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Szwajcarzy, Porta Bronsa, schody, dziedzi-
niec, winda na piętro. Abp Dziwisz ka-

zał mi poczekać kilka minut. Czekając, spa-
cerowałem w saloniku, tuż obok miejsca, 
gdzie Ojciec Święty ukazywał się w oknie. 
Byłem pewien, że na spotkaniu będzie ja-
kaś większa  grupa. Po pewnym czasie otwo-
rzyły się drzwi. Okazało się, że w papieskich 
apartamentach jesteśmy sami. Siedzieliśmy 
przy nakrytym do kolacji stole. Byłem za-
skoczony” – wspomina, będący wciąż pod 
ogromnym wrażeniem tamtego spotkania, 
Adam Kinaszewski. Zaczął coś mówić, ale 
abp Dziwisz stanowczo, z uśmiechem, po-
wiedział: „Panie Adamie, proszę jeść, specjal-
nie dla pana to wszystko przygotowaliśmy. 

My tak co dzień nie jemy”. 
Ostatnie pożegnanie trwa-
ło około dwóch godzin.   

WUJEK, SADZONKA, KAPCIE I…

Korespondencja 
Ojca Świętego 
z Adamem 
Kinaszewskim

Usłyszałem w tych dniach,  
że Jan Paweł II nie re-

alizował swojego planu, a 
plan Chrystusa. A więc py-
tanie kierowane do nowe-
go Papieża: jaki plan będzie 
realizował – jest nieuzasad-
nione. Czarek Paciorek jest 
bardziej dumny z utwo-
ru stworzonego dla Papieża 
niż z niejednego koncertu 
ze słynnymi jazzmanami. Ks. 
Jerzy na biurku ma fotogra-
fię „Przebaczającego” z Ali
Agcą. Zamiast pytań: co teraz 
będzie z Kościołem?, wsłu-
chujmy się raczej w „głosy”, 
także płynące z góry.                             

ANDRZEJ URBAŃSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Nieprawdopodobny, niezrea-

lizowany, a były plany.. o pro-
jekcie ŻAGLOWCA JANA PAWŁA II 

  Rozpoczynamy przygotowa-
nia do BEZPIECZNYCH, RODZIN-
NYCH WAKACJI 

  RÓŻANIEC PRZEZ SKYPE’A – czy 
to możliwe?

Więcej na str. IV–V
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Uroczystości odpustowe w sanktuarium św. Wojciecha

Dla niektórych zbyt wysoko 
Żeby się pomodlić, trzeba wysiłku. Wiedzą
to szczególnie ci, którzy w uroczystość św. Wojciecha 
przychodzą lub przyjeżdżają na wzgórze do 
sanktuarium patrona archidiecezji gdańskiej. 

O 9.00 z bazyliki Mariackiej w Gdańsku męż-
czyźni z Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fide-
lis” wyruszyli już po raz 16. na jednoetapowy szlak 
I choć tak naprawdę jest to pielgrzymka mężczyzn, 
coraz częściej wędrują również panie. Szli, mod-
ląc się i śpiewając, tradycyjnie już w obecności re-
likwiarza św. Wojciecha, który nieśli przez cały czas 
na swoich barkach. Mężczyźni w samo południe 
uczestniczyli w Eucharystii.  

Wcześniej przedpołudniową Mszę św. dla mło-
dych koncelebrowali pod przewodnictwem bpa Ry-
szarda Kasyny metropolita gdański abp Tadeusz 
Gocłowski i bp Stanisław Budzik z Tarnowa.  I szko-
da, że młodzieży nie było zbyt wiele. Być może sta-
ło się tak dlatego, że na dole czekały na nią, nieco 
już wymęczone, odpustowe zabawki. A warto czasa-
mi kolejny raz usłyszeć, kim był i dlaczego oddał ży-
cie za wielu św. Wojciech – misjonarz... 
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Nie było ich wielu, ale mieli ze sobą nie tylko kwiaty…

Od 16 lat KSM „Semper Fidelis” wędruje tą samą trasą



G O Ś Ć  G D A Ń S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
1 

m
aja

 2
00

5

II

Benedykt XVI w Gdańsku?
GDAŃSK. Czy przyjedzie tu 
papież Benedykt XVI? Jego 
obecność została już potwier-
dzona podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Kolonii, a 
stąd już blisko do Polski. O 
możliwościach przyjazdu mówi 
się coraz częściej również na 
Wybrzeżu. Choć wiadomo, że 
decyzje ostateczne tu nie zapa-

dają. Metropolita gdański skie-
rował zaproszenie do Gdańska 
jeszcze za życia Jana Pawła II. 
Zapowiedział, że wystosuje 
je ponownie również wobec 
Benedykta XVI. Czy obecność 
Benedykta XVI na Westerplatte 
1 września będzie możliwa? 
Na te pytania być może już nie-
długo znajdziemy odpowiedź.

Jan Paweł II zasłużony  
dla Solidarności
GDAŃSK. „Zasłużony dla NSZZ 
Solidarność” – taki tytuł chcą na-
dać Janowi Pawłowi II członko-
wie Związku. Z wnioskiem w tej 
sprawie prezydium „Solidarności” 
wystąpi do Krajowego Zjazdu 
Delegatów. Będzie on obradował 
w sierpniu z okazji 25. rocznicy 
powstania związku. W uzasadnie-
niu napisano, że związek Papieża 
z historią „Solidarności” jest nie-
zaprzeczalny. „Wolna i suweren-

na Polska to zasiew wiary i nauki 
Ojca Świętego, to Jan Paweł II nie-
ustannie upominał się o »wszyst-
ko, co Polskę stanowi« i zachę-
cał każdego z nas do osobiste-
go i wspólnego wysiłku dla dobra 
Ojczyzny” – napisali związkow-
cy. Dotychczas nikt nie otrzymał 
jeszcze tego tytułu. Złoty metal z 
numerem jeden dla Jana Pawła II 
prawdopodobnie mógłby trafić 
do muzeum w Watykanie.

Wybór papieża

GDAŃSK. Gdy w Watykanie 
wybierano nowego papieża, w 
kościołach archidiecezji gdań-
skiej biły dzwony. Niektórych 

ten fakt zastał na ulicy, innych 
w domu, jeszcze innych np. w 
pizzeriach, także oliwskiej (na 
zdjęciu). 

List do Benedykta XVI
GDYNIA.  „W imieniu miesz-
kańców Gdyni – polskiego mia-
sta nad Bałtykiem, które w 1987 
r. nawiedził Jan Paweł II, wle-
wając w nas ocean siły i wiary 
w zwycięstwo solidarności, mi-
łości i dobra, składamy Waszej 
Świątobliwości  najserdeczniej-
sze gratulacje w związku z wybo-
rem na tron następcy Świętego 
Piotra. Ufamy, że jako Przyjaciel, 
najbliższy współpracownik, Jana 
Pawła II – PROSTY SKROMNY ROBOTNIK 

WINNICY PAŃSKIEJ – będzie Wasza 
Świątobliwość kontynuatorem 
dzieła poprzednika: depozyta-
riuszem i krzewicielem warto-
ści, które mają sens uniwersal-
ny, ważny dla każdego człowie-
ka – skutecznym, bo słyszanym 
i słuchanym przez nas – wysta-
wionych na pokusy współczes-
nego  świata” – napisali m.in. w 
liście do papieża Benedykta XVI 
Przewodniczący Rady Miasta i 
Prezydent Gdyni.  

Weszli na PG
GDAŃSK. „Każdy człowiek 
jest drogą Kościoła” – mówił 
na Politechnice Gdańskiej, pod-
czas spotkania ze studentami, 
przeor gdańskich dominika-
nów o. Jacek Krzysztofowicz. 
Po raz pierwszy (20.04) na 
uczelni odbyło się spotkanie, 
którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie „Jezus żyje” i 
DA z „Czarnej”. „Rozpoczynamy 
współpracę z uczelnią. To tak 
naprawdę inicjatywa samych 
studentów” – mówi dyrek-
tor SNE ks. Rafał Urbański. W 
spotkaniu wzięli udział redak-
tor naczelny Radia Plus Adam 
Hlebowicz, dyrektor Drukarni 
Oruńskiej Jan Karc i domini-
kanin o. Jacek Krzysztofowicz. 

Spotkanie nawiązuje do ini-
cjatywy, która przygoto -
wywana jest 11 i 12 czerw-
ca na Westerplatte. Będzie to 
ogólnopolska noc czuwania 
„Dzieci Jana Pawła II”, w duchu 
Cywilizacji Miłości. 

Na spotkaniu ze studentami śpiewał 
chór „Juventus”

Rondo barda
GDAŃSK. Imię zmarłego 
w ub. r. barda „Solidarności” 
– Jacka Kaczmarskiego otrzy-
mało rondo u zbiegu ulic 
Słowackiego i Złota Karczma w 
Gdańsku. Uroczystego odsło-
nięcia dokonał wiceprezydent 
Szczepan Lewna, który podkre-

ślił, że wielu czerpało nadzie-
ję z twórczości Kaczmarskiego. 
Bogdan Borusewicz, członek za-
rządu województwa pomorskie-
go i przyjaciel Kaczmarskiego, 
podkreślił, że wielu uważało go 
za zwiastuna nadchodzącej wol-
ności.

Ofiarom wybuchu gazu

GDAŃSK. W 10. roczni-
cę tragicznego wybuchu gazu 
w wieżowcu przy Al. Wojska 
Polskiego 39 na ścianie budyn-
ku wzniesionego na tym sa-
mym miejscu odsłonięto tab-
licę upamiętniającą 22 ofiary 

katastrofy. Tablicę ufundowa-
ły władze Gdańska, a poświęcił 
ją proboszcz miejscowej para-
fii ks. Stefan Duda. Tablica (na 
zdjęciu) w formie płaskorzeźby 
przedstawia złamaną różę na 
tle ruin wieżowca.
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„Kiedy leżał w szpitalu  
po wypadku samochodowym, 
w którym się palił, miał widzenie. 
»Głosy« powiedziały, że przeżyje, 
ale będzie musiał pomagać 
innym” – tak o założycielu grupy 
Zenonie Pozorskim mówi  
Jan Jędrasik, pracownik naukowy 
Uniwersytetu Gdańskiego.

O sprawach związanych z 
wypadkiem mówić nie chciał. 
Wokół Zenona od początku lat 
80. zaczęli się gromadzić lu-
dzie. Najczęściej chorzy. Nie 
mogło być chyba inaczej, sko-
ro przez dotyk potrafił rozpo-
znać miejsca chore i zdrowe. 
„Pierwsze jako zimne, drugie 
jako ciepłe” – mówi Wacława, 
żona Jana. Dla każdego miał 
dobre słowo. O chorobach nie 
mówił wprost, ale na przykład: 
„Dbaj o serce, nie denerwuj się 
tyle…”. Namawiał zwłaszcza 
do modlitwy i spowiedzi. Do 
Komunii św. i czystości serca. 
Kiedy wielu uleczonych, albo 
których stan zdrowia się po-
prawił, chciało mu dziękować, 
zwracał uwagę na Chrystusa. 
„Jemu dziękujcie” – zwykł ma-
wiać.

Pomoc

W każdy Wielki Piątek 
Zenon wracał do domu bar-
dzo późno. Odwiedzał lu-
dzi potrzebujących, przyku-
tych do łóżek nawet od kil-
kudziesięciu lat. Jego obec-
ność przywracała im pogo-
dę ducha. Przy nim widzieli 
sens cierpienia. Pomagał ma-
terialnie. Podobnie jak grupa, 
której był liderem aż do swo-
jej śmierci w 1992 r. Została 
ona powołana przez ks. prała-
ta Hilarego Jastaka w 1986 r. 
Przodkowo, Mierzeszyn, Żu-
ławy – wszędzie potrzebują-
cy. Ludzie mieszkający w obo-
rach, wieloosobowe rodzi-
ny, którym Cyrynejczycy ro-
bili wyprawki do szkoły, do 
Pierwszej Komunii. Za mod-

litwą musi iść czyn – pod-
kreślają. Dawniej ludzi było 
o wiele więcej. Może dlate-
go, że działy się rzeczy spek-
takularne. Teresa Zajko przy-
szła do grupy prosić o po-
moc dla swojego syna. Pan 
Zenon obiecał modlitwę. Była 
sceptyczna, ale głęboka mod-
litwa ją zachwyciła. „Wszyst-
kie problemy syna ustały…” – 
mówi przekonana o wpływie 
modlitwy Teresa.

„Zasilanie”

Kiedy pan Zenek został 
wezwany do osoby chorej, 
zawsze prosił grupę o wspar-
cie modlitewne, zabierał tak-
że kogoś, aby ten modlił się, 
kiedy on sam chorego „zasi-
lał”. Specyfiką grupy są piel-
grzymki. Nie tylko do Papie-
ża, za którego modlili się nie-
ustannie, ale po całej Polsce. 
Piekary Śląskie, Licheń, Świę-
ta Lipka. Charakterystycznie 
wyciągnięte ręce ku niebu. 
Tak modlą się Cyrynejczycy w 
miejscach, które szczególnie 

dotknięte są obecnoś-
cią Boga i Jego Matki. 
Wszystkie pielgrzymki w in-
tencji losów świata, pokoju i 
Ojczyzny. Modlitwa ogarnia-
ła Związek Radziecki, Jugosła-
wię, Zatokę Perską. Modlitwa 
przynosiła owoce nawróceń. 
We wspólnocie chrzest przy-
jęła Natasza i jej córeczka Le-
na. Obie Rosjanki z Gorkiego.

Codzienność wiary

Jan i Wacława przyszli do 
grupy ze względu na córkę. 
„Jedna pani poleciła nam pana 
Zenka, który nawet ze zdjęcia 
potrafił odczytać, co komu dole-
ga. Sceptycyzm, no ale jak trwo-
ga, to do Boga” – mówi Wacła-
wa. Kiedy Zenon zobaczył zdję-
cie, natychmiast powiedział, że 
to dziecko nie widzi. Rzeczywi-
ście, ich córka nie widziała. Mia-
ła wstrząs mózgu, kiedy chło-
piec uderzył ją w głowę kulką 
kitu. Lekarze nie chcieli począt-
kowo wierzyć, że widzi podwój-
nie. Po kilku dniach modlitwy 
Magda wzrok odzyskała!

Dzisiaj Cyrynejczycy 
nadal się modlą i po-

magają materialnie. Ludzi jest 
o wiele mniej. Gdyby żył pan 
Zenon… Po jego śmierci wielu 
po prostu nie przyszło na mod-
litewne spotkania… Raz w ro-
ku członkowie grupy czyszczą 
figurę „Chrystusa błotnego”, 
którą pan Zenon znalazł rzuco-
ną twarzą w błoto w Sopocie. 
Elżbieta Sikora w grupie pogłę-
biła swoją relację z Panem Bo-
giem, uczy się kochać nieprzy-
jaciół. Natalia Gorska poświęca 
się modlitwie za osoby cierpią-
ce. Zawsze w pierwszy i trzeci 
piątek miesiąca.

Dlaczego Cyrynejczycy, a 
nie Cyrenejczycy? Pan Zenon 
podkreślał, że nie są godni po-
magać Chrystusowi, stąd ta 
lekko zmieniona nazwa. Kim 
był? Uzdrowicielem, aposto-
łem? Czy ludzie nie traktowa-
li go w sposób nieco magicz-
ny? Z drugiej strony, czy moż-
na się dziwić osobom chorym? 
Pan Zenon zmarł bardzo mło-
do. Pękło mu serce…

KS. SŁAWOMIR CZALEJ

Cyrynejczycy nie tylko od Wielkiego Postu

Uzdrawianie przez modlitwę i dotyk

U Papieża
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Drogi Adamie! Przyjdź 
jutro rano służyć do 

Mszy św. na Wawel 
o godz. 7.25, a jeżeli 

nie zdążysz, to w każdym 
razie poszukaj mnie 

w czasie dnia. Wujek. 

tekst i zdjęcia 
ANDRZEJ URBAŃSKI

Ten list z okresu kra-
kowskiego, jak i wie-
le innych, do dzisiaj 
Adam Kinaszewski 

trzyma w miejscu wyjątkowym. 
Tak często je już wyjmował, 
że niektóre koperty nieco się 
zniszczyły, a miejsce niektó-
rej korespondencji wymiesza-
ło. Czy dzisiaj oglądane prze-
rażają upływem czasu, a może 
wzbudzają refleksję nad włas-
nym życiem? Wygranym, a mo-
że nieco zmarnowanym. Tego 
typu myśli u niektórych przy-
chodzą szybciej, u innych do-
piero pod koniec życia. 

Przed rozmową wycho-
dzimy na chwilę do ogrodu. 
Jest piękny słoneczny dzień. 
Zatrzymujemy się przy jed-
nym z drzew, posadzonych w 
ogrodzie. To takie jednocześ-
nie zwyczajne i nadzwyczajne 
miejsce.  Przypomina o pierw-
szej obecności Papieża na zie-
mi  gdańskiej. Małe wówczas 
sadzonki świerkowe tworzyły 
dywan wokół ołtarza papie-
skiego, symbolizującego, jak 

wielu pewnie pamięta, niedo-
kończoną Piotrową łódź.  Dzi-
siaj choinka ma już kilkanaście 
metrów wysokości i w upalne 
dni daje sporo cienia, by od-
począć. 

Pierwsza miłość i stary 
magnetofon 
Naszą rozmowę zaczynamy 

od wspomnień z okresu kra-
kowskiego. Zatrzymujemy się 
myślami w czasach, gdy Karol 
Wojtyła był wikarym u św. Flo-
riana, potem w kościele Ma-

riackim, bi-
skupem, kar-
dynałem. To 
wówczas ma-
ma Adama Ki-
naszewskie-
go przepisywała na maszynie 
wszystkie teksty – homilie, ar-
tykuły, poezje, teksty książek. 
Przez wiele lat nagrywała m.in. 
jego homilie na stary magneto-
fon, by później skrupulatnie je 
przepisywać, dawać do autory-
zacji, tak by żadne słowo nie 
umknęło. „Pamiątki z tamtych 
czasów są zwyczajne. Jednak  

Adam Kinaszewski był jednym z niewielu ludzi, którzy do końca korespondowali z Janem Pawłem II 

Wujek, sadzonka, kapcie i…

Od góry: Listy do Adama 
Kinaszewskiego…

Po lewej: W domu jest dużo takich 
pamiątek

Świerk pamięta 
pobyt 

Jana Pawła II 
na Zaspie 

w 1987r.
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przemawiają znacznie mocniej 
niż książki, które mam na pół-
ce” – mówi Adam Kinaszewski. 
„Gdy likwidowałem po śmier-
ci mamy krakowskie mieszka-
nie, które pamiętało obecność 
biskupa Wojtyły w czasie Wigi-
lii czy świąt wielkanocnych, do 
Gdańska przywiozłem m.in. je-
go kapcie, które zakładał po-
słusznie w przedpokoju. „Tak 
pomijając wszystko, to niezła 
robota. Trzymają się do dzisiaj. 
A przecież od tamtego czasu 
minęło już kilkadziesiąt lat” – 
dodaje, uśmiechając się pod 
nosem. Po tamtym okresie za-
chowało się jeszcze kilkadzie-
siąt luźnych stronic rękopisów 
poezji, artykułów i homilii pi-
sanych jego ręką – drobnym 
pismem, na których nie braku-
je skreśleń. Dłuższą chwilę po-
święcamy jednak koresponden-
cji, której od czasów ministran-
ckich nazbierało się nieco.   

Listy krótkie, nieco dłuż-
sze, bardziej lakoniczne i od-
noszące się do bardzo kon-
kretnych zdarzeń. Korespon-
dencja z Wujkiem, którą Adam 
Kinaszewski prowadził przez 
całe życie, przypomina mu o 
różnych chwilach, których do-
świadczył. I co ciekawe, Wujek 
zawsze zjawiał się w momen-
tach, kiedy potrzebował wspar-
cia. „Pamiętam, gdy jako 17- 
-letniego chłopaka rzuciła mnie 
moja dziewczyna, w której by-
łem bardzo zakochany. Pierw-
sza miłość. Tygodniami nie wy-
chodziłem z domu. Byłem zała-
many. Pewnego popołudnia za-
dzwonił telefon. Dzwonił Wu-
jek. Dowiedział się od mamy, 
że coś takiego przeżywam i 
przeprowadził  ze mną męską 
rozmowę. Trochę ulżyło”. Inna 
interwencja dotyczyła czasów, 
kiedy wielu wyjeżdżało na „sak-
sy”. „Pojechałem do Kopenha-
gi. Miałem 23 lata. Warunki, w 
jakich mieszkałem, były cięż-
kie. Praca mało ambitna: kopa-

nie rowów. Szło mi nie za bar-
dzo. I nagle serdeczny list. Na-
dawca wówczas był w Rzymie, 
chyba na Soborze  Watykań-
skim. Od arcybiskupa Wojtyły 
dostałem wtedy 50 dolarów” – 
wspomina Kinaszewski.

Obrazy jak 
w kalejdoskopie
Teraz, po śmierci, obrazy 

spotkań z Janem Pawłem II, 
wcześniej kardynałem, arcybi-
skupem, biskupem i księdzem, 
ale przede wszystkim Wuj-
kiem, będą się odsłaniać. Być 
może nawet przez całe życie, 
w osobliwy sposób. „Przypomi-
nają się te momenty, kiedy ra-
zem uczestniczyliśmy w spły-
wach, gdy robiliśmy krzyż z 
wioseł, śpiewaliśmy, gdy wpa-
dając na Franciszkańską, ra-
portowałem, co dzieje się w 
moim życiu. A potem to sa-
mo – już rzadziej – w listach 
do Watykanu. Jednak tego mo-
mentu nie chciałem przegapić. 
Momentu pożegnania – mówi 
Kinaszewski. Ten obraz zapa-
miętał na zawsze. „A 
nie było to wcale ta-
kie łatwe. Szczegól-
nie, gdy przez ostat-
nie lata spoglądaliśmy 

wszyscy na Papieża cierpiące-
go, chorego, przygniecionego 
obowiązkami i codzienną pra-
cą. Nie chciałem Mu zawra-
cać głowy własnymi sprawa-
mi i chęcią zamknięcia pewne-
go ważnego rozdziału w moim 
życiu” – dodaje. Tak się jednak 
złożyło, że były krakowski mi-
nistrant został zaproszony  do 
Rzymu na prezentację swoje-
go filmu o Wałęsie. Wykorzy-
stał również ten moment, by 
napisać do Wujka, podając nu-
mer telefonu komórkowego. 
W Rzymie w sobotę wieczo-
rem zadzwonił abp Stanisław 
Dziwisz.  Został wyznaczony 
dzień i godzina. 

Niedziela, godz. 19.15

„Szwajcarzy, Porta Bronsa, 
schody, dziedziniec, winda na 
piętro. Abp Dziwisz kazał mi 
poczekać kilka minut. Czeka-
jąc, spacerowałem w saloni-
ku, tuż obok miejsca, gdzie 
Ojciec Święty ukazywał się w 
oknie. Byłem pewien, że na 
spotkaniu będzie jakaś więk-

sza  grupa. Po pew-
nym czasie otworzyły 
się drzwi. Okazało się, 
że w papieskich apar-
tamentach jesteśmy 

sami. Siedzieliśmy przy nakry-
tym do kolacji stole. Byłem za-
skoczony” – wspomina, będący 
wciąż pod ogromnym wraże-
niem tamtego spotkania Adam 
Kinaszewski. Zaczął coś mó-
wić, ale abp Dziwisz, w miarę 
stanowczo, z uśmiechem po-
wiedział: „Panie Adamie, pro-
szę jeść, specjalnie dla pana to 
wszystko przygotowaliśmy. My 
tak co dzień nie jemy”. Ostat-
nie pożegnanie trwało oko-
ło dwóch godzin. Rozmawiali-
śmy, a w zasadzie Ojciec Świę-
ty słuchał. O tym, co w kraju, 
w Gdańsku. Wspominał mo-
ją śp. mamę, ks. Andrzeja Bar-
deckiego. Po 21.15 arcybiskup 
Dziwisz powiedział: „Czas iść 
spać”. „Pożegnaliśmy się ser-
decznie, uścisnęli, Papież po-
gładził mnie po głowie i po-
wiedział »Trzymaj mi się, Ada-
siu«”. To było ostatnie spotka-
nie i pożegnanie.  Gdybym te-
go nie zrobił, byłoby mi czegoś 
bardzo brak.  

Prywatny testament

„Nie mam wątpliwości, że 
to osoba święta. A my koło 
niego jak nieświadomi Aposto-
łowie z Ewangelii czasem śle-
pi, czasem durni, czasem głu-
si, czasem zapierający się…Żal 
i łzy trudno pohamować.  No 
i jeszcze ten poruszający te-
stament, ostatnie świadectwo 
tej świętości. Zobowiązujący 
– trzeba na  to jakoś odpowia-
dać” – mówi Kinaszewski. 

Co poprawić w swoim ży-
ciu, by lepiej żyć, żeby było 
trochę więcej  uczciwości, że-
by powściągnąć chęć osiągnię-
cia czegoś kosztem innych? To 
pytania, które, być może, za-
daje sobie więcej osób niż sam 
Adam Kinaszewski, który przez 
całe życie, w pośredni i bez-
pośredni sposób obcował ze 
świętością. Co zrobić, by tego 
daru nie zmarnować? 

Adam Kinaszewski był jednym z niewielu ludzi, którzy do końca korespondowali z Janem Pawłem II 

Wujek, sadzonka, kapcie i…

W tych kapciach 
Wujek chodził 
po krakowskim 
mieszkaniu
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Z uwagą przeczytałem artykuł ks. 
Sławomira Czaleja „Kaszub to brzmi 
dumnie? To je króci, to je dłudzi...”.

Cieszę się, że tematyka kaszubska za-
gościła na łamach „Gościa Niedzielnego” (z 
10.04.2005 r.), ale konieczne jest kilka słów 
sprostowania. W łonie Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego nie istnieją skonfliktowa-
ne stronnictwa „starych” i „młodych”. W ro-
ku 2002 doszło do polaryzacji stanowisk 
w związku ze Spisem Powszechnym. Ów-
czesny prezes Zrzeszenia prof. Brunon Sy-
nak podkreślał, że wszyscy Kaszubi uważa-
ją się za Polaków o podwójnej tożsamości 
(polsko-kaszubskiej) i nie będą deklarować 
odrębnej narodowości. W debacie, która 
się wówczas rozpoczęła, wskazałem na nie-
słuszność tego stanowiska. Niewielka część 

Kaszubów uważa się za członków od-
rębnego narodu kaszubskiego (po-
morskiego) i ma prawo dawać wyraz 
temu poczuciu, ponieważ żyjemy w 
wolnym i demokratycznym państwie, a 
nie pod polskim zaborem. Spis Powszech-
ny wykazał, że część Kaszubów (5,1 tys.) 
myśli podobnie, choć jest to „mniejszość 
pośród mniejszości”. W grudniu 2004 r. 
delegaci wybrali na prezesa ZK-P Artura Ja-
błońskiego, udowadniając tym samym, że 
nie podzielają wcześniejszych obaw, zgła-
szanych w związku z jego deklaracją  naro-
dowości kaszubskiej. Podziały, które istnieją 
w środowisku kaszubskim nie mają struktu-
ry formalnej, nie wiążą się z wiekiem i... nie 
są wieczne. Dawni oponenci często siedzą 
dziś przy jednym stole i dyskutują o tym, co 
jest dla wszystkich cenne – o dobru Kaszub, 

a poprzez nie o dobru Polski. Różni-
my się co do sposobów realizacji te-
go dobra, ale to tylko świadczy o ży-
wotności społeczności kaszubskiej.

TOMASZ ŻUROCH-PIECHOWSKI
Dyrektor ds. Programowych Radia Kaszëbë

OD REDAKCJI: Bardzo dziękuję za to waż-
ne dopowiedzenie. Jak mawiali starożyt-
ni: Ubi concordia, ibi victoria (Tam, gdzie 
jedność, tam zwycięstwo). A swoją dro-
gą cieszę się, że tematy kaszubskie, któ-
re często poruszamy w gdańskim „Goś-
ciu” cieszą się takim zainteresowaniem. 
Przepraszam ze swej strony księży chry-
stusowców, oni to bowiem, a nie księ-
ża zmartwychwstańcy, użyczają Radiu 
Kaszëbë gościny. 

KS. SŁAWEK CZALEJ

Polemika

Kaszubi ponad podziałami

„Chciałbym, żeby artyści 
bardziej zdecydowanie oddawali 
chwałę Bogu. Wciąż zbyt wielu 
jest takich, którzy na swoją 
twórczość patrzą jedynie z 
perspektywy pieniądza” – mówi 
twórca pieśni, zaśpiewanej po 
raz pierwszy Ojcu Świętemu w 
1999 r. na sopockim hipodromie, 
Cezary Paciorek.  

Grał w różnych miejscach, 
z różnymi muzykami. Maciek 
Sikała, Jan Ptaszyn Wróblew-
ski, Janusz Muniak, Zbyszek Na-
mysłowski to tylko niektórzy z 
nich. Jednak dwa wydarzenia za-
pamięta do końca życia. Spotka-
nie z Ojcem Świętym w Sopocie i  
koncert z diakonią muzyczną dla 
Papieża w Watykanie. Wówczas 
pieśń „Nie ścigaj się z miłością” 
zabrzmiała w sposób wyjątkowy.  

„Jestem dumny, ale chyba 
jeszcze bardziej uprzywilejowa-
ny, że stworzyłem coś wyjątkowe-
go dla Ojca Świętego” – mówi Ce-
zary Paciorek. Patrząc z perspek-
tywy czasu, widać i słychać, że 
pieśń, której słowa napisał dusz-
pasterz środowisk twórczych ks. 

Krzysztof Niedałtowski, została 
nie tylko zauważona, zaakcepto-
wana, ale pozostała w świadomo-
ści ludzi Kościoła. Dziś w sposób 
wyjątkowy łączy się z osobą Pa-
pieża. „To ogromny przywilej dla 
mnie” – dodaje Paciorek. 

Odpowiedź na słowa 

I choć wydawałoby się to 
oczywiste, w przypadku Pacior-
ka słowa pieśni wcale nie będą 
przypominać mu o osobie Jana 
Pawła II. „Papież zawsze przema-

wiał do mnie przez swoje życie i 
myśli. Ta pieśń jest po prostu na-
szą odpowiedzią na to, co głosił, 
również w liście do artystów” – 
podkreśla Cezary Paciorek. Ostat-
nie spotkanie w Watykanie było 
ogromnym zaskoczeniem i prze-
życiem dla gdańskiego jazzma-
na, któremu zaproponowano, by 
właśnie ten utwór został po raz 
kolejny zaśpiewany w obecności 
Ojca Świętego. Tamto spotkanie, 
na którym było kilkadziesiąt osób 
z Trójmiasta, można by uznać za 
pożegnanie.

„Ja się z nim 
nie pożegna-
łem. Pożegna-
nie świadczyło-
by o zamknię-
ciu bardzo waż-
nej epoki, a ja 
bym nie chciał, 
by ona się zamknęła. I nie tylko ja 
tak myślę. Teraz dopiero dojrza-
łem do tego, żeby wziąć sobie do 
serca nauczanie Ojca Świętego. 
Teraz chcę to jego dzieło kontynu-
ować” – zaznaczył Paciorek. 

ANDRZEJ URBAŃSKI
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Diakonia 
muzyczna

„Jezus Żyje” 
miała okazję 

zaśpiewać 
dla Papieża 

i  z Papieżem

Czy ten utwór doścignie popularnością „Abba, Ojcze”?

Nie ścigaj się z miłością  
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Pod patronatem „Gościa Niedzielnego”

Uczniowie superstars
Stroje prawie jak w teatrze, Jezus 
„naprawdę” biczowany i Maria 
Magdalena w krótkiej spódniczce 
z falbankami. A przede wszystkim 
piękny śpiew.

To przedstawienie „Jezus Chry-
stus Super Star”. Wcale nie w Tea-
trze Muzycznym, ale w gimnazjum  
w Trąbkach Wielkich.

Na III Archidiecezjalny Kon-
kurs Misterium Męki i Zmar-
twychwstania Pańskiego koor-
dynowany przez Marię Hinca 
przyjechali uczniowie ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
z całego Pomorza. Można by-
ło zobaczyć przedstawienia bez-
pośrednio nawiązujące do wy-
darzeń sprzed dwóch tysięcy 
lat, ale były też bardzo uwspół-
cześnione wizje. Takie chociaż-

by jak dwie wersje „Sądu nad Je-
zusem”. Jedna przedstawiająca 
współczesny sąd i oskarżycieli, a 
druga wykorzystująca chwyt te-
atru w teatrze, gdzie do przed-
stawienia „wtrącają się” niejako 
widzowie.

Mimo że wszystkie prezen-
tacje zaskakiwały profesjonali-
zmem gry aktorskiej i ciekawym 
ujęciem tematu, gdy tylko rozpo-
częło się misterium „Jezus Chry-
stus Super Star” w wykonaniu 
uczniów z Luzina, nie miałam 
wątpliwości, kto powinien wy-
grać. Apostołowie weszli na sce-
nę, śpiewając znany przebój z 
tego musicalu „Gdy dokoła mam 
przyjaciół grono”. Kolejnym na-
wiązaniem do dzieła Andrew 
Lloyd Webbera była aria Marii 
Magdaleny „Jak mam Go poko-
chać”. Odtwórczyni tej roli, Ma-

rzena Klein, poradziła sobie z tą 
trudną piosenką chyba lepiej niż 
aktorka w Teatrze Muzycznym. 
Zresztą wraz z odtwórcą roli Je-
zusa otrzymała nagrodę indywi-
dualną. „Ta rola przyszła na mnie 
znienacka, to było duże wyzwa-
nie. Jeszcze jestem w szoku – 
mówi nagrodzona Marzena. – A 
św. Magdalena stała mi się bliż-
sza. Po nawróceniu oczywiście” 
– dodaje ze śmiechem.

Radości ze zwycięstwa nie 
kryli także jego reżyserzy: ks. 
Marek Brudzisz i Bogumiła Saj-
nok. „Młodzież dobrze odbiera 
takie rzeczy, gdzie muzykę łączy 
się z grą” – mówi ks. Marek. Na-
tomiast przewodniczący jury, ks. 
Mirosław Paracki, cieszył się ze 
wzrastającego poziomu wysta-
wianych misteriów. „Ważne są tu 
wrażenia nie tylko artystyczne, 

ale i teologiczne, bo to one są 
centrum naszego działania” – po-
wiedział, wręczając nagrody.

MAGDALENA BOREK
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Zwycięskie misterium miało także 
najlepsze dekoracje



Solidarność, godność, szacunek 
dla drugiego człowieka, zdrowego 
i cierpiącego, wartość pracy 
i wypoczynku. Jan Paweł II 
ukazywał nam to wszystko  
przede wszystkim przykładem 
własnego życia. 

Wielu czerpało z tego jesz-
cze za jego życia. Inni dopie-
ro po śmierci. O ważnych spra-
wach mówił do nas, a niekie-
dy za nas, na Westerplatte, Za-
spie, w kościele Mariackim, na 
skwerze Kościuszki w Gdyni. 

Tak to już jest, że często 
dopiero po śmierci kogoś bli-
skiego zdajemy sobie sprawę, 
że zabrakło osoby ważnej. W 
tych ostatnich dniach usłysza-
łem od pewnego księdza, że 
to, co Jan Paweł II czynił za ży-
cia, to nic w porównaniu z tym, 
co uczyni dla ludzi po swo-
jej śmierci, jako święty, choć 
jeszcze oficjalnie nieogłoszo-
ny. Widać to już po niektó-
rych artykułach w prasie, coraz 
częściej prezentującej osoby, 
które uważają się za cudownie 
uzdrowione poprzez pośredni-
ctwo Jana Pawła II. 

Cierpienie uszlachetnia?

Cierpienie, ból, umieranie 
najbardziej dostrzegalne jest 
w szpitalach, domach seniora, 
schroniskach, hospicjach. Ks. 
Jerzy Kownacki w Domu Se-
niora na gdańskim Przymorzu 
praktycznie codziennie odwie-
dza chorych, rozmawia z ni-
mi, przynosi im ulgę. Czy to 
takie proste? Czy Ojciec Świę-
ty nauczył go innego podej-
ścia do osoby chorej, cierpią-
cej? „Przede wszystkim waż-
ne jest, jak ty do tego pod-
chodzisz. Prędzej czy  później 
zetkniesz się z cierpieniem. 
Gdy jesteś młody, stykasz się 
z cierpieniem bliskich ci osób 

starszych. Później i cie-
bie dotknie” – mówi 
ks. Kownacki. Podkre-
śla jednak bardzo wy-
raźnie, że cierpienie nie 
jest karą. Choć z tym 
można polemizować. 
„Cierpienie jest wpisa-
ne w człowieczeństwo. 
Jesteś człowiekiem, dla-
tego cierpisz” –  dodaje 
kapelan Domu Seniora. 

Nigdy nie zapomni 
nieprawdopodobne-
go spotkania z chorymi 
w bazylice Mariackiej w 1987 
r. Bardzo spokojne przejście 
przez całą świątynię, wzdłuż 
której na łóżkach, wózkach sie-
dzieli i leżeli chorzy.  „Papież 
zatrzymywał się praktycznie 
przy każdym, dotykał, głaskał, 

błogosławił, uśmie-
chał się do nich, jak-
by chciał przelać całą 
swoją energię” – pod-
kreśla ks. Kownacki. 
Był wówczas bardzo 
blisko Ojca Świętego, 
odpowiedzialny za li-
turgię. Nie to jednak 
bardzo go wówczas 
poruszyło, opowiada 
o tym do dzisiaj. „Nie-
samowite skupienie 
podczas dziękczynie-
nia i całej Eucharystii. 

Gdy chciałem podać Papieżowi 
poduszkę pod kolana, On wo-
lał przyklęknąć na gołej ziemi, 
tak było na Zaspie. Gdy widzia-
łem na jego twarzy zmęczenie, 
po kilku chwilach modlitwy był 
jak nowo narodzony. Tak było 
przy wielu spotkaniach. To by-
ły znaki dla mnie, że siła idzie 
z góry” – wspomina ks. Kowna-
cki. Najbardziej zaskoczyło go 
jednak to, co powie dział mu 

Ojciec Święty na zakończenie 
pobytu w Trójmieście w 1987r. 
„No co, już masz mnie dosyć? 
Lecę do Częstochowy, pomod-
lę się za Ciebie”. „Nie wiedzia-
łem, co powiedzieć. On do-
strzegał każdego człowieka. Je-
go zmęczenie i trud” – wspo-
mina ks. Kownacki. 

Okiem lekarza

Cierpienie dostrzega zwy-
kły człowiek, ale chyba naj-
bardziej mogą dostrzegać le-
karze. Prof. Grażyna Świąte-
cka przepracowała w Akade-
mii Medycznej tyle czasu, że 
może coś o cierpieniu po-
wiedzieć. Ojciec Święty rów-
nież  w jej życiu pokazał kie-
runek działania i odczytywa-
nia cierpienia. „Ukazał mi głę-
boki sens nie tylko Kościoła. 
Tak naprawdę  to wprowadził 
mnie w życie Kościoła. Jak 
nikt dotąd. Ukazał mi głębo-
kie znaczenie kultu maryjne-
go, wskazał drogę do święto-
ści, w codziennym życiu czło-
wieka świeckiego, w codzien-
ności. Nauczył wreszcie i po-
kazał, jak cierpieć w łączno-
ści z Chrystusem ukrzyżowa-
nym” – w sposób zdecydo-
wany mówi prof. Świątecka.  
Wiele słów zapadało w pod-
świadomość, gdzieś głęboko 
w serce, by po czasie dopie-
ro dać o sobie znać. Podobnie 
było w przypadku pani profe-
sor. „Wszystkiego, co otrzy-
małam od Ojca Świętego nie 
da się wypowiedzieć. Każdy 
z nas, wierzących, nawet nie 
jest w stanie do końca uświa-
domić sobie, jak głęboko w 
podświadomość zapadało to, 
co mówił i jak się z tego ko-
rzystało. Już nawet nie od-
nosząc się do samych teks-
tów. To wszystko kształtowa-
ło naszą i moją świadomość. 
Czułam i zawsze będę czu-
ła, że on był sercem Kościo-
ła. Nie tylko intelektem, nie 
tylko rozumem Kościoła, ale 
przede wszystkim jego ser-
cem” – podkreśla prof. Świą-
tecka.   AU
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gdansk@goscniedzielny.pl
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Gdańsk tel./faks (58) 554 34 15
Redagują: ks. Sławomir Czalej – dyrektor oddziału, 
Magdalena Borek, Andrzej Urbański

GDAŃSKI

Refleksje o świętości Papieża ks. Kownackiego i prof. Świąteckiej

Nauczyciel godności 

Nawet w swoim 
największym 
wrogu widział 
człowieka, 
zagubionego,  
ale człowieka. 
Nic dziwnego,  
że ks. Jerzy 
na swoim biurku 
od pewnego 
czasu trzyma 
fotografie 
Papieża  
z Ali Agcą. 
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