
We wrześniu ubiegłego roku do koś-
cioła w Czerninie w parafii Dygowo 

zawitali nieproszeni goście. Nieproszeni, 
bo nie weszli drzwiami tylko przez ok-
no. Po ich „wizycie” ks. Ireneusz Żejmo, 
proboszcz parafii, nie mógł doliczyć się 
kielicha, pateny i sprzętu nagłaśniają-
cego. Wydawało się, że skradzione rze-
czy przepadły bezpowrotnie. Parafianie 
zaczęli już zbierać pieniądze na zakup 
nowego sprzętu. Jakież było ich zdzi-
wienie i radość, gdy miejscowi policjan-
ci zaprosili pewnego dnia ks. Ireneusza 
na posterunek po... odbiór skradzionych 
rzeczy. Szczęśliwy proboszcz dziękował 
w imieniu wspólnoty funkcjonariuszom. 

Zebrane wcześniej pie-
niądze przeznaczone zo-
staną teraz na renowację 
sprzętu i złocenie kieli-
cha.

 

ERA

KIELICH WRÓCIŁ DO CZERNINA

Ks. Ireneusz: 
„Dziękuję
policji w imieniu 
parafian”

ZA TYDZIEŃ
   Jeszcze o akcji EWANGELIA 

DLA MIASTA
  Parafia Matki Bożej Ostro-

bramskiej W JEŻYCACH
   O DNIACH OTWARTYCH DRZWI

w katolickich poradniach 
rodzinnych 
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Procesją z relikwiami
św. Wojciecha zakończył
się w sobotę 23 kwietnia tydzień 
ewangelizacji oraz cykl spotkań 
katolików świeckich.

Procesja przeszła ulicami Ko-
szalina od katedry do kościo-
ła św. Wojciecha. Mimo przej-
mującego chłodu uczestniczy-
ły w niej tłumy wiernych. Relik-
wie nieśli członkowie Akcji Ka-
tolickiej, młodzież poszczegól-
nych parafii, wojskowi w histo-
rycznych uniformach, funkcjo-
nariusze policji i leśnicy. W koś-
ciele patronalnym bp Kazimierz 
Nycz przewodniczył Mszy świę-
tej. „Chciałbym zachęcić do go-
rącej modlitwy przez wstawien-
nictwo św. Wojciecha za dzie-
dzictwo Jana Pawła II, ale i za 
nas, byśmy potrafili być wier-
ni temu dziedzictwu” – powie-
dział w homilii. Modlono się 
również w intencji nowego pa-
pieża Benedykta XVI. Wcześniej 
w kilku punktach miasta katoli-
cy świeccy z niemal wszystkich 
parafii spotkali się w grupach 

problemowych, omawiając za-
gadnienia związane z działal-
nością rad parafialnych, Caritas, 
poradnictwa rodzinnego. Przez 
cały tydzień poprzedzający pro-
cesję trwała w Koszalinie akcja 
„Ewangelia dla miasta” – cykl 
wydarzeń religijno-kulturalnych, 
połączony z głoszeniem Ewan-

gelii poza mu-
rami kościołów. 
Honorowy pa-
tronat nad ak-
cją sprawowa-
li wspólnie bp Kazimierz Nycz 
oraz prezydent Koszalina Miro-
sław Mikietyński. 
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Relikwiarz 
św. Wojciecha 
niesiony przez 

młodzież

W stolicy diecezji

Procesja św. WojciechaKS. EDWARD 
SIENKIEWICZ
redaktor wydania

Dzisiejszym wywiadem z 
Adamem Wdowickim, 

nowym przewodniczą-
cym Akcji Katolickiej w 
diecezji, chcielibyśmy za-
początkować nowy etap 
współpracy ze stowarzy-
szeniem, licząc na to, że 
dostrzeże ono w naszej 
gazecie swojego partnera 
i sojusznika. Po ostatniej 
akcji „Ewangelia dla mia-
sta” nie trzeba już chyba 
nikogo przekonywać, jak 
duże możliwości tkwią 
w ruchach i stowarzysze-
niach świeckich.            
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BIAŁOGARD. Miasto po raz 
ósmy uczestniczyło w ogól-
nopolskim konkursie „Ośmiu 
Wspaniałych”. Konkurs promu-
je pozytywne zachowania, dzia-
łania, postawy dzieci i młodzie-
ży oraz upowszechnia młodzie-
żowy wolontariat. W tegorocz-
nej edycji konkursu zwyciężyli: 
Agnieszka Ciok i Paulina Dudek 
z SP nr 3 (wolontariuszki w 
białogardzkim Domu Pomocy 

Społecznej), Kinga Gałązka, 
Edyta Malec, Marta Sumińska 
z Gimnazjum nr 2 (organizu-
ją akcje charytatywne, a Marta 
założyła w Karścinie drużynę 
harcerską), Katarzyna Kiełbasa 
i Michał Leś z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych (organizu-
ją akcje charytatywne, poma-
gają dzieciom i osobom cho-
rym, opiekują się opuszczony-
mi grobami). 

Ośmiu wspaniałych

Pamięci ofiar Katynia
KOSZALIN. „To była jedna z 
najokrutniejszych zbrodni w dzie-
jach świata” – mówią członkowie 
koszalińskiego Stowarzyszenia 
Rodzina Katyńska. W 65. rocz-
nicę zbrodni przed pomnikiem 
martyrologii narodu polskiego 
na koszalińskim cmentarzu od-
dano hołd 22 tysiącom zamordo-
wanych przez NKWD polskich ofi-
cerów i cywili. Symboliczny grób 
udekorowano wstęgą Orderu 
Virtuti Militari, najwyższego pol-
skiego odznaczenia wojskowego.

Szkolenie wolontariuszy
DARŁOWO. Caritas para-
fii św. Gertrudy w Darłowie 
 i Stowarzyszenie Centrum Wo- 
lontariatu w Koszalinie zorga-
nizowały szkolenie dla wolon-
tariuszy. W bezpłatnym kursie 
uczestniczyło 87 osób, z których 
część pracuje na rzecz chorych, 
a inni chcą pomagać w two-
rzonym Hospicjum Domowym. 
Przygotowywane są następne 
kursy. Wszystkie działania koor-
dynuje ks. Rafał Stasiejko.

Ks. Rafał Stasiejko z darłowskiej 
parafii św. Gertrudy

Wypadki przy pracy
16 ŚMIERTELNYCH WY-
PADKÓW PRZY PRACY, 
w tym 5 na budowach, wy-
darzyło się od stycznia br. w 
Zachodniopomorskiem. Naj- 
bardziej niebezpieczne są pra-
ce na wysokościach. Wykonują 

je w większości małe firmy, kie-
rujące się głównie chęcią szyb-
kiego zarobku. Często odbywa 
się to kosztem bezpieczeństwa. 
Inspekcja pracy zamierza zorga-
nizować akcję uświadamiającą 
pracodawcom zagrożenia.

Piaszczyste WYDMY WY-
BRZEŻA ŚRODKOWEGO 
zaliczane są do chronionej czę-
ści krajobrazu. Co roku przezna-
cza się spore kwoty pieniędzy 

na umacnianie piaszczystych pa-
górków, głównie przez nasadze-
nia drzew i krzewów. W rejo-
nie Kołobrzegu przystąpiono do 
wiosennych nasadzeń.

Werdykt Trybunału
TRYBUNAŁ KONSTYTU- 
CYJNY UCHYLIŁ kilka prze-
pisów ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Najważniejsze 
jest postanowienie zmieniające 
zasady wykupu mieszkań przez 
spółdzielców. Sędziowie uchy-
lili przepisy dotyczące kosztów 
przekształcania spółdzielczych 
praw do lokalu lokatorskiego 
we własnościowe, a własnościo-
wego w prawo odrębnej włas-

ności. Członkowie różnych spół-
dzielni za taką operację mu-
szą płacić skrajnie różne kwo-
ty. Jedni pokrywają koszty bu-
dowy lokali, inni zaś jego peł-
ną wartość rynkową. Trybunał 
orzekł, że jest to naruszenie za-
sady równości obywateli wobec 
prawa, bowiem działania spół-
dzielni nie powinny zmierzać do 
przysporzenia jej zysków kosz-
tem własnych członków.

Troska o wydmy
Burmistrz Stefan Strzałkowski (w górnym rzędzie z prawej) z honorami 
podejmował w ratuszu ośmiu wspaniałych
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Biskup Kazimierz Nycz dokonuje obrzędu poświęcenia obrazu

We wtorek 12 kwietn ia 
bp Kazimierz Nycz poświęcił  
obraz Bożego Miłosierdzia 
w kościele parafialnym Naj- 
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Białogardzie.

Obraz zawisł na surowej 
jeszcze ścianie kościoła. Bu-
dowa świątyni, zapoczątkowa-
na przez proboszcza ks. Jana 
Gardulskiego w 1998 r., wciąż 
jeszcze trwa. Obraz ufundo-
wali parafianie Irena i Artur 
Nowiccy, jako owoc Misji Mi-

łosierdzia, które odbyły się w 
parafii we wrześniu ubiegłego 
roku. Misje prowadzili ojco-
wie jezuici, którzy przyjechali 
również na wtorkową uroczy-
stość. Boże Miłosierdzie jest 
w białogardzkiej parafii szcze-
gólnie czczone. Codziennie o 
17.45 odmawiana jest wspól-
nie Koronka do Bożego Miło-
sierdzia, a przez godzinę (od 
17.00 do 18.00) adorowany 
jest Najświętszy Sakrament. 
We wtorki i piątki adoracja 
trwa cały dzień.

 

MA

W niedzielę 17 kwietnia bp Ignacy Jeż 
odprawił na Górze Chełmskiej Mszę 
św. dziękczynną za dar obecności Jana 
Pawła II i poświęcenie sanktuarium.

„Bóg zapłać za zaproszenie 
na Górę Chełmską” – przed roz-
poczęciem Mszy św. wierni jesz-
cze raz usłyszeli odtworzone z ta-
śmy słowa Ojca Świętego, wypo-
wiedziane przed 14 laty w tym sa-
mym miejscu. „Żegnamy Jana Pa-
wła II z bólem, żalem i nadzieją, 
że tam w domu Ojca będzie się 
wstawiał za nami” – mówił bp Ig-
nacy Jeż, który sprawował Eucha-
rystię wraz z kapelanem sanktua-
rium ks. Józefem Kwiecińskim, ks. 
Henrykiem Romanikiem oraz dia-
konami. Koszalińscy hodowcy go-
łębi wręczyli biskupowi białą go-
łębicę – symbol Ducha Świętego. 

Kiedy wypuszczona z rąk unio-
sła się do lotu, niebo zaroiło się 
od setek gołębi. „Koszalin żeg-
na Ojca Świętego” – głosiły trans-
parenty przyniesione przez wier-
nych. „Ta Msza św. jest szczegól-
na. Jesteśmy tu, by dziękować Bo-
gu za dar obecności Jana Pawła II 
i by dziękować za to, że był tu-
taj i poświęcił sanktuarium” – po-
wiedział biskup Ignacy Jeż. „Jeste-
śmy wdzięczni biskupowi Ignace-
mu przede wszystkim za wspa-
niałą homilię, którą na długo za-
pamiętamy” – powiedziała pani 
Ania, która wraz z rodziną uczest-
niczyła we Mszy św. Wierni nie 
pozwolili szybko odejść biskupo-
wi; jeszcze przez godzinę po za-
kończeniu Mszy św. musiał pod-
pisywać plakaty i książki przynie-
sione przez koszalinian na Górę 
Chełmską.  ERA

Już dawno sanktuarium na Górze Chełmskiej nie przeżywało takiego oblężenia

W parafiach

Nowy obraz

Bp Ignacy Jeż po zakończeniu Mszy św. jeszcze przez godzinę składał autografy

ŚP. MARIA JOLANTA PILICH (1955–2005)
9 kwietnia 2005 r. pożegnali-
śmy Marysię Pilich. Odeszła po la-
tach zmagania się z ciężką choro-
bą. Do końca zachowała pogodę du-
cha i życzliwość dla ludzi. Od daw-
na związana z naszym środowiskiem, 
wspierała w działaniach społecznych 
męża Ryszarda. Wychowywała córkę 
Annę, odnoszącą sukcesy w konkur-
sach muzycznych. Była częścią wspól-
noty „Civitas Christiana”. I nadal nią 
pozostanie.

Przyjaciele ze Stowarzyszenia


Uczcili pamięć Ojca Świętego 

Gołębie 
nad sanktuarium
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Z Adamem 
Wdowickim, 
nowym prezesem 

Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej, rozmawia 

ks. Edward Sienkiewicz.

KS. EDWARD SIENKIEWICZ: – Czy 
Akcja Katolicka w diecezji ko-
szalińsko-kołobrzeskiej się 
rozwija – zdobywa nowe prze-
strzenie w życiu religijnym, 
społecznym, podejmuje nowe 
wyzwania – czy też przeżywa 
pewien kryzys?

ADAM WDOWICKI – Kiedy 
otrzymałem dekret biskupa 
diecezjalnego Kazimierza Ny-
cza, powołujący mnie na pre-
zesa DIAK, parafialnych od-
działów AK było na papierze 
39. Kiedy zacząłem nawiązy-
wać z nimi kontakt, to na moją 
korespondencję odpowiedzie-
li przedstawiciele 34 oddzia-
łów. Ostatecznie na trzecie z 
kolei spotkanie zarządu DIAK, 
które każdego miesiąca orga-
nizowane jest w Białogardzie, 
u naszego nowego asystenta, 
ks. Tadeusza Wilka, przyjecha-
li przedstawiciele tylko 24 od-
działów. Mówię: tylko, ponie-
waż reprezentowanych powin-
no być 39, a przynajmniej 34 
oddziały, które – jak dotąd – 
udało mi się zlokalizować. Mu-
szę zatem przyznać, co zauwa-
żył również Biskup Ordyna-
riusz, że struktury AK w diece-
zji są mało wydolne organiza-
cyjnie. Stąd ten właśnie aspekt 
jest obecnie bardzo żywo dys-
kutowany.

A jeśli chodzi o zadania i 
miejsce AK w przestrzeni, któ-
rą powinien zagospodarować 

Kościół dzięki zaangażowa-
niu katolików świeckich?

– AK to nie tylko sprawnie 
działająca organizacja. To tak-
że formacja, przede wszyst-
kim członków AK, aby owoc-
nie można było formować in-
nych. I tak np. Halina Kleban, 
wiceprezes DIAK, ze względu 
na swoje wykształcenie teolo-
giczne zajęła się stroną forma-
cyjną. Poza tym Ksiądz Biskup 
powołał do rady osoby z wy-
kształceniem teologicznym, co 
wydaje mi się bardzo ważne i 
bardzo potrzebne. Przez pod-
kreślenie aspektu formacyjne-
go chcielibyśmy ożywić i za-
interesować naszą propozycją 
kręgi inteligencji katolickiej, 
pomóc jej niejako przezwycię-
żyć stan rozproszenia, w jakim 
się znajduje. Nie chodzi natu-
ralnie o zastępowanie Klubów 
Inteligencji Katolickiej, które 
nadal są potrzebne i mają do 
spełnienia swoją rolę. Tyle tyl-
ko że KIK działa dobrze zwykle 
w ośrodkach dużych, akademi-
ckich. A w małych miejscowoś-
ciach, wioskach, też są ludzie 
wykształceni i poszukują swo-
jego miejsca w Kościele.

Są również ludzie młodzi. 
Tymczasem w AK, przynaj-
mniej w naszej diecezji, sta-
nowią oni bardzo niewielki 
procent. Co trzeba zrobić, aby 
ich zainteresować AK i zaan-
gażować w realizację ambit-
nego przecież programu? 

– Trzeba wiedzieć, z kim 
ma się do czynienia. Dlatego 
w najbliższym czasie zwróci-
my się ze specjalnym listem do 
proboszczów, aby nas zaprosi-
li i abyśmy się mogli pokazać, 
porozmawiać z młodymi ludź-
mi w parafiach. Poza tym mu-
simy – jak już powiedziałem – 
uzdrowić nasze struktury orga-
nizacyjne, ponieważ młodzi lu-

dzie negatywnie odnoszą się 
do wszystkiego, co jest skost-
niałe i przestarzałe. Obawiam 
się jednak, że AK nie będzie 
atrakcyjną propozycją dla bar-
dzo młodych ludzi.

To jacy ludzie wstępują naj-
częściej do AK? 

– Są wśród nas lekarze, in-
żynierowie, nauczyciele. Na 
przykład w Starej Łubiance pra-
wie sami nauczyciele. Ale jest 
też wiele osób ze średnim wy-

kształceniem, 
pełniących bar-
dzo różne pro-
fesje. Rzeczy-
wiście za ma-
ło jest ludzi 
młodych. Mo-
że dlatego różnie bywa z naszą 
aktywnością, mimo szczerych 
chęci i ambitnych planów.

A jeśli chodzi o zaangażowa-
nie na co dzień, poza wielkimi 
akcjami, które organizowane 
są dość rzadko?

Nowy prezes diecezjalnej Akcji Katolickiej

Dyscyplina i formacja
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Adam Wdowicki, 
nowy prezes 

Akcji Katolickiej: 
„Co jest 

za tą bramą?”
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– AK ma współdziałać ściśle 
z hierarchią w codziennym ży-
ciu Kościoła. Widzę to bardzo 
konkretnie: na przykład prze-
czytać Pismo Święte podczas 
Eucharystii.

To może zrobić także lek-
tor. Natomiast z AK wiąza-
no bardzo duże nadzieje w 
kontekście obecności Koś-
cioła i jego nauczania w ży-
ciu społecznym, gospodar-
czym i politycznym, w któ-
rym coraz trudniej o prze-

strzeganie wartości chrześ-
cijańskich?

– Chrześcijanin powinien 
kształtować swój świat po 
chrześcijańsku. Powoli, także 
u nas, zaczyna kiełkować ele-
ment uczestnictwa w samorzą-
dach. Czuję jednak potrzebę 
przedyskutowania wielu kwe-
stii, porozmawiania z preze-
sami parafialnych oddziałów 
i z członkami, w miarę możli-
wości wszystkimi, aby dowie-
dzieć się, co oni robią, czym 

się zajmują i co ich interesu-
je. Wówczas łatwiej jest o do-
brze zorganizowane i zsyn-
chronizowane posunięcia. Mo-
że to nie brzmi budująco, ale 
po raz któryś jesteśmy po pro-
stu na początku drogi. Szybko 
musimy ruszyć w teren i poka-
zać możliwości nieco innego 
zaangażowania, nieogranicza-
jącego się do uczestnictwa w 
liturgii. Istnieją naprawdę bar-
dzo szerokie obszary, w które 
trzeba się zaangażować. Do te-
go jednak potrzeba pogłębio-
nej formacji i gruntownej wie-
dzy, także teologicznej, czy-
li katecheza, katecheza i jesz-
cze raz katecheza. No i wyraź-
nego ożywienia organizacyj-
nego, które musi być wspar-
te działaniem formacyjnym. 
Wielu bowiem członków AK 
ogranicza swoją aktywność do 
zorganizowania i przeprowa-
dzenia festynu parafialnego. 
Ostatnio pojawił się problem 
przedyskutowania Konstytucji 
UE. Nawet wielu polityków nie 
zna tego dokumentu. Kto ma 
wziąć na siebie informowanie 
katolików? Przy czym tutaj na-
kłada się również świadomość 
samych duszpasterzy, ich od-
powiedzialność i zaangażowa-
nie. Zdarza się bowiem, że nie-
którzy z nich patrzą podejrzli-
wie na oddział AK, którego 
członkowie nie chcą wypełniać 
luki na przykład w działalno-
ści charytatywnej w parafii i są 
pełni obaw, czy przypadkiem 
nie gromadzi się przy Kościele 
grupa, próbująca wykorzystać 
go dla swoich doraźnych ce-
lów, również politycznych.

I co Pan chce zrobić, aby temu 
zaradzić?

– Nie tylko ja. Chcemy 
przede wszystkim osiągnąć 
minimalny, zadowalający po-
ziom organizacyjny. Innymi 
słowy, zdyscyplinować od-

działy, które już istnieją, i 
równocześnie spróbować po-
woływać nowe. I to jest za-
danie na najbliższe miesią-
ce. Na najbliższym posiedze-
niu zarządu poruszymy także 
problem dni formacyjnych. 

Czy ktoś z AK będzie informo-
wał prasę katolicką o podej-
mowanych przez stowarzysze-
nie działaniach?

– Stawialiśmy sobie pyta-
nie: jak wykorzystać media ka-
tolickie? Zobowiążemy kogoś, 
aby informować o działaniach 
naszego zarządu. Myślę jed-
nak, że ważniejsze jest to, co 
się dzieje w terenie. Dlate-
go poważnie zastanawiamy się 
nad powołaniem jakiegoś źród-
ła informacji terenowej. 

Nowy prezes diecezjalnej Akcji Katolickiej

Dyscyplina i formacja

NOWY PREZES AK
Adam Wdowicki 
ma 63 lata, miesz-
ka w Redle koło 
Połczyna Zdro-ju. 
Pochodzi z Wiel-
kopolski, z rodziny o trady-
cjach patriotycznych, wysiedlo-
nej podczas wojny do Generalnej 
Guberni. Absolwent dwóch po-
znańskich uczelni: Uniwersytetu 
Adama  M i ck i ew i c za  o raz 
Akademii Rolniczej. Jest eksper-
tem ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej. Aktualnie peł-
ni funkcję prezesa komunalnej 
spółki wodociągowej w Połczynie 
Zdroju. Żona Grażyna i dwie cór-
ki – Kinga i Paulina. Jest miłoś-
nikiem przyrody i ziemi połczyń-
skiej. Hobby: jeździectwo i lite-
ratura faktu.  





G O Ś Ć  K O S Z A L I Ń S K O - K O Ł O B R Z E S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
1 

m
aja

 2
00

5

VI

W piątek 15 kwietnia, 
w domu parafialnym 
parafii św. Kazimierza 
w Koszalinie, odbyły się 
eliminacje diecezjalne 
IX Konkursu 
Wiedzy Biblijnej.

Organizatorem Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy Bi-
blijnej jest katolickie stowa-
rzyszenie „Civitas Christiana”. 
Patronat sprawuje osobiście 
ks. kardynał Józef Glemp, Pry-
mas Polski. Konkurs jest adre-
sowany do  młodzieży szkół 
średnich. W tym roku spraw-

dzano wiedzę uczestników ze 
znajomości Ewangelii synop-
tycznych i Dziejów Apostol-
skich. Pytania ułożyli profeso-
rowie Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 

W diecezji koszalińsko-ko-
łobrzeskiej do konkursu przy-
stąpiło stu uczniów na etapie 
szkolnym, z których 25 do-
tarło do finału diecezjalnego, 
rozgrywanego właśnie w pa-
rafii św. Kazimierza w Kosza-
linie. Na czele jury stał znany 
biblista ks. Henryk Romanik. 
W finale diecezjalnym zwy-
ciężyła Dagmara Golińska z 
II Liceum Ogólnokształcące-
go w Słupsku przed Urszulą 
Balińską i Iloną Wąchałą, obie 
z II LO w Koszalinie. Wyróż-
nieni zostali: Andrzej Karcz 
(ZSO Słupsk), Marzena Szym-
borska i Marcin Osman (II LO 
im. Henryka Sienkiewicza w 
Kołobrzegu) oraz Krzysztof 
Borowiec (V LO im. Zbignie-
wa Herberta w Słupsku). Finał 
ogólnopolski odbędzie się w 
Warszawie w czerwcu bieżą-
cego roku. 

ERA 

Po raz trzynasty diecezjalna 
Caritas wspólnie z Centrum 
Charytatywno-Opiekuńczym 
Caritas w Pile zorganizowały 
spotkania dla osób niepełno-
sprawnych.

W spotkaniu uczestniczy-
ło trzystu niepełnosprawnych 
z 15 ośrodków, między innymi 
w Pile, Wałczu, Liszkowie, Gę-
bicach, Złocieńcu, Ujściu i Bar-
wicach. Spotkanie rozpoczę-
ło się uroczystą Mszą świętą 
w parafii Matki Bożej Często-
chowskiej w Pile Motylewie, 
której przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. Zbigniew Kukiel. 
Podczas Mszy św. poświęcone 
zostały prace wykonane przez 
niepełnosprawnych na temat: 

„Symbol zmartwychwstałego 
Chrystusa i świąt wielkanoc-
nych”. Po zakończeniu Eucha-

rystii uczestnicy podjęci zosta-
li na agapie w świetlicy osied-
lowej parafii  Piła Motylewo i 

w pomieszczeniach Centrum 
Charytatywno-Opiekuńczgo 
Caritas w Pile.

Dalsza część spotkania od-
była się w Pilskim Domu Kul-
tury, gdzie młodzież niepełno-
sprawna z WTZ Caritas w Pile 
wraz z grupą teatralno-taneczną 
Danuty Kujawińskiej uświetniła 
dzień częścią artystyczną dwo-
ma spektaklami: „Noc świętojań-
ska” i „Kopciuszek”.

W uroczystości wzięli udział 
zaproszeni goście: Zbigniew Kos-
matka, prezydent Piły; Edmund 
Przewoźniak, wicestarosta, oraz 
zajmujący się na co dzień prob-
lematyką osób niepełnospraw-
nych Irena Adrian, Wanda Koliń-
ska i Bogdan Mikita.

KS. LEONARD ZYCH 

XIII Spotkania Osób Niepełnosprawnych

Pilskie spotkania

IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Słupsk przed Koszalinem

DAGMARA GOLIŃSKA jest 
uczennicą II klasy Liceum Ogólno- 
kształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Słupsku. Do konkursu przygo-
towywał ją ks. Artur Strzępka ze 
słupskiej parafii Mariackiej. Należy 
do oazy. Mieszka z rodzicami – ma-
mą Krystyną i tatą Maciejem – oraz 
z młodszym bratem Marcinem. Jest 
bardzo dobrą uczennicą. Czas wolny 
spędza na czytaniu książek i spotka-
niach z przyjaciółmi.

ER
A

Biskup Paweł Cieślik na wspólnym zdjęciu z finalistami konkursu

Uczestnicy spotkań osób niepełnosprawnych w Pile podczas Mszy św.
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Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej

„Sowieckie piekło” w Świdwinie
Łzy wzruszenia starszych 
mieszkańców Świdwina 
towarzyszyły otwarciu wystawy 
„Sowieckie piekło”. 

Taki tytuł nosi wystawa przy-
wieziona do miasta przez po-
znański oddział Instytutu Pamię-
ci Narodowej. Ekspozycja zawie-
ra głównie zdjęcia i dokumen-
ty opisujące losy Polaków repre-
sjonowanych w Związku Radzie-
ckim i zbrodnie sowieckie doko-
nane wobec Polaków w latach 
1939–56. 

„Na Pomorzu Zachodnim 
bardzo często spotykamy się z 
emocjonalnymi reakcjami – mó-
wi Agnieszka Regulska z IPN w 
Poznaniu. – Wiele osób osiedliło 
się na tych terenach po powro-
cie ze Wschodu, również w Świ-
dwinie są ludzie, których tamte 
wydarzenia bezpośrednio doty-
czą”. Ekspozycja odwiedziła już 
kilkanaście miast w całej Polsce, 
ale do Świdwina trafia w mo-
mencie szczególnym. „Kwiecień 

jest Miesiącem Pamięci 
Narodowej, w kwietniu 
1940 rozpoczęły się eg-
zekucje polskich ofice-
rów w Katyniu, w kwiet-
niu też odnalezione zo-
stały ich mogiły” – tłumaczy Re-
gulska. „Staraliśmy się tak skon-
struować tę wystawę, aby opi-
sywała losy wszystkich grup Po-

laków wywożonych na 
Wschód i wszystkie ro-
dzaje represji. Zależa-
ło nam, żeby pokazać 
dramat i oddać hołd za-
równo tym, którzy gi-

nęli w transportach, umierali z 
wycieńczenia w trakcie robót 
przymusowych, jak i tym roz-
strzelanym przez NKWD. Szcze-

gólną uwagę zwróciliśmy na los 
dzieci”.

Wystawa składa się głównie 
ze zdjęć i dokumentów pisanych, 
ale są też krzyże brzozowe z wy-
pisanymi czerwoną farbą miej-
scami kaźni – Katyń, Ostaszków, 
Starobielsk. Jest też drewniana 
prycza zrekonstruowana na wzór 
tych, w których Polacy spali na Sy-
berii. Jednak największym zainte-
resowaniem oglądających cieszy 
się ogromna mapa Związku Ra-
dzieckiego, na której naniesione 
są łagry. „Ja nie znalazłam miej-
sca mojej zsyłki” – mówi Czesła-
wa Łuszczuk, prezes Koła Związ-
ku Sybiraków w Świdwinie, wy-
wieziona do Ałtajskiego Kraju 
10 lutego 1940 roku. Podkreśla 
jednak, że wystawa jej się podo-
ba. „Kiedyś w ogóle  nie moż-
na było się przyznawać, że czło-
wiek był na Syberii, dlatego cie-
szę się, że teraz są takie miejsca, 
gdzie możemy się spotykać, oglą-
dać i wspominać” – dodaje pani 
Czesława. 

TOMASZ CHMIELEWSKI

Czesława 
Łuszczuk nie 
znalazła na 
mapie miejsca 
swojego zesłania

Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

Kurowo 2005
Już po raz trzeci odbył się 
w Kurowie Konkurs Pieśni  
i Piosenki Religijnej.

Za cel konkursu organiza-
torzy postawili sobie propago-
wanie piękna pieśni i piosen-
ki religijnej w społeczności lo-
kalnej oraz integrowanie śro-
dowisk szkolnych i przedszkol-
nych. Tym razem zaproszono do 
udziału szkoły i przedszkola z 
terenu gminy i dekanatu Bobo-
lice. Wśród uczestników znala-
zły się przedszkola samorządo-
we z Bobolic i Szczecinka, szko-
ły podstawowe z Białego Boru, 
Sępólna,  Niedalina,  Bobolic, 
Dargini oraz zespół „Anima” z 
parafii Zegrze Pomorskie. Łącz-
nie w konkursie w czterech ka-
tegoriach wystartowało 18 ze-
społów skupiających 125 osób. 
Oklaskiwała ich ponadstuosobo-

wa widownia. Repertuar pieś-
ni był różnorodny, od piosenek 
„Arki Noego” po typowe pieśni 
liturgiczne.

Występy oceniało sześcio- 
osobowe jury w składzie: ks. Jó-
zef Barańczuk, proboszcz parafii 
Biały Bór i wizytator dekanalny; 
ks. Ryszard Baran, proboszcz pa-
rafii Bobolice; Witold Sikorski, in-
spektor oświaty; Krzysztof Starz, 
dyrektor ośrodka kultury w Bo-
bolicach; Marek Golas, sołtys wsi 
Kurowo oraz Anna Rodzik repre-
zentująca radę rodziców szko-
ły w Kurowie. Pod uwagę brano: 
wykonanie pieśni, trafność dobo-
ru repertuaru i ogólną prezenta-
cję zespołu.

Zwycięzcy otrzymali liry, 
puchary oraz liczne nagrody i 
słodkości. Stało się to możli-
we dzięki hojności sponsorów, 
wśród których byli: Urząd Miej-

ski w Bobolicach, Koło Łowie-
ckie „Oręż”, Bank Spółdzielczy 
w Bobolicach, Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Bobo-
licach, Parafia Bobolice, Sołe-
ctwo Kurowo oraz osoby pry-
watne – Renata Węgrzyn i Ro-
bert Durała.

Imprezie towarzyszyła dosko-
nała atmosfera, dopisała też pub-
liczność z sąsiednich wsi. Wśród 
gości był również Sylwester So-
bański, burmistrz Bobolic, oraz 
Grażyna Sikorska, dyrektorka 
szkoły w Kurowie.

IWONA GOLAS

KATEGORIA ZERÓWKI – I miejsce zajęło 
Przedszkole Samorządowe z Bobolic, 
II miejsce Przedszkole Samorządowe 
ze Szczecinka, III miejsce Oddział 0  
z Kurowa, 
KATEGORIA KLAS I–III – I miejsce zajęła SP 
Biały Bór, miejsce II SP z Kurowa, 
KATEGORIA KLAS IV–VI – miejsce I wy-

walczyli członkowie zespołu „Anima” z 
Zegrza Pomorskiego, II lokatę uzyskał 
zespół z Kurowa, III miejsce zajęli ucz-
niowie z SP Dargiń, 
KATEGORIA SOLIŚCI – I miejsce Roksana 
Rutkowska SP Kurowo, II miejsce Hubert 
Karwowski z SP Bobolice, III miejsce 
Mateusz Bartusiak z SP Biały Bór.

WYNIKI KONKURSU





„Po co właściwie tu 
przybyłem?” – zapytał  
ks. Niering po przyjeździe 
do Sławna.

Wraz z nominacją 
ks. Nieringa, byłego wi-
kariusza w Berlinie, roz-
poczyna się historia ka-
tolickiej parafii św. An-
toniego w Sławnie. Od-
powiedź mógł uzyskać 
tylko jedną. Trzeba by-
ło zorganizować nowy 
ośrodek duszpasterski. 

Nowy kościół

Niestety, protestanci, 
także pracujący w admini-
stracji, nie byli przyjaźnie 
nastawieni do katolików, 
których było w Sławnie 
około 100 na 7892 miesz-
kańców. Dlatego też na-
bycie działki, a także bu-
dowa kościoła i plebanii 
wiązały się z dużymi trud-
nościami. W roku 1925 
ks. Niering miał już jednak 
gotowy projekt i pozwole-
nie na budowę. Kościół, w 
którym pierwszą Mszę św. 
odprawiono 4 maja 1926 
roku, budowano razem z 
plebanią i według projek-
tu tego samego architekta 
(D. Suhr). Świątynię kon-
sekrowano w 1928 r. W 
tym momencie dotychcza-
sową filię Słupska można 
było uznać za samodziel-
ną placówkę, którą wkrót-
ce przekształcono w para-
fię. Podczas II wojny świa-
towej w kościele przeby-
wali jeńcy wojenni, a so-
wieci zamienili świątynię 
w stajnię dla koni. Po woj-
nie kościół nadal służył ka-
tolikom. Przez jakiś czas 
także niemieckim, z któ-
rymi ks. Niering wyjechał 

ze Sławna w 1946 r. W ro-
ku 1976 parafia św. Anto-
niego została podzielona, 
wskutek czego w Sław-
nie powstała nowa parafia 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. 

Dbałość  
o świątynie
Dobrze wspomina-

ni są w parafii poprzedni 
duszpasterze. I tak np. ks. 
Stefan Ołów wiele ener-
gii włożył w konieczne re-
monty i naprawy, a ks. An-
drzej Korpusik i Edward 
Skwira zostali zapamię-
tani jako dobrzy duszpa-
sterze. Z 4800 wiernych 
spora część mieszka poza 
miastem, w należących do 
parafii Bobrowiczkach, Po-
miłowie i Kwasowie, gdzie 
znajduje się kościół filial-
ny, w którym udało się 
przełożyć przeciekający 
dach. Prace kontynuowa-
ne są także przy świąty-
ni parafialnej, którą trzeba 
odwodnić. W przyszłości 
wokół kościoła będzie po-
łożony polbruk. Remon-
tu wymaga również wnę-
trze świątyni i przeciekają-
cy dach. Modernizowany 
jest też dom parafialny. 

Duszpasterstwo

Szczególnie aktywną 
grupą w parafii jest liczą-
cy 14 róż Żywy Różaniec.  
Najstarsze róże mają już 
ponad 50 lat. Wszystkich 
osób zaangażowanych na 
stałe w Żywym Różańcu 
jest zatem 270. Poza tym 
w parafii działa Straż Ho-
norowa, do której należy 
około 30 osób, grupa czci-
cieli Matki Bożej Często-
chowskiej i Rodzin Szen-

sztackich, obecnie przeży-
wająca mały kryzys. Wi-
kariusz, ks. Bogusław Pło-
charski, opiekuje się mi-
nistrantami. W ostatnim 
czasie, z jego inicjatywy, w 
parafii znacznie rozwinę-
ła się też schola dziewczę-
ca. Dużą pomocą w pracy 
duszpasterskiej jest pięt-
nastoosobowa Rada Para-
fialna oraz ośmioosobowa 
Akcja Katolicka, angażują-
ca się w działalność cha-
rytatywną, przygotowu-
jąc m.in. paczki w okre-
sie świąt i wyjazdy dla 
uboższych dzieci i mło-
dzieży. W życiu liturgicz-
nym, duszpasterzy wspie-
rają dwaj szafarze stali:  
A. Dudko i  Z. Walczak. 
Znaczącym wydarzenie 
parafialnym w minionym 
roku był festyn z okazji 
uroczystości patrona pa-
rafii św. Antoniego Padew-
skiego. Od roku wydawa-
ny jest dwutygodnik for-
macyjno-informacyjny.

KS. EDWARD 
SIENKIEWICZ

KS. DARIUSZ 
JASTRZĄB

wyświęcony w 1986 r. pra-
cował jako wikariusz w 
Człuchowie i w Koszalinie. 
Po studiach w Rzymie był 
ojcem duchownym i wy-
kładowcą w seminarium. 
Od 28 sierpnia 2003 r. jest 
proboszczem w Sławnie.

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Antoniego w Sławnie 

Kochają modlitwę różańcową

ZDANIEM PROBOSZCZA
W parafii odczuwane są problemy społecz-
ne, związane z dużym bezrobociem i uciecz-
ką młodzieży do innych miast. Pewnym man-
kamentem jest to, że na terenie parafii jest 
tylko jedna szkoła podstawowa. Dlatego też 
część młodzieży czuje się bardziej zwią-
zana z sąsiednią parafią, do której nale-
żą ich katecheci. Najbardziej zaangażowa-
ni w życie wspólnoty i najbardziej rozmod-
leni są wierni po 60. roku życia, którzy sta-
nowią najliczniejszą aktywną grupę w para-
fii. Dużym utrudnieniem w pracy duszpaster-
skiej jest położenie kościoła na obrzeżach 
parafii, przez co niektórzy, idąc na nabożeń-
stwo z tak zwanego osiedla, muszą, przejść 
nawet półtora km. Bardzo wdzięczny jestem 
wszystkim moim parafianom, którzy mimo 
bezrobocia i związanego z tym niedostatku 
w wielu domach, potrafią być ofiarni i zaan-
gażowani w konieczne do wykonania prace 
wokół naszego „małego kościółka”. 

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele – Msze św. w kościele parafialnym o godz. 

9.00, 10.30, 12.00. 15.00, 18.00; w kościele filialnym 
w Kwasowie 10.00

  Dni powszednie – Msze św. w kościele parafialnym 
o godz. 7.00 i 18.00

Kościół parafialny  
św. Antoniego  

w Sławnie

koszalin@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel. (94) 341 12 77, faks (94) 341 03 14
Redagują: ks. Edward Sienkiewicz – dyrektor oddziału,
Tadeusz Rogowski
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