
Wielu mija je z boku, 
zdążając na Półwysep 

Helski. Każdy wszak chce być 
jak najszybciej nad morzem. 
Co roku ciągną tamtędy w 
pogoni za słońcem tysiące 
samochodów. Warto jednak 
zrobić sobie krótką przerwę 
w podróży i wstąpić do miej-
sca, gdzie co roku w lip-
cu odbywa się tzw. odpust 
węgorzowy. Po to, żeby się 
pomodlić, po to, żeby się Jej 
powierzyć. O sanktuarium, 
historii i pielgrzymowaniu do 
Królowej Polskiego Morza w 
Swarzewie pisze Andrzej 
Urbański. Ponadto w nume-
rze to, co zawsze cieszy się 
dużym zainteresowaniem, 
czyli zmiany i nominacje w 
naszej archidiecezji. 
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Wakacyjny festyn Caritas

Podziękowanie za trud
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Dla kilkuset młodych osób z całej 
Polski wakacje rozpoczęły się 

wielkim świętem muzyki. Na klifie we 
Władysławowie po raz kolejny odbyło 
się spotkanie modlitewne połączone z 
koncertami. Chodzi oczywiście o Górę 
Tabor. Uczestnicy spotkania, którzy za-
mieszkali w specjalnie zorganizowanym 
miasteczku namiotowym, brali udział we 
wspólnej modlitwie, a także warsztatach. 
Wielu czekało oczywiście na koncerty. 
Tegoroczną gwiazdą był zespół 2Tm2,3. 
– To super kapela. Grają rewelacyjną 
muzykę. Bardzo lubię ich koncerty. Niosą 

wielką energię – cieszył 
się Marek, który na Górę 
Tabor przyjechał z po-
łudnia Polski. Dodajmy, 
że spotkanie młodych na 
Górze Tabor odbyło się 
już po raz czwarty. 

GÓRA TABOR NAD POLSKIM MORZEM

Młodzi ludzie 
w charakte-
rystycznych 
koszulkach 
opanowali 
Władysławowo

KS. SŁAWOMIR CZALEJ
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Całoroczny JUBILEUSZ U JEZUITÓW
  XIII BIEG ŚW. DOMINIKA
  MSZA ŚW. FLORESYJSKA
  Dalsze ZMIANY I NOMINACJE

Kilkaset dzieci, wolontariuszy
i pracowników Caritas
z całej Polski bawiło się
na wakacyjnym festynie w Gdyni.
Skwerem Kościuszki zawładnął
czerwony kolor.

– Witam wszystkich zno-
wu nad morzem i zachęcam do 
wspólnej zabawy – mówił na po-
czątku festynu ks. Ireneusz Brad-
tke, dyrektor Caritas Archidiece-
zji Gdańskiej. – Mam nadzieję, że 
atrakcje, jakie przygotowaliśmy 
spodobają się wam.

Uczestnicy zabawy, która roz-
poczęła się wielką paradą wy-
ruszającą spod muszli koncerto-
wej, przez ul. Świętojańską aż na 
skwer Kościuszki, nie mieli pra-
wa się nudzić. Mogli m.in. brać 
udział w niezliczonych konkur-
sach, wspinać się na specjalnie 
przygotowanej ściance, wysłu-
chać koncertów, a także spraw-
dzić, jak wygląda samochód raj-
dowy i spróbować swoich sił za 
kierownicą symulatora auta sa-
mego mistrza – Krzysztofa Ho-

łowczyca. Poza tym do 
ich dyspozycji pozosta-
wało gdyńskie Akwa-
rium – wycieczki cieszy-
ły się ogromnym powo-
dzeniem.

– Widziałem prze-
piękne ryby. Mają tak 
wiele kolorów i tak nie-
zwykłe kształty – cieszył się Pio-
trek, który nad morze przyjechał 
z południa Polski. – Nie wiedzia-
łem, że takie okazy żyją w morzu.

Poza tym do dyspozycji uczest-
ników festynu pozostawały okręt 

„Błyskawica” i żaglowiec 
„Dar Pomorza”. 

Festyn został zorga-
nizowany jako podzię-
kowanie dla wszystkich, 
którzy biorą udział w co-
rocznej letniej akcji Cari-
tas. W jej ramach około 
100 tysięcy dzieci z całej 

Polski, z ubogich rodzin, wyjecha-
ło na wakacje.

Patronat nad imprezą obję-
li arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
i Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni. MŻ

„Czerwona” 
Gdynia – czyżby 
istniała szansa 
na zmianę 
negatywnych 
skojarzeń
z tym kolorem?
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„Gdyńskie Panoramy”

GDYNIA. Od 4 do 31 lipca w 
ratuszu miasta odbyła się wy-
stawa fotografii autorstwa Bo-

lesławy i Edmunda Zdanow-
skich, przedstawiająca Gdynię 
w latach 50. i 60. ubiegłego 
wieku. Zdjęcia pochodzą ze 
zbiorów Muzeum Miasta Gdy-
ni. Edmund Zdanowski (1905-
–1984), artysta i nauczyciel fo-
tografii, urodził się w Wilnie. 
Tam też odbył praktykę w za-
kładzie słynnego fotografika 
Jana Bułhaka. Po wojnie osie-
dlił się w Gdyni, gdzie pod-
jął pracę w Liceum Sztuk Pla-
stycznych jako kierownik dzia-
łu fotografii artystycznej. Żo-
na Edmunda, Bolesława (1908-
–1982), również po szkole w 
zakładzie Bułhaka, prowadzi-
ła z mężem od 1934 r. zakład 
w Wilnie. W 1944 r. zarabiała 
na życie, portretując radziec-
kich wojskowych. Wraz z mę-
żem pochowana jest na cmen-
tarzu w Gdyni Orłowie.

Kiepskie matury
POMORSKIE. 11 lipca prawie 
4900 abiturientów z naszego 
województwa dowiedziało się, 
że nie zdało matury. To ponad 
20 proc. wszystkich zdających 
maturę w tym roku! Nikt, na-
wet uczniowie renomowanych 
szkół, nie byli do końca pew-
ni wyników aż do momentu ich 
ogłoszenia. – 10. miejsce w kra-
ju nie jest dla nas najlepszym 
wynikiem – mówi ks. dr Woj-
ciech Cichosz, dyrektor Zespołu 
Szkół Katolickich im. Jana Paw-
ła II w Gdyni. W gdyńskim „kato-
liku” nie zdała jednak tylko jed-
na osoba, i to z historii. – Dziew-
czynę zjadł stres – tłumaczy ks. 

Cichosz. W przyszłym roku na 
pewno będzie lepiej. Przyczyna 
tak słabego wyniku, według nie-
których oświatowców, jest po-
dwójna. Po pierwsze wejście na 
„rynek” liceów profilowanych, 
szkół zawodowych i techników 
przygotowujących do egzaminu 
dojrzałości. W przypadku liceów 
już w zeszłym roku nie zdało ok. 
35 proc. abiturientów. W tym ro-
ku po raz pierwszy zdawała mło-
dzież z zawodówek i techników. 
Po drugie w Polsce utarła się ten-
dencja, że wszyscy muszą mieć 
maturę. Nie potwierdzają tego 
dane statystyczne z państw Eu-
ropy Zachodniej.

Więzienie za mur
GDAŃSK. 12 lipca proboszcz 
parafii greckokatolickiej Józef 
U. został skazany na 6 miesięcy 
pozbawienia wolności w zawie-
szeniu na 2 lata. Wszystko za 
sprawą zawalenia się muru, pod 
którym w listopadzie 2004 r.
zginęła 49-letnia lekarka Laris-
sa Bittel, która późnym wieczo-
rem przechodziła koło kościo-
ła. Tego dnia w Gdańsku była 
wichura, która naruszyła mur 
wokół świątyni. Sypiące się ce-
gły przygniotły kobietę, któ-

ra zmarła w wyniku odniesio-
nych obrażeń, pomimo szyb-
ko udzielonej jej pomocy le-
karskiej. Zdaniem sędzi Marle-
ny Kasprzyk, przestępstwo by-
ło nieumyślne, ale to na księ-
dzu spoczywał obowiązek na-
leżytego zabezpieczenia muru. 
Zdaniem księdza, przyczyną za-
walenia były m.in. prace prowa-
dzone na ul. Gnilnej i budowa 
centrum handlowego. Ks. pro-
boszcz zamierza złożyć odwo-
łanie od wyroku.

Policjanci do katedry

GDAŃSK. W niedzielę, 23 lipca, 
odbędzie się wyjątkowa Msza św. 
z okazji 87. rocznicy powstania 
Polskiej Policji. – Praca policjan-
ta jest dziś szczególnie trudna, 
niebezpieczna i odpowiedzialna, 
dlatego potrzebna jest im nasza 
życzliwość i modlitwa – zapewnia 
ks. Bogusław Głodowski, kapelan 
wojewódzki policji w Gdańsku. 
– To piękna okazja do wyraże-
nia wdzięczności wszystkim po-
licjantom, ich rodzinom i bliskim 
za ich poświęcenie. W katedrze 
oliwskiej o godzinie 10.00 zosta-

nie odprawiona uroczysta Msza 
św. w intencji policjantów i pra-
cowników cywilnych policji Gar-
nizonu Pomorskiego, celebrowa-
na przez ks. biskupa Ryszarda Ka-
synę. Zapraszam wszystkich poli-
cjantów i ich rodziny, pracowni-
ków cywilnych policji, emerytów, 
Rodzinę Katyńską, wszystkich 
mieszkańców na wspólną mod-
litwę – dodaje ks. Głodowski.
Przypomnijmy: Msza św. rozpo-
cznie się o godz. 10.00 w nie-
dzielę, 23 lipca w katedrze oliw-
skiej.

Zapraszamy na studia
GDYNIA. Uwaga kandydaci na 
pierwszy rok studiów na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie – 
a dokładniej w Zamiejscowym 
Ośrodku Dydaktycznym w Gdy-
ni. Uczelnia, która przygotowuje 
nauczycieli religii w profilu teo-
logiczno-pedagogicznym, rozpo-
czyna rekrutację. Wszyscy kan-
dydaci zobowiązani są do zare-
jestrowania się w Internetowej 
Rejestracji Kandydatów (IRK) na 
studia UKSW (strona: irk.uksw.
edu.pl). Terminy wpisywania kan-
dydatów do IRK: I tura do 27 lip-
ca, II tura od 11 do 17 września 
2006. Kandydaci zgłaszają się z 
dowodem tożsamości i doku-
mentem potwierdzającym doko-
nanie opłaty od osób ubiegają-
cych się o przyjęcie na studia (w 
wysokości 80 zł). Kandydaci skła-
dają w Sekretariacie GAKT na-
stępujące dokumenty: podanie – 
kwestionariusz osobowy (druko-
wany z IRK), kserokopię dowodu 

osobistego (str. 1 i 2), świadec-
two dojrzałości – oryginał i kse-
rokopię, kserokopię książeczki 
wojskowej (str. 2, 3 i 7), zaświad-
czenie od lekarza o zdolności do 
podjęcia studiów na wybranym 
kierunku, cztery fotografie le-
gitymacyjne, opinię proboszcza 
lub duszpasterza. Po zarejestro-
waniu się w IRK i opłaceniu opła-
ty wpisowej na konto wygenero-
wane przez IRK kandydaci na I 
rok studiów będą mogli przystą-
pić do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Zakres materiału obowiązujący 
na rozmowie i zestawy pytań 
można pobrać ze strony: www.
teologia.uksw.edu.pl. Kandydaci 
na I rok przystępujący do roz-
mowy kwalifikacyjnej w Zamiej-
scowym Ośrodku Dydaktycznym 
w Gdyni zobowiązani są rów-
nież do wpłacenia 70 zł na konto 
GAKT. Więcej informacji na stro-
nach: www.teologia.uksw.edu.
pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, 
www.irk.uksw.edu.pl.
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Trudno dziś zgadnąć, która to ulica, 
choć miejsce wydaje się znajome…

Będzie okazja, by wyrazić policjantom wdzięczność za ich pracę
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Dokończenie w następnym numerze
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Neoprezbiterzy skierowani 
do podanych parafii z dniem 
1 sierpnia br.

  KS. ŁUKASZ BIAŁK – parafia Chrystusa 
Miłosiernego, Gdynia Redłowo

  KS. TOMASZ BŁASZKÓW – parafia św. 
Leona, Wejherowo

  KS. ADAM CHOLCHA – parafia 
Wniebowzięcia NMP, Żukowo

  KS. JANUSZ HERMAN – parafia MB 
Fatimskiej, Gdańsk Żabianka

  KS. WOJCIECH KLAWIKOWSKI – parafia MB 
Bolesnej, Gdańsk

  KS. MARIUSZ LIS – parafia św. Katarzyny i 
Ducha Świętego, Gdynia Obłuże

  KS. SYLWESTER MALIKOWSKI – parafia św. 
Ojca Pio, Gdańsk Ujeścisko

  KS. DARIUSZ RĘBIŚ – parafia Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, Puck

  KS. JANUSZ STEĆ – parafia św. Judy 
Tadeusza, Rumia

  KS. MAREK STYN – parafia św. Mikołaja, 
Gdynia Chylonia

  KS. KRZYSZTOF SZERSZEŃ – parafia św. 
Kazimierza, Gdańsk Zaspa

  KS. WOJCIECH ULASIŃSKI – para-
fia Podwyższenia Krzyża Świętego, 
Pruszcz Gdański

  KS. WALDEMAR WALUK – parafia św. 
Faustyny Kowalskiej, Rotmanka

  KS. PIOTR WEIGELT – parafia św. Michała 
Archanioła, Sopot

  KS. BARTŁOMIEJ WITTBRODT – parafia NMP 
Królowej Polski, Wejherowo

  KS. MICHAŁ WOLSZON – parafia MB 
Bolesnej, Gdynia Orłowo

Nowi proboszczowie
  KS. KRZYSZTOF POKOŃSKI – Kębłowo, para-

fia pw. św. Jadwigi Śląskiej – od 1 VII
  KS. ANTONI NEREK – Cedry Małe, 

Kiezmark, parafia pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej – od 1 VII

Studenci
  KS. GRZEGORZ MALINOWSKI (z parafii 

Gdynia Chylonia) – studia na UKSW 
Warszawa – filozofia

  KS. BARTŁOMIEJ STARK (z parafii Zesłania 
Ducha Świętego, Gdynia) – studia na 
UKSW Warszawa – katechetyka

  KS. MARCIN GAŁCZYŃSKI (z parafii Gdynia 
Redłowo) – studia na UKSW Warszawa 
– prawo kanoniczne

Zmiany wśród wikariuszy 
(od 1 sierpnia br.)
  do parafii Gdańsk Stogi 

(Świętej Rodziny)
 KS. GRZEGORZ RUTANA
 KS. JAN ŚWISTOWICZ 
  do parafii Gdańsk ul. Łąkowa 

(Niepokalanego Poczęcia NMP)
 KS. EUGENIUSZ KLAWIKOWSKI
 KS. ARKADIUSZ CZUJA
  do parafii Gdańsk, Stare Szkoty 

(św. Ignacego Loyoli)
 KS. JAROSŁAW CZEPCZYŃSKI
  do bazyliki Mariackiej 

(Wniebowzięcia NMP)
 KS. LUDWIK KOWALSKI
  do parafii Gdańsk Chełm 

(Podwyższenia Krzyża Świętego)
 KS. MARIAN KOŻYCZKOWSKI 
  do parafii Gdańsk Morena 

(Bożego Ciała)
 KS. TOMASZ MAKOWSKI
  do parafii Gdańsk Piecki Migowo 

(Miłosierdzia Bożego)
 KS. GRZEGORZ LESZCZYŃSKI 
  do parafii Gdańsk Suchanino 

(św. Maksymiliana Kolbego)
 KS. MAREK MODZELEWSKI
 KS. ANDRZEJ WIEJAK
  do parafii Gdańsk Wrzeszcz 

(św. Stanisława Biskupa)
 KS. ANDRZEJ ŚCIESIŃSKI 

  do parafii Gdańsk Brzeźno 
(św. Antoniego Padewskiego)

 KS. MARCIN MIANOWSKI 
  do parafii Gdańsk Brętowo 

(MB Nieustającej Pomocy)
 KS. PAWEŁ GÓRNY
 KS. ADAM MEGER (OD 1 VII)
 KS. ADAM MILEWSKI
  do parafii Gdańsk Matemblewo 

(Matki Bożej Brzemiennej)
  KS. DR JAN JANKOWSKI – DO POMOCY DUSZPA-

STERSKIEJ
  do parafii Gdańsk Przymorze 

(NMP Królowej Różańca Świętego)
 KS. ANDRZEJ NOWAK
 KS. RAFAŁ SARAMA
  do parafii Gdańsk Zaspa 

(Opatrzności Bożej)
 KS. KRYSTIAN KOWALEWSKI
   do parafii Gdańsk (Chrystusa Króla)
 KS. STANISŁAW FYDA
   do parafii Gdańsk Ujeścisko 

(św. Teresy od Krzyża)
 KS. MAREK JÓSKOWSKI
  do parafii Gdańsk Oliwa 

(św. Stanisława Kostki) 
 KS. MAREK LANGE
  do parafii Gdańsk Oliwa 

(katedra pw. Trójcy Świętej)
 KS. PIOTR ZIELEZIŃSKI
 KS. RAFAŁ SAWICZ
  do parafii Gdańsk Łostowice 

(św. Judy Tadeusza Ap.)
 KS. BOLESŁAW ANTONIÓW
   do parafii Gdańsk Jasień 

(bł. Doroty z Mątowów)
 KS. PAWEŁ JAKIMCIO
  do parafii Gdańsk Chełm 

(św. Urszuli Ledóchowskiej)
 KS. SŁAWOMIR SKOBLIK
  do parafii Gdańsk Siedlce 

(św. Franciszka z Asyżu)
 KS. JAROSŁAW BRYLOWSKI
  do parafii Gdynia Chylonia 

(św. Mikołaja)
 KS. KAZIMIERZ JUSZKO
  do parafii Gdynia Pogórze 

(św. Pawła Apostoła)
 KS. ANDRZEJ SIEG
  do parafii Gdynia Dąbrowa 

(Świętej Trójcy)
 KS. DOMINIK CICHY
  do parafii Gdynia Karwiny 

(Niepokalanego Serca Maryi)
 KS. RAFAŁ STARKOWICZ
  do parafii Gdynia Cisowa 

(Przemienienia Pańskiego)
 KS. PIOTR GRUBA

Zmiany i nominacje w archidiecezji gdańskiej

Dokąd idą nasi księża?
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Wielu turystów ja-
dących w kierun-
ku Helu nie jest 
świadomych, że  

przejeżdżają obok jedne-
go z najbardziej znanych na 
Kaszubach sanktuariów. Być 
może  należałoby zmienić nie-
co tablicę informującą o tym 
miejscu, tak by nie tylko oko-
liczni mieszkańcy, ale właśnie 
turyści mogli zjechać z trasy i 
poczuć wyjątkowy klimat świą-
tyni, w której czci się Królową 
Kaszub. 

Po raz pierwszy 

Najstarsza legenda, wspo-
minająca o Madonnie Swa-
rzewskiej, opowiada o to-
nącym podczas szalejącego 
sztormu żaglowcu, którego 
załoga modliła się o ocalenie 
przed okrętową figurką Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. – Proś-
by żeglarzy zostały wysłucha-
ne. Wkrótce znaleźli się na lą-
dzie, a z morza resztkami sił 
wydobyli figurkę Tej, której za-

wdzięczali życie. Sta-
tuetkę Maryi ustawi-
li w pobliżu wiejskiej 
studzienki – kustosz 
sanktuarium ks. Stani-
sław Majkowski opo-
wiada legendę, utrwa-
loną przez prof. Jerze-
go Sampa. Z zapisów opatów 
cysterskich w Oliwie wynika, 
że kaszubscy rybacy wystawi-
li nad studzienką  kapliczkę i 
czcili w niej Madonnę aż do 
chwili, kiedy w połowie XV 
wieku postanowili przenieść 
figurkę do kościoła pw. śś. Pio-
tra i Pawła w Helu. Swarzewski 
kościół jeszcze w tamtych cza-
sach nie istniał. 

W połowie XVI w. parafia 
helska przeszła w ręce luterań-
skie. Zdominowana przez prote-
stantów miejscowa ludność usu-
wała w cień kult Maryi. W 1580 
r. wystawiono figurkę z helskiej 
świątyni. Inna legenda głosi, ja-
koby helscy protestanci wyrzu-
cili statuetkę do morza. – Ta lek-
ka rzeźba z lipowego drewna, 
niesiona sprzyjającymi wiatrami, 
przypłynęła na powrót do Swa-
rzewa – dodaje ks. Stanisław 
Majkowski. Wówczas figurka zo-

stała ustawiona w ów-
czesnym małym drew-
nianym kościele,  w ni-
szy obok bocznego oł-
tarza św. Barbary.  

Niebezpieczeństwo 

Figura Matki Bożej mimo 
że cudowna, wielokrotnie by-
wała zagrożona. – Dwukrot-
nie podczas wojen szwedzkich 
chroniono ją przed najeźdźca-
mi, zakopując w ziemi – wy-
jaśnia ks. Majkowski. Podob-
nie działo się podczas II woj-
ny światowej. Schronienie Pa-
ni Swarzewska znalazła w go-
spodarstwie Leona Trolińskie-
go we Władysławowie. – Ge-
stapowcy szukali cudownej fi-
gurki. Niektórzy twierdzą, że 
Niemcy więzili jednego z sy-
nów Trolińskiego, grożąc, iż 
zabiją całą rodzinę – opowia-
da Józef Roszman. Ciekawe, że 
Niemcy ostatecznie odnaleźli 
figurę, ale mimo świadomości 
jej wartości nie wywieźli jej z 
Polski. Trafiła wówczas do koś-
cioła Świętej Trójcy w Wejhero-
wie. Dla bezpieczeństwa prze-
chowywano ją na plebanii.

Do sanktuarium maryjnego w Swarzewie można się wybrać nie tylko na odpusty 

Skręć do Maryi

Warto poznać 
historię 
figurki Pani 
Swarzewskiej 
– mówi Józef 
Roszman

Rybacy zamiast łowić, 
coraz częściej zajmują się 
usługami turystycznymi. 

Do tego  
zmusza ich życie. 

Czy jest to powód,  
dla którego coraz mniej 

osób pielgrzymuje  
do Swarzewa?

Sonda:

PIELGRZYMUJĘ!
RAJMUND WOŁOSZYK 
Z WŁADYSŁAWOWA

– Pielgrzymuję  
przede wszyst-
kim z wdzięcz-
ności za wie-
le lat pomocy, 
wsparcia, czę-

sto w trudnych morskich wy-
prawach. Matka Boża Swa-
rzewska wiele razy uchro-
niła kuter, na którym pły-
wałem. Zawsze modliliśmy 
się do Niej. Pamiętam, kie-
dy płynęliśmy na Morze Pół-
nocne, już na Morzu Norwe-
skim złapała nas dwunastka 
(12 w skali Beauforta). Strach 
zaglądał nam w oczy. Wte-
dy modliliśmy się, choć byli 
i tacy, którzy tracili nadzieję.
Pamiętam, jak uspokajałem 
szypra, pokazując na mapie, 
że wkrótce zobaczymy nor-
weskie fiordy. Za dwie godzi-
ny byliśmy na miejscu. Ku-
ter stał cicho, bo wyrzucili-
śmy kotwice, a pokładowy 
dzwon sam dzwonił, taki był 
wiatr. Od tamtego czasu nie 
muszę nosić medalików. Ja 
Boga i Maryję mam w sercu. 

ANTONI GŁOWIENKE, 
BYŁY MIESZKANIEC SWARZEWA

– Nie mogę 
opuścić wędro-
wania do Pani 
Swarzewskiej. 
Od zawsze je-
stem związany z 

tym miejscem. Moje przy-
wiązanie do Maryi wzrosło, 
gdy zacząłem pływać razem 
z ojcem, który był kapitanem 
kutra. Jedno zdarzenie za-
pamiętałem do końca życia. 
Płynęliśmy kutrem WŁA 42, 
byłem wtedy motorniczym. 
W pewnym momencie mie-
liśmy przewrotkę. To było w  
okolicy Rozewia. Kuter prze-
wrócony do góry dnem, a 
my przerażeni w wodzie. Na-
dzieja jednak nas nie opusz-
czała. Wiedzieliśmy, że jest 
z nami Maryja, która nie po-
zwoli nam zginąć. Jesteśmy 
katolikami, więc zaczęliśmy 
się modlić. W końcu szczęśli-
wie dotarliśmy do portu. 

tekst i zdjęcia 
ANDRZEJ URBAŃSKI
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Coraz mniej 

Pielgrzymki do sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Polskiego 
Morza w Swarzewie przybywają 
na dwa odpusty. Pierwszy z nich 
odbywa się w pierwszą niedzie-
lę po 16 lipca lub właśnie w tym 
dniu, jak to miało miejsce tego 
roku. Odpust lipcowy, inaczej ma-
ły, nazywany jest przez Kaszubów 
„rybackim”, „węgorzowym” lub 
„jagodowym”. Od pewnego czasu 
na ten właśnie odpust przychodzi 
coraz mniej pielgrzymów. – Rozu-
miem to. Choć warto zastanowić 
się, co zrobić, by jednak i w czasie 
lata zamiast pójść na plażę, jeden 
dzień poświęcić dziękczynieniu 
za cały rok – mówi kustosz sank-
tuarium. Tym bardziej że odpust 
gromadzi rybaków z całego Pół-
wyspu Helskiego, Władysławowa 
i Pucka. A to przecież kilkanaście 
tysięcy osób.  

Do sanktuarium maryjnego w Swarzewie można się wybrać nie tylko na odpusty 

Skręć do Maryi
RYBACKA ANEGDOTA 

NA SWARZEWSKI 
ODPUST 

Pewnego razu dwóch rybaków, oj-
ciec i syn, wypłynęło na połów ryb 
na „małe morze”, czyli Zatokę 
Pucką. W pewnym momencie ze-
rwał się potężny sztorm. W jednej 
chwili łódź zaczęła nabierać wody. 
Bardzo zdenerwowany i przestra-
szony ojciec mówi do syna: – Synu, 
nie przepłyniemy, utoniemy. Nie ma 
co, trzeba się modlić. Rozpoczęli 
modlitwę do Pani Swarzewskiej. I 
w jednej chwili wiatr ucichł, mo-
rze się uspokoiło. Rybacy wie-
dzieli, komu zawdzięczają tę cu-
downą zmianę pogody. Po szczęś-
liwym powrocie na brzeg postano-
wili podziękować Maryi za ocale-
nie. Wybrali się na pielgrzymkę z 
Kuźnicy do Swarzewa. – Synu, dla 
większej pokuty oraz z wdzięczności 
pójdziemy w butach rybackich, wy-
pełnionych grochem – rzekł ojciec. 
W dzień odpustu w Swarzewie ryba-
cy wcześnie wstali. Gdy ojciec przy-
szedł budzić syna, miał już na no-
gach buty, a w nich groch. Podobnie 
kazał uczynić synowi. Syn kręcił no-
sem, ale w końcu nasypał grochu 
do butów i wyruszyli w drogę. Po 
kilku kilometrach syn zaczął pła-
kać z bólu. Ucisk był niemiłosier-
ny. Zdenerwowany ojciec wziął sy-
na za rękę i prowadził do sanktua-
rium. Gdy doszli w końcu na miej-
sce, ojciec pozwolił wysypać z bu-
tów groch. Zakrwawione, poocie-
rane bolące nogi syna nie były w 
stanie przejść drogi powrotnej. – 
A ojciec nie wysypuje? – spytał oj-
ca zdziwiony młody rybak. – Nie, 
ja pójdę tak z powrotem. – Ale oj-
ca nie bolą nogi? – Widzisz synu, 
ja nie byłem taki głupi, ja ten groch 
najpierw ugotowałem, a dopiero 
potem wsypałem do butów – od-
powiedział stary rybak.

opowiadał Józef Roszman


Sanktuarium w Swa-
rzewie jest jednym z 

dwóch najważniejszych 
miejsc na terenie Kaszub 
o tak dużej randze. Trzeba 
jednak tu przybyć samemu, 
żeby odczuć atmosferę te-
go miejsca. Ludzie wciąż 
mają potrzebę transcen-
dencji, duchowości. Jest to 
coraz bardziej widoczne. 
Współczesny człowiek jest 
bardzo zabiegany. To cza-
sami przerażające, że bra-
kuje w nas pierwiastka du-
chowego. Poszukiwanie i 
odkrywanie go daje bo-
wiem człowiekowi  po-
czucie bezpieczeństwa 
i radości. Matka Boża 
Swarzewska dla ludzi tu 
mieszkających jest bardzo 
możną opiekunką. Każde 
wypłynięcie w morze wią-
że się z niepewnością po-
wrotu. Rybacy bardzo wy-
raźnie czują opiekę Maryi. 
Nie widziałem jeszcze ta-
kiego kutra, na którym nie 
byłoby jakiegoś wizerunku 
Matki Bożej Swarzewskiej. 
Czy to jest tradycja, która 
ginie? Współcześni, młod-
si rybacy również bardzo 
mocno związani są z po-
bożnością maryjną. Może 
w nieco inny sposób ją 
wyrażają i przeżywają, ale 
wierzą. Nie mam podstaw, 
by sądzić, że za jakiś czas 
zaczną się  problemy. O 
młodych jestem spokojny, 
choć nie oznacza to, że 
nie trzeba dawać im do-
brych wzorców. 

MOIM 
ZDANIEM

KS. KRZYSZTOF ANTON

proboszcz parafii we Władysławowie 

Po prawej: 
Cudowna figurka MB Swarzewskiej
Na dole: Na pamiątkę uratowania 
figury MB Swarzewskiej 
na podwórku gospodarstwa Leona 
Trolińskiego postawiono kapliczkę
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Wakacje na Jesionowej

Ping-pong zamiast zadymy
Niepozorny budynek  
w centrum Wrzeszcza, 
kiedyś niewykorzystana hala 
produkcyjna. 4 lipca ks. abp 
Tadeusz Gocłowski poświęcił  
tu nową placówkę Caritas.  
– Teraz to najważniejszy budynek 
w dzielnicy – tłumaczy kilkuletni 
Piotrek. On i jego koledzy nie będą 
już siedzieć na krawężniku  
przed pobliskim sklepem. 

– Coś się nareszcie ruszyło! 
– mówią chłopcy. Wreszcie po-
gramy w kosza, i to w pełnym 
składzie, a nie, jak do tej pory, 
tylko we dwóch, i to do kosza 
na śmieci – śmieją się z odrobi-
ną zadumy. Rozmawiamy przed  
budynkiem Centrum Wspar-
cia Caritas. Dzieciaki zagląda-
ją przez okna, nieśmiało pró-
bują wchodzić do środka. Za-
praszają je  młode dziewczyny 
– ich wychowawczynie. Patro-
nem placówki został Pier Gior-
gio Frassati, niesforny, ale uzna-
ny za błogosławionego młody 
Włoch z Turynu. Jego żyjąca 
siostrzenica – Wanda Gawroń-
ska – przysłała specjalnie na ten 
dzień swój list. Napisała m.in.: 
„Śladami Pier Giorgia, który na-
prawdę w biednych, cierpiących 
i potrzebujących pomocy wi-
dział Chrystusa i przez nich Je-
mu pomagał, wyrażam nadzie-
ję, iż ten ośrodek będzie dawał 
wyraz tej miłości, czerpanej z 
Eucharystii. (...)”.

Uczucia  
w puszce sprayu
– Chcemy zrobić  tym  dzie-

ciom  choć takie  wakacje – tłu-
maczy ks. Krzysztof  Sagan, za-
stępca  dyrektora gdańskiej Ca-
ritas. Niech poczują, że mogą 
tu bezpiecznie i ciekawie spę-
dzić czas. Budynek udało się 
pozyskać od władz miasta i na 
pewno posłuży tej młodzieży 
lepiej  niż do tej pory. Te dzie-
ciaki na niego zasłużyły – mó-
wi. Przychodziły  popołudniami 

pomagać w  prostych  
remontowych pracach. 
Układały materace. Te-
raz czują, że mają coś 
swojego. Jeśli młody 
człowiek w tej dziel-
nicy  odnajdzie swoje  
miejsce, dobrze wyko-
rzysta czas, jeżeli po-
zna swoje zdolności, to już bar-
dzo dużo; może to się stać po-
czątkiem jego życiowej szansy. 

W  sali grupa chłopców 
kończy właśnie malować napi-
sy na ścianach. Ściany  wokół 
też coraz bardziej kolorowe. 
Wiara na zielono, nadzieja na  
niebiesko, tylko miłość trzeba  
poprawić, bo żółty się rozma-
zał u  góry – tłumaczą  młodzi  
grafficiarze z ulicy obok. 

Wiedzą więcej,  
czują  bardziej
– Otwarte serce, partnerski 

kontakt, miłość i akceptacja – te-
go najbardziej potrzebuje mło-
dzież – mówi Marta  Ciasto-Cy-
towicz, wychowawca i psycho-
log z centrum. Byli „wychowy-
wani” przez lata w rodzinach w 
poczuciu niskiej wartości. Teraz 

my musimy postarać się 
wypełnić wszystkie lu-
ki wychowawcze rodzi-
ców, a nawet i szko-
ły. Wspólna  integra-
cja  przez  sport i pracę 
stwarza im nie tylko po-
czucie bezpieczeństwa, 
ale daje widoczne owo-

ce wychowawcze – dodaje z sa-
tysfakcją pani Marta. 

– W  tej  dzielnicy  Wrzesz-
cza nie ma nawet kawałka  pla-
cu  czy boiska do  gry  w  nogę 
– opowiadają  dzieci. O  praw-
dziwej  sali sportowej nie ma 
co marzyć. W budynku jest 
za to kawałek ścianki wspi-
naczkowej, stół do  ping-pon-
ga, rower stacjonarny i sporto-
we materace! Wszystko to dar 
od  niemieckiego przyjacie-
la dzieci. Także wiele innych 
rzeczy, w które został wypo-
sażony budynek, to dary serca 
od polskich przedsiębiorców i 
osób  prywatnych. Na szczę-
ście – tak jak obiekt – znaleź-
li się w porę. Dla wielu chłop-
ców i dziewcząt nie będzie za 
późno.

ANNA RĘBAS 
Radio Gdańsk

W placówce 
Caritas dzieci 
mogą skorzystać 
z roweru 
stacjonarnego 
i wielu innych 
sportowych 
atrakcji

BŁOGOSŁAWIONY 
CIEMNY TYP

Bł. Pier Giorgio (czyli po pol-
sku: Piotr Jerzy) Frassati urodził 
się w Turynie w Wielką Sobotę, 
6 kwietnia 1901 roku. Frassati to 
młody Włoch, który nie był by-
najmniej uosobieniem doskona-
łości – miał kłopoty z nauką, pa-
lił fajkę i cygara. W 1918 roku 
zapisuje się do Akcji Katolickiej 
i Kongregacji Maryjnej, a tak-
że rozpoczyna działalność w 
Konferencji św. Wincentego à 
Paulo w Turynie – organiza-
cji charytatywnej. 28 maja 1922 
r. wstępuje do III Zakonu św. 
Dominika (zakon świecki), przyj-
mując imię Girolamo (Hieronim), 
na cześć Savonaroli. W 1924 r. 
zakłada z przyjaciółmi niefor-
malne „Stowarzyszenie Ciemnych 
Typów”, którego celem jest apo-
stolat wiary i modlitwy. Bł. Piotr 
Jerzy Frassati umiera w sobotę 4 
lipca 1925 r., w wieku 24 lat, na 
chorobę Heinego-Medina, zaraża-
jąc się od biednych, którym po-
magał. Ogłoszony błogosławio-
nym przez Jana Pawła II 20 ma-
ja 1990 r. Patron młodzieży i stu-
dentów oraz ludzi gór.

CENTRUM WSPARCIA 
CARITAS

 jest otwarte dla dzieci i młodzie-
ży z problemami i trudną sytua-
cją rodzinną w wieku od 15 do 
20 lat. Profesjonalna kadra te-
rapeutów, wychowawców i psy-
chologów prowadzi zajęcia od 
rana do późnego popołudnia, od 
poniedziałku do piątku. W cza-
sie roku szkolnego przez cały ty-
dzień włącznie w weekendami. 
Kontakt: 58 3454796.
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Nie tylko dla gości, czyli wakacyjny konkurs z „Gościem Niedzielnym” 

Leoninum i tajemnicze obrazy kolegiaty
Jeśli wśród naszych Czytelników 
są jeszcze tacy, którzy nigdy nie 
odwiedzili Wejherowa, należy 
uczynić to czym prędzej. 

I to nie tylko dlatego, żeby 
wziąć udział w wakacyjnym kon-
kursie, ale ze względu na wiele 
ciekawych miejsc, godnych od-
wiedzenia właśnie w czasie wa-
kacji. Gdy zmęczenie doskwierać 
nam będzie zbyt mocno, zawsze 
można schronić się  w jednej z kil-
ku wejherowskich świątyń, a przy 
okazji poznać interesującą histo-
rię. Dwie z nich tym razem opo-
wiedzą ks. Tadeusz Reszka i ks. 
Marian Dettlaff. Okazuje się, że 
nawet sami parafianie nie znają 
wszystkich tajemniczych miejsc w 
kolegiacie czy w Leoninum – ko-
legium, które ukończyło około 50 
kapłanów. 

Wszyscy, którzy chcą wziąć 
udział w zabawie – konkursie wa-
kacyjnym, powinni wysłać po-
prawną odpowiedź na pytanie 

konkursowe na adres: 
„Gość Niedzielny”, ul. Cy-
stersów 11, Gdańsk Oli-
wa, z dopiskiem „Kon-
kurs wakacyjny”. Należy 
podać imię i nazwisko, adres kon-
taktowy i numer telefonu. Wśród 
nadesłanych kartek rozlosujemy 
dwie nagrody. 

Książki, które proponuje-
my w naszym konkursie po-

chodzą z księgarni 
„Św. Paweł”, przy ul. 
Cystersów 11 w Gdań-
sku Oliwie. Zwycięz-
ców zapraszamy po 

odbiór. 
Tym razem nagrody książ-

kowe otrzymują: MARIA URA-
MOWSKA Z GDYNI, IRNGARDA 
SCHMIDT Z GDAŃSKA PRZYMORZA. 
 

PYTANIE NR 4
Jaki drugi tytuł ma wejherowska 
kolegiata?



KONWIKT COLLEGIUM LEONINUM
KS. MARIAN DETTLAFF, 
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. LEONA WIELKIEGO W WEJHEROWIE 

– Burzliwe i ciekawe były losy konwiktu Col-
legium Leoninum. Niepozorny budynek, wciś-
nięty gdzieś między miasto i las. Nieco w od-
dali, a jednocześnie w centrum. Budynek przy 
ul. 3 Maja po franciszkanach przeszedł na włas-
ność biskupa chełmińskiego. Z czasem dobu-

dowano do niego kaplicę, a w 1903 roku zorganizowa-
no konwikt  (internat) dla uczniów wejherowskiego gim-
nazjum, nazywając go Collegium Leoninum, na cześć ów-
czesnego papieża Leona XIII i biskupa Leona Rednera, wy-
bierając także na patrona kaplicy św. Leona Wielkiego.  
W konwikcie zamieszkali chłopcy, którzy w przyszłości  
zamierzali zostać kapłanami. W czasie okupacji w kon-
wikcie mieścił się magazyn, a w pomieszczeniach miesz-
kalnych – biura zaopatrzenia ludności. Od 1945 roku w 
konwikcie mieścił się szpital zakaźny dla byłych więźniów 
obozu w Stutthoffie. Dwa lata po zakończeniu wojny ów-
czesny proboszcz ks. Władysław Mówka reaktywował Col-
legium. W 1950 roku utworzone zostało Małe Semina-
rium Duchowne, które w 1957 roku rozwiązano. W tym 
bowiem roku została utworzona nowa parafia pw. św. Le-
ona Wielkiego. Na plebanię przeznaczono budynek byłe-
go konwiktu i tak jest po dzień dzisiejszy. Niektórzy opo-
wiadają, że w tym budynku było kiedyś podziemne przej-
ście do klasztoru franciszkanów. Nikt jednak nie chce te-
go potwierdzić.

TAJEMNICZE OBRAZY 
KS. TADEUSZ RESZKA, PROBOSZCZ  WEJHEROWSKIEJ KOLEGIATY
– Każdy kościół ma swoje tajemnice. Jakże-
by miała ich nie mieć wejherowska kolegiata? 
Związane są nie tylko z głównym ołtarzem, ale 
i bocznymi oraz samą nazwą. Kościół pod we-
zwaniem Świętej Trójcy był pierwszym ufundo-
wanym przez Jakuba Wejhera i wybudowanym 
na niezamieszkanym w połowie XVII w. terenie. Posta-
wienie świątyni było spełnieniem ślubów złożonych Bogu 
przez Jakuba Wejhera, który znalazł się w opresji podczas 
wojennych wypraw. Sto lat później kościół rozbudowano. 
Fundatorem nowej świątyni był ówczesny właściciel Wej-
herowa, hrabia Jerzy Piotr Przebendowski. Tak przetrwał 
do lat 20. XX wieku. Wówczas  postanowiono go znacz-
nie powiększyć. W 1927 r. oddano powiększoną świąty-
nię, która do dziś stoi w niezmienionym kształcie. Nie-
wielu dzisiaj zdaje sobie sprawę, że patrząc na główny oł-
tarz, widać tylko część jego piękna. Z tyłu bowiem znajdu-
ją się jeszcze dwa wymienne obrazy, umieszczane w ołta-
rzu w zależności od okresu liturgicznego: na Wielki Post 
obraz Chrystusa ukrzyżowanego oraz na Boże Narodze-
nie – Dzieciątka Jezus. Co prawda wymagają jeszcze reno-
wacji, ale mam nadzieję, że już niedługo odzyskają swój 
wcześniejszy blask. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że ko-
legiata ma jeszcze inny tytuł: kościół pod wezwaniem Mat-
ki Bożej Szkaplerznej. Piękny obraz z wizerunkiem Matki 
Bożej z Dzieciątkiem trzymającej szkaplerz znajduje się w 
bocznym  ołtarzu.

Główny ołtarz 
wejherowskiej 
kolegiaty

Figura św. Piotra przy wejściu  
do kościoła św. Leona w Wejherowie
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Prawdopodobnie przyszedł na 
świat u schyłku lat dwudziestych 
XVII w. Był synem Jana oraz 
Katarzyny z domu Krokowskiej. 

Po śmierci ojca objął urząd 
sędziego ziemskiego lęborskie-
go, w czasach gdy powiaty lębor-
ski i bytowski stanowiły jeszcze 
część Rzeczypospolitej. Stanowi-
sko utracił w 1658 r., kiedy obie 
ziemie dostały się we władanie 
elektora brandenburskiego Fry-
deryka Wilhelma Hohenzolerna. 
Od tej pory Przebendowski, bę-
dący nieomal rówieśnikiem no-
wego władcy, stał się jego zago-
rzałym przeciwnikiem i zaczął za-
biegać o przywrócenie łączności 

powiatów lęborskiego i bytow-
skiego z Rzecząpospolitą. Swo-
ją energię skierował na utrzyma-
nie przywilejów szlachty kaszub-
skiej, uzyskanych za polskich cza-
sów, a zwłaszcza zachowanie są-
downictwa, które wzorowane by-
ło na polskim. Jako poseł na pol-
ski sejm doprowadził w 1659 r. 
do przyjęcia uchwały zabezpie-
czającej prawa powiatów lębor-
skiego i bytowskiego. Rok póź-
niej Fryderyk Wilhelm, zaniepo-
kojony ową uchwałą, mianował 
Przebendowskiego sędzią ziem-
skim wraz z obieralnymi ławni-
kami, ale zastrzegł, że nie mo-
gą zwracać się o pomoc do Pol-
ski.  Rozpoczęła się wieloletnia 

batalia o polskie sądy i przywileje 
szlacheckie.

W 1666 r. Przebendowski 
spotkał się osobiście z elektorem, 
który zgodził się m.in. na sądow-
nictwo według prawa polskiego i 
prowadzenie rozpraw po polsku! 
Trybunał mógł się jednak zbierać 
tylko za zgodą elektora.

Przebendowski jako poseł sej-
miku Prus Królewskich i sejmu 
Rzeczypospolitej przedstawiał lo-
kalne sprawy na szerokim forum, 
nadając im wymiar międzypań-
stwowy. Ustępstwa ze strony Fry-
deryka Wilhelma trwały dalej...

Korzystając z okresu bezkróle-
wia w Rzeczypospolitej po śmier-
ci Jana Kazimierza, Fryderyk Wil-
helm zabiegał o poparcie Prze-
bendowskiego w staraniach o ko-
ronę, ale go nie uzyskał. Kaszu-
ba poparł Michała Korybuta Wiś-
niowieckiego, a po jego śmierci – 

Jana Sobieskiego. Ostatni z wład-
ców zamierzał wspólnie ze Szwe-
dami uderzyć na Prusy Książę-
ce, będące również we władaniu 
elektora brandenburskiego, jed-
nak do sojuszu nie doszło. Osła-
biło to aktywność publiczną Prze-
bendowskiego, który zmarł ok. 
1686 r. Jego główny przeciwnik –  
Fryderyk Wilhelm – zmarł dwa la-
ta później.

Piotr Przebendowski, wierny 
syn Rzeczypospolitej, był także 
przywódcą protestantów w Pru-
sach Królewskich! Zdecydowanie 
bronił praw innowierców. Jednak 
swojego syna Jana Jerzego posłał 
do katolickiej szkoły, gdzie ten 
zmienił wyznanie. Warto pamię-
tać o kaszubskim szlachcicu, któ-
ry zabiegając o własną wolność, 
szanował wolność innych.
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Kaszuba 50-lecia – Piotr Przebendowski

Między Polską a Brandenburgią, czyli na Kaszubach

Wakacje na budowie

Dojrzeć do początku

KS. SŁAWOMIR CZALEJ:  Kiedy wbi-
to przysłowiową pierwszą łopa-
tę pod budowę?

KS. ANDRZEJ WIERCIŃSKI: – 17 
maja, kiedy obchodziłem 20. 
rocznicę święceń kapłańskich, 
którą świętowaliśmy w tymcza-
sowej kaplicy. Moi koledzy, któ-
rzy w większości są już probosz-
czami, udzielili mi wtedy wielu 
cennych rad. Te rozmowy pomo-
gły mi podjąć decyzję. Przysło-
wiową łopatę wbił arcybiskup w 
pierwszy piątek czerwca. Na tej 
szczególnej uroczystości obecni 
byli prezydent miasta Wojciech 

Szczurek i jego zastępca 
Marek Stępa.

Czy do decyzji o rozpo-
częciu budowy trzeba dojrzeć?

– Na pewno tak, zresztą jak 
do wszystkiego w życiu. W więk-
szości parafii, na jakich bywałem 
w życiu, prowadzono inwestycje 
budowlane. Przyglądałem się wte-
dy moim proboszczom i ich prob-
lemom. W pewnym sensie żyłem 
doświadczeniem proboszcza bu-
downiczego już jako wikary.

Budowa wczoraj, budowa 
dzisiaj. Czy jest trudniej 
niż wtedy?

– Chyba tak. Pochodzę z pa-
rafii przymorskiej. Wtedy – w 
czasach komunizmu –  boom bu-
dowania kościołów, pragnienia 
kościoła był wielki. Pewnie wię-
cej ludzi było wtedy społecznie 
zaangażowanych zarówno w ży-
cie kościoła, jak i w samą budo-
wę. Dzisiaj raczej robią to firmy 
ze specjalistycznym sprzętem. 
Oczywiście parafianie wspiera-

ją budowę duchowo, modlitew-
nie, a także poprzez ofiary pie-
niężne.

Czy można coś zbudować przez 
miesiąc?

– Można wykopać dziurę pod 
pierwszy etap budowy komplek-
su parafialnego, składającego się 
z kościoła górnego, dolnego i ple-
banii. Teraz myślimy o fundamen-
tach, szalunkach i chcemy jak naj-
więcej murów wyprowadzić do 
góry...

Czyli wakacje „przy łopacie”?

– (Śmiech). Trzeba wszystkie-
go dopilnować. A na jakiś wy-
jazd… jak znajdzie się „czas w 
międzyczasie”. Nie odczuwam 
jednak z tego powodu jakichś 
niedogodności. Parafianie się cie-
szą, więc aż chce się angażować. 
Poza tym parafianie, którzy sami 
stawiają domy, często dzielą się 
uwagami i radami budowlanymi. 
To nas integruje. 

Tu będzie kościół 
i plebania
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W archidiecezji gdańskiej wciąż 
buduje się kościoły. Wakacje 
wiążą się często z obowiązkiem 
pilnowania  budowanych obiektów 
przez ich proboszczów. Jednym 
z nich jest ks. Andrzej Wierciński 
z parafii pw. św. bp. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Gdyni 
Wiczlinie.


