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K

im jest Duch Œwiêty? Jest On samym Bogiem.
Trzeci¹ Osob¹ Trójcy Przenajœwiêtszej. Jest On
pos³any ka¿demu z nas Przez Ojca i Syna. Jest
najwiêkszym darem i pozostaje ci¹gle z nami. On
zamieszkuje w nas.

Duchu Œwiêty,
nape³nij nasze serca!

U

roczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Przed oczyma naszej
wiary otwiera siê Wieczernik jerozolimski, z którego wyszed³
Koœció³ i w którym Koœció³ wci¹¿ trwa. To w³aœnie tam siê
narodzi³ jako ¿ywa spo³ecznoœæ Ludu Bo¿ego, jako wspólnota
Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”
œwiadoma swej misji w dziejach cz³owieka.
Koœció³ wo³a w tych dniach (stale powtarza to wo³anie, jednak¿e
dzisiaj brzmi ono szczególnie ¿arliwie): PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, nape³nij
serca Twoich wiernych i zapal w nas ogieñ Twojej mi³oœci!
Nape³nij serca!
Pomyœlcie, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro nape³niæ je mo¿e
tylko Bóg, Duch Œwiêty.Poprzez studia uniwersyteckie otwiera siê przed
wami wspania³y œwiat ludzkiej wiedzy w tylu ró¿nych dziedzinach.
W parze z t¹ wiedz¹ o œwiecie rozwija siê zapewne i wasza samowiedza.
Pytanie o to, kim jestem,stawiacie sobie zapewne od dawna. Jest to
pytanie poniek¹d najciekawsze. Pytanie podstawowe. Jak¹ miar¹
mierzyæ cz³owieka? Czy mierzyæ go miar¹ si³ fizycznych, którymi
dysponuje? Czy mierzyæ go miar¹ zmys³ów, które umo¿liwiaj¹ mu
kontakt z zewnêtrznym œwiatem? Czy mierzyæ go miar¹ inteligencji,
która sprawdza siê poprzez wielorakie testy czy egzaminy?
OdpowiedŸ dnia dzisiejszego, odpowiedŸ liturgii Zielonych Œwi¹t,
wskazuje dwie miary: Cz³owieka trzeba mierzyæ miar¹ “serca”, sercem!
Serce w jêzyku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnêtrze, oznacza
w szczególnoœci sumienie.
Cz³owieka wiêc trzeba mierzyæ miar¹ sumienia, miar¹ ducha, który
jest otwarty ku Bogu. Trzeba wiêc cz³owieka mierzyæ miar¹ Ducha
Œwiêtego. I to w³aœnie mówi nam dzisiejsza liturgia. Tylko Duch Œwiêty
mo¿e go “nape³niæ” - doprowadziæ do spe³nienia poprzez mi³oœæ
i m¹droœæ.
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum, Poznañ

20- LECIE
KAP£AÑSTWA

P

rzed dwudziestu laty - 27. maja 1995 roku - nasz
ksi¹dz Proboszcz Wojciech Tokarz przyj¹³ z r¹k
ks. abp Tadeusza Goc³owskiego œwiêcenia
kap³añskie.
Z okazji tej okr¹g³ej rocznicy, ¿yczymy ksiêdzu
Wojciechowi wielu dalszych efektywnych lat
w s³u¿bie Chrystusowi i Koœcio³owi, wielu ³ask
Bo¿ych i œwiat³a Ducha Œwiêtego.
Niech Matka Najœwiêtsza ma ksiêdza w swojej
opiece w trudnej pracy kierowania Parafi¹, a parafianie
darz¹ ¿yczliwoœci¹. Szczêœæ Bo¿e !
Zespó³ Redakcyjny Rodziny Osowskiej z Czytelnikami
Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez
przelew na konto:
Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15
80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
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ROZPOCZ¥£ SIÊ II ETAP
PRZEBUDOWY FASADY KOŒCIO£A

W

kwietniu rozpocz¹³ siê drugi etap remontu fasady naszego
koœcio³a oraz w zwi¹zku z tym równie¿ remont BETANII i salki
nr 8. Prace II etapu bêd¹ trwa³y prawdopodobnie do koñca

wakacji.
Modernizacja fasady jest wspólnym dzie³em Parafian, którzy wspieraj¹
finansowo tê inwestycjê. Przypominamy, ¿e kolekta innwestycyja (taca) w
ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca przeznaczona jest na ten cel. Mo¿na tak¿e
wspieraæ inwestycjê w formie przelewu (konto Parafii jest na stronie 1
biuletynu) lub darowizny - szczegó³y na stronie internetowej Zbawiciela:
http://ww.zbawiciel.gda.pl/index.php/aktualnoci/remonty/5387-darowiznana-cele-kocielne.html

Majówka m³odzie¿owa
w Dêbkach
1-2.05.2015 r.

W

tym roku m³odzie¿ z Effathy wyjecha³a z ks. Grzegorzem na
krótk¹ majówkê nad morze. W pi¹tkowe przedpo³udnie jad¹c
malownicz¹ drog¹ przecinaj¹c¹ Trójmiejski Park Krajobrazowy
i Wejherowo zatrzymaliœmy siê w Lesie Piaœnickim. Po nawiedzeniu miejsc
pamiêci i Kaplicy Leœnej pojechaliœmy do Krokowej. Padaj¹cy deszcz nie
przeszkadza³ nam, gdy¿ mieliœmy „dach nad g³ow¹” zwiedzaj¹c miejscowe

muzeum oraz siedz¹c przy gor¹cej herbacie w kawiarence zamku dawnych
w³aœcicieli z rodziny von Krockow.
Gdy dotarliœmy na obiad do Dêbek – w Domu Sióstr Zmartwychwstanek
- pogoda poprawi³a siê. Po sjeœcie i popo³udniowej herbacie wyruszyliœmy na

Najœwiêtsza Maryja Panna

Matka Koœcio³a

D

zieñ Zes³ania Ducha Œwiêtego
uwa¿any jest za pocz¹tek
narodzin Koœcio³a.
W Wieczerniku Piêædziesi¹tnicy,
poœród zgromadzonych Aposto³ów
by³a równie¿ Maryja. Matka Boga
i Oblubienica Ducha Œwiêtego; jest
wiêc obecna w chwili narodzin
Koœcio³a i towarzyszy mu od samego
pocz¹tku przez ca³y czas jego trwania.
St¹d Maryja nazywana jest od wieków
po prostu Matk¹ Koœcio³a.
W ró¿nych wiekach tak o Niej
mówili teologowie. W naszych
czasach tego tytu³u u¿ywali m. in. Leon XIII, Jan XXIII i Pawe³
VI. Wa¿n¹ rolê w oficjalnym og³oszeniu tego tytu³u odegrali
biskupi polscy. Na rêce papie¿a Paw³a VI z³o¿yli oni memoria³
z proœb¹ o og³oszenie Maryi Matk¹ Koœcio³a. Podczas sesji
soborowej, 16. wrzeœnia 1964 r., Prymas Tysi¹clecia kardyna³
Stefan Wyszyñski w imieniu 70 polskich biskupów wyg³osi³
przemówienie, w którym uzasadni³ potrzebê og³oszenia Maryi
Matk¹ Koœcio³a. W 1968 roku Pawe³ VI potwierdzi³ swoje
orzeczenie o Maryi Matce Koœcio³a w tzw. Credo Paw³owym.
Wezwanie to zosta³o równie¿ umieszczone w Litanii
Loretañskiej, odmawianej przez ca³y Koœció³.
W poniedzia³ek po Zes³aniu Ducha Œwiêtego obchodzimy
w liturgii œwiêto Maryi Matki Koœcio³a. Pragniemy wzywaæ
wstawiennictwa Maryi, aby opiekowa³a siê ca³ym Koœcio³em
i nieustannie wskazywa³a mu drogi do Jezusa.
pierwszy
nadmor-ski spacer.
Popo-³udnie by³o
ju¿ s³oneczne, choæ
wiatr i raczej
ch³odne powietrze
wymusi³o za³o¿enie cieplejszego
ubrania. Po kolacji
i próbie liturgicznej
oraz wieczornym
spacerze mieliœmy
czas na spróbowanie si³ w nowej grze
planszowej.
Rano nasza grupa przewodzi³a w kaplicy oprawie liturgicznej Mszy œw.
z uroczystoœci NMP Królowej Polski (przeniesionej w tym roku z niedzieli
3. maja na sobotê). Po œniadaniu i spotkaniu poœwiêconym sprawom
muzycznym zespo³u (prowadzi³ Mariusz), wszyscy pomaszerowaliœmy
jednym z wyznaczonych szlaków. Wracaj¹c „z wiatrem w plecy”
pokonaliœmy spory odcinek nadmorskiej pla¿y. Po pysznym obiedzie
i krótkim odpoczynku nadszed³ czas na powrót.
Odwiedziliœmy klasztor S. Benedyktynek w ¯arnowcu, i znowu jad¹c
po stronie zachodniej Jeziora ¯arnowieckiego, minêliœmy Gniewino.
Z pobliskiej wie¿y „Kaszubskie Oko”, zbudowanej przy zbiorniku s³ynnej
elektrowni pompowo-szczytowej, podziwialiœmy panoramê pogórza
Puszczy Wierzchuciñskiej i Dar¿lubskiej. Na zakoñczenie, za spraw¹
Mariusza, delektowaliœmy siê pysznymi lodami z cukierni na
Wejherowskim Rynku.
Szczêœliwie i z wieloma wra¿eniami wróciliœmy do domów na kolacjê.
Dziêkujê m³odzie¿y: Oliwi i Pauli (bierzmowane w 2015) oraz Mariuszowi,
Adamowi i Danielowi za wspania³¹ atmosferê i zaanga¿owanie
w przygotowanie i przebieg wyjazdu. Zachêcam drogich parafian – jeœli
mo¿liwoœci pozwol¹ - do odwiedzenia tych okolic (pó³nocnych Kaszub),
szczególnie wiosn¹ - „przed sezonem”.
Ks. Grzegorz B³asiak
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347 PIELGRZYMKA OLIWSKA

W

pi¹tek 15. maja oko³o godz. 10.30 goœciliœmy w naszej Parafii pielgrzymów z Katedry, udaj¹cych siê ju¿ po raz 347. na Kalwariê Wejherowsk¹.
Serdecznie dziêkujemy Paniom i Panom z Parafialnego CARITAS i Rodziny Ró¿añcowej, którzy bezpoœrednio zaanga¿owali siê w
przygotowanie poczêstunku dla pielgrzymów zmierzaj¹cych po raz 347. z Oliwy na Kalwariê Wejherowsk¹. Dziêkujemy równie¿ tym
wszystkim, którzy przyczynili siê do tego poczêstunku,przynosz¹c ró¿ne wiktua³y. Wszystkim SERDECZNE BÓG ZAP£AÆ.

MB Oliwska k³ania siê
przed Najœw. Sakramentem

Przywitanie
Pielgrzymki

Fragment obrazu

Poczêstunek pielgrzymów

W

niedzielê, 31. maja 2015 r. z okazji Dnia Dziecka, nasza
parafia organizuje festyn rodzinny. Zabawê rozpoczniemy
o godzinie 13.00, a zakoñczymy o godzinie 20.00.
W programie: konkursy dla dzieci, prezentacja samochodów
policji, stra¿y po¿arnej, dmuchañce, kucyki, loteria fantowa, licytacja,
ma³a gastronomia i wiele innych atrakcji. Na scenie zobaczymy
i us³yszymy zespo³y: Dzieciaki na medal ze szko³y Podstawowej nr 81,
Allegretto i Effatha, które tym razem zaprezentuj¹ repertuar dla
najm³odszych uczestników festynu. Oprócz tego swoimi zdolnoœciami
tanecznymi pochwal¹ siê dzieci z Akademii Talent i Szko³y Happy Kids.
O godzinie 17.00 w drugiej czêœci festynu na scenie bêdziemy goœciæ
zespó³ New Band, który zaprezentuje szlagiery polskiej i zagranicznej
muzyki rozrywkowej, a nas mam nadziejê porwie do œwietnej zabawy
na „parkiecie” to znaczy na betonie, dlatego warto w tym dniu
zatroszczyæ siê o nieco wygodniejsze buty.
Zapraszamy firmy i osoby prywatne do czynnego w³¹czenia siê
w organizacjê festynu - kontakt z ksiêdzem Krzysztofem.
W zwi¹zku z przygotowaniem majówki, wiêksza czêœæ parkingu
przy koœciele w niedzielê, 31 maja, od godziny 10.00 bêdzie ju¿
zamkniêta. Serdecznie prosimy o cierpliwoœæ i - w miarê mo¿liwoœci przybycie pieszo na Msze œwiête .

PROCESJA BO¯EGO CIA£A
W czwartek 4.czerwca bêdziemy obchodziæ Uroczystoœæ
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa tradycyjnie zwan¹ Bo¿ym Cia³em.
Msze œw. w tym dniu odprawione zostan¹ o godzinie 7.30, 9.00, 10.30 - po
której wyruszymy z procesj¹ i po procesji ok. 12.30; nastêpne o godzinie
16.00, 20.00 (nie ma mszy o 13.30).
Procesja wyruszy po Mszy œw. o godz. 10.30. Trasa procesji - jak w
roku ubieg³ym. Poni¿ej dla przypomnienia szkic trasy.
a

MAJÓWKA U ZBAWICIELA 2014

Po¿egnanie Pielgrzymkii
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WIOSENNA POCZTÓWKA Z TATR

Bardzo serdecznie prosimy o pomoc
Bardzo serdecznie prosimy o pomoc
s¹siedzk¹ przy instalowaniu o³tarzy
s¹siedzk¹ przy instalowaniu o³tarzy
polowych, prosimy o przystrojenie
polowych, prosimy o przystrojenie
trasy. Panie i dziewczêta prosimy o
trasy. Panie i dziewczêta prosimy o
przygotowanie chor¹gwi, ró¿añca,
przygotowanie chor¹gwi, ró¿añca,
figury Matki Bo¿ej Fatimskiej i
figury Matki Bo¿ej Fatimskiej i
wziêcie ich na swe ramiona.
wziêcie ich na swe ramiona.
Zapraszamy tak¿e dziewczynki do
Zapraszamy tak¿e dziewczynki do
sypania kwiatków.

2

III o³tarz na szczycie bloku 33 na skarpie
3
33

Antygon
y

Foto: JB
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³ogos³awieni Koœcio³a Gdañskiego
B³. mêczennicy: prezbiterzy Marian Górecki, Bronis³aw
Komorowski, Franciszek Rogaczewski i Towarzysze mêczennicy.
Wspomnienie liturgiczne w dniu 12. czerwca

S

zukaj¹c pewnej pozycji w mojej biblioteczce, natrafi³em na ksi¹¿kê
z piêkn¹ dedykacj¹ ks. Jarka Piotrowskiego. By³o to ciekawe
opracowanie o b³ogos³awionych mêczennikach Koœcio³a Gdañskiego.
Autorem jednego z rozdzia³ów by³ ks.Jarek - pisa³
o b³ogos³awionym mêczenniku ksiêdzu Franciszku
Rogaczewskim, natomiast o b³ogos³awionej siostrze
Alicji Kotowskiej z Wejherowa pisa³, równie¿ znany
nam wszystkim, ks. Andrzej Pradela (od wielu lat
wspiera³ kap³anów naszej parafii w pos³udze
kolêdowej). Nadto
ksi¹¿eczka ta zawiera
biografie pozosta³ych
mêczenników:
b³.ks. F.Rogaczewski
z Gdañska - ks. Marian
Górecki i ks. Bronis³aw
Komorowski, a z Gdyni - ks. W³adys³aw Miegoñ kapelan Marynarki Wojennej.
Proces tych mêczenników rozpocz¹³ siê
w roku 1992,a zwieñczeniem by³a wielka
beatyfikacja 108 mêczenników, dokonana
w Warszawie w roku 1997 przez Jana Paw³a II,
który wyznaczy³ dzieñ 12. czerwca jako datê
wspomnienia liturgicznego.
b³.s. A. Kotowska
Obecnie dobiega koñca kolejny proces

Z cyklu: MIEJSCA PAMIÊCI NARODOWEJ NA POMORZU
PojedŸ i poka¿ swoim dzieciom i wnukom!

Eugeniusz Kwiatkowski

T

ym razem serdecznie namawiam, aby zajrzeæ do Gdyni na ulicê
10 lutego. Tam w roku 1994, na skwerku, stan¹³ pomnik Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Co prawda w roku 2004, na miejscu skweru,
zosta³o wybudowane handlowe Centrum Kwiatkowskiego, a pomnik znalaz³
siê przy jego g³ównym wejœciu. Autorem projektu
jest Stanis³aw Szwechowicz. Na cokole znajduj¹ siê
trzy napisy, jeden pod drugim: “Eugeniusz
Kwiatkowski” pod nim “Rzecz najwa¿niejsza to
Polska”, a na samym dole “Gdynia i morze to
jedno”. Obiekt znajduje siê na Szlaku Legendy
Morskiej Gdyni. Dok³adne po³o¿enie pomnika
GPS: 54.51969587365, 18.538070869818.
Eugeniusz Kwiatkowski w Gdyni jest
traktowany jako jedna z bardziej zas³u¿onych
postaci dla rozwoju miasta. Dziêki niemu
w b³yskawicznym tempie rozpoczê³a siê budowa
gdyñskiego portu, który sta³ siê dla
miêdzywojennej Polski oknem na œwiat. Poza
budow¹ portu przyczyni³ siê do powstania polskiej floty handlowej,
uwalniaj¹c Polskê od op³acania obcych armatorów. Jednoczeœnie z jego
inicjatywy powsta³a Dalekomorska Flota Rybacka. Na ogó³ wiêkszoœæ z nas
tylko tyle wie o tym zas³u¿onym dzia³aczu gospodarczym. Poni¿ej
zestawi³em trochê wiêcej informacji.
Urodzi³ siê 30. grudnia 1888 roku w Krakowie. Jego ojciec by³
in¿ynierem kolejowym, matka pochodzi³a ze znanej krakowskiej rodziny
mieszczañskiej Moszczeñskich. W latach 1907-1012 studiowa³ chemiê na
Politechnice Lwowskiej i na Uniwersytecie Ludwiga Maximilliana
w Monachium.
W czasie pierwszej wojny œwiatowej s³u¿y³ w Legionach i walczy³
o niepodleg³oœæ w konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej.
W okresie wojny polsko-bolszewickiej pracowa³ w G³ównym Urzêdzie
Zaopatrzenia Armii przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Od 1918 do
1920 roku by³ chor¹¿ym w sekcji chemicznej w Wojsku Polskim. Nie wi¹za³
jednak swej przysz³oœci z armi¹ i w 1921 roku wyst¹pi³ z wojska w stopniu
porucznika. Po opuszczeniu czynnej s³u¿by wojskowej Kwiatkowski sta³ siê
jednym z pionierów odbudowy i rozbudowy przemys³u chemicznego
w Polsce. W 1921 roku zosta³ wyk³adowc¹ na Wydziale Chemicznym

mêczenników II wojny œwiatowej, a
wœród nich jest kilkunastu kap³anów z
diecezji che³miñskiej; diecezji bodaj
najbardziej doœwiadczonej przez okupanta
niemieckiego (ponad 48% kap³anów straci³o
¿ycie w czasie wojny w ró¿nych
okolicznoœciach).
Specjalnie piszê “okupanta niemieckiego”, a nie o okupacji nazistowskiej, by
jasno okreœliæ, gdzie jest sprawca, a gdzie
ofiara. Na naszych bowiem oczach dokonuje
siê ró¿nego rodzaju manipulacji, by
rozmydliæ odpowiedzialnoœæ za zbrodnie
b³.ks.W³. Miegoñ wojenne. Wiemy bowiem dosyæ dobrze, ¿e
w okresie sukcesów wojennych niemiecka
opinia publiczna
w ponad 90% entuzjastycznie akceptowa³a
wszelkie zdobycze terytorialne, materialne i
dobra kulturalne, a tak¿e niszczenie wszystkiego
co polskie i chrzeœcijañskie na naszych terenach.
Wspomnieæ tak¿e nale¿y o holokauœcie
¿ydowskim. Trzeba wiêc przypomnieæ
o odpowiedzialnoœci narodu niemieckiego za
gehennê naszej Ojczyzny.
Wracaj¹c do g³ównej czêœci tego k¹cika
poœwiêconego œwiêtym, cieszymy siê, ba,
jesteœmy dumni, ¿e nasi kap³ani zdali tak piêknie
i bohatersko egzamin z mi³oœci i wiernoœci
b³.ks. Br. Komorowski
wobec Ojczyzny i Koœcio³a. Mamy sk¹d czerpaæ
wzorce i przyk³ady do w³aœciwego patriotyzmu.
Tamto pokolenie siê sprawdzi³o!
Politechniki Warszawskiej, a w dwa lata póŸniej obj¹³ dyrekcjê
techniczn¹ Fabryki Zwi¹zków Azotowych w Chorzowie. Karierê
ministerialn¹ rozpocz¹³ po zamachu
majowym w 1926 roku, kiedy to kieruj¹c
resortem przemys³u i handlu w rz¹dzie
Kazimierza Bartla, przyczyni³ siê do
przyspieszenia budowy portu i miasta
Gdyni, zapocz¹tkowa³ rozwój towarzystw
¿eglugowych oraz sprawowa³ pieczê nad
budow¹ najnowoczeœniejszej w owym
czasie Pañstwowej Fabryki Zwi¹zków
Azotowych w Moœcicach pod Tarnowem.
£¹czy³ w sobie cechy dzia³acza
gospodarczego i mê¿a stanu, wyró¿nia³ siê
erudycj¹ i bogat¹ osobowoœci¹. W latach
1928-1930 by³ pos³em na Sejm RP,
a w latach1931 - 1935 by³ dyrektorem
wy¿ej wymienionej fabryki w Moœcicach.
Od paŸdziernika 1935 do 30 wrzeœnia
1939 Eugeniusz Kwiatkowski pe³ni³ funkcjê wicepremiera i ministra
skarbu. Od 1937 roku patronowa³ Centralnemu Okrêgowi Przemys³owemu,
koncepcji autorstwa braci Kosieradzkich. W obliczu klêski wrzeœniowej
wraz z rz¹dem opuœci³ Polskê 17. wrzeœnia 1939.
W latach 1939–1945 internowany w Rumunii. Po wojnie wróci³ do
kraju i w latach 1945–1948 by³ Delegatem Rz¹du dla Spraw Wybrze¿a.
Ówczesne w³adze usi³owa³y wykorzystaæ jego doœwiadczenia i talenty
organizatorskie, ale gdy nie chcia³ siê poddaæ ich dyrektywom, w 1948
zosta³ przeniesiony na przymusow¹ emeryturê. W czasie pobytu na
Wybrze¿u mieszka³ w Sopocie, gdzie w³¹czy³ siê czynnie w dzia³alnoœæ
ZHP. Zosta³ przewodnicz¹cym Zarz¹du Okrêgu ZHP.
W latach 1947–1952 by³ pos³em na Sejm Ustawodawczy. W 1948 roku
zosta³ odsuniêty od dzia³alnoœci publicznej, z administracyjnym zakazem
pobytu na Wybrze¿u i w Warszawie. Zaj¹³ siê prac¹ naukow¹ z dziedziny
chemii, ekonomii i historii. Przez wiele lat by³ szykanowany przez w³adze
PRL. Zamieszka³ w Krakowie, tam¿e zmar³ w 1974. Zosta³ pochowany na
Cmentarzu Rakowickim.
Odznaczony zosta³ m.in. Orderem Or³a Bia³ego (poœmiertnie, 1996).
W roku 1974 Uniwersytet Gdañski przyzna³ mu tytu³ doktora honoris causa
za wk³ad w rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz ogólnej teorii
ekonomii.
Z ró¿nych Ÿróde³ zestawi³ JJ
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