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3 stycznia 2021 roku świat muzyki obiegła smutna wiadomość: zmarł piosenkarz Gerry 

Marsden. Marsden uczynił hitem w latach 60. piosenkę „You'll never walk alone” - „Nigdy nie idziesz 
samotnie”. Dziś ta piosenka jest śpiewana na wielu stadionach piłkarskich - także niedaleko od Kamen, 
„za Borussię” w Dortmundzie. Ale jak to się stało? Najpiękniejsza jest historia z Liverpoolu: w latach 
60-tych na angielskich stadionach grano już aktualne hity. Wśród nich był przebój numer 1 zespołu 
Liverpoolu Gerry and the Pacemakers. Zdarzyło się, że w pewnym momencie zepsuł się system 
głośników. A wtedy kibice na stadionie dalej śpiewali a cappella: „Nigdy nie idziesz samotnie”. 
 

Ten utwór – autorstwa Richarda Rodgersa (muzyka) i Oscara Hammersteina (słowa) –  był 
pierwotnie w finale musicalu Carousel na Broadwayu, którego premiera miała miejsce w 1945 roku. 
Opowiada historię pracownika karuzeli, który z powodu trudności finansowych dopuszcza się rabunku 
– chcąc zabezpieczyć przyszłość swojej żony i ich nienarodzonego dziecka - ale w trakcie napadu ginie. 
Utwór „Nigdy nie idziesz samotnie” wykonywany jest w musicalu dwukrotnie – raz, by zachęcić kobietę 
do pogodzenia się ze śmiercią męża, a drugi raz w finale, na zakończenie szkoły przez 15-letnią już 
córkę. Ta piosenka jest o patrzeniu w przyszłość z ufnością we wszelkich cierpieniach tego świata. 
 

Nigdy nie pójdziesz samotnie! Jezus złożył tę obietnicę również swoim przyjaciołom. Ostatni 
werset Ewangelii Mateusza mówi: „Bądźcie pewni, że jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata!” A sposób, w jaki Bóg to czyni, jest nieskończenie twórczy! Małe doświadczenie: 
Grupa 25 Ukraińców była bardzo zaangażowana. Wtedy pomyślałem, żeby ich wszystkich zaprosić na 
duże lody. Kiedy zajrzałem do portfela, zobaczyłem, że nie starczy mi pieniędzy dla wszystkich. Ale moje 
zaproszenie zostało już przyjęte. Przyszło mi do głowy słowo „dajcie, a będzie wam dane”.  Poczułam 
w sobie pewność, że wszystko będzie dobrze. Poszliśmy więc do lodziarni. Po drodze spotkałem 
mężczyznę. Widział ze mną wszystkich Ukraińców i spontanicznie wręczył mi 50 €. Wchodząc do 
lodziarni, dostrzegła mnie starsza kobieta. Była tak zachwycona naszą międzynarodową grupą, że 
podjechała do mnie swoim chodzikiem i również wręczyła mi 50 euro.  Uśmiechnęła się, a ja spojrzałam 
w niebo. Teraz wystarczyło mi już pieniędzy dla wszystkich! Nigdy nie idziesz samotnie! - You never 
walk alone! 
 

 
W imieniu Zespołu go4peace   Meinolf Wacker 


