
Chyba wszyscy znają 
spontaniczną i rados-

ną religijność górali. A jak 
w swoim języku modlą się 
Kaszubi? Przeczytaj w arty-
kule ks. Sławomira Czaleja. 
Warto także poznać inne 
sposoby  rozmowy z Bogiem 
– na przykład przez taniec i 
ruch. W tym numerze pisze-
my również o rozpoczyna-
jącej się akcji „Palma dla...”. 
Organizatorzy mają nadzie-
ję, że jak co roku zgroma-
dzi ona wiele osób o życzli-
wych sercach. Opowiadamy 
też o Centrum Organizacji 
Lokalnej Przedsiębiorczo-
ści Społecznej im. św. 
Benedykta, jakie właśnie po-
wstaje w Sopocie. 
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Pomoc dla Bartusia

Samotni w walce
Czas Wielkiego Postu to szczególny 
moment, w którym należy 
zauważyć potrzeby drugiego 
człowieka. Jeżeli
nie zdecydowałeś się na jakieś 
konkretne postanowienie, możesz 
to jeszcze uczynić. Chociażby 
modląc się w intencji wynalezienia 
lekarstwa na… mukowiscydozę.

Życie Izy i Jacka Portée – 
członków Diakonii Tańca – dia-
metralnie zmieniło się wraz z 
przyjściem na świat syna Bart-
ka. Nieuleczalna i uwarunko-
wana genetycznie mukowiscy-
doza powoduje, że Bartek wy-
maga szczególnej opieki: inha-
lacje, drenaże, częste badania 
i regularne podawanie dużej 
ilości leków. Brak troskliwej 
opieki może spowodować czę-
ste i niebezpieczne infekcje, 
dlatego Iza nie może podjąć 
pracy. Pensja Jacka jest niewy-
starczająca, żeby ulżyć w cier-
pieniach dwuletniego dziecka. 
Kluczem jest kupno szczepion-

ki Aerugen. „Szcze-
pionkę, jaką mamy 
zamiar zakupić, nale-
ży powtarzać co ro-
ku. Pierwsze szczepie-
nie, niestety, kosztuje podwój-
nie, ponieważ trzeba je utrwa-
lić po 60 dniach. Zaszczepie-
nie będzie chronić go od 90 
proc. zakażeń” – mówią Iza i 
Jacek. Niestety, NFZ odmówił 
refundacji Aerugenu (do tego 
tematu nasz tygodnik zapew-
ne jeszcze powróci). Kwota 
11 000 zł na pierwsze szcze-
pienie i kolejne dawki jest re-

alna do zebrania. Pie-
niądze można wpła-
cać na konto Polskie-
go Towarzystwa Wal-
ki z Mukowiscydozą, 

organizacji pożytku publicz-
nego z dopiskiem: „Bartosz 
Portée”; pieniądze można od-
liczyć od podatku. Nr kon-
ta: 49 1020 3466 0000 9302 
0002 3473 (KOD BIC (SWIFT) 
– BPKOPLPW – niezbędny dla 
wpłat dokonywanych z zagra-
nicy). Więcej informacji: www.
bartek.muko.med.pl.

KS. SŁAWOMIR CZALEJ
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Bartek 
potrzebuje 
Twojej pomocy

Trzecie zadanie ks. Jerzego Kownackiego 
znowu nie wydaje się trudne. Zgodnie 

z zasadą, jaką gdański kapłan zapowie-
dział na początku Wielkiego Postu, nie trze-
ba od razu zmieniać naszych największych 
wad. Mają w tym pomóc właśnie zadania ks. 
Kownackiego. Tym razem mowa o poczu-
ciu godności i wyrozumiałości. – Pamiętaj, 
że przede wszystkim jesteś człowiekiem – 
mówi krótko ks. Jerzy Kownacki. – Czy je-
steś szefem, czy podwładnym – bądź wyro-
zumiały.  Jak to zrobić? Podstawowa recep-
ta ks. Kownackiego jest prosta: – Nie pod-
noś głosu. Spróbuj zrozumieć czyjąś nie-
udolność, która czasami Cię irytuje. Pomyśl 

o swoich słabych stronach, 
a wtedy łatwiej Ci będzie 
zaakceptować czyjąś nie-
doskonałość. I jeszcze jed-
no: pamiętaj, że w każdym 
człowieku jest wartość. MŻ

PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚ CZŁOWIEKIEM

Niezależnie
od zajmowanego 
stanowiska,
bądź 
wyrozumiały
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MARCIN ŻEBROWSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  jak KASZUBI spędzili swój 

dzień jedności
  KAPELANI sportowi
  kolejny etap OLIMPIADY TEO-

LOGICZNEJ
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Wielki Post w Radiu Plus

POMORZE. Wśród krótkich 
form radiowych na uwagę za-
sługuje cykl „Bóg jest miłoś-
cią” – nadawany od poniedział-
ku do piątku – zawierający sło-
wa Benedykta XVI, kierowane 
specjalnie do Polaków i frag-
menty jego pierwszej encykli-
ki. Cykl będzie się pojawiał aż 
do majowej wizyty następcy 
św. Piotra w Polsce. Emisja o 
8.45 i 17.45. 

Codziennie wieczorem 
można wysłuchać rozważań, 
zatytułowanych „Wypłyń na 
głębię”. Przygotował je ks. Ste-
fan Moszoro-Dąbrowski z pra-

łatury Opus Dei. Krótkie re-
fleksje wskażą, czym należy się 
kierować w życiu, aby uniknąć 
duchowej katastrofy. Emisja od 
poniedziałku do piątku, po go-
dzinie 22.00. Ostatnie dni mar-
ca będą poświęcone zbliżają-
cej się rocznicy śmierci Jana 
Pawła II. Do udziału w audycji 
„SMS” Tomasz Terlikowski i je-
go goście zapraszają tych, któ-
rzy chcą przypomnieć sobie na-
ukę Ojca Świętego i podzielić 
się swoimi wspomnieniami ze 
spotkań z nim. Audycja „SMS” 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 18.00–20.00.

Skupienie dla bierzmowanych
GDAŃSK MATEMBLEWO. 
18 marca młodzież, która przygo-
towuje się do sakramentu dojrza-
łości chrześcijańskiej, zaproszo-
na jest do udziału w dniu skupie-
nia. Od południa do godz. 16.30 
przewidziano koncert ewange-
lizacyjny, prezentację grup pa-
rafialnych, konferencję ks. Da-
riusza Ławika o Duchu Świętym 
jako nadziei jedności chrześci-

jan, adorację Najświętszego Sa-
kramentu oraz udział w Drodze 
Krzyżowej prowadzonej przez 
przedstawicieli różnych wyznań 
i grup młodzieżowych. Dojazd 
do Matemblewa autobusem linii 
116 (godz. 11.14) sprzed dworca 
PKP w Gdańsku  Wrzeszczu i 131 
(godz. 11.15) spod dworca PKP w 
Gdańsku Głównym. Przewidzia-
ny jest również obiad (5 zł). 

Chcą zwrotu ołtarzy
GDAŃSK. Parafia Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w 
Gdańsku (bazylika Mariacka) wy-
stosowała pismo do ministra kul-
tury Kazimierza M. Ujazdowskie-
go, w którym domaga się zwrotu 
czterech ołtarzy i jednego dyp-
tyku, przechowywanych w Mu-
zeum Narodowym w Warsza-
wie. Gdyby parafii udało się spro-
wadzić ołtarze, w Gdańsku po-
wstałby  największy w Europie 
zbiór gotyckich ołtarzy zacho-
wanych w oryginalnym artystycz-
nym kontekście. 

Pokolenie JP2  
na Molo
SOPOT. Już dziś polecamy zare-
zerwować sobie wieczór 2 kwiet-
nia. Oferta jest skierowana szcze-
gólnie do młodych ludzi. Właś-
nie w ten dzień – pierwszą rocz-
nicę śmierci Jana Pawła II – na so-
pockim molo zaplanowano czu-
wanie pokolenia JP2. Ksiądz Ra-
fał Urbański zaprasza wszystkich 
chętnych na godz. 19.30. Spotka-
nie, które potrwa do około godz. 
22, będzie składać się m.in. ze 
wspólnych modlitw, Mszy świę-
tej pod przewodnictwem bpa Ry-
szarda Kasyny, marszu po Sopo-
cie śladami Jana Pawła II, a za-
kończy się wysłaniem wiadomo-
ści SMS, ułożonej ze świec, do 
nieba. W imieniu organizatorów 
serdecznie zapraszamy.

Ostatnie dni marca w Radiu Plus poświęcone będą rocznicy śmierci Papieża 
na zdjęciu: ubiegłoroczne czuwanie po śmierci Jana Pawła II na Zaspie
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Katecheza  
dla dorosłych
GDAŃSK. W poniedziałek 20 
marca rozpocznie się cykl ot-
wartych spotkań poświęconych 
prawdom wiary, liturgii i życiu 
modlitwy. Najbliższe poświęcone 
jest grzechowi pierworodnemu. 
Wszystko w ramach katechezy 
dla dorosłych. Odbywać się ona 
będzie w sali teatralnej pod koś-
ciołem św. Stanisława Kostki w 
Gdańsku (ul. Abrahama 37). Wej-
ście bezpośrednio po Mszy świę-
tej (ok. godz. 18.30) przez koś-
ciół lub przed godz. 19.00 przez 
dom parafialny – drzwi do salek. 
Spotkanie poprowadzi ks. Jacek 
Meller. Telefon kontaktowy: (58) 
554 46 27, szczegóły na stronie 
internetowej www.stanislawk.
diecezja.gda.pl

Warsztaty 
komunikacji 
interpersonalnej
GDAŃSK. W Domu Forma-
cyjnym pw. św. Józefa „Orlin-
ki” w Gdańsku Świbnie odbędą 
się warsztaty komunikacji inter-
personalnej. Początek w przy-
szły piątek 24 marca. Zakończe-
nie planowane jest w niedzie-
lę. Szczegóły można znaleźć na 
stronie www.wyspa.pl lub pod 
nr. tel. 058-308-07-67. Przypo-
mnijmy, że Dom Formacyjny „Or-
linki” mieści się w Gdańsku Świb-
nie przy ul. Turystycznej 65.

Akcja Katolicka  
na Kalwarii
WEJHEROWO. Akcja Kato-
licka Archidiecezji zaprasza 
swoich członków z rodzinami 
do sanktuarium pasyjno-maryj-
nego w Wejherowie na wspól-
ną modlitwę na wzgórzach kal-
waryjskich w sobotę 25 mar-
ca. Rozpoczęcie spotkania 
Mszą św. w kościele św. An-
ny o godz. 10.00 a następnie 
przejście na Drogę Krzyżową. 
Główną intencją, która będzie 
towarzyszyć temu spotkaniu, 
jest rychła beatyfikacja sługi 
Bożego Jana Pawła II.

Miłość potężniejsza niż śmierć
GDYNIA. Tym razem w cyklu 
„Katechezy dla dorosłych – o mi-
łości” ks. Maciej Bała, prodziekan 
Wydziału Filozofii Chrześcijań-
skiej Uniwersytetu Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie wy-
głosi wykład „Miłość potężniej-

sza niż śmierć – F. Rosenzweig”. 
Oczywiście katecheza odbędzie 
się jak zwykle w parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Gdy-
ni przy ul. Armii Krajowej 46. Po-
czątek katechezy w sobotę, 25 
marca o godz. 17.00. 

Bazylika Mariacka w Gdańsku
– widok od strony ul. Mariackiej AR

C
H

IW
U

M
 R

ED
AK

C
JI



Od młodości kocham taniec. 
Tańczyłam nawet w słynnej 
chylońskiej „Fali”. 
Nie wszystko mi się jednak tam 
podobało… – mówi Małgorzata 
Filar z Diecezjalnej Diakonii 
Ewangelizacji Ruchu 
Światło–Życie

Droga do tańca, do Wspól-
noty Radości Paschalnej wiodła 
nas przez oazę – mówi mąż 
Małgorzaty, Marek. Pod koniec 
lat 80., po przejściu kolejnych 
etapów oazowej formacji, zaczęli 
szukać szczególnej drogi rea- 
lizacji własnego powołania. Re-
alizowali wiele akcji ewangeli-
zacyjnych. – Zauważyliśmy, że 
ludzie bardzo dobrze odbierają 
taniec – mówi Agnieszka Tro-
janowicz, współzałożycielka 
Wspólnoty, matka dwojga dzie-
ci. Taniec jest czynnikiem 
integrującym ludzi, zwłaszcza, 
kiedy Marek prowadzi słynne  
„Menuet” czy „Zuzannę”. Ale 
próbowali różnych form. Także 
pantomimy. Uczyli się jej w domu 
rekolekcyjnym Centralnej Diako-
nii Ewangelizacji w Hermanów-
ce koło Białegostoku, by później 
samemu uczyć jej na terenie 
całego Pomorza.

Paschalna radość 
i centrum
Triduum Paschalne, które 

przeżyli w 1997 r. w Darłowie u 
o. Janusza Jędryszaka, francisz-
kanina, stanowiło punkt zwrot-
ny ich poszukiwań. Pascha to 
radość, która stanowi centrum 
nie tylko roku liturgicznego, ale 
przede wszystkim ich życia. 

– Pamiętam pierwszy taniec-
-modlitwę jak dziś. Kilka gestów 
mi się nawet przyśniło – mówi 
Małgorzata. Nazwali go „Tobie, 
Ojcze”. Stworzyli go do słynnej w 
pierwszej połowie lat 90. pieśni. 
Wszystko dopiero się tworzyło, 
także pierwsze spotkania. Bez 
szczegółowych planów, Duch 
Święty kierował wszystkim. – 
Kilku tańców nauczyliśmy się od 
wspólnoty Młodzi i Światło Da-

niela Ange – mówi Ag-
nieszka. Od września 
2004 r. spotykają się co 
tydzień, a od zeszłego 
roku przyjęli nazwę 
Wspólnoty Radości Pas-
chalnej. Ich duchową 
drogą, formacją i ewangelizacją – 
obok katechez – stał się właśnie 
taniec.

Modlitwa, 
uwielbienie i łzy
Tańce modlitewne stanowią 

ważną grupę wśród ponad trzy-
dziestu tańców, które wykonują 
przy różnych okazjach.  – W czasie 
jego wykonania podchodziło do 
nas wiele zapłakanych dziew-
czyn, mówiąc, że uwolnił ich 
od trosk, przywrócił nadzieję – 
wspominają członkowie Wspól-
noty. Taniec jest spokojny i 
wyciszony. Jak modlitwa. Kiedy 
tańczą w kościele – w ostatnim 
Triduum u gdyńskich francisz-
kanów uczestniczyło ponad 1000 
osób – wielu ludzi, niezależnie od 
wieku i płci, włącza się w niego. 
Wyrażają to, czego usta nie są 
w stanie wypowiedzieć. Poprzez 
tańce uwielbienia starają się 
wielbić Boga. Nazwali je „Taniec 
Aniołów”, „Płynący”. W 1998 r. 
tańczyli je na ulicach Asyżu. Wielu 
ludzi przystawało, aby patrząc na 
proste gesty, też wielbić Boga. – 
Zresztą żadne gesty, ruchy, nawet 
te najmniejsze, nie są tu przy-
padkowe – mówi Małgorzata. 
Kiedy otwieramy ręce, wyrażamy 
postawę Maryi przy Zwiastowa-
niu; przyjęcie całkowite woli Bożej. 

„Bujanie” – w tym geście 
człowiek ma się czuć jak 
dziecko w rękach Bo-
ga, który nas z miłością 
przytula. Nie może 
oczywiście zabraknąć 
tańców radości. To „Stud-

nia Jakuba” czy „Taniec Słońca”. 
Są tańce żydowskie, irlandzkie, 
francuskie…

Owoce

Chociaż forma tańca jest bar-
dzo emocjonalna, dotyka często 
najgłębszych uczuć, przynosi 
konkretne i stałe owoce. Taniec 
jest katechezą, z której płynie 
przesłanie o pięknie ludzkiego 
ciała, cielesności. Jest to zarazem 
szkoła akceptacji siebie. Takim, ja-
kim się jest, a nie jakim chciałyby 
nas widzieć kolorowe pisma. 
Tak stało się w życiu Iwony. Ta-
niec uleczył ją z kompleksów. 
Ludzie po prostu „normalnieją”, 
akceptując swoje ciało. „Bo ciało 
jest świątynią Bożego piękna” – 
przytaczają chętnie słowa Fran-
cuzki Jo Croisant. Dzisiaj diako-
nia liczy siedemnaście małżeństw 

i dziesięć osób stanu wolnego. 
Od uczniów gimnazjum po czter- 
dziestokilkulatków. „Po raz 
pierwszy zobaczyłam taniec 
na ul. Świętojańskiej w Gdyni, 
naprzeciw kina Warszawa” – 
mówi Agnieszka Lesińska, eko-
nomistka, panna. Podeszła, bo 
czuła wielkie pragnienie spot-
kania z Bogiem. We Wspólno-
cie jest już dziesięć lat. Zawsze 
znajduje – pomimo obowiązków 
– czas. Właściwie to nie może się 
doczekać wtorku. – Jest to dla 
mnie prawdziwy odpoczynek – 
mówi. Chociaż większość samot-
nych we Wspólnocie to dziew-
czyny, są również chłopcy. Robert 
Szreder, księgowy,  jeszcze nie- 
żonaty, trafił tu przez... kobietę. 
– Moi znajomi z początku odno-
sili się bardzo sceptycznie do tej 
formy modlitwy. Mówili, że coś 
im to „zalatuje sektą”. Po kilku 
wyjaśnieniach ten obraz bard-
zo się poprawił – mówi. Kilka  
osób przyszło nawet do Wspól-
noty. Jak podkreśla Robert, trzeba 
w tych wyjaśnieniach podchodzić 
do człowieka bardzo delikatnie. 
Pewnie tak jak w tańcu, który dla 
Roberta jest po prostu... piękny.

KS. SŁAWOMIR CZALEJ
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Tak też można wielbić Boga

Kiedy brakuje słów… zostaje taniec
ZAPROSZENIE 

DO TAŃCA
Kontakt ze Wspólnotą: 
filary@poczta.onet.pl, lub w 
Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni 
Obłużu w każdy wtorek o godz. 
19.00 w sali korekcyjnej, gdzie od-
bywają się próby tańca.



Wspólnota 
Radości 
Paschalnej 
podczas próby 
tańca
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Msze kaszubskie

Z tłumaczenia i potrzeby ducha
„Drogę 

do odprawiania 
Mszy kaszubskich 

otworzyły 
tłumaczenia Biblii 

ks. Franciszka Gruczy, 
Eugeniusza Gołąbka 

i – bezpośrednio 
z języka greckiego 

– o. Adama Ryszarda 
Sikory, franciszkanina” 
– mówi Tomasz Fopke, 

zastępca burmistrza 
Żukowa, animator 
Mszy kaszubskich.

Pierwsze teksty liturgicz-
ne w języku kaszub-
skim powstały już w 
XVI i XVII w. Dokonali 

tego Szymon Krofey i Michał 
Pontanus, tłumacząc katechizm 
z niemieckiego na język – jak 
wówczas mawiano – słowiński, 
którym wówczas posługiwała 
się ludność Pomorza. Jako że w 
tym czasie nie było jeszcze or-
tografii kaszubskiej, posiłkowa-
no się zapisem i terminologią 
polską. Wiele słów jest jednak 
czysto kaszubskich. Pierwszego 
tłumaczenia Modlitwy Pańskiej 
oraz Dziesięciorga Przykazań 
Bożych dokonał ks. Florian 

Ceynowa już w XIX w. Wiek XX 
to przede wszystkim twórczość 
Jana Trepczyka i Aleksandra 
Labudy. Za ich przyczyną po-
wstało kilka przepięknych pieś-
ni religijnych. Tłumaczenie ks. 
Gruczy – pełne neologizmów 
– nie jest łatwe. Podkreślają to 
nie tylko językoznawcy, ale tak-
że i ci, którzy myślą i mówią 
po kaszubsku. Najchętniej czy-
tane w trakcie liturgii są Nowy 
Testament  i  Psalmy w tłu-
maczeniu Eugeniusza Gołąbka. 
Jego tłumaczenie też nadało 
tempa odprawianiu Eucharystii 
w tym języku.

Język w liturgii: 
nauka i integracja
Pierwszą Mszę św. z ele-

mentami języka kaszubskiego 
odprawił ks. Grucza 20 paź-
dziernika 1984 roku w organi-
stówce obok kościoła w Wygo-
dzie. Było to precedensowe wy-
darzenie. Później – od listopa-
da 1987 r. – comiesięczne Msze 
z kaszubską liturgią słowa zai-
nicjował ks. Bogusław Głodow-

ski na gdańskim Przy-
morzu, a ks. Edmund 
Skierka w tym samym 
roku w Małym Kacku. 
Dopiero jednak w wol-
nej ojczyźnie możliwe 
stało się regularne od-
prawianie Mszy kaszubskich w 
wielu parafiach. „Na pewno in-
spiracją stały się słowa Jana Pa-
wła II skierowane do Kaszu-
bów. Pełne zachęty, aby pod-
trzymywać tradycję i tożsa-
mość, a tym samym oddawać 
Bogu to, co najpiękniejsze” – 
mówi Tomasz Fopke. Swoje 
poparcie dla inicjatywy udzie-
lił też metropolita gdański abp 
Tadeusz Gocłowski. W 1993 ro-
ku wyraził zgodę, aby w cza-
sie liturgii korzystać ze „ska-
szubionych” tekstów biblijnych 
oraz aby modlitwę wiernych 
czytać również po kaszubsku. 
„Tłumaczenie Ewangelii zaczy-
nałem kilka razy. Najpierw był 
św. Mateusz” – mówi Euge-
niusz Gołąbek, autor Kaszub-
skiego Słownika Normatywne-
go. Pierwsze teksty – felieto-
ny, referaty w „Pomeranii” – po-

wstały pod koniec lat 
70. „Mój kolega Bru-
non Rulewski powie-
dział mi, żebym prze-
tłumaczył »Manifest 
Komunistyczny« albo 
»Kapitał« na kaszubski, 

to PRL nie tylko że to wyda, ale 
i da na to pieniądze” – śmieje 
się. „Przygoda” z Biblią wypły-
nęła z potrzeby serca. Język ka-
szubski traktowany był przez 
ówczesne władze jak poniżana 
gwara. Chodziło więc o przy-
wrócenie godności zarówno ję-
zykowi, jak i społeczności Ka-
szubów. Wtedy też, na począt-
ku lat 80., kupił pierwszy w ży-
ciu egzemplarz Biblii Tysiącle-
cia. Tłumaczenie Pisma Święte-
go nie jest prostą sprawą. Ko-
rzystał z innych tłumaczeń: Ro-
mana Brandstaettera, Czesła-
wa Miłosza. „Ponadto rozdrob-
niona kaszubszczyzna nie mia-
ła modelu, norm, jakimi nale-
żałoby się posługiwać” – mó-
wi. Przyjął więc typ wejherow-
sko-kartuski. Najtrudniejsza by-
ła Ewangelia św. Jana, a także 
przypisy. Jako że nie zna greki, 
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Na Mszy 
kaszubskiej 
istotny jest 
nie tylko język, 
ale i strój
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Msze kaszubskie

Z tłumaczenia i potrzeby ducha
jego tłumaczenie jest swoistym 
„skaszubieniem”. „Wielu ludzi, 
którzy przyjeżdżają przy oka-
zji wakacji, jest zaskoczonych 
tym, że w Polsce modli się w 
niezrozumiałym dla nich języ-
ku” – mówi burmistrz Żukowa 
Albin Bychowski. Jest to pew-
nie dla nich na początku egzo-
tyka, ale ta szybko przemienia 
się w modlitewne skupienie. 
Można jedynie ubolewać nad 
faktem, że często ludzie z „ze-
wnątrz” bardziej doceniają war-
tość języka i kultury niż rdzen-
ni mieszkańcy Kaszub. Zapew-
ne jest to nadal efekt minionej 
epoki. „Zawsze ubolewałam, że 
język mojej młodości może za-
ginąć” – mówi Anna Barsow-
ska, przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich z Chwaszczy-
na. Dla pani Anny język polski 
był w podstawówce tym, czym 
dzisiaj jest w szkole angiel-
ski. Koło skupia 50 kobiet, któ-
re trzy razy w roku „obstawia-
ją” liturgię. Pani Anna czyta na 
Mszy św. modlitwę powszech-
ną. Pewnego razu jedna z para-
fianek zaczęła jej opowiadać o 
tym, że w kościele była Msza, a 
ona nic nie mogła zrozumieć. 
Ale nawet jej się spodobało. 
Dopiero po chwili zorientowała 
się, z kim rozmawia: „A, to pa-
ni czytała!” – śmieje się. Wielu 
młodych mieszkańców Kaszub 
nie ma dzisiaj fałszywego po-
czucia wstydu i nie traktuje ję-
zyka polskiego jako czegoś lep-
szego i nobilitującego. Msza 
św. nie tylko integruje społecz-
ność, ale także uczy samego ję-
zyka i szacunku do niego. Dla 
burmistrza Żukowa, parafiani-
na z Banina, Msze kaszubskie 
nie stanowią jakiegoś 
„powrotu”. On w 
tym 

języku tkwi, nie ma więc mo-
wy o powrocie. To raczej „unor-
malnienie” języka, którym po-
sługiwał się od zawsze i po-
sługuje nadal. „Nie wyobrażam 
sobie, żebym z najbliższą ro-
dziną rozmawiał inaczej niż 
po kaszubsku” – mówi. Z Bo-
giem, który zna wszystkie języ-
ki świata, także.

Bogu śpiewajmy

Prawdziwym fenomenem 
było tłumaczenie o. Sikory, 
bezpośrednio z greki na ka-
szubski. Korzystając z niego,  
zrodził się cały ruch muzyczny: 
8 chórów i 300 osób. A wszyst-
ko za sprawą oprawy muzycz-
nej – pierwszej kaszubskiej Pa-
sji – do słów z Ewangelii św. 
Marka. Msze kaszubskie pełnią 
rolę kulturotwórczą.  Do każdej 
Mszy komponuje się średnio je-
den  nowy utwór muzyczny! W 
samym Chwaszczynie przynaj-
mniej dwanaście, tyle, ile jest 
Mszy św. w roku. Świadectwem 
tej działalności są powstają-
ce śpiewniki. Co ciekawe, naj-
więcej jest w nich pieśni ma-

ryjnych. Adwentowe, wielko-
postne, „jastrowe”, czyli wiel-
kanocne – tych jest ciągle zbyt 
mało. Wielu ludzi, którzy przy-
jeżdżają chociażby z Gdyni, za-
biera ze sobą teksty liturgicz-
ne wraz z pieśniami na pamiąt-
kę. W czasie liturgii występu-
ją zespoły zarówno młodzieżo-
we, jak i folklorystyczne. Mło-
dzież w ogóle chętnie włącza 
się w przygotowanie liturgii i 
w samo uczestnictwo. Nie do 
przecenienia jest rola organi-
sty. Taki, który zna kaszubski, 
jest skarbem – mówi Tomasz 
Fopke. Przed Mszą św. nastę-
puje „przegadanie”, czyli na-
uka części stałych i pieśni. Bo 
tak naprawdę Msza kaszubska, 
podobnie jak angielska czy nie-
miecka nie istnieje – mówi Ma-
rek Wałdoch prezes oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Kolbudach i anima-
tor Mszy w Pręgowie. Nazwę 
tę stosuje się powszechnie, ale 
nie jest ona do końca ścisła. Są 
w niej elementy językowe: czy-
tania, części stałe, pieśni i mod-
litwa powszechna. Krok po kro-
ku jest ich coraz więcej.

„Wolnogdański” 
fenomen
„Jest to jedyna taka Msza 

święta w powiecie gdańskim” – 
podkreśla z dumą Marek Wał-
doch. Teren byłego Wolnego 
Miasta Gdańska jest miejscem 
szczególnym. Pokrzywdzonym 

przez historię. – Traktowane 
było przez komunę jak 

kula u nogi, a prze-
cież mieszkało tu 

wielu rdzennych 
Kaszubów, któ-

rzy ubolewa-

li przed wojną, że nie są w Pol-
sce – mówi. W kwietniu 2004 
r. inicjatywa trafiła na podatny 
grunt. Po wojnie do gminy Kol-
budy przybyło wielu Kaszubów z 
okolic Kartuz i Kościerzyny. Nie-
stety, z powrotem nie powróciła 
automatycznie tożsamość. Wielu 
Kaszubów dopiero odkrywa – i 
to dzięki Mszom św. – że miesz-
kają na terenach kaszubskich, a 
nie na niemieckich. Za symbo-
liczny należy uznać fakt, że Eu-
charystię po kaszubsku sprawuje 
się tutaj raz w miesiącu. Podob-
nie jak przed wojną sprawowana 
była Msza św. po polsku. Też raz 
w miesiącu…

Przyszłość Mszy św. w języku 
kaszubskim nie maluje się ani ró-
żowo, ani czarno. Po pierwszym 
zachwycie zimą 2005 r. do koś-
cioła przyszło zaledwie 30 osób 
– mówi proboszcz z Pręgowa ks. 
Zygmunt Słomski. Niektóre para-
fie zupełnie już z nich zrezygno-
wały. W innych chodzi na nie sta-
ła liczba osób, notuje się także 
systematyczny i stabilny wzrost. 
„Dawniej w języku kaszubskim 
mówili protestanci, żeby prze-
ciągnąć miejscową ludność na 
swoją stronę” – zamyśla się ks. 
kanonik Czesław Jakusz-Gostom-
ski, przytaczając opinię ks. Ber-
narda Sychty, swojego wykła-
dowcy w seminarium w Pelpli-
nie. Dzisiaj sytuacja zmieniła się 
diametralnie. Paradoksalnie sa-
ma Unia Europejska przyczynia 
się do budzenia samoświadomo-
ści – podkreśla. Ksiądz kanonik 
patrzy w przyszłość optymistycz-
nie. Widzi zaangażowanie wie-
lu – często młodych – parafian. 
„To solidna robota – mówi. – 
Zbyt często zapatrzeni jesteśmy 
w Amerykę. Trąbki na cmenta-
rzu, ojciec wprowadzający pannę 
młodą do kościoła… To wszyst-
ko żywcem wzięte z filmów Hol-
lywood.  Dlaczego więc mieliby-
śmy pogrzebać – na rzecz prze-
mijającej mody – to, co tu istnie-
je od wieków…?”. 

Mszy św. modlitwę powszech-
ną. Pewnego razu jedna z para-
fianek zaczęła jej opowiadać o 
tym, że w kościele była Msza, a 
ona nic nie mogła zrozumieć. 
Ale nawet jej się spodobało. 
Dopiero po chwili zorientowała 
się, z kim rozmawia: „A, to pa-
ni czytała!” – śmieje się. Wielu 
młodych mieszkańców Kaszub 
nie ma dzisiaj fałszywego po-
czucia wstydu i nie traktuje ję-
zyka polskiego jako czegoś lep-
szego i nobilitującego. Msza 
św. nie tylko integruje społecz-
ność, ale także uczy samego ję-
zyka i szacunku do niego. Dla 
burmistrza Żukowa, parafiani-
zyka i szacunku do niego. Dla 
burmistrza Żukowa, parafiani-
zyka i szacunku do niego. Dla 

na z Banina, Msze kaszubskie 
nie stanowią jakiegoś 
„powrotu”. On w 
tym 

Mszy św. w roku. Świadectwem 
tej działalności są powstają-
ce śpiewniki. Co ciekawe, naj-
więcej jest w nich pieśni ma-

w niej elementy językowe: czy-
tania, części stałe, pieśni i mod-
litwa powszechna. Krok po kro-
ku jest ich coraz więcej.

„Wolnogdański” 

„Jest to jedyna taka Msza 
święta w powiecie gdańskim” – 
podkreśla z dumą Marek Wał-
doch. Teren byłego Wolnego 
Miasta Gdańska jest miejscem 
szczególnym. Pokrzywdzonym 

przez historię. – Traktowane 
było przez komunę jak 

kula u nogi, a prze-
cież mieszkało tu 

wielu rdzennych 
Kaszubów, któ-

rzy ubolewa-

Ale nawet jej się spodobało. 
Dopiero po chwili zorientowała 
się, z kim rozmawia: „A, to pa-
ni czytała!” – śmieje się. Wielu 
młodych mieszkańców Kaszub 
nie ma dzisiaj fałszywego po-
czucia wstydu i nie traktuje ję-
zyka polskiego jako czegoś lep-
szego i nobilitującego. Msza 
św. nie tylko integruje społecz-
ność, ale także uczy samego ję-
zyka i szacunku do niego. Dla 
burmistrza Żukowa, parafiani-
zyka i szacunku do niego. Dla 
burmistrza Żukowa, parafiani-
zyka i szacunku do niego. Dla 

na z Banina, Msze kaszubskie 
nie stanowią jakiegoś 
„powrotu”. On w 
tym 

„Wolnogdański” 
fenomen
„Jest to jedyna taka Msza 

święta w powiecie gdańskim” – 
podkreśla z dumą Marek Wał-
doch. Teren byłego Wolnego 
Miasta Gdańska jest miejscem 
szczególnym. Pokrzywdzonym 

przez historię. – Traktowane 
było przez komunę jak 

kula u nogi, a prze-
cież mieszkało tu 

wielu rdzennych 
Kaszubów, któ-

rzy ubolewa-

Eugeniusz 
Gołąbek 
ze skaszubioną 
Księgą PsalmówKS
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Zachęcamy do włączenia się w tegoroczną wielkopostną akcję

Ruszyła kolejna „Palma dla...” 
Ludzi potrzebujących jest coraz 
więcej, nic dziwnego, że i tych, 
którzy chcą organizować pomoc 
i chętnie wspierają różnego typu 
akcje, nie brakuje. Po raz czwarty 
ruszyła „Palma dla...” 
– tym razem dla Joasi. 

Bohaterką tegorocznej „Pal-
my dla...” jest Joasia. Napisze-
my o niej za tydzień.  Idea ini-
cjatywy, która zrodziła się w Ze-
spole Szkół Katolickich im. św. 
Kazimierza na Zaspie, a którą 
wspierało bardzo mocno Radio 
Plus – polega na zorganizowa-
niu w czasie okresu Wielkie-
go Postu pomocy dla mło-
dzieży niepełnospraw-
nej, znajdującej się w 
bardzo trudnej sytuacji 
materialnej. Ważnym 
elementem tego przed-
sięwzięcia jest włącze-
nie się w tę inicjaty-
wę jak największej licz-
by ludzi młodych. Cho-
dzi bowiem o to, by 

właśnie ludzie młodzi zauważa-
li wokół siebie potrzebujących. I 
trzeba przyznać, że jak na razie 
młodzi nie zawodzą. Wraz z na-
uczycielami potrafią zorganizo-
wać w swoich szkołach np. kier-
masze, podczas których sprze-
dają wszystko, co sprzedać moż-
na, by w  ten sposób zebrać po-
trzeb- ne środki. 

Przygotowu-
jąc się co roku 

do tej akcji, 
pierwszym i 
zasadniczym 
dylematem 

jest odpowiedź na pytanie, komu 
pomóc. W numerze lutowym za-
chęcaliśmy naszych Czytelników 
do przysyłania na adres współor-
ganizatora – Wydziału Duszpa-
sterskiego Młodzieży – swoich 
kandydatów. Okazuje się, że po-
trzebujących nie brakuje i nigdy 
nie będzie można pomóc wszyst-
kim. Tym razem Kapituła „Palmy 
dla...” wybrała uczennicę gimna-
zjum z Kolbud. W najbliższym 
numerze „Gościa Niedzielnego” 
przybliżymy naszym Czytelnikom 
tę osobę. Będzie można o niej 
posłuchać również na antenie Ra-
dia Plus. W miarę możliwości Ka-
pituła „Palmy...” będzie starała się 
pomóc pozostałym osobom, któ-
re zgłosiły się do tegorocznej ini-
cjatywy.  AU

Czytaj o akcji w „Gościu Niedzielnym” 
i słuchaj na antenie Radia Plus.  

Żuławskie rozgrywki tenisowe 

Między panem, wójtem, plebanem, i nie tylko
Po raz ósmy  w szkole podsta-
wowej we Wocławach odbył się 
Regionalny Turniej Tenisowy o 
Puchar Proboszcza. 

Tradycję rozgrywek rozpoczął 
osiem lat temu ówczesny pro-
boszcz ks. Józef Urban. Dziś jego 
miejsce zajął ks. Krzysztof Cza-
ja i,  jak podkreślił, nie zamierza 
zrezygnować z tej formy rekrea-
cji. W rozgrywkach biorą udział 
całe rodziny. Do turnieju zgłosiło 
się prawie 70 zawodników. Woj-
ciech Benedyk startuje w turnieju 
już po raz czwarty. „Tenis stał  się 
już nie tylko hobby, ale jednym z 
zajęć pozalekcyjnych, w których 
uczestniczy najwięcej młodzieży” 
– mówi. Tym ra-
zem zajął trzecie 
miejsce w swojej 
kategorii. Niektó-

rzy w swoich domach wykonu-
ją sami stoły tenisowe. Ustawia-
ją je w garażach i grają. Dyrektor 
szkoły podstawowej we Wocła-
wach uważa, że ta forma rekreacji 
pozwala spotkać się ze sobą, po-

rozmawiać. „W większości przy-
padków ludzie spędzają czas wol-
ny przed telewizorem. My chcie-
liśmy przełamać ten stereotyp i 
chyba się udało” – twierdzi An-
na Kołatek. 

Podczas jazdy po Żuławach 
na myśl cisnęła mi się nieodpar-
ta chęć wyjścia z samochodu i za-
łożenia nart biegowych. Może to 
kolejny pomysł, który uda się we 
Wocławach zrealizować.   AU

Małgosia Talaga, 
której pomogliśmy 

w ubiegłym roku 
(na zdjęciu z mamą) 

IM JUŻ POMOGLIŚMY
Dotychczas udało się pomóc przy 
zakupie pompy insulinowej oraz jej 
utrzymaniu Agnieszce i Małgosi, dla 
której zakupione zostały specjali-
styczny wózek inwalidzki i kom-
puter. Pieniądze wystarczyły tak-
że na pomoc Karolinie z Fundacji 
„Podaruj Mi Życie”, która potrzebo-
wała wsparcia przy zakupie biome-
chanicznej rączki, a także Jasiowi z 
Gdańska Oliwy w częściowym sfi-
nansowaniu  specjalistycznej ope-
racji serca. W roku ubiegłym po-
moc trafiła do 14-letniej Asi. 
Więcej informacji: Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży 
Archidiecezji Gdańskiej, ul. 
Słowackiego 79, 80-257 Gdańsk 
Wrzeszcz, tel. 058342-66-94, faks: 
058340-39-37
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 do lat 13 – Natalia 
Goncerzewicz i Karol Kmiecik
 13–18 lat – Karolina 
Jabłońska i Krystian Uszyński
 18–35 lat – Dariusz Dziubek 
Seniorzy – Marian Formela
Najmłodsi uczestnicy turnieju 
Dawid Urban i Wojtek Kmiecik 
otrzymali nagrody specjalne.  
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Nie tylko teoretyczne szkolenie, 
ale przede wszystkim zdobycie 
praktycznych umiejętności 
i wiedzy, które ostatecznie 
pozwolą osobom bezrobotnym 
stanąć na własnych nogach. 
Taki główny cel przyświeca idei 
realizowanej od kilku miesięcy 
w Sopocie. 

Pod koniec miesiąca zosta-
nie oddany do użytku budynek 
specjalnie adaptowany do po-
trzeb projektu, realizowanego 
w ramach inicjatywy wspólnoto-
wej EQUAL, w którym umiejsco-
wione będzie Centrum Organi-
zacji Lokalnej Przedsiębiorczości 
Społecznej im. św. Benedykta. 
To w nim przygotowywane będą 
wszystkie zadania, jakie założyła 
sobie grupa ludzi w ramach Part-
nerstwa na Rzecz Rozwoju „Na 
fali”. Jej liderem i pomysłodaw-
cą jest Małgorzata Karwatowicz, 
która od wielu lat działa w Cari-
tas Archidiecezji Gdańskiej. 

Na początku marca prowa-
dzone były indywidualne rozmo-
wy z potencjalnymi uczestnika-
mi programu. „Są one koniecz-
nym etapem procedury naboru 
sopocian, chętnych do wzięcia 
udziału w projekcie. Wszyscy, 
którzy się do nas zgłosili, musie-
li najpierw wypełnić ankiety. W 
sumie w tej części uczestniczy-
ło 125 osób. Do drugiego etapu 
zaprosiliśmy ponad 70 osób” – 
mówi Małgorzata Karwatowicz. 
Rozmowy umożliwiły bliższe 
poznanie kandydatów, zorien-
towanie się w ich rzeczywistej 
sytuacji zawodowej, wysłucha-
nie oczekiwań i planów związa-
nych z ich zawodową przyszłoś-
cią. Największym zainteresowa-
niem cieszyła się tzw. ścieżka 
zawodowa, określona w projek-
cie jako „hostel – prowadze-
nie obiektu”. „Wielu potencjal-
nych uczestników chce poprzez 
projekt zdobyć wiedzę, która 
pozwoli posiadane przez nich 
zaplecze lokalowe przekształ-
cić w profesjonalnie prowadzo-
ne miejsca noclegowe dla śred-

nio zamożnych tury-
stów z Polski i z zagra-
nicy” – wyjaśnia Mał-
gorzata Karwatowicz. 
Nic dziwnego, w końcu 
Sopot jest nadmorskim 
kurortem, do którego 
nie tylko latem przyjeż-
dża bardzo dużo turystów z ca-
łej Europy. Nieco mniejszą po-
pularnością cieszyły się usługi 
opiekuńcze nad dziećmi i oso-
bami starszymi. Praktycznie każ-
dy z kandydatów wyraził swoje 
zainteresowanie proponowany-
mi w projekcie kursami języko-
wymi i komputerowymi.

Zdecydowanie większe za-
interesowanie projektem wy-
kazały kobiety. W pierwszym 
etapie rekrutacji stanowiły aż 
70 proc. chętnych, którzy się 
zgłosili. „Statystyczna kandydat-

ka ma nieco ponad 40 
lat, dobre wykształce-
nie, odchowane dzieci. 
Niestety, często ponad 
10-letni staż osoby bez-
robotnej i... ogromne 
problemy w odnalezie-
niu swojego miejsca na 

otwartym rynku pracy” – pod-
kreśla Małgorzata Karwatowicz. 
Z ankiet i rozmów wynika, że 
najpoważniejszą przyczyną nie-
chęci pracodawców wobec nich 
jest przede wszystkim wiek, a 
zaraz potem brak doświadcze-
nia zawodowego. Często poda-
wanym przez kandydatów po-
wodem podjęcia decyzji o przy-
stąpieniu do projektu jest chęć 
zmiany dotychczasowej sytua-
cji oraz bezskuteczne dotąd po-
szukiwanie stałego zatrudnie-
nia.  AU

Wmojej ocenie pro-
jekt realizowany w 

ramach inicjatywy europej-
skiej EQUAL, Partnerstwo 
na Rzecz Rozwoju „Na fali” 
jest jednym z ciekawszych 
pomysłów walki z bezrobo-
ciem w Sopocie. To, że part-
nerem tego przedsięwzięcia 
jest Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej podwyższa oczy-
wiście jego rangę i powo-
duje, że mogę być spokoj-
ny o jego realizację. W tym 
projekcie nie chodzi tylko 
o wykształcenie ludzi bez-
robotnych, ale o pomoc w 
znalezieniu przez nich pracy. 
Mam nadzieję, że po zakoń-
czeniu tego przedsięwzię-
cia ludzie ci znajdą  pracę 
– może w Sopocie – ale na 
pewno wzrośnie ich wartość 
na rynku pracy. W tym przy-
padku ważne jest szkolenie 
teoretyczne, które poparte 
jest zdobytym podczas pro-
jektu doświadczeniem zawo-
dowym. Przy okazji powstaje 
także tania stołówka, miejsce 
dla osób bezdomnych oraz 
tani hotel. Ze statystyk wyni-
ka, że bezrobocie w Sopocie 
jest dużo poniżej średniej 
krajowej, także unijnej. Przy 
okazji chcę podkreślić, że do-
tychczas nie doceniałem tzw. 
prac użyteczno-społecznych, 
w których biorą udział  osoby 
trwale pozostające bez pracy 
i korzystające wyłącznie z 
pomocy społecznej. Projekt 
realizowany w Sopocie nieco 
otworzył mi na to zagad-
nienie oczy. W najbliższym 
czasie, oczywiście oprócz 
współpracy z Caritas przy 
tym przedsięwzięciu, chce-
my przeznaczyć dodatkowe 
500 tys. na prace interwen-
cyjne i właśnie prace spo-
łeczno-użyteczne. 

MOIM 
ZDANIEM

JACEK KARNOWSKI 
Prezydent Sopotu

W Sopocie powstaje Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej im. św. Benedykta

Ora et labora 

ILU KANDYDATÓW, TYLE HISTORII
MAŁGORZATA KARWATOWICZ, MENEDŻERKA PRR „NA FALI”
– Niektórym kandydatom śmiały się oczy, bo wi-
dzą w projekcie szansę na realizację własnych za-
mierzeń, czasem marzeń zawodowych. Inni przy-
chodzili pełni trwogi, wątpiący, czy uda im się za-
kwalifikować do projektu, z resztką nadziei na 
zmianę swojej historii, zdeterminowani i niecierpliwi… 
Każda rozmowa to inna historia życia, inny powód długo-
trwałego bezrobocia, inny pomysł na ostateczne rozliczenie 
się ze swoją stagnacją zawodową, a czasem zupełny brak po-
mysłu… Jednakże każdy z potencjalnych uczestników chce 
wziąć udział w tym długoterminowym, kompleksowym pro-
gramie przygotowania zawodowego. I to jest najważniejsze, 
bo bez tej chęci uczestników nawet najlepszy program nie 
miałby żadnych szans powodzenia. 

Komisja 
Rekrutacyjna 
projektu 
przesłuchała 
70 osób, spośród 
nich wybierze 40
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GDAŃSKI

Mistrz kaszubskiego felietonu 
ukończył szkołę podstawową 
jeszcze za niemieckich czasów. 

Język polski poznawał na 
kursach prowadzonych już po 
zakończeniu I wojny świato-
wej, następnie wstąpił do semi-
narium nauczycielskiego w Koś-
cierzynie, gdzie pod wpływem 
tamtejszego prefekta – ks. dr. 
Leona Heykego zaczął intereso-
wać się kaszubszczyzną – języ-
kiem ojczystym. W owym okre-
sie poznał przyszłego 
poetę Jana Trepczyka 
– sprawa kaszubska 
połączyła ich przyjaź-
nią do grobowej de-
ski.

Na podstawie sa-
modzielnych studiów 
nad historią i literaturą kaszub-
ską Labuda  wypracował świa-
topogląd, który streścił słowa-
mi: „Odrodzenie Kaszub dla 
Wielkiego Pomorza, odrodze-
nie Wielkiego Pomorza dla Pol-
ski, odrodzenie Polski dla Sło-
wiańszczyzny i odrodzenie Sło-
wiańszczyzny dla ludzkości”. 
Na początku lat trzydziestych 
był współpracownikiem czwar-
tej serii pisma „Gryf ” poświęco-
nego sprawom kaszubskim. W 
1933 r. zaczął się ukazywać or-
gan kaszubskich narodowców 
„Zrzësz Kaszëbskô – Pismo dla 
ludu kaszubskiego” z podtytu-
łem „W imię Boga – odrodzenie 
Kaszub”. Labuda był jednym z 
jego założycieli obok Trepczyka 
i Jana Rompskiego. Zrezygno-
wał wówczas z pracy nauczycie-
la, by móc całkowicie poświę-
cić się sprawie odrodzenia Ka-
szub. Pismo redagowane przez 
Labudę było źle postrzegane 
przez władze i bezustannie po-
mawiane o separatyzm. Zarzu-
ty te nie miały pokrycia w rze-
czywistości: redakcja domaga-
ła się jedynie równouprawnie-
nia Kaszubów, zapewnienia im 

swobód językowych i 
prawa do kultywowa-
nia własnej tradycji hi-
storycznej. „Zrzëszy” 
bardzo szybko zaczę-
ła dokuczać cenzura 
prewencyjna, konfi-

skaty pisma, kary finansowe dla 
członków redakcji i utrudnienia 
w druku. Z powodu tych kłopo-
tów pismo ukazywało się niere-
gularnie do sierpnia 1939 r. W 
czasie wojny, jak wielu Kaszu-
bów, Labuda znalazł się w woj-
sku niemieckim, następnie trafił 
do armii polskiej gen. Andersa. 
Po powrocie do kraju w 1946 r. 
ponownie rozpoczął pracę ja-
ko nauczyciel. Próby włączenia 
się w działalność kulturalną na 
rzecz Kaszub spaliły na panew-
ce z powodu zdominowania 
także tej sfery życia przez ko-
munistów. Dopiero po 1956 r.  
mógł ponownie zaistnieć pub-
licznie ze swoją twórczością.

Labuda jest znany przede 
wszystkim jako autor ponad 
360 felietonów pisanych pod 
pseudonimem „Guczów Mack” 
najpierw na łamach „Zrzëszy”, 
a później „Pomeranii”. To praw-
dziwe literackie perełki pisane 
jędrną, rubaszną kaszubszczy-
zną ze specyficznym humo-
rem. Na emeryturę przeszedł w 
1964 r. Jego córka Jaromira jest 
uznaną poetką kaszubską.

TOMASZ ŻUROCH-PIECHOWSKI

Wszystko wskazuje na to, 
że najbliższe tygodnie będą 
decydujące dla losów Stoczni 
Gdańskiej, a co za tym idzie 
dla przemysłu stocznio-
wego w naszym regionie. 
Najprawdopodobniej doj-
dzie do rozdzielenia dwóch 
gigantów – Stoczni Gdynia i 
Gdańskiej.

Oba zakłady są rekordzista-
mi, jeśli chodzi o liczbę zatrud-
nionych na Pomorzu. Od kon-
dycji finansowej stoczni zależy 
los tysięcy rodzin, a co za tym 
idzie – dziesiątków tysięcy 
mieszkańców naszego regionu. 
Nic więc dziwnego, że spra-
wa ewentualnego odłączenia 
się Stoczni Gdańskiej od Grupy 
Stoczni Gdynia budzi tak wiele 
emocji. Choć w tym przypadku 
słowo „ewentualne” jest coraz 
mniej adekwatne. Wszystko 
bowiem wskazuje na to, że do 
wyczekiwanego przez stocz-
niowców z Gdańska od wie-
lu lat i zapowiadane-
go przez polityków 
od wielu miesięcy 
podziału w końcu 
dojdzie.

Prace nad scenarius-
zem podziału obu stoc-
zni ruszyły pełną parą 
około trzy miesiące 
temu. Podjęcie takiej decyzji 
zapowiedzieli wcześniej poli-
tycy Prawa i Sprawiedliwości 
w przypadku, gdyby wygra-
li wybory. Dzisiaj coraz 
częściej zadawane jest pyta-
nie: nie „czy”, ale „kto” odkupi 
Stocznię Gdańską, usamodziel-
ni zakład i uniezależni go od 
Grupy Stoczni Gdynia.

Na razie najwięcej 
samodzielności wykazują 
nowi szefowie gdańskiego 
zakładu. Do Rady Nad-
zorczej przedsiębiorstwa 
został powołany m.in. Ro-
man Gałęzewski, szef NSZZ 
„Solidarność” w stoczni. To 
właśnie on od wielu lat mówił 
o konieczności rozłączenia 
zakładów. Z kolei pracę straciło 
trzech dyrektorów gdańskiego 
przedsiębiorstwa, którzy – jak 

powiedział pełniący obowiązki 
prezesa Stoczni Gdańskiej An-
drzej Jaworski – „wracają do 
swojego macierzystego zakładu, 
czyli Stoczni Gdynia, z której by-
li oddelegowani do Gdańska”. 
Sam Andrzej Jaworski, sekretarz 
wojewódzki pomorskiego PiS i 
pełnomocnik prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego ds. stoczniowych, 
nie kryje swoich poglądów. Jest 
zdecydowanym zwolennikiem 
podziału stoczni.

Dodajmy, że w Stocz-
ni Gdynia również trwają ro-

szady na najwyższych 
stanowiskach. Między 
innymi z fotela pre-
zesa został odwołany 
Jerzy Lewandowski.

Obecnie wysiłki sze- 
fów Stoczni Gdańskiej 
skupiają się na zna-

lezieniu inwestora, który 
chciałby odkupić zakład od 
Grupy Stocznia Gdynia. Mi-nis-
terstwo Skarbu chciało, aby 
była to Polska Żegluga Mor-
ska ze Szczecina. W grę ma 
wchodzić także znany z hand-
lu bronią Bumar, a także nor-
weska grupa Aker i któryś z eu-
ropejskich armatorów. 

Stocznia Gdańska wyce- 
niana jest przez niektórych 
specjalistów na ponad 100 
milionów złotych. Jednak 
dużym problemem gdańskiego 
zakładu cały czas pozostają po-
chylnie – są one niezbędne 
do budowy statków, a stocznia 
musi je dzierżawić od spółki 
Synergia. Odkupienie pochyl-
ni to kolejny wydatek rzędu 
około 25 milionów złotych.

MŻ

Kaszuba 50-lecia

Aleksander Labuda

Aleksander Labuda 
to jeden 
z najwybitniejszych 
publicystów 
kaszubskich
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Rozwód stoczni coraz bliżej

Decydujące tygodnie

Oddzielenie 
Stoczni 
Gdańskiej 
od Grupy 
Stoczni Gdynia 
to kwestia czasu
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