
Kochani Czytelnicy! 
Pierwsza gwiazdka, 

łamany opłatek, Pasterka. 
Wydarzenia, które wro-
sły w polską tradycję tak 
mocno, że nie wyobra-
żamy sobie, żeby mogło 
być… inaczej. A jednak. 
Nie zobaczymy gwiazd-
ki u polskich polarni-
ków, nie przełamiemy 
się opłatkiem w Rio de 
Janeiro, wielu nie będzie 
miało możliwości pójścia 
na Pasterkę. Niezależnie 
jednak od tego, gdzie je-
steśmy – w powietrzu, na 
lądzie czy morzu – Bóg 
się rodzi! A to, co polskie 
i pomorskie, przechowaj-
my w naszych sercach.
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W czasie świąt policja pracuje normalnie. 
Strażacy też czuwają w bazach. W 

pełnej gotowości, tak jak mówią przepisy. 
O tym, że to Wigilia, świadczą choinki na 
posterunkach i zastawione stoły w remizach. 
Święta na Antarktydzie są zupełnie inne. 
„Kiedy zadzwoniłem do żony i powiedzia-
łem jej, że mamy zero stopni Celsjusza, 
to odpowiedziała: »Też mi zima, u nas jest 
minus cztery!«. Wtedy ja: ale u nas jest ze-
ro wewnątrz kabiny jachtu…” – opowiada 
Ryszard Wojnowski, żeglarz. Tymczasem w 
świąteczne niebo najbardziej wpatrzeni są 
kontrolerzy ruchu lotniczego. Samoloty nad 
miastem latają za blisko siebie i na zbyt ma-
łych wysokościach. Takiej sytuacji, jaka miała 

kiedyś miejsce w Nowym 
Jorku, w Rebięchowie jesz-
cze nie było, ale… wszyst-
ko może się zdarzyć. 

Więcej na str. III–V.

ŚWIĘTA NA MORZU, LĄDZIE I W POWIETRZU

Na pokładzie 
s/y „Panorama”: 
byle dopłynąć 
na Boże 
Narodzenie… 

ZA TYDZIEŃ
  80 LAT DIECEZJI GDAŃSKIEJ
  BŁOGOSŁAWIENI orędownicy
  Archidiecezja W LICZBACH

Słowo Metropolity gdańskiego

„Dziecię się nam narodziło  
i Syn został nam dany...” (Iz 9,5)

KS. SŁAWOMIR CZALEJ
redaktor wydania

Słowa te wyrażają ca-
łą prawdę o zapowiedzia-

nym Mesjaszu, ale również i 
głębię Bożej miłości. Prostota 
przyjścia na świat człowieka 
oznacza pewną zwyczajność. 
Miliony ludzi rodzą się codzien-
nie w rodzinie ludzkiej. Ale 
Narodzenie Boga-Człowieka, 
który staje się jednym z nas 
„ze względu na nas, ludzi, i na 
nasze zbawienie” – to wyda-
rzenie jedyne, które zmieniło 
i nieustannie zmienia bieg hi-
storii. Bóg przychodzi do ludz-
kości jako małe Dziecię, w wa-
runkach zbliżonych do skraj-
nej biedy. Spontanicznie się-
gamy po wyjaśnienie tego fak-
tu, otwierając Ewangelię we-
dług św. Jana: „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swe-
go Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wiecz-
ne” (J 3, 16). Tę wypowiedź 
Chrystusa trzeba połączyć jed-

nak z innym tekstem z tej sa-
mej Ewangelii, z Prologu, w 
którym czytamy o Słowie, któ-
re „przyszło do swojej wła-
sności, a swoi Go nie przyję-
li” (J 1, 11). Wolność – to dar 
Boga-Stwórcy, ale i przestrzeń 
nieustannego egzaminu, który 
zdaje człowiek. Pozytywny sto-
sunek człowieka do Boga owo-

cuje niezwykłym otwarciem 
na człowieka: „Wszystkim tym 
jednak, którzy Je przyjęli, da-
ło moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi” (J 1, 12).

W nieco innym klimacie 
ukazuje Boże Narodzenie św. 
Łukasz, który opisuje szczegó-
łowo wydarzenie betlejemskie, 
z centralnym punktem hołdu 
pasterzy: „Udali się też po-
śpiesznie i znaleźli Maryję, Jó-
zefa oraz leżące w żłobie Nie-
mowlę” (Łk 2, 16). Razem z 
nimi adorujemy Boga, który 
przychodzi do nas w warun-
kach, które są nam tak bliskie. 
Całujemy wyciągnięte do nas 
rączki Dzieciątka, a swoje wła-
sne – tak uświęcone ręce – po-
dajemy wraz z opłatkiem na-
szym ludzkim braciom, życząc 
im pokoju, szczęścia i błogo-
sławieństwa od Dzieciątka.

ARCYBISKUP  
TADEUSZ GOCŁOWSKI

metropolita gdański
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Pamięć o uczniu
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GDYNIA. 14 grudnia w 35. 
rocznicę wydarzeń grudniowych 
na Wybrzeżu dyrekcja Zespołu 
Szkół Chłodniczych w Gdyni 
Grabówku postanowiła uczcić 
pamięć jednego ze swoich ucz-
niów, Stanisława Sieradzana. 
Stanisław został zamordowany 
17 grudnia 1970 r. w nie do 
końca wyjaśnionych okolicznoś-
ciach. Mszę św. w jego intencji 
odprawił bp Ryszard Kasyna. Po 
poświęceniu tablicy zorganizo-
wano część artystyczną oraz ot-
warto wystawę IPN „Grudzień 
1970 w Gdańsku i w Gdyni”.
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Gdańskie Betlejem
GDAŃSK. W drugi dzień świąt 
Bożego Narodzenia w sanktua-
rium Matki Bożej Brzemiennej w 
Gdańsku Matemblewie już po raz 
dziewiąty zaprezentowany zosta-
nie spektakl plenerowy „Gdańskie 
Betlejem”. Tym razem młodzi ak-
torzy, tancerze i muzycy przygo-
towali widowisko osnute wokół 
historii Trzech Króli i jej współ-
czesnych odniesień – wyjaśnia ks. 
Zbigniew Drzał. Scenariusz odwo-

łuje się do orędzia, które Jan Pa-
weł II napisał przed tegorocznym 
Światowym Dniem Młodych w 
Kolonii. W inscenizacji jak zwykle 
wezmą udział również zwierzęta. 
Całość akcji rozgrywać się będzie 
w leśnym plenerze przy Ołtarzu 
Papieskim. Początek 26 grudnia o 
godz. 16.00. Dojazd do sanktua-
rium autobusami: 116 spod dwor-
ca PKP Gdańsk Wrzeszcz i 131 z 
Dworca Głównego w Gdańsku.
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Dla miłośników podróży i nie tylko
GDYNIA. Tylko do końca ro-
ku można przysyłać zgłosze-
nia do nagrody im. A. Zawady, 
która zostanie wręczona pod-
czas 8. Ogólnopolskich Spotkań 
Podróżników, Żeglarzy i 
Alpinistów, które odbędą się od 
16 do 18 marca 2006 roku w 
Gdyni. Organizowane corocznie 
od 1999 roku spotkania to naj-
większe forum polskich i po-
lonijnych środowisk podróżni-
czo-eksploracyjnych. Idea spot-
kań służy popularyzacji nieko-
mercyjnej działalności eksplo-
racyjnej i wzajemnej integracji 

środowisk. Spotkania wieńczy 
uroczystość wręczenia Kolosów, 
statuetek wzorowanych na po-
sągach z Wyspy Wielkanocnej, 
autorom największych doko-
nań minionego roku. Celem, dla 
którego powołano nagrodę A. 
Zawady, było zachowanie pa-
mięci o jej patronie oraz wspar-
cie finansowe i promocyjne am-
bitnych planów wyprawowych 
najlepiej rokującego młodego 
podróżnika. Zgłoszenia chęt-
nych do Nagrody im. A. Zawady 
poprzez formularze ze strony 
www.gdynia.pl/?co=turystyka. 

Tenisowe zmagania
ARCHIDIECEZJA GDAŃ-
SKA. Turniej Tenisa Stołowego 
Liturgicznej Służby Ołtarza 
Archidiecezji Gdańskiej rozstrzyg-
nięty. Rozgrywki odbyły się 10 
grudnia. Wzięło w nim udział 88 
osób z 23 parafii. Poniżej podaje-
my wyniki. Szkoła podstawowa: 
I miejsce – Jakub Papke, parafia 
Ducha Świętego z Gdyni, II miej-
sce – Mateusz Sikorra, parafia 
Wniebowzięcia NMP z Bolszewa,  
III miejsce – Sebastian Rezmer, 

parafia Matki Bożej Królowej 
Korony Polskiej z Gdańska 
Oliwy. Gimnazjum: I miejsce 
– Bartłomiej Sikorra, parafia 
Wniebowzięcia NMP z Bolszewa,  
II miejsce – Karol Weyer, III miej-
sce – Mariusz Toporek (parafia 
św. Józefa z Czeczewa). Starsi:  
I miejsce – Filip Koryciński, pa-
rafia Chrystusa Miłosiernego z 
Gdyni, II miejsce – Michał Papke, 
III miejsce – Mateusz Śrubka (z 
parafii Ducha Świętego z Gdyni). 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

Brat Stanisława Sieradzana 
obok tablicy poświęconej jego pamięci

„Pamięć Grudnia 1970”
GDAŃSK. Taki tytuł ma wy-
stawa, którą można oglądać w 
historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. Otworzono ją w 35. 
rocznicę strajków na Wybrzeżu. 
Jak podkreśla Danuta Kobzdej, 
współtwórczyni ekspozycji, jest 
ona adresowana przede wszyst-
kim do ludzi młodych, by przy-

bliżyć im wydarzenia, które przy-
czyniły się do upadku dawne-
go ustroju. Według oficjalnych 
źródeł, na Wybrzeżu zginęło 
w grudniu 1970 roku 45 osób, 
1165 zostało rannych, a areszto-
wania objęły 2–3 tysięcy Polaków. 
Wystawę można oglądać do 15 
stycznia.

Nisza żebracza
GDAŃSK. Podczas trwają-
cych prac remontowych Kaplicy 
Królewskiej w Gdańsku odkry-
to nisze żebracze. Jak podkreśla 
proboszcz parafii ks. Stanisław 
Bogdanowicz, to świadectwo o 
tym, że miasto nie pozostawia-
ło potrzebujących bez opieki. 
Wszystko odbywało się zgodnie 
z prawem. Dwie nisze znajdu-
ją się w Kaplicy Królewskiej tuż 
obok schodów prowadzących do 
wnętrza. „Dzisiaj potrzebujących 
także nie brakuje. Staramy się im 
pomagać. Każdy, kto przyjdzie, 
zostanie poczęstowany chlebem 
lub ciepłą zupą” – dodaje pro-
boszcz bazyliki Mariackiej. Ks. Bogdanowicz obok odkrytej niszy

Scena z ubiegłorocznego „Gdańskiego Betlejem”
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„Kiedy zadzwoniłem do żony  
i powiedziałem jej, że mamy zero 
stopni Celsjusza, odpowiedziała: 
»Też mi zima, u nas jest minus 
cztery!«. Wtedy ja:  
ale u nas jest zero wewnątrz 
kabiny jachtu...”  
– mówi Ryszard Wojnowski, 
żeglarz.

Żeglować zaczął w wieku 
dziesięciu lat, jako harcerz w 
drużynie wodnej przy Szko-
le nr 67 w Gdańsku. – Przez 
pierwsze dwa lata pływanie to 
był papier ścierny i sprząta-
nie – śmieje się. W 1978 ro-
ku – jako dwudziestoletni mło-
dzieniec, student Politechniki 
Gdańskiej – wyruszył w eta-
powy rejs z klubu „Wodnik” 
dookoła Ameryki Południowej. 
Jacht „Alf ”, „dwupatyk” o sta-
lowym kadłubie, przywitał ich 
zmianę w Algierii. W Casablan-
ce dowiedzieli się o wyborze 
Polaka na Stolicę Pio-
trową. Wreszcie 30 li-
stopada Recife w Bra-
zylii. Boże Narodzenie 
przy czterdziestostop-
niowym upale spędzi-
li już w Rio de Janei-
ro. Po Pasterce w pol-
skim kościele Leszek 
Romanowski przygo-

tował – z lekkimi odchylenia-
mi, bo bez śledzi – tradycyj-
ne trzynaście potraw. Wcześ-
niej podzielili się zdobytymi 
do Mszy św. hostiami! Okazało 
się bowiem – co było dla nich 
niemałym szokiem – że opła-
tek jest tam w ogóle niezna-
ny. Nikt wtedy prawie nie tknął 
bigosu. Przy tym upale było to 
po prostu niemożliwe – mówi. 
Później trzydzieści mil przed 
Hornem w cieśninie de la Ma-
ire złamali maszt. To był cud, 
że przeżyli…

Powrót na przylądek

Trzydzieści lat po tym wy-
darzeniu postanowił – z aka-
demickim klubem z Wrocła-
wia – pokonać drapieżny przy-
lądek. Wyprawa na pokładzie 
s/y „Panorama” rozpoczęła się 
dla niego w 2004 roku w Ar-
gentynie. W Zatoce św. Jerze-
go w Ushuaia – leżącym na 
54 stopniu szerokości geogra-
ficznej, czyli mniej więcej ty-

le co Gdynia – poczuł 
wpływ Antarktydy. W 
górach powyżej 300 
m – w grudniu, czy-
li podczas tamtejsze-
go lata – leżał śnieg! 
Dokładnie tak samo, 
jakby w lipcu leżał on 
na Wieżycy! Z Porto 
Williams – najbardziej 

na południe wysu-
niętego miasta – ru-
szyli przez cieśninę 
Drake’a 550 mil na 
południe do Szetlan-
dów Południowych. 
W odległości 250 
mil mieli już „usta-
bilizowaną” tempe-
raturę zero stopni Celsjusza – 
we wspomnianej kabinie jach-
tu… Po sześciu dniach żeglugi 
dopłynęli do wyspy King Geo-
rge, do polskiej stacji PAN im. 
Henryka Arctowskiego, leżącej 
w Zatoce Admiralicji. Na wigi-
lijną kolację przywieźli roda-
kom warzywa i owoce, bo tego 
zawsze tam brakuje – mówi. 
Na stacji arktycznej można być 
albo sześć miesięcy, albo ca-

ły rok. Co ciekawe, wie-
lu polarników jest tam 
po raz kolejny i,  jak sa-
mi mówią, nie mają cza-
su na nudę… Sama ko-
lacja odbywała się rota-
cyjnie. Zawsze ktoś mu-
siał zostać na jachcie. Za-
łamanie pogody mogło-

by nastąpić w każdej chwili – 
mówi. Nikt nie wypatrywał też 
pierwszej gwiazdki… Na 62 
stopniu szerokości geograficz-
nej południowej, czyli w kole 
polarnym, jest po prostu jas-
no! Gwiazdy nie sposób więc 
wypatrzeć.

W pobliżu bazy jest skała. 
Na niej latarnia morska. Naj-
bardziej na południe wysu-
nięta polska latarnia morska 
na świecie ujęta jest w spisie 
polskich latarni. Pod latarnią 
stoi polska kapliczka; miejsce 
modlitwy, zadumy i odniesie-
nie do Boga. O północy polar-
nicy i yachtmani rozpoczęli 
tam śpiew kolęd.

KS. SŁAWOMIR CZALEJ
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Święta na morzu, lądzie i w powietrzu

Kolędy na Antarktydzie

 R E K L A M A 

Dom dla osób starszych 
w Jastarni 

opiekuje się całodobowo 
osobami starszymi 

i niepełnosprawnymi, 
w tym zapewniamy 

opiekę lekarską, pielęgniarską 
oraz rehabilitację. 

84-140 Jastarnia, 
ul. ks. Główczewskiego 3. 

0-58 675 21 83, 0 603 385 086 

Za lodowcem 
widoczny 
fragment latarni 
morskiej,  
pod którą 
znajduje się 
kapliczka

Antarktyda 
to niezwykłe 
miejsce.  
Na zdjęciu jeden 
z członków 
morskiej 
wyprawy na s/y 
„Panorama”
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Święta na morzu, lądzie i w powietrzu

Policja pracuje normalnie. 
Strażacy też czuwają w bazach.  
W pełnej gotowości, tak jak 
mówią przepisy. O tym, że to 
Wigilia, świadczą choinki na 
posterunkach i zastawione stoły  
w remizach.

– Spędziłem już kilka Wigi-
lii na dyżurach – opowiada star-
szy kapitan Piotr Socha, zastęp-
ca komendanta miejskiego stra-
ży pożarnej w Gdańsku. – Nie jest 
to najprzyjemniejsze doświad-
czenie. Oczywiście każdy strażak 
wie, że jego służba jest potrzeb-
na, ma w sobie poczucie odpo-
wiedzialności i nikt nie krzywi się, 
kiedy w środku nocy trzeba je-
chać do pożaru. Ale święta to są 
święta. To czas spotkania z rodzi-
ną. Wystarczy na dyżurze w Wi-
gilię wyjrzeć za okno, zobaczyć 
światełka na choinkach... łza mo-
że zakręcić się w oku.

– To rzeczywiście bardzo cięż-
ki okres na pracę. Każdy wolał-
by go spędzić w domu, z rodzi-
ną. Ale policjanci nie mają wyjścia. 
Będą pracować normalnie. Nie ma 
mowy o wyłączeniu telefonów, 
powieszeniu mundurów do szaf 
i wstawieniu samochodów do ga-
raży – dodaje nadkomisarz Danu-
ta Wołk-Karaczewska z komendy 
miejskiej policji w Gdańsku. – Po-
licjanci cały czas będą w pracy.

Wspólny stół w remizie

Oczywiście szefowie starają 
się przychylnie patrzeć na swoich 
podwładnych. Dlatego w okresie 
Świąt w remizach pozostają jedy-
nie ci strażacy, którzy są na praw-
dę niezbędni.

– Przepisy szczegółowo re-
gulują, ile wozów ma być goto-
wych do niesienia pomocy. Te-
go się trzymamy – dodaje kapi-
tan Socha.

Poza tym strażacy robią, co tyl-
ko mogą, aby choć trochę nawią-
zać do rodzinnej atmosfery Świąt. 
– Każdy przynosi to, co może z 
domu. Dzięki temu na strażackim 
stole wigilijnym nie brakuje róż-
nych potraw – opowiada kapitan 
Socha. – Gdy tylko zobaczymy 
pierwszą gwiazdkę, od razu sia-
damy do stołu. Jak widać, wszyst-
ko jest zgodne z tradycją.

Wcześniej życzenia składają 
szefowie.

– Mamy pod sobą pięć jedno-
stek. Nie dalibyśmy rady objechać 
wszystkich w czasie Wigilii. Dla-
tego najczęściej wcześniej urzą-
dzamy spotkania opłatkowe. Nie-
stety, zazwyczaj nie przy suto za-
stawionym stole, ale przy kawie i 
cieście – uśmiecha się kapitan So-
cha. – Za to zawsze jest opłatek i 
życzenia.

Choinka na posterunku

Policjanci na służbie nie ma-
ją szans na zjedzenie wieczerzy 
wigilijnej. Strażakom może co 

prawda przerwać alarm, 
ale jeśli syrena się nie 
włączy, mają czas na 
wspólną kolację.

– Wigilia jest zazwy-
czaj czasem spokojnym. 
Ludzie siedzą w rodzinnym gro-
nie, po ulicach jeździ mało samo-
chodów... Strażacy mają gorzej 
w Sylwestra – dodaje kapitan So-
cha. – Mimo że zdarzały się róż-
ne wypadki, w Wigilię na szczęś-
cie nie mamy wiele pracy.

Policjanci nie mają czasu 
na siadanie do stołu. Więk-
szość patroluje ulice, pilnuje 
porządku...

– O tym, że są Święta, przy-
pominają nam choinki i ude-
korowane posterunki – mówi 
nadkomisarz Danuta Wołk-Ka-
raczewska. – Ja mam na przy-
kład na biurku aniołka... Poza 
takimi akcentami nie ma miej-
sca na świętowanie. Jest po pro-
stu normalna praca. Obowiązki 
są najważniejsze.

Oczywiście rzadko zdarza 
się, aby Święta urządzali so-

bie złodzieje albo pi-
raci drogowi.

– Na pewno nie bę-
dzie taryfy ulgowej. 
Święta mają oczywi-
ście specyficzny cha-

rakter, ale policjanci muszą pa-
miętać o swoim najważniej-
szym zadaniu. Muszą pilnować 
porządku, bezpieczeństwa i 
spokoju, także po to, aby in-
ni mogli w domowym zaci-
szu bez obaw świętować – do-
daje nadkomisarz Wołk-Kara-
czewska.

– Mimo wszystko czekamy 
na życzenia. To bardzo mi-
łe, kiedy nagle w czasie Świąt 
w komendzie dzwoni telefon 
i okazuje się, że nie chodzi 
o pożar, ale ktoś po prostu 
chce złożyć nam życzenia, a 
dodam, że takich sygnałów 
mamy bardzo dużo – dodaje 
kapitan Socha. – To jeden z 
takich momentów, kiedy czu-
jemy się naprawdę potrzebni 
i doceniani.

MARCIN ŻEBROWSKI
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Mundurowi czekają  
na życzenia

Danuta Wołk-
-Karaczewska: 
– Na biurku 
mam aniołka
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Święta na morzu, lądzie i w powietrzu
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Jak głos krowy tonącej  
w bagnie
Kontrolerzy ruchu lotniczego są 
zaniepokojeni. Samoloty  
nad miastem latają za blisko 
siebie i na zbyt niskich 
wysokościach. Takiej sytuacji,  
jak miała kiedyś miejsce w Nowym 
Jorku, w Rebięchowie jeszcze  
nie było, ale... wszystko może się 
zdarzyć.

Jak na razie, i na szczęście, 
nad lotniskiem im. Lecha Wałę-
sy istnieje ochronny parasol – 
mówią pracownicy portu. „Każ-
de święta są okresem trudnym, 
szczególnie dla tych, którzy maja 
służbę. Dotychczas nie mieliśmy 
jednak poważniejszego zdarze-
nia”  – mówi Adam Skonieczny 
kierownik Działu Analiz i Marke-
tingu Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy w Gdańsku. „To prawda, 
w Wigilię linie lotnicze raczej od-
wołują przeloty, natomiast w ko-
lejne świąteczne dni ludzie zaczy-
nają się już przemieszczać” – wy-
jaśnia Tomasz Kloskowski, wice-
prezes Portu Lotniczego. Pracow-
nicy portu cieszą się najbardziej 
wówczas, gdy w czasie Świąt nie 
ma śniegu. „Wszystko zależy od 
warunków pogodowych. Jeśli pa-
da śnieg, to cała ekipa walczy, by 
dobrze przygotować płytę lotni-
ska do bezpiecznego startu i lą-
dowania samolotów” – mówi To-
masz Kloskowski. 

Kontrolerzy

„A, jest pan kontrolerem ru-
chu lotniczego. Wiem, to taki, co 
sprawdza, czy ktoś leci z dobrym 
biletem” – usłyszał kiedyś od są-
siada Maciej Lauer, kontroler ru-
chu lotniczego w gdańskim Por-
cie Lotniczym. Oczywiście zada-
nie kontrolera polega na czymś 
zupełnie innym. „Tak naprawdę 
muszę tak koordynować ruch sa-

molotów, by każdy pi-
lot bezpiecznie wystar-
tował i wylądował, tak-
że w Święta. A wów-
czas o rozkojarzenie naj-
łatwiej” – wyjaśnia Ma-
ciej Lauer. W pracy nie 
narzeka na nudę, choć 
ktoś mógłby pomyśleć, że prze-
cież  gdańskie lotnisko nie jest 
tak duże jak to we Frankfurcie 
czy Heathrow w Londynie. „Wy-
starczy jednak chwila nieuwagi 
i dramat gotowy” – mówi. Gdy 
pan Maciej w czasie Świąt – a 
to się, niestety, zdarza – jest kil-
kanaście metrów nad ziemią w 
szklanym pomieszczeniu kontro-
lerów, wówczas jego żona z syn-
kiem wpatrują się w niebo sami. 
„Gdy człowiek ma niebo na co 
dzień, tak do końca nie zdaje so-
bie sprawy z dobrodziejstw, jakie 
posiada” – mówi Maciej Lauer. W 
pracy nie ma czasu na refleksje 
mistyczno-religijne. Najważniej-
sze jest bezpieczeństwo pasaże-
rów” – wyjaśnia. „Gdy męża nie 
ma w Wigilię w domu, pusty ta-
lerz na stole nabiera szczególne-
go znaczenia, bardziej się odczu-
wa sens oczekiwania” – mówi żo-
na Ewa Lauer. 

Świąteczna gotowość 

Lotnisko musi być gotowe do 
przyjęcia samolotów przez ca-

łą dobę, nawet w Świę-
ta. Czasami może zda-
rzyć się jakaś awaria i sa-
moloty mogą wówczas 
skorzystać z tzw. awa-
ryjnego lądowania. Ma-
ciej Lauer doskonale pa-
mięta sytuację, gdy po-

mógł dwóm nieznajomym pilo-
tom, którzy lecieli małą turystycz-
ną awionetką w stronę Szwecji. 
„Nie było wówczas radarów i po-
rozumiewaliśmy się za pomocą 
nadajników radiowych. Czułem, 
że się pogubili i nie wiedzą, gdzie 
lecieć – opowiada. – Wyczuwa-
łem w głosie pilotów zdenerwo-
wanie, może nawet strach”. W 
takich momentach przypominają 
się niektóre stwierdzenia instruk-
torów ruchu lotniczego. Jedno 
zapadło mu w pamięć 
szczególnie. „Pamiętaj, 
gdy ktoś będzie potrze-
bował twojej pomocy, 
twój głos słyszany przez 
pilotów musi przypomi-
nać głos krowy tonącej 
w bagnie. Spokojny, jed-

nostajny, wyraźny i uspokajają-
cy”. Ci sami piloci w drodze po-
wrotnej zatrzymali się w Gdań-
sku. Podziękowali mu za pomoc. 
Takich momentów się nie zapo-
mina.  

Gdy zawodzi sprzęt, 
pozostaje…
Na lotnisku jest kaplica. Nie 

wszyscy o tym wiedzą. Nie wszy-
scy odlatujący z niej korzystają. 
„Najwięcej ludzi przychodzi do 
niej w niedzielę. Regularnie od-
bywają się wówczas  Msze św.” 
– mówi Tomasz Kloskowski. Od-
prawia je sam kapelan portu lot-
niczego ks. Alojzy Rotta. Czy ka-
plica, Opatrzność Boża, wiara, 
potrzebne są osobom pracują-
cym lub współpracującym z por-
tami lotniczymi? Nawet profesjo-
nalista powinien umieć przyznać 
się, że bywają takie momenty, w 
których  sam sobie nie poradzi. 
„Kiedyś mój dobry kolega miał 
sytuację, o której dzisiaj nie wsty-
dzi się mówić: cudowna” – przy-
pomina sobie Maciej Lauer. „Niby 
banalna rzecz. W czasie napro-
wadzania samolotów do lotniska 
jednemu z kontrolerów zablo-
kowała się radiostacja. Nie moż-
na było nic zrobić. W pobliżu by-
ło kilka samolotów. Brak łączno-

ści w takim momencie 
to katastrofa. Pozostała 
jedynie wiara w Opatrz-
ność i modlitwa. Wtedy 
udało się, ale mogło być 
bardzo różnie” –  mó-
wi Lauer.  

ANDRZEJ URBAŃSKI 
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Duże, małe 
i średnie, 
trzeba być 
przygotowanym 
na wszystko 

Małe awionetki 
i małe samoloty 
pasażerskie 
cieszą się  
coraz większym 
powodzeniem
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Zachęcamy tych, którzy zostają, by zorganizowali spotkania Taizé w swoich parafiach 

Być z innymi 
Pod koniec każdego roku Taizé 
organizuje duże spotkanie 
w jednym z wielkich miast 
europejskich. Bierze w nim udział 
wiele tysięcy młodych ludzi z całej 
Europy i z innych kontynentów. 

Spotkania są kolejnymi 
etapami pielgrzymki zaufania 
przez ziemię. Tym razem takie 
spotkanie odbędzie się w Me-
diolanie. Również z Pomorza 
do Mediolanu wyjadą młodzi 
chrześcijanie. 

Od 28 grudnia 2005 r. do 
1 stycznia 2006 r. miasto i re-
gion Mediolanu będą gospoda-
rzem 28. Europejskiego Spot-
kania Młodych animowanego 
przez Taizé. Wiadomość zo-
stała ogłoszona przez kardy-
nała Dionigiego Tettamanzi, 
arcybiskupa Mediolanu, tysią-
com młodych zebranym w ka-
tedrze mediolańskiej w mar-
cu tego roku. Kardynał przy-
pomniał także, że to spotkanie 
będzie częścią pielgrzymki za-
ufania przez ziemię, zapocząt-
kowanej trzydzieści lat temu 
przez brata Rogera. 

Nie tylko w Taizé

Pielgrzymce przez ziemię 
towarzyszą spotkania młodych 
różnych wyznań i kultur. Odby-
wają się one przez cały niemal 
rok w Taizé. W ciągu roku, a 
przede wszystkim podczas wa-
kacji, do małej francuskiej mieś-
ciny Taizé przyjeżdżają młodzi z 
całego świata. „Mają możliwość 
towarzyszenia braciom przez kil-
ka dni, doświadczając wspólnej 
modlitwy, trwania w ciszy przed 

Bogiem, dzielenia się skarbami 
tradycji różnych wyznań i naro-
dów, wreszcie wspólnej pracy 
na rzecz uczestników spotkań. 
To doświadczenie pomaga w po-
dejmowaniu różnych działań w 
miejscach ich zamieszkania czy 
pracy” – tłumaczy ks. Jacek Mel-
ler, który w Taizé był wielokrot-
nie. Bracia zachęcają, by po po-
wrocie do domu każdy stawał 
się prostym znakiem pojednania 
i nadziei w swoim środowisku. 
Na zakończenie każdego roku 

jedno z wielkich miast Europy 
gości młodych z całego konty-
nentu na kilkudniowym spotka-
niu. „Nie trzeba jednak uczest-
niczyć w spotkaniu, aby włą-
czyć się w pielgrzymkę zaufa-
nia: ona może trwać w każdym 
miejscu i czasie, o ile tylko znaj-
dą się tacy, którzy będą chcie-
li w niej uczestniczyć” – mówi 

ks. Jacek Mel-
ler. W Trójmie-
ście oprócz 
różnych moż-
liwości zaan-
gażowania na 
rzecz lokal-
nych wspól-
not, jest tak-
że sposobność 

do uczestnictwa w modlitwie 
przygotowywanej i prowadzo-
nej tak, jak ma to miejsce w Ta-
izé. Odbywa się ona w kościele 
św. Jerzego w Sopocie w każdą 
ostatnią środę miesiąca o godz. 
19.00. Próba rozpoczyna się o 
18.00 w salce na plebanii. A my 
zachęcamy, by w czasie trwa-
nia spotkania młodych w Me-
diolanie zorganizować spotka-
nie modlitewne w swoich para-
fiach. AU

O świętach w żarnowieckiej klauzurze mniszek benedyktynek

Boże Narodzenie w innym świecie
Kiedy na początku Adwentu 
zaczynamy przedświąteczną 
bieganinę, żarnowieckie mniszki 
zamykają klasztorną bramę. Kiedy 
odwiedzamy krewnych, one nie 
przyjmują gości. Kiedy piszemy 
i otrzymujemy życzenia, siostry 
mają na to tylko dwa dni. 

Żarnowiec. Wioska na granicy 
naszej archidiecezji, tuż nad sa-
mym morzem. Tu, za XIII-wiecz-
nymi murami, żyją benedyktyn-
ki. Są tu od 1596 roku z przerwą 
spowodowaną kasatą klasztoru 
przez władze pruskie. Wróciły do 
opactwa w 1946 roku.

– Zwyczajem naszego klasz-
toru – mówi ksieni żarnowiecka 
Jolanta Rzoska – jest, że mniszka 

swoją korespondencję świątecz-
ną otrzymuje w samą Wigilię ra-
zem ze skromnym podarunkiem. 
Proszę sobie wyobrazić świątecz-
ną radość z otwieranych listów. 
Warto spróbować i otrzymywa-
ne kartki i listy otworzyć dopie-
ro w święta.

Mniszki nie opuszczają opa-
ctwa, a jednak mają wszystko, 
czego potrzeba do przygotowa-
nia świąt.

– To dzięki ludziom dobrej 
woli, którzy w tym szczególnym 
czasie, wśród bieganiny przed-
świątecznej, pomyślą też o na-
szej wspólnocie i zatroszczą się 
chociażby o choinkę –  opowiada 
ksieni Rzoska. – Choć żyjemy za 
murami, w ciszy starego klaszto-

ru, to święta wyglądają podobnie 
jak w każdej polskiej rodzinie. 

Są i porządki, i przygotowa-
nia w kuchni, która po kaplicy 
jest drugim miejscem, gdzie naj-
bardziej czuć świąteczny zapach. 
Tu pole do popisu mają młod-
sze siostry. 

– Tworzymy rodzinę ogólno-
polską, stąd kuchnia pełna jest 
najróżniejszych przepisów, tak 
jak nasza ojczyzna pełna jest róż-
nych zwyczajów świątecznych – 
mówi ksieni żarnowiecka. – Wigi-
lijną wieczerzę rozpoczynamy od 
odczytania fragmentu Ewangelii o 
narodzeniu Jezusa, później są ży-
czenia, opłatek i sama wieczerza 
w czasie, której możemy ze sobą 
rozmawiać. Na co dzień bowiem 

w czasie posiłków mniszki obo-
wiązuje milczenie – odczytywane 
jest Pismo Święte, Reguła lub in-
na „lektura duchowa”. – Podczas 
wieczerzy opowiadamy sobie o 
zwyczajach z naszych rodzinnych 
stron. Potem czasami zjawia się 
św. Mikołaj i przynosi wszyst-
kim prezenty, które wykonuje-
my same – dodaje ksieni Rzo-
ska. – Ponieważ jesteśmy na Ka-
szubach, więc w tym roku swo-
ją wizytę zapowiedział Gwiaz-
dor. Oczywiście nie ma święto-
wania bez śpiewu. Około godz. 
22.00 spotykamy się w kaplicy 
na liturgii brewiarzowej, która 
wprowadza nas już bezpośred-
nio do Pasterki. 

 BARTŁOMIEJ MUŃSKI

Chętni 
do modlitwy  
w duchu Taizé 
spotykają się 
w kościele  
św. Jerzego  
w SopocieAN

D
RZ

EJ
 U

RB
AŃ

SK
I



G O Ś Ć  G D A Ń S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
25 grudnia 2005

VII

Kaplica w Akademii Morskiej

Jedyna w Polsce
8 grudnia abp Tadeusz Gocłowski 
poświęcił pierwszą kaplicę w 
państwowej wyższej uczelni. Jej 
powstanie wiąże się 
z niezwykłą historią 
mahoniowego ołtarza…

Ołtarz znajdował się przez 
wiele lat na statkach szkole-
niowych „Lwów” i „Dar Pomo-
rza”. Z jednej strony przedsta-
wiony był na nim pelikan kar-
miący krwią pisklęta, z dru-
giej – żaglowiec na morzu. W 
75. rocznicę podniesienia pol-
skiej bandery na „Darze” pro-
boszcz parafii Świętej Rodziny 
ks. Piotr Topolewski przekazał 
ołtarz rektorowi akademii Józe-
fowi Lisowskiemu. „Uczyniłem 
to z wielką radością po ówczes-
nej konsultacji z księdzem arcy-
biskupem” – mówi ks. Topolew-
ski. Proboszcz parafii Świętej 
Rodziny uznaje się za dłużni-
ka pierwszego proboszcza, któ-
ry przez kilka miesięcy 1931 ro-
ku korzystał z auli uczelni, ja-
ko miejsca sprawowania Mszy 
św. Kościół był wtedy w budo-
wie. Ksiądz Topolewski – po 
swoim przybyciu do 
parafii w 1985 roku – 
wspomniał w jednym 
z kazań o konieczności 
przechowywania histo-
rycznego dziedzictwa 
Kościoła. Także tego 
materialnego i lokalne-
go. Zgłosił się wtedy 
do niego Leon Turzyń-

ski, krawiec PSM, który – za ra-
dą ówczesnego rektora – ukrył 
w 1949 roku ołtarz w składzie 
węgla. Ołtarzowi groziło wów-
czas porąbanie i spalenie.

Z powrotem na „Dar”

Pod koniec lat 80. ołtarz 
został odnowiony i uzupełnio-

no braki – mówi ks. 
Topolewski. Pomysł na 
samą kaplicę sięga lat 
30. ubiegłego wieku. 
Miała nią być część au-
li uczelni. Wykonanie 
repliki – zarówno dla 
uczelni, jak i dla parafii 
– przywołało na myśl 
przedwojenny projekt. 

Inicjatorem wykonania 
replik był Józef Figie-
la – członek Stowarzy-
szenia Przyjaciół „Da-
ru Pomorza”, a wyko-
nał go artysta plastyk 
Czesław Gajda. Repli-
ka ołtarza znajduje się teraz 
w nowo poświęconej kaplicy, 
w podziemiach wydziału me-
chanicznego. „W auli odbywa-
ją się wykłady, a kaplica powin-
na być miejscem ciszy, reflek-
sji i modlitwy” – mó-
wi Tomasz Degórski, 
kierownik biura rek-
tora. Uniwersalny cha-
rakter tego miejsca – 
nie tylko dla ludzi wie-
rzących – podkreślił 

również arcybiskup w 
swojej homilii. Na ra-
zie nie mamy w kapli-
cy Najświętszego Sa-
kramentu – mówi To-
masz Degórski. Może 
w przyszłości będzie 

to miejsce regularnego spra-
wowania Mszy św. Te, jak na 
razie, planowane są w świę-
ta uczelni: 17 czerwca – da-
ta powstania Szkoły Morskiej 
w Tczewie i 8 grudnia – świę-

to szkoły. Póki co do 
gościnnej kaplicy, któ-
rej niezwykły wystrój 
przypomina żaglo-
wiec, na modlitwę mo-
że wejść każdy.

KS. SŁAWOMIR CZALEJ

Ks. Piotr 
Topolewski 
przekazuje 
ołtarz władzom 
Akademii 
Morskiej

Abp Tadeusz 
Gocłowski 
i rektor AM 
prof. dr hab 
Józef Lisowski
 w nowej kaplicy

Po Mszy św. 
ks. Arcybiskup 
poświęcił 
dzwon „Józef”, 
ofiarowany 
akademii przez 
Stowarzyszenie 
Kapitanów 
Żeglugi Wielkiej
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Doktor Jan Mordawski uważa, że dzisiaj  
w Polsce żyje ponad 600 tysięcy osób, które 
uważają się za Kaszubów. Wyniki swoich badań 
opublikował w książce „Statystyka ludności 
kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku”.

Promocja książki odbyła się w Wejhero-
wie, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej. Wyniki badań są bardzo 
ciekawe. Wynika z nich na przykład, że naj-

więcej Kaszubów mieszka w rejonie gdańskim 
– jest ich aż około 570 tysięcy. Sam Gdańsk 
jest największym skupiskiem pod względem 
liczby Kaszubów. Jeśli jednak chodzi o pro-
centowy udział wśród mieszkańców dane-
go miasta, to najwyżej została sklasyfikowana 
Gdynia. Z publikacji wynika także, że Kaszubi 
przenieśli się ze wsi do miast. 

Poza osobami uważającymi się za Kaszu-
bów doktor Mordawski doliczył się dodatko-
wo około 300 tysięcy osób znających język ka-
szubski. MŻ

Będzie postępowanie wyjaśniające w spra-
wie nieprawidłowości w Stoczni Gdynia 

SA Prokuratura Rejonowa w Gdyni po zapo-
znaniu się z zebranym do tej pory materiałem 
postanowiła wszcząć śledztwo. 

Przypomnijmy, że związek zawodowy 
„Stoczniowiec”, działający na terenie Stocz-
ni Gdynia SA, złożył doniesienie do prokura-
tury. Związkowcy zarzucili zarządowi zakła-
du, że nie przekazywał na odpowiednie konta 
pieniędzy potrącanych z pensji pracowników. 
Chodziło przede wszystkim o składki na PZU. 
W tym czasie zarząd podpisał z pozostałymi 
związkami zawodowymi – w sumie na tere-
nie stoczni działają cztery – porozumienie, na 
mocy którego Stocznia Gdynia SA ma do koń-
ca roku uregulować zaległości wobec PZU. 
Następnie ma być podpisane porozumienie z 

kasą zapomogowo-pożyczkową – zaległości 
stoczni względem tego podmiotu sięgają kil-
ku milionów złotych. Wypłacone mają być na-
grody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

W tym samym czasie w zakładzie trwa-
ła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. W 
pokontrolnych protokołach, które trafiły do 
gdyńskiej prokuratury, znalazło się m.in. za-
strzeżenie, że zarząd nie miał zgody pracow-
ników na dysponowanie składkami, które były 
potrącane z ich pensji.

Przedstawiciele zarządu bronią się, że ta-
kie działanie jest związane z trudną sytuacją 
ekonomiczną firmy, do jakiej doprowadzili po-
przedni szefowie Stoczni Gdynia SA. Zwracają 
także uwagę, że dzięki podejmowanym dzia-
łaniom dzisiaj sytuacja jest dużo lepsza w po-
równaniu do tego, co było dwa lata temu.

Śledczy z gdyńskiej prokuratury zbadają 
teraz, czy zarząd, podejmując takie decyzje, 
dopuścił się przestępstwa. O wynikach postę-
powania poinformujemy w kolejnych nume-
rach. MŻ

gdansk@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: 
ul. Cystersów 11, 80-330 Gdańsk, tel./faks (58) 554 34 15
Redagują:  
ks. Sławomir Czalej – dyrektor oddziału,  Andrzej Urbański, Marcin Żebrowski
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Nieprawidłowości w Stoczni Gdynia SA – wracamy do tematu

Prokuratura wszczyna śledztwo

Twarze Kurii

Wydział 
Katechetyczny

Ksiądz Mirosław Paracki jest dyrektorem 
Wydziału Katechetycznego. Pełni tę funkcję 
od 1997 roku.

W czasie swojej działalności m.in. 
stworzył i prowadzi redakcję „Gdańskich 
Materiałów Katechetycznych”. Jest także 
członkiem Archidiecezjalnej Rady Dusz-
pasterskiej, a także Archidiecezjalnej Ra-
dy ds. Powołań i Rady Instytutu Stałej For-
macji Kapłańskiej. Koordynuje na terenie 
archidiecezji gdańskiej działania Funda-
cji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jest rów-
nież kapelanem Gdańskiego Klubu Inteli-
genci Katolickiej. Jest także m.in. człon-
kiem Pomorskiego Stowarzyszenia Filozo-
ficzno-Teologicznego i Pomorskiej Kapitu-
ły Certyfikatów Jakości Edukacyjnej w Ku-
ratorium Oświaty.

Napisał sześć książek i kilkadziesiąt ar-
tykułów.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1989 
roku. Pracował jako wikariusz w parafiach 
św. Barbary i Trójcy Świętej. Kilka miesięcy 
temu został proboszczem parafii św. Sta-
nisława Kostki w Gdańsku. Studiował na 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Po-
znaniu i w Akademii Teologii Katolickiej.

Aby skontaktować się z wydziałem ka-
techetycznym – na przykład w sprawach 
związanych z lekcjami religii – należy 
dzwonić pod nr tel. 058-552-43-25.

Dodajmy, że zastępcą ks. Parackiego 
jest ks. Krzysztof Masiulanis.

MŻ

W końcu policzeni

600 tysięcy Kaszubów

Kaszubi chętnie manifestuje swoje pochodzenie

OPŁATEK KASZUBSKI
Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków 
Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego na tradycyjne spotkanie opłatkowe, 
a zarazem na spotkanie z naszym duszpasterzem  
biskupem Ryszardem Kasyną. Spotkanie odbędzie 
się, dzięki gościnności ks. Mikołaja Sampa, w ka-
plicy i pomieszczeniach kościoła pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu przy uli-
cy Zator-Przetockiego, 7 stycznia 2006 roku (so-
bota) o godz. 14.00.
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