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Odpust śś. Piotra i Pawła na wodach Zatoki Puckiej rozpoczął Rok Pawłowy

Burta w burtę  
uczcili Apostołów

Kilkadziesiąt jednostek pływających różnego typu zgromadziło się  
29 czerwca na wodach Zatoki Puckiej, by pod przewodnictwem  
abp. seniora Tadeusza Gocłowskiego modlić się w intencji rybaków i ich 
rodzin. Pielgrzymi powierzali Bogu przyszłość polskiego rybołówstwa, 
prosząc o mądrość dla polityków w kreowaniu polityki morskiej.  
Od niej zależy przyszłość nie tylko przepięknych pielgrzymek,  
ale przede wszystkim los wielu rybackich rodzin.
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Nominacja dla biskupa Kasyny
Polska. W związku z odejściem 
na emeryturę abp. Tadeusza 
Gocłowskiego na delegata Ko- 
misji Episkopatu Polski ds. 
Dusz-pasterstwa Ludzi Morza 

został wybrany biskup pomoc-
niczy Ryszard Kasyna (na zdję-
ciu). Wybór nastąpił w czasie 
344. Zebrania Plenarnego KEP 
w Katowicach 17 i 18 czerwca.

Cantemus Omnes
Gdynia. Działająca w ramach 
Pomorskiego Stowarzyszenia 
Musica Sacra Gdyńska Orkiestra 
Kameralna Sinfonietta Nornica 
zaprasza wszystkich na naj-
większe tegoroczne międzyna-
rodowe wydarzenie chóralne, 
które potrwa od lipca do grud-
nia br. w świątyniach Gdyni. 
Wykonawcami poszczegól-
nych koncertów będą świetne 
zespoły z Polski, Hiszpanii 
i Rosji, związane z uczelniami 
wyższymi. Najbliższy koncert 
odbędzie się 11 lipca (czwartek) 
w kościele oo. redemptorystów 
przy ul. Portowej 2, o godz. 19.00. 
W tym dniu wystąpi Kaliningrad 
Choir Cappella. Repertuar chóru 
zawiera utwory wszystkich epok 
i różnych stylów, począwszy od 
surowego (ścisłego) i wysokiego 
stylu starych mistrzów rosyjskiej 

muzyki folkowej. Chór wykonu-
je muzykę kościelną rosyjskich 
oraz zagranicznych kompozy-
torów a także rosyjskie utwo-
ry chóralne Rachmaninowa, 
Czajkowskiego, Schedrina, 
współczesną muzykę europej-
skich kompozytorów, rosyjskie 
pieśni folkowe, wśród nich także 
niektóre aranżacje rosyjskich 
pieśni folkowych Konstantina 
Belonogova. Wstęp na koncert 
wolny.

W trosce o wzory dla rodzin
Gdańsk-Oliwa. 26 czerwca 
z inicjatywy ks. prałata Edwarda 
Szymańskiego, kustosza sanktu-
arium Maryjnego w Trąbkach 
Wielkich, reprezentacja Kapituły 
Promowania Wzorowych Rodzin 
na obszarze archidiecezji gdań-
skiej została przyjęta przez metro-
politę gdańskiego abp. Sławoja 
Leszka Głódzia. Przewodniczący 
kapituły dr Ferdynand Froissart 
przedstawił genezę, ewolucję oraz 
owoce podjętego przed sześciu 
laty dzieła. W okresie tym nada-
no tytuły Rodzin Wzorowych 
i  Rodzin Wyróżnionych sześć-
dzięsięciorgu rodzinom z obsza-
ru archidiecezji gdańskiej. 

Arcybiskup zaaprobował myśl 
o kontynuacji tego dzieła i obiecał 
wsparcie własne oraz gdańskiej 
kurii w kwestii zachęcania pro-
boszczów do typowania rodzin ze 
swoich parafii. W związku z tym 
księża proboszczowie proszeni są 
o nadsyłanie opinii o rodzinach 
zasługujących na miano Rodziny 
Wzorowej z terenu swoich parafii 
do 15 sierpnia 2008 r., na adres: 
kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 6. 
Opinie o danej rodzinie powinny 
zawierać argumentację na temat 
wyjątkowości jej dokonań, które 
mogą dotyczyć każdej sfery ludz-
kiej aktywności.

Tabakiery rozdane
Gdynia. 21 czerwca w SP nr 6 
w Gdyni zostały rozdane medale 
„Srebrnej Tabakiery Abrahama”. 
„Tabakiera” jest nagrodą przy-
znawaną przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie – Oddział 
w Gdyni za wybitne zasługi dla 
rozwoju Kaszub. Każdego roku 
przyznawane są trzy; w tym 
roku otrzymali je Felicja Baska-
-Borzyszkowska, Aleksander 
Trzebiatowski i ks. prałat Ryszard 
Kwiatek, proboszcz parafii 
św. Wawrzyńca w Gdyni. Jako 
pierwszy w 1994 r. medal otrzy-
mał ks. Hilary Jastak, słynny 
proboszcz z parafii NSPJ w Gdyni. 
Uroczystość poprzedziła Msza św. 
w kościele św. Michała Archanioła 
w Gdyni-Oksywiu w intencji 
Antoniego Abrahama w 85. rocz-
nicę jego śmierci. Ks. Kwiatek jest 
nie tylko wielkim miłośnikiem 

Kaszub. Od wielu lat współpracu-
je z ZK-P; promuje język kaszubski 
w liturgii kościelnej podczas róż-
nych uroczystości.

III Cysterskie Lato Muzyczne
Żarnowiec. Pod wspólnym patro-
natem „Gościa Niedzielnego” i Radia 
Plus w kościele Zwiastowania Pana 
w Żarnowcu odbędzie się cykl let-
nich koncertów. Początek w każdą 
niedzielę o godz. 20.30. 6 lipca wystą-
pi Roman Perucki (organy) przy 
akompaniamencie Marii i Łukasza 

Peruckich (skrzypce). 13 lipca na 
organach zagra Iwona Muller- 
-Kukulska wraz z Łukaszem Ku- 
kulskim – klarnet. 20 lipca na orga-
nach zagra Franz Hauk z Niemiec, 
a 27 lipca Francuzi: Christian 
Bacheley – organy i Pierre Kumor 
– trąbka.

Spotkanie z abp. Sławojem Leszkiem Głódziem. Od lewej: radna 
Halina Szumiłło, ks. Stanisław Łada, dr Barbara Froissart,  
ks. Edward Szymański, dr Ferdynard Froissart

Ks. Ryszard Kwiatek 
nad grobem Antoniego 
Abrahama

Adres redakcji: 
ul. Cystersów 11, 80-330 Gdańsk
Telefon/faks 058 554 34 15
Redagują: 
ks. Sławomir Czalej – dyrektor oddziału, 
Andrzej Urbański

gdansk@goscniedzielny.pl
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D okładnie w pierwszą rocznicę 
XXII Światowego Kongresu 

Apostolstwa Ludzi Morza – 24 
czerwca – od uroczystej Mszy 
św. odprawionej przez metro-
politę gdańskiego w kościele oo. 
redemptorystów w Gdyni rozpo-
częły się na Wybrzeżu Dni Morza.  
– Pragniemy modlić się za tych, co 
na morzu zginęli, za ich rodziny 
i za nas, co z morzem jesteśmy tak 
blisko związani – powiedział na 
początku Eucharystii redempto-
rysta o. Edmund Pracz, europej-
ski koordynator Duszpasterstwa 
Ludzi Morza. Po Mszy św. barwny 
i umundurowany korowód prze-
szedł ul. Świętojańską pod płytę 
pamiątkową Marynarza Polskiego 
na Skwerze Kościuszki.

Katolicy na morzach
Do XXII Kongresu odwołał 

się również w swojej homilii abp 
Sławoj Leszek Głódź, przytacza-
jąc ważne stwierdzenie kard. 
Agostino Marchetto, sekretarza 

Papieskiej Rady Duszpasterstwa 
Migrantów i Podróżujących, który 
przed rokiem w Gdyni powiedział: 
„Apostolstwo Ludzi Morza jest 
dziełem kościelnym, organizacją 
duszpasterską prowadzącą ponad 
110 ośrodków morskich i kapela-
nii, obecną w niemal wszystkich 
wielkich portach świata. Szacuje 
się, że jedynie w żegludze handlo-
wej pracuje 1,2 mln marynarzy, 
z których większość stanowią ka-
tolicy. W rybołówstwie natomiast 
zatrudnionych jest 41 mln ludzi. 
Należy pamiętać, że 90 proc. świa-
towego handlu odbywa się drogą 
morską. Chodzi więc o sektor bar-
dzo rozległy, ale i o jeden z naj-
niebezpieczniejszych zawodów 
świata…”. Metropolita gdański 
przywołał ponadto biblijny ob-
raz stworzenia z Księgi Rodzaju, 
w której czytamy, że „Na począt-
ku Bóg stworzył niebo i ziemię. 
(…) Niechaj zbiorą się wody spod 
nieba w jedno miejsce i niech się 
ukaże powierzchnia sucha! A gdy 

tak się stało, Bóg nazwał tę suchą 
powierzchnię ziemią, a zbiorowi-
sko wód nazwał morzem”. – Mo-
rze jako żywioł nęci swą urodą, 
ale i niepokoi. Daje poczucie siły 
i radości, lecz niesie też niebezpie-
czeństwo: burzy, śmierci, a także 
samotności – powiedział metropo-
lita gdański. Ale to właśnie morze 
„pozwala lepiej zrozumieć ludzką 

,słabość, ograniczoność i wszech-
moc Boga, dostrzec wartość zie-
mi, potrzebę drugiego człowieka, 
docenić więź rodzinną i wartość 
wspólnoty, także parafialnej 
i środowiska osób bliskich” – 
przytoczył pamiętne słowa Jana 
Pawła II, wypowiedziane w Gdyni 
w czerwcu 1987 r.

Ks. Sławomir Czalej

Świadomość morska zagrożona
Waldemar Jaroszewicz, przewodniczący związku 
miast i Gmin morskich
– niestety, dziś Święto morza jest kojarzone raczej ze 
świętem resortowym. myślę, że to ostatni moment, by 
władze, a także środki społecznego przekazu zaczęły 
wspólnie(!) przywracać w życiu państwa i narodu 

polską tematykę morską (również gospodarczą), związaną 
z naszą historią, teraźniejszością i przyszłością. podobnie jak to 
było wówczas, kiedy inauguracja Święta morza odbywała się 
równocześnie we wszystkich miejscowościach tego samego dnia 
i o tej samej godzinie na sygnał przekazany przez polskie radio. 
Grano hymn narodowy, w większych miejscowościach wciągano 
na maszt banderę marynarki wojennej. Święto morza miało 
rangę święta państwowego, mimo że nie był to dzień wolny od 
pracy. 
czy będą to tylko nostalgiczne wspomnienia? czy w jakiejś 
części uda się ocalić świadomość morską społeczeństwa? będzie 
to zależeć od tego, czy osoby dzierżące jakąkolwiek władzę 
uświadomią sobie, że państwo morskie powinno prowadzić 
politykę morską... no chyba że mamy tylko dostęp do morza i nic 
z tego faktu nie musi wynikać.

Dni Morza w Gdyni

Za tych, co zginęli, i tych, co pracują 
– Nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o jakiejś 
katastrofie na morzach i oceanach. Wystarczy 
tylko wspomnieć setki ludzi, którzy ostatnio 
zatonęli na promie u wybrzeży Filipin 
– powiedział w homilii abp Sławoj Leszek Głodź.
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Oprawa Mszy św. odprawionej przez abp. Sławoja Leszka Głódzia na rozpoczęcie Dni Morza była prawdziwie marynarska
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W zasadzie wakacje zaczęły 
się już od wielkiego wyda-

rzenia, jakim były dwudniowe ob-
chody Dnia Dziecka. Teraz pełnią 
wakacyjnego szczęścia cieszy się 
kilkaset dzieci. Turnusy rozpoczę-
ły dzieci z polskich rodzin miesz-
kających za naszą wschodnią gra-
nicą. Dzień Dziecka w tym roku był 
rzeczywiście wyjątkowy. I choć od 
tego momentu minęło już sporo 
czasu, warto go przypomnieć, bo 
dotyczył bezpieczeństwa nad wodą 
i był pewnego rodzaju przygoto-
waniem do wakacji. Dni te prze-
biegały pod hasłem „Bezpieczni 
nad wodą” i przygotowane zosta-
ły przez gdańską Caritas wraz 

z Klubem Kajakowym „Żabi Kruk” 
oraz Fundacją Ratownictwa 
„Bezpieczni nad Wodą”. Od począt-
ku wakacji około dwustu dzieci 
z Rosji, Białorusi i Ukrainy prze-
bywa na wakacjach w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Warzenku. 
Jezioro, plac sportowo-rekreacyj-
ny, mnóstwo atrakcji przygoto-
wywanych przez wolontariuszy, 
którzy chętnie poświęcają swój 
czas, dzieląc go z potrzebującymi 
dziećmi – do takiego stanu rzeczy 
już się przyzwyczailiśmy. Okazuje 
się jednak, że z roku na rok wolon-
tariuszy jest coraz mniej, bo wielu 
z nich w czasie wolnym od nauki 
dorabia za granicą.  au

Na górskich szlakach, wędrownych obozach, 
spływach kajakowych i wypoczynku 
stacjonarnym. W tym roku Caritas archidiecezji 
gdańskiej przygotowała atrakcje dla 
najmłodszych, starszych i najstarszych.

Wakacje z Caritas

By być szczęśliwym

Caritas pomaga wszystkim – od najmniejszych do najstarszych

Inne barwy życia

Andrzej Urbański: Czy 
to już norma, że zaczy-
nacie od pomocy dzie-
ciom z polskich rodzin 
żyjących za granicą?
Ks. Ireneusz Bradtke: 
– Pierwszą grupą, którą 
przyjęliśmy, były dzie-
ci z Litwy i Białorusi. 
Następna pochodzi z Ukrainy. Nie 
wyobrażam sobie, że moglibyśmy  
zapomnieć o tych, którzy potrze-
bują naszego wsparcia, a których 
korzenie są polskie. Dzięki tej ini-
cjatywie wiele rodzin dostrzega 
choćby tę skromną łączność 
z macierzą. Wiemy, że tam wciąż 
jest wiele ubóstwa. 

Czy organizujecie im 
tylko wypoczynek, czy 
coś więcej? 

– Zawsze staramy 
się organizować wypo-
czynek połączony z edu-
kacją. Czas spędzony 
w naszym ośrodku jest 
bardzo urozmaicony. 

Chodzi przede wszystkim o to, by 
dzieci nauczyły się języka swoich 
dziadków i rodziców. Przygoto-
waliśmy dla nich również pro-
pozycje sportowe, informacyjne 
i historyczne. 

Czy, podobnie jak w latach ubie-
głych, przygotowujecie w czasie 

wakacji również propozycje dla 
młodzieży? 

– Program wakacji jest bar-
dzo przemyślany i dostosowany 
do różnych kategorii wiekowych. 
Stacjonarne kolonie w Warzeniu 
to oferta na cały czas letni. Dla 
gimnazjalistów przygotowaliśmy 
spływy kajakowe. Jedną z pro-
pozycji są też obozy wędrowne 
w Bieszczadach. 

Czy środki finansowe na 
opłacenie wakacji pochodzą 
z Wigili jnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom?

– W dużej części tak, choć 
nie całkowicie. Część środków 
pochodzi z ministerstwa, kura-
torium, senatu oraz ludzi dobrej 
woli, którzy wspierają nasze 
inicjatywy. 

 Czy w czasie wakacji pomagają 
wolontariusze? 

– To oczywiście bardzo istotna 
część naszego wakacyjnego projek-
tu, choć z roku na  rok jest ich coraz 
mniej. Szukają pracy i doświadcze-
nia za granicą. Jest jednak wielu, 
którzy mówią mi, że dużo się przy 
tego typu akcjach uczą. 

Czego na przykład? 
– Innego podejścia do czło-

wieka. Poznają inne barwy ży-
cia, nieznane wcześniej. Dzieci, 
z którymi przebywają, pochodzą 
z różnych rodzin. Niosą ze sobą 
wartości, o których często słyszy-
my w mediach. Jeden z wolontariu-
szy powiedział mi ostatnio, że na 
wakacjach z Caritas dojrzewa. Oni 
po prostu uczą się z nami prawdzi-
wego życia. •

Rozmowa z ks. Ireneuszem Bradtke, 
dyrektorem Caritas Archidiecezji Gdańskiej
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Na imieniny i Dzień Ojca

Odzyskać dom 

Z enon od przeszło pięciu lat 
nie pije; pił przez 14. Rodzinę 

stracił 18 lat temu. – W więzieniu 
znalazłem się dlatego, że nie pła-
ciłem alimentów – mówi. Dzięki 
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 
Wychodzącym na Wolność 
„Emaus” i władzom miasta 
Gdańska, w Dniu Ojca – i w swoje 
imieniny – otrzymał mieszkanie. 
Wierzy, że zamieszka w nim kie-
dyś także jego żona, że odwiedzą 
go jego dwie córki.

Terapia sercem
– W Stowarzyszeniu pracuję 

od początku, czyli od dwunastu 
lat. Przez dwa lata staraliśmy się 
o lokalizację. Nie było łatwo, bo 
początkowo sąsiedzi nie chcieli 
się zgodzić na nasze sąsiedztwo 
– mówi Urszula Katyszewska. 
Jak zaznacza, nie jest to kolejna 
noclegownia, ale dom przez duże 
„D”, gdzie panuje samokontrola, 
zaufanie, ale i konsekwencja w te-
rapii. – Rotacja jest ogromna, bo 
przewinęło się tu 160 mężczyzn. 
Ale nawet jeżeli udałoby się pomóc 
jednemu, to warto się starać – tłu-
maczy. Urszula, z zawodu ekonomi-
sta, obecnie na emeryturze, sama 
doświadczyła pomocy ludzi, kiedy 
zginął jej mąż. – Dzisiaj po prostu 
staram się oddać innym to, co sama 
wtedy dostałam. Chociaż muszę 
powiedzieć, że pomagamy sobie 
nawzajem, bo ja też czerpię z tego 
siłę – mówi. W drzwiach domu 
stają więc mężczyźni bez doku-
mentów, bez pomysłów na życie, po 
pobycie w zakładzie karnym. – Po 
wywiadzie i zgodzie księdza Zroja 
zaczyna się rejestracja w urzędzie 
pracy, wyrabianie dokumentów. Ja 
staram się nie robić nic za panów, 
ale tylko ich informować – mówi 
Urszula. Po latach spędzonych 
w więzieniu trzeba czasami spo-
ro czasu na przestawienie się i na 
przezwyciężenie szoku.

– Pytanie, jak pomóc wy-
chodzącym na wolność, którzy 
tworzą później tzw. recydywę, 
zrodziło się na Kurkowej – mówi 
ks. Roman Zrój, kapelan Aresz-
tu Śledczego przy ul. Kurkowej 
w Gdańsku. Najgorszy jest brak 
mieszkania i pracy. – Dać komuś 
kilka złotych i powiedzieć: „radź 
sobie…” – no to efekt łatwo przewi-
dzieć – dodaje. Pomysł na organi-
zowanie mieszkań Stowarzysze-
nie wzięło z „Monaru”. Mężczyźni 
sami je sobie później remontują. 
– Zenon był na dnie, pił tak, że był 
zupełnym degeneratem. Pierwszy 
raz się nie udało. Przyszedł po raz 
drugi i powiedział: „Ja naprawdę 
chcę” – mówi ks. Zrój.

Kobiety
– Przychodzą do mnie przed-

stawiciele wielu stowarzyszeń, 
fundacji i fundacyjek. Są wśród 
nich jednak takie jak „Emaus”, 
które nie tylko są skuteczne, ale 
pomagają miastu rozwiązać po-
ważne problemy. Te staramy się 
wspierać przede wszystkim – 
mówi wiceprezydent Gdańska 
Maciej Lisicki. W ciągu dziesię-
ciu lat istnienia Stowarzyszenia 
„Emaus” już ośmiu mężczyzn 
otrzymało mieszkania, nie licząc 
tych, którym udzielono pomocy 
w znalezieniu pracy i zdobyciu 
zawodu. – Podstawą jest bowiem 
nauka, obok Dekalogu i pracy. To 
jest warunek pobytu w naszym 
domu – mówi ks. Zrój. W planach 
jest utworzenie domu dla kobiet. Te 
niestety coraz częściej znajdują się 
wśród osadzonych w więzieniu. Do 
tego stopnia, że w ubiegłym roku 
został dla nich utworzony osobny 
oddział na Kurkowej. – Kobiety 
wychodzą z więzień z dziećmi 
i  zwykle nie mają się gdzie po-
dziać. Pozostaje więc melina, ale 
o swojej godności można wtedy 
zapomnieć… – dodaje kapelan.

Jak obiecał prezydent Lisicki, 
miasto zrobi wszystko, żeby taki 
dom powstał i to jak najszybciej. 

Na pewno będą też nowe mieszka-
nia dla zresocjalizowanych.

Ks. Sławomir Czalej

– Spałem po piwnicach, zsypach, a wszystko 
przez alkohol; czasami to nawet nie pamiętam, 
jak wracałem do domu. Straciłem wszystko 
i teraz próbuję to odbudować – mówi Zenon 
Marczyk, alkoholik.

■ R e K l A m A ■

Nareszcie w domu. Od lewej: ks Roman Zrój, Zenon Marczyk, 
wiceprezydent Maciej Lisicki
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Neprezbiterzy:
• ks. Krzysztof Grzemski – do parafii św. 
Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu
• ks. Wojciech Leoniuk – do parafii Świętej 
Trójcy w Wejherowie
• ks. Michał Lewiński – do parafii 
Wniebowzięcia NMP w Żukowie
• ks. Jarosław Lisica – do parafii św. Jadwigi 
Śląskiej w Gdańsku-Nowym Porcie
• ks. Karol Pstrągowski – do parafii św. 
Ojca Pio w Gdańsku-Ujeścisku
• ks. Sebastian Soliński – do parafii św. 
Michała Archanioła w Starzynie
• ks. Piotr Wiecki – do parafii św. Kazimierza 
Królewicza w Gdańsku-Zaspie
• ks. Krystian Wilczyński – do parafii św. 
Antoniego Padewskiego w Redzie
• ks. Bartłomiej Zentkowski – do parafii 
św. Wawrzyńca w Luzinie

Zmiany 
na stanowisku proboszczów
• ks. Tadeusz Balicki odchodzi ze stano-
wiska administratora parafii św. Brygidy w 
Gdańsku na stanowisko proboszcza parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni- 
-Witominie
• ks. Tomasz Biedrzycki odchodzi ze stano-
wiska pomocy duszpasterskiej w parafii św. 
Brygidy w Gdańsku na stanowisko proboszcza 
parafii św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku-
-Złotej Karczmie
• ks. Krzysztof Czaja odchodzi ze stano-
wiska proboszcza z parafii św. Antoniego z 
Padwy we Wocławach na stanowisko pro-
boszcza parafii Niepokalanego Serca Maryi 
w Gdyni-Karwinach

• ks. Jan Gabański odchodzi ze stanowi-
ska proboszcza z parafii Niepokalanego Serca 
Maryi w Gdyni-Karwinach na stanowisko 
proboszcza parafii św. Izydora w Gowinie
• ks. Jan Jasiewicz odchodzi ze stanowiska 
pomocy duszpasterskiej w parafii Opatrzności 
Bożej w Gdańsku-Zaspie na stanowisko admi-
nistratora parafii św. Brygidy w Gdańsku
• ks. Zygfryd Leżański odchodzi ze stanowi-
ska proboszcza z parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Gdyni-Witominie na stanowisko 
proboszcza parafii św. Anny w Chałupach
• ks. Waldemar Naczk odchodzi ze sta-
nowiska wikariusza parafii NMP Królowej 
Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu na 
stanowisko proboszcza parafii św. Antoniego 
z Padwy we Wocławach
• ks. Władysław Pałys odchodzi ze sta-
nowiska proboszcza z parafii św. Rafała 
Kalinowskiego w Gdańsku-Złotej Karczmie 
na stanowisko proboszcza parafii św. 
Maksymiliana Kolbego w Gdyni-Witominie
• ks. Albin Potracki został zwolniony ze 
stanowiska proboszcza parafii Wniebowzięcia 
NMP i św. Katarzyny w Redzie
• ks. Edward Rusiński został zwolniony ze 
stanowiska proboszcza parafii św. Izydora 
w Gowinie

• ks. Edmund Skalski odchodzi ze stanowi-
ska proboszcza z parafii św. Maksymiliana 
Kolbego w Gdyni-Witominie na stanowisko 
proboszcza do parafii NMP Królowej Polski 
w Gdyni-Śródmieściu
• ks. Marian Świątek odchodzi ze stanowiska 
proboszcza z parafii św. Anny w Chałupach na 
stanowisko proboszcza parafii Wniebowzięcia 
NMP i św. Katarzyny w Redzie
• ks. Edmund Wierzbowski został zwol-
niony ze stanowiska proboszcza parafii NMP 
Królowej Polski w Gdyni

Zmiany 
na stanowisku wikariuszy
• ks. Grzegorz  Bączkiewicz, wikariusz 
w parafii św. Brata Alberta w Gdańsku- 
-Przymorzu – na wikariusza parafii NMP 
Królowej Różańca Świętego w Gdańsku- 
-Przymorzu
• ks. Tomasz Chłopicki, wikariusz w parafii 
św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku-Zaspie 
– na wikariusza parafii Chrystusa Odkupiciela 
w Gdańsku-Żabiance
• ks. Krzysztof Czabaj – na wikariusza w 
parafii św. Walentego w Gdańsku-Matarni
• ks. Rafał Czaja, wikariusz w parafii 

Walizki i kartony 
w ruch!

Zmiany i nominacje. 
Corocznie najbardziej 
oczekiwane numery 
gdańskiego „Gościa” 
to oczywiście te 
informujące, jaka będzie 
nowa parafia naszego 
księdza wikariusza 
czy proboszcza. Tym 
razem nie będziemy 
Was, drodzy Czytelnicy, 
trzymać w cotygodniowej 
niepewności 
w odcinkach… 
Poniżej wszystkie 
przesunięcia.
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św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku-
Suchaninie – na wikariusza parafii św. Józefa 
w Gdańsku--Przymorzu
• ks. Adam Czuj, wikariusz w parafii św. 
Walentego w Gdańsku-Matarni – na wika-
riusza parafii św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-
-Starych Szkotach
• ks. Marek Czyżewski, wikariusz w para-
fii św. Barbary w Gdańsku – na wikariusza 
parafii św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku-
-Suchaninie
• ks. Marcin Dera, wikariusz w parafii św. 
Józefa w Gdańsku Przymorzu – na wikariusza 
parafii Chrystusa Króla w Gdańsku
• ks. Piotr Dobek, wikariusz w parafii św. 
Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu – na 
wikariusza parafii NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu
• ks. Marek Dynia, wikariusz w parafii 
Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-
-Wrzeszczu – na wikariusza parafii NMP 
Królowej Polski w Gdyni
• ks. Sławomir Drzeżdżon, wikariusz w 
parafii św. Jadwigi Królowej w Gdańsku-Oruni 
– na wikariusza parafii św. Maksymiliana 
Kolbego w Strzebielinie
• ks. Andrzej Friedel, wikariusz w 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Pszczółkach – na wikariu-
sza parafii Świętej Rodziny 
w Gdyni-Grabówku
• ks. Ryszard Gros, 
wikariusz w parafii św. 
Andrzeja Boboli w Sopocie 
– na wikariusza parafii 
św. Jana Chrzciciela i św. 
Alberta Chmielowskiego 
w Gdyni-Chyloni

• ks. Bogdan Hoppe, wikariusz w parafii św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie – 
na wikariusza parafii NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu
• ks. Marcin Jarosz, wikariusz w parafii 
św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu – na 
wikariusza parafii św. Jadwigi Królowej w 
Gdyni-Karwinach
• ks. Andrzej Jereczek, wikariusz w parafii 
św. Michała Archanioła w Starzynie – na wika-
riusza parafii śś. Piotra i Pawła w Gdańsku
• ks. Eugeniusz Klawikowski, wikariusz 
w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Gdańsku – na wikariusza parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Gdyni-Demptowie
• ks. Daniel Knapiński, wikariusz w parafii 
Świętej Trójcy w Wejherowie – na wikariusza 
parafii św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach
• ks. Marek Krampa, wikariusz w para-
fii św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku-Nowym 
Porcie – na wikariusza parafii św. Franciszka 
z Asyżu w Gdańsku-Siedlcach
• ks. Łukasz Kos, wikariusz w parafii 
Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku-Żabiance – 
na wikariusza parafii św. Michała Archanioła 
w Sopocie
• ks. Tomasz Kotwica, wikariusz w 
parafii NMP Królowej Różańca Świętego w 
Gdańsku-Przymorzu – na wikariusza para-
fii Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny w 
Redzie
• ks. Jacek Kowalewski, wikariusz w parafii 
św. Pawła Apostoła w Gdyni-Pogórzu Górnym 
– na wikariusza parafii Świętej Rodziny w 
Gdańsku-Stogach
• ks. Janusz Kowalski, wikariusz w parafii 
św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu 
– na wikariusza parafii Świętej Trójcy w 
Wejherowie
• ks. Piotr Majewski, wikariusz w parafii 
Matki Bożej Różańcowej w Gdyni-Demptowie 
– na wikariusza parafii NMP Matki Kościoła i 
św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku
• ks. Jerzy Maliński, wikariusz w parafii bł. 
Edmunda Bojanowskiego w Rumi – na wikariu-
sza parafii św. Andrzeja Boboli w Sopocie
• ks. Grzegorz Miloch, wikariusz w parafii 
NMP Królowej Polski w Gdyni – na wikariu-
sza parafii św. Michała Archanioła w Gdyni- 
-Oksywiu
• ks. Marek Palusiński, wikariusz w para-
fii św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Starych 
Szkotach – na wikariusza parafii św. Jana 
Chrzciciela i św. Alberta Chmielowskiego w 
Gdyni-Chyloni
• ks. Adam Pleskot, wikariusz w parafii 

Nawiedzenia NMP w Jastarni – na wikariu-
sza parafii Chrystusa Króla w Gdyni-Małym 
Kacku
• ks. Andrzej Popielarski, wikariusz w 
parafii Świętej Trójcy w Wejherowie – na 
wikariusza parafii św. Pawła Apostoła w 
Gdyni-Pogórzu
• ks. Michał Ratajski, wikariusz w parafii 
św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Siedlcach – 
na wikariusza parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Gdańsku
• ks. Sebastian Reszke, wikariusz w parafii 
św. Wawrzyńca w Luzinie – na wikariusza para-
fii św. Jadwigi Królowej w Gdańsku-Oruni
• ks. Grzegorz Rutana, wikariusz w para-
fii Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach – na 
wikariusza parafii Matki Bożej Różańcowej 
w Gdyni-Demptowie
• ks. Maciej Rychert, wikariusz w parafii 
Chrystusa Króla w Gdańsku – na wikariusza 
parafii Nawiedzenia NMP w Jastarni
• ks. Piotr Tartas, wikariusz w parafii św. 
Antoniego Padewskiego w Redzie – na wika-
riusza parafii Najświętszego Serca Jezusowego 
w Gdańsku-Wrzeszczu
• ks. Zbigniew Wądrzyk, wikariusz w 
parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku – na 
wikariusza parafii św. Stanisława Biskupa w 
Gdańsku-Wrzeszczu
• ks. Marek Wirkus, wikariusz w para-
fii NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny 
Szwedzkiej w Gdańsku – na wikariusza parafii 
św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu
• ks. Piotr Wrzesiński, wikariusz w parafii 
Chrystusa Króla w Gdyni-Małym Kacku – na 
wikariusza parafii św. Jerzego w Sopocie
• ks. Robert Zieliński, wikariusz w parafii 
św. Michała Archanioła w Sopocie – na wika-
riusza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Pszczółkach
• ks. Rafał Ziemann, wikariusz w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Żukowie – na wika-
riusza parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w 
Gdańsku-Chełmie

Pomoc duszpasterska
• ks. Sławomir Czalej, wikariusz w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni – 
pomoc duszpasterska do parafii św. Andrzeja 
Boboli w Gdyni-Obłużu
• ks. Jarosław Dittmer – pomoc duszpa-
sterska do parafii św. Kazimierza Królewicza 
w Gdańsku-Zaspie
• ks. Aleksander Młodecki – pomoc dusz-
pasterska do parafii Najświętszego Serca 
Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu
• ks. Ireneusz Stożyński, pomoc duszpaster-
ska w parafii Niepokalanego Serca Maryi w 
Gdyni-Karwinach – pomoc duszpasterska do 
parafii św. Michała Archanioła w Sopocie
• ks. Piotr Zygmunt, pomoc duszpasterska 
w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w 
Gdańsku-Wrzeszczu – pomoc duszpasterska 
do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Gdyni. •

Walizki i kartony 
w ruch!

Wręczenie 
dekretów 
odbyło się 
w Kaplicy 
Królewskiej  
po święceniach 
kapłańskich. 
Wcześniej 
nic nie było 
wiadomo
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Letni konkurs gdańskiego „Gościa” i Wydawnictwa Region

Filary ziemi
– Tutaj tak naprawdę 
nic nie jest pewne. 
Jedynie dęby, gdyby 
mogły mówić, 
opowiedziałyby 
wszystko – mówi 
ks. Krzysztof 
Czaja, proboszcz 
z żuławskich 
Wocławów.

J adąc krajową drogą nr 7 
z Gdańska na Warszawę, dosyć 

szybko dojeżdżamy do krzyżów-
ki prowadzącej nas skrótem do 
Pruszcza Gdańskiego. Wystarczy 
przejechać w tamtym kierunku 
pół kilometra, żeby natrafić na 
wyrastające z ziemi ruiny śre-
dniowiecznego kościoła.

Więcej pytań  
niż pewników

Od kiedy istnieje kościół we 
Wocławach, do końca nie wiado-
mo. Wiadomo natomiast, że sama 
miejscowość została ujęta wraz 
z dwudziestoma wsiami w spisie 
zarządzonym przez Władysława 
Łokietka w 1308 r. Same ruiny ko-
ścioła pochodzą z XIV w. – Dlatego 
też w tym roku przygotowujemy 
się do obchodów 700-lecia istnienia 
Wocław i w jakimś sensie naszej 
parafii – mówi ks. Czaja. Katolic-
ką świątynię w XVII w. przejęli 

protestanci, którzy współegzy-
stowali tutaj z katolikami, holen-
derskimi menonitami i Żydami. 
Bogaci gospodarze tych ziem, 
w większości Niemcy, a zatem 
protestanci, sprowadzali do pra-
cy robotników z Kaszub. Byli to 
głównie pracownicy sezonowi, 
a pragnieniem właścicieli ziem-
skich było ich osiedlenie na stałe 
właśnie na Żuławach. – Wiado-
mo, że Kaszubi byli katolikami. 
Dzięki staraniom protestantów 
biskup chełmiński Leon Redner 
30 marca 1887 r. erygował parafię 
pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, wybudowaną w latach 
1869–1870 – opowiada proboszcz. 
Żeby było ciekawiej, katolicki 
kościół pomagali budować sami 
protestanci. 

O swoistym ekumenizmie 
praktycznym, obok pokojowej 
współegzystencji – pewnie także 
za sprawą małżeństw mieszanych 
– może świadczyć jeszcze jeden 
fakt. 1 września 1939 r. został aresz-
towany przez gestapo wocławski 
proboszcz Bernard Wiecki. – 
Proboszcz protestancki ujął się za 
swoim kolegą, ale niestety nic nie 
udało mu się wskórać – mówi ks. 
Czaja. Ksiądz Bernard został roz-
strzelany w połowie stycznia 1940 
r. w obozie koncentracyjnym Stut-
thof. Istnieją poszlaki wskazujące, 
że rozstrzelano go razem z obroń-
cami Poczty Polskiej w Gdańsku, 
ale brak, jak na razie, dowodów 
potwierdzających tę wersję.

Nieme nagrobki
W 1945 r. Wocławy znalazły 

się na linii frontu. – Miejscowość 
kilkakrotnie przechodziła z rąk do 
rąk – opowiada ks. Czaja. Żołnie-
rze radzieccy wywozili na wozach, 
co się dało, m.in. zboże. Pewnego 
razu, kiedy Niemcy przypuścili 
kontratak, ci wjechali wozami do 
katolickiego kościoła i wozy pod-
palili. Reszty dopełnił czas. Dzisiaj 
na miejscu, gdzie stał kościół ka-
tolicki, obok Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Ziemi Polskiej, która 
wcześniej była plebanią, stoi krzyż, 
a wśród chaszczy znajdują się 
resztki nagrobków. – 1 września 
odprawiam tutaj polową Mszę św. 
i razem z uczniami porządkujemy 
teren – mówi proboszcz. Wszyst-
ko to jakieś kolejne 500 m dalej 
w kierunku na Pruszcz Gdański, 
za ruinami kościoła z XIV w., czyli 
poprotestanckiego. Ten także nie 
zachował się do naszych czasów, 
ponieważ pod koniec lat 40. wybu-
chła w nim nierozbrojona bomba. 
2 lutego 1982 r. bp Lech Kaczmarek 
erygował parafię w Trutowych, 
a parafia we Wocławach otrzy-
mała tego dnia tytuł św. Antonie-
go Padewskiego. – Co ciekawe, 
katolicka parafia we Wocławach 
była do 1945 r. drugą katolicką pa-
rafią na Żuławach do linii Wisły. 
Pierwsza, do dzisiaj istniejąca, 
znajduje się w Giemlicach – mówi 
ks. Krzysztof.

Podstawowym problemem 
parafian jest dziś zabezpieczenie 

przepięknych gotyckich murów 
przed dewastacją. Na najpilniej-
sze prace potrzeba 300 tys. zł, a na 
doprowadzenie terenu do stanu 
„ruin stałych” ok. 2,7 mln zł. Na 
konserwację i wydobycie czekają 
trzy popękane płyty nagrobne; 
jedną z nich możemy zobaczyć na 
środku ocalałych ruin kościoła. 
Dwie zostały już zakonserwowa-
ne i czekają na swoje miejsce przy 
kościele, gdzie stworzone zostanie 
lapidarium. Na razie możemy je 
oglądać przy wiekowym dębie, 
co to widział wszystko.

Ks. Sławomir Czalej

Gotyckie mury wymagają zabezpieczenia przed dewastacją Ks. Krzysztof Czaja o tajemnicach Wocławów wie niemal wszystko

Pytanie 
konkursowe nr 1
Jakie było pierwsze 
wezwanie kościoła 
parafialnego  
we Wocławach? 

odpowiedzi można 
przesyłać na adres redakcji 
mailem lub na kartach 
pocztowych. należy podać 
imię, nazwisko oraz  
nr telefonu. wydawnictwo 
region ufundowało dla 
naszych czytelników po trzy 
nagrody książkowe (albumy 
i przewodniki). o nagrodach 
decyduje losowanie.
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