
Ks. Tadeusz 
i „Trzynastka” 
 
           Ks. Markiewicz zaistniał w naszym życiu od chwili, kie-
dy po raz pierwszy zabrał nas na pieszą pielgrzymkę z Warsza-
wy do Częstochowy. Zorganizował kilkunastoosobową grupę 
nastolatków i pojechał z nami najpierw do swej rodzinnej miej-
scowości  Odżywołek  koło Grójca. Tam rodzice księdza ser-
decznie nas ugościli, zapewnili nocleg i wyprawili   z błogosła-
wieństwem i prowiantem na drogę do Częstochowy. Wówczas 
większość pątników z całej Polski pielgrzymowało z Warszawy, 
nie było gdańskiej 
pielgrzymki. 
           Był to rok 1979, pielgrzymka ta liczyła około 50 tys. 
osób. My należeliśmy do grupy 13-nastej, zwanej gdańską. Dro-
gę tę mieliśmy przebyć w 9 dni, więc nie był to długi okres. Ale 
w tamtym czasie pątnicy nie byli tak rozpieszczani jak obecnie. 
Ponieważ pielgrzymka warszawska istnieje  ok. 300 lat, to 
mieszkańcy na trasie zdążyli się już oswoić, a niektórzy zniechę-
cać do tych pielgrzymujących tłumów. W tym czasie żywność 
była na kartki, nasze rodziny często odstępowały swoje racje 
żywnościowe, żebyśmy mogli kupić sobie konserwy mięsne. 
Jedzenie robiliśmy sami w polowych warunkach, spaliśmy naj-
częściej w stodołach,   a czynności higieniczne ograniczały się 
do miski i wody ze studni. Pomimo spartańskich warunków 
wspominamy bardzo dobrze ten czas. Przyrządzanie wspólnych 
posiłków, pomaganie sobie na trasie bardzo nas łączyło, uczyło 
samodzielności i solidarności. Ks. Tadeusz nigdy nas nie odstę-
pował na krok. Cały czas dzielnie z nami maszerował a wieczo-
rami wspólnie śpiewaliśmy, modliliśmy się i jedliśmy posiłki. 
Na każdym postoju gospodarze zapraszali księdza na nocleg do 
domu, jednak on zawsze im odmawiał, mówiąc że nie zostawi 
swoich dzieci. Często spał z nami w stodole. 

    Po pielgrzymce ksiądz kontynuował swoje dzieło, ustalili-
śmy wspólnie, że co miesiąc     trzynastego (z powodu trzyna-
stej grupy pielgrzymkowej) będziemy się spotykać na Mszy 
św., a później na wspólnym biesiadowaniu kolejno u każdego 
pielgrzyma z naszej małej grupy. W naszej  wspólnocie była 
młodzież z Sobowidza i z Gołębiewa. Ks. Tadeusz uczestniczył 
również w naszych biesiadach. Jednym słowem był do tańca i 
do różańca. 
   Ta pierwsza pielgrzymka i osoba  ks. Markiewicza wywarła 
duży wpływ na nasze życie duchowe i nie tylko. Przez lata kon-
tynuowaliśmy tradycję pielgrzymowania z Warszawy, potem z 
Torunia, Bydgoszczy, aż w końcu z Gdańska. 
     W tym czasie nawiązała się między nami nić koleżeństwa, 
przyjaźni, sympatii, a w nielicznych przypadkach ta znajomość 
zakończyła się małżeństwem. 
     Ks. Tadeusz był człowiekiem bardzo serdecznym i szcze-
rym. Progi jego domu były zawsze otwarte dla wszystkich i o 
każdej porze. Pamiętamy go jako człowieka wrażliwego, który 
potrafił oddać drugiemu przysłowiową ,,ostatnią koszulę". 
Zawsze służył pomocą, dla każdego znalazł czas. Inspirował 
nas do różnych działań, uczył samodzielności. 
    Z ks. Markiewiczem byliśmy w stałym kontakcie, a pomimo 
upływu lat nadal nazywał nas "swoją młodzieżą". W naszych 
sercach i naszej pamięci zostanie nie tylko jako duszpasterz,  
ale  także jako przyjaciel. 
 

                                                              Pielgrzymi z ,,
Trzynastki" 
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(z informacji kurii arcybiskupiej do parafii) 

W dniu 3 marca 2011 r., o godz. 14.00 zmarł nagle 
na zawał serca w 67 roku życia i 39 roku kapłaństwa 
Ksiądz Tadeusz Markiewicz, zamieszkały w Domu Opieki 
Społecznej „Złota Jesień”, znajdującym się na terenie pa-
rafii św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie. 

Śp. Ksiądz Tadeusz Markiewicz urodził się 4 
stycznia 1945 r. w Odrzywołku w powiecie grójeckim z 
ojca Stanisława i matki Marianny zd. Witczak. Miał dwoje 
rodzeństwa – siostrę i brata. Szkołę podstawową i liceum 
ukończył w Grójcu. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, 
idąc za głosem serca, wstąpił do Zgromadzenia Towarzy-
stwa Chrystusowego w Poznaniu. Planował pracować 
wśród Polaków – emigrantów. Nie mogąc jednak w pełni 
wywiązać się z zadań, jakie Towarzystwo Chrystusowe 
stawia swoim członkom (praca w krajach Ameryki, w Au-
stralii, w trudnym klimacie itp.), ze względu na swoje 

zdrowie postanowił pracować jako kapłan w swojej oj-
czyźnie.       Po nowicjacie i pierwszym roku studiów w 
Zgromadzeniu Towarzystwa Chrystusowego (1964 – 19-
66), zgłosił się do Biskupiego Seminarium Duchownego w 
Gdańsku-Oliwie i został przyjęty na pierwszy rok. Studia 
seminaryjne odbył w latach: 1966 – 1972. Świecenia ka-
płańskie przyjął 28 maja 1972 r. w Bazylice Mariackiej w 
Gdańsku, z rąk Biskupa Lecha Kaczmarka. 

Pracował w następujących parafiach: 

- od 01.07.1972 r. do 31.07.1973 r. jako wikariusz w Para-
fii Bożego Ciała w Pręgowie. 
-.od 01.08.1973 r. do 24.06.1975 r. jako wikariusz w Para-
fii św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Oruni. 
- od 25.06.1975 r. do 10.01.1979 r. jako wikariusz w Para-
fii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku. 
- od 11.01.1979 r. do 04.06.1986 r. jako administrator w 
Parafii Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu 
- od 05.06.1986 r. do 30.06.1991 r. jako proboszcz w Para-
fii Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu 
- od 30.06.1991 r. do 02.11.1993 r. jako misjonarz na Bia-
łorusi. 
- od 03.11.1993 r. do 23.06.1994 r. przebywał na kuracji u 
oo. Jezuitów w Melbourne w Australii (był w tym czasie 
przypisany do parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-
Zaspie, gdzie miał posługiwać jako pomoc duszpasterska). 
- od 24.06.1994 r. do 26.06.1996 r. był proboszczem Para-
fii św. Jana Chrzciciela w Gdańsku-Kiełpinie Górnym. 

 
- od 27.06.1996 r. przebywał na leczeniu w Domu Opie-
ki „Złota Jesień” w Gdańsku. 
 

Zmarły kapłan Tadeusz Markiewicz był dobrym 
człowiekiem, wrażliwym na ludzkie cierpienie i biedę. 
Sam przez wiele lat zmagał się z chorobą nowotworową. 
Był wzorowym księdzem, bardzo koleżeńskim, posłusz-
nym przełożonym, dyspozycyjnym, gotowym służyć ludo-
wi Bożemu. 

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem 
Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia odbyły się w poniedziałek 7 marca br. o godz. 
9.00 w kościele pw. św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie 
(ul. Pilotów 1). Pochówek nastąpił na cmentarzu w parafii 
Grójec koło Warszawy, w grobie rodzinnym. 

Requiescat in pacem 


