
Zbliża się kolejna roczni-
ca odejścia Jana Pawła II

do domu Ojca. Warto zro-
bić wszystko, by uroczy-
stości tego dnia nie za-
mieniły się tylko w senty-
mentalne wspomnienia o 
kimś, kogo nie ma wśród 
nas. Zamiast narzekać, le-
piej zmierzyć się z wła-
snymi słabościami – któż 
ich nie ma – i wziąć się 
porządnie za swoje życie. 
Już tylko dni dzielą nas od 
przeżywania Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania. Mo-
że warto powalczyć jak 
Kolosy, o których pisze ks. 
Sławomir Czalej – ludzie 
twardzi, eksplorujący miej-
sca, o których nam się na-
wet nie śniło.  
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ANDRZEJ URBAŃSKI
redaktor wydania

Wszczelnie wypełnionej sali gdyńskie-
go kina „Silver Screen” nie zabrakło  

tych, którzy dokonują rzeczy wielu ludziom 
niemieszczących się w głowach, jak i tych, 
którzy po spotkaniach przekonują się, że 
marzenia, nawet te najbardziej szalone, mo-
gą się spełnić. – Nagroda Kolosów jest naj-
lepszym wyróżnieniem dla tych, którzy po-
dobnie jak ich poprzednicy w całej historii 
ludzkości porzucali dom i bezpieczne życie, 
aby wyruszać nieprzetartymi ścieżkami na 
szlak odkrywczej przygody, otwierać przed 
nami nowe światy i wytyczać nowe granice 

możliwości człowieka – po-
wiedział Maciej Kuczyński, 
speleolog, pisarz, badacz za-
gadek przeszłości. W Gdyni 
po raz ósmy przyznano te 
prestiżowe w świecie po-
dróżniczym nagrody.

Więcej na str. IV–V

CZŁOWIEK I ŻYWIOŁY

Członkowie 
kapituły 
Kolosów, Piotr 
Chmieliński 
i Krystyna 
Chojnowska-
-Liskiewicz

ZA TYDZIEŃ
  O OTWARTYCH OCZACH 

UKRZYŻOWANEGO 
  PIEŚNI KASZUBSKIE na święta 
  REFLEKSJE LITURGISTY

Biznesmen z Gdyni, emerytowany 
nauczyciel z Gdańska, a także 
ksiądz z Sopotu – oprócz młodzieży, 
która w sposób wymierny włączyła 
się w akcję „Palma dla Patryka”, 
są też ludzie, chcący zachować 
anonimowość. 

Cieszymy się i dziękujemy w 
imieniu chłopca, który w wyniku 
wypadku samochodowego stracił 
nogę. Dzięki zaangażowaniu wie-
lu ludzi Patryk będzie miał prote-
zę. Po raz czwarty podejmowana 
jest w naszej archidiecezji inicja-
tywa, dotycząca wspierania mło-
dzieży znajdującej się w trudnej 
sytuacji materialnej. Akcja „Pal-
ma dla...” wpisała się na trwałe 
w okres Wielkiego Postu. Raz do 
roku kapituła akcji wybiera jedną 
osobę, której przez najbliższy rok 
będzie pomagać. Dzięki tej akcji 
wielu młodych ludzi może w bar-
dziej zaangażowany sposób włą-
czyć się w przeżywanie okresu 
Wielkiego Postu. 

Do działania, zapoczątkowa-
nego przez Radio Plus i SKOK 

Rodzina oraz Wydział 
Katechetyczny i Wy-
dział Duszpasterstwa 
Młodzieży Kurii Metro-
politalnej, włącza się 
co roku wiele organiza-
cji. Przed czterema la-
ty udzielono pomo-
cy Agnieszce, uczenni-
cy gimnazjum przez za-
kup pompy insulinowej. 
Trzy lata temu zakupiono spe-
cjalistyczny wózek inwalidzki i 
komputer z oprogramowaniem 
dla chorej i niewidomej Małgo-
si z Wejherowa. Udało się także 
pomóc Karolinie i Jankowi w sfi-
nansowaniu operacji. Przed dwo-

ma laty z pomocy sko-
rzystały Asia i Ola. Obec-
nie pomagamy mieszka-
jącemu w Gdańsku Oru-
ni Patrykowi Kowalskie-
mu. Środowiska mło-
dzieżowe w parafiach 
i szkołach włączały się 
w tę inicjatywę m.in.  
przez sprzedaż kartek 
świątecznych i palm. Ze-

brane ofiary przekazane zosta-
ną Patrykowi w Święto Młodych 
podczas Mszy św. Niedzieli Pal-
mowej, która będzie sprawowa-
na w bazylice Mariackiej w Gdań-
sku o godz. 15.30. 

ANDRZEJ URBAŃSKI 

Czytelnicy „Gościa Niedzielnego” włączyli się w akcję „Palma dla Patryka”

Dziękujemy w imieniu chłopca
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Jaś Mela był 
w podobnej 
sytuacji, w 
jakiej znalazł 
się Patryk. 
Miejmy nadzieję, 
że 12-latek z 
Gdańska również 
sobie poradzi

W
O

JC
IE

C
H

 O
ST

RO
W

SK
I



G O Ś Ć  G D A Ń S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
1 

kw
ie

tn
ia 

20
07

II

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

GDAŃSK. 20 marca to dzień 
święta Uniwersytetu Gdańskie-
go. W tym roku był on szcze-
gólny ze względu na fakt, że 
rok akademicki 2006/2007 to 
dla uczelni czas przełomowy. 
Oddano do użytku trzy duże 
inwestycje, rozpoczęto budo-
wę Bałtyckiego Kampusu UG, fi-
nansowanego ze środków UE 
oraz planuje się utworzenie no-
wych kierunków i wydziałów. 
Obchodom święta towarzyszy-
ło uroczyste otwarcie nowego 
budynku Biblioteki Głównej. Po 
długim oczekiwaniu studenci i 

wykładowcy mogą korzystać z 
biblioteki z prawdziwego zda-
rzenia, co niewątpliwie ułatwi 
im pracę. Po raz pierwszy zo-
stały również wręczone nagrody 
„Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa 
Celestyna Mrongowiusza dla naj-
lepszych nauczycieli akademic-
kich UG. – Budynki nie są naj-
ważniejsze. To, co napawa mnie 
radością, to zapał naukowy – po-
wiedział rektor UG, prof. Andrzej 
Ceynowa. Jak zauważył, propo-
zycje UG są adresowane nie tyl-
ko dla studentów, ale i dla całego 
pomorskiego społeczeństwa.

Uroczystość otwarcia nowego budynku Biblioteki Głównej
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Nowy dyrektor DPS
GDYNIA. Lilianna Szewczuk 
została nowym dyrektorem 
Domu Pomocy Społecznej w 
Gdyni. Dotychczas była dyrek-
torem Centrum Pomocowego 
Caritas im. św. Ojca Pio w Gdyni. 
Od wielu lat zdobywa doświad-
czenie w pracy związanej z po-
mocą społeczną. Swoją karierę 
rozpoczynała od stanowiska pie-
lęgniarki, specjalisty, kierownika 
aż po dyrektora Caritas. Jej co-
dziennym mottem i sensem życia 
jest pomaganie innym. Lilianna 
Szewczuk osiągnęła bardzo do-
bre wyniki podczas procesu re-

krutacji. – W dotychczasowej ka-
rierze kierowała i nadzorowa-
ła pracę zespołu podległych jej 
pracowników. Jest osobą komu-
nikatywną, konkretną, potrafią-
cą z dużą pasją prowadzić roz-
mowę z każdym człowiekiem – 
brzmi uzasadnienie wyboru na to 
stanowisko. „Aby Anioł Ruszania 
w Drogę stał obok Pani i doda-
wał Pani odwagi do podejmowa-
nia wysiłku: Bo Anioły są razem z 
nami, dokądkolwiek się udamy” 
– takimi życzenia pożegnali od-
chodzącą dyrektor pracownicy 
Centrum o. Pio.

Pożegnanie dyrektor Lilianny Szewczyk (stoi w górnym rzędzie, w środku) 
w Centrum o. Pio
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GDAŃSK ZASPA. Msza św. 
przy pomniku Jana Pawła II pod 
przewodnictwem metropoli-
ty gdańskiego rozpocznie się w 
poniedziałek 2 kwietnia o godz. 
20.30. Po Eucharystii o 21.37 roz-
pocznie się Koncert Oratoryjny 
w hołdzie Papieżowi Janowi 
Pawłowi II. Organizatorzy zapo-
wiadają możliwość uczestnicze-
nia w koncercie na zewnątrz ko-
ścioła, przy pomniku Jana Pawła II, 
poprzez nagłośnienie i telebim. W 
programie: J. Brahms – Requiem 

Niemieckie op. 45. Wystąpią 
Buckhard A. Schmidt (Niemcy) – 
dyrygent, soliści, chóry i orkiestry 
instytucji muzycznych Trójmiasta. 
Światowe prawykonanie Requiem 
Niemieckiego  op. 45 J. Brahmsa 
odbyło się 10 kwietnia 1868 roku 
i zapoczątkowało europejską sła-
wę kompozytora. Dzieło zainspi-
rowane zostało głębokim prze-
życiem  śmierci matki twórcy, a 
także tragicznymi okolicznościa-
mi odejścia Roberta Schumanna 
w 1856 r.

II rocznica śmierci Ojca Świętego 
Jana Pawła II

Finał halówki
ŻUKOWO. Zarząd Diecezjal- 
ny Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej zaprasza na 
zakończenie Halowej Ligi 
Piłki Nożnej KSM  Grup 
Katolickich Archidiecezji 
Gdańskiej, które rozpocznie się 
w sobotę 31 marca o godzinie 

15.00. W programie m.in. roze-
grany zostanie ostatni mecz ligi 

pomiędzy KSM Żukowo a 
KSM Reda (mecz o pierw-
sze miejsce i tytuł Mistrza 
Halowej Ligi Piłki Nożnej 
KSM AG), po którym na-

stąpi rozdanie nagród i pucha-
rów. 

ARCHIDIECEZJA GDAŃ-
SKA. Rekolekcje dla inte-
ligencji Wybrzeża w kate-
drze oliwskiej rozpoczną się 
1 kwietnia.  Potrwają do śro-
dy. Poprowadzi je ks. Tadeusz 
Panuś z Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. 
Rekolekcje wielkopostne u do- 
minikanów w kościele św. 
Mikołaja potrwają od 2 do 4 
kwietnia. Głosi je duszpa-
sterz środowisk twórczych, ks. 
Krzysztof Niedałtowski. 

Rekolekcje akademickie w  koś-
ciele NSPJ w Gdańsku Wrzeszczu 
odbędą się od 2 do 5 kwietnia 
o godz. 20.00, nauki głosi ks. 
Janusz Witkowski. 
Msza Krzyżma w Wielki 
Czwartek odprawiona zostanie 
w katedrze oliwskiej 5 kwiet-
nia o godz. 10.00. Liturgii 
przewodniczy abp Tadeusz 
Gocłowski.  
Niedziela Wielkanocna: Re-
zurekcja w katedrze oliwskiej 
8 kwietnia o godz. 6.00.

Rekolekcje i nabożeństwa 

Wyśpiewać Radość Paschy!
SOPOT. Święta Wielkiej Nocy 
to najważniejsze dni dla chrze-
ścijan. To dni, gdy wspomina-
my zwycięstwo Chrystusa nad 
śmiercią, szatanem, grzechem. 
– Wielkanoc to nad wyraz na-
sycone radością święta! Chcemy 
śpiewać, tańczyć, cieszyć się ra-
dością nowego życia, które ma-
my w Jezusie. Te radosne dni 
Paschy Wielkanocnej – przej-
ścia od śmierci do życia, chce-
my uczcić wielkim koncertem 
uwielbienia „Wyśpiewać radość 

Paschy!” – mówi Wojtek Kruk, 
współorganizator wydarzenia. 
W Poniedziałek Wielkanocny od 
godz. 19.30 w kościele NMP 
Gwiazdy Morza w Sopocie od-
będzie się koncert Inicjatywy 
Muzycznej Lumen Christi. Na 
dynamiczną muzykę, modlitwę 
spontaniczną i taniec chwały za-
praszają Diakonia Lumen Christi 
oraz ks. Marek Warmijak, Cezary 
Paciorek, Weronika Korthals i in-
ni muzycy trójmiejskich diakonii 
i formacji chrześcijańskich. 
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Zakład Historii Starożytnej UG wydał ważną książkę prof. Iluka

Nie tylko o Żydach

KS. SŁAWOMIR CZALEJ: Krzysztof 
Bielawski komentując ostat-
nią książkę Johna Kelly’ego 
o Janie Złotoustym napisał 
m.in., że „jego niezwykłe ży-
cie wystarczyłoby na mate-
riał dla kilku powieści i fil-
mów, z których znaczna część 
musiałaby przypominać ra-
czej mroczne thrillery poli-
tyczne niż pobożne melodra-
maty…”. To chyba nie jedyna 
przyczyna, dla której Pan Pro-
fesor zajął się jego osobą?

PROF. JAN ILUK: – Z Janem 
Chryzostomem spotkałem się 
już dawno temu, pracując nad 
moją habilitacją. Wtedy jednak 
skupiłem się na tekstach, mó-
wiących o gospodarce, obiegu 
pieniądza. Na jakiś czas zapo-
mniałem o nim; powróciłem do 
niego, czytając zupełnie przy-
padkowo jeden z traktatów św. 
Augustyna skierowany przeciw 
Żydom.

– Temat pieniądza jest pewnie 
bardziej neutralny w nauce niż 
temat Żydów...

– W zainteresowaniu staro-
żytnika zajmującego się późnym 
cesarstwem rzymskim bardzo 
ważna jest relacja chrześcijan do 
judaizmu. Obie religie – judaizm 
i chrześcijaństwo – są umiejsco-
wione w państwie. W IV wie-
ku dochodzi do upaństwowienia 
konfliktu pomiędzy nimi. Teodo-
zjusz Wielki w latach 390–392 
wydaje szereg dekretów, które 
położyły fundament pod supre-
mację chrześcijaństwa. Tymcza-
sem ze starożytności wychodzą 
dwie religie. Realizując literalnie 
wolę cesarza, należałoby usu-
nąć także i synagogi jako symbol 
trwania judaizmu w miastach 

rzymskich. Ten sam ce-
sarz jednak – i nie tyl-
ko on – ostrzega, że 
nie wolno niszczyć sy-
nagog. Pozostaje nadal 
pytanie: dlaczego juda-
izm nie został zakaza-
ny?! Brakuje jakby pew-
nej logiki dziejów. 

W ten konflikt pomiędzy re-
ligiami wpisuje się Jan Chry-
zostom, a także inni Ojcowie 
Kościoła, którzy wprowadzili do 
swojej twórczości pewien sta-
ły gatunek pisarski, określany 
jako Adversus Iudaeos (przeciw 
Żydom). Od czasów Tertuliana 
obowiązkiem apologety w wy-
jaśnianiu, czym jest chrześci-
jaństwo, jest także tłumacze-
nie słuchaczom różnic pomię-
dzy religiami.

Możemy chyba powiedzieć, że 
ten konflikt jest chrystocen-
tryczny?

– Rzeczywiście jest to trwa-
jący wieki problem, kto się po-
mylił… Kiedy patrzałem na do-
konania papieża Jana Pawła II, 
zastanawiałem się, czy jest moż-
liwe, w przewidywalnej przy-
szłości, by te różnice między re-
ligiami się zatarły. Gdyby tak się 
miało stać, to któraś ze stron 
musiałaby powiedzieć, że się 
pomyliła. 

Św. Jan Chryzostom stosował w 
pisarstwie rodzaj zabiegu reto-
rycznego zwanego inwektywą. 

Czy możemy mu zarzu-
cić, że Żydów nienawi-
dził czy nie lubił?

– To pytanie – chcąc 
nie chcąc – ociera się o 
„antysemityzm” i świa-
domie stawiam przy 

tym słowie cudzysłów. Jan 
Chryzostom nie miał nic wspól-
nego z antysemityzmem! Nie 
można owych słynnych ośmiu 
mów Adversus Iudaeos zakwalifi-
kować jako skierowanych prze-
ciwko narodowi, nacji czy spo-
łeczeństwu. Jan podejmuje te-
mat nieprawdopodobnie wte-
dy w Antiochii ważny: nieprze-
jednanej i ostrej walki z judeo-
chrześcijaństwem, a więc nie z 
Żydami. Niektórzy uczeni uwa-
żają, że okres silnych wpływów 
żydowskich na pierwszych 
chrześcijan kończy się pod ko-
niec II w. Tymczasem Antiochia 
pod koniec wieku IV pełna by-
ła judeochrześcijan! Wynika to 
nie tylko z mów Chryzostoma, 
ale z jego całej działalności pi-
sarskiej, np. z komentarzy do 
Ewangelii. Stałym jego adwer-
sarzem jest środowisko judeo-
chrześcijańskie.

Czy udało mu się przekonać 
słuchaczy?

– Jan Chryzostom w mo-
mencie święceń kapłańskich 
miał prawie 40 lat. Był to za-
razem początek jego wielkiej 
kariery kaznodziejskiej. Nazy-

wając siebie „młodym kapła-
nem” wykrzykuje wręcz z am-
bony to wszystko, co mogli-
byśmy określić jako przegraną 
judaizmu. Według niego juda-
izm skończył się w roku 70. w 
momencie zniszczenia świąty-
ni jerozolimskiej. Wprowadza 
dwa słowa, które będą stałe w 
jego przepowiadaniu. Pierw-
sze to akairos – oznacza prze-
szłość, nieaktualność. Chrześ-
cijanie nie mogli zwrócić się ku 
religii, która nie była na czasie, 
już nie istniała. Drugim termi-
nem używanym wobec judai-
zujących chrześcijan była para-
nomia, czyli bezprawie. Nie ma 
prawa, jeżeli nie ma świąty-
ni. Jako ciekawostkę możemy 
powiedzieć, że syjonizm miał 
poważny problem – chociażby 
przy zakładaniu państwa Izra-
el – z odpowiedzią na pytanie, 
czy może istnieć państwo ży-
dowskie bez świątyni. To nie 
jest więc jedynie problem an-
tyku. Chryzostom kieruje swo-
ją wybitną znajomość retoryki 
do chrześcijan żydujących i do 
Żydów, nie rozumianych jako 
grupa narodowościowa, ale do 
Żydów biblijnych, którzy po-
winni zrozumieć przepowied-
nie proroków Izajasza czy Jere-
miasza. Czy mu się udało? Naj-
lepszy dowód, że judaizm ist-
nieje nadal...

Jeżeli mówimy o antyjudaiz-
mie Ojców Kościoła, nie jest to 
absolutnie antysemityzm  (ter-
min ukuty zresztą długo po sta-
rożytności). Nazywanie sposo-
bu retoryki chrześcijańskich pi-
sarzy starożytności antysemity-
zmem jest poważnym błędem 
historycznym. Nazywamy go 
anachronizmem.

A co sami starożytni Żydzi są-
dzili na temat Jana Chryzo-
stoma?

– Absolutnie nie obrażali się, 
darzyli Chryzostoma szacun-
kiem. Najlepszy dowód, że kie-
dy ten wrócił z pierwszego wy-
gnania, to po powrocie witali 
go przede wszystkim… Żydzi, 
udzielając mu pomocy.  

Św. Jan 
Chryzostom  
nie był 
antysemitą 
– podkreśla 
prof. Jan Iluk

Z prof. Janem Ilukiem, 
kierownikiem Zakładu Historii 
Starożytnej Uniwersytetu 
Gdańskiego, o św. Janie 
Chryzostomie i różnicach między 
antyjudaizmem i antysemityzmem 
rozmawia ks. Sławomir Czalej.
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W Gdyni przyznano Kolosy – prestiżowe nagrody dla podróżników

Człowiek i żywioły

Mityczny Kolos Ro-
dyjski, największy w 
starożytności posąg 
spiżowy, ustawiony 

na Rodos w pobliżu wejścia 
do portu. Koloseum, olbrzymi 
amfiteatr Flawiuszów, który w 
sercu Rzymu mógł pomieścić  
45 000 widzów... Ale są też jesz-
cze tajemnicze posągi z Wyspy 
Wielkanocnej. One to właśnie 
nabrały mocy symbolu tego, co 
nieznane, niezwykłe, wspania-
łe, pociągające, warte zbadania 
i poznania za cenę najwyższe-
go wysiłku i ryzyka. Dlatego na-
groda Kolosów jest najlepszym 
wyróżnieniem dla tych współ-
czesnych nam ludzi, którzy po-
dobnie jak ich poprzednicy w 
całej historii ludzkości porzu-
cali dom i bezpieczne życie, 
aby wyruszać nieprzetartymi 
ścieżkami na szlak odkrywczej 
przygody, otwierać przed na-
mi nowe światy i wytyczać no-
we granice możliwości człowie-
ka – mówi Maciej Kuczyński, 
speleolog, pisarz, badacz za-
gadek przeszłości. W tym roku 
w Gdyni po raz ósmy przyzna-
no te prestiżowe w świecie po-
dróżniczym nagrody.

Ludzkie Kolosy

W szczelnie wypełnionej 
sali gdyńskiego kina „Silver  
Screen” – należałoby się za-
stanowić, czy nie przenieść na 
przyszłość imprezy do więk-
szego obiektu – nie zabrakło 
zarówno tych, którzy dokonu-
ją rzeczy wielu ludziom nie-
mieszczących się w głowie, a 
także tych, którzy po spotka-
niach przekonują się, że marze-
nia, nawet te najbardziej szalo-
ne, mogą się spełnić. – Nagrody 
przyznawane są w kilku kate-
goriach – mówi Janusz Janow-
ski, pomysłodawca spotkań i 
nagrody. – Są więc podróże, al-
pinizm, żeglarstwo, eksplora-
cja jaskiń, a także Kolosy w ka-
tegorii otwartej za wyczyn ro-
ku oraz honorowe Super Kolo-
sy, przyznawane za całokształt 
osiągnięć lub za wybitne osiąg-
nięcia w światowej skali. 

W 2004 r. Kolosa odebrał naj-
młodszy polski polarnik, Jaś Me-

la, który razem z Mar-
kiem Kamińskim zdo-
był oba bieguny Ziemi. 
Było to zwycięstwo nie 
tylko ciała, ale i ducha 
– Jan wcześniej stracił lewe pod-
udzie i prawe przedramię w wy-
niku porażenia prądem. 

Wśród wyróżnionych w 2003 
roku był ksiądz dr Dariusz Sań-
ko. Ksiądz, a także doktor filo-
zofii, podróżnik, karateka, kultu-
rysta, pływak, nurek, spadochro-
niarz… Podróże od najwcześ-
niejszych lat były jego sposobem 
i na życie, i na wiarę. W jego po-
dróżniczym pamiętniku może-
my przeczytać i takie rozważa-
nie: „Jak mały jest człowiek wo-
bec żywiołów? One uczą czło-
wieka pokory. Bóg jest Stwór-
cą tych żywiołów. One świad-
czą o jego potędze. Kocham mo-
rze, kocham wyprawy”. Ks. Sań-
ko wyróżnienie otrzymał wraz 
z bratem Tomaszem i Piotrem 
Mozyro za przepłynięcie kaja-
kami największej rzeki wschod-

niej Syberii, Leny. W 72 
dni podróżnicy poko-
nali 4400 km! Ostatnia 
wyprawa księdza Darka 
wraz z księdzem Szy-

monem Klimaszewskim na naj-
wyższy szczyt Gruzji, Kazbek 
(5048 m), skończyła się dla obu 
tragicznie. 

Równie tragiczne losy – 
choć fascynujące – były udzia-
łem Kingi Choszcz. W 1998 r. za 
zaoszczędzone pieniądze kupi-
ła bilet do Nowego Jorku. Do 
Polski wróciła… po pięciu la-
tach. Używając wszystkich środ-
ków transportu Kinga nie do-
tarła jedynie do Afryki i na An-
tarktydę. Dwa dni po powrocie 
napisała już jednak w swoim 
dzienniku: „Wiem, że dla mnie 
to jeszcze nie koniec podróży. 
Został jeszcze jeden, ostatni, 
olbrzymi, być może najtrudniej-
szy kontynent – Afryka”. Kin-
ga zmarła 9 czerwca 2006 r. w 
stolicy Ghany, Akrze, na wyjąt-
kowo ciężką odmianę malarii 

tekst i zdjęcia 
KS. SŁAWOMIR CZALEJ

To wyjątkowa okazja  
do spotkania tych, którzy 

dokonują rzeczy 
niemożliwych, z tymi, 

którym trudno uwierzyć 
w możliwość spełnienia 

najbardziej szalonych 
podróżniczych marzeń...

Na Kolosach 
publiczność 
zawsze dopisuje
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W Gdyni przyznano Kolosy – prestiżowe nagrody dla podróżników

Człowiek i żywioły
– malarię mózgową. Wcześniej 
udało jej się uratować na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej 11-let-
nią dziewczynkę, ofiarę handlu 
dziećmi, wykorzystywanymi do 
pracy na plantacjach.

Kapituła: jaskinie, 
oceany, góry i rzeki
W kapitule Kolosów zasiada-

ją gwiazdy polskiej eksploracji. 
Między innymi Krystyna Choj-
nowska-Liskiewicz, pierwsza ko-
bieta na świecie, która samot-
nie opłynęła Ziemię na jachcie 
„Mazurek”, czy też Leszek Ci-
chy, pierwszy zdobywca Mount 
Everestu zimą. Gwarantuje to 
prestiżowy charakter nagrody. 
Świadczy też o nim fakt, że ka-
pituła nie zawsze przyznaje Ko-
losa, a czasem jedynie wyróż-
nienia. Tak było i w tym roku w 
kategoriach alpinizm i eksplora-
cja jaskiń.

– Moja droga do bycia uho-
norowanym możliwością zasia-
dania w kapitule zaczęła się 
w  młodości, w 1973 r., od 
pływania kajakiem po Wiśle – 
mówi Piotr Chmieliń-
ski, na stałe mieszka-
jący w Waszyngtonie. 
W latach 1985–1986 
Piotr jako jedyny z je-
denastoosobowej eki-
py przepłynął ponto-

nem i kajakiem każdy kilometr 
Amazonki od źródeł aż do jej 
ujścia. W grudniu 1992 r. „The 
New York Times” zaliczył je-
go wyczyn do dwudziestu naj-
większych osiągnięć eksplora-
torskich ostatnich 100 lat. Tym 
samym Polak znalazł się w jed-
nym rzędzie z takimi osobami 
jak pierwszy zdobywca Evere-
stu, Edmund Hillary, czy pierw-
szy człowiek na Księżycu, ame-
rykański astronauta Neil Arm-
strong. – Na wyprawę zaprosił 
mnie i Zbyszka Bzdaka Tim Big-
gs, nasz południowoafrykański 
przyjaciel. Okazało się jednak, 
że organizowana w RPA grupa 
nie uzyskała środków finanso-
wych na wyprawę. Tym samym 
ja i Zbyszek przejęliśmy nieja-
ko organizację spływu – mó-
wi Piotr. Obok Piotra i Zbyszka 
– Polaków – w wyprawie wzię-
li udział obywatele USA, Kosta-
ryki, RPA, Wielkiej Brytanii i Ka-
nady. – Zaczęliśmy od wspię-
cia się na górę Quehuicha w pa-
śmie Mismi na wysokość 5425 
m, na pograniczu zlewisk Pacy-
fiku i Atlantyku. Od pierwszych 

kropel wydobywają-
cych się z zamarznięte-
go wodospadu szliśmy 
wzdłuż małego strumy-
ku Apacheta, dźwigając 
kajaki przez dwa tygo-
dnie na odcinku 70 km. 

Kiedy doszliśmy do La Angostu-
ry, tam dopiero mogliśmy spuś-
cić je na wodę – mówi. Przez 
następne dwa miesiące Piotr 
wraz z trzema doświadczonymi 
kajakarzami płynęli w dół rzeki; 
był to bardzo trudny odcinek. 
Pozostali: dziennikarze, lekarze, 
fotograf Zbyszek Bzdak, przesu-
wali się w dół rzeki lądem. Tak 
około 1200 km. Później zwodo-
wali dwa pontony, na które za-
brali ludzi i sprzęt.

Nawet Papież  
nie pomoże
Najtrudniejszym odcinkiem 

rzeki był liczący ok. 700 km ka-
nion Apurimac – kłębowisko gła-
zów, miejscami dwukrotnie głęb-
szy od Wielkiego Kanionu Kolo-
rado. Od lat 50. XX wieku próbo-
wało tamtędy przepłynąć sześć 
wypraw; dwie zakończyły się 
utonięciami. – Pierwsze 240 km 
zajęło nam dwa tygodnie – mó-
wi Piotr. Skończyła się żywność, 
Piotr złamał sobie nos. Następne 
„spokojne” 5000 km przepłynęli 
w trzy miesiące. Zanim jednak do 
tego doszło, wpłynęli do obozu 
szkoleniowego „Sandero Lumi-
noso” – Świetlistego Szlaku, ter-
rorystycznej organizacji komuni-
stycznej, która kontrolowała ok. 
25 proc. górzystych rejonów Pe-
ru. – Pewnego dnia zostaliśmy 
ostrzelani przez terrorystów. Na 
szczęście byli daleko. Przez trzy 
dni uciekaliśmy w dół rzeki – 
mówi Piotr. Uciekając – wpłynęli 
do bazy terrorystów! – Przywita-
nie z wycelowaną w naszym kie-
runku bronią. Nie wiem, kto był 
bardziej zaskoczony. Indianie z 
gór boją się wody. Jest ona dla 
nich czymś demonicznym, więc 
nie zbliżają się do niej. Byli prze-
straszeni, ponieważ spodziewali 
się jedynie ataku od strony lądu. 
Myśleli też, że za nami może pły-
nąć druga grupa, np. żołnierzy. 
To przekonanie udało nam się 
w nich pogłębić – dodaje. Piotr 

ze Zbyszkiem, znający hiszpań-
ski, powiedzieli, że jeżeli terro-
ryści puszczą ich wolno, to pły-
nąca za nimi uzbrojona grupa ni-
czego im nie zrobi; zobowiązali 
się też do zachowania tajemni-
cy. Zwrócili też uwagę na ich żo-
ny i dzieci... Negocjacje trwały 
jednak kilka godzin. Tłumaczyli, 
że wszyscy są z Polski. Joe Cane, 
który opisał wyprawę w książce, 
napisał, że mówił wtedy po pol-
sku jak nigdy w życiu…. – Mó-
wiłem, że jesteśmy z kraju Pa-
pieża. Wtedy jeden z tych mło-
dych odpowiedział, że był w 
grupie, która miała zabić Papie-
ża w Ayacucho – mieście krwi 
i terroru komunistycznego – w 
czasie jego lutowej pielgrzymki 
do Peru w 1985 r. Później mó-
wiliśmy o słynnym meczu Polski 
z Peru (5 do 1 dla Polski), wtedy 
jeden z nich wykrzyknął, że pił-
ka nożna jest wymysłem kapita-
listów – mówi Piotr. Argumen-
tami przemawiającymi na ich 
korzyść okazały się sieci do ło-
wienia ryb i oczywiście obawa, 
że przypłynie tu sprowadzone 
przez inne grupy wojsko.

Wody Amazonki niosą 
ogromną ilość żółtego mułu 
i wpływają prawie 200 km w 
głąb oceanu. Piotr z Joe’em po-
płynęli bardziej na południe od 
głównego kanału ujścia rzeki. 
Dopłynęli do miejsca, gdzie ist-
nieje wyraźna granica między 
wodą żółtą a czystą. 19 lutego 
1986 r. po 175 dniach spędzo-
nych na rzece zanurzył swoją 
dłoń w zielonkawej wodzie At-
lantyku. Była słona.

W czasie tegorocznej edy-
cji Kolosów Janusz Janowski 
zwrócił się do mnie z pro-
pozycją odszukania misjona-
rzy, którzy przy okazji pracy 
na misjach dokonali różnych 
odkryć i eksploracji. Też są 
podróżnikami i ich sylwetki 
można by przedstawić w na-
stępnych edycjach. Cóż – bę-
dziemy szukać. 

Członek kapituły 
Leszek Cichy, 
pierwszy 
zdobywca Mount 
Everestu zimą



Wcześniej to miejsce nie zachęcało swoim 
widokiem. Dziś Portowa 11 to adres, pod 
którym każdy, kto ma problemy w rodzinie 
czy w pracy, kto zagubił się w życiu, może 
otrzymać wsparcie psychologów i doradców 
chrześcijańskich.

Idea stworzenia Centrum Pomocy Psy-
chologicznej przyświecała członkom Sto-
warzyszenia Psychologów Chrześcijań-
skich z oddziału gdańskiego właściwie od 
początku ich działalności. 19 marca ma-
rzenie o Centrum stało się faktem. – To 
miejsce to port i przystań dla zbłąkanych 
podczas sztormów życia – zauważył wi-
ceprezydent Gdyni Bogusław Stasiak pod-
czas uroczystego otwarcia. Nawiązał tym 
stwierdzeniem do nazwy ulicy, na której 
znajduje się Centrum, i bliskiego sąsiedz-
twa Duszpasterstwa Ludzi Morza. Z uzna-
niem o pracy psychologów chrześcijań-
skich mówił abp Tadeusz Gocłowski, pod-
kreślając wyjątkowość ich misji.

Decyzja o utworzeniu Centrum zapad-
ła już w marcu 2003 r., jednak działania w 
celu zdobycia lokalu, a później jego długi 
remont pozwoliły zobaczyć rezultat do-
piero teraz. Centrum działało przez cały 

ten czas w innych miej-
scach. Działało skutecz-
nie. Do końca 2006 r. od-
było się 1617 spotkań te-
rapeutycznych i konsul-
tacji, w tym 820 w samej 
Gdyni. Punktem wyjścia jest tu psycho-
logia oparta na antropologii chrześcijań-
skiej. Celem Stowarzyszenia jest pomoc 
ludziom, z wykorzystaniem zintegrowa-
nej koncepcji człowieka, uwzględniają-
cej wszystkie wymiary jego życia: biolo-
giczny, psychiczny, społeczny i duchowy. 
Jednocześnie działalność Stowarzyszenia 
jest wyrazem zrozumienia dla tych pa-
cjentów, którzy chcą, aby zostały uszano-
wane ich doświadczenia religijne.

Do Centrum może przyjść każdy, kto 
potrzebuje szeroko rozumianej pomocy 
psychologicznej, ale również i duchowe-
go wsparcia. Tu nie trzeba mieć skierowa-
nia, ale postanowienie, że chce się zmie-
nić swoje życie. MARTA WASZAK
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Centrum Pomocy Psychologicznej w Gdyni

Chrześcijanie zabrali się do roboty

Zbliża się kolejna rocznica śmierci papieża 
Jana Pawła II. Tym razem wyjątkowo zbiega 
się ona z Niedzielą Palmową i Światowym 
Dniem Młodych. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak 
bardzo Ojcu Świętemu zależało na mło-
dzieży. Miejmy nadzieję, że pamięć nie 
skończy się tylko na czuwaniach i mar-
szach ku czci Jana Pawła II. Dzisiaj potrze-
ba czegoś więcej. Także bardzo konkret-
nych świadectw. 

Młodzież uczestnicząca w rekolekcjach 
wielkopostnych wraz ze swoimi katecheta-
mi i pedagogami weźmie udział  w obcho-
dach Święta Młodych w Niedzielę Palmo-
wą. W kościele św. Jana w Gdańsku o godz. 
14.00 rozpocznie się inscenizacja teatral-
na pt. „Pasja Chrystusa oczyma młodych” 
w wykonaniu Pijarskiej Grupy Teatralnej z 
Bolszewa. Godzinę później ze świątyni wy-
ruszy marsz ku czci Jana Pawła II ulicami 
Starego Miasta. O godz. 15.30 odbędzie się 

liturgiczne wprowadzenie do ob-
chodów Niedzieli Palmowej na pla-
cu przed bazyliką Mariacką, a po 
nim procesyjne wejście do świątyni 
i Eucharystia pod przewodnictwem 
metropolity gdańskiego abp. Tade-
usza Gocłowskiego. 

Wielu pamięta doskonale 
obecność Papieża Jana Pawła II w 
Sopocie. W poniedziałek 2 kwiet-
nia na sopockim molo rozpocz-
nie się czuwanie Pokolenia Jana 
Pawła II w 2. rocznicę odejścia 
do domu Ojca. Mottem spotka-
nia są słowa: „...Teraz Wy przyszli-
ście do mnie…”. Spotkanie roz-
pocznie się o 19.30. Poprowadzi 
je młodzież z Katolickiego Sto-
warzyszenia „Jezus żyje”. Będzie 
można uczestniczyć we Mszy św., 
wziąć udział w marszu śladami Jana Paw-
ła Wielkiego do kościoła św. Jerzego oraz 
wysłać SMS młodych do domu Ojca. – Naj-

piękniejszym dziękczynieniem za 
dar Jana Pawła II jest Eucharystia, 
dlatego rozpoczynamy czuwanie 
Mszą św. – zachęca do udziału 
ks. Rafał Urbański. – Chcemy jed-
nak Papieża naśladować, a nie tyl-
ko wznosić ręce do nieba. Dawać 
przykład swoim codziennym ży-
ciem, dlatego chcemy w tym dniu 
być razem – dodaje ks. Rafał.  

Jedną z inicjatyw podjętych dla 
upamiętnienia i pogłębienia przeży-
cia tego wydarzenia będzie mono-
dram pt. „Tryptyk rzymski” na pod-
stawie tekstu Jana Pawła II, w reży-
serii i wykonaniu Mirosława Sam-
sela. Przedstawienie będzie moż-
na obejrzeć w niedzielę o 18.30 w 
kościele św. Stanisława Kostki w 
Gdańsku Oliwie oraz w poniedzia-

łek, 2 kwietnia, o 19.00 w kościele św. Sta-
nisława BM w Gdańsku Wrzeszczu.

ANDRZEJ URBAŃSKI

CZEKAJĄ, BY POMÓC
Centrum Pomocy Psychologicznej oferuje pomoc 
psychologów, pedagogów, duchownych, lekarzy 
i doradców chrześcijańskich. Jeśli potrzebujesz 
pomocy, przyjdź lub zadzwoń.
Godziny otwarcia: poniedziałek 15.00–18.00, 
wtorek 10.00–16.00, środa 10.00–15.30, 
czwartek 10.00–15.30, piątek 10.00–13.00.
Adres: ul. Portowa 11, Gdynia, tel. (0-58) 
661-80-55, www.spch-gdansk.pl
Filie:
 sanktuarium MB Brzemiennej w 
Matemblewie, Gdańsk Matemblewo, ul. 
Matemblewska 9, tel. 0 502 125 001
 Konwikt parafii św. Leona Wielkiego
Wejherowo,  ul. 3 Maja 19, tel.  0 602 666 047



Uroczyste 
otwarcie 
Centrum Pomocy 
Psychologicznej

M
AR

TA
 W

A
SZ

AK

W drugą rocznicę odejścia Ojca Świętego 

Wprowadzaj słowa w czyn

– Chcemy 
Papieża 
naśladować, 
a nie tylko 
wznosić ręce 
do nieba. Dawać 
przykład swoim 
codziennym 
życiem 
– mówi ks. Rafał 
Urbański
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Początki duszpasterstwa prawników 

Proces Jezusa

ANDRZEJ URBAŃSKI: Czy ludziom 
na co dzień zajmujących się 
prawem potrzebny jest dusz-
pasterz?

KS. GRZEGORZ ŚWIST: – Płaszczy-
zna osób stykających się z pra-
wem jest bardzo szeroka. Myślę, 
że duszpasterz środowiska praw-
niczego powinien  swoją tro-
ską obejmować wszystkie osoby, 
które pełnią jakąkolwiek funk-
cję w wymiarze sprawiedliwości. 
Niezależnie, czy taka osoba stu-
diuje prawo, czy je aplikuje. Czy 
jest adwokatem czy sędzią. Rad-
cą prawnym czy prokuratorem. 
Notariuszem czy  komornikiem.  
Duszpasterstwo może być okazją 
do spotkania różnych przedsta-
wicieli gałęzi prawa, aby wspól-
nie zastanowić się, co jest istotą, 
podstawą i fundamentem dzia-
łań w zakresie prawa. Dla mnie 
jest oczywiste, że fundamentem 
jest  prawo naturalne. Kościół od 
początku głosi, że z prawa natu-
ralnego wynikają wszystkie inne 
prawa pozytywne. 

Nie boi się Ksiądz wejścia do te-
go specyficznego środowiska? 
Tym bardziej z Ewangelią? Bo 
w końcu duszpasterstwo nie ma 
być jedynie fasadą. 

– Ewangelia jest głoszeniem 
prawa miłości. Na tym prawie 
Chrystus zbudował swój Kościół. 
Dotarcie do każdego człowieka 
na pewno będzie zadaniem trud-
nym. Zauważyłem po pierwszych 
spotkaniach, że w tym środowi-
sku jest wiele osób, które kieru-
ją się zasadami sprawiedliwości, 
miłości i prawdy. Dlatego chciał-
bym w duchu Ewangelii – która  
jest nie tylko prawdą życia, ale 

także prawdą o człowie-
ku i Bogu – integrować 
to środowisko. 

Dzisiaj bardzo potrze-
ba autentycznego ży-
cia – życia w praw-
dzie. Wygląda na to, że takie 
duszpasterstwo jest szczególnie 
potrzebne. 

– Czas, który obserwujemy 
w Polsce po okresie przemian 
ustrojowych, to głównie spory 
i kłótnie. Zapominamy o funda-
mentalnych wartościach, doty-
czących godności i poszanowa-
nia naturalnego prawa. A każ-
dy człowiek ma prawo do sza-
cunku, godności, niezależnie 
od tego, jaki wykonuje zawód. 
Staram się patrzeć i wzorować 
na tym, jak Jan Paweł II głosił 
Ewangelię. Był otwarty na każ-
dego człowieka. Swoje przesła-
nie kierował do ludzi dobrej wo-
li. Nie była to Ewangelia  tylko 
dla wierzących. Była to Ewange-
lia dla człowieka, który ma żyć 
w prawdzie. 

Czy duszpasterstwo prawników  
się odradza? Kiedyś przecież ist-
niało. Jaki ma Ksiądz na nie po-
mysł? 

– Duszpasterstwo prawników 
powinno być uniwersalne i do-
stosowane do naszych czasów, 
dlatego  spotkania będą przybie-
rały różne formy. W najbliższym 

czasie, przed Wielkim 
Tygodniem, organizuję 
debatę na temat proce-
su Jezusa. Zaprosiłem na 
nią ks. prof. Waldema-
ra Chrostowskiego – bi-
blistę, kierownika Kate-

dry Egzegezy Starego Testamen-
tu Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie, 
oraz prof. Jarosława Warylew-
skiego – dziekana Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego.  

Myślę także o zorganizowa-
niu dla środowiska gdańskich 
prawników pielgrzymki na Jas-
ną Górę, która centralnie dla te-
go środowiska odbywa się tra-
dycyjnie od wielu lat w pierwszą 
sobotę października. Chciałbym 
także utworzyć radę duszpaster-
stwa prawników. Myślę o przy-
gotowaniu wspólnie takiego pro-
gramu, który by odpowiadał  za-
wodom prawniczym. A wszystko 
po to, by  środowisko prawnicze  
integrować. 

Czy  to duszpasterstwo wpi-
sze się w rzeczywiste potrzeby 
tych ludzi?  

– Myślę, że to zależy od 
osób zaangażowanych. Ludzie 
są dzisiaj bardzo zapracowani. 
Z jednej strony praca, dom, in-
ne obowiązki, z drugiej propo-
zycja formacyjna. Forma duszpa-
sterstwa musi być dzisiaj intere-
sująca, przyciągająca. Mam kilka 

pomysłów, ale dzisiaj jeszcze ich 
nie zdradzę. 

O co chodzi w pierwszej prowo-
kacji z Księdza strony – „Proce-
sie Jezusa”, debacie kapłana i 
prawnika?

– Kościół czyta nam w Wiel-
kim Tygodniu dwa razy opis Mę-
ki Chrystusa. Zanim doszło do 
wykonania wyroku – skazania  
Jezusa, odbył się proces z fał-
szywymi świadkami, fałszywy-
mi zeznaniami przed Sanhedry-
nem. Decydującym momentem 
w procesie było postawienie 
przez Kajfasza najważniejszego 
pytania: powiedz nam, czy Ty 
jesteś Mesjaszem – synem Naj-
wyższego?  Potem oczywiście 
odbył się proces przed Piłatem. 
Trzeba zauważyć, że Piłat, któ-
ry nie wnikał w konflikt Żydów, 
chciał na początku Chrystusa 
uwolnić. A więc z jednej strony 
Piłat był przychylnie nastawio-
ny do Chrystusa, ale jednocześ-
nie nie chciał wejść w konflikt 
z Sanhedrynem, Najwyższą Ra-
dą Żydowską. Tu  widzimy rela-
cje pomiędzy prawem rzymskim 
i żydowskim. Myślę, że w deba-
cie ten aspekt może być cieka-
wie wyeksponowany, a sama de-
bata może być pewnego rodzaju 
początkiem interesujących spot-
kań i rozmów środowiska praw-
niczego.

I dalsze pytania o prawdę – 
czym ona jest? To pewnego ro-
dzaju wytyczne i ciekawa wizja 
duszpasterstwa. 

– Trzeba powiedzieć, że ta 
dyskusja pomiędzy Chrystusem 
a Piłatem, który  nie wnikał w 
konflikt Żydów, czy Jezus jest 
Mesjaszem, nie odbywała się na 
płaszczyźnie religijnej. Piłat był 
człowiekiem, który chciał na po-
czątku Chrystusa uwolnić. Kwe-
stia  prawdy jest fundamentalna 
dla każdego człowieka: czy je-
stem człowiekiem, który kieru-
je się prawdą w życiu, czy jestem 
człowiekiem zakłamanym, kieru-
jącym się innymi wartościami w 
swoim życiu. 

Wyświęcony przez papieża Polaka, 
chciałby być duszpasterzem  
dla wszystkich jurystów.  
Z duszpasterzem prawników 
archidiecezji gdańskiej, ks. dr. 
Grzegorzem Świstem,  
nie tylko o prawie rozmawia 
Andrzej Urbański.
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Ks. Grzegorz 
Świst ma 
szeroką wizję 
duszpasterstwa 
prawników
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Wszystkie osoby szukające 
wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów związanych  
z niepełnosprawnością mogą 
znaleźć pomoc w gdyńskim 
Centrum Integracja przy  
ul. Traugutta 2. Jest  
to pierwsza w województwie 
pomorskim placówka  
założona przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji. 

Głównym zadaniem Cen-
trum Integracja, oprócz działań 
edukacyjno-informacyjnych, 
będzie działalność na rzecz ak-
tywizacji zawodowej osób nie-
pełnosprawnych. Mieszkaniec 
Gdyni poruszający się na wóz-
ku, który poszukuje dofinanso-
wania na dostosowanie miesz-
kania lub chce się dowiedzieć, 
jak napisać dobre CV, i wszyst-
kie inne osoby z jakimkolwiek 
problemem niepełnosprawno-
ści mogą znaleźć skuteczną po-
moc właśnie  w Centrum. – Bar-
dzo konkretną pomoc znajdą 
tutaj osoby niepełnosprawne, 
ich rodziny, opiekunowie i pra-
codawcy poszukujący pracow-
ników. Także organizacje po-
zarządowe oraz wszyscy zain-
teresowani tematyką niepełno-
sprawności – wyjaśnia Iwona 

Mianowska, koordyna-
tor działu informacji CI 
Gdynia. Wszyscy zain-
teresowani będą mogli 
m.in. dowiedzieć się, 
jak zdobyć dofinanso-
wanie na zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego i 
jak korzystać z ulg ko-
munikacyjnych. Osoby 
niepełnosprawne mo-
gą skorzystać z bez-
płatnej porady prawni-
ka czy psychologa. W 
ramach programu ak-
tywizacji zawodowej 
doradcy pomogą im w 
wyborze ścieżki karie-
ry zawodowej, napi-
saniu życiorysu i listu 
motywacyjnego oraz 
przygotowaniu do rozmowy o 
pracy. Centrum zajmie się rów-
nież pośrednictwem pracy, or-
ganizacją szkoleń zawodowych 
i warsztatów. 

Podobne centra działają już 
w innych miastach w Polsce. – 
Dzięki naszej pomocy już kilka-
set osób w województwach: ma-
zowieckim, małopolskim i lubu-
skim rozpoczęło nowe, aktyw-
ne i niezależne życie. Chcemy, by 
Centrum Integracja w Gdyni od-
nosiło podobne sukcesy – mówił 
podczas otwarcia Piotr Pawłow-

ski, prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Przyjaciół 
Integracji. Pomysłodaw-
cy tworzenia Centrum 
są przekonani, że w 
znacznym stopniu przy-
czyni się ono do po-
prawy sytuacji życiowej 
osób niepełnospraw-
nych w województwie 
pomorskim, a zarazem 
pozwoli wielu praco-
dawcom pozyskać war-
tościowych i solidnych 
pracowników. – Każde 
szkolenie i każda roz-
mowa kwalifikacyjna, 
której efektem będzie 
zatrudnienie przygoto-
wanego przez nas kan-
dydata, będzie dla nas 

źródłem satysfakcji – uważa Piotr 
Pawłowski. 

Centrum Integracja Gdynia 
jest czwartą tego typu placów-

ką. Pierwsza powstała cztery 
lata temu w Warszawie. Pod-
czas działalności udzieliła bli-
sko 40 tysięcy porad, a z jej 
inicjatywy powstało 14 pub-
likacji informacyjnych. Dzięki 
pomocy Centrum już ponad 
1000 osób niepełnosprawnych 
z Warszawy i okolic skorzy-
stało ze szkoleń oraz doradz-
twa zawodowego, a 250 zna-
lazło pracę. Centrum Integra-
cja Gdynia finansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach projektu Europejskie-
go Funduszu Społecznego pod 
nadzorem Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Wspiera je 
także Miasto Gdynia.  AU

Więcej na temat organizacji 
pozarządowych czytaj codziennie  
w „Dzienniku Bałtyckim” i słuchaj  
w Radiu Plus.  

Z Bursztynowym Mieczykiem w tle 

Centrum Integracja Gdynia
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KONTAKT Z CENTRUM 
INTEGRACJA  

GDYNIA
tel. (058) 660 28 38, 
faks (058) 660 28 50
e-mail: gdynia@integracja.org
ul. Traugutta 2, 00-388 Gdynia
Czynne od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9.00–17.00



STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI 
To prężnie działająca organizacja pozarządowa (non-profit), istniejąca od 
1995 roku. Działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez 
wspieranie ich przedsięwzięć, a także promocję idei integracji społecz-
nej i zawodowej tych osób z resztą społeczeństwa. Prowadzi liczne kam-
panie społeczne: Płytka wyobraźnia to kalectwo, Kampania Parkingowa, 
Sprawni w pracy. Stowarzyszenie było inicjatorem obchodów Roku Osób 
Niepełnosprawnych 2003 w Polsce. 
Kontakt: Iwona Mianowska, tel. 0-58 660 28 38



Pracownicy 
Centrum 
Integracja służą 
pomocą  
w rozwiązywaniu 
problemów 
osób niepełno-
sprawnych

Po prawej:
Również młodzi 
ludzie podczas 
studiów  
na Politechnice 
Gdańskiej 
uczą się, jak 
podchodzić 
do tematu 
niepełno-
sprawności 
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