
Szło za Jezusem wiele kobiet, które 
usługiwały Mu ze swego mienia... 

Choć Ewangelie o tym nie wspominają, 
możemy się domyślać, że ktoś tam mu-
siał gotować i prać.
A jak jest dzisiaj? Dlaczego wielu lu-
dziom kojarzy się, że w kościele pracu-
ją tylko księża i ewentualnie siostry za-
konne? Wybierzmy się z okazji Dnia Ko-
biet na wycieczkę po kościelnym „za-
pleczu”, i spróbujmy spotkać tam kil-
ka pań. Zmierzymy się z utartym poję-
ciem seminarium duchownego jako ta-
jemniczego przybytku, do którego ko-
bietom, zwłaszcza młodym, wstęp ka-
tegorycznie wzbroniony, i zajrzymy w 

jego niedostępne miej-
sca. Stawimy też czoła 
stereotypowi „gosposi 
proboszcza”.

Więcej na s. IV–V.

SAMA POŚRÓD MĘŻCZYZN
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Na plebanii 
jest tak wesoło, 
że trudno 
zrobić poważne 
zdjęcie

Stereotypy. Funkcjonują 
w codziennym życiu. 

Zagnieżdżają się bezwolnie 
w naszej podświadomości. 
Trudno się z nimi rozprawić.  
8 marca i czerwony goździk. 
Mężczyźni wydajniej pracują-
cy niż kobiety. Taniec i muzy-
ka sztuką jedynie dla spraw-
nych. Unia Europejska złem 
koniecznym. Może właśnie 
w okresie Wielkiego Postu 
warto się z nimi zmierzyć. 
Przełamać stereotyp starego 
człowieka, by stać się nieco 
odmienionym, może wolniej-
szym.                                
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ZA TYDZIEŃ
     Czy w XXI wieku ludzie mo-

gą żyć w warunkach GOR-
SZYCH OD ZWIERZĄT? Okazuje 
się, że tak

     Powstają nowe hospicja. ŻYCIE 
I ŚMIERĆ. Odpowiedź na próby 
ucywilizowania eutanazji.  

     MAŁE OJCZYZNY – felieton na 
Wielki Post – prof. Brunon 
Synak 

ANDRZEJ URBAŃSKI
redaktor wydania

Posypmy głowy popiołem, czyli refleksje na Wielki Post (4)

Szkoła razem z rodziną
Czas Wielkiego Postu to 

czas głębszych reflek-
sji nad ważnymi problemami. 
Warto zatrzymać się również 
i zadumać nieco nad sytuacją 
oraz kondycją szkoły, wzajem-
nymi relacjami rodziców, na-
uczycieli i uczniów. Nie moż-
na zapomnieć, że w proce-
sie formowania się osobowo-
ści młodych ludzi szkoła mo-
że spełniać przede wszystkim 
rolę pomocniczą wobec rodzi-
ny. Nikt bowiem nie przeka-
że niepowtarzalnej miłości ro-
dzicielskiej, uzupełnianej jak-
że często czułością toleran-
cyjnych dziadków. A przecież 
stawiać czoła wielkim wyzwa-
niom można tylko w klimacie 
miłości, ale i jasnych wyma-
gań. Szkoła powinna uzupeł-
niać proces wychowania ro-
dzinnego, mieć w sobie ja-
kiś klimat płynący z podstawo-
wych wartości Dekalogu. 

Wciąż aktualne jest akcen-
towanie znaczenia edu-

kacji patriotycznej, kształtują-
cej miłość młodych Polaków 
do swej dużej i małej ojczy-

zny. Jest to tym bardziej ważne 
dla ludzi z takiego regionu jak 
Pomorze, gdzie duży akcent 
kładzie się w szkołach na przy-
bliżenie tradycji, dziedzictwa, 
języka Kaszub czy Kociewia. 
Edukację regionalną należy ro-
zumieć głównie jako „powrót 
do domu” – tak jak ją kiedyś 
określił dr Kazimierz Kossak-
-Główczewski z Uniwersytetu 
Gdańskiego. Dla mnie po-
wrót do domu w Żarnowcu na 
Kaszubach, pooddychanie nad-
morskim powietrzem to jakby 
dotknięcie kosmosu.

Tylko człowiek, który ma po-
czucie własnej tożsamości, 

tak naprawdę znajdzie buso-
lę, aby wiedzieć, dokąd pójść. 

Na różne zarzuty, że eduka-
cja regionalna grozi tendencja-
mi separatystycznymi, najlep-
szą odpowiedzią są słowa nie-
żyjącego już ks. prof. Janusza 
Pasierba, który pisał, że „nie 
można tak naprawdę kochać 
dużej ojczyzny bez miłości do 
małej”. Zaczynem edukacji re-
gionalnej jest rodzina. To miej-
sce najbliższe młodemu czło-
wiekowi, pierwszy krąg po-
znania. Wraz z rozwojem do-
chodzą kolejne. Mówimy o 
wychowaniu do życia w spo-
łeczności lokalnej, gminnej, 
powiatowej, o poznawaniu 
świata poprzez małe ojczy-
zny, o umiejętności oswaja-
nia tej przestrzeni, która na-
sycona jest tradycją przod-
ków. Kolejne wielkie wta-
jemniczenie to już wtajem-
niczenie w polskość, w „du-
żą” ojczyznę, w patriotyzm. 
Proces kształtowania miło-
ści, szacunku do Polski roz-
wija się i w krąg poznania 
Europy, kultury śródziem-
nomorskiej, systemu warto-
ści, jaki zrodziło chrześci-
jaństwo.  

WOJCIECH KSIĄŻEK
przewodniczący „Solidarności” 

oświatowej w regionie gdańskim,
wiceminister edukacji w rządzie 

Jerzego Buzka
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SOPOT. To temat kolejnej kate-
chezy audiowizualnej, która od-
będzie się 11 marca 2005  o godz. 
19.00 w kościele św. Jerzego w 
Sopocie. Zaprezentowany pod-
czas katechezy film Frondy bę-
dzie odpowiadał na aktualne 
pytania dotyczące m.in. wcze-
snej inicjacji seksualnej i przy-
wrócenia czystości przedmałżeń-
skiej. Po filmie  będzie moż-
na porozmawiać i wysłuchać re-
fleksji gościa specjalnego, któ-
rym będzie ks. Zbigniew Drzał 
wraz ze wspólnotą „Czystości 
Serca”. Podczas katechezy wy-
stąpi młodzieżowy chór gospel 

„Juventus”. Spotkanie zakończy 
się modlitwą z prośbą do Boga o 
dar czystego serca.

GDAŃSK. „Byłoby to nie-
wdzięcznością z mej strony za-
pomnieć o tobie właśnie teraz, 
po tylu okazanych mi dowo-
dach przychylności, gdy na nie 
wcale nie zasłużyłem”. To krót-
ki fragment listu św. Jana od 
Krzyża do Joanny de Podraza. 
Kameralne spotkanie z książką 
o. Ismaela Bengoechea i jej tłu-
maczem o. Wojciechem Ciakiem 
odbędzie się 8 marca o godz. 
18.00 w Ratuszu Staromiejskim  
w Gdańsku. Zapraszają wydawnic-
twa Flos Karmeli i Oficyna JP2. 

POMORZE. Być może już nie-
długo Pomorze wzbogaci się 
o kolejną atrakcję turystyczną, 
która poza walorami poznaw-
czymi będzie miała też walory 
duchowe. W najbliższym sezo-
nie ma powstać Szlak Cysterski. 
Obecnie prowadzone są konsul-
tacje w gronie naukowców, hi-

storyków i duchownych, które 
mają pomóc w wytyczeniu szla-
ku. W jego skład miałyby wejść 
opactwa męskie i obiekty po-
cysterskie w Oliwie, Pelplinie, 
Koronowie, Byszewie; ośrod-
ki życia zakonnego cysterek w 
Toruniu, Chełmnie i Żarnowcu 
oraz Grudziądzu. 

Trudny post 
WEJHEROWO. „Płakali, pości-
li i modlili się do Pana”, czy-
li o poście  w życiu chrześcija-
nina opowiadać będzie dr teo-
logii biblijnej Piotr Walewski. 
Katecheza dla dorosłych odbę-
dzie się w kolegiacie wejherow-
skiej 12 marca o godz. 18.

Plus zaprasza
„BĄDŹ WIERNY, IDŹ” – roz-
mowa z arcybiskupem Tadeuszem 
Gocłowskim co tydzień w Radiu 
Plus, niedziela, godz. 14.10

Młodzi i krzyż 
WEJHEROWO. W sobotę 
12 marca na Wejherowskiej 
Kalwarii o godz. 11.00 zo-
stanie odprawiona Droga 
Krzyżowa dla młodzieży z 
udziałem Metropolity gdań-
skiego. Początek przy pierw-
szej stacji. 

GDAŃSK. Ogólnopolska wy-
stawa fotografii Adama Bujaka 
„Pielgrzymki polskie” to pro-
jekt mający uczcić 25. rocz-
nicę inauguracji pontyfikatu 
Jana Pawła II. Tematem wy-
stawy są pielgrzymki Ojca 
Świętego do ojczyzny. Na wy-
stawie, która potrwa do 31 
marca 2005 r., w kościele św. 
Jana w Gdańsku można obej-
rzeć 100 wielkoformatowych 
fotografii Adama Bujaka, po-
święconych wizytom Papieża 
w Polsce. Adam Bujak jest fo-
tografikiem posiadającym naj-
bogatsze i najpełniejsze zbio-
ry własnych zdjęć, dokumen-
tujących 25-letni pontyfikat 
Jana Pawła II. Krakowski foto-
grafik jest autorem najbardziej 
wzruszających zdjęć Papieża. 
Do tych szczególnych na pew-
no należą fotogramy z wi-
zyt Ojca Świętego na Podhalu 
i w Tatrach. Organizatorem 
wystawy w Gdańsku są 
Nadbałtyckie Centrum Kultury 
oraz Katolickie Centrum Kultury 
w Krakowie i Wydawnictwo Biały 
Kruk. Wystawa otwarta od 10.00 
do 17.00. Cena biletów: 5 zł. 
(normalny) i 3 zł (ulgowy)
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Pożegnanie z cnotą

Koncert 2 Tm 2,3

SOPOT. W wielkopostnym 
nastroju skupienia odbył się 
w kościele Gwiazdy Morza w 
Sopocie koncert akustyczny te-
go – mającego wielu fanów tak-
że w Trójmieście – zespołu. Mimo 
mocnego czasem uderzenia, mło-
dzi ludzie zebrani w kościele nie 

tańczyli, ale siedzieli w ławkach. 
W skupieniu wsłuchiwali się w 
śpiewane teksty. Były to przede 
wszystkim psalmy, Pieśń nad pie-
śniami oraz znany chyba każdemu 
przebój „Shema Israel”. Warto by-
ło przeżyć i taka formę rekolekcji 
wielkopostnych.

GDYNIA. Prezent sprawił pa-
cjentom Szpital Miejski w Gdyni, 
otwierając nowoczesny oddział 
neurologii i leczenia udarów. 
Pieniądze na ten cel przezna-
czono m.in. z dotacji gminnej. 
Oddział może przyjąć 35 pacjen-

tów. Zatrudniono na nim dwóch 
nowych lekarzy. Wyposażony 
jest m.in. w salę dla chorych po 
udarze mózgu oraz rehabilita-
cyjną. Łazienki i toalety przysto-
sowane są dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

Św. Jan od Krzyża 
i kobiety 
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Prezent na Dzień Chorego
M

AR
TA

 G
Ó

RS
KA

Papież w św. Janie

Szlak Cysterski na Pomorzu 



Powstali jako Kościelna Służba 
Porządkowa, teraz funkcjonują 
pod szyldem Kościelna Służba 
Mężczyzn „Semper Fidelis”. 
W archidiecezji gdańskiej 
działają od 18 lat. 

Główne uroczystości roczni-
cowe pod przewodnictwem abpa 
Tadeusza Gocłowskiego odbyły 
się 27 lutego w sanktuarium Mat-
ki Bożej Fatimskiej w Gdańsku. 

„Z Ojcem Świętym przez Ma-
ryję do Chrystusa” – to zawo-
łanie towarzyszy mężczyznom 

z KSM od po-
czątku. Służba 
mężczyzn zo-
stała powoła-
na 28 lutego 
1987 r. W jej 
szeregi wstą-
piło wówczas 
15 tys. mężczyzn. Głównym jej 
zadaniem była ochrona Papieża 
podczas pielgrzymki do diecezji 
gdańskiej w 1987 r. „To wydarze-
nie, które wpisało się jako jed-
no z najważniejszych w historii 
naszego kościoła – podkreśla ks. 
Brunon Kędziorski, archidiecezjal-
ny duszpasterz KSM. – Zdarza-
ły się oczywiście prowokacje ze 
strony ówczesnej milicji. Pojawia-
li się tajemniczy ludzie w naszych 
szeregach”. „Ważne, że wówczas 
nie daliśmy się sprowokować. Nie 
warto o tym teraz mówić. Pa-
pież nauczył nas wybaczać. To jest 
ważniejsze” – mówi Ryszard Bed-
narczyk, lider KSM. 

Inna wizja 

Obecnie charakter grupy 
zmienił się z porządkowego na 
duszpasterski. „Jest więcej spo-
tkań formacyjnych, organizujemy 
pielgrzymki, dni skupienia” – mó-
wi Bogdan Budrewicz z parafii ar-
chikatedralnej. „Nie tylko strzeże-
my porządku na uroczystościach 
religijnych, ale włączamy się w 
działalność w parafiach, prowa-
dzimy także pracę formacyjno-
-wychowawczą wśród współbra-
ci” – dodaje Ryszard Bednarczyk.

„Pewnym problemem jest 
brak młodego narybku. Być może 
z nieco większą inicjatywą w pa-

rafiach powinni wychodzić dusz-
pasterze” – zauważa Bogdan Bed-
narczyk z gdyńskiej parafii św. An-
drzeja Boboli. „U nas od czasu do 
czasu prosimy swojego probosz-
cza, by umożliwił nam przekaza-
nie informacji z ambony na nasz 
temat” – dodaje. 

Mimo iż panowie z KSM to ra-
czej dojrzali mężczyźni, nie na-
leżą do ułomków. Czasami mu-
szą interweniować bardziej zde-
cydowanie. „Choć zazwyczaj uda-
je się nam działać w sposób kul-
turalny i bez przemocy. Tym róż-
nimy się od policji czy straży miej-
skiej. Nasze argumenty są innej 
natury” – mówi B. Budrewicz. O 
tym, że grupa wciąż poszukuje 
swojego miejsca, może świadczyć 
także to, iż jako jedni z nielicz-
nych przeszli szkolenie antyter-
rorystyczne przygotowane przez 
gdańską policję. „Każdy na wła-
sną rękę stara się ćwiczyć, bo 
choć chłopy dojrzałe, to kondycja 
potrzebna jest zawsze” – śmie-
je się jedna z małżonek „semper-
fiedelusa”. 

Ważniejsze są dla nich słowa 
Papieża: „Żywię głębokie prze-
świadczenie, iż to, co się zaczę-
ło dokonywać tu, w Gdańsku, i 
na Wybrzeżu, ma wielkie znacze-
nie dla przyszłości ludzkiej pracy. 
I to nie tylko na naszej ziemi, ale 
wszędzie” – powiedział Jan Paweł 
II na Zaspie. Te słowa mają nawet 
wpisane w swój status.  

ANDRZEJ URBAŃSKI 
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KS. BRUNON KĘDZIORSKI, 
ARCHIDIECEZJALNY DUSZPASTERZ 
KSM „SEMPER FIDELIS”

Być członkiem 
„Semper Fidelis” 
to zaszczyt i od-
powiedzialność. 
Mamy świad-
mość, że  przez 

służbę człowiekowi służymy 
Bogu. Współczesny świat, 
tak niekiedy wrogi Bogu i 
Kościołowi, potrzebuje na-
szego świadectwa. Przez 
religijną formację pragnie-
my być w pełni odpowie-
dzialni za siebie, ale rów-
nież za Kościół gdański. W 
tym roku w naszej forma-
cji wykorzystujemy ogłoszo-
ny przez Ojca Świętego Rok 
Eucharystii. Ma on pogłębić 
naszą więź z Chrystusem, a 
żywa wiara niech wyrazi się  
w miłosierdziu wobec po-
trzebujących. 

KSM: TU BĘDZIEMY
 XIV Droga Krzyżowa na 
Kalwarii Wejherowskiej 19 mar-
ca, godz. 11.00, początek w ko-
ściele św. Anny  Nabożeństwo 
ku czci patrona archidiecezji gdań-
skiej św. Wojciecha archikatedra 
oliwska, 23 kwietnia, godz. 18.30 
 XVI Piesza Pielgrzymka do sank-
tuarium św. Wojciecha 24 kwiet-
nia, wyjście z bazyliki Mariackiej w 
Gdańsku, godz. 9.00



„Semper Fidelis” obchodzi 18. rocznicę

Już pełnoletni
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Co roku 
wyruszają  

z relikwiami  
na pielgrzymkę  

na wzgórze  
do sanktuarium 

św. Wojciecha Słuchowisko jest formą ist-
niejącą od początku radia – 

mówi redaktor naczelna Radia 
Gdańsk Alina Kietrys. Dzisiaj 
wydawać by się mogło, że ten 
sposób artystycznego wyra-
zu odchodzi do lamusa. Nadal 
jednak ma swoje wierne gro-
no słuchaczy. Słuchowiska pi-
szą najwybitniejsi współcześ-
ni pisarze.

„Solidarność” zmieniła 
przed 25 laty nasze życie i dą-
żenia. W jaki sposób? U kogo? 
– to może stać się kanwą słu-
chowiska.

Ogólnopolski konkurs ma 
charakter otwarty. Prace opa-
trzone godłem, nie przekra-
czające 30 stron i w sześciu 
egzemplarzach, można nad-
syłać do 18 kwietnia na ad-
res: Polskie Radio Gdańsk, 
ul. Grunwaldzka 18, 80-236 
Gdańsk z dopiskiem: Konkurs 
na słuchowisko „Polskie drogi 
do wolności – 25 lat »Solidar-
ności«”. Do pracy należy do-
łączyć kartę zgłoszeniową z 
imieniem i nazwiskiem, krót-
ką notę o twórcy słuchowiska 
oraz charakterystykę utwo-
ru (treść, przesłanie), a także 
rozwiązanie godła; wszystko 
w osobnej kopercie. Potrzeb-
ne informacje są dostępne na 
stronie internetowej: www.ra-
diogdansk.pl

KS. SŁAWOMIR CZALEJ

Konkurs na 25. rocznicę 
powstania „Solidarności”

Napisz 
słuchowisko 
do Radia 
Gdańsk
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 Szło za Jezusem 
wiele kobiet,  

które usługiwały Mu 
ze swego mienia... Choć 

Ewangelie o tym nie 
wspominają, możemy się 

domyślać, że ktoś tam 
musiał gotować i prać.

tekst  
MAGDALENA BOREK

A jak jest dzisiaj? 
Dlaczego wielu lu-
dziom kojarzy się, 
że w kościele pracu-

ją tylko księża i ewentualnie 
siostry zakonne? Wybierzmy 
się z okazji Dnia Kobiet na wy-
cieczkę po kościelnym „zaple-
czu” i spróbujmy spotkać tam 
kilka pań.

U zamkowych wrót

Już na pierwszym kro-
ku przyjdzie się zmierzyć ze 
stereotypem seminarium du-
chownego jako tajemnicze-
go przybytku, do którego ko-
bietom, zwłaszcza młodym, 
wstęp kategorycznie wzbro-
niony. Na furcie siedzi... pa-
ni Barbara. Ma w swojej wła-
dzy monitor, centralkę tele-
foniczną, klucze i przycisk 
do domofonu. „Nikogo obce-
go nie wpuszczę. Zawsze py-
tam, do kogo; nawet księży, 
jeśli ich nie znam” – mówi. 
Wydaje się, że jedynym pre-
tekstem wejścia jest biblio-
teka, z której korzystać mo-
gą wszyscy. Ale nie ma szans 
„zgubić” się po drodze. Pani 

Barbara pilnuje dokładnie, w 
jakim kierunku idzie osoba, 
której udało się wejść na we-
wnętrzny dziedziniec.

Do kleryków przychodzą 
rodzice, koledzy; do księży 
studentki na egzamin. Ta-
kie wizyty odbywają się w 
rozmównicy, tuż przy wej-
ściu. A podobno w semina-
rium są piękne ogrody i kruż-
ganki. Okazuje się, że nie 
ma szans, żeby pani Barba-
ra wpuściła jakąś romantycz-
ną panienkę, która chciała-
by w takiej scenerii odda-
wać się czytaniu poezji. Cho-
dzi także o bezpieczeństwo, 
za które jest odpowiedzial-
na. Czasem ktoś próbuje się 
wślizgnąć obok wjeżdżające-
go samochodu. Zdarzają się 
też sytuacje, że przychodzą 
osoby chore psychicznie, nie-
bezpieczne.

Jednak bywają i wielcy go-
ście, których pani Barbara nie 
legitymuje. „Miałam dyżur, 
kiedy przyjechał do nas Pa-
pież – opowiada. – Wjeżdżał 
przez bramę, a obok mnie 
przeszedł cały Episkopat”.

Stare zwoje

Jeśli ktoś idzie do biblio-
teki, spotka tam panią Juttę. 
Pomagają jej klerycy, którzy 
mają tu dyżury. Wyszukują 
zamówione książki. Czytelnia 
jest niewielka, zupełnie róż-
na od tych na innych uczel-
niach, gdzie panuje wiecz-
ny szum i przewijają się dzie-
siątki studentów. Tu jest ka-
meralnie, poważnie, klimat 
trochę jak na filmie o amery-
kańskim college’u. Pani Jutta 
zna wszystkich kleryków po 
imieniu, pamięta, jakie książ-
ki wypożyczają. „Wolę praco-
wać tutaj – mówi. – Chociaż 
doceniam komputerowe uła-
twienia, których my nie ma-

my, to jednak lubię 
to, czym tu dysponu-
jemy”.

Czy jako pracow-
nik seminarium mo-
że zapuszczać się wszędzie? 
„Mogę, ale nigdzie się spe-
cjalnie nie pcham. Raz prze-
chadzałam się z wnuczką w 
wózeczku. To już było dziw-
ne”. No i oczywiście nie może 
iść na górę, gdzie mieszkają 
klerycy. Tam świeckim wstęp 
wzbroniony.

Pani nauczycielka

Za to tam, gdzie klerycy 
się uczą, panie mają wstęp, 
jak najbardziej. Ale tylko te, 
które ich uczą. Dla Martyny 
Koszkało nie jest to nic spe-
cjalnie ekscytującego. „Na-
tura ludzka jest istotna” – 
stwierdza filozoficznie. Nic 
dziwnego, właśnie ten przed-
miot wykłada. Nie czuje się 
dziwnie wśród samych męż-
czyzn – studentów. Jest do 
tego przyzwyczajona, gdyż 
wykłada również na AWF-ie, 
gdzie są męskie grupy. Czy 
jest więc jakaś różnica w wy-
kładaniu filozofii przyszłym 
księżom i osobom świeckim? 
„Od strony metodycznej nie 
ma żadnej – mówi pani Kosz-

kało. – Ale w semina-
rium mogę poświęcić 
więcej czasu na za-
gadnienia filozoficz-
ne z punktu widze-

nia religii”.
Czy klerycy próbują ja-

koś wykorzystywać, na przy-
kład przy zaliczeniach, fakt, 
że mają zajęcia z kobietą? Że 
się zlituje i potraktuje łagod-
niej? „Wydaje mi się, że stu-
denci próbują wpływać na ła-
godne traktowanie ich wyni-
ków niezależnie od płci eg-
zaminatora – mówi pani Mar-
tyna. – Chyba nie jestem pod 
tym względem poddawana 
szczególnej presji. A jeśli je-
stem, to mam nadzieję, że jej 
nie ulegam” – dodaje.

Inaczej postrzega to Elż-
bieta Roguszczak, wykłada-
jąca łacinę. „O, tak! Próbują 
mnie naciągać, ale im to nie 
wychodzi – śmieje się. – Wie-
dzą, że muszą uczciwie na-
pisać”. Ale bierze pod uwa-
gę także pewien element mi-
łosierdzia, gdy ktoś bardzo 
się stara, ale mu nie wycho-
dzi. W tym powołaniu prze-
cież nie łacina jest najważ-
niejsza.

Pani Roguszczak bardzo ce-
ni sobie pracę z klerykami. 
„Ostrzegano mnie, że będę się 

Tam, gdzie nie każdemu wolno wejść

Sama pośród mężczyzn

Pani Jutta 
bardzo ceni 
współpracę  
z klerykami
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tu nudzić. A tymczasem to peł-
ni radości chłopcy”. Kontak-
ty są tu mniej anonimowe niż 
na uniwersytecie, gdzie rów-
nież wykłada. Chociaż praca 
z klerykami na I roku niczym 
się nie różni od tej ze studen-
tami. Wszyscy mają jednako-
we zaległości z gramatyki. Do-
piero na III roku są już inni, 
bardziej uformowani ducho-
wo, poważniej podchodzący 
do pracy. „Widzą potrzebę ła-
ciny w studiowaniu teologii. 
Zaczynają sami tłumaczyć psal-
my czy Ojców Kościoła” – cie-
szy się efektami swej pracy pa-
ni Elżbieta. Zaznacza jednak, 
że sama również wiele korzy-
sta z tych relacji. „Słucham, 
jak opowiadają o swojej pracy, 
na przykład z niepełnospraw-
nymi. To bywa przyczyną do 
refleksji nad moim własnym 
postępowaniem” – mówi pani 
Roguszczak.

Coś trzeba jeść

Zagłębiamy się w semina-
ryjne piwnice, gdzie nad wiel-
kimi kotłami pochylają 
się kucharki. Nie ma-
ją czasu, żeby posie-
dzieć. Gotują obiad na 

150 osób. Podczas gdy księża 
i klerycy spokojnie jedzą zu-
pę, w kuchni wszystko działa 
na najwyższych obrotach, że-
by podać na czas ciepłe dania. 
„Wtedy wszystkie wchodzą w 
akcję – śmieje się pani Mirosła-
wa. – Już mamy zakodowane, 
która co robi, żeby było spraw-
nie”. Pracują na trzy zmiany, 
każda ma swoją specjalizację. 
Pani Mirosława obiera ziem-
niaki, codziennie 50 kg.

Natomiast Wanda Dziuba 
z plebanii Przemienienia Pań-
skiego trwa sama na posterun-
ku. Kiedy rozpoczynała pracę 
jako gospodyni, musiała zmie-
rzyć się z wciąż żywym stereo-
typem „gosposi proboszcza”. 
„Pokazywały mnie sobie różne 
panie z sensacją, że proboszcz 
ma taką młodą gospodynię” – 
opowiada pani Wanda. Do jej 
obowiązków należą zakupy, na 
które jeździ do supermarke-
tu z księdzem proboszczem. 
„Mój znajomy zobaczył mnie 
tam kiedyś i potem opowiadał, 
że proboszcz z taką laską robił 
zakupy i nawet się nie wsty-

dził – śmieje się. – Ale 
się zdziwił, kiedy się 
dowiedział, że byłam 
tam zawodowo”.

Pani Wanda ma męża, ro-
dzinę. „To ciężka praca – mó-
wi. – Dobra dla osoby samot-
nej, która by mieszkała na ple-
banii. Ja prowadzę jakby dwa 
domy”. Pranie, prasowanie, 
gotowanie, sprzątanie... Nie 
ma wolnych świąt ani niedziel. 
Nawet kiedy są duże uroczy-
stości i ważni goście na obie-
dzie, pani Wanda wszystko sa-
ma przygotowuje. Ale mimo to 
jest uśmiechnięta. Nie ma się 
co dziwić: na plebanii wciąż 
jest wesoło. „Tu jest świet-
na atmosfera – mówi. – Wo-
lę pracować z mężczyznami, 
bo nie ma plotek” – dodaje. 
„Pani Wanda robi wspania-
łe ciasto. Rozpieszcza nas. 
A już o obiadach nie wspo-
mnę” – chwali ks. Grzegorz 
Skwierawski. „Tylko pro-
boszcz mówi, że dla wika-
rych to wszystko zrobię, a 
on się swojej ulubionej czer-
niny nie może doczekać. O 
nie! Tego nie ugotuję” – żar-
tuje pani Wanda.

Nie tylko na etacie

Każda kobieta mo-
że znaleźć dla siebie miej-
sce w Kościele. Tak jak Iwo-
na Klein, która poza swo-
ją codzienną pracą w szko-
le udziela się tam na róż-
nych frontach. Służy pomo-
cą w poradni rodzinnej. Za-
praszana jest na warsztaty 
dla kleryków, gdzie wykłada 
sposoby naturalnego plano-
wania rodziny. Chyba łatwiej 
poradzi sobie z tym kobie-
ta niż ksiądz. Organizowa-
ła Drogę Krzyżową i przed-
stawienie pasyjne. Zdarzy-
ło jej się mówić homilię, a na-
wet prowadzić rekolekcje. „A 
jeszcze kiedy byłam w ogól-
niaku, ksiądz denerwował się, 
że dziewczyna idzie czytać lek-
cję” – wspomina. 

Sonda

KOBIETY  
NA KOŚCIELNYM 

ZAPLECZU?

KS. DR MACIEJ BAŁA, PROREKTOR 
SEMINARIUM DUCHOWNEGO
Bez ich obec-
ności trudno 
sobie wyobra-
zić funkcjono-
wanie semina-
rium. Ma ona 
duże znaczenie dla formacji 
duchowej, chociażby przez 
zetknięcie się kleryków na 
terenie seminarium z żeń-
skim życiem konsekrowa-
nym. Również zajęcia dy-
daktyczne są prowadzone 
przez kobiety. Obecność 
pań w instytucji seminaryj-
nej jest niezwykle potrzeb-
na klerykom także w proce-
sie tzw. formacji ludzkiej. Po 
prostu jest to dobra okazja, 
aby uczyli się dojrzałych re-
lacji z kobietami. 

O. ADAM MALINOWSKI, JEZUITA
Kobiety doj-
rzałe ducho-
wo, które sta-
rają się miło-
wać Boga, mo-
gą wprowa-
dzać dużo pokoju i ładu w 
miejscach, gdzie pracują. Ich 
rola jest trudna do zastąpie-
nia. Nieraz służą dobrą radą 
i kobiecą intuicją w różnych, 
nawet trudnych, sprawach z 
życia Kościoła.

MACIEJ NAWROT, KATECHETA
Kobiety w ko-
ściele są bar-
dzo pomocne. 
Na pewno po-
winna być go-
spodyni na ple-
banii. Śpiewają w chórach 
parafialnych, mogą też pro-
wadzić na przykład sklepik 
przykościelny. Ich miejsce 
jest również w radzie para-
fialnej. Pomagają w prowa-
dzeniu nabożeństw. Chociaż  
jeśli nie ma takiej potrzeby, 
nie powinno być ministran-
tek czy pani kościelnej.
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Tam, gdzie nie każdemu wolno wejść

Sama pośród mężczyzn

Trzeba obrać  
50 kg 
ziemniaków

M
AG

D
AL

EN
A 

BO
RE

K



G O Ś Ć  G D A Ń S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
6 

m
ar

ca
 2

00
5

VI

Gdyńska orkiestra osób niepełnosprawnych

„Czardasz” znany w całej Europie
„Spełniło się moje 
marzenie – śpiewać 
na scenie” – mówi 
niewidoma Iwona 
Gołubiak.

Pomysł stwo-
rzenia orkiestry w 
powiązaniu z mu-
zykoterapią narodził 
się w 2000 r. Obecnie ze-
spół „Czardasz” jest jedynym 
polskim zespołem włączonym 
do Międzynarodowej Orkiestry 
Osób Niepełnosprawnych Eu-
rope Colour Orchestra. Działa 
on w ośrodku adaptacyjnym w 
Gdyni Obłużu.

Kolorowe nuty

„Praca polega na indywidu-
alnym podejściu do każdego – 

mówi Adam Zieliński, 
dyrygent, a zarazem 

instruktor muzyko-
terapii. – Na po-
czątku codzien-
nie ćwiczyliśmy 
jeden instrument, 

teraz mamy już 
wspólne próby. Za-

nim odbył się pierw-
szy koncert, potrzebne 

były cztery lata prób”. Człon-
kowie orkiestry, a jest ich pięt-
nastu, odczytują nie nuty, ale 
kolory oznaczające poszcze-
gólne dźwięki. Stąd nazwa Co-
lour Orchestra. Zresztą człon-
kom „Czardasza” nuty nie są 
aż tak potrzebne. Grają bo-
wiem głównie na instrumen-
tach perkusyjnych. Każdy na 
innym. Są marakasy, bongo, 
tamburyn...

Muzyczna karawana

A okazji ku temu jest wiele, 
bo „Czardasz” występuje pra-
wie co środę. „Jedziemy wtedy 
jak karawana – śmieje się Adam 
Zieliński. – Nasz bus, samochód 
ze sprzętem i cała kolumna sa-
mochodów rodziców”. Zespół 
ma swoje instrumenty, sprzęt 
nagłaśniający, bus. Wszystko to 
dzięki sponsorom.

Najważniejsze są międzyna-
rodowe festiwale, na których 
„Czardasz” reprezentuje nasz 
kraj. Wielkie emocje budzi IV 
Międzynarodowy Festiwal Or-
kiestr Osób Niepełnosprawnych, 
który odbędzie się 8 czerwca w 
Holandii. „Jestem zawsze bar-
dzo wzruszona na koncercie.  
I publiczność też jest wzruszona 
– mówi wokalistka Maria Suwal-

ska. – Chcą nas gościć i przyjeż-
dżać na występy”. A w repertu-
arze mają muzykę rozrywkową 
oraz standardy muzyki świato-
wej. Grają między innymi utwo-
ry Anny Jantar i Eleni.

„To zareklamowanie całej 
działalności ośrodka – mówi je-
go dyrektor Jolanta Bielecka. – 
Przez publiczne występy osoby 
niepełnosprawne mogą w pełni 
ukazywać swój potencjał twór-
czy” – dodaje.

Ambasadorami zespołu zo-
stali Alicja Majewska i Michał 
Wiśniewski. To dodatkowy ho-
nor dla członków orkiestry. 
Wielu z nich jest fanami zespo-
łu „Ich Troje”. Tym większa jest 
więc radość, że 6 marca wystą-
pią jako support tego zespołu w 
kościele św. Jana w Gdańsku.

MAGDALENA BOREK

Druga w Polsce szkoła tańca dla niepełnosprawnych 

Ruch, ekspresja i …
Jeszcze do niedawna siedzieli 
zamknięci w domach.  
Dziś malują, uprawiają sport,  
a już niedługo będą tańczyć.  
W Gdyni trwają przygotowania  
do założenia drugiej w Polsce 
szkoły tańca dla osób  
jeżdżących na wózkach. 

Widok tańczącej pary mo-
że dostarczyć doznań estetycz-
nych. Czy podobnie jest, gdy je-
den z partnerów to osoba poru-
szająca się na wózku? Jeśli kto-
kolwiek miał okazję zobaczyć 
profesjonalnych tancerzy na 
wózkach inwalidzkich, na pew-
no nie ma wątpliwości. 

Inne zmysły 

Marek Pienczyn porusza się 
na wózku. Od wielu lat upra-
wia sport. Postanowił sprawdzić 
się również w tańcu. „Począt-
kowo tańczyłem tylko z żoną. 
Jej nie muszę tłumaczyć, na co 

ma uważać. Teraz za-
praszam do tańca tak-
że inne kobiety. Wcze-
śniej przekazuję im kil-
ka uwag” – mówi.

Beata Wachowiak-Zwara na 
początku miała pewne opo-
ry. Teraz podkreśla, że bez 
tańca życie byłoby uboższe. 
Po przełamaniu barier okaza-
ło się, że taniec to czysta przy-
jemność. „To jakbym była w in-
nym wymiarze. Po prostu pły-

nę. Kapitalne uczucie” 
– mówi.

Okazuje się, że 
tańczyć mogą także 
głuchoniemi. Elżbie-

ta Gurska, która pracuje z ta-
kimi osobami, podkreśla, że 
odbierają one rzeczywistość 
innymi zmysłami. „Wystar-
czy podać nazwę tańca i w 
rytm muzyki tańczą. Na pew-
no drgania podłogi im poma-
gają” – opowiada.   

Pierwsze próby

Na razie trwają przygo-
towania do założenia pierw-
szej szkoły tańca dla osób na 
wózkach w północnej Polsce. 
Prawdopodobnie będzie nią 
kierować Ewa Czarnecka, za-
wodowa tancerka, nauczyciel-
ka tańca. „To może być dla 
nich wspaniała forma aktyw-
ności. Dla niektórych taniec 
to prawdziwa pasja. Wyjazdy, 
treningi, międzynarodowe za-
wody. To otwarcie się na in-
ną rzeczywistość” – mówi Ewa 
Czarnecka. 

Do tej pory jedyna taka 
szkoła istnieje w Warszawie. 
Tamtejsi tancerze zdobywa-
ją laury na wielu międzynaro-
dowych konkursach. Być mo-
że już niedługo będzie głośno 
o wybrzeżowych tancerzach. 
Pierwsze próby odbyły się już 
na korytarzu Urzędu Miasta w 
Gdyni. Teraz czas na znalezie-
nie miejsca w centrum miasta 
i... do tańca! 

ANDRZEJ  URBAŃSKI 

Taniec  
dla każdego 
może stać się 
prawdziwą pasją
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„Jesteśmy grupą liderów i wychowawców, 
którzy zachwyceni człowiekiem i światem, 
pracują twórczo z radością i pasją”. 

Za dotychczasową działalność, a kon-
kretnie za projekt Edukacyjnej Kliniki Za-
pobiegania Przemocy i Narkomanii, Cen-
trum Kształcenia Liderów i Wychowaw-
ców im. Pedro Arrupe, działające przy ul. 
Tatrzańskiej 35 w Gdyni, otrzymało wyróż-
nienie „Pro Publico Bono”. 

Nagrodę wręczył na spotkaniu z młodzie-
żą w liceum jezuitów 15 lutego Rzecznik Praw 
Obywatelskich i przewodniczący kapituły kon-
kursowej prof. Andrzej Zoll. „To są autentycz-
ne obywatelskie działania, które znacznie le-
piej od władzy publicznej spełniają potrzeby 
młodych ludzi. Potrzeba kształcenia liderów i 

kształtowania wzorców dla młodych w opar-
ciu o sprawdzony system wartości jest szale-
nie istotna” – podkreślał w rozmowie z „Go-

ściem” prof. Zoll. Magda Zydek, uczennica z 
Gdyni, brała udział w zajęciach Centrum Ar-
rupe. „To świetna inicjatywa. Młodzi ludzie 
uczą się poznawać siebie nawzajem, roz-
wiązywać własne problemy. Zajęcia poma-
gają inaczej spojrzeć na siebie” – podkreśla. 
Specyfiką nagrodzonego projektu „Eduka-
cyjna Klinika” jest edukacyjne, nie psycholo-
giczne, podejście do problemu uzależnień. 
„Adresatem są przede wszystkim szkoły 
i rodziny” – wyjaśnia jezuita o. Wojciech 

Żmudziński. Celem kon-
kursu „Pro Publico Bono” 
jest pokazanie inicjatyw 
społecznych, które cha-
rakteryzują się nowator-
stwem i dbałością o do-
bro wspólne.  AU              

Odnaleziony modlitewnik babci stał się 
inspiracją do napisania scenariusza Pasji. 
Dokonał tego wnuk jego śp. właścicielki 
z Gdańska Wrzeszcza Tomasz Podsiadły 
– aktor Teatru Muzycznego w Gdyni.

„Najtrudniejsze było przerobienie tekstu 
w sobie – mówi Tomasz. – Wiadomo, że nie-
które słowa czy zwroty z 1902 r. brzmią te-
raz nieco archaicznie”. A jednak i dziś prze-
mawiają z mocą. Pasja z modlitewnika to 
dialog dwóch zakonników, którzy omawia-

ją poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Na 
początku rozmowa ma charakter spokojny. 
Postępująca męka Zbawiciela powoduje, że 
zatracają oni pierwotny dystans. Przecież za 
chwilę zostanie zabity Bóg! Kulminację dia-
logu stanowi stacja XII – śmierć na krzyżu. 
„Na mnie największe wrażenie zrobiła jed-
nak stacja IV – Spotkanie z Matką” – mó-
wi ks. Dariusz Dobek, proboszcz par. Zesła-
nia Ducha Świętego, gdzie spektakl już się 
odbył. W parafii na Brodwinie Pasja stano-
wiła pełne ekspresji dopełnienie nauki re-
kolekcyjnej.

W cieniu ołtarza

Niezwykłość przedstawienia, obok 
pełnych dosadności „modlitewniko-
wych” rozważań, opiera się na grze świa-
tła i muzyki. Centrum stanowi delikatnie 
podświetlony ołtarz. Komponuje się do-
skonale z męką Chrystusa i przywołuje 
ofiarę Mszy św. Muzyka to Requiem Mo-
zarta i Stabat Mater Dworzaka. Dodając 
do tego oszczędność rekwizytów – krzyż 
i świece – możemy nazwać przedstawie-
nie teatrem słowa. Aktorzy: Tomasz Pod-
siadły i Aleksy Perski, na styku słowa, oł-
tarza i sacrum Męki Pańskiej znaleźli zło-
ty środek. Pasja – inna niż ostatnio pre-
zentowane w wielu kościołach naszej ar-
chidiecezji – tchnie świeżością. Pomimo 
tego, że przeszło stuletnią.

KS. SŁAWOMIR CZALEJ

Pan Jezus po okrutnem biczowaniu dekretowany na śmierć łotrowską

Stacya pierwsza

Klinika Edukacyjna Centrum Arrupe nagrodzona w konkursie „Pro Publico Bono” 

Kompetencja – Refleksja – Zaangażowanie 

Inscenizacja jednej ze stacji

TERMINY SPEKTAKLI
6 III  Sopot – kościół św. Jerzego po Mszy św.  

o godz. 18.00
10 III  Gdańsk Zaspa – kościół św. Kazimierza 

Królewicza po Mszy św. o godz. 18.00
11 III  Gdynia Wiczlino – kościół św. Józefa Sebastiana 

Pelczara o godz. 18.30
13 III  Gdańsk Suchanino – kościół św. Maksymiliana 

Marii Kolbego po Mszy św. o godz. 18.00
14 III  Gdynia Chylonia – kościół św. Jana Chrzciciela 

po Mszy św. o godz. 18.30
15 III  Gdynia Redłowo – kościół Chrystusa 

Miłosiernego po Mszy św. o godz. 18.00
16 III  Gdynia Wrzeszcz – kościół Świętego Krzyża 

po Mszy św. o godz. 19.00
17 III  Gdańsk – bazylika Mariacka po Mszy św.  

o godz. 18.00
18 III  Gdynia – kościół NSPJ po Mszy św.  

o godz. 16.30
18 III  Gdynia – kościół św. Antoniego Padewskiego 

o godz. 18.45
20 III  Gdańsk Żabianka – kościół Chrystusa 

Odkupiciela po Mszy św. o godz. 18.00
21 III  Gdynia Leszczynki – kościół św. Józefa 

po Mszy św. o godz. 18.30
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przekazuje 
o. Wojciechowi 
Żmudzińskiemu 
nagrodę „Pro 
publico bono”



Hostel, tanie bazy noclegowe, 
łaźnia, pralnia, stołówka 
dla ubogich, firma usługowa 
proponująca usługi opiekuńcze. 
Czy jest szansa, że za około 
dwa lata te przedsięwzięcia 
będą zrealizowane? 

Taki cel chce osiągnąć grupa 
ludzi w ramach rozpoczynające-
go się I etapu programu Partner-
stwa na Rzecz Rozwoju „Na Fali”. 
Wiodącą organizacją tego projek-
tu, realizowanego w Sopocie, jest 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 

Dotychczas pomagali, i nadal 
pomagają, wielu tysiącom miesz-
kańców Pomorza. Nigdy nie uda-
ło się jednak zrealizować pro-
jektu, który w tak kompleksowy 
sposób zmierzyłby się z proble-
mem bezrobocia. Próby co praw-
da były, ale, niestety, nie udały 
się. Caritas od wielu lat zastana-
wiała się, co zrobić, by nie zatrzy-
mać się jedynie na przysłowiowej 
rybie. W końcu udało się. Naj-
pierw wygrać spośród wielu pro-
jektów składanych na Pomorzu, 
a następnie rozpocząć jego re-
alizacje. Zadanie do zrealizowa-
nia jest i proste, i trudne jedno-
cześnie. Wszyscy mają nadzieję, 
że program nie skończy się jedy-
nie na teoretycznym opracowa-
niu. „Aktywizacja osób przeby-
wających w stanie tzw. długoter-
minowego bezrobocia jest bar-
dzo trudna i uciążliwa. Często 
tym ludziom brakuje motywacji, 
wiary w siebie”– wyjaśnia pomy-
słodawczyni i menedżer projek-
tu „Na Fali” Małgorzata Karwato-
wicz. Mimo trudności chce i wie-
rzy, że uda jej się zrealizować pro-
gram do końca.

Najpierw teoria,  
potem praktyka

Zanim jednak nastąpi prak-
tyka, musi odbyć się nieco 

uciążliwa, choć nie-
zbędna,  część teore-
tyczna. Za szkolenia i 
wykłady podnoszące 
kwalifikacje zawodo-
we odpowiedzialna jest 
Elżbieta Niemkiewicz, koor-
dynator podprojektu „Za Ste-
rem”. Ta część projektu polega 
na utworzeniu i prowadzeniu 
Centrum szkoleniowego. „Pla-
nujemy zorganizować cykl za-
jęć dla osób długotrwale bez-
robotnych po to, aby poprzez 
podniesienie kwalifikacji przy-
gotować je do podjęcia w przy-
szłości własnej działalności go-
spodarczej” – tłumaczy Elżbie-
ta Niemkiewicz. Szkolenia ję-
zykowe, komputerowe, zawo-
dowe. Od tego wszystko się za-
cznie. Wszystkie cykle szkoleń 
będą na bieżąco weryfikowane 
i indywidualnie dostosowywane 
do potrzeb każdej osoby. Szko-
lenia poprzedzą warsztaty psy-
chologiczne.

Niezbędna współpraca 
i pomoc 
Do pomocy w realizacji 

pewnych etapów zapraszane 
są firmy i instytucje. Jedną z 
nich jest Szkoła Języków dzia-
łająca w Trójmieście. „Bez-

robocie jest niewąt-
pliwie dużym proble-
mem społecznym. Do-
tyczy ono grona osób, 
które nie potrafią zna-
leźć miejsca dla siebie 

w społeczeństwie. Poprzez 
realizację takich projektów 
stwarza się jednak możliwo-
ści zmiany na lepsze dla tych 
ludzi. Im lepszy projekt, tym 
efekty powinny być bardziej 
widoczne, choć nie można 
wykluczyć słabego efektu do-
raźnego” – mówi Stanisław 
Rymkiewicz, dyr. Szkoły Języ-
ków Stanley’s School of Lan-
guages, który współpracuje 
przy realizacji projektu.  

ANDRZEJ URBAŃSKI 

gdansk@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Cystersów 11, 80-330 Gdańsk
tel./faks (58) 554 34 15
Redagują: ks. Sławomir Czalej – dyrektor oddziału, 
Magdalena Borek, Andrzej Urbański
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W Sopocie ruszył I etap Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Na Fali” w ramach EQUAL 

Wędka zamiast ryby Z Maciejem 
Ruskiem 
z Urzędu 

Miasta Sopot 
rozmawia 

Andrzej 
Urbański 

ANDRZEJ URBAŃSKI: – Dlaczego 
zaangażowaliście się w projekt 
gdańskiej Caritas?

MACIEJ RUSEK: – Wpisuje się 
on w dotychczasowe działa-
nia miasta.  Polegają one na 
wspieraniu inicjatyw aktywizu-
jących lokalną społeczność i 
wspierających walkę z bezro-
bociem. Aktywność organiza-
cji pozarządowych w tej sferze 
cechują elastyczność, szybkość 
podejmowania decyzji i dzia-
łań oraz nowatorskie podejście 
do rozwiązywania problemów. 
Ponadto nieliczne projekty re-
alizowane są przy współpracy 
samorządu, organizacji poza-
rządowych i przedsiębiorców. 
Projekt Caritas taką współpra-
cę zakłada zarówno w fazie 
przygotowawczej, jak i w re-
alizacyjnej.

Czy z realizacji tego projektu 
mogą płynąć dla mieszkańców 
miasta jakieś konkretne zyski?

– Mam nadzieję, że realiza-
cja tego projektu przyczyni się do 
promowania tutaj ducha przed-
siębiorczości. Projekt zakłada bo-
wiem podjęcie przez osoby bez-
robotne z terenu Sopotu samo-
dzielnej działalności usługowej na 
rzecz mieszkańców i turystów od-
wiedzających miasto. 

Czy pozwoli to na zmniejszenie  
bezrobocia w Sopocie?

– To problem, niestety, wciąż 
aktualny. Stanowi on istotne nie-
bezpieczeństwo dla dalszego roz-
woju miasta. Tym bardziej że to 
miasto starzejące się. Zaniechanie 
działań, polegających między in-
nymi na walce z bezrobociem, 
może prowadzić do pogłębie-
nia tych problemów w mieście 
oraz stworzenia bardzo nie-
korzystnej sytuacji na lokalnym 
rynku pracy. 

UNIJNE ŚRODKI  
NA ROZWÓJ  

RYNKU PRACY 
Inicjatywa EQUAL jest częścią 
strategii UE innowacyjnego roz-
wiązywania problemów nierów-
ności i dyskryminacji na rynku 
pracy. Ma pomóc wszystkim tym, 
którzy mają trudności lub ogra-
niczony dostęp do pracy, ułatwić 
rozwój przedsiębiorczości i pod-
nieść jakość zatrudnienia. 



Pierwsze 
oficjalne 
spotkanie  
z partnerami 
projektu
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Sopot na fali 


