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Nie zatrzymaliśmy się w miejscu z naszym Misterium, rozwijamy ten pomysł. Dajemy teraz  Czytelnikom album – wejherowsko-gdański – 
z dołączonym zapisem niezwykłej muzyki. Misterium w Wejherowie rozgrywa się w innym czasie, misterium w Gdańsku nabiera samo-
dzielności. Wszystko ma swój czas i swoją Drogę.

                �    �    �

Bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę, że wydając tę publikację, porywamy się na coś nowego. W jaki sposób to samo wydarzenie, 
rozgrywające się jednak w dwóch miejscach, pokazać w jednej książce? Tradycja Kalwarii w Wejherowie sięga XVII wieku, więc tu 
wszystko jest jasne, skąd jednak wziął się pomysł, aby Misterium przedstawić w Gdańsku, mieście niegdyś w większości protestanckim, 
gdzie manifestacje o charakterze katolickim były wręcz zakazane? 
Założycielem klasztoru franciszkańskiego w Wejherowie, przy którym wyrosła słynna potem Kalwaria, był ojciec Grzegorz Gdański, 
który też dokończył budowę klasztoru, a jednocześnie zapoczątkował wznoszenie Kalwarii. Kiedy już sanktuarium wejherowskie stało 
się sławne, oczywistym było, że katolicy z Gdańska, największego miasta regionu, będą pielgrzymowali do tego wspaniałego zespołu 
kaplic rozmieszczonych na niezwykłych wzgórzach. Rozpoczęli to gdańszczanie z dawnej parafii franciszkańskiej znajdującej się w dziel-
nicy Chełm. Później, gdy zakonnicy znaleźli inne miejsce zamieszkania, tradycję tę przejęła Oliwa, niegdyś osobna miejscowość, potem 
dzielnica Gdańska, chlubiąca się niemal starożytną przeszłością związaną z obecnością zakonu cystersów. Jedną z kaplic w Wejherowie 
nazwano nawet Bramą Oliwską, gdyż służyła wyłącznie powitaniu i pożegnaniu pielgrzymek z Gdańska przybywających i tam powraca-
jących. 

Adam Hlebowicz

 Nie wiadomo, skąd się to bierze, każdy ma bowiem swój czas i swoją Drogę. Przychodzi na ciebie i wiesz, że musisz to zro-
bić. Najpierw przyszło na Wojtka Rybakowskiego: poczuł, że sam fakt mieszkania w Wejherowie to nie wszystko. Jest tam przecież 
Kalwaria, najstarsza na Pomorzu, choć nie najstarsza w Polsce. Kalwaria – Drogi Męki Pańskiej. Niegdyś nimi chodzono, wystawiano 
misteria, modlono się. Dlaczego więc nie spróbować teraz, jeszcze raz? Inaczej niż za czasów Jakuba Wejhera, inaczej niż w XIX- czy 
XX-wiecznym Wejherowie. Tekst od wieków jest ten sam, nikt i nic go nie zmieni, ale aktorzy inni, inne gesty. Wszystko więc jakby tak 
samo, ale też i zupełnie inaczej.  Aby się spełniło, z organizacyjną pomocą przyszło Wejherowskie Centrum Kultury. 
Misterium to także aktorzy, dramaturgia wydarzeń. Ale gra nie może odbywać się w ciszy, potrzebne są dźwięki. Pojawił się więc Czarek 
Paciorek – choć od wielu lat związany z Gdańskiem, z kościołem św. Bartłomieja, potem św. Jana, pamiętający jednak o swym wejhe-
rowskim pochodzeniu. Stworzył muzykę do słów Tomasza Pohla i porywająco zaśpiewaną przez Diakonię Muzyczną „Jezus żyje”. 
Tomek Żmuda-Trzebiatowski – następna osoba o silnym wejherowskim rodowodzie – szedł na swoją Kalwarię inaczej. Tradycja, histo-
ria, dzieje – wszystko to postanowił zapisać w książkach, utrwalić, żeby nie tylko jego pokolenie, ale i następne miały do czego nawią-
zywać. Powstała grupa misterników wejherowskich pod wodzą Wojtka. Kiedy kolejne misteria na Kalwarii nabierały rozmachu, Tomek 
pomyślał: “A może by tak zrobić o tym film?”. Zaprosił więc do współpracy Yacha Paszkiewicza, ten z kolei znakomitych operatorów: 
Wojtka Ostrowskiego i Grzegorza Doleckiego. I tak powstał film. 
Kiedy Tomek mi go wręczał, pomyślałem: “Dobrze, że jest film, ale co tam może być oryginalnego? Stara historia, nic nowego”. Muzyka, 
obraz i tradycja miejsca zagrały jednak kapitalnie. “Ucz się zatem, waszmość, pokory” – doszedłem do wniosku.
Po pierwszej projekcji wiedziałem, że trzeba coś z tym zrobić dalej. Misterium Męki Pańskiej z wejherowskimi aktorami kierowanymi 
przez Wojtka Rybakowskiego, z muzyką Czarka Paciorka trafiło w Wielki Piątek 2006 roku na ulice Gdańska. Kto był, ten widział, kto 
zobaczył, ten przeżył kilka chwil niezwykłych.  
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swą władzę, choć – powtórzmy – nadal byli w mniejszości, coraz bardziej kurczącej się mniejszości. Znów były czołgi, znów strzały, krew 
i ofiary. Obcy przetrwali jeszcze kilka lat, ale ich kres się zbliżał. Miasto odwiedził biały Pielgrzym. Była radość, uniesienie i ponownie 
poczucie własnej siły: “Jak wielu jest nas, jak to dobrze widzieć się w większości”. W rok po wizycie Pielgrzyma miasto stanęło raz, 
potem drugi, wreszcie nikt nie mógł już zatrzymać biegnących wartko wydarzeń.  I stało się – większość zwyciężyła bez czołgów, bez 
karabinów. I dlatego właśnie historia męki i zmartwychwstania Proroka sprzed prawie 2000 lat jest tutaj tak ważna. Bo w tym mieście 
również był sąd, były upadki i ofiary. Na koniec jednak przyszło zmartwychwstanie. 
Wszystko ma swój czas i każdy ma swoją Drogę. 

                �    �    �

Nasza wspólna Droga znalazła odbicie w tym albumie. Stop-klatki z filmu o Misterium wejherowskim przeplatają się z kadrami z doku-
mentalnej rejestracji Misterium w Gdańsku, z fotografiami, których powstało tak wiele. To wszystko zostało przetworzone wprawną 
ręką Mirka Miłogrodzkiego i uzupełnione pasyjnymi rozważaniami przygotowanymi przez przeora gdańskich dominikanów ojca Jacka 
Krzysztofowicza. Ta książka jest jak labirynt. Wiele tu kodów i odniesień, wiele symboli i ukrytych znaczeń. Nikt przecież nie mówił, że 
Droga będzie prosta. Zapraszamy Cię do wstąpienia na nią. 

Luty 2007 r.

Nie możemy w tym spisie pominąć Jakuba Wejhera, człowieka, od którego wszystko się zaczęło. Ten znakomity szlachcic I Rzeczpospo-
litej i Pomorza, wojewoda malborski, założyciel miasta Wejherowa i fundator samej Kalwarii, zmarł właśnie tutaj, w stolicy tej ziemi 
– Gdańsku – przy Długich Ogrodach dokładnie 350 lat temu. Pogrzeb odbył się w kościele św. Mikołaja, tym samym, przed którym dzisiaj 
przechodzą aktorzy przedstawiający gdańskie Misterium Męki Pańskiej. Wszystko bowiem – w porządku rzeczy stworzenia, trwania 
i zbawienia – ma swój czas i swoją Drogę. 
Wystawienie Misterium Męki Jezusa Chrystusa na ulicach Gdańska jest jednak nie tylko ukazaniem wspólnych elementów w dziejach 
tego miasta i Wejherowa. To nie tylko ta dawna historia. Tragiczny dla miasta wiek XX dopisał nową kartę, chyba tę najważniejszą. 
Najpierw jedni jego mieszkańcy wystąpili przeciwko drugim, bo ci inaczej mówili, bo byli w mniejszości, bo – choć modlono się zazwy-
czaj do tego samego Boga – ten Bóg nie był nasz, ale ich. Miasto zapłonęło, a potem obróciło się w perzynę. Ci, którzy wcześniej byli 
niechciani, wrócili triumfalnie, choć wspierani przez obce bagnety. Większość stała się mniejszością, mniejszość większością. Miasto 
powstało z gruzów, bardzo podobne do tego dawnego, ale czy takie samo? Obce bagnety zaprowadziły nowy porządek, tak odmienny 
od poprzedniego: inna była prawda, inna sprawiedliwość, inne było życie człowieka. Nowa większość chciała tego miasta i jego trady-
cji, lecz niewiele mogła zrobić przeciw czołgom i karabinom mniejszości. Znów polała się krew. Obcy – choć o swojskich nazwiskach 
– strzelali do tej większości. Miasto zyskało swoją współczesną Golgotę – najprawdziwszą – z ludzką krwią, z ofiarami. Dziesięć ko-
lejnych lat trzeba było czekać, aż większość poczuje swoją siłę oraz zrozumie, jakie znaczenie ma wspólne działanie po to, by odnieść 
moralne zwycięstwo nad tymi obcymi o swojsko brzmiących nazwiskach. Ale to jeszcze nie był triumf. Obcy-swojscy próbowali utrzymać 
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▼ Misterium Męki Pańskiej - Gdańsk 2006

1. Wniebowstąpienie
2. Ogrójec
3. Pocałunek Judasza 
4. Grób NMP
5. Cedron
6. Brama Wschodnia Jerozolimska
7.  Dom Annasza
8. Wieczernik
9. Domek Matki Bożej
10. Dom Kajfasza
11. Pałac Piłata
12. Pałac Heroda
13. Podjęcie Krzyża
14. Pierwszy Upadek Chrystusa
15. Spotkanie z Matką Bożą
16. Cyrenejczyk 
17.  Weronika
18. Brama Łez - Drugi Upadek Chrystusa
19. Płaczące Niewiasty
20. Trzeci Upadek Chrystusa
21. Obnażenie Chrystusa
22. Przybicie do Krzyża
23. Kościół Trzech Krzyży
24. Zdjęcie z Krzyża  - Pieta
25. Grób Pański
26. Brama Oliwska

Kalwaria Wejherowska  ▲
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Stacja I 



▼ Misterium Męki Pańskiej - Gdańsk 2006

Kto jest winny?
Jezus? Piłat? Kajfasz? Żydzi? Rzymianie? Wszyscy? Nikt? 

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią…

Misterium Męki Pańskiej - Kalwaria Wejherowska 2005 ▲

Jezus 
na śmierć 
skazany
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...Przyjechałem do Gdańska. Tanie linie lotni-
cze docierające już także do Europy Wschodniej 
sprawiły, że ostatnio częściej latam na wschód 
niż na zachód. Praga, Wilno, ostatnio Kraków. 
Teraz Gdańsk – miasto Lecha Wałęsy i legendar-

nej „Solidarności”. Wczoraj byłem na lotnisku, dziś wyru
szyłem na Stare Miasto. Zaciekawił mnie 

niekonwencjonalny tłum ludzi zebrany wokół malowniczego 
pomnika Neptuna na szerokim deptaku za 

tutejszym ratuszem. Piątek, popołudnie, polskie miasto n
ad Bałtykiem, a tu jacyś przebierańcy 

w starozakonnych chałatach. Nie takich jednak jak w żydo
wskich dzielnicach Londynu czy Nowe-

go Jorku, lecz raczej przypominających te ze starych szt
ychów ilustrujących Biblię. Wielu tych 

dziwnych „Żydów”, a także kolorowo ubrane kobiety, krąży
ło wśród współcześnie ubranych ludzi 

i coś z cicha mówiło po polsku. O co tu chodzi?
Nagle odezwał się mocny głos. Facet w białej todze i nar

zuconym na nią zielonym płaszczu stanął 

na przedprożu efektownej szerokiej kamienicy i zaczął mó
wić. „Jakiś teatr” – pomyślałem. 

Dwóch żołnierzy w strojach rzymskich legionistów przypro
wadziło pod ręce brodatego mężczyznę 

przypominającego wyglądem Jezusa z Nazaretu. Ten nie odz
ywał się, patrzył przed siebie, milczał. 

Odbywało się coś na kształt sądu. Facet w todze, pewnie 
Piłat, przewodniczył. Via Dolorosa we 

współczesnym Gdańsku, dwa tysiące lat później po tej pra
wdziwej, w Jerozolimie. Ciekawe. 

Zobaczymy, co będzie dalej.
Nagle kolorowy tłum przebierańców zaczął wrzeszczeć: „Ba

rabasza, Barabasza, Barabasza...”.

Dobrze znam te słowa, przynajmniej raz w roku słyszę w k
ościele to wezwanie odczytywane 

w Niedzielę Palmową. Co innego jednak słyszeć monotonny 
tekst w zacisznej świątyni, a co innego 

słyszeć krzyk tłumu przenikający do trzewi, palący wnętr
zności. Trochę się przestraszyłem. Znam 

prawdę, wiem, kto jest niewinny, a jednak moc tłumu jest
 potężna. Kiedy nie jesteś w większości, 

czujesz niepewność swojego zachowania, swojego myślenia.
 Czy to nie głupie? „Przecież to tylko 

przedstawienie” – uświadomiłem sobie.

Od kilku lat na Kalwarii Wejherowskiej odbywa się 
wyjątkowy spektakl –  inscenizacja Drogi Krzy-

żowej z udziałem kilkudziesięciu aktorów. Przygotowuje 
go amatorska grupa teatralna „Misternicy Kaszubscy”. 
W stylizowanych kostiumach odgrywają sceny odpo-
wiadające poszczególnym stacjom Drogi Krzyżowej. 
Misterium Męki Pańskiej wywodzi się ze średniowiecz-
nej tradycji dramatu liturgicznego. Jest nie tylko te-
atrem, nie tylko liturgią, lecz czymś znacznie więcej. 
Choć spełnia trzy arystotelesowskie zasady dotyczące 
dramatu: jedności czasu, miejsca i akcji, to o wiele le-
piej niż kategorie teatralne opisują je słowa Benedykta 
XVI: „Istotą Drogi Krzyżowej jest współuczestnictwo w 
cierpieniu Jezusa”.
Miasto Wejherowo oraz Kalwaria – będąca scenerią 
misteryjnego widowiska – zawdzięczają swoje powsta-
nie wojewodzie malborskiemu Jakubowi Wejherowi 
(1609-1657), jednemu z najznamienitszych pomorskich 
magnatów pierwszej połowy XVII wieku. Podczas wy-
prawy moskiewskiej króla Władysława IV brał on udział 
w oblężeniu twierdzy Biała na Białorusi. Wybuch miny 
uwięził go między gruzami. Ślubował wtedy, że jeśli 
przeżyje, to jako wotum dziękczynne wybuduje kościół 
i będzie szerzył chwałę Bożą. Gdy dowiedział się, że w 
jego dobrach płynie rzeczka Biała, powiedział: „Jak pod 
Białą ślub złożyłem, tak nad Białą go wypełnię”. 
Wejher założył osadę Wejherowo, która w 1650 roku 
otrzymała prawa miejskie, stając się jedynym miastem 
prywatnym na Pomorzu. Ufundował także kościół pod 
wezwaniem św. Trójcy i św. Franciszka (1643), klasztor 
(1649) i Kalwarię (1648-1655).

Zespół Kalwarii składa się z  26 murowanych kaplic, 
przeważnie w stylu manieryczno-barokowym. Fundato-
rami kaplic – poza Jakubem Wejherem i  jego rodziną 
– byli dworzanie i  przyjaciele magnata. Usytuowanie 
kaplic i odległości pomiędzy nimi są tutaj zgodne ze sta-
cjami Męki Pańskiej w Jerozolimie, inaczej niż w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Płynąca w pobliżu rzeczka Biała 
nazwana została Cedronem, a cała Kalwaria – Kaszub-
ską Jerozolimą.
Na pomysł filmowego utrwalenia wejherowskiej pa-
sji wpadł Tomasz Żmuda-Trzebiatowski, autor książek 
związanych z  tym miastem. Pomysłem zainteresował 
Yacha Paszkiewicza – „ojca polskiego wideoklipu”.
– Przyjaźnimy się z Yachem – opowiada Żmuda-Trzebia-
towski – a ponieważ realizacja filmowa była dla mnie 
zupełnie nowym wyzwaniem, pomyślałem, że zrobimy 
to razem. Ja wniosłem do filmu pomysły i znajomość te-
matu, Yach – bogate doświadczenie realizatora filmów. 
Tak powstał 45-minutowy dokument „Wejherowskie Mi-
sterium Męki Pańskiej”.

Kalwaria, 19 marca 2005 roku. Kilkaset osób przyszło 
obejrzeć spektakl i zarazem w nim uczestniczyć. Akto-
rzy wcielają się w swoje role z  powagą i  skupieniem 
– wyczuwając, że są tylko narzędziem koniecznym dla 
oddania Chrystusowej męki. Wydarzenie rozgrywa się 
w niezwykłej scenografii, którą tego dnia zafundowała 
natura: na wzgórzach częściowo pokrytych świeżym, 
białym śniegiem, a częściowo – lodem. Wymowę nie-
zwykłego widowiska podkreślają przepiękne pieśni 
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Po raz drugi krzyk tłumu wyrwał mnie z zamyś
lenia, kiedy Piłat wymówił coś pod nosem 

(potem domyśliłem się, że cichym głosem wypo
wiedział słowa: „Ecce homo”). Może zresztą 

celowo mruknął je niewyraźnie, żeby wrzaski 
protestujących były tym bardziej wyraziste. 

A może my, bierna masa przyglądająca się tem
u theatrum, powinniśmy w tym momencie zaprot

esto-

wać. Krzyknąć: „Nie, przecież nie macie racj
i, to Mesjasz, to Bóg, to nasz Zbawiciel!”? 

Może On tego dzisiaj ode mnie oczekiwał? Ode
 mnie, od ciebie, od wszystkich gapiów 

zadowolonych z tego, że w nudny, szary, piąt
kowy dzień nareszcie coś się dzieje.

Z ciekawością przyglądałem się zwyczajnie ub
ranemu kilkuletniemu chłopcu w dżinsach, 

w ciepłym bezrękawniku, stojącemu wśród tłum
u krzyczących Żydów. On też krzyczał, wytyka

ł 

palcem, podskakiwał na swoich krótkich nóżka
ch. Dlaczego to robił? Bawiło go to przedsta

wie-

nie, a może spodobały mu się te okrzyki, to 
poczucie siły tkwiące w warkliwym, nieprzyje

mnym 

tłumie? A może zwyczajnie się go obawiał...

Wśród demonstrantów otaczających postać Jezu
sa kręciło się wielu fotoreporterów i kamerz

ystów. 

Sądząc po sprzęcie, na którym pracowali, mus
ieli to być profesjonaliści z miejscowych ga

zet, 

telewizji, stacji radiowych, agencji fotogra
ficznych. Początkowo nie zwróciłem na nich uw

agi. 

Gdy tylko coś się dzieje, zawsze pojawiają s
ię ludzie z aparatami, kamerami, mikrofonami

, 

stając się niejako współtwórcami rozgrywając
ych się wydarzeń. Tu jednak byli w jakiś spo

sób 

irytujący. Po pierwsze, było ich bardzo wiel
u, jakby co najmniej prezydent wielkiego pań

stwa 

zawitał niespodziewanie do Gdańska. Po drugi
e, wciskali się ze swoim sprzętem przed samo

 ob-

licze Chrystusa, przed stojącego na podwyższ
eniu Piłata, stając się niemal jednymi z wrz

esz-

czących faryzeuszy. Irytująca była ich nacha
lność i wścibstwo. Ludzie raz po raz sykali 

ze 

zdenerwowania, że kolejny fotopstryk czy kam
erzysta przeszkadza im w odbiorze przedstawi

enia. 

No właśnie, czy przedstawienia? Dlaczego dzi
ennikarzom tak bardzo zależy na dobrym ujęci

u? 

Przecież to nie George Bush ani Władimir Put
in przyjechali do starego Gdańska, nawet nie

 Tina 

Turner czy U2. To jacyś nieznani aktorzy, to
 historia doskonale wszystkim znana. Więc po

 co 

tak zbliżać się z obiektywem, po co rejestro
wać słowa tak doskonale już wszystkim znane?

z  tekstami Tomasza Pohla i przejmującą muzyką Cezarego Pa-
ciorka. Utwory te – oprócz nielicznych dialogów – stanowią je-
dyny komentarz towarzyszący ostatniej ziemskiej drodze Jezusa 
na wejherowskiej Kalwarii.

Misterium i piątkowa wielkopostna Droga Krzyżowa rozpo-
czynają się przed Kaplicą Pałacu Piłata. To jedna z najbar-

dziej efektownych budowli zespołu kalwaryjskiego – otynkowana, 
zbudowana na planie krzyża greckiego w formie niespotykanej 
na Pomorzu. Nawiązuje ona architektonicznie do Kaplicy Ratu-
sza Piłata w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pałac zwieńczony jest pię-
cioma kopułami pokrytymi blachą. Jego oryginalne wyposażenie 
zaginęło w czasie II wojny światowej. Obecnie znajdują się tu 
trzy olejne obrazy nawiązujące tematyką do Ewangelii: „Cier-
niem Ukoronowanie”, „Biczowanie Pana Jezusa” oraz „Umycie 
rąk przez Piłata”. Po zachodniej stronie budowli znajduje się 
zadaszone przedproże, nad którym umieszczono płaskorzeźby 
Jezusa, Piłata i  rzymskiego legionisty. Na przedprożu Pałacu 
rozpoczyna się „Wejherowskie Misterium Męki Pańskiej”.

Stacja pierwsza. Piłat, ulegając woli tłumu, skazuje Jezusa 
na śmierć przez ukrzyżowanie. Wyrok jest niezwykle okrutny, 
szczególnie że Piłat czyni to wbrew sobie, trzykrotnie wcześniej 
powtarzając: „Ja nie znajduję w nim winy”. Zazwyczaj wyrok jest 
końcem opowieści, w tym przypadku jest początkiem: począt-
kiem drogi, która doprowadzi do tajemnicy Zmartwychwstania, 
odkryje boskie oblicze Jezusa Chrystusa, który jednak wcześniej 
– jako człowiek – musi przejść inną drogę, Drogę Krzyżową, dro-
gę przez cierpienie i poniżenie. Przed nim – i przed Zmartwych-
wstaniem – jeszcze trzynaście stacji, trzynaście człowieczych 
prób.
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Stacja II 



▼ Misterium Męki Pańskiej - Gdańsk 2006

Przepaść 
między niebem i ziemią, 
między dobrem i złem… 
i most, po  którym 
pójdziemy do nieba.
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Jezus 
bierze 
Krzyż 
na swoje 
ramiona
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Skazany ma śmierć Chrystus zostaje odprowadzony 
do znajdującej się nieopodal kaplicy. To tutaj otrzy-

ma swe brzemię – krzyż, który na własnych barkach 
zanieść ma na Golgotę. Towarzyszą mu dwaj skazańcy, 
którzy umrą wraz z Nim. Widzowie obserwują tę miste-
ryjną scenę w milczeniu – niemi świadkowie tego, co 
stało się blisko dwa tysiące lat temu.
Kaplica Podjęcia Krzyża ma formę „szkatułkową”: 
eklektyczna, neogotycka (przypomina nieco gotyc-
ką świątynię), zbudowana z  czerwonej cegły, skrywa 
w sobie barokową kaplicę z piaskowca. Ceglana obudo-
wa powstała, by chronić oryginalną, otwartą budowlę 
przed wpływem warunków atmosferycznych. Barokowa 
kaplica wzniesiona na planie krzyża łacińskiego składa 
się z dwunastu kolumn podtrzymujących dach. Pod nim 
znajduje się rzeźba niosącego krzyż Jezusa z cierniową 
koroną na głowie, w otoczeniu rzymskich żołnierzy.
– Kiedy pierwszy raz pomyślałem o dokumencie z Wej-
herowskiego Misterium, przed oczami stanął mi film 
oświatowy – wspomina Yach Paszkiewicz. – Dlatego 
postanowiliśmy, że nasz film będzie inny. Chcieliśmy 
z kamerami stać się uczestnikami tego wydarzenia.

Przesunąłem się w p
obliże fontanny z N

eptunem. Stały 

tam oparte o metalo
we zdobienia trzy d

rewniane krzyże. 

Nie mogłem od nich 
oderwać oczu. Uświa

domiłem sobie nagle
, 

że to narzędzia zbr
odni. Tak jak nóż, 

jak siekiera, 

jak kałasznikow, ja
k rakiety Patriot. 

Czy nie mają racji 

muzułmanie, dziwiąc
 się nam, że za sym

bol naszej wiary 

obraliśmy narzędzie
 zbrodni?

Moje wątpliwości op
adły, kiedy zobaczy

łem Jezusa biorąceg
o 

krzyż na ramiona, o
bok niego jeszcze d

wóch ludzi w łachma
-

nach. On to robi dl
a nas. Płaci najwyż

szą cenę nie za swo
-

je grzechy, ale za 
cudze występki, za 

nasze przewinienia.
 

A zatem te dwa skrz
yżowane kawały drew

na to nie narzędzie
 

zbrodni, a raczej –
 w tym wypadku – zn

ak oddania, 

poświęcenia, niedaj
ącej się z niczym p

orównać miłości. 

Ciekawe, co myślał 
aktor grający Jezus

a, niosąc jego krzy
ż?
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Stacja III 



Przytulenie 
całego 
świata. 
Jezus 
rozwartymi 
ramionami 
przygarnia 
ziemię 
do swego 
Serca.
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pierwszy 
upadek
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Podjęty krzyż szybko zaczyna ciążyć. Jezus upada 
po raz pierwszy. W milczeniu, bez słowa skargi. 

To ciągle początek Jego ostatniej drogi. To dopiero 
pierwszy z  trzech upadków, lecz Jezus jeszcze o  tym 
nie wie. A może wie? Przecież okazanie ludzkiej słabo-
ści, słabości fizycznej, w niczym nie umniejsza boskości 
Chrystusa. 
W tle widoczna jest wykonana z  piaskowca Kaplica 
Pierwszego Upadku Jezusa. To najstarsza budowla Kal-
warii Wejherowskiej. Dach – baldachim na kolumnach 
– osłania rzeźbę przedstawiającą Jezusa w momencie 
upadku: lewą ręką podpierającego się o podłoże, prawą 
podtrzymującego krzyż. W XIX wieku obudowano kapli-
cę zamkniętą budowlą z  pruskiego muru, charaktery-
stycznego dla architektury Pomorza. 
– Gdy rozpoczynaliśmy zdjęcia do filmu, planowaliśmy 
nagranie powtórzeń z  samymi aktorami – wspomina 
Paszkiewicz – jednak szybko zdaliśmy sobie sprawę, 
że będzie to niemożliwe. Tak autentyczne przeżycie od-
twórców misterium, to ich skupienie i napięcie można 
uchwycić tylko raz. Do dziś świetnie pamiętam rękę 
Jezusa całą w śniegu przy Pierwszym Upadku. Lecz ak-
tor grający Chrystusa zdawał się w ogóle nie odczuwać 
zimna.

Jeden z rzymskich setników, o bardzo zaciętej twarzy, ch
yba wśród nich 

najważniejszy, bo co chwila pokrzykujący, wydający polec
enia, odepchnął mnie 

i powiedział coś po polsku. Wkurzył mnie. Czy ten facet 
nie za bardzo przejął 

się swoją rolą? Trzeba jednak powiedzieć, że wszyscy akt
orzy grali z ogromną 

mocą i przekonaniem. Nikt do nikogo nie puszczał oczka, 
nikt się nie uśmiechał. 

Widzowie dostosowali się do tego nastroju.
Gdzieniegdzie w starych kamienicach otwierają się okna. 

Ktoś patrzy ostrożnie 

zza firanki na to dziwowisko. 
Chrystus pada. Dość majestatycznie. Nikt mu jednak nie p

omaga i człowiek wali 

się na ziemię wraz z krzyżem. Głowa w cierniowej koronie
 spoczywa na krzyżu, 

niemal się do niego przytula, jakby tu szukając odrobiny
 ciepła i współczucia. 

Pamiętam, jak w telewizji BBC pokazywali Jana Pawła II w
 ostatnią Wielkanoc 

jego życia. W Wielki Piątek, kiedy odprawiano bez niego 
watykańską 

Drogę Krzyżową, on przed telewizorem, stary i schorowany
, tak samo 

przytulał się do trzymanego krzyża.
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Stacja IV



Nie mogło jej tu zabraknąć. 
Najważniejsza dla każdego człowieka. 

On też jest Człowiekiem.

 
Jezus 
spotyka 
swoją 
matkę
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Po przejściu kilkudziesięciu me-
trów Jezus spotyka Maryję. Moż-

na to też ująć inaczej: człowiek, syn 
idący na śmierć, spotyka się z matką. 
Trwa to zaledwie chwilę: jedno peł-
ne bólu spojrzenie, jedno dotknięcie. 
Rzymski legionista nie dopuszcza, by 
Jezus przystanął.
Wszystko odbywa się w ciszy. Co 
można powiedzieć w takiej sytuacji? 
Mijamy kaplicę Spotkania z  Matką, 
budowlę uznawaną za najpiękniejszą 
i  pod względem architektonicznym 
najbardziej oryginalną w Kaszub-
skiej Jerozolimie. Ma kształt rotundy 
zbudowanej na planie róży: z  każdej 
strony ma wtopioną półokrągłą absy-
dę. Całość wyróżnia się bogatą orna-
mentyką, z motywami roślinnymi oraz 
znakami herbowymi osób związanych 
z fundacją Kalwarii. Wewnątrz kaplicy 
znajduje się namalowany na blasze cy-
nowej obraz, pochodzący z  pierwszej 
połowy XVII wieku, przedstawiający 
Spotkanie Jezusa z  Matką. Kaplica 
zwieńczona jest efektowną kopułą.

Chrystus i obaj łotrzy ciągną swe krzyże po zabytkowych,
 

kamiennych płytach ulicy Długiej. Okropne wrażenie robi 

dźwięk szurania drewnianych krzyży po kamieniach. 
Legioniści popychają skazanych i pokrzykują na nich. 

Na czele orszaku jedzie na koniu rzymski żołnierz.
Chrystus podchodzi do kobiety ubranej w niebieską szatę.

 

Ona wyciąga rękę do jego policzka, ale strażnik na to ni
e 

pozwala. Jezus zostaje sam z krzyżem, ona sama ze swoim 

bólem. Jakaś starsza kobieta obok mnie płacze. 
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Wejrzyj, święty Franciszku, na nas z nieba i módl się o wzmocnienie naszej nadziei w paschalne przejście ku Bogu. Od braku nadziei w ostateczny tryumf życia w Bogu, wybaw nas, Panie.



Stacja V



▼ Misterium Męki Pańskiej - Gdańsk 2006

Bóg pokorny i słaby - zależny od ludzkiej pomocy. Można Mu pomóc.
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Szymon 
z Cyreny 
pomaga 
dźwigać 
Krzyż 
Jezusowi

4140



Idziemy przez jakąś zabytkową halę handlową. Co za kontr
ast! Ludzie stoją 

w kolejkach, robią zakupy, tłoczą się przy kasach, kilka
 osób wybiera coś 

w dziale z alkoholami, a tu taki orszak! Co myślą o tym 
marszu klienci sklepu? 

Przy wyjściu z hali na wózku inwalidzkim siedzi stary cz
łowiek. Na kolanach 

trzyma pomiętą czapkę, w której leży kilka drobnych mone
t. Ręka do tej pory

 wyciągnięta po datek opadła na poręcz wózka. Po pobrużd
żonych wiekiem policz-

kach płyną łzy. Obok starca przechodzi Chrystus z krzyże
m. Nie mogę patrzeć, 

odwracam wzrok.
Przy straganach z wiosennymi gałązkami brzozy młody chło

pak w brązowej kurtce 

kupuje wiązankę. Nagle dwóch legionistów szarpie go z ty
łu. Przewracają na 

ziemię. Chłopak krzyczy. Co jest grane? Czyżby przedstaw
ienie się skończyło? 

Nie, oni naprawdę każą nieść mu krzyż, każą mu być Cyren
ejczykiem. Ten chło-

pak stał obok mnie. A gdyby tak mnie szarpnęli, zwalili 
na ziemię, kazali wziąć 

krzyż? Wkurzyłbym się, to pewne. Ale co miałbym im powie
dzieć – że jestem cudzo-

ziemcem i nie chcę się bawić w ich grę? „Nie, nie, nie j
a, weźcie kogoś innego”. 

Czy prawdziwy Cyrenejczyk też miał takie myśli?
Chłopak jest nieduży, młody, ma jakieś 20 lat. Wydaje si

ę, że niesienie tego 

sporego krzyża sprawia mu większą trudność niż Chrystuso
wi.

Jakaś starsza kobieta podniosła kupione przez chłopaka g
ałązki z zielonymi list-

kami. Oddała mu je, kiedy strażnicy uwolnili Cyrenejczyk
a z jego obowiązku. 

Ona też jest Cyrenejczykiem – myślę.

Krzyż zaczyna coraz bardziej ciążyć 
Jezusowi, który z trudem stawia kolej-

ne kroki. Nagle otrzymuje pomoc: Szymon 
zabiera Mu krzyż i niesie go przez część dro-
gi. Nie umrze razem z Nim, ale choć trochę 
ulży w cierpieniu Chrystusowi, przejmując 
na krótki czas Jego brzemię. Przez moment 
Szymon czuje to, co czuł On. 
Wejherowska kaplica Szymona Cyrenejczy-
ka pierwotnie także była budowlą otwartą. 
Barokowy dach-baldachim z   piaskowca 
osłania ludowe rzeźby przedstawiające 
Szymona w stroju  rybaka, pomagającego 
Chrystusowi nieść krzyż. Całość na trzystop-
niowym podwyższeniu została obudowana 
w „szkatułę” z muru pruskiego. 
Yach Paszkiewicz: – W pewnym momencie 
zaczął padać śnieg. Pomyślałem wtedy: „Ja-
kie to niezwykłe: w Wejherowie, w najdalej 
na północ w Europie położonej Kalwarii, 
oglądam wydarzenia, które miały miejsce 
dwa tysiące lat temu w Jerozolimie. I  to 
w zupełnie odmiennej aurze – tam słońce 
i gorąco, tu wszędzie biel i padający śnieg”. 
Nagle te dwa miejsca połączyły się w jedno.
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Stacja VI



▼ Misterium Męki Pańskiej - Gdańsk 2006

Dar nigdy nie jest stratą. 
Zawsze dostajemy coś w zamian. 
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Weronika 
ociera twarz Jezusowi

4746



Jezus odbiera krzyż od Szymo-
na. Znowu sam musi ponieść 

swoje brzemię. Idzie powoli, nie 
rozgląda się wokół. Na jego dro-
dze pojawia się Weronika, ocie-
rając Mu twarz. Wyciera krew, 
pot i  łzy. Chrystus nie zatrzymu-
je się dłużej, zmierza w kierun-
ku Golgoty. Weronika zostaje 
z  chustą – przerażające odbicie 
twarzy Jezusa na tym kawałku 
płótna bardziej przypomina ja-
skrawoczerwoną krwawą plamę 
niż wizerunek twarzy.
Mijamy kaplicę Świętej Weroni-
ki. Budynek ten – podobnie jak 
kilka poprzednich – ma formę 
baldachimu z  piaskowca. Płaski 
dach, podtrzymywany czterema 
kolumnami, chroni rzeźbę przed-
stawiającą postać świętej, która 
trzyma chustę z  wizerunkiem 
twarzy Chrystusa. Budowla, wzo-
rowana na Kaplicy św. Weroniki 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, w XIX 
wieku została obudowana budyn-
kiem z muru pruskiego. Jest dru-
gą najwyżej położoną kapliczką 
Kalwarii Wejherowskiej.

Trzy przebrane w stroje młode
 kobiety 

krzyczą coś, a potem głośno s
ię śmie-

ją. Chyba naigrywają się z Je
zusa. 

Potem inna kobieta podchodzi 
do niego 

z białym płótnem i ociera mu 
twarz. 

Jeden z aktorów, starszy czło
wiek 

z długą siwą brodą, podchodzi
 do 

kobiety i pokazuje jej miejsc
e pal-

cem: tu. Ona zatrzymuje się i
 rozpo-

ściera płótno z odbiciem twar
zy 

Chrystusa. Uświadamiam sobie,
 jak 

ważną rolę w naszym życiu peł
nią 

podawane nam obrazki. Ikona, 
billbo-

ard, T-shirt z twarzą idola..
. Jakże 

niewiele się zmieniło, jeśli 
chodzi 

o piktografy, w ciągu  dwóch 
tysięcy 

lat. 
Coraz więcej goniących gdzieś

 za 

swoimi sprawami ludzi przysta
je, 

przygląda się cudacznym przeb
ierań-

com. Jedni dołączają do orsza
ku, 

drudzy pędzą dalej. 
Weroniko, where are you?
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Stacja VII



To, co ważne, wielkie i piękne, zawsze kosztuje. 

Nie ma nic za darmo - ale czasem cenę płaci ktoś inny.

 
drugi 
upadek 
pod 
krzyżem
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Otarcie twarzy dało chwilę wytchnie-
nia, jednak krzyż ciąży coraz bar-

dziej. Jezus upada po raz drugi w jednej 
z jerozolimskich bram. 
To Brama Łez, zwana także Bramą Krwa-
wą, Sądową lub Zachodnią. Wykonana 
z piaskowca wejherowska kaplica zosta-
ła przebudowana w XIX wieku. Całość 
przykryta jest dwuspadowym dachem, 
łuk bramy przybrał formę połowy koła. 
Od strony północno-wschodniej do bra-
my przylegają dwie prostopadłe ściany 
– w jednej z  nich, we wnęce, znajduje 
się oleodruk nieznanego autora, przed-
stawiający Drugi Upadek Chrystusa. 
Zaczyna prószyć śnieg. Jezus tym razem 
podnosi się znacznie wolniej. Wstając, 
ogląda krzyż, dotyka go. Nie ma nikogo, 
kto mógłby Mu pomóc, choć wokół tłum 
ludzi: nie tylko Jego rzymscy oprawcy, 
ale i  setki widzów, uczestników miste-
rium i Drogi Krzyżowej.

Chrystus znów pada. Jeden z kamerzystów telewizyjnych ni
emal 

przykłada oko kamery do leżącego. „Szczegóły drugiego up
adku 

Chrystusa bada specjalna komisja” – przychodzi mi do gło
wy stan-

dardowy komentarz telewizyjny wygłaszany zazwyczaj przy 
takich 

okazjach. Błyskają flesze. 
Dwoje mówiących po francusku ludzi przerywa swoją rozmow

ę. Patrzą 

w milczeniu na leżącego człowieka. Ciekawe, czy ten epiz
od w swo-

jej wyprawie turystycznej do Polski potraktują jako ciek
awy prze-

rywnik, dodatkową atrakcję kraju nad Wisłą, czy jako swe
go rodza-

ju przeżycie duchowe? Czy tak jak ja dadzą się wkręcić w
 to całe 

przedstawienie? Długo przyglądają się leżącemu. Milczą. 

Przy każdym zatrzymaniu się pochodu zakonnicy mówią coś 
do mikro-

fonu. Ich biało-czarne habity z narzuconymi na głowę wie
lkimi 

kapturami nie różnią się zbytnio wyglądem od strojów akt
orów. 

Bo oni chyba nie są aktorami...
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Stacja VIII 



▼ Misterium Męki Pańskiej - Gdańsk 2006

Nie zawsze można pomóc, 
ale zawsze można współczuć.
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napomina 
płaczące 
niewiasty
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„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej nad 
sobą i nad waszymi dziećmi!”. Współczucie? Żal? Kobiet za-

noszą się prawdziwymi łzami, klękają przed Jezusem, zatrzymują Go 
w Jego drodze. „...nie płaczcie nade Mną...”. Chrystus rusza dalej. 
Kaplica Płaczących Niewiast na wejherowskiej Kalwarii jest niewiel-
ką skromną budowlą. Jej całą tylną wewnętrzną ścianę pokrywa 
olejny obraz, przedstawiający obarczonego krzyżem Chrystusa, który 
pociesza płaczące niewiasty. Budynek przykryty jest trójspadowym, 
blaszanym dachem.

Idziemy w dół po schodach przy kolejnym 
centrum handlowym. Krzyże skazańców 
zaczepiają się o progi schodów. Chrystus 
zatacza się, z trudnością udaje mu się 
dojść na sam dół. Wokół sklepy, kolorowe 
reklamy, tłum ludzi. Z góry, z galeryjki, 
kilka kobiet w strojach coś głośno krzy-
czy. Chyba nawet Polacy nie wiedzą, co 
one wykrzykują, bo jest harmider, wiele 
głosów. Chrystus im odpowiada. Ma wysoki, 
charakterystyczny głos. 
Po chwili zamętu następuje cisza. Przery-
wa ją muzyka wykonywana przez kilka mło-
dych osób. Chóralny śpiew, ktoś gra na 
akordeonie, trzech kolorowo ubranych dłu-
gowłosych chłopaków uparcie wali w bębny, 
nadając rytm naszemu dalszemu marszowi.
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Stacja IX



Miłość do końca. 
Nic nie zostawić dla siebie, 
rozdać się…

 
trzeci upadek pod krzyżem
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Przed nami – wzniesiona na zboczu wejherowskiej 
Golgoty – kaplica Trzeciego Upadku. Zbudowana na 

planie kwadratu, skrywa we wnętrzu, na jednostopnio-
wym podwyższeniu, figurę Chrystusa przygniecionego 
drzewem krzyża, oraz dwóch oprawców. Rzeźby wyko-
nane przez wejherowianina Alojzego Reutera pochodzą 
z lat 60. XX wieku. 
Ciężka krzyża waga/ Jezus trzeci raz upada/ Bóg wy-
rzeka się boskości – wybrzmiewają słowa Tomasza 
Pohla do muzyki Cezarego Paciorka. Ścieżka pomiędzy 
drzewami przechodzi w schody. To Golgota, początek 
podejścia. Ostatnie metry ostatniej drogi. Na szczyt. Je-
zus upada po raz trzeci. Czyżby pomyślał o końcu drogi? 
Jeśli nawet tak jest, to tym razem podnosi się szybciej 
i rusza dalej. Szczyt już niedaleko.

Przechodzimy obok wysokich budynków. 
Czteropasmową drogą ciągnie się sznur 
samochodów, mijają nas autobusy, tramwaje. 
Na sygnale przejeżdża karetka pogotowia. 
Niektórzy kierowcy uchylają okna w swoich 
autach. 
Jezus pada na ziemię. Tym razem leci na 
twarz. Parę razy próbuje się podnieść. 
Bez skutku. Nie prosi o pomoc, ale też 
nikt mu nie pomaga. Najbliżej leżące-
go krzyża stoi – z odzyskanymi gałązkami 
brzozy w ręku – niedawny Cyrenejczyk. 
Patrzę na idących ludzi – starszych, 
w średnim wieku, młodych. Ciekawe, kto 
z nich wiedział, co tu będzie się działo, 
a kto przyłączył się spontanicznie do tego 
jedynego w swoim rodzaju pochodu? 
Jest nas może trzysta osób.
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Stacja X



Oto Człowiek.

 
obnażenie 
na Golgocie
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Zaraz będzie szczyt. Rzymscy 
oprawcy zabierają śmier-

telnie wyczerpanemu Jezusowi 
krzyż. Już nie trzeba nieść go 
dalej. Tu wydarzy się to, co stać 
się miało, tu zostanie wykonany 
wyrok. Jeszcze tylko jeden gest 
– zdarcie z  Niego szat. I  oto 
niezwykła scena: półnagi Jezus 
Chrystus w cierniowej koronie 
zamyślony patrzy w niebo, a do-
okoła wiruje padający śnieg. 
Jerozolima, Kalwaria Wejhe-
rowska... Podchodzą żołnierze 
i prowadzą Jezusa w stronę le-
żących krzyży. Skupienie widzów 
zdaje się sięgać zenitu – to ostat-
nie sceny okrutnego misterium.
W tle kaplica Obnażenia, jedna 
z mniejszych budowli na Kalwarii 
Wejherowskiej. Półkolista wnę-
ka skrywa malowidło ścienne 
nieznanego autora, przedstawia-
jące obnażenie Chrystusa z szat. 
Budowla pokryta jest dwuspado-
wym dachem, z krzyżem patriar-
chalnym na szczycie. 
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Wchodzimy na duży plac, gdzie stoi pomnik z trzema bardz
o wysokimi, żelaznymi 

krzyżami. Na każdym z nich przymocowano z przodu kotwicę
. Mój Boże, chyba 

ich tam nie zawieszą? To niedorzeczna myśl, przecież ska
zańcy mają swoje krzyże. 

Każdy ma swój krzyż.
Przechodzimy obok pomnika. Legioniści biorą krzyże od sk

azańców, a potem biorą ich 

pod ręce i odprowadzają na bok. Zaczyna padać deszcz. Ga
pie otwierają parasole, 

ja na szczęście mam kurtkę z kapturem. Tymczasem setnik,
 ten z zaciętą twarzą, 

podchodzi do Chrystusa i rozrywa jego szatę. Jezus zosta
je tylko w przepasce na 

biodrach. Jest 5, może 6 stopni Celsjusza. Żołnierze zac
iągają ofiary pod leżące 

krzyże. 



Stacja XI



▼ Misterium Męki Pańskiej - Gdańsk 2006

Jezus patrzy na wszystkich 
z góry, z wysoka. 
Po to, aby wszystkich widzieć - 

aby nikt nie został pominięty.

Misterium Męki Pańskiej - Kalwaria Wejherowska 2005 ▲

 
Jezus przybity do Krzyża
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Oprawcy kładą Jezusa na krzyżu i przybijają Go do drewnianych belek. Nie widać 
Jego twarzy, kolejne uderzenia młota wstrząsają całym krzyżem. I znów niezwy-

kła scena – półnagi Jezus Chrystus przybity do leżącego krzyża, a dookoła wzgórze 
pokryte śniegiem. Jakże różni się ta sceneria od tej – przed wiekami – w Jerozolimie. 
A przecież to ta sama historia.
– Dla mnie kwintesencją wejherowskiego misterium jest cierpienie. Cierpienie wyra-
żone w formie teatru – opowiada Yach Paszkiewicz. – A dla osoby wierzącej ważne 
jest zrozumienie tego cierpienia.
– Najbardziej wymowne jest to, jak stopniowo zmieniało się podejście do Drogi Krzy-
żowej części jej uczestników – dodaje Tomasz Żmuda-Trzebiatowski. – Na początku 
były nawet uśmiechy, potem zrobiło się poważnie, a na Golgocie zapadła tak przeni-
kliwa cisza, że przerywał ją tylko tłumiony szloch niektórych z uczestników. Wszyscy 
doskonale wiedzieli, że oglądają spektakl, a z drugiej strony – w sposób niemal fizycz-
ny – byli świadkami odbywającej się kilka metrów przed nimi egzekucji Chrystusa. 
Kaplica Przybicia Chrystusa do Krzyża zbudowana na jest na planie wąskiego prosto-
kąta. Po otwarciu dwuskrzydłowych drzwi podziwiać można namalowany na ścianie 
obraz przedstawiający Przybicie do Krzyża. Autor obrazu nie jest znany, podobnie jak 
w przypadku kilku innych malowideł w kaplicach Kalwarii Wejherowskiej. Niewielką 
kapliczkę przykrywa dwuspadowy, blaszany dach, zwieńczony krzyżem patriarchal-
nym.
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Skazańcy leżą na krzyżach, 
na gołej ziemi. Słychać stu-
kot młotków. W drewno wchodzą 
długie, kilkucalowe gwoździe. 
Po chwili dzieło skończone: 
krzyże z zawieszonymi na nich 
ludźmi idą w górę. Rozglądam 
się po raz kolejny po placu. 
Teraz obok trzech potężnych 
metalowych stoją trzy drewnia-
ne krzyże. 
Faryzeusze znów zaczynają 
jazgotać. Co chwilę któryś 
z nich, brodaty, ubrany 
w ozdobne żydowskie szaty, 
wykrzykuje coś do pomstującego 
tłumu. Jeden z legionistów za-
wiesza drewnianą tabliczkę na 
krzyżu Chrystusa. Tłum czeka. 
Reporterzy szaleją z aparata-
mi. 
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Jezus umiera 
na Krzyżu

Bóg szuka nas wszędzie. 
Nie ma takiego miejsca, 
do którego 
za człowiekiem 
nie pójdzie.
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„o Święta Krzyża góro ty wspaniała,
Ileś ty ludu, u swych stóp widziała,
 [...] Póki ty rej wodzisz między pagórkami,
Z koronami kaplic, z stróżami dębami,
Póki twoja sława, przez Kaszuby płynie,
Póty wiara ojców u nas nie zaginie”
                      Aleksander Majkowski

Na wzgórzu trzy krzyże. Do tego pośrodku 
przybity Chrystus. Nad jego głową w cier-

niowej koronie tabliczka z napisem „Jezus Naza-
rejczyk Król Żydowski”. Tłum z Niego drwi. Ktoś 
krzyczy: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzy-
ża!”. Jaka może być odpowiedź? „Ojcze, prze-
bacz im, bo nie wiedzą, co czynią” – mówi Jezus. 
Patrzy w niebo, umiera na krzyżu. Także za tych, 
którzy z Niego drwili.
Przed nami, na szczycie Golgoty, największa 
i  najokazalsza budowla całej Kaszubskiej Jero-
zolimy. Ta zbudowana na planie prostokąta ka-
plica, zwana także Kościołem Trzech Krzyży, jest 
dwukondygnacyjna – kondygnacje wyznaczane 
są przez gzyms i otwory okienne. W jej bogato 
zdobionym wnętrzu uwagę przykuwają wykona-
ne przez Junipera Wrocławskiego realistyczne 
rzeźby ukrzyżowanego Jezusa i  dwóch łotrów. 
Na ścianie za nimi znajduje się panoramiczny 
obraz olejny (pędzla nieznanego autora), przed-
stawiający podniesienie krzyża z przybitym Chry-
stusem. Na środku malowidła celowo wykonano 
pionowe pęknięcie ściany, widoczne zarówno ze 
środka, jak i  z zewnątrz budowli, symbolizujące 
rozdarcie zasłony w świątyni jerozolimskiej. W 
kaplicy pierwotnie znajdowały się organy, stoją-
ce na drewnianym chórze, jednak po II wojnie 
światowej zostały one przeniesione do kościoła 
farnego. W czasie wszystkich odpustów na Kal-
warii Wejherowskiej przed Kościołem Trzech 
Krzyży odprawiane są msze święte.

Nadal nie ma ciszy na placu. 
Słychać gwar, krzyki, śmiech. 
Punktualnie o trzeciej po połu-
dniu – sprawdzam to na swoim 
zegarku – Chrystus zwiesza głowę 
na krzyżu. Teraz zalega cisza. 
Słychać tylko ciszę.
Trzy krzyże tu, trzy krzyże tam. 
Wokół nadal jeżdżą tramwaje, 
samochody, autobusy. Na rozległym 
placu te trzysta, może trzysta 
pięćdziesiąt osób wydaje się być 
garstką. Życie toczy się dalej.
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Jezus zdjęty 
z Krzyża 
i złożony 
w ramiona 
Matki

89

Na miłość nigdy nie jest za późno.
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Pod krzyżem klęczy Matka Boska. Nad 
nią – martwe ciało jej syna. Po zdję-

ciu Chrystusa z krzyża tuli Go jeszcze do 
siebie, trzyma w ramionach. Cierpi – jak 
każdy rodzic, którego dziecko umiera. 
Kaplica Matki Boskiej Bolesnej znajduje 
się nieco poniżej Kościoła Trzech Krzy-
ży. Barokowy otynkowany budynek ma 
kształt otwartej, półkolistej wnęki, w któ-
rej znajduje się rzeźba przedstawiająca 
siedzącą Matkę Boską ze spoczywającym 
na jej kolanach martwym ciałem Jezusa 
Chrystusa. Choć rzeźba ma charakter 
barokowy, była niewątpliwie wzorowana 
na podobnych przedstawieniach gotyc-
kich. Autor Piety jest nieznany. Oryginal-
na barokowa kaplica została obudowana 
w połowie XIX wieku zadaszoną ochronną 
„szkatułą” z pruskiego muru.   

Trzy osoby zdejmują Chrystusa z krzyża. Starszy brodaty 
człowiek, który poka-

zywał Weronice, gdzie ma stać, Cyrenejczyk współcześnie 
ubrany i jeszcze jeden 

z przebranych aktorów oddają ciało matce. Ta gładzi poli
czki syna. 

Teraz nareszcie może to zrobić. Zimno. Chrystus nadal je
st niemal nagi.
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▼ Misterium Męki Pańskiej - Gdańsk 2006

Koniec jest zawsze początkiem. 

Śmierć prowadzi tych, którzy do niej przychodzą - 

dalej i dalej…

Misterium Męki Pańskiej - Kalwaria Wejherowska 2005 ▲

 
ciało Jezusa 
złożone 
w grobie
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Żydzi przykrywają ciało Jezusa, cierniową koronę kładą na prze-
ścieradle. Przenoszą Go do grobu. Ciało przecież trzeba pochować. 

Nie widzą jeszcze, że to nie koniec, że umarł jedynie Jezus - człowiek, 
a Jezus - Syn Boży zmartwychwstanie trzeciego dnia.
Kaplica Grobu Chrystusa wykonana została w Krakowie i  następnie 
w częściach przetransportowana – najpierw Wisłą do Gdańska, stam-
tąd drogą lądową do Wejherowa. Zbudowano ją w całości z piaskowca. 
Budowla, wzorowana na Kaplicy Grobu w Jerozolimie, stanowi wierną ko-
pię kaplicy z Kalwarii Zebrzydowskiej. We jej wnętrzu na kamiennej ławie 
spoczywa rzeźba przedstawiająca Chrystusa. Uwagę przykuwa wieżyczka 
zwieńczona kopułą, w której znajduje się figura Jezusa Zmartwychwsta-
łego – zapowiedź Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa.

Kilka osób – ci, którzy zdejmowali Chrystusa z krzyża, a
le i kilka innych, 

w zwykłych współczesnych ubraniach – zawija ciało w biał
ą płachtę. Jest Cyre-

nejczyk, jest mały chłopiec w bezrękawniku, tak ochoczo 
krzyczący pod Dworem 

Artusa przeciwko Chrystusowi, jest człowiek w zielonym r
obotniczym drelichu, 

jeszcze jakaś młoda dziewczyna i dwóch mężczyzn wyglądaj
ących raczej na biz-

nesmenów niż świadków tamtej epoki. Ten orszak niesie gd
zieś ciało ukrzyżowa-

nego. 
Idę za nimi. Mijamy bramę z napisem „Stocznia Gdańska”. 

Za kolejną bramę już 

mnie i innych osób nie wpuszczono. Pilnują jej policjanc
i w żółtych kamize-

lach ostrzegawczych. Kondukt pogrzebowy wchodzi w szczel
inę dużej bryły metalu 

przypominającej dziób pełnomorskiego statku. To podobno 
Brama Wolności. 

Orszak – kilka osób, może z dziesięć – oddala się i po c
hwili znika. 
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Zmartwychwstanie

Zamiast bezlistnych drzew i  pokrytych śniegiem wzgórz wszę-
dzie dookoła zieleń. Przyroda budzi się do życia po zimowym 

śnie. Wiosna. To jednak te same wzgórza i te same kaplice, ta sama 
Kalwaria. Dwa razy do roku z całych Kaszub zmierzają na nią piel-
grzymki. Te przybywające od strony Gdańska i Gdyni witane są przy 
Bramie Oliwskiej. Wielki poeta kaszubski Aleksander Makowski pi-
sał o niej: „stoi… prosta, nieokazała, błyszczy jak słup ognisty, jak 
latarnia morska ku południowym i północnym Kaszubom. Jej świa-
tło i  jej chwała jako zorza od północy świeci im w oczy i  co roku 
ich tu gromadzi”. Budowla, zwana też kaplicą Nowej Jerozolimy, 
wybudowana została w XVIII wieku przez ówczesnego właściciela 
Wejherowa, hrabiego Jerzego Piotra Przebendowskiego. Podczas 
mających tu miejsce powitań i pożegnań obowiązuje niespotykany 
gdzie indziej ceremoniał kłaniania się chorągwi i obrazów znakiem 
krzyża. 
W końcowej scenie „Wejherowskiego Misterium Męki Pańskiej” 
ukazany został obraz Wniebowstąpienia Pańskiego, znajdujący się 
w Kaplicy Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej. To właśnie od tej 
kaplicy rozpoczynają swoje pielgrzymowanie pątnicy przybywający 
na Wejherowskie Święte Góry. Ostatni kadr filmu jest jednocześnie 
początkiem wędrówki – drogi po Kaszubskiej Jerozolimie.

Mirosław Baran

Patrzę na metalowe, wysokie krzyże. Tu zginęli ludzie. T
o ich Golgota, 

prawdziwa ziemia męczenników. Trzy krzyże to symbol zwyc
ięstwa i wolności. 

Teraz myślę, że i zmartwychwstania. 
W Jerozolimie, w Gdańsku, na całym świecie.

(tłum. Adam Hlebowicz)
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