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– Ciało cierpi, 
ale dusza się raduje 
– opowiada o swojej 
wędrówce na Jasną 
Górę Krystyna 
zielman z Gdańska. 
do Częstochowy 
wyruszyły 
już wszystkie grupy 
pielgrzymkowe 
z Wybrzeża. 

K ilkaset osób z Gdańskiej Pie-
szej Pielgrzymki wyruszyło 
na Jasną Górę. „W Komunii 

z Bogiem”– to tegoroczne hasło prze-
wodnie pątników. – Trzeba jednak pa-
miętać, że pielgrzymka to coś więcej 
niż urlop czy wypoczynek. To wysi-

łek, którego nie można po-
równać ani z pracą fizyczną, 
ani z odpoczynkiem nad je-
ziorem – opowiada K. ziel-
man. To także czas pewne-
go rodzaju umartwienia, 
ale i radości z bycia z dru-
gim człowiekiem. – Przede 
wszystkim są  to  jednak 
chwile odkrywania rela-
cji z  Panem Bogiem – podkreśla 
ks. Krzysztof Ławrukajtis, kierow-
nik Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki 
na Jasną Górę. 

Pielgrzymi z  Gdańska wyru-
szyli zaraz po porannej Mszy św., 
odprawionej 28 lipca w bazylice Ma-
riackiej. W ciągu 16 dni wędrówki 
po polskich drogach przejdą prawie 
600 kilometrów. 

Ci, którzy nie są w stanie pielgrzy-
mować pieszo, mogą przyłączyć się 
do tzw. Grupy złotej. – Jest ona niejako 

duchowym zapleczem piel-
grzymki. osoby pozostające 
w domach proszą pątników 
o  modlitwę. Kapłani po-
dążający do jasnogórskie-
go sanktuarium każdego 
dnia odprawiają Msze św. 
w ich intencjach, a wszyscy 
pielgrzymi dołączają swoje 
wyrzeczenia i  codzienną 

modlitwę – dodaje ks. Ławrukajtis. 
Warto przypomnieć, że  piel-

grzymkę można śledzić w internecie. 
Treść konferencji, codzienne serwisy 
z trasy, audycje radia pielgrzymkowe-
go – to wszystko znajdziemy na stro-
nie internetowej www.pielgrzymka.
gda.pl. 

Tegoroczny sezon pielgrzymowa-
nia zakończy się 14 sierpnia w San-
ktuarium Matki Bożej Brzemiennej 
w Gdańsku-Matemblewie Apelem 
Jasnogórskim. au 
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Przez lata wędrowali 
razem, odkrywali 

nowe przestrzenie. 
Często dzikie 
i niedostępne.  
Podróż do Peru 
zakończyła się dla nich 
tragicznie. Po śmierci 
Celiny Mróz i jej męża 
Jarosława Frąckiewicza 
kajakarze i przyjaciele 
zamordowanych 
spotkali się m.in. 
na Mszy św. w kościele 
dominikanów 
w Gdańsku. Przynieśli 
ze sobą wiosła 
przewiązane czarnymi 
wstążkami. Planują 
doroczny spływ 
kajakowy poświęcony 
pamięci Celiny i Jarka. 
Chcą także pojechać 
na miejsce zbrodni,  
by odprawić tam 
Mszę  św., aby zło już się 
nie rozprzestrzeniało. 
Pragną przebaczyć. 
o to przebaczenie 
poprosili ich już sami 
Indianie, mieszkający 
nad rzeką ukajali. 
Więcej o tej historii 
pisze ks. Sławomir Czalej 
na s. IV–VI. 
Pamiętajmy, że modlitwa 
z całą pewnością 
przyda się każdemu, 
także wędrującym 
po jasnogórskich 
szlakach pielgrzymom, 
którzy wyruszyli 
z Pomorza.  
A na koniec coś 
na odprężenie,  
czyli wakacyjne 
konkursy, które 
cieszą się dużą 
popularnością. 
do wygrania książki 
o tematyce kaszubskiej 
i podróżniczej oraz 
całoroczne wejściówki 
do oliwskiego zoo. 
Więcej na s. VII i VIII.

Pielgrzymki z diecezji na jasnogórskim szlaku 

600 km do Czarnej 
Madonny

Ksiądz 
Krzysztof 
Ławrukajtis 
zachęca  
do modlitew-
nego wsparcia 
pielgrzymów 
w tzw. Grupie 
złotej
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Ks. Jerzy  
Stolczyk

Pielgrzymowanie 
to droga,  

na którą warto wyruszyć.  
Każdy chrześcijanin 

powinien przynajmniej 
raz zdecydować się 

na taki krok. 
Celem naszej pielgrzymki 

jest Maryja,  
ale przede wszystkim 

odkrywanie celu 
ostatecznego, jakim 

jest niewątpliwie 
spotkanie z Bogiem. 

Podczas wędrówki 
zbliżamy się do siebie, 

odkrywamy w sobie 
przeróżne talenty. 
zastanawiamy się  

nad myślą przewodnią, 
która w tym roku 

związana jest z Bogiem 
i komunią z Nim. 

To nie jest wcale proste, 
by podczas zmagania się 

z własnymi słabościami, 
bólem, pomyśleć jeszcze 

o bliźnim, który idzie koło 
nas, pomyśleć o Bogu. 

znaleźć czas na refleksje. 
Ale jednocześnie 

to piękne, gdy ten czas 
w ciągu każdego dnia 

odkrywamy.  
Ważne jest,  

by wzajemnie sobie 
pomagać, dostrzegać 

nie tylko własne sprawy, 
ale także te związane 

z drugim człowiekiem, 
który razem z nami 

wędruje  
do tronu Matki Bożej.  

razem można naprawdę 
dużo więcej,  

tak jak w życiu 
codziennym, w pracy, 

szkole, wśród przyjaciół. 
W komunii z Bogiem 

można góry przenosić. 

Przewodnik  
grupy biało-czerwonej 
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Centrum Informacyjne 
Archidiecezji Gdańskiej:  
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Malbork znów niezdobyty
r e k o n s T r U k c j a  h i s T o r y c z -
na. Gdyby król Polski Włady-
sław Jagiełło miał do dyspozycji 
współczesnych dzielnych rycerzy-
rekonstruktorów, w 1410 r. zająłby 
zamek niechybnie. od 21 do 24 lipca 
br., już po raz dwunasty, choć po 
raz pierwszy w reżyserii i sceno-
grafii Bogusława Wołoszańskie-
go, odbyło się kolejne oblężenie 
stolicy państwa krzyżackiego. 
– Chciałem, żeby w widowisku 
dominowała prawda historyczna 
– podkreślił Wołoszański. I rze-
czywiście, prawie dwumiesięcz-
ne oblężenie skończyło się dla 
strony polskiej porażką. W 1410 r. 
zdecydowało o tym kilka czynni-
ków. M.in. zdecydowana postawa 
komtura ze świecia Henryka von 
Plauena, nieprzygotowanie wojsk 
polsko-litewskich do długotrwa-
łego oblężenia, zagrożenie granic 
rzeczypospolitej przez sprzymie-
rzeńców zakonu. Może i dobrze, 
bo każdy wystrzał z armaty wart 
był wówczas tyle co dwie krowy. 
Kilkadziesiąt lat później, podczas 

wojny 13-letniej, krzyżacka załoga 
zamku, która składała się w więk-
szości z najemników, poddała się 
Polakom bez krwawej jatki. rekon-
strukcji towarzyszyły efekty spe-
cjalne: huk z „puszek” i hakownic. 
również w walce rycerze może i 
nieco przeholowali, bowiem nie-
rzadko spod skrzyżowanych mie-
czy leciały iskry widoczne aż na 

widowni. Przeżyli wszyscy, poza 
jednym krzyżackim zdrajcą, któ-
ry nie chciał walczyć z Polakami. 
Powiesili go bracia na rozkaz von 
Plauena. Pozostał nieżywy przez 
całą godzinę. W rolę króla Jagiełły 
wcielił się Karol Strasburger, Miko-
łaja Trąbę zagrał Marek Siudym, a 
wstrętnego komtura von Plauena 
– Krzysztof Warunek. scz

Krew na wagę złota
gdynia. latem krew potrzebna 
jest jeszcze bardziej niż zwykle. 
Niestety, w wielu szpitalach braku-
je tego najcenniejszego leku. Naj-
bliższą okazją do pomocy innym 
będzie ambulansowy pobór krwi 
na parkingu przed urzędem Mia-
sta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54) pod hasłem „Pracownicy 
magistratu krew oddają – gdynian 
również zapraszają” w godz. 9.00–
13.00. Jego organizatorem jest Klub 
Honorowych dawców Krwi przy 
urzędzie Miasta Gdyni. Przypomi-

namy o konieczności posiadania 
przy sobie dokumentu potwier-
dzającego tożsamość. Najbliższe 
akcje odbędą się 8 i 29 sierpnia. 
Pełnoletnie i zdrowe osoby mogą 
także oddać krew w centrum 
krwiodawstwa w Gdyni-redło-
wie (ul. Powstania Styczniowe-
go 9b), od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.15–12.30. Informacje, 
kto może zostać krwiodawcą i jak 
się do tego przygotować, znajdują 
się na stronie internetowej: www.
krew.gda.pl .  au 

Wakacje i ewangelizacja
ze s p ó ł w o k a l n o - i n s T r U m e n -
Talny „przemienienie” (na  zdję-
ciu) zaprasza na koncerty. Grupa 
powstała w kwietniu 1983 r. i działa 
przy parafii św. Michała w Katowi-
cach. Jest laureatem wielu polskich 
konkursów i festiwali, organizuje 
wiele koncertów muzyki religijnej. 
Jeśli trzeba, pomaga innym. śpie-
wem i muzyką wzbogaca spotkania 
liturgiczne, a podczas koncertów 
przekazuje wartości chrześcijań-
skie i ogólnoludzkie, które służą 

przemianie na lepsze człowieka 
oraz środowiska, w którym żyje. 
od 25 lat, po całorocznej działal-
ności w parafii, grupa organizuje 
wspólne wakacje, podczas których 
ewangelizuje, grając koncerty pio-
senki religijnej. Najbliższe odbę-
dą się w niedzielę 7 lipca o godz. 
21 w Sanktuarium Królowej Pol-
skiego Morza w Swarzewie, oraz 
w poniedziałek i wtorek 8 i 9 lipca 
o godz.19.45 w kościele Wniebowzię-
cia NMP we Władysławowie.  au 

rekonstrukcja bitwy była bardzo widowiskowa
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– Auto powstało na życzenie 
ojca świętego. W czasie 
swojej pierwszej pielgrzymki 
do ojczyzny chciał jeździć 
polskim samochodem – 
mówi Marek Adamczak, 
rekonstruktor papieskiego 
stara z 1979 r.

od 23 do 26 lipca w naszej archidiecezji mogli-
śmy zobaczyć i dotknąć zrekonstruowany 

samochód, którym przed 32 laty jeździł papież 
Jan Paweł II. Po jego wizycie władze komuni-
styczne nakazały natychmiastowe zniszczenie 
pojazdu. Po latach okazało się, że nie do końca 
skutecznie.

Na tropach części
decyzję o przystosowaniu wojskowego sta-

ra 660M2 podjęto po tym, jak polski episkopat 
zwrócił się z papieską prośbą do warszawskiego 
PIMot-u (Państwowy Instytut Motoryzacyjny). 
– Pojazd musiał spełniać określone wymagania 
– wyjaśnia Adamczak. otóż zamontowana na ra-
mie gondola nie mogła ważyć mniej niż 3 tony. 
Wcześniej bowiem, kiedy papież był w Meksy-
ku, napierający tłum o mało co nie przewrócił 
samochodu. dwa identyczne pojazdy – drugi 
jako zapasowy – o numerach ram 9226802 oraz 
9226712 wykonano w Starachowicach, w Fabryce 
Samochodów osobowych im. Feliksa dzierżyń-
skiego. Kabinę pomalowano na kolor biały, za-
montowano chromowane lusterka, a same ramy 
pokryto czarną farbą. Na kolor czarny pomalo-
wano w historii samochodu tylko te dwie ramy. 
– Wszystkie inne, przez zanurzenie, były koloru 
zielonego. Wozy były produkowane tylko na po-
trzeby milicji i wojska – wyjaśnia. Natychmiast 
po pielgrzymce siedmiotonowe pojazdy zostały 
sprzedane do PGr-ów, jak najdalej od Warszawy, 
na Pomorze. Pierwszy do miejscowości Główczy-
ce koło Słupska, a drugi (nr 9226712) do pegeeru 
w Stanominie koło Białogardu. – Samych części 
szukałem przez rok, a odbudowa trwała pięć 
lat – mówi Adamczak. 

Pan Marek na co 
dzień prowadzi z sy-
nem autoryzowany 
serwis blacharski 

w Kielcach. – To tutaj powstał ten samochód. 
Miałem nawet propozycje sprzedaży, ale na nie-
go nie ma ceny. To tak jakby serce sprzedać. Ja się 
nim tylko opiekuję, a sam samochód jest wła-
snością wszystkich Polaków – mówi wzruszo-
ny. Marek Adamczak nigdy też nie liczył, ile 
kosztowała rekonstrukcja. on sam, jak i jego 
pracownicy, wykonali tę pracę społecznie.

Na Pomorzu środkowym i Gdańskim
W pegeerze w Główczycach udało się od-

kupić zachowaną ramę, tę z numerem 9226802, 
a do tego inne części silnikowe (m.in. cewkę 
zapłonową) i zderzak. Wszystkie części są ory-
ginalne, pozyskane ze złomowisk czy od ko-
lekcjonerów prywatnych. – Tu każda śrubka 
jest oryginalnie od Stara; ma dokumentację 
i notarialne poświadczenie! – podkreśla pan 
Marek. Samą dokumentację techniczną pojazdu 
wykonali studenci Politechniki świętokrzyskiej.

– Pierwszy tak daleki wyjazd miał być 
właśnie na Pomorze, bo tak obiecałem 
ludziom, którzy te części odnaleźli 
– cieszy  się kielecki rekonstruktor. 
Po Główczycach samochód przyjechał 
na lawecie właśnie do nas. zaczęło się 

od ul. długiej w Gdańsku, potem była gdańska 
zaspa, Sopot, Westerplatte i gdańskie Żuławy. 
W zależności od miejsca albo były tłumy, albo 
ludzie… przechodzili obojętnie, często nie zdając 
sobie sprawy, co to za pojazd. – dla nas wizyta 
samochodu była niespodzianką i zaskoczeniem. 
od rana ogłaszaliśmy na Mszach św., co to za po-
jazd – cieszy się proboszcz parafii św. Michała 
Archanioła w Sopocie ks. Marian Krzywda. 
Tu wychodzący z kościoła ludzie nie tylko oglą-
dali wóz, ale i robili sobie zdjęcia. Gdzie indziej 
bywało mniej sympatycznie. – raz nauczycielka 
powiedziała do dzieci: „o, to jest samochód, w któ-
rym strzelano do papieża”. Bywały też komen-
tarze, po co papieżowi był tak duży samochód 
– mówi o. Piotr Nowak, kapucyn, pomysłodawca 
prezentacji auta. ojciec Piotr pracował przed laty 
w Kielcach, tam też poznał pana Marka. 

Szczególnie wzruszający był moment, gdy 
polski papamobil podjechał pod pomnik Pole-
głych Stoczniowców, słynne Trzy Krzyże, po-
tem zatrzymał się na chwilkę pod milicyjnym  
SKoT-em, który stoi przy wystawie „drogi 
do wolności”. – Przyjęcie w gminie Cedry Wiel-
kie było iście królewskie. Moi przyjaciele z Kielc 
stwierdzili, że tego się nie spodziewali i nigdzie 
tak nie mieli – cieszy się o. Nowak. A przywi-
tali ich wójt, kapłani z księdzem dziekanem 
na czele i straż pożarna. We wtorek (26.07) sa-
mochód, przed swoją peregrynacją do Chojnic, 
podjechał „na kołach” pod cmentarz obrońców 
Polski na Westerplatte. – Szczególny moment, 
bo i papież tam był, a sami żołnierze, którzy bro-
nili placówki w 1939 r. pochodzili z jednostki 
w Kielcach – zauważa o. Piotr. Ci, jak wiadomo, 
wyruszyli do Polskiej Składnicy Tranzytowej 
17 marca 1939 r.

Pobyt polskiego papamobila nie tylko dla 
młodego pokolenia był ważną lekcją historii.

Ks. Sławomir Czalej

zrekonstruowany papamobile na Pomorzu

Pomnik papieża na kołach

Wychodzący 
z kościoła 

sopocianie 
chętnie 

fotografo-
wali się  

na tle pojazdu

Tu wszystkie 
części są 
oryginalne
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dobrych ludzi

po śmierci polskich 
kajakarzy. – Celinę 
poznałem w maju 1976 r. 
na weselisku u przyjaciół. 
Przetańczyliśmy całą 
noc. To była dziewczyna 
i do tańca, i do różańca… 
Jej przyszłego męża 
zobaczyłem sześć lat 
później – wspomina 
Michał Kochańczyk, 
znany gdański podróżnik.

tekst i zdjęcia
ks. sławomir czalej

slawomir.czalej@gosc.pl

Pamięci

T egoroczne wakacje zapisały smutną 
kartę w  środowisku trójmiejskich 
oraz polskich podróżników i odkryw-
ców. Informacja o zaginięciu Celiny 

Mróz i jej męża Jarosława Frąckiewicza, a póź-
niej wieść o ich śmierci zaowocowały jednak 
także dobrem. 

Kajakarze i przyjaciele zamordowanych 
spotkali się m.in. na Mszy św. w kościele do-
minikanów w Gdańsku. Przynieśli ze sobą 
wiosła przewiązane czarnymi wstążkami. 
Planują też doroczny spływ kajakowy ich imie-
nia. Ale nie tylko. Chcą pojechać na miejsce 
zbrodni, by tam odprawić Mszę św. Aby zło 
nie rozprzestrzeniało się. Pragną przebaczyć. 
o to przebaczenie poprosili ich już sami miesz-
kańcy okolic rzeki ukajali.

Po co człowiek jedzie do dżungli?
Informacji o zaginięciu polskich kajakarzy 

w internecie jest bez liku. Nie ma sensu ich po-
wtarzać. u ludzi, którzy zazwyczaj nie wy-
puszczają się zbyt daleko, a jeżeli już, to jadą 
gdzieś z ofertą last minute, po ich przeczytaniu 
rodzi się pytanie, po co pchać się tam, gdzie 
jest niebezpiecznie?

Wszystko zależy zapewne od filozofii życia. 
Bo filozofia to przede wszystkim pytania. Także 
o rzeczy ostateczne. – Celina była osobą bar-
dzo wrażliwą. Jeśli komuś działo się coś złego, 
nigdy nie była obojętna – podkreśla Michał. 
Celina – inżynier – była zarazem osobą bar-
dzo konkretną. Jarek wręcz przeciwnie. Bez 
jego ducha nie byłoby jednak tematów do ma-
rzeń. – z Jarkiem płynęliśmy zbrzycą, lewym 
dopływem Brdy. Przedstawił mi się jako filozof 
marksista – wspomina podróżnik. Był to czas 
stanu wojennego i skojarzenia z marksizmem 
nie były najlepsze… Michał Kochańczyk – z wła-
ściwą sobie błyskotliwością – zadał mu wtedy 
pytanie: „Jaka jest różnica między Marksem 
i marksizmem?”. Wykładowca uniwersytetu 
Gdańskiego zdębiał. Pytający zaraz odparował: 
„Taka, jaka pomiędzy Kantem 
a kanciarstwem…”. Nie przy-
puszczał wtedy, że wiele lat 
po tym wydarzeniu będzie 
głównym koordynatorem 
działań, które pomogły od-
kryć znaczącą część praw-
dy o jego zamordowanych 
przyjaciołach.

W dżungli, którą jej mieszkańcy nazywają 
Madre Selva, można spotkać różnych ludzi. Chy-
ba nie inaczej jest w dżungli miast czy dżungli 
naszego życia. I nie są to wyłącznie Indianie. 
W wiosce Pevas, leżącej nad rio Ampiiyacu, 
tuż przy jej ujściu do Amazonki, mieszka uro-
dzony w 1942 r. w los Angeles Francisco Grippa, 
artysta malarz. Włoski Żyd, także o polskich 
korzeniach – jego matka nazywała się Grippa 
Hajowicz – mieszka w olbrzymim domu bez 
okien. W jednej jego części stoi wieża. Kiedy 
artysta ma natchnienie, wchodzi na nią nago, 
włącza o świcie sprzęt grający i gdy z głośników 
płynie Symfonia Amazońska, zaczyna malować. 
znany jest w świecie jego głośny cykl 22 obrazów 
zatytułowany „Amazonia: Stworzenie – rozwój 
– zagłada”. 

Francisco nieraz słyszał narzekania budzo-
nych mieszkańców. dodajmy: ciche, bo Grippa, 
którego obrazy uzyskują na aukcjach wysokie 
ceny, jest miejscowym dobroczyńcą. ze swoją 
szóstą żoną, pochodzącą z miejscowej wioski, ma 
trójkę prześlicznych dzieci. – Nie jestem skaza-
ny, żeby tutaj mieszkać. To mój wybór. Martwi 
mnie los tutejszych ludzi, wyzysk i degradacja 
lasów przez międzynarodowe korporacje – wy-
jaśnia. Patrzę na jeden z jego niesamowitych 
obrazów. ukrzyżowany Chrystus o mocno 
żydowskich rysach… Idę do kościoła. Pusty. 
–  Jeszcze kilka lat temu byli tu polscy misjona-
rze. Przeniesiono ich w trudniejsze miejsca, żeby 
krzewili wiarę. Tutaj, niestety, mnożą się sekty 
– mówi siostra Griselda z Kanady. Na co dzień 
opiekuje się kościołem i prowadzi modlitwy.

Bracia Krzyża
Sekty to nie tylko zagrożenie dla wiary. 

To także niewiedza, przesąd i ciemnota. Ta bywa 
zabójcza… Płynąc kajakiem w górę rzeki rio oro-
sa, jednego z dopływów Amazonki, zobaczyłem 
stojący na środku wioski czerwony krzyż. Ani 
chybi, mieszkają tu dobrzy chrześcijanie… zro-
biłem kilka zdjęć, ale bez wychodzenia z kajaka. 
Mieszkańcy wydali mi się jakoś dziwnie milczą-
cy. Podpłynęły do mnie tylko dzieci. Ale nawet 
po obdarowaniu lizakami kupionymi w Iquitos 
wciąż były jakoś dziwnie poważne. Po czasie 
dowiedziałem się, że to miejsce zamieszkuje ta-
jemnicza sekta „Hermanom del Cruz” (Bracia 
Krzyża), a ich przywódca miał wizję Chrystusa 
na wodzie, który kazał im zabijać białych ludzi. 
– obecnie tego nie czynią – mówi Albert Słu-
gocki, człowiek, który też osiedlił się w dżungli, 
choć ze zgoła innych powodów niż Francisco. 
Członkowie sekty są teraz spokojni, ale potrafią 
w ciągu jednej nocy zwinąć wszystkie swoje 
rzeczy, domostwa i najzwyczajniej… zniknąć. 
Nikt nie wie, kiedy tak się stanie i dlaczego.

Celina i Jarek też padli ofiarą przesądu. 
Nie jest prawdą – o wyjaśnienie tego nieporo-
zumienia walczą ich przyjaciele – że zakłócili 
jakiś ceremoniał albo rozbili namiot bez pytania 
o zgodę. opinie takie wyrazili znani podróżnicy. 
– Przy takiej okazji wielu ludzi chce zaistnieć… 
oczywiście powtarzane są opinie, że nasi ka-
jakarze byli nieprzygotowani, że nie mieli ob-

stawy z bronią, że zakłócili ceremonie 
– mówi lekko poirytowany Michał. dzi-
siaj już wiemy, że nic takiego się nie sta-
ło, a Celina nieźle znała język hiszpań-
ski. Próbowano jeszcze zwalić sprawę 
na indiańskie przesądy i legendy. Jedną 
z bardziej przerażających i nadal ży-
wych jest wiara w „pishtacos-gringos”. 
otóż przesąd ten każe widzieć w białym 
człowieku wroga, który zakrada się do indiań-
skich wiosek, żeby porywać mieszkańców. In-
truz tnie ludzkie twarze i wykrawa z nich ludzki 
tłuszcz. Ten służy do smarowania dzwonów 
kościelnych, żeby lepiej brzmiały, jest dobrym 
lekarstwem na reumatyzm i złamania kości, 
a także służy do… produkcji paliwa lotniczego.

Przesądów na pewno byłoby mniej, gdyby 
mieszkańcy Amazonii mogli chodzić do szko-
ły… rząd wprawdzie podjął akcję budowy 
budynków szkolnych w większych wioskach 
(koszt 25 tys. dolarów), z 5-letnim programem 
edukacji, ale do niedawna dzieci uczyły się 
tylko trzy lata. Problemem jest znalezienie 
nauczyciela. Ci po kilku tygodniach spędzo-
nych w dżungli zazwyczaj uciekają do miasta. 

W jednej z wiosek Santa ursula 
spotkałem człowieka, którego około 
8-letnia córeczka miała połamaną 
nogę. Kawałek pogruchotanej kości 
przebijał skórę. Tu  i  ludzki tłuszcz 
by nie pomógł… średnia życia Indian 
nie przekracza 46 lat. Problemem 
jest alkoholizm, a przyczyną więk-
szości chorób – pasożyty. Szczegól-

nie u dzieci pasożytują robaki, które przez lata 
zżerają ścianki jelit. Gdy w wieku „dorosłym” 
wypiją miejscowy alkohol, robiony ze sfermen-
towanego manioku, zwanego też juką, w wy-
żartych przez pasożyty dziurach dochodzi 
do perforacji skutkującej śmiercią. ofiarami 
śmiertelnych wypadków padają też kobiety, któ-
re pielęgnują plantacje manioku. Żywią się nim 
szczury, a za nimi przybywają węże… Najgorszy 
to lacheis muta muta, groźnica niema, zwana 
tu Bush master. Surowica praktycznie nie ist-
nieje, a znane są przypadki ataku żmii w parach. 
Wąż bywa do tego stopnia agresywny, że potrafi 
gonić ofiarę, rolując się, gdy ta ucieka ze wzgó-

dokończenie na s. Vi >

Mali 
mieszkańcy 
Amazonii wciąż 
są skazani 
na życie 
w biedzie 
i brak dostępu 
do oświaty

Nigdy 
nie wiadomo, 
która podróż 
będzie tą  
bez powrotu, 
w najdalszą 
dal...
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Wakacyjny konkurs „Gościa Niedzielnego”, radia Plus i gdańskiego zoo (cz. 5.)

Co w zoo słychać?
Jest najmniej lubianym 
zwierzęciem w Gdańskim 
ogrodzie zoologicznym. 
Pozostawia po sobie wiele 
zniszczeń, choć to człowiek 
po części odpowiedzialny 
jest za jego obecność  
w centrach miast.

dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bar-
dzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, 
ten na drzewo szybko zmyka. W pew-

nym okresie słowa piosenki z „Akademii Pana 
Kleksa” śpiewane były nie tylko przez dzieci, 
ale i przez dorosłych. Wcale jednak to nie ozna-
czało, że polubiliśmy to zwierzę. Choć – jak 
podkreśla Michał Targowski, dyrektor ogrodu 
zoologicznego w Gdańsku-oliwie – okazuje się, 
że dzik, jak każde świniokształtne zwierzę, 
bardzo chętnie przywiązuje się do człowieka. 
– świnka potrafi być wiernym zwierzęciem, 
lubiącym pieszczoty, łatwo daje się oswoić – 
mówi M. Targowski.

Nielubiana kolekcja
dziki żyją więc w Gdańskim ogrodzie zoo-

logicznym. Jak podkreślają jego pracownicy, 
to najbardziej niechciany gatunek w oliwskim 
zoo. Chyba większości źle się kojarzy. Pewnie 
również, a może przede wszystkim dlatego, 
że każdego roku jesienią ogród – podobnie, jak 
miejskie i prywatne trawniki – jest „atakowa-
ny” przez liczne osobniki, które żyją w stanie 
wolnym. – dziki starają się sforsować nasze 
ogrodzenia, niszczą je, przechodzą na teren 
ogrodu zoologicznego, szukając pożywienia 
– opowiada Targowski.

Warto wiedzieć, że szczególnie jesienią 
dzik jest bardzo żarłoczny. – Szukając jedzenia, 
zwierzęta penetrują tereny zielone, szczególnie 
trawniki i klomby. Ile razy przychodziliśmy 
do pracy, przyglądając się ze łzami w oczach 
efektom nocnych harców tych zwierząt! – mówi 
dyrektor zoo.

dzik, ryjąc w ziemi, szuka pędraków i orze-
szków. Potrafią przekopać cały teren. Pracow-
nicy ogrodu, szczególnie przed zimą, próbują 
organizować tzw. nocne patrole, połączone 
z odławianiem szkodników. Niestety, często 
za późno.

– Nic na to nie poradzimy. Choć próbuje-
my je przechytrzyć, są coraz bardziej inte-
ligentne i coraz bardziej oswojone – dodaje 
Targowski. – Morena, Niedźwiednik, Chełm 

czy Stara oliwa – to dzielnice, z których często 
dostawaliśmy sygnały o obecności zwierząt. 
Ale w zasadzie nie ma rejonu miasta, w którym 
wieczorami dzików nie obserwujemy – pod-
kreśla Michał Targowski.

Co robić?
Procedura postępowania ze złapaną zwie-

rzyną jest bardzo prosta. Stosuje się specjalne 
odłownie, do których wyłapuje się dziki. o fak-
cie od razu powiadomieni zostają pracownicy 
nadleśnictwa. W specjalnych klatkach dziki 
wywożone są na tereny otwarte. Najczęściej 
do Borów Tucholskich, z dala od miasta.

dlaczego dzików w mieście jest tak dużo? 
– Kiedy pierwsze osobniki pojawiały się w ob-
rębie naszych domostw, zafascynowani ich wi-
dokiem dokarmialiśmy je. Trzeba wiedzieć, 
że te zwierzęta bardzo szybko zorientowały 
się, że mają tu spiżarnie pełne smacznego po-
karmu. zaczęły traktować człowieka nie jako 
istotę, której trzeba unikać, ale tę, która daje 
tanie i pyszne jedzenie – wyjaśnia dyrektor 
zoo.

Inna przyczyna występowania dzika w śro-
dowisku miejskim to budowa w latach 70. ub.w. 
obwodnicy Trójmiasta. Stała się ona skuteczną 
przeszkodą dla zwierząt. z terenów parkowo--
-leśnych po stronie miejskiej dziki nie miały 
szans przejścia na drugą stronę, do dalszych 
terenów otwartych. zadomowiły się więc 
po stronie miasta. Komu więc zawdzięczamy, 
że dzik niszczy nasze klomby i trawniki? au

Pasjonujący  
świat zwierząt – dzik 
Przez całe wakacje Michał Targowski, 
dyrektor Gdańskiego ogrodu 
zoologicznego, przedstawia zwierzęta 
związane z pomorską przyrodą w naszym 
wakacyjnym cyklu „Co w zoo słychać”. 
Jeśli chcesz zostać laureatem naszego 
konkursu oraz wygrać całoroczną 
wejściówkę do oliwskiego zoo, czytaj 
co tydzień „Gościa Niedzielnego”  
i słuchaj radia Plus w każdy czwartek 
o 17.45 przez cały okres trwania radiowego 
letniego Studia. Co tydzień pytanie 
konkursowe. 
Wśród osób, które przyślą poprawne 
odpowiedzi, będziemy losować całoroczne 
dwuosobowe zaproszenia do oliwskiego 
ogrodu zoologicznego. odpowiedzi 
prosimy przysyłać pocztą na adres 
redakcji: „Gość Gdański”, ul. Biskupa 
Nowickiego 2, Gdańsk-oliwa,  
80-330 lub e-mail: gdansk@gosc.pl 
z dopiskiem „Konkurs zoo”. 
za tydzień opowiemy o czaplach. 

• a oTo pyTanie konkUrsowe nr 4 
dlaczego dziki niszczą nasze trawniki 
i klomby?
zwycięzcą konkursu w tym tygodniu 
została Beata Nogowska z Gdyni. 
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rza. Jednak to nie robaki i gady są największym 
nieszczęściem Indian. Tak samo jak wśród na-
szych rodaków, ich nieszczęściem są alkohol 
i narkotyki. zwłaszcza używane jednocześnie.

Impreza z dopalaczami
Na placach odwiedzanych przeze mnie in-

diańskich wiosek stało zazwyczaj małe drew-
niane pomieszczenie. To rodzaj więzienia, bo-
wiem mieszkańcy Amazonii wszelkiego rodzaju 
porachunki załatwiają zwykle w swoim gronie. 
Po śmierci Celiny i Jarka Indianie na niespoty-
kaną dotąd skalę rozpoczęli współpracę z po-
licją. Ta – umówmy się – gdyby nie działania 
Polaków: dziennikarza Tomasza Surdela, który 
na co dzień mieszka w Buenos Aires, i miesz-
kającego w limie znawcy dżungli Mirosława 
rajtera, zakończyłaby sprawę bardzo 
szybko. I nawet nie można by mieć 
do niej pretensji, zważając na „sprzęt”, 
jakim dysponuje: niesprawna łódź 
i motor z przyczepianym zadaszonym 
wózkiem do przewozu dwóch osób 
z groźnie brzmiącym napisem „Poli-
cia”… do tego gigantyczne przestrzenie. 
– Sędzina podkreśliła, że tylko dzięki 
naszej obecności i naszym kontaktom 
z liderami indiańskimi oni sami zdecydowali się 
na współpracę z policją – wyjaśnia Surdel. Nie-
oceniona okazała się tu pomoc, jaką całkowicie 
bezinteresownie okazał Polakom Indianin ro-
land Suarez.

Polacy, spokojnie płynący rzeką, zostali 
dogonieni przez łódź zwaną tu peque-peque 
z pięcioma osobami. Wśród nich prowody-
rem, 24-latkiem Fredym ruizem Garcią, który 
pierwszy zastrzelił Celinę, dobijając ją strzała-
mi, i 40-letnim rogerem Mauricio ruizem, któ-
ry zastrzelił Jarka. Ciała (w całości?) wrzucono 
do rzeki, kajak porąbano maczetą. zwykły mord, 
zwykły rabunek. Chyba jednak nie do końca 
zwykły, skoro ruiza złapali sami zbulwersowani 
Indianie, wskazując i identyfikując pozostałych 
sprawców. Ich ujęcie jest kwestią czasu. zielo-
ne szwadrony, specjalne jednostki wyszkolone 
do walki w dżungli, nic by tu nie zdziałały.

do wioski Indian yagua, na ich fiestę, popły-
nąłem z Albertem Sługockim. Towarzyszył nam 
odgłos walenia w bębny, obecni byli plemienni 
pobratymcy, ściągający łodziami nie wiado-
mo skąd z różnych zakątków dżungli. rzeka 
jest tu jedyną autostradą, w dżungli amazońskiej 
nawet komandos ma kłopot z przejściem czterech 
kilometrów dziennie. W wiosce czekały ćwiarto-
wane, upieczone w całości świnie pekari. Szkoła 
robi tu za salę imprezową, zresztą niedawno 
uciekł stąd nauczyciel. Albert, syn pierwszej 
polskiej absolwentki włoskiej la Scali, prima-
donny Heleny Korwin-Sługockiej, jest tu witany 
jak król. W 1947 r., jako chłopiec okrętowy, uciekł 
z Gdyni na statku m/s „Katowice” do Francji. Po-
tem była legia Cudzoziemska, następnie wyjazd 
do uSA i służba w elitarnej formacji zielonych 
Beretów. laos, Korea, Kambodża, Wietnam 

i Bóg wie, gdzie jeszcze. – W moim ży-
ciu zdarzyło się wiele zła… – wyjawił 
mi podczas wieczornej rozmowy. Wiele 
razy „przeżył własną śmierć”. Patrzę 
na tatuaż na ramieniu Alberta. Tań-
cząca kobieta z kosą i podpis: de opreso 
liber (uwolnij z kłopotów). W Korei jego 
12-osobowy oddział wpadł w zasadz-
kę. Przeżyło tylko dwóch. Chyba więc 

mu się udało…? 
Jako jeden z dwunastu żołnierzy Green Be-

rets Albert niósł trumnę prezydenta Johna Ken-
nedy’ego. W dowód zasług i na osobistą prośbę 
żony Johna, Jacqueline. zapragnął jednak wrócić 
do dżungli i pomagać Indianom. założył stację 
naukowo-badawczą. dzięki temu, że przybywa 
do niej wielu lekarzy, uratował już niejedno ludz-
kie istnienie. Spłata długu?

Początkowo impreza jest miła. Tańczę. 
Alkohol i palone ayahuasco, rodzaj silnego 
narkotyku, przy którym trawka to landrynka 
miętowa, sieją jednak w umysłach Indian spu-
stoszenie. Wydaje mi się też, że robi tu wrażenie 
mój wzrost. W pewnym momencie patrzący 
na mnie już tylko samymi białkami wódz przy-
prowadza mi swoją żonę… Czuję, że robi mi się 
słabo. Na szczęście jest przy mnie Amerykanka, 
która daje tubylcom do zrozumienia, że jesteśmy 
razem. Kończy się na zrobieniu zdjęcia.

epilog?
W dżungli człowiek samotny ginie. Płynąc 

po zaroślach miejscową dłubanką, w pewnym 
momencie uchyliłem się przed gałęzią. za moc-
no. znalazłem się w wodzie, trzymając jednak 
w górze torbę z aparatem. Piranie, anakonda 
czy aligator...? Jednak nic. Ale gdyby nie inni ka-
jakarze, miałbym spory kłopot, pomimo świet-
nej wtedy kondycji i umiejętności pływania. 
Wszedłem, przytrzymywany, po drzewie i tak 
wgramoliłem się na łódź. Na szczęście – dzięki 
dobrym radom mądrzejszych od siebie – byłem 
w butach. drzewa w Amazonii mają kolce.

Sami Indianie wstrząśnięci zbrodnią wy-
stosowali do Polaków list. Akurat śmierć Ce-
liny i Jarka zbiegła się z Pierwszym Kongre-

sem ludów rdzennych na rzecz ogłoszenia 
regionalizacji Federacji w prowincji Atalaya. 
Napisali m.in.: „ludy Ashéninka, Asháninka 
i inne ludy pochodzące z peruwiańskiej Ama-
zonii zamieszkują ją od około 4 tysięcy lat. Przez 
ostatnie 500 lat kolonizacji europejskiej i 200 lat 
od ogłoszenia niepodległości stykały się i sta-
wiały czoła śmierci i pogwałceniom swoich 
podstawowych praw człowieka i wspólnoty, 
jak również pozbawianiu ich terenów; spoty-
kały się z narzucaniem woli przez obcych przy 
użyciu przemocy, i do dzisiejszego dnia dotyka 
je ze strony Państwa całkowite pozbawienie 
praw przysługujących ludności rdzennej”. 
Tyle słusznego usprawiedliwienia. Niemniej 
gdy Kongres dowiedział się o zbrodni, dopi-
sano: „(…) uważamy ten czyn za odosobniony 
i czujemy się zAWSTydzeNI, ProSIMy o Wy-
BACzeNIe KreWNyCH I  PrzePrASzAMy 
SPoŁeCzeńSTWo PolSKIe I euroPeJSKIe. 
Tak jak potępiamy ten czyn, tak zobowiązuje-
my się do współpracy do czasu jego wyjaśnienia, 
oraz wzywamy do zastosowania sankcji przewi-
dzianych w prawie wobec osób, które okażą się 
winne tego czynu”. 

Faktem jest, że morderstwo zdarza się 
w prowincji raz na kilka lat. Tu warto jeszcze 
podkreślić, że Kongres zamierza zająć się także 
mediami. otóż prywatna rozgłośnia líder Inter-
cultural została wezwana do natychmiastowego 
zdyscyplinowania swojego prezentera Bernardi-
no Sebastiána, zwanego lorito Hablador (Gada-
jąca Papużka). Wielokrotnie wzywał na antenie 
do stosowania przemocy i buntowania się wobec 
„człowieka o jasnych oczach”. Sam Bernardino 
tłumaczył się, że nie miał na myśli Polaków (!), 
tylko mera miasta Atalaya Francisca de Asis 
Mendoza de Souza, lokalnego biznesmena po-
siadającego firmy i koncesje na wyrąb lasów…

Brat Celiny, Bogumił, określił słowa Indian 
jako „dobre”. 

– To szalony pomysł… Tata też powiedział, 
że to byłoby coś – Msza dominikanów w miej-
scu zabójstwa. Choć, jak dodał jeszcze kilka dni 
temu, chętnie by tam pojechał z karabinem... 
– napisał.� •

Tu rzeka 
jest jedyną 
autostradą. 

Indianie 
używają łódek 

od najmłod-
szych lat
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Gość GdAńSKI

– W przedwojennym 
reportażu, który ukazał się 
w magazynie „life”, budynek 
dworca Morskiego w Gdyni 
był przedstawiony jako 
jeden z najważniejszych 
i najpiękniejszych w Polsce – 
mówi Jacek debis, dyrektor 
projektów strategicznych 
w Agencji rozwoju w Gdyni.

Na dzisiejszą letnią wędrówkę proponujemy 
miejsce nieco zapomniane. Miejsce, które 

było świadkiem często trudnych i dramatycz-
nych polskich losów. Stąd za chlebem wyruszyły 
dziesiątki tysięcy osób. dzisiaj rzecz o polskim 
ellis Island, czyli powstającym w Gdyni Mu-
zeum emigracji.

za chlebem
Pomysł na upamiętnienie polskiej emigracji 

zrodził się w głowach władz Gdyni jakieś dwa 
lata temu. od początku wielkim promotorem 
powstania placówki jest prezydent Wojciech 
Szczurek. – Naszym celem jest ukazanie całego 
zjawiska emigracji, nie tylko „epizodu gdyńskie-
go” – wyjaśnia Aleksander Gosk, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. muzeum. Warto przy-
pomnieć, że zanim powstała II rP, poza grani-
cami Polski żyło aż 4 300 000 Polaków, z czego 
aż 1 900 000 w uSA! – Wyjeżdżali z polskich ziem 
masowo w II poł. XIX w. za chlebem. To było 
po powstaniach, państwo polskie nie istniało – 
przypomina. Pierwsi emigranci z samej Gdyni 
odpłynęli już w 1923 r.

Jednak symbolem emigranta, gdyńskim 
miejscem magicznym, jest dworzec Morski, 

oddany do użytku w grudniu 1933 r. Monu-
mentalna bryła budynku, w stylu gdyńskiego 
modernizmu, z licznymi magazynami, używa-
nymi zresztą do dziś, to dzieło spółki „dycker- 
hoff&Widmann”, oddział w  Katowicach. 
W środku hol, wielkie schody, gdzie przed 
wojną raz w tygodniu odbywała się Msza św. 
dla pracowników portu. 

– do lat 80. XX w. ludzie przemieszczali się 
z kontynentu na kontynent przede wszyst-
kim statkami pasażerskimi. Także ze wzglę-
du na cenę – zauważa A. Gosk. 
Potem tę rolę przejęły samoloty. 
rząd polski starał  się w miarę 
skromnych funduszy ulżyć doli 
uchodźców ekonomicznych. I tak 
w styczniu 1930 r. powstał Syn-
dykat emigracyjny, spółka pań-
stwowo-prywatna (60 proc. udziału państwo-
wego, 40 proc. udziału miały koncesjonowane 
towarzystwa okrętowe), której zadaniem była 
m.in. walka z nielegalną działalnością linii 
okrętowych (syndykat załatwiał bilety, godne 
warunki transportu etc.). – Wiadomo, że gdzie 
jest transport ludzi, tam są też nie tylko pienią-
dze, ale również naciągacze i złodzieje – pod-
kreśla pełnomocnik. W latach 30. XX wieku 
stworzono na Grabówku etap emigracyjny 
(dzisiaj znajduje się tam jednostka rakietowa). 
ludzie oczekiwali w tym miejscu na statek, nie-
rzadko byli myci, odwszawiani czy pouczani 
o zachowaniu na pokładzie. emigranci jechali 
często ze swoimi księżmi, żydowskimi rabina-
mi, stąd na etapie była zarówno kaplica katolic-
ka, jak i żydowska bożnica. z Grabówka, gdzie 
spędzali czasami dzień, a czasami i tydzień, 
emigranci byli transportowani specjalną linią 
kolejową wprost pod statek. – Ci prości ludzie, 
często z ubogich terenów, podczas postoju mogli 
sobie zwiedzać Gdynię. Na tym etapie mieli za-
pewniony wikt i opierunek – wyjaśnia A. Gosk.

Polskie transatlantyki
Jednym z priorytetów naszego kraju była 

budowa nowoczesnej floty pasażerskiej. Pod ko-
niec lat 30. XX wieku była ona imponująca jak 
na młode państwo. Wszyscy pamiętamy jednak 
legendarnego „Batorego” i jego następcę „Stefa-

na Batorego”. ludzie przed 
wypłynięciem w rejs, że-
gnani przez całe rodziny, 
robili sobie pamiątkowe 

fotografie. Jest ich w Pol-
sce tysiące. – W okresie 
Prl-u zdjęcia robili jedy-
nie koncesjonowani foto-
grafowie, tak żeby poka-
zać tylko rodzinę i dziób 
statku z nazwą jednostki 
– zauważa Gosk. A to dla-

tego, że na lewo od dziobu 
znajduje się baza okrętów wo-

jennych, a samo fotografowanie w porcie było 
bezwzględnie zakazane. Na jednym ze zdjęć, 
obecnie w zbiorach muzeum, stoi liczna rodzi-
na państwa Małeckich z podlubelskiej wsi, że-
gnająca dwóch młodych chłopaków. Na innej 
fotografii, z 1937 r., do Polski przybywa amery-
kański ambasador. W strukturze emigracyjnej 
nie zapomniano i o kwarantannie, czyli szpitalu 
różnego rodzaju chorób zakaźnych, także tych 
egzotycznych, na Babich dołach. zachowała się 
„Samarytanka” – motorówka, która dowoziła le-
karza portowego do szpitala (budynki do dzisiaj 
istnieją na terenie jednostki wojskowej). Była ona 
przy okazji pierwszym statkiem zbudowanym 
w Gdyni (!), który zachował się do dzisiaj i będzie 
własnością muzeum.

Sam budynek dworca w 1943 r. 
został trafiony podczas bombar-
dowania portu. Niemcy nie od-
budowali już lewej wieżycy. Bu-
dynek przejdzie rewitalizację, 
w odbudowanej wieży powsta-
nie restauracja. – Mam nadzieję, 

że uda się też zrekonstruować polskie orły, które 
zostały skute przez hitlerowców – zdradza Jacek 
debis. Chociaż otwarcie muzeum planowane 
jest na rok 2014 (przewidywany koszt robót 
to ok. 20 mln zł), już teraz warto zobaczyć wy-
stawę wewnątrz muzeum w holu i na piętrze. 
Wielkie wrażenie robią olbrzymie fotografie 
polskich emigrantów udostępnione przez mu-
zeum w ellis Island. To podobna placówka w uSA, 
znajdująca się na wyspie k. Manhattanu, gdzie 
mieściło się główne centrum przyjmowania emi-
grantów do Nowego świata. Nie zawsze lepszego.

Ks. Sławomir Czalej

Pytanie konkursowe nr 6: 

Wymień nazwę chociaż jednego 
polskiego transatlantyku.
zwycięzcami konkursu w tym 
tygodniu są: Maciej downarowicz z Gdyni, 
Stanisław Matusiewicz z Gdyni i Wojciech 
dusza z Gdańska.

Perły Pomorza (VI)

dworzec łez i nadziei

Wyjeżdżali pełni nadziei na lepsze życie. do ilu spośród nich los się uśmiechnął?  
Przed fotografią Aleksander Gosk
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