wadzi prywatną działalność usługową 
dla firm. Najpierw z rodzicami Stefanią  
i Zygmuntem (lat 73) mieszkał w bloku 
osiedla przy ul. Dworcowej, obecnie we 
własnym domu wybudowanym we wsi 
Rożental, na przedmieściach Pelplina. 

Gołębiami „zaraził się” od ojca, ho-
dowcy gołębi od bardzo dawna, a człon-
ka PZHGP od 1990 r . Od dziecka towa-
rzyszył mu przy gołębiach, a do PZHGP, 
Oddziału 074 Kociewie-Starogard Gdań-
ski-Pelplin wstąpił w 1998 r. Hodowali 
razem jako spółka hodowlana, najpierw 
w gołębniku przy blokach, a od 1999 roku 
w ogrodowych gołębnikach na terenie 
Ogrodu Działkowego im. Joachima Lele-
wela w Pelplinie. W nowych gołębnikach 
hodowlę oparli na gołębiach Rolanda 
Fabera z Hamburga, z którym serdeczna 
znajomość trwa do dziś. Dobre warunki 
i wartościowy materiał hodowlany za-

NOWI PREZESI OKRĘGÓW

Okręg Gdańsk – Łukasz Grochocki
owocował licznymi sukcesami w skali 
oddziału, Okręgu Gdańsk i kraju; m.in. 
najlepszym w Polsce w 2008 r. wynikiem 
w kat. C – koef. 1,78, który uzyskał ich go-
łąb – PL-074-05-7032. 

Od 2015  roku hodują w kwartecie: 
Zygmunt i Łukasz Grochoccy oraz bra-
cia Marek i Ireneusz Sroka . Gołębniki 
mieszczą się na posesji Marka, a stado 
w większości stanowią gołębie Grocho-
ckich. 

W Zarządzie Oddziału przez kilka 
lat pełnił funkcj wiceprezesa ds. lotowych 
oraz sekretarza. Godność prezesa Okręgu 
Gdańsk powierzono mu podczas wyborów 
23 marca 2019 r. Zmienił na tym stanowi-
sku Romana Szlagowskiego, który preze-
sowa Okręgowi Gdańsk od 2007 r. 

Okręg Gdańsk liczy 1.705 człon-
ków, w tym 32 honorowych, skupionych 
w 17 oddziałach.

oprac. Tadeusz Woźniak

Góra Świętej Anny na trasie Camino
Droga św. Jakuba czyli Camino. Jeden z najstarszych szlaków pielgrzymkowych Europy jest jak rzeka zbierająca wody 

tysięcy dopływów. Jednym z nich  jest Częstochowska Droga św. Jakuba (z odcinkiem Śląskim) łącząca dwa sanktuaria: Jasną 
Górę i „naszą” Górę św. Anny. Łatwo rozpoznać ten szlak w terenie po znakach żółtych muszli św. Jakuba. 

Droga św. Jakuba, po hiszpańsku 
Camino de Santiago, jest jednym z głów-
nych chrześcijańskich szlaków piel-
grzymkowych od ponad 1.000 lat. Ścież-
ki pielgrzymie w całej Europie łączyły 
się, by wspólnie doprowadzić do katedry 
w Santiago de Compostela – grobu apo-
stoła św. Jakuba Większego. Symbolem 
Camino jest muszla św. Jakuba.

Camino należała do trzech najważ-
niejszych – obok Rzymu i Ziemi Świętej 
– szlaków pątniczych średniowiecznej 
Europy. Johan Wolfgang von Goethe pi-
sał, że Europa powstała na szlakach pro-
wadzących do Santiago. Droga utraciła 
swoją popularność w XVI i XVII wieku. 
Renesans Camino w XX wieku zainicjo-
wał św. Jan Paweł II, Apelem Europejskim 
wygłoszonym z katedry w Santiago: 

Ja, biskup Rzymu i pasterz Kościoła 
powszechnego, z Santiago kieruję do Ciebie, 
stara Europo, wołanie pełne miłości: Od-
najdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swo-
je początki. Tchnij życie w swoje korzenie. 
Tchnij życie w te autentyczne wartości, które 

sprawiały, że Twoje dzieje były pełne chwa-
ły, a Twoja obecność na innych kontynen-
tach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność 
duchową w klimacie pełnego szacunku dla 
innych religii i dla prawdziwych swobód. 
Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, zaś Bogu 
to, co Boskie. Możesz jeszcze być latarnią cy-
wilizacji i bodźcem postępu dla świata. [Jan 
Paweł II Santiago de Compostela 1982 r.]

Apel spotkał się z szerokim odze-
wem. W 1986 roku rozpoczęto rekon-
strukcję Drogi Świętego Jakuba. Rok 
później Rada Europy ogłosiła ją pieszym 
Europejskim Szlakiem Kulturowym,  
o szczególnym znaczeniu dla kultury na-
szego kontynentu i zaapelowała o odtwa-
rzanie i utrzymywanie dawnego szlaku 
w całej Europie. W 1993 roku Droga św. 
Jakuba została wpisana na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. 

Powstała specyficzna moda na 
Camino. Co ciekawe, zachwycili się nią 
także ludzie deklarujący się jako laicy 
lub sceptycy. Camino przemierzają co 
roku całe rzesze pątników i turystów,  

a żółte muszle św. Jakuba pojawiają się we 
wszystkich zakątkach Europy. Powsta-
ją przewodniki zarówno po głównym 
nurcie Camino – częściowo wiodącym 
wzdłuż Via Regia (historyczny szlak han-
dlowy prowadzący od Hiszpanii aż po Ro-
sję) – jak i po jej lokalnych odcinkach.

Jednym z „dopływów” tej wielkiej 
pątniczej rzeki jest odtworzona Droga 
Częstochowska z jej odcinkiem Śląskim – 
nam, hodowcom gołębi pocztowych szcze-
gólnie bliskim chociażby z powodu  nasze-
go pielgrzymowania do sanktuarium św. 
Anny już od...., w tym roku będzie to już 30. 
pielgrzymka, na dodatek w roku 100. rocz-
nicy powstania naszego Związku. Warto 
uświadomić sobie, że kiedy w pierwszą 
niedzielę października powędrujemy (kto 
pieszo, kto kolaśno) na Górę św. Anny, bę-
dziemy już na szlaku jakubowym. „Nie 
musisz jechać do Hiszpanii, by wejść na 
Camino” – zachęcją wszak przewodni-
ki. Schemat tej naszej Drogi św. Jakuba 
przedstawiamy na stronie obok.

oprac. Anna Witalis–Zdrzenicka


