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Zaczynajà si´ ferie zimowe
– czas wyjazdów lub nad-

rabiania szkolnych zaleg∏o-
Êci. My zaglàdamy do pol-
skich uczniów na Litwie, któ-
rzy choç uczà si´ w bardzo
skromnej szkole, to nigdy nie
chcieliby przenieÊç si´ do in-
nej. Za wschodnià granicà sà
jednak i takie dzieci, które
mieszkajà na Êmietniku lub
w chlewie... 
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Wraca∏em kiedyÊ wieczorem do koÊcio∏a
z kol´dy, a tu widz´, kontener si´ rusza –

mówi ks. Stanis∏aw z obwodu kaliningradzkie-
go. – MyÊla∏em, ˝e to szczury. Zdjà∏em pokry-
w´, ˝eby je przep´dziç. Patrz´… a tu dwie pary
dzieci´cych oczu wpatrujà si´ we mnie z prze-
ra˝eniem – dodaje. Wizyta dr Jadwigi Wojtczak
na terenie by∏ego Zwiàzku Radzieckiego sta∏a
si´ motywem do za∏o˝enia fundacji medycznej
pomocy dzieciom z domów dziecka, majàcych
polski rodowód. W∏aÊnie te dzieci odwiedzi∏y
ostatnio Gdaƒsk. Gdyby nie fundacja, takiej
mo˝liwoÊci na pewno by nie mia∏y. 
Do naszego kraju przyje˝d˝ajà tak˝e dzieci
z polskiej szko∏y w Egliszkach ko∏o Wilna.
Niestety, wÊród niektórych polskich rodzin

istnieje opinia, ˝e nie
warto posy∏aç dzieci do
polskiej szko∏y.

Wi´cej na s. IV–V

MALI POLACY ZZA WSCHODNIEJ GRANICY

Wilno 
niejedno 
ma oblicze…

ZA TYDZIE¡

■ To ju˝ 33. w naszej diecezji TY-
DZIE¡ MODLITW O JEDNOÂå CHRZEÂCI-
JAN. JesteÊmy bli˝ej czy dalej od
siebie?

■ Zastanowimy si´ nad LECZENIEM

ZIO¸AMI; jego aspektem etycz-
nym i handlowym.

■ Porozmawiamy z KS. PROF. ANTO-
NIM MISIASZKIEM, jedynym w ar-
chidiecezji gdaƒskiej tytular-
nym profesorem w sutannie.

Blisko 6000 Polaków, w tym ok. 300
osób z archidiecezji gdaƒskiej
uczestniczy∏o w 27. Spotkaniach
Europejskich, zorganizowanych 
przez ekumenicznà Wspólnot´ z Taizé. 

Tym razem m∏odzi ludzie z ca∏ej
Europy spotkali si´ w Lizbonie. Pola-
cy wraz z pozosta∏ymi uczestnikami
zostali ugoszczeni przez 171 wspól-
not parafialnych miasta i okolic.

Program obejmowa∏ poranne
spotkania w parafiach, modlitw´ i
spotkania w halach FIL, zmienio-
nych na miejsca sprzyjajàce medyta-
cji i wyciszeniu. Popo∏udniami odby-
wa∏y si´ warsztaty, poÊwi´cone od-
krywaniu bogactwa kulturowego
Portugalii i zagadnieniom modlitwy.
Niektóre spotkania mia∏y charakter
praktyczny, ukazujàcy aktywnoÊç
chrzeÊcijan w spo∏eczeƒstwie.

Ostatniego popo∏udnia starego
roku najliczniejsza po gospodarzach
grupa – Polacy, spotka∏a si´ na Eu-
charystii pod przewodnictwem bi-
skupa Henryka Tomasika, krajowe-
go duszpasterza m∏odzie˝y. W ho-
milii podkreÊli∏ on, ˝e Êwiadectwem
dobrze prze˝ytego spotkania b´-

dzie bardziej zdecydowane
zaanga˝owanie si´ m∏o-
dzie˝y w dzia∏alnoÊç dusz-
pasterskà, pomoc w parafii,
liczny udzia∏ w grupach wolontaria-
tu, w realnà pomoc najbardziej po-
trzebujàcym. Na czas spotkaƒ spe-
cjalne s∏owa do uczestników skiero-
wa∏ Ojciec Âwi´ty. „Kiedy wrócicie
do domów, jeszcze bardziej b´dzie-
cie stawaç si´ twórcami pokoju
i jednoÊci! (…) ObyÊcie i wy stawali
si´ otwarci na waszych braci z in-
nych kultur, aby zmieniaç planet´
w spo∏eczeƒstwo coraz bardziej

braterskie!” – napisa∏ Jan
Pawe∏ II. 

Co zabiorà m∏odzi
uczestnicy spotkania? Jak

sami mówià, poczucie powszechno-
Êci KoÊcio∏a, ch´ç szukania wspólno-
ty w ró˝norodnoÊci wspólnot ko-
Êcielnych, zainteresowanie ekume-
nizmem. Pozostaje mieç nadziej´,
˝e wspólne oczekiwania m∏odzie˝y
i ich duszpasterzy spe∏nià si´, a wy-
jazdy takie jak do Lizbony zaowocu-
jà konkretnymi inicjatywami. 

Korespondencja
WIES¸AWY KLEMENS

Uczestnicy 27. Spotkaƒ Ekumenicznych wrócili do archidiecezji gdaƒskiej 

Teraz kolej na czyny 

Gdaƒszczan
nie zabrak∏o
w Lizbonie
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GDA¡SK. Obchody 25. rocznicy po-
wstania „SolidarnoÊci” mogà byç
mi´dzy innymi okazjà do odwie-
dzin przez papie˝a Jana Pa-
w∏a II Gdaƒska. Takà nadziej´ wyra-
zi∏ w rozmowie z IAR arcybiskup
Tadeusz Goc∏owski.  Wed∏ug Me-
tropolity gdaƒskiego, za piel-
grzymkà do Polski przemawia wie-
le powodów – przede wszystkim
Kongres Eucharystyczny i plano-

wane beatyfikacje. W wywiadzie
dla PR arcybiskup Tadeusz Goc∏ow-
ski zapowiedzia∏, ˝e KoÊció∏ b´-
dzie zach´ca∏ wiernych do udzia∏u
w referendum dotyczàcym Konsty-
tucji Europejskiej. Natomiast nie
b´dzie im wskazywa∏, jak majà g∏o-
sowaç. Metropolita gdaƒski za-
strzeg∏, ˝e KoÊció∏ ma obowiàzek
wyjaÊniaç wiernym, jaki jest jego
stosunek do wa˝nych spraw. 

Nagrody  
dla katechetów 
ARCHIDIECEZJA GDA¡SKA.
Przedstawiamy list´ katechetów na-
grodzonych za zaanga˝owanie w
upowszechnianie gazet katolickich,
a szczególnie „Ma∏ego GoÊcia Nie-
dzielnego” wÊród m∏odzie˝y. Na-
grody zosta∏y przyznane podczas
spotkania op∏atkowego katechetów
8 stycznia w auli Jana Paw∏a II w Oli-
wie. Nagrody otrzymali:  Regina
Cierzniak, Wies∏aw ¸anik, Krystyna
Klawikowska, Alina Jeziorska, Anna
Malec, Marzena Czy˝yk, Hanna
Krzak, Jolanta Prych∏a, Ma∏gorzata
Woêniak, Ma∏gorzata Kalwasiƒska,
Jolanta Kisiel, s. Wioletta Magiera,
Joanna Swi´dziejewska, Lucyna
Marchewicz, Maria Styn, Teresa Wy-
siecka, Dorota Sznichtenberg, Bo-
gumi∏a Zabrocka, Sabina Stolc, Ewa
Zielonka.      

Papie˝ w Gdaƒsku?

SUKCES NASZEGO WSPÓ¸-
PRACOWNIKA. Tekst autor-
stwa Jakuba Gilewicza, zdoby∏
g∏ównà nagrod´ konkursu dla
dziennikarzy gazet parafialnych,
og∏oszonego w ramach tegorocz-
nego Gdaƒskiego Areopagu. Zwy-
ci´zca otrzyma∏ pi´çset z∏otych i
mo˝liwoÊç sta˝u w wybranej
przez siebie trójmiejskiej redak-
cji. Jakub Gilewicz jest studentem
I roku historii Uniwersytetu Gdaƒ-
skiego. Pisze w prasie katolickiej
od dwóch lat. Marzy, i˝ w przy-
sz∏oÊci dziennikarstwo stanie si´
jego zawodem. W konkursie
wzi´li udzia∏ równie˝ jego rodzice
Gabriela i Krzysztof. W gazetach
parafialnych publikujà od roku
1999. Obecnie rodzinnie wspó∏-
pracujà z gdaƒskim dodatkiem
„GoÊcia Niedzielnego”. „Nie by∏o
s∏abych tekstów, wszystkie dowo-
dzi∏y, i˝ ich autorzy nie tylko chcà,
ale i umiejà pisaç – przyznaje Ed-
mund Szczesiak, jeden z jurorów. 

Âwi´ty plac
GDYNIA. Plac przy ul. Rymar-
skiej, tu˝ obok koÊcio∏a Êw. An-
drzeja Boboli, zostanie nazwany
placem Êw. Andrzeja. Tak zadecy-
dowali na sesji gdyƒscy radni. Z
tej decyzji zadowoleni sà miesz-
kaƒcy i rada dzielnicy Ob∏u˝e.

GDA¡SK. Na apel gdaƒskiego Ar-
cybiskupa, we wszystkich koÊcio-
∏ach Gdaƒska podczas minionej nie-
dzieli zbierano pieniàdze na rzecz
ofiar kataklizmu w Azji Po∏udnio-
wo-Wschodniej. Pieniàdze zbiera-
no tak˝e podczas koncertu, który
odby∏ si´ 2 stycznia w bazylice Ma-
riackiej w Gdaƒsku. Zagrali gdaƒscy
artyÊci. Zebrano wówczas dwa i pó∏
tysiàca z∏otych. Pieniàdze trafià na
konto pomocy dla ofiar tsunami,
otwarte przez Caritas Archidiecezji
Gdaƒskiej. W repertuarze koncertu
znalaz∏y si´ kompozycje od rene-
sansu do muzyki XX wieku, mniej
znane kol´dy, improwizacje na or-
gany i saksofon. Organizatorami
koncertu byli: konkatedralna bazyli-

ka Mariacka w Gdaƒsku, Komisja
Zak∏adowa „SolidarnoÊci” Uniwer-
sytetu Gdaƒskiego, Klub Inteligen-
cji Katolickiej w Gdaƒsku oraz
Gdaƒskie Centrum Organowe. 

GDA¡SK, GDYNIA, SOPOT.
Nabo˝eƒstwa ekumeniczne w
ramach tygodnia modlitw o 
jednoÊç chrzeÊcijan odb´dà si´
w koÊcio∏ach i zborach Trójmia-
sta. 

Plan nabo˝eƒstw ekumenicz-
nych:
■ ÂRODA, 19 STYCZNIA, godz. 18.00 –
KoÊció∏ polskokatolicki, ul. 3 Maja
19, Gdaƒsk
■ CZWARTEK, 20 STYCZNIA, godz.
18.30 – KoÊció∏ rzymskokatolicki,
parafia NMP Królowej Ró˝aƒca
Âwi´tego, plac NMP 1, Gdaƒsk Przy-
morze

■ PIÑTEK, 21 STYCZNIA, godz.18.00 –
KoÊció∏ ewangelicko-metodystycz-
ny, ul. Pniewskiego 8, Gdaƒsk
Wrzeszcz 
■ SOBOTA, 22 STYCZNIA, godz. 17.00 –
KoÊció∏ prawos∏awny, ul. Traugutta
45, Gdaƒsk Wrzeszcz 
■ NIEDZIELA, 23 STYCZNIA, godz. 17.00
– KoÊció∏ chrzeÊcijan baptystów,
Pierwszy zbór w Gdaƒsku, przy uli-
cy Dàbrowskiego 11 – Koncert chó-
ru gospel
■ WTOREK, 25 STYCZNIA, godz. 18.00
– KoÊció∏ ewangelicko-augsburski,
Skwer im. ks. Otto Bowiena 5 (park
Po∏udniowy), Sopot.

CzekaliÊmy w 1999, poczekamy i w tym roku…

GDYNIA. V Gdyƒski Przeglàd Ja-
se∏ek ju˝ za nami. Ci wszyscy, któ-
rzy nie mieli okazji obejrzeç przed-
stawieƒ w wykonaniu dzieci i m∏o-
dzie˝y szkolnej, mogà uczestniczyç
w fina∏owej prezentacji najlep-
szych zespo∏ów, która odb´dzie si´
19 stycznia w Teatrze Miejskim w
Gdyni. Patronat nad imprezà obj´li
prezydent Gdyni Wojciech Szczu-
rek i metropolita gdaƒski abp Tade-
usz Goc∏owski. 

M∏odzi o Bo˝ym
Narodzeniu 

Na rzecz ofiar tsunami 

Gdaƒszczanie wykazali si´ 
wielkim sercem

Spódniczka mini,
czyli, jak g∏osiç 
kazanie 

Tydzieƒ ekumeniczny w TrójmieÊcie 

KoÊció∏ ewangelicki w Sopocie
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Z ks. pra∏atem Henrykiem 
Jankowskim, by∏ym proboszczem
koÊcio∏a Êw. Brygidy, rozmawia Andrzej
Urbaƒski 

ANDRZEJ URBA¡SKI: Jak si´ Ksiàdz
czuje dzisiaj, po wszystkim?

KS. HENRYK JANKOWSKI: – Trudno
mi powiedzieç, po czym wszystkim.
Uwa˝am, ˝e bardzo wa˝ne dla mnie
osobiÊcie jest 41 lat kap∏aƒstwa. To,
co si´ zdarzy∏o w minionym roku,
po tej nagonce, która pod moim ad-
resem by∏a przeprowadzona... Sam
nie mog∏em uwierzyç, ˝e takie rze-
czy mo˝na zrobiç. „NapuÊciç” ludzi,
którzy pod moim adresem si´ wy-
powiadali. To, co by∏o negatywne
pod moim adresem, trudno by∏o
wytrzymaç. Psychicznie, nerwowo,
czy nawet kosztem zdrowia. Lepiej
umrzeç i przenieÊç si´ na tamten
Êwiat. Te prze˝ycia pozostawi∏y pe-
wien Êlad. 

Jak to wp∏yn´∏o na Ksi´dza kap∏aƒ-
skie ˝ycie?

– Zupe∏nie inaczej patrz´ dzi-
siaj. Mimo wszystko chcia∏bym
w swoim ̋ yciu kap∏aƒskim dokonaç
jeszcze pewnych przemian. Doko-
naç pewnego rodzaju cudu napra-
wienia tych osób, które dopuÊci∏y
si´ tego wszystkiego. 

Czego nauczy∏o Ksi´dza to do-
Êwiadczenie?

– ˚eby z dystansem podcho-
dziç do wielu spraw. Tak˝e do lu-
dzi. Bo cz∏owiek mo˝e byç ró˝-
ny, nawet ten w sutannie mo˝e
byç ma∏o warty. DoÊwiadczeƒ,
które przeszed∏em, nikomu nie
˝ycz´. Nawet wrogowi. Jest mi
przykro, ˝e doÊwiadczy∏em wi´-
cej wspó∏czucia od Êwieckich ni˝
od kap∏anów. 

Mówi Ksiàdz o braku zaufania?

– Na tym odcinku powinna byç
solidarnoÊç kap∏aƒska, a jej nie ma.
I to jest bolesne. Przed pójÊciem do
seminarium inaczej patrzy∏em na
kap∏aƒstwo. 

Warto dzisiaj byç ksi´dzem? 

– Ale dobrym. JeÊli ktoÊ ma tyl-
ko byç, aby byç, i ma cha∏turzyç, to
lepiej, ̋ eby pozosta∏ Êwieckim cz∏o-
wiekiem. Lepiej byç dobrym Êwiec-
kim ni˝ z∏ym ksi´dzem. 

Co to znaczy byç dobrym ksi´-
dzem?

– Przede wszystkim trzeba si´
trzymaç zasad osobistej kultury, te-
go, co si´ wynios∏o z domu. Moja
matka, kiedy szed∏em do semina-
rium, wielokrotnie mnie upomina-
∏a: synu uwa˝aj, jak masz byç z∏ym
ksi´dzem, to nie idê. 

Nie mia∏ Ksiàdz nigdy wàtpliwoÊci? 

– Nie. Mia-
∏em w pami´ci
to, co mówi∏a
moja mama. Le-
piej nawet przed
diakonatem po-
p∏akaç i zrezy-
gnowaç, ni˝ póêniej si´ m´czyç. 

A gdyby Ksiàdz móg∏ odwróciç
bieg zdarzeƒ? Czy sà sprawy, decy-
zje, których Ksiàdz ˝a∏uje? 

– Dzisiaj, po tym, co prze˝y∏em,
wielu by zwàtpi∏o. JeÊli chodzi
o swoje zobowiàzania wzgl´dem
zmar∏ej matki, to ich dochowa∏em.
Pracowa∏em najlepiej, jak umia∏em.
Ocena ludzi jest wa˝na. Ja otrzymu-
j´ du˝o wsparcia od Êwieckich. I tà
drogà, za poÊrednictwem „GoÊcia”,
chcia∏bym im podzi´kowaç. 

Podczas Êwi´ceƒ kap∏aƒskich ka˝dy
kap∏an Êlubuje wiernoÊç biskupowi
i jego nast´pcom. Czy nie ma
Ksiàdz nic sobie w tej materii do
zarzucenia? 

– Jestem przede wszystkim
wdzi´czny ks. biskupowi Edmun-
dowi Nowickiemu, który mia∏ do
mnie zaufanie. Dzi´kuj´ mu za je-
go ojcowskà, otwartà postaw´.
Zawsze mówi∏ do nas: ch∏opyszki,
co mog´ zrobiç dla was? Tak do
nas mówi∏. Dzisiaj mam wiele wàt-
pliwoÊci. Opluwano mnie bezpod-
stawnie. 

Czy komuÊ zale˝a∏o, ̋ eby zniszczyç
Jankowskiego?

– Tak. Sà pewne takie kr´gi. 

Jak Ksiàdz odnajduje si´ w nowej
rzeczywistoÊci w Êw. Brygidzie? 

– Jeszcze nie czas na mojà eme-
rytur´. To za 7 lat. B´d´ robi∏
wszystko, ˝eby pokazaç, ˝e ˝yj´, ˝e
mog´ jeszcze coÊ zrobiç. Mam czas
na podreperowanie zdrowia. Mia-
∏em ju˝ w Hamburgu operacj´ oczu
i serca. 

Jaki, wed∏ug Ksi´dza, powinien byç
kap∏an XXI wieku? 

– Z otwartà d∏onià i sercem. Dla
ludzi. Trudno dzisiaj cokolwiek zro-
biç, jeÊli si´ nie podejdzie do ludzi,
jeÊli si´ ich nie uca∏uje. Ze wzgl´du
na szacunek. Zaznaczam, to nie jest
molestowanie. Kap∏an nigdy nie
mo˝e patrzeç tylko z pozycji dru-
giego o∏tarza. Tym drugim o∏tarzem
dla m∏odych jest cz´sto samochód. 

I Ksiàdz to mówi?

– Pracowa∏em d∏ugie lata bez
samochodu. Dopiero jak przysze-

d∏em do Êw. Brygidy, w jego kupnie
pomogli mi moi przyjaciele, mi´dzy
innymi biskup z Magdeburga. Bar-
dzo mi pomagali, a ja mog∏em dzi´-
ki temu pomagaç innym.

Czy nie ˝a∏uje Ksiàdz drogi, którà
przeszed∏?

– To droga trudna, miejscami
krzy˝owa. Czasami mia∏em ochot´,
˝eby to wszystko rzuciç, odejÊç. 

By∏y takie momenty? 

– Tak. Jeszcze sà. Mam jednak
ÊwiadomoÊç dochowania pos∏u-
szeƒstwa wzgl´dem biskupa No-
wickiego i swojej matki. To mnie
trzyma i pozwala przejÊç przez
trudne ˝ycie i kap∏aƒstwo. Czy wró-
ci∏bym do kap∏aƒstwa dzisiaj? To
jest drugi znak zapytania. Przy innej
okazji o tym porozmawiamy. 

Wàtek winny i bursztynowy wcià˝
niedokoƒczony?

– Z szampanem na organy si´
uda∏o. O∏tarz to o wiele wi´ksze
wyzwanie. Spo∏eczeƒstwo coraz
biedniejsze, trzeba wi´c szukaç in-
nych sposobów. ■
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Kap∏aƒstwo z goryczkà

(Nie)winny kap∏an?

Pra∏at Jankowski
przy lekturze

ksià˝ki kardyna∏a
Wyszyƒskiego AN
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Mali Polacy zza wsch

„Do nas przychodzà tak˝e dzieci
z rodzin mieszanych:
polsko-rosyjskich, ormiaƒskich,
bia∏oruskich, nawet azerbejd˝aƒskich.
To taki nasz lokalny ekumenizm” –
Êmieje si´ dyrektor polskiej szko∏y
w Egliszkach ko∏o Wilna, 
Zbigniew Czech. 

I choç bieda widoczna jest tu
go∏ym okiem, coraz cz´Êciej
w oczach dzieci dostrzec mo˝na
radoÊç i nadziej´. 

Równie˝ nasza gdaƒska redak-
cja „GoÊcia Niedzielnego” do∏àczy-
∏a do pomocy Polakom mieszkajà-
cym na Wschodzie. Wraz z trans-
portem z darami Caritas gdaƒskiej
dotarliÊmy do szko∏y polskiej, po-
∏o˝onej niedaleko stolicy Litwy. Po
litewsku to miejsce nazywa si´
Egliszki, po polsku Ja∏ówka. I to
nie od krowy, a ziemi ja∏owej.
I chyba etymologia tej nazwy
w tym wypadku niczym nie nawià-
zuje do tego, co tam si´
dzieje naprawd´. ˚ycie
w szkole nabra∏o nowe-
go blasku, gdy na stano-
wisko dyrektora wybra-
no Zbigniewa Czecha,

który wcià˝ z miejscowymi w∏oda-
rzami nie mo˝e porozumieç si´ co
do zapisywania jego nazwiska. Na
wizytówce mo˝na przeczytaç Zbi-
gniev âech, zamiast Zbigniew
Czech. Nie przeszkadza mu to jed-
nak, by kszta∏ciç w swojej szkole
dzieci nie tylko z polskich rodzin.

Polska nie oznacza gorsza 

WÊród niektórych polskich ro-
dzin istnieje opinia, ˝e nie warto
posy∏aç dzieci do polskiej szko∏y.
„Dziecko nie zdob´dzie wystar-
czajàcego wykszta∏cenia” – mó-
wià. Ta opinia powielana jest, na
szcz´Êcie, coraz rzadziej. „Nasi
absolwenci studiujà tak˝e w Pol-
sce. W Opolu, Krakowie, Rybniku”
– z satysfakcjà wymienia Zbi-
gniew Czech. „Marzy mi si´ za-
mieszkaç w Polsce, ale pod wa-
runkiem, ˝e ca∏a rodzina si´ tam
przeniesie” „Przecie˝ ja mam tu-
taj ca∏à famili´” „ Ja si´ tutaj uro-
dzi∏em i t´skni∏bym bardzo” – ta-
kie opinie s∏yszy si´ tu wÊród

dzieci bardzo cz´sto.
Uczniowie powtarzajà,
˝e szko∏a w Egliszkach
to ich szko∏a. 

Jest ma∏a, kameralna
i bardzo skromna. Nie-

które drewniane budynki pami´-
tajà jeszcze pierwszych uczniów
sprzed 100 lat. Obecnie ucz´sz-
cza do niej 170 osób. By∏a woêna,
W∏adys∏awa ¸awrynowicz, twier-
dzi, ˝e jej babka te˝ uczy∏a si´
w tej szkole, od roku 1890.
W tamtych czasach by∏a to szkó∏-
ka parafialna, z jednym nauczycie-
lem Rosjaninem (czasy Rosji car-
skiej). MieÊci∏a si´ w drewnianym
budynku sk∏adajàcym si´ z dwóch
izb, które zachowa∏y si´ do dnia
dzisiejszego. Po gruntownym re-
moncie s∏u˝à uczniom jako pra-
cownia religii i informatyki. 

Surowe do dzisiaj warunki
wcale nie przeszkadzajà uczniom,
by uczyç si´ solidnie. W starych
skromnych pomieszczeniach sà
sale lekcyjne, ogrzewane wcià˝ za
pomocà kaflowych pieców. Jest bi-
blioteka, niewielka sala gimna-
styczna i aula jednoczeÊnie. Nie-
dawno powsta∏o muzeum etno-
graficzne. 

O swojej szkole uczniowie
bardzo cz´sto mówià „moja
szko∏a”. Mo˝e móg∏by byç to
wzór dla naszych gdaƒskich
szkó∏, cz´sto przepe∏nionych,
w których dzieci czujà si´ coraz
bardziej zagro˝one? 

ANDRZEJ URBA¡SKI
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Egliskie klimaty

˚ycie w szkole
nabra∏o blasku,
gdy jej
dyrektorem zosta∏
Zbigniew Czech

Sonda

DLACZEGO LUBI¢
MOJÑ SZKO¸¢?

WIOLETA RISZTA

Chodz´ do 10 kla-
sy, jeszcze tylko
rok i ma∏a matura.
Bardzo mi b´dzie
˝al zostawiaç na-
uczycieli, kolegów

i kole˝anki. Nie wyobra˝am
sobie, co b´d´ bez nich robi∏a
w nowej rzeczywistoÊci. Na
pewno b´dzie brakowa∏o tego
normalnego, rodzinnego kli-
matu, a przede wszystkim
wspania∏ych ludzi. 

KAROLINA PLITWA

Podoba mi si´
nauka tutaj. To
chyba jedyna taka
szko∏a. Chocia˝
jest ma∏a, atmos-
fera jest bardzo

przyjazna do nauki i zabawy.
Wszyscy si´ dobrze znajà, lu-
bià si´. Nikt nie chce nikomu
zrobiç jakiejÊ przykroÊci. 

ALBERT GASIEL

Przyszed∏em tu-
taj z innej szko∏y,
w III klasie. Ta
jest zdecydowa-
nie lepsza. Tam
nie by∏o atmosfe-

ry do nauki. I choç ta jest
du˝o mniejsza, to przede
wszystkim ró˝ni si´ niepo-
wtarzalnym klimatem. Teraz
o wiele lepiej si´ ucz´. Mam
na to ochot´. 

WITOLD BACEWICZ

Dla mnie ta szko∏a
naprawd´ jest jak
drugi dom. Moi
koledzy sà jak bra-
cia. Podoba mi si´
w niej. Chcia∏bym

uczyç si´ tu do koƒca. I jeszcze
d∏u˝ej. Wspólne wakacyjne
wyjazdy, tak˝e do Polski, jed-
noczà nas. Czasami nie chce
si´ wracaç, ale tu jest nasz
prawdziwy dom. Mo˝e nieco
skromniejszy ni˝ w Polsce, ale
nasz. Atmosfera w szkole jest
jak w ˝adnej innej. Mo˝e
brzmi to zbyt optymistycznie,
ale to prawda.
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a wschodniej granicy 

„Wraca∏em kiedyÊ wieczorem do
koÊcio∏a z kol´dy, a tu widz´ kontener
si´ rusza – mówi ks. Stanis∏aw
z obwodu kaliningradzkiego. –
MyÊla∏em, ˝e to szczury. Zdjà∏em
pokryw´, ˝eby je laskà przep´dziç.
Patrz´… a tu dwie pary dzieci´cych
oczu wpatrujà si´ we mnie
z przera˝eniem”.

Stowarzyszenie Expatria (∏ac.
z ojczyzny) powsta∏o z przypad-
ku, co przypadkiem nie jest. Jego
za∏o˝ycielka, dr Jadwiga Wojt-
czak, mieszka na sta∏e w Kana-
dzie w Toronto. Wizyta pani dok-
tor na terenie by∏ego Zwiàzku
Radzieckiego sta∏a si´ motywem
do za∏o˝enia fundacji medycznej
pomocy dzieciom z domów
dziecka, majàcych polski rodo-
wód. Pomoc obejmuje najdalsze
zakàtki by∏ego imperium. Gruzja,
Kazachstan, bli˝ej – Ukraina, Bia-
∏oruÊ, Litwa czy obwód kalinin-
gradzki. Co dzieje si´ w „domu”,
w którym mieszkajà dzieci
w przedziale wiekowym od 3 do
18 lat, nietrudno si´ domyÊliç…
O kradzie˝ach nie warto nawet
wspominaç. „Pami´tam jednego
ch∏opca, który by∏ naocznym
Êwiadkiem samobójczej Êmierci
w∏asnej matki po Êmierci ojca” –
mówi Ewa Grabarek. Pani Ewa od
kilku lat goÊci w swoim domu
dzieci z Nowej Wilejki na Litwie.

Kraj pochodzenia – Polska

Przyjazd do kraju przodków
jest okazjà, aby zaznaç kilku chwil
„normalnoÊci”. Na terenie naszej
archidiecezji Êwi´ta sp´dza∏a set-
ka biednych dzieci. W czasie po-
bytu nie tylko mog∏y si´ najeÊç do
syta, ale przede wszystkim by∏y
leczone. Agata Steraƒczak za dar-
mo leczy dzieciom z´by. „A jest
co leczyç…” – mówi. Sà jednak
o wiele powa˝niejsze choroby.
Nawet maluchy sà chore na gruêli-
c´, majà po-
krzywione do
granic kr´go-
s∏upy. Zdarzajà

si´ nawet tak „egzotyczne” choro-
by jak retinopatia wczeÊnicza.

Wielkà atrakcjà by∏a równie˝
zorganizowana przez gdaƒskà
redakcj´ „GoÊcia Niedzielnego”
wycieczka do Radia Gdaƒsk.
Dzieci wystàpi∏y na ˝ywo na an-
tenie. Jarek Juchniewicz i Andrus

Lipniewicz znajà troch´
j´zyk polski, ka˝dy wy-
jazd usprawnia ich pol-
szczyzn´. Ingrid Ziemkiewicz
ju˝ po polsku nie mówi. Nic pra-
wie nie mówi… tylko si´ uÊmie-
cha. „Wielkà sztukà jest te dzie-
ci otworzyç” – mówi pani Ewa.
Tydzieƒ zwykle wystarcza.

Co ciekawe, ma∏ych goÊci
przyjmujà do siebie zwykle te ro-
dziny, które same niewiele majà.
„Decyzja o przyj´ciu dzieci na
pewno nie jest czymÊ prostym –
mówi Krzysztof Go∏àb. – Przecie˝
to nie sà zabawki, ale ˝ywe istoty
ludzkie”. Przeprowadzi∏ wiele
rozmów z ˝onà, zanim podj´li de-
cyzj´ o przyjmowaniu dzieci. Sa-
mi majà dwie córeczki.

Biedacy z Polski

Pomoc mogà uzyskaç tak˝e
dzieci z Polski. To mo˝e brzmieç
niewiarygodnie, ale w Bisztynku
przy granicy z Kaliningradem
znaleziono dzieci w chlewie!
„˚y∏y” razem ze zwierz´tami.

Matka alkoholiczka i
narkomanka. Nawet nie
wiedzia∏a, ile dzieci

urodzi∏a. „Dziewi´cioro ich by∏o
– opowiada s. Barbara, katarzyn-
ka z Braniewa – czterech ch∏op-
ców i pi´ç dziewczynek. Wszyst-
kie kar∏owate”. Dzisiaj ˝yje ju˝
tylko trójka. Kiedy zmar∏a bliê-
niacza siostra Tereski, ta jà doty-
ka∏a, g∏aska∏a, potem szturcha∏a
i ciàgnàc za r´k´, próbowa∏a
podnieÊç… Nie pojmowa∏a,
czym jest Êmierç. ˚adne nie na-
uczy∏o si´ mówiç. Jad∏yby te˝
najch´tniej wprost z talerza…
ustami.

„Zawsze pomaga∏am, nawet
na podwórku jako dziewczynka” –
mówi... zresztà niewa˝ne, kto. Tu
cz´sto nie ma co liczyç na podzi´-
kowania i blask fleszy. Tereska,
która dosta∏a misia, nie powie-
dzia∏a ani s∏owa. Na proÊb´ sio-
stry zakonnej: „Podzi´kuj Pani”
wydoby∏a z siebie jakiÊ dêwi´k.
CoÊ w rodzaju pomruku…

KS. S¸AWOMIR CZALEJ

Dzieci z chlewu

Marysia 
od urodzenia 

nie ma ràczek

Wizyta 
w Radiu Gdaƒsk 
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„Marzy mi si´ pi´kny dom,
z osobnymi pokojami, wygodnà
jadalnià, kaplicà z prawdziwego
zdarzenia, w którym mog∏oby
zamieszkaç 50 osób”. 

I choç na razie sà to tylko ma-
rzenia, ks. Roman Zrój robi wszyst-
ko, by w Gdaƒsku powsta∏ dom,
którego nikt by si´ nie wstydzi∏.
Dom Emaus dla osób wychodzà-
cych na wolnoÊç. Na razie sà projek-
ty i plany. Czy i kiedy uda si´ je zre-
alizowaç? 

Nikt nie ma wàtpliwoÊci, ˝e taki
prawdziwy dom, a nie barak, powi-
nien powstaç. Od wielu lat ks. Ro-
man Zrój, kapelan wi´êniów
i Aresztu Âledczego w Gdaƒsku, na-
trafia z ró˝nych stron na przeszko-
dy. I choç pojawi∏y si´ Êwiate∏ka
w tunelu, to wcià˝ za ma∏o, aby
móc realizowaç cele, które stowa-
rzyszenie osób wychodzàcych na
wolnoÊç sobie postawi∏o. „Pomoc
ludziom wychodzàcym na wolnoÊç,
odseparowanie ich od dotychczaso-
wego Êrodowiska kryminogennego,
pomoc w znalezieniu pracy, miesz-
kania i odnalezieniu si´ w codzien-
noÊci” – wymienia te najwa˝niejsze
psycholog Ewa Opawska. 

Obecnie w domu przebywa kil-
kanaÊcie osób. „Rotacja jest dosyç
du˝a. Tutaj nie wolno piç, a z tym sà
najwi´ksze problemy. Trzeba tak˝e
wykazywaç aktywnoÊç
i nie mo˝na si´ podda-
waç. My na tyle, na ile
mo˝emy staramy si´ po-
móc uporzàdkowaç im

wszystkie zaleg∏oÊci wy-
niesione z wi´zienia” –
mówi Urszula Katyszew-
ska, sekretarz stowarzy-
szenia „Emaus”. „Ci lu-
dzie wychodzà z wi´zienia bezrad-
ni. Rodziny cz´sto si´ od nich od-
wracajà” – dodaje. „Gdyby nie to
miejsce, pewnie wróci∏bym do sta-
rego Êrodowiska. Byç mo˝e znów
pope∏ni∏bym jakiÊ b∏àd i trafi∏ do
pud∏a. Tutaj wyciàgn´li do mnie r´-
k´” – mówi jeden z mieszkaƒców
domu. 

Na korytarzu spotykam pana
Zenona. „Poka˝´ panu go∏´bie” –
mówi. Wychodzimy na zewnàtrz.
Zaraz przy domu jest drugi, w któ-
rym jest ponad 400 ptaków. To te˝
element resocjalizacji, a w zasadzie

przywracania marzeƒ.
Codziennie je karmi, roz-
mawia z nimi. „To poma-
ga. Na wolnoÊci wcale nie
jest ∏atwo. Najgorsze jest

pi´tno karalnoÊci” – mówi
pan Zenon. „Ludzie nie
wierzà, ˝e mo˝na si´ po-
prawiç, nie dajà nawet
szans. Takie pi´tno jest

do koƒca ˝ycia. No chyba ˝e znaj-
dzie si´ ktoÊ, kto zaufa. Tacy te˝ si´
zdarzajà, ale rzadko” – dodaje. 

Ostatnio jeden z domowni-
ków Emaus otrzyma∏ mieszkanie
do remontu. „Miasto zdecydowa-
∏o si´ w tym roku przyznaç pi´ç
takich lokali, które trzeba wyre-
montowaç. Dodatkowo stowarzy-
szenie musi odnowiç jeszcze ko-
lejne pi´ç lokali za swoje pienià-
dze. To taka wzajemna pomoc” –
wyjaÊnia ks. Roman Zrój. To wcià˝
jednak za ma∏o. Tym bardziej ˝e
pomys∏ stworzenia domu, w któ-
rym chocia˝ na kilka miesi´cy od-
naleêliby przystaƒ ci, którzy sami
nie potrafià si´ odbiç od dna, jest
bardzo wa˝ny. 

ANDRZEJ URBA¡SKI
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Na zimowe wieczory polecamy
ksià˝ki. Nawet psychologowie trak-
tujà czytanie jako pewnego rodzaju
terapi´ na psychiczne do∏ki. 

Tym razem
warto zaglàd-
nàç, a mo˝e
przez d∏u˝szà
chwil´ pobyç
z ksià˝kà, a
w∏aÊciwie to-
mikiem wier-
szy ks. Toma-
sza Czapiew-
skiego „Wskrzeszanie godzin”. 

Podobnie jak ca∏a twórczoÊç
poetycka autora, poÊwi´cony jest
on cz∏owiekowi i jego wra˝liwoÊci
na wszystko, co go otacza i co go
bezpoÊrednio dotyczy, tak˝e
w zwiàzku z przemijaniem i tru-
dem zmartwychwstawania. G∏ówny
bohater poezji Czapiewskiego –
Konscjens spotyka si´ z przyrodà,
politykà, przeró˝nymi aktorami
wspó∏czesnego Êwiata. Staje si´,
jak sam mówi, sprawcà moralnego
niepokoju, nawet wówczas gdy wy-
je˝d˝a na urlop. „I znów jak co ro-
ku pakowa∏ Konscjens walizki, by
przekroczyç sta∏y kràg, prze˝y∏
przy tym stres wyje˝d˝ania”. 

Pomys∏y na wiersze pewnie
pojawiajà si´ wsz´dzie. W samo-
chodzie, podczas wyk∏adu, obia-
du, a nawet snu. Jeden z nich za-
czà∏ swój ˝ywot podczas spaceru
w parku oliwskim. G∏ównym boha-
terem jest go∏àb, który u Czapiew-
skiego zosta∏ potraktowany wyjàt-
kowo. Co si´ z nim sta∏o? Warto
przeczytaç. 

Wiersze zabarwione lekkoÊcià,
powiedzia∏bym, ∏atwo przyswajal-
ne. Mogà je przeczytaç zarówno
duzi, jak i mali. Ponadto na zakoƒ-
czenie autor zaproponowa∏ krótki
i interesujàcy s∏owniczek symboli
wykorzystywanych w tomiku.
Mo˝na si´ z niego dowiedzieç, kim
byli Hypnos i Tanatos, czego sym-
bolem jest jaspis, jakie kwiaty wy-
rastajà z zamulonej wody, no
i oczywiÊcie, kim tak naprawd´
jest Konscjens.

AU

Nowy tomik wierszy 
ks. Czapiewskiego

Wskrzeszanie
godzin 
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Zenon Marczyk: opieka
nad ptakami
pomaga
w resocjalizacji

Bez pieni´dzy i pomocy nie uda si´ zbudowaç Domu Emaus z prawdziwego zdarzenia

Majà prawo si´ zmieniç

MOGÑ CI POMÓC
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Wychodzàcym na WolnoÊç „Emaus”
powsta∏o w 1996 r. Pomaga by∏ym
wi´êniom i aresztowanym rozpoczàç
˝ycie na nowo. Zasady, na których
opiera si´ pobyt w domu, zwiàzane
sà ÊciÊle z Dekalogiem, edukacjà
i pracà. 
Kontakt: ul Sandomierska 55/57,
tel. 305 59 79. 

■

Plan domu na
razie na papierze.
Czy uda si´ wcieliç
marzenia w ˝ycie? 
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Na ˝yczenie Czytelników podajemy
plan nawiedzenia obrazu Mi∏osier-
dzia Bo˝ego w parafiach naszej archi-
diecezji w najbli˝szych miesiàcach. 

Wizerunek Chrystusa Mi∏osier-
nego rozpoczà∏ pielgrzymowanie
22 kwietnia 2001 r. w Êwi´to Mi∏o-
sierdzia Bo˝ego. Has∏o peregryna-
cji: „W nowy wiek z ufnoÊcià w Bo-
˝e Mi∏osierdzie” zawiera  przes∏a-

nie i cel nawie-
dzenia. Nie ma
cz∏owieka wie-
rzàcego, który
by mi∏osierdzia Bo˝ego nie potrze-
bowa∏. DoÊwiadczenie niezwyk∏ego
charakteru mi∏oÊci p∏ynàcej od Pana
Boga ma nas uwra˝liwiç, aby t´ mi-
∏oÊç mi∏osiernà odwzajemniç,
zw∏aszcza wobec cz∏owieka potrze-
bujàcego. ■
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Plan peregrynacji obrazu Mi∏osierdzia Bo˝ego

Dla Jego bolesnej M´ki
miej mi∏osierdzie dla nas…

Marynarska stra˝
przed Mi∏osiernym

Chrystusem

To znane wezwanie z Litanii
Loretaƒskiej jest jednym z tytu∏ów,
który tradycja chrzeÊcijaƒska 
od wieków przypisuje Matce
NajÊwi´tszej. 

24 stycznia ikona Maryi zwanej
Sedes Sapientiae dotrze do studen-
tów i wyk∏adowców wy˝szych
uczelni gdaƒskiego Wybrze˝a. 

Biblijne 
korzenie màdroÊci

W Starym Testamencie Mà-
droÊç Bo˝a nie jest wiàzana z oso-
bà Maryi. Dla Izraelitów tamtego
czasu MàdroÊç jest myÊlà, planem
Boga, który jest w nich obecny od
poczàtku. W Starym Testamencie
MàdroÊç by∏a zwiàzana przede
wszystkim z Prawem Moj˝eszo-
wym. Dla Nowego Testamentu
wcielonà MàdroÊcià Bo˝à jest oczy-
wiÊcie osoba Jezusa Chrystusa. Wy-
starczy wspomnieç rozmow´ dwu-
nastoletniego Jezusa z uczonymi
w Âwiàtyni Jerozolimskiej.
Uwzgl´dniajàc jednak ca∏oÊç Bo˝e-
go planu zbawienia, mo˝emy wy-
ciàgnàç wniosek, ˝e szczególnà ro-
l´ w tym planie odegra∏a w∏aÊnie
Maryja. Dlatego te˝ KoÊció∏ bardzo
wczeÊnie odniós∏ cytowane teksty
do Matki Zbawiciela. Ta, która ist-
nia∏a w zamyÊle Bo˝ym „od za-
wsze”, po pierwsze urodzi∏a Mà-
droÊç, a po drugie przyjmowa∏a

S∏owo Bo˝e, rozwa˝ajàc je w swo-
im sercu i uk∏adajàc wed∏ug niego
ca∏e swoje ˝ycie. 

MàdroÊç nie tylko 
dla studentów

Wizerunek Sedes Sapientiae wy-
kona∏ przed czterema laty chorwac-
ki jezuita Marko Ivan Rupnik, ∏àczàc
tradycj´ Wschodu z Zachodem. Wi-
zerunek jest bowiem ikonà, ale wy-
konanà technikà mozaiki. PoÊwi´ci∏
jà Jan Pawe∏ II. Ikona przyb´dzie 24
stycznia z Pelplina do katedry oliw-
skiej, gdzie o godz. 17.30 zostanie
odprawiona powitalna Msza Êw.
z udzia∏em alumnów seminarium.

Od Êrody ikona b´dzie goÊci∏a we
Wrzeszczu u ksi´˝y pallotynów,
w czwartek w koÊciele Êw. Miko∏aja
w Gdaƒsku, w piàtek w Oliwie
w parafii Êw. Stanis∏awa. W sobot-
nie przedpo∏udnie wizerunek b´-
dzie czczony przez studentów Ko-
legium Teologicznego przy parafii
NSPJ w Gdyni, gdzie wyk∏ad o Mà-
droÊci Bo˝ej w Nowym Testamencie
wyg∏osi ks. prof. A. Kowalczyk. Po
po∏udniu ikona b´dzie goÊci∏a w pa-
rafii NSJ w Gdaƒsku Wrzeszczu,
gdzie znajduje si´ centrum duszpa-
sterstwa akademickiego. W nie-
dziel´ o godz. 19.00 Msz´ Êw.
z udzia∏em rektorów i delegacji
uczelni Trójmiasta odprawi ks. abp
Tadeusz Goc∏owski. 

Zapraszamy nie tylko studen-
tów. 

KS. S¸AWOMIR CZALEJ

Ikona Matki Bo˝ej odwiedzi studentów

Sedes Sapientiae 
– Stolica MàdroÊci

Do 12 lutego 2005 r. obraz nawiedza domy sióstr zakonnych 
12–19 lutego – par. Przemienienia Paƒskiego w Gdyni Cisowej
19–26 lutego – par. Âwi´tej Rodziny w Gdyni Grabówku
26 lutego–5 marca par. Ducha Âwi´tego w Gdyni Grabówku
5–12 marca – par. Êw. Micha∏a Archanio∏a w Gdyni Oksywiu

12–19 marca – par. Êw. Andrzeja Boboli w Gdyni Ob∏u˝u
19–23 marca – koÊció∏ filialny pw. Matki Boskiej Cz´stochowskiej w Gdyni Oksywiu
2–9 kwietnia – par. Êw. Paw∏a Aposto∏a w Gdyni Pogórzu 
9–16 kwietnia – par. Êw. Antoniego Padewskiego w Kosakowie
16–23 kwietnia – par. Matki Boskiej Licheƒskiej w Gdyni Babich Do∏ach
23–30 kwietnia – par. Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego w Pierwoszynie
30 kwietnia–7 maja – par. Êw. Judy Tadeusza w Gdyni Pogórzu
7–14 maja – par. MB Nieustajàcej Pomocy w Gdyni

14–21 maja – par. MB Królowej Polski w Gdyni
21–28 maja – par. Êw. Antoniego w Gdyni
28 maja–4 czerwca – par. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
4–11 czerwca – par. Êw. Stanis∏awa Kostki w Gdyni
11–18 czerwca – par. Êw. Maksymiliana Kolbego w Gdyni Witominie
18–25 czerwca – par. Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego w Gdyni Witominie
25 czerwca–2 lipca – par. Êw. Urszuli Ledóchowskiej w Gdyni Chwarznie
2–9 lipca – par. Êw. Józefa S. Pelczara w Gdyni Wiczlinie

■

PROGRAM PEREGRYNACJI
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Do katedry oliwskiej (na zdj´ciu) ikona
przyb´dzie z Pelplina
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Parafianie majàcy okna 
na koÊció∏ obserwujà zza firanek, jak
wychodzà i rozchodzà si´ w ró˝nych
kierunkach. Potem w gór´ i w dó∏
przez klatki schodowe biegnie
pytanie: Który ksiàdz? 

Wizyt´ duszpasterskà ka˝dy
zna tylko z w∏asnego domu. Nato-
miast ksi´˝a goszczà w kilkunastu
rodzinach dziennie. Spotykajà si´
z ró˝nymi sytuacjami. „Niektórzy
ludzie uwa˝ajà, ˝e kol´da polega
na cudownej przemianie obrazka
w kopert´” – mówi ks. Marek Mo-
dzelewski z par. Przemienienia
Paƒskiego w Gdyni. A tymczasem
cz´sto jest to jedyna
okazja, by poznaç ro-
dzin´ i jej pomóc. 

„Zdarza si´, ˝e lu-
dzie ukrywajà chorych,
a przecie˝ do nich te˝ ksiàdz
przychodzi – mówi ks. Ireneusz
Sto˝yƒski. – To jest najlepszy mo-
ment, kiedy nawet najwi´kszego
twardziela mo˝na przekonaç, ˝e
ksiàdz z Panem Jezusem nie przy-
chodzi po to, ˝eby on umar∏”. 

Czasem trafia si´ na sprzeczk´
rodzinnà. Niektórzy wówczas cze-
kajà na ksi´dza, aby sta∏ si´ swo-
istym arbitrem, który nie rozsà-
dza, ale pomaga spoj-
rzeç obiektywnie. To,
o czym rozmawia si´ na
kol´dzie, pozostaje ta-
jemnicà. „Trudno jest

przyjÊç do biura para-
fialnego, czy na przy-
k∏ad przyznaç si´ na
spotkaniu organizacyj-

nym, ˝e dziecko, które ma przy-
stàpiç do Komunii, nie jest
ochrzczone. A na w∏asnym terenie
∏atwiej jest rozmawiaç” – mówi
ks. Ireneusz.

Pary, które ˝yjà w zwiàzkach
niesakramentalnych, bojà si´, ˝e
ksiàdz na kol´dzie znów b´dzie je
o to pyta∏. „Kiedy widz´, ˝e prze-
szkody sà nie do usuni´cia, nie
poruszam tematu. Ju˝ si´ nas∏u-

chali” – mówi ks. Marek.
Jednak czasem zdarza
si´, ˝e nie ma prze-
szkód, a komuÊ po tylu
latach po prostu g∏upio
jest iÊç do Êlubu w bia∏ej

sukni. „KiedyÊ wyjaÊni∏em, ˝e nie
musi to byç tak oficjalnie i para po
dwóch tygodniach przysz∏a prosiç
o Êlub” – mówi ks. Sto˝yƒski. 

Zazwyczaj ksi´˝a witani sà
bardzo serdecznie. „ Jednego dnia
pi´ç razy jestem cz´stowany ka-
wà i ciastem. G∏upio odmówiç,
szczególnie gdy s∏ysz´: Jak to?
Ksiàdz u mnie ciasta nie zje?
Choç nie jestem cienki, resztkami
si∏ próbuj´ skonsumowaç to bied-
ne ciasto” – ˝artuje ks. Marek. 

MAGDALENA BOREK

G O Â å G D A ¡ S K I

gdansk@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Cystersów 11, 80-330 Gdaƒsk
tel./faks (58) 554 34 15
Redagujà: ks. S∏awomir Czalej – dyrektor oddzia∏u, 
Magdalena Borek, Andrzej Urbaƒski
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Powa˝ne i zabawne anegdotki kol´dowe

„Oto stoj´ u drzwi i ko∏acz´”
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KOL¢DA NA WESO¸O

■ Na ul. Cisowskiej czy Piaskowej
w Gdyni mo˝na uczyç orientacji
w terenie. KiedyÊ zaproszono tam
mojego ministranta do domu, a ja
go przez pó∏ godziny szuka∏em. My-
Êla∏em, ˝e ktoÊ go napad∏! 
■ Parafianka specjalnie poprosi∏a,
˝eby poÊwi´ciç ca∏e mieszkanie.
Wchodz´ do kuchni, a tam doros∏y
syn si´ ukry∏. To by∏a najkrótsza ka-
techeza, jakà przeprowadzi∏em: po-
Êwi´ci∏em pana w kuchni. Mama do
tego jeszcze Êwiat∏o zapali∏a, ˝eby
oÊwietliç scen´. 
■ W parafii NSPJ ministranci no-
sili du˝e plecaki. Ludzie pytali,
dlaczego? ˚artowa∏em, ˝e ksiàdz
sobie tutaj gada, a ministrant za-
wsze coÊ wtedy wyniesie. Ludzie
si´ Êmiali, ale jedna pani, mówiàc:
ale sobie ksiàdz ˝artuje, spojrza∏a
ukradkiem za wychodzàcym mini-
strantem. 
■ By∏em ju˝ pi´ç lat w parafii, ale
us∏ysza∏em: Ksiàdz jest chyba nowy? 
■ Szuka∏em kiedyÊ ministrantów,
a oni mieli na dole imprez´. Pani ich
zaprosi∏a.

■

Moje wizyty
duszpasterskie

Hej kol´da,
kol´da…
Lubi´ kol´dy. Na nich w sposób
wyostrzony widaç wieloÊç p∏asz-
czyzn i spraw dotykajàcych co-
dziennego ˝ycia cz∏owieka. Domy
biedne i bogate, ludzie z prostà
wiarà i z wyrafinowanym podej-
Êciem do Pana Boga.

Zwykle wyrafinowanie koƒ-
czy si´ w momencie starcia
z tzw. sytuacjà egzystencjalnà.
Ot, chocia˝by wyjazd ze Sri Lan-
ki na kilka dni przed tsunami. Na
pytanie, czy cieszà si´ w tym ro-
ku z kol´dy, na którà uda∏o si´
im zdà˝yç, odpowiadajà twier-
dzàco ze ÊciÊni´tym gard∏em. 

Sà kol´dy smutne. Zw∏aszcza
tam, gdzie ktoÊ le˝y przykuty do
∏ó˝ka i ca∏y dzieƒ czeka na ksi´-
dza, gdy jedno z ma∏˝onków
niedawno pochowa∏o swojà dru-
gà po∏ow´. No i strata pracy.
Dzisiaj cz´sto brzmi to jak wy-
rok Êmierci. Kol´da u schizofre-
niczki, wejÊcie do mieszkania,
gdzie w bar∏ogu le˝y cz∏owiek.
„Lekcja ˝ycia” to zbyt lakonicz-
ne stwierdzenie. Ale niech pozo-
stanie. 

Sà kol´dy niezapomniane.
Przytocz´ jednà z czasów, kiedy
sam na nià szed∏em na zatrzy-
manym oddechu. Prze˝y∏em jà
w Nowym Porcie. W jednym z
goÊcinnych mieszkaƒ zosta∏em
obdarowany obrazem. Nie mo˝-
na by∏o si´ wymówiç. To by∏
gest cz∏owieka, który na emery-
turze poÊwi´ci∏ si´ swojej pasji
malarskiej. Chocia˝ wybra∏em
najmniejszy, dosta∏em widok la-
su o gabarytach p∏ócien Ma-
tejki. Maszerujàcych przede
mnà ministrantów z „obraz-
kiem” dostrzeg∏ trzymajàcy si´
p∏otu zadziwiony jegomoÊç. Tak
– zadziwiony. I to do tego stop-
nia, ˝e przeciera∏ z tego filozo-
ficznego zadziwienia oczy Ênie-
giem. Gdy przejrza∏ na dobre,
„wypowiedzia∏” jedwabistym
g∏osikiem: „No tak! Nie dali ko-
perty, to wzià∏ obraz!”. I czy˝ nie
jest to nasza swojska „filozofia
kol´dy…”?

KS. S¸AWOMIR CZALEJ

Oczekiwanie
na schodach
nie musi byç nudne

„Który ksiàdz?”
– t´ nowin´
zwiastujà
ministranci
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