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Za tą bramą w sierpniu 1980 roku 
rozpoczynała się strefa wolności.

– Msza święta, którą co-
dziennie odprawiamy, w dniu 
dzisiejszym, 31 sierpnia, jest 
wielką modlitwą za ojczyznę 
– powiedział arcybiskup Tade-
usz Gocłowski w 27. rocznicę 
podpisania porozumień sierp-
niowych.

W kościele św. Brygidy na 
wspólnej Eucharystii pod prze-
wodnictwem arcybiskupa gdań-
skiego zgromadzili się pomor-
scy parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz samorządowych, 
związkowcy z NSZZ „Solidar-
ność” i ci, dla których pamięć 
tamtych lat jest ciągle żywa. 
– Jestem przekonany, że we 
wszystkich kościołach podej-
muje się tę intencję, dlatego, 
że Kościół, choć nie uczestni-
czył, a przynajmniej nie powi-
nien uczestniczyć w wymiarach 
czysto politycznych, to jednak 
uczestniczył w tym wielkim 
zmaganiu poprzez modlitwę i 
służbę religijną – zauważył w 
homilii arcybiskup Gocłowski. 

Dodał również, że po-
lityka to dobro wspól-
ne całego kraju i to 
o sprawach wspólnych 
trzeba przede wszyst-
kim myśleć. Po Mszy 
świętej jej uczestnicy udali się 
pod stoczniową Bramę nr 2, by 
złożyć tam kwiaty.

– Za tą bramą w sierp-
niu 80. roku rozpoczynała się 
strefa wolności i ci wszyscy, 
którzy przyjeżdżali z Warsza-
wy, rozedrgani, niepewni, kie-
dy przechodzili tą bramą, sta-
wali się jakby innymi ludźmi, 

nabierali pewności – 
mówił marszałek Se-
natu Bogdan Boruse-
wicz. Wspólne świę-
towanie tak ważnych 
i nieodległych w cza-

sie wydarzeń stało się okazją 
do powrotu do wspomnień. 
Nie zabrakło refleksji o oczy-
wistych zasługach, jakie dała 
światu „Solidarność”. Tak sa-
mo, jak nie mogło zabraknąć 
refleksji nad obecną sytuacją 
w życiu politycznym nasze-
go kraju.

MARTA WASZAK
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Przybywający 
na uroczystość 
do kościoła 
św. Brygidy

21 postulatów po 27 latach

Zwycięstwo zobowiązuje
Co dzieje się z człowie-

kiem, gdy traci nadzie-
ję? Bezrobotni długotrwale, 
to problem nie tylko urzęd-
ników, ale całego społeczeń-
stwa. Po co Caritas stworzy-
ła projekt COLSP – „Furtka 
do Twoich nowych możli-
wości”? O tym więcej na s. 
IV–V. Człowiek  osamotniony 
może znaleźć się wszędzie. 
Także na innym kontynencie, 
gdzie pracują gdańscy misjo-
narze. O projekcie budowy 
domu dla dzieci ulicy pisze-
my na s. VIII. Na rozpoczyna-
jącym się w Gdyni Festiwalu 
Filmów Fabularnych również 
znajdą się filmy, które poru-
szają tematy ważne społecz-
nie. Zapraszamy do rozmo-
wy z dyrektorem festiwalu 
na s. VII.  

ZA TYDZIEŃ
  Karaiby nie tylko dla PIRATÓW
  LEŻĄC, SIEDZĄC, WISZĄC 
  POMAGAMY DZIECIOM 

z Trójmiasta

Ponad 4 miesiące wędrówki i ponad 
3,5 tysiąca kilometrów. Do Ziemi 

Świętej Dominik Włoch ma już z gór-
ki. Właśnie dotarł do bram Damaszku 
w Syrii. – Pogoda dobra, wieje lekki 
wiatr, temperatury znośne, około 35 
stopni Celsjusza – mów Dominik. Na 
poprzednim noclegu Dominik z bratem 
zostali przyjęci przez biskupa. Usmażył 
im jajecznicę, potem pomógł wyprać 
rzeczy. – Podwójne śniadania, obiady i 
kolacje to w tym kraju normalna sprawa 
– podkreśla Dominik. Co chwile ktoś 
zapraszał ich na herbatkę, chciał po-
rozmawiać. Nic dziwnego, że tempo im 

nieco osłabło. 35–40 
kilometrów dziennie. 
Dominik dziękuję za 
wszystkie SMS-y, które 
otrzymuje do swoich 
przyjaciół.  AU

Wszystko, 
o co prosimy
na pielgrzymce,  
spełnia się 
– mówi Dominik 
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POKÓJ ZACZYNA SIĘ OD LUDZKIEGO SERCA
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Moje marzenia 

GDAŃSK. Od kilku lat pod-
czas pielgrzymki trzeźwości, 
organizowanej przez diece-
zjalnego duszpasterza trzeź-
wości ks. Bogusława Głodow-
skiego oraz Katolickie Sto-
warzyszenie Trzeźwości „Oli-

wa”, odbywa się błyskawicz-
ny konkurs malarski z nagro-
dami dla dzieci, uczestników 
pielgrzymki. – Każdy mniej-
szy i większy, bardziej i mniej 
utalentowany malarz po za-
kończeniu zabawy otrzymu-
je główną nagrodę – paczkę 
ze słodyczami. Wszyscy stają 
na podium, zajmując pierw-
sze miejsca – mówi Euge-
niusz Leszczyński z KST „Oli-
wa”. Żadne dziecko, uczestni-
czące w pielgrzymce, nie ode-
szło bez uśmiechu na twarzy. 
Najczęstszymi tematami poja-
wiającymi się na dziecięcych 
rysunkach była rodzina. – Po-
trzeba bycia z mamą i tatą 
jest znamiennym symptomem 
naszych czasów – podkreśla 
Eugeniusz Leszczyński. Pod-
czas tegorocznej pielgrzym-
ki udało się zebrać 800 zło-
tych. Pieniądze pochodziły ze 
sprzedaży ciastek, słodyczy, 
kawy oraz herbaty. Wszyst-
kie zostały przekazane na po-
trzeby Domu Samotnej Matki 
przy sanktuarium w Matem-
blewie. 

AN
D

RZ
EJ

 U
RB

AŃ
SK

I

Wakacje u jezuitów śpiewająco
JASTRZĘBIA GÓRA. Jezui-
cka parafia w Jastrzębiej Gó-
rze jak co roku w czasie wa-
kacji zorganizowała bardzo 
wiele wydarzeń kulturalnych. 
Coraz większą popularnością 
cieszy się II Międzynarodo-
wy Letni Festiwal Muzyczny, 
o którym informowaliśmy na 
bieżąco. Gośćmi tegorocznych 
spotkań byli m.in. Krzysztof 
Penderecki z Chórem Polskie-
go Radia w Krakowie, Edyta 
Geppert, Eleni, Krzysztof Kol-
berger i Jerzy Zelnik. Odby-
ły się też wykłady, w których 
cyklu m.in. o medialnym wi-
zerunku Jana Pawła II opowia-
dał ks. Krzysztof Ołdakowski.  
W lipcowe letnie wieczory w 
Jastrzębiej Górze odbywały 
się koncerty organowe i kame-
ralne. Podczas tzw. Spotkań 
Jastrzębiogórskich w dolnym 
kościele można było obej-
rzeć m.in. wyjątkowe obrazy 
o. Czesława Kozłowskiego SJ  
i wysłuchać ciekawych wykła-
dów prowincjała o. Dariusza 

Kowalczyka, o. Józefa Augu-
styna, a także uczestniczyć w 
spotkaniu autorskim z o. Wac-
ławem Oszajcą, który prezen-
tował również swoje wiersze. 
Co czeka nas w przyszłym ro-
ku? Na pewno już można za-
planować pobyt nad morzem, 
szczególnie w Jastrzębiej Gó-
rze, która urzeka nie tylko 
pięknymi plażami, ale i cie-
kawymi wydarzeniami u je-
zuitów. 

ARCHIDIECEZJA GDAŃ-
SKA. Spotkanie formacyjne dla 
katechetów archidiecezji gdań-
skiej odbędzie się w sobotę 
8 września  o 10.00 w Gdań-
sku Oliwie. W programie kon-
cert organowy w archikatedrze 
oliwskiej oraz Msza św. Po Eu-

charystii o 11.15 w auli Jana Pa-
wła II wykład prorektora Gdań-
skiego Seminarium Duchowne-
go ks. dr. Fabiana Tokarskie-
go nt. „Mistyka chrześcijańska 
we współczesnym świecie”, o 
12.00 informacje katechetycz-
ne i modlitwa „Anioł Pański”. 

Srebrny jubileusz u św. Stanisława

Diecezjalne spotkanie katechetów
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GDAŃSK. Uroczystości 25-le-
cia istnienia w połowie września 
obchodzić będzie parafia św. Sta-
nisława Kostki w Gdańsku Oliwie. 
W sobotę 15 września o 10.00 
odbędzie się dekanalne spotka-
nie dla dzieci i młodzieży. O 10.30 
rozpocznie się spektakl „Pan Je-
zus mieszka na naszej ulicy”.  
O 11.00 Msza św. z nauką, któ-
rą poprowadzą ojcowie jezuici z 
Gdańska. Po Eucharystii nastąpi 
otwarcie wystawy jubileuszowej, 
konkursy i poczęstunek. Msza św. 
ku czci świętego patrona parafii 
rozpocznie się o 18.00  Następ-

nego dnia, w niedzielę 16 wrześ-
nia, nauka na każdej Mszy św. i 
godzinna adoracja Najświętsze-
go Sakramentu od 17.00. W po-
niedziałek 17 września od 17.00 
sakrament pokuty i pojednania, 
o 18.00 Msza św. z nauką i nabo-
żeństwo ku czci patrona parafii 
oraz spektakl „Pan Jezus mieszka 
na naszej ulicy”. We wtorek głów-
ne uroczystości, którym przewod-
niczył będzie metropolita gdań-
ski abp Tadeusz Gocłowski, roz-
poczną się o 18.00. Po Euchary-
stii koncert zespołu „Gaudium”,  
a o 21.00 Apel Jasnogórski. 

GDAŃSK OLIWA. Najbliż-
sze bierzmowanie dla doro-
słych, głównie dla narzeczonych, 
odbędzie się w poniedziałek  
17 września o 18.00 w bazylice 
archikatedralnej w Gdańsku Oli-
wie oraz 3 grudnia o 17.30 w koś-
ciele Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w Gdyni Śródmieściu. Kan-
dydaci do bierzmowania powinni 
być odpowiednio przygotowani, 
po spowiedzi w swoich parafiach, 
zaopatrzeni w kartkę do bierzmo-
wania, podpisaną przez księdza 
proboszcza i opieczętowaną pie-
częcią parafialną.

Eugeniusz Leszczyński prezentuje 
konkursowe prace. W konkursie 
plastycznym wzięło udział 
kilkadziesięcioro dzieci

Koncert Eleni w Jastrzębiej Górze 
przyciągnął pełny kościół słuchaczy

Ks. Mirosław Paracki, proboszcz, z relikwiarzem św. Stanisława Kostki

Bierzmowanie dla dorosłych 
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Narodzenie NMP w Swarzewie i Trąbkach Wielkich

„Od zawsze” na Pomorzu
Patronka ludzi pracy i patronka 
ludzi morza. Uczestniczy we 
wszystkich ważnych dla Wybrzeża 
sprawach. Tych historycznych  
i tych codziennych.

Kult maryjny na Pomorzu jest 
szeroko rozpowszechniony. Nie 
ma takiej uroczystości poświęco-
nej Matce Bożej, która nie cieszy-
łaby się zainteresowaniem wier-
nych. Jednak nie zawsze mamy 
świadomość, jak bardzo ten kult 
jest ważny i jak długo już trwa. 
Swarzewo i Trąbki Wielkie to naj-
bardziej znane sanktuaria maryj-
ne archidiecezji gdańskiej. W obu 
wyjątkowo uroczyście świętuje 
się przypadający 8 września dzień 
Narodzenia NMP.

Patronka świata pracy
Trąbki Wielkie znane są prze-

de wszystkim z sanktuarium, w 
którym znajduje się cudowny 
obraz Matki Bożej pochodzący z 
drugiej połowy XVII wieku. Zna-
na jako Matka Boża Trąbkowska, 
ma jeszcze jedno miano. – Pró-
bujemy obraz nazywać tytułem, 
który sam wskazał papież Jan Pa-
weł II, przystępując do koronacji. 
Powiedział wtedy, że mamy teraz 
ukoronować obraz z Trąbek Wiel-
kich – obraz Matki Bożej, patron-
ki świata pracy – opowiada ks. 
Edward Szymański, kustosz sank-
tuarium. Miało to miejsce pod-
czas Mszy św. na gdańskiej Za-
spie 12 czerwca 1987 r., sprawo-
wanej w intencji ludzi pracy z ca-
łej Polski. 

Kult Matki Boskiej trwa tu po-
nad trzysta lat. W Trąbkach Matka 
Boska objawiła się przy kościel-
nym drzewie. Na podstawie tego 
wskazania został namalowany Jej 
wizerunek. Cudowny wizerunek, 
bo wielu odzyskało tutaj zdro-
wie. Nie tylko fizyczne, bo doko-
nywały się tu i dokonują nawró-
cenia, wyzwolenia z nałogów. Po 
licznych zaginionych wotach po-
została mała tabliczka z wizerun-
kiem oczu od kogoś, kto odzyskał 
wzrok. Mało brakowało, a dziś nie 
moglibyśmy oglądać tego obrazu. 
– W czasie drugiej wojny świa-

towej stacjonowały tu-
taj wojska rosyjskie. Żoł-
nierze urządzili sobie w 
kościele nocleg, przykry-
wali się szatami liturgicz-
nymi, a naczynia poła-
mali i wyrzucili na obor-
nik. Obraz uchronił się, 
bo był zasłonięty. Zasło-
na została uszkodzona i 
nie naprawiona. Żołnie-
rze nie wiedzieli, że za nią znaj-
duje się czczony tutaj obraz Mat-
ki Bożej. Można powiedzieć, że 
Matka Boża sama się obroniła – 
mówi ks. Szymański. 

Królowa znad morza
O pojawieniu się cudownej fi-

gurki Matki Bożej w Swarzewie 
opowiada piękna legenda. Zało-
ga tonącego podczas sztormu ża-
glowca prosiła o ocalenie przed 
okrętową figurką Matki Bożej. Ich 
prośby zostały wysłuchane. Zna-
leźli się na lądzie, a z morza wy-
dobyli swoją okrętową figurkę. 
Ustawili ją w pobliżu wiejskiej stu-
dzienki. Promieniującą zobaczy-
li ją mieszkańcy Swarzewa… Lu-
dzie pielgrzymowali do Swarze-
wa „od zawsze”. – Nawet w cza-
sie wojny okazało się, że ludzie 
przychodzili, chociaż był zakaz – 
opowiada ks. Stanisław Majkow-
ski, kustosz swarzewskiego sank-
tuarium. Dziś na wrześniowy od-
pust przybywają pielgrzymki z 42 
parafii. Matka Boża ze Swarze-
wa, patronka ludzi morza, cieszy 

się ich szczególnym od-
daniem. Wyrazem tego 
była koronacja figury w 
1937 r. – Ta korona-
cja była aktem wdzięcz-
ności za powrót Polski 
nad Bałtyk. Miała wy-
dźwięk religijno-pa-
triotyczny. Religijny, bo 
zawsze koronacja jest 
podkreśleniem kultu. 

Patriotyczny, gdyż chodziło o 
to, by zaznaczyć, że Polska jest 

państwem morskim, a na straży 
tych północnych rubieży ojczy-
zny Polacy postawili Matkę Naj-
świętszą, która tu była czczona 
– mówi ks. Majkowski. Po koro-
nacji na życzenie polskich mary-
narzy na każdym polskim statku 
miała być plakietka z wizerun-
kiem Matki Bożej Swarzewskiej. 
Zawsze na honorowym miejscu 
w mesach oficerskich i załogo-
wych.

MARTA WASZAK

PROGRAM ODPUSTÓW
 Trąbki Wielkie 
9 września: 7.00 Godzinki o NMP; 7.30 Msza św.; 12.00 Msza św. pod prze-
wodnictwem arcybiskupa gdańskiego; wręczenie pucharów wykonaw-
com najpiękniejszych koron żniwnych; nadanie wyróżnień rodzinom no-
minowanym przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny; błogosławień-
stwo tegorocznych plonów; 15.30 Festyn dożynkowy; 18.00 Msza św. i Apel 
Jasnogórski; 19.00 Koncert w gimnazjum; 19.00–22.00 Zabawa taneczna
 Swarzewo
9 września: 1.00–5.00 Czuwanie nocne; 5.00 Modlitwy za zmarłych i 
Godzinki; 6.00, 7.00, 8.30, 20.15 Msze św.; 10.00 Pontyfikalna Suma 
Odpustowa; 12.30 Pożegnanie pielgrzymek; 21.00 Apel Jasnogórski
Niedzielne uroczystości to nie koniec odpustu w Swarzewie. Przez cały ty-
dzień codziennie odprawiane są Msze św. o godzinie 10.00 i 18.00. Kolejne 
dni odpustu to: 10.09 – dzień modlitw rolników; 11.09 – dzień mod-
litw chorych; 12.09 – dzień modlitw rodziców; 13.09 – dzień modlitw za 
zmarłych; 14.09 – dzień modlitw młodzieży i kapłanów; 15.09 – dzień 
modlitw dzieci; 16.09 – zakończenie odpustu (Msze św. o 8.00, 9.30, 
20.15; 11.00 – Suma)



Od lewej: 
Mieszkańcy 
Pomorza wiedzą, 
gdzie szukać 
pomocy – krzyż 
w Swarzewie
Po prawej: Podczas 
odpustu 
w Trąbkach 
Wielkich
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WCentrum Orga-
nizacji Lokalnej 
Przedsiębiorczo-
ści Społecznej im. 

św. Benedykta w Sopocie od ra-
na trwają zajęcia. – Dzień do-
bry. W czym mogę pomóc? – 
wita wchodzących do Centrum 
Krzysztof Maruszak. Ten wyglą-
dający na biznesmena młody 
człowiek zna się na kompute-
rach. Firma, w której pracował, 
straciła płynność finansową. 
Szef go zwolnił. Od pewnego 
czasu nie może sobie znaleźć 
innego zajęcia. W projekcie wy-
brał ścieżkę biurową. Na parte-
rze w kuchni krzątają się kobie-
ty, wśród nich Ania Rulewicz. 
Zawsze marzyła, by pracować 
w tym zawodzie. Zdecydowała 
się na ścieżkę gastronomicz-
ną. Kucharz przygotowuje ro-
ladę mięsną. O 13.00 jak co 
dzień zacznie się wydawanie 

Jesteś za stary, 
za słabo wykształcony, 

nie posiadasz kwalifikacji, 
nie znasz języków. 

Powoli tracisz nadzieję. 
Tak jest w wielu 

przypadkach osób 
długotrwale bezrobotnych, 

bezskutecznie 
poszukujących pracy. 

Czy COLPS może to 
zmienić? 

tekst i zdjęcia
ANDRZEJ URBAŃSKI

OTWIERAMY FURTKI 
MAŁGORZATA KARWATOWICZ, 
MENEDŻER PROJEKTU 

– Staramy się 
wyposażać ludzi 
w taki zestaw 
umiejętności i 
narzędzi, który 
powinien otwie-

rać kolejne furtki w ich życiu. 
Na razie przechodzą przez 
tę pierwszą. Następne bę-
dą związane ze znalezieniem 
pracy, sukcesami zawodowy-
mi, z poukładaniem sobie 
pewnych spraw osobistych, 
rodzinnych i społecznych. W 
czasie trwania projektu po 
pierwsze wyposażamy ludzi 
w pewną wiedzę, która po-
zwala na rozpoczęcie działal-
ności. Z drugiej jednak stro-
ny pomagamy radzić sobie 
w codzienności. Stawiamy 
pytanie, czy bezrobocie jest 
wynikiem problemów w ży-
ciu, czy odwrotnie. Związki 
i zależności między tymi sfe-
rami są bardzo skompliko-
wane. Błędem byłoby więc 
zajmowanie się tylko jedną 
sferą. Nie możemy dawać lu-
dziom tylko narzędzi do wy-
konywania zawodu, myśląc, 
że to ich uszczęśliwi. Walka z 
długotrwałym bezrobociem 
nie polega tylko na walce 
z pewną niemocą, nieumie-
jętnością zawodową. To jest 
pomoc człowiekowi w upo-
rządkowaniu całego jego ży-
cia. Warto jeszcze podkreślić, 
że nasz projekt od innych 
wyróżnia to, że w centrum 
naszego zainteresowania jest 
człowiek. Być może dlatego 
nasza metoda jest tak sku-
teczna. Ponad 80 proc. ludzi, 
którzy kończą nasz projekt, 
znajduje pracę lub zakłada 
własną działalność gospodar-
czą i co ważne, utrzymuje się 
na wcale niełatwym rynku. 

COLPS to Furtka do Twoich nowych możliwości

Nadzieja dla bezrobotnych 

Ania Rulewicz na pierwsze spotkanie w COLPS przyszła z ciekawości. 
Dziś nie żałuje i uważa, że było warto

Krzysztof Maruszak cieszy się, że dzięki udziałowi w projekcie podniósł 
swoje kwalifikacje zawodowe
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obiadów. Na pierwszym piętrze 
trwają warsztaty komputerowe. 
Kilkanaście metrów dalej w ko-
lorowym pokoju bawią się dzie-
ci. Pani Danusia przygotowuje 
się do rozpoczęcia działalności 
na własny rachunek. Będzie wy-
specjalizowaną opiekunką do 
dzieci. 

To część rzeczywistości w 
COLPS w Sopocie – domu, któ-
ry dla wielu staje się domem na-
dziei, marzeń i początku drogi. 
Po zakończeniu projektu będą 
musieli iść nią już sami. – Teraz 
przechodzą przez furtkę, którą 
im otworzyliśmy, a tak napraw-
dę każdy musi przejść przez 
nią sam. My dajemy narzędzia, 
motywujemy, przyglądamy się 
i wybieramy dla nich najlepszą 
metodę. Wspieramy w chwi-
lach trudnych i wspólnie poka-
zujemy im ich możliwości – wy-
jaśnia Małgorzata Karwatowicz, 
menadżer projektu „Na fali”. 

www.furtka.eu
Niektórzy słyszą o projek-

cie w radiu, inni czytają w ga-
zetach. Jeszcze inni znaleźli in-
formację na stronie interneto-
wej Caritas. – Teraz, by do-
trzeć do większości, stworzy-
liśmy dodatkowo stronę inter-
netową www.furtka.eu, infor-
mującą o naszym pomyśle – 
mówi Marek Szymański, koor-
dynator etapu upowszechnia-
jącego projekt „Furtka do Two-
ich nowych możliwości”. Właś-
nie z jednej z tych dróg in-
formacyjnych dowiedziała się 
o wszystkim Ania Rulewicz, a 
tak naprawdę jej teściowa, któ-
ra zachęciła synową do pod-
jęcia próby. Jak wiele kobiet 
w jej wieku, Ania – młoda i 
energiczna, ale do końca nie-
zmotywowana – zdecydowała 
się przyjść na pierwsze spotka-
nie. – Przyszłam z czystej cie-
kawości, chciałam zobaczyć coś 
nowego, nie miałam co robić w 

domu. Pomyślałam sobie: mo-
że coś fajnego przeżyję – opo-
wiada teraz zza lady w kuch-
ni. Zdecydowała się na zawo-
dową ścieżkę gastronomiczną. 
W końcu w jej rodzinie więk-
szość osób pracuje w gastrono-
mii. – Na początku wcale nie ko-
jarzyłam tych działań w COLPS-ie 
z przyszłą zawodową pracą. Te-
raz po przejściu szkoleń i war-
sztatów wiem, że to dobry po-
czątek. Sama czuję się zdecydo-
wanie bardziej zmotywowana do 
szukania pracy i jej znalezienia – 
dodaje Ania Rulewicz. Większość 
osób, które poszukują zmian w 
swoim życiu, to kobiety. Męż-
czyźni też mają problemy, ale nie 
tak łatwo ich namówić do zmia-
ny przyzwyczajeń. 

Krzysztof Maruszak zasma-
kował już statusu bezrobotnego 
i chciał coś zmienić. – Nie było 
to takie proste, choć byłem zde-
terminowany – mówi. O samym 
projekcie dowiedział się od swo-
jego ojca, który znalazł takie in-
formacje w Internecie. – Mam 
już swoje lata i chciałem w koń-
cu stanąć samodzielnie na nogi – 
dodaje. Dotychczas pracował w 
firmie komputerowej. Zna język 
angielski, komputery nie spra-
wiają mu trudności, ale to dzi-
siaj okazuje się za mało. Do tego 
problemy szefa w pracy i z dnia 
na dzień można stać się bezro-
botnym. Decyzji o przystąpieniu 
do projektu nie żałuje, choć przy-
znaje, że to wcale nie takie pro-
ste. Wejść w nowe środowisko, 
poznawać nowe miejsca, ludzi. – 
Korzyści z udziału w projekcie są 
jednak najważniejsze. Wspaniała 
atmosfera, tutaj czuje się, że nie 
jest to tylko obliczone na zysk. 
Poza tym podniosłem swoje kwa-
lifikacje, podszlifowałem angiel-
ski, poczułem się mocniejszy, na-
uczyłem się wykorzystywać pro-
gramy nie tylko do celów rozryw-
kowych, ale do pracy – podkreśla 
Krzysztof.  

O PROJEKCIE
Projekt realizowany w Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości 
Społecznej (COLPS) im. św. Benedykta w Sopocie przez Partnerstwo na fali sfi-
nansowano przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jego celem jest wypracowanie nowa-
torskiej metody walki z długotrwałym bezrobociem oraz promocja przedsię-
biorczości społecznej. Metoda projektu opiera się na skupieniu w jednym miej-
scu działań wielu organizacji, pracujących na rzecz uczestników, oraz ukaza-
niu schematu współpracy partnerów na rzecz indywidualnego uczestnika. 80 
proc. absolwentów jest zaktywizowanych. Organizatorzy mają szerokie plany na 
przyszłość, związane z realizacją tego typu działań walki z długotrwałym bezro-
bociem, a przez to stwarzanie szansy na poprawę własnej sytuacji pod hasłem: 
„COLPS to Furtka do Twoich nowych możliwości”. Patronat nad projektem ob-
jął gdański „Gość Niedzielny”. 
 Adres: 
Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej 
im. św. Benedykta w Sopocie, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot
tel.: 058 555 78 78, 058 555 78 79, faks 058 551 57 46
e-mail: furtka@caritas.pl, ww.furtka.eu

WIĘCEJ NA TEMAT COLPS 
Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) to insty-
tucja kompleksowo wspierająca aktywizację zawodową osób długotrwale bez-
robotnych. Poprzez system szkoleń teoretycznych, praktykę zawodową, doradz-
two, wsparcie psychologiczne i prawne realizowane w COLPS, osoby bezrobotne 
są przygotowywane do samozorganizowania miejsc pracy oraz podjęcia samo-
dzielnej działalności, także w formie spółdzielni socjalnych. Idea, jaka przyświe-
ca powstawaniu COLPS i która stanowi jednocześnie o jego innowacyjności, po-
lega na skupieniu w jednym miejscu (w jednym budynku) rozproszonych dotąd 
instrumentów i działań różnych instytucji rynku pracy, wspierających i przygo-
towujących osoby długotrwale bezrobotne do powrotu na otwarty rynek pracy. 
Organizowane w ramach COLPS przygotowanie zawodowe i praktyka dotyczą 
specjalnie dobranych profesji, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym 
rynku pracy. Budynek COLPS jest siedzibą dla kilku „ścieżek zawodowych”, w 
ramach których osoby długotrwale bezrobotne podnoszą swe kwalifikacje, od-
bywając szkolenia teoretyczne i praktykę zawodową. 

DLA KOGO COLPS?
1. Odbiorca instytucjonalny: samorządy lokalne, instytucje rynku pracy, or-
ganizacje pozarządowe, w tym Caritas diecezjalne w Polsce 
2. Odbiorca indywidualny: osoby długotrwale bezrobotne
3. Społeczność lokalna, w tym głównie osoby starsze, osoby niepełnospraw-
ne, osoby ubogie, osoby bezdomne, ponadto turyści
4. Pracodawcy i przedsiębiorcy



COLPS to Furtka do Twoich nowych możliwości

Nadzieja dla bezrobotnych 
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VIII Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej

Śpiew nad morzem
Tegoroczne wakacje były na Wybrzeżu  
czasem ciekawych imprez muzycznych. 
Ostatnia odbyła się w nadmorskiej scenerii 
Półwyspu Helskiego.

W Jastarni, Juracie i Kuźnicy, miej-
scowościach Półwyspu Helskiego, a zara-
zem wakacyjnym marzeniu wielu osób, w 
ostatni weekend sierpnia zagościła mu-
zyka religijna. Na ósmy już Metropolital-
ny Festiwal Piosenki Religijnej przejecha-
ło dwanaście zespołów z różnych zakąt-
ków Polski. Tegoroczną edycję poświęco-
no Matce Boskiej Swarzewskiej, Królowej 
Morza i Kaszub. 

Młodzi artyści
Festiwal zdominowała młodość. Wśród 

wykonawców była młodzież, studenci, a na-
wet młode małżeństwa ze swoimi małymi 
dziećmi. – Wszyscy, którzy uczestniczą w 
tym festiwalu, to ludzie młodzi. Ludzie wia-
ry, ludzie sztuki i kultury, kierujący się war-
tościami chrześcijańskimi. W ten sposób 
jest to dzieło, które ma charakter wybitnie 
formacyjny w stosunku do młodego pokole-
nia, i do najmłodszego pokolenia, jak mie-
liśmy okazję to oglądać, widząc małe dzie-
ci na rękach swoich rodziców, wrażliwych 
na piękno muzyki religijnej – zauważył ar-
cybiskup Tadeusz Gocłowski. Podczas festi-
walu nie zabrakło jednak surowych niekiedy 
uwag, wymagań i nauki. Zwłaszcza że obok 
zespołów, które na festiwalu już były, wystą-
piły te, które przyjechały tu po raz pierw-

szy. Dla wszystkich zorga-
nizowano warsztaty mu-
zyczne. – Warsztaty były 
bardzo interesujące. Mło-
dzież korzystała z nich w 
pełni, w sposób czynny. 
Odbyły się prezentacje ze-
społów, a jury komento-
wało, co jest dobre, jakie 
są mankamenty i co nale-
ży poprawić. W zasadzie taki element edu-
kacyjny musi się pojawić – mówi prof. Ali-
na Kowalska-Pińczak, członkini jury. Wiele 
utworów było kompozycjami własnymi. 

Zabrakło przeboju
W tym roku jury w składzie: prof. Ro-

man Perucki, ks. prof. Stanisław Zięba, prof. 
Alina Kowalska-Pińczak, prof. Grzegorz Ru-
bin i Ewa Kownacka nie przyznało nagrody 
głównej Magnifikat w kategorii liturgicznej 
piosenki religijnej. – Nie było przeboju, któ-
ry nadawałby się na nagrodę Magnifikat. W 
tym roku było dużo zespołów na wysokim 
poziomie, ale żaden aż tak się nie wyróżniał. 
Poczekamy do przyszłego roku, może wtedy 
coś się objawi – dodaje prof. Kowalska-Piń-
czak. W tej kategorii wyróżnienia otrzymały 

trzy zespoły: Siloe ze Swa-
rzędza, Jordan z Gdańska i 
Debemus Cantare z Gdań-
ska. Wśród nagrodzonych 

znaleźli się również: zespół „Bogu niech bę-
dą dźwięki” z Gdańska za piosenkę religij-
ną o Matce Boskiej Swarzewskiej, Amo Can-
tare z Gdańska za religijną estradową pio-
senkę kaszubską, Duc in Altum z Płocka za 
estradową piosenkę religijną i zespół Tak z 
Gdyni, który otrzymał nagrodę Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego za maryjną piosen-
kę religijną. 

MARTA WASZAK

PROTOKÓŁ JURY 
VIII Metropolitalnego Festiwalu Piosenki Religijnej 
Jastarnia–Jurata–Kuźnica 2007
Jury VIII Metropolitalnego Festiwalu Piosenki Religijnej 
Jastarnia–Jurata–Kuźnica postanowiło nie przyznać 
głównej nagrody festiwalu. Powodem takiej decyzji 
był brak wyróżniającej się piosenki liturgicznej. Fakt 
ten spowodował decyzję jury o włączeniu do przy-
szłorocznej edycji festiwalu pieśni do tekstu euchary-
stycznego. Jury wyraża ubolewanie minimalnym za-
interesowaniem piosenką kaszubską, także przez ze-
społy pochodzące z regionu kaszubskiego. Większość 
zespołów prezentowała utwory zbliżone do opra-
wy liturgii, a mniej na estradę. Natomiast w zakre-
sie wykonawczym zauważono szereg mankamentów, 
jak brak precyzyjnej dykcji, ubogą harmonikę, błędy 
aranżacyjne, nieodpowiedni wybór tonacji, zbyt jed-
norodny dobór repertuaru. Jednocześnie zauważo-
no staranność w różnicowaniu nastroju w układzie 
programu. Pozytywnym zjawiskiem jest obecność ze-
społów, które przyjechały na festiwal po raz pierw-
szy, oraz zespołów, które uczestniczą w nim od szere-
gu lat. Motto festiwalu – „Matka Boska Swarzewska” 
– było obecne w repertuarze wielu zespołów. Warto 
podkreślić wspaniałą atmosferę podczas festiwalo-
wych przesłuchań, a także fakt, że zespoły wzajem-
nie słuchały swych produkcji. Cieszymy się, że festi-
wal nadal trwa dzięki zaangażowaniu miejscowych 
władz świeckich, kościelnych i sponsorów, a przede 
wszystkim licznej grupy osób pracujących społecznie 
na rzecz festiwalu. Jednocześnie zdajemy sobie spra-
wę z licznych problemów organizacyjnych, powsta-
łych często w ostatniej chwili.
Jury dziękuje za tę wspaniałą pracę przy organizacji 
dotychczasowych ośmiu edycji i wyraża nadzieję, że 
festiwal nadal będzie trwał i się rozwijał.



Podczas odbioru 
nagrody

Od góry: Podczas 
koncertu 

finałowego

Powyżej:
Muzyka religijna 

podoba się 
niezależnie  

od wieku
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XXXII Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni 

Nie musimy się wstydzić
Z dyrektorem Festiwalu Filmów 
Fabularnych w Gdyni Leszkiem 
Kopciem o kondycji filmu 
polskiego rozmawia  
Andrzej Urbański.

„Nadzieja”, czyli historia 
nietypowego szantażu i kra-
dzieży cennego obrazu z oł-
tarza jednego z warszawskich 
kościołów, czy „Braciszek”, 
którego pierwowzorem jest 
sługa Boży brat Alojzy Kosi-
ba, franciszkanin. To tylko dwa 
spośród 22 filmów, które bę-
dzie można obejrzeć na rozpo-
czynającym się 17 września w 
Gdyni XXXII Festiwalu Filmów 
Fabularnych. 

ANDRZEJ URBAŃSKI: Czy tego-
roczny festiwal zaskoczy nas 
czymś szczególnym? 

LESZEK KOPEĆ: – Myślę, że 
największą sensacją jest – i to 
może cieszyć – bardzo dobry 
poziom. W konkursie głównym 
mamy sporo znakomitych fil-
mów, zarówno debiutów, jak 
i 16 premier. W sumie w kon-
kursie głównym będziemy mo-
gli oglądać 22 filmy. W pozo-
stałych konkursach statystyka 
także jest imponująca, ale nie 
o statystykę przede wszystkim 
chodzi. Naprawdę jest sporo 
ciekawych pomysłów. 

Nie wyobrażam sobie, że z ro-
ku na rok poziom miałby być 
coraz słabszy. Przecież chodzi 
o to, by oglądać dobre kino. 
Na co w tym roku zwraca Pan 
szczególną uwagę? 

– Najbardziej cieszy mnie 
konkurs etiud fabularnych i 
dyplomowych fabularnych fil-
mów szkolnych polskich szkół 
filmowych. Będzie można za-
poznać się z bardzo ciekawym 
spojrzeniem ludzi młodych. 
Dobrze przygotowanych pod 
względem warsztatu, szko-
lonych pod wspaniałą opie-
ką mistrzowską, z której mo-

gą korzystać podczas 
realizacji tworzonych 
przez siebie filmów. 
Może nie jest to sen-
sacja tegorocznego fe-
stiwalu, to nie ta ka-
tegoria pojęciowa, ale 
na pewno to powin-
no cieszyć wszystkich. 
No i napawać optymi-
zmem na przyszłość. 
Warto podkreślić, że 
mamy sporo dobrych 
filmów w konkursie głównym 
oraz że jesteśmy grubo po-
wyżej średniej hollywoodz-
kiej. Tam mówi się, że jeden 
na dziesięć filmów się udaje. 
Oczywiście dotyczy to szcze-
gólnie frekwencji i wyników 
Box Office. My możemy po-
chwalić się, że młode kino jest 
naprawdę na wysokim pozio-
mie artystycznym. 

Czy młodzi filmowcy napraw-
dę mają coś do powiedzenia? 
Jak wpłynie to na poziom fil-
mu polskiego? 

– Myślę, że będzie to mia-
ło ogromny wpływ. Daj Boże 
nie tylko w kraju, ale i za gra-
nicą. Przede wszystkim na suk-
cesy naszego filmu i kinemato-
grafii za kilka lat. To, co oni po-
kazują dzisiaj, jest szalenie in-
teresujące. 

Czemu polskie kino nie 
przebija się dalej w 
świecie? 

– Ostatnio było pa-
rę jaskółek, które czy-
nią wiosnę. Kilka fil-
mów ponad normę. 
Znalazły się na du-
żych festiwalach. Naj-
trudniej jednak do-
stać się nam do kon-
kursu Wielkiej Czwór-

ki. Mam na myśli Berlin, Can-
nes, Wenecję i San Sebastian. 
Niezmiennie natomiast jeste-
śmy obecni, i to z coraz bogat-
szym repertuarem w Karlovych 
Varach, Moskwie i na innych fe-
stiwalach. 

Ale do Wielkiej Czwórki się 
nie dostajemy, dlaczego? 

– Myślę, że chodzi bardziej 
o zabiegi marketingowe. Choć 
obecnie Instytut Sztuki Filmo-
wej robi coraz więcej, by tę sy-
tuację zmienić. Mam nadzieję, 
że w najbliższym czasie pol-
skie filmy będą pojawiać się 
w tych największych konkur-
sach. Trzeba pamiętać, że jest 
tam przerażająca selekcja. Set-
ki filmów wpływają, ale wybie-
ra się jedynie kilkanaście. War-
to jeszcze wspomnieć, że suk-
cesem jest to, że nasze filmy 

coraz częściej znajdują zainte-
resowanie wśród dystrybuto-
rów zagranicznych. To jest też 
duży sukces. Podczas festiwa-
lu w Gdyni będziemy mieli ca-
łą paletę gości, takich, na któ-
rych nam zależało ze wzglę-
du na promocję filmu polskie-
go. Będą dystrybutorzy, pro-
ducenci. Będą rozmowy na te-
mat współpracy. Zaprosiliśmy 
przedstawicieli stacji telewi-
zyjnych: francuskich, niemie-
ckich i z krajów skandynaw-
skich. Sytuacja kina w stosun-
ku do tej z lat 90. zmieniła się 
diametralnie. Wracając do fil-
mów, które zobaczymy na fe-
stiwalu, jest sporo komedii, 
6 debiutów, z których dwa są 
bardzo dobre. 

Czyli polskie kino się odra-
dza? 

– Nie ma co prawda na ho-
ryzoncie wśród tej młodzieży 
jednej wyróżniającej się gwiaz-
dy, ale można mówić o kilku 
nazwiskach. Myślę, że po festi-
walu poznamy je wszyscy. 

Warsztat to jedno, a głębia? 
Czy polski film ma głębię? 

– Tematyka jest bardzo 
różnorodna. Filmy komedio-
we mają zazwyczaj charakter 
obyczajowy. Jest trochę fil-
mów poruszających bardziej 
palące, współczesne proble-
my. Dotyczy to nie tylko za-
gadnień natury politycznej. 
Dużo jest tematów związa-
nych ze sprawami moralnymi, 
etycznymi i światopoglądo-
wymi. Filmy nie są dokumen-
talnym spojrzeniem, ale opi-
sują rzeczywistość w sposób 
uniwersalny. 

Czy kino polskie będzie zrozu-
miałe dla Europejczyka? 

– Część z tych filmów na 
pewno tak. Kilka z nich śmiało 
będziemy mogli eksportować. 
Naprawdę nie mamy się czego 
wstydzić.  

Dyrektor 
festiwalu uważa, 
że młodzi ludzie 
mają coraz 
więcej  
do powiedzenia 
w filmie polskim.  
W tle pierwszy 
plakat 
festiwalowy 
sprzed 33 lat 
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Zakup działki został już 
sfinalizowany. Kolejne zebrane 
środki mają pozwolić 
na rozpoczęcie prac budowlanych. 
Wciąż trwa akcja zbierania 
pieniędzy na rzecz dzieci ulicy 
i ich domu, który ma stanąć 
w Nairobi. Akcji patronuje 
od początku „Gość Niedzielny”. 

Pierwsze spotkania porusza-
jące temat dzieci ulicy o. Arka-
diusz Kukałowicz odbył w gdyń-
skich szkołach. Opowiadał wów-
czas o trudnej sytuacji, braku pie-
niędzy i możliwości rozwoju. Dla-
tego m.in. w Kenii powstała fran-
ciszkańska misja, w której zakon-
nicy robią wszystko, by dzieciom 
pokazać choć trochę nieba na zie-
mi. – Pytacie, co tam dzieci je-
dzą? – rozmawiał z młodzieżą w 
szkole o. Arek. – Na przykład ter-
mity, takie robaki, które łapie się 
za pomocą światła, wtedy wyłażą 
z ziemi i kiedy już zmieszasz je z 
fasolą lub nawet tylko posolisz, 
to stają się przysmakiem. Mąka 
kukurydziana i fasola to podsta-
wa jedzenia. Ale te dzieci jedzą 
raz dziennie – wieczorem. Wie-
cie, że w Kenii przed każdym po-
siłkiem, choćby to była tylko her-
bata, wszyscy odmawiają krót-
ką modlitwę? Dziękują Panu Bo-
gu, że mogą zjeść cokolwiek... – 
opowiadał. Potem wraz z młody-
mi przyjaciółmi: Ingą, Mateuszem 

i Martą rozpoczął organizowanie 
koncertów i pikników. Pierwszy z 
nich odbył się w Gdyni, kolejne w 
Gdańsku i Warszawie. Ostatni w 
sierpniu, w Nairobi w Kenii.  

Misjonarze 
i Fundacja Kwetu
Tę ostatnią imprezę zorgani-

zowali polscy misjonarze wraz 
z Fundacją Kwetu. Pomogli im 
znani artyści kenijscy, miejsco-
wa telewizja, jedna z sieci ko-
mórkowych i wielu ludzi dobrej 
woli. Sam koncert w Kenii od-
był się w ramach Kwetu Open 
Day 2007. Tego dnia w Nairo-
bi znaleźli się także młodzi ini-
cjatorzy pomysłu koncertów: In-
ga, Mateusz i Marta. Dzieci wyje-
chały do Kenii w połowie sierp-
nia. Podczas pobytu spotykali się 
ze swoimi rówieśnikami w szko-
łach, slumsach, w domu dla mal-
tretowanych dziewczynek w Li-
muru i w misjach prowadzo-
nych przez franciszkanów w Ke-
nii. Podczas koncertu w Nairobi 
zaproszonych było wielu gości, 
wśród których znalazł się nowo 
wybrany generał franciszkanów 
o. Marco Tasca OFMConv. Ku-
ria generalna franciszkanów po-
stanowiła także wesprzeć finan-
sowo dzieło na rzecz dzieci uli-
cy. Honorowymi gośćmi koncer-
tu byli ambasador Polski w Ke-
nii oraz żona pierwszego pre-
zydenta niepodległej Kenii – Jo-
mo Kenyaty. Na scenie wystąpili 

m.in. znani kenijscy muzycy: Eric 
Wainaina i Harry Kimani, grupy 
jazzowe Abbi & Kikwetu i Jazz 
Caffe oraz jeden z najstarszych 
kenijskich zespołów – Uyoga z 
wybrzeża Kenii. Fundacja Kwe-
tu na co dzień pracuje z dzieć-
mi ulicy w Kenii we współpracy 
z polskimi misjonarzami z zako-
nu franciszkanów, którzy prowa-
dzą jeden z domów dla chłop-
ców z ulic Nairobi. Zebrane pod-
czas akcji w Polsce około 30 tys. 
USD zostało powiększone o 120 
tys. dolarów przekazanych przez 
Fundację Kwetu, i za tę kwotę w 
najbliższych dniach zostanie sfi-
nalizowany zakup ziemi pod bu-
dowę kolejnego domu dla dzieci 

żyjących na ulicach stolicy Kenii. 
Następnym krokiem jest budo-
wa dużego domu, w którym kil-
kuset chłopców zamieszka i bę-
dzie miało szansę rozpocząć no-
we życie. 

W prowadzeniu Kwetu po-
magają dwie siostry ze zgroma-
dzenia Assemption Sisters of El-
doret. W sumie do pomocy za-
trudnionych jest dziesięć osób, 
a nad wszystkim czuwa zarząd, 
który tworzą tamtejsi parafianie 
– łącznie 12 osób. W Kenii całość 
akcji koordynuje o. Arkadiusz Ku-
kałowicz wraz z innymi Polakami, 
którzy na co dzień żyją i mieszka-
ją w tym kraju. 
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Termity i dom dla dzieci ulicy 

MISJA FRANCISZKANÓW W KENII
Na kontynencie afrykańskim franciszkanie obecni są od 1930 roku, w Kenii od 
ponad dwudziestu lat. Ich ewangelizacja polega na pracy wśród ludzi, byciu z 
nimi w codzienności. W Kenii pracują przede wszystkim misjonarze z Prowincji 
św. Maksymiliana Kolbego z Gdańska. Kenijscy wierni oprócz uczestnictwa we 
Mszach św. odprawianych w ich domach spotykają się sami na wspólnej mod-
litwie, rozważaniu Pisma Świętego pod opieką katechetów. Pomoc dla ludno-
ści, wśród której żyją franciszkańscy misjonarze, dokonuje się także na płasz-
czyźnie społecznej: misjonarze otworzyli centrum rehabilitacyjne, dom dzie-
cka, centrum poradnictwa dla kobiet oraz dom dla bezdomnych chłopców. 
Ludzie chorzy, których nie stać na drogą opiekę medyczną, znajdują pomoc w 
prowadzonych przez franciszkanów dwóch przychodniach lekarskich i na od-
dziale położniczym. Od początku swojej obecności w Kenii bracia prowadzą 
dom rekolekcyjny dla miejscowego duchowieństwa, osób konsekrowanych i 
świeckich. Odprawiane są tam rekolekcje, dni skupienia, prowadzone jest kie-
rownictwo duchowe, udzielany sakrament pojednania. Franciszkanie posiada-
ją też drukarnię Franciscan Kolbe Press, która pomaga w ewangelizowaniu po-
przez drukowanie książek, czasopism, folderów, plakatów dla różnych wydaw-
nictw związanych z Kościołem. 
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Dzięki 
funduszom 

zebranym podczas 
koncertu 

na budowę domu 
ten uśmiech 

dziecka ma szansę 
trwać dłużej


