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Nikt nie przeżył katastrofy 
lotniczej samolotu CASA C 295 M. 
Na pokładzie było 20 osób – 
16 pasażerów i 4 członków załogi.

Do tragedii doszło 23 stycznia 
wieczorem na lotnisku w Miro-
sławcu. Samolot o numerze bocz-
nym 019 runął na ziemię podczas 
podchodzenia do lądowania. Do 
pasa lotniska zabrakło kilkunastu 
sekund. CASA uderzyła w ziemię 
800 metrów od pasa startowego 
i stanęła w płomieniach. Maszyna 
leciała z Warszawy do Świdwina, 
rozwożąc do domów uczestni-
ków konferencji „Bezpieczeństwo 
lotów”. Wśród ofiar katastrofy by-
li oficerowie i żołnierze z Kosza-
lina, Mirosławca, Piły i Świdwina, 
m.in. gen. Andrzej Andrzejewski, 
dowódca 1. Brygady Lotnictwa 
Taktycznego ze Świdwina i płk Je-
rzy Piłat, dowódca 12. Bazy Lotni-
czej w Mirosławcu. – Jadąc tam, 
mieliśmy nadzieję, że kogoś ura-
tujemy – opowiada proboszcz mi-
rosławieckiej parafii, ks. Edward 
Matyśniak, który wraz z wika-
riuszem ks. Arkadiuszem Jędrasi-

kiem uczestniczył w ak-
cji ratunkowej. – Trud-
no opowiedzieć, jak to 
wyglądało. Kupa złomu, 
połamane drzewa i po-
rozrzucane ludzkie cia-
ła. Tym, których udało 
nam się wydobyć, udzie-
liliśmy absolucji, pomod-
liliśmy się. Potem w to-
warzystwie płk. Krzysz-
tofa Mroza, szefa sztabu, 

pojechaliśmy do rodzin powiado-
mić o tym nieszczęściu. – Chrześ-
cijanin, jak każdy człowiek, wie, 
czym jest ból rozstania, ale wie 
także, że to nie jest definityw-
ny koniec. W takim duchu staję 
z rodzinami i najbliższymi ofiar 
tej katastrofy, najbliżej jak mo-
gę – sercem, modlitwą, obecnoś-
cią moich współbraci i sióstr w 
wierze – mówi bp Edward Daj-
czak, składając kondolencje ro-
dzinom. Hierarcha wezwał rów-
nież wszystkich wiernych diece-
zji do modlitwy w intencji ofiar 
i ich bliskich. Przyczyny wypad-
ku bada komisja ds. wypadków 
lotniczych. Zdaniem specjalistów, 

maszyna wyproduko-
wana w zeszłym roku 
była sprawna technicz-
nie, dwa miesiące temu 
przeszła przegląd tech-
niczny, a załogę stano-
wili doświadczeni piloci. 

Redakcja koszaliń-
skiego „Gościa” dołą-
cza się do modlitwy w 
intencji ofiar katastro-
fy i ich rodzin.
KAROLINA PAWŁOWSKA

BE
AT

A 
ST

AN
KI

EW
IC

Z
 

Przy obelisku 
ufundowanym 
przez lotników 
mirosławieckiej 
jednostki, 
powierzającym 
swoje 
bezpieczeństwo 
opiece Matki 
Bożej, wciąż 
płoną znicze

Dramat na lotnisku w Mirosławcu

Nikt nie przeżył
Katastrofa samolotu 

CASA wstrząsnęła nie 
tylko mieszkańcami Miros-
ławca i innych miast, w 
których mieszkali tragicz-
nie zmarli lotnicy. Cała 
Polska żyje tragedią, do 
której doszło na lotnisku 
wojskowym 23 stycznia. W 
takiej chwili brakuje słów 
pocieszenia. Można jednak 
pogrążonym w żałobie ro-
dzinom okazać solidarność 
i łączyć się z nimi bólu. Że 
tak jest, świadczą Msze św. 
odprawiane w całej diece-
zji w intencji ofiar i ich ro-
dzin oraz wpisy w księgach 
kondolencyjnych.   

ZA TYDZIEŃ
 Odwiedzimy koszalińską PA-

RAFIĘ PW. ŚW. KAZIMIERZA
 POROZMAWIAMY Z LITURGISTĄ 

ks. dr. Jackiem Lewińskim o 
Mszy św. sprawowanej w ry-
cie nadzwyczajnym

 WIADOMOŚCI z diecezji i re-
gionu

Wciągu kilku sekund straciłam cały towar 
i dwa stoiska. Nie wiem, za co będę te-

raz żyć – mówi Ewa Oganessjan z Koszalina. 
– Zawiał bardzo mocny wiatr i namioty mo-
mentalnie znalazły się na sąsiadującej z par-
kingiem jezdni. Wraz ze znajomymi posta-
raliśmy się jak najszybciej je stamtąd usu-
nąć, by nie spowodowały jakiegoś wypad-
ku. Właścicielka namiotów nie była niestety 
ubezpieczona, ubezpieczyciele bowiem od-
mawiają zabezpieczania tego typu punktów 
sprzedaży. Inaczej jest w przypadku hali spor-

towej w Polanowie. Wiatr, 
który wiał tam z prędkoś-
cią 120 km/h, zerwał z 
niej niemalże pół dachu. 
Wynikłe straty ma pokryć 
ubezpieczyciel. Wichura w 
naszej diecezji pozbawiła 
prądu kilkanaście tysięcy 
rodzin. JM

W ciągu 
kilku sekund 
wiatr odebrał 
sprzedawcom 
cały towar. 
A ich namioty 
przemienił 
w latawce
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Jasełka w Zakładzie Karnym

Spotkanie z poetką
WAŁCZ. W wałeckim Zespole 
Szkół nr 2, popularnie zwanym 
Dwójką zorganizowano spotka-
nie z wałecką poetką 
Małgorzatą Angel. 
W tym spotkaniu 
wzięła udział mło-
dzież ze Szkolnego 
Koła Miłośników Ksią-
żki, uczniowie Gimna-
zjum nr 3, dzieci ze 
świetlicy socjotera-
peutycznej, działają-
cej przy Towarzystwie 
Przyjaciół Dzieci, oraz 
wolontariuszki z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Kazimierza 
Wielkiego w Wałczu. Spotkanie 
przygotowały nauczycielki 

Barbara Daszkiewicz i Teresa 
Słowińska. Uczestnicy przysłu-
chiwali się recytacjom wier-

szy Małgorzaty 
Angel, dyskutowa-
li o poezji. Na ko-
niec wszyscy otrzy-
mali w prezencie 
po tomiku wier-
szy wałeckiej poet-
ki „Święto miłości 
i chleba”. Kolejny 
tomik wierszy tej 
autorki, określo-
ny jako poezja 

kontemplacji, noszący tytuł 
„Zaprzątnięci światem”, zo-
stał niedawno wydany przez 
Muzeum Ziemi Wałeckiej.

STARE BORNE. Czy o naro-
dzinach Jezusa można opowie-
dzieć tak, by była to dobra lek-
cja resocjalizacji? Młodzież z 
Polanowa udowodniła, że jak 
najbardziej. Wzorem lat po-
przednich uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Polanowie przygotowali jaseł-
ka. Dla takiej publiczności jak w 
tym roku jeszcze ich jednak nie 
wystawiali. Wystąpili bowiem 
przed odbywającymi karę po-
zbawienia wolności w Zakładzie 
Karnym w Starem Bornem. Na 
pomysł taki wpadł ich kateche-
ta ks. Roman Śledź, który jest 
też kapelanem tego więzienia. 
Inicjatywa spodobała się zarów-
no nastolatkom, jak i kierownic-
twu jednostki. Jasełkom przy-
świecało przesłanie: „Przyszedł 

do swoich, a oni Go nie przyję-
li…”. Mocno się różniły od te-
go typu przedstawień. Zostały 
bowiem osadzone w teraźniej-
szości, nawiązując do negatyw-
nych zjawisk i zachowań, z któ-
rymi stykamy się na co dzień. 
Poruszony w nich był m.in. pro-
blem kradzieży i narkomanii. – 
Skazani nie spodziewali się ta-
kiej formuły. – Byli zaskoczeni, 
że tak mogą wyglądać jasełka – 
mówi Zbigniew Gemba, młodszy 
wychowawca. – Po ich reakcjach 
widać było, że wielu dały nie-
co do myślenia. – Dla uczniów 
występ w więzieniu był ogrom-
nym przeżyciem – przyznaje ks. 
Śledź. – Widziałem jednak, że 
osadzeni również odpowiednio 
reagowali. Uważam, że jasełka 
były dobrą lekcją dla obu stron. 

Ślubowanie nowych policjantek
SŁUPSK. W Komendzie Miej-
skiej Policji w Słupsku odby-
ło się uroczyste ślubowanie 
sześciu nowych policjantek. 
Przysięgę przyjął I zastępca 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Słupsku, nadkom. Marek 
Paszkiewicz. Pogratulował pa-
niom wyróżnienia oraz ży-
czył sukcesów w tej cięż-
kiej i bardzo trudnej służbie. 
Nowo przyjęte funkcjonariusz-
ki otrzymały również drobne 
upominki, ufundowane przez 
prezydenta Słupska Macieja 
Kobylińskiego. – To było mo-
je marzenie od dawna i cie-
szę się z jego realizacji – mó-
wi jedna ze świeżo upieczo-
nych policjantek, posterunko-
wa Katarzyna Lesker. – To by-
ła naprawdę decyzja bardzo 
przemyślana. Po przysiędze 

panie zostaną skierowane na 
przeszkolenie. W uroczysto-
ści oprócz rodzin policjantek 
udział wzięła kadra kierowni-
cza jednostki oraz zaprosze-
ni goście.

Wieczór dla biskupa
KOSZALIN. Po raz trzeci ko-
szalińskie Stowarzyszenie Teatr 
Propozycji Dialog zaprezento-
wało spektakl poetycki „Tryptyk 
rzymski” Jana Pawła II w re-
żyserii Marii Ulickiej. Wieczór 
przygotowany przez członków 
Stowarzyszenia dedykowa-
ny był pamięci zmarłego nie-
dawno biskup seniora Ignacego 
Jeża. – Kiedy wystawialiśmy ten 
spektakl po raz pierwszy, wraz 
z nami w Dialogu był biskup 
Ignacy – wspomina prezes za-
rządu Stowarzyszenia Bogdan 
Gutkowski. – Długo potem roz-
mawialiśmy z biskupem na te-
mat Papieża i jego poezji. To 
był niezapomniany wieczór. 
Chcieliśmy w ten sposób od-
dać cześć człowiekowi, który 
zapisał się w naszych sercach. 
Słowo o biskupie Ignacym wy-
głosił bp Paweł Cieślik, gość ho-

norowy wieczoru. Ze względu 
na tragiczne wiadomości, któ-
re dotarły z Mirosławca, orga-
nizatorzy postanowili uczcić w 
poetycki sposób również ofia-
ry środowej katastrowy lotni-
czej. Chwilę zadumy poświęco-
no także zmarłej współtwórczy-
ni Teatru Propozycji Jadwidze 
Ślipińskiej.

Zaproszenie
REKOLEKCJE U ANIOŁÓW. 
Zarząd Caritas Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej za-
prasza członków Caritas, wo-
lontariuszy, osoby zaangażowa-
ne w działalność charytatyw-
ną Kościoła na rekolekcje wiel-
kopostne do ośrodka Caritas 
pw. śś. Aniołów Stróżów w 

Kołobrzegu. Rekolekcje głoszo-
ne przez ks. Rafała Stasiejko, dy-
rektora hospicjum w Darłowie, 
trwać będą od 29 lutego do 
2 marca. Zgłoszenia telefonicz-
ne kierować należy do 22 lute-
go do ks. Piotra Popławskiego 
– 094 354 22 77, 601 741 281. 
Koszt rekolekcji 35 zł.

cej przy Towarzystwie 
Przyjaciół Dzieci, oraz 

szy Małgorzaty 
Angel, dyskutowa-
li o poezji. Na ko-
niec wszyscy otrzy-
mali w prezencie 
po tomiku wier-
szy wałeckiej poet-
ki „Święto miłości 
szy wałeckiej poet-
ki „Święto miłości 
szy wałeckiej poet-

i chleba”. Kolejny 
tomik wierszy tej 
autorki, określo-
ny jako poezja 

Jasełka w Zakładzie Karnym były dobrą lekcją – zarówno dla widzów,
jak i dla aktorów

Panie coraz chętniej wstępują 
w policyjne szeregi

Poezję Jana Pawła II wykonywali 
Mirosław Krom, Jerzy Litwin i Jerzy 
Domin
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KAROLINA PAWŁOWSKA: Na czym 
polega praca referentki ds. za-
konnych?

S. BERNADETTA DANUTA LEWI-
CKA: – Próbuję integrować pra-
cę sióstr w diecezji. Je-
stem takim łącznikiem 
między księdzem bi-
skupem a zgromadze-
niami. Dlatego organi-
zuję diecezjalne spot-
kania sióstr zakonnych, 
żeby wzajemnie się po-
znawać, móc poroz-
mawiać o sobie, wie-
dzieć, czym się kto zaj-
muje, jakie są sytuacje 
domów w diecezji. Ale 
też jak wzajemnie mo-
żemy sobie pomóc. Je-
śli nie fizycznie, bo odległości w 
naszej diecezji są dość duże, to 
w modlitwie. Praktyczne proble-
my rozwiązywane są najczęściej 
w ramach zgromadzenia, siostry 
proszą o pomoc swoich przeło-
żonych. Ale czasami zdarza się 
tak, że ktoś chce indywidualnie 
porozmawiać o swoich proble-
mach z kimś „z zewnątrz”, wte-
dy chętnie służę pomocą, ale 
to najczęściej bardzo prywatne 
rozmowy.

Jaka jest rola kobiety konse-
krowanej we współczesnym 
świecie?

– Krótko mówiąc, chodzi o 
świętość. I bycie znakiem świę-
tości w społeczeństwie. Na ja-
kiejkolwiek innej drodze moż-
na nie być znakiem świętości 
i wypełniać swoją rolę. Moż-
na być nieświętym małżonkiem, 
nieświętą matką, nawet nie-
świętym księdzem. Natomiast 
jedynym sensem bycia osobą 
konsekrowaną jest świętość. Bo 
inaczej nie da się pełnić swo-
jej roli. 

Czy dzisiaj dziewczęta 
podchodzą do powołania 
inaczej niż dawniej?

– Patrząc ze swo-
jej perspektywy, myślę, 
że w ogóle mentalność 
młodzieży się zmieni-
ła. Chociaż także wów-
czas, kiedy ja myślałam 
o rozpoczęciu życia za-
konnego, żadna z moich 
koleżanek nie planowa-
ła takiej drogi. Całe spo-

łeczeństwo się zmieniło. Świat 
wartości dla niektórych stał się 
tematem tabu. To są tematy, o 
których niewiele się rozmyśla, 
rozmawia. 

Czy życie zakonne jest dla mło-
dych ludzi wartością? 

– Trzeba patrzeć na to z róż-
nych stron. Gdzieś tam, w głębi, 
tkwi pragnienie bycia z siostrą, 
porozmawiania, wyżalenia, pora-
dzenia się. Natomiast na pew-
no nie jest to okazywane na ze-
wnątrz. Widzę to przy okazji wy-
jazdów na hospitację do różnych 
szkół. Od razu widać zaintereso-
wanie młodzieży, choć jest ono 
skrywane przed kolegami, ró-
wieśnikami. Rozmawianie nawet 
o swoim życiu wewnętrznym, o 
modlitwie nie jest modne. A jeśli 
już, to okazuje się, że często mło-
dzi tworzą sobie własną religię, 
własny obraz Boga, który niewie-
le ma wspólnego z religią katoli-
cką. Jest jakaś ciekawość życia za-
konnego, ale strach przed naraże-
niem się na wyśmianie często to 
blokuje. 

Dzień Życia Konsekrowanego

W naszej diecezji pracuje dwieście 
dziewięćdziesiąt sióstr zakonnych, 
reprezentujących dwadzieścia 
osiem zgromadzeń, Stowarzyszenie 
Wiernych Świeckich i Świecki 
Instytut Życia Konsekrowanego. 
Prowadzą czterdzieści pięć domów 
zakonnych.

– Większość sióstr zajmuje się 
katechizacją i pracą wychowaw-
czą z dziećmi i młodzieżą – mó-
wi s. Bernadetta Danuta Lewicka, 
referentka ds. zakonnych w die-
cezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Oprócz pracy w szkole prowadzą 
– jak na przykład salezjanki z Poł-
czyna-Zdroju i Czaplinka – przed-
szkola, boromeuszki z Ustronia 
Morskiego organizują dla dzieci 
pomoc w dożywianiu i nauce, a 
szczecineckie niepokalanki i fran-
ciszkanki z Koszalina zajmują się 
dziećmi w prowadzonych przez 
siebie świetlicach. Bardzo często 
opiekują się przyparafialnymi gru-
pami i wspólnotami. Ale są rów-
nież zakrystiankami i organistka-
mi. Większość sióstr należy do za-
konów czynnych. Tylko w dwóch 
miejscach w diecezji są siostry 
klauzurowe. W Bornem-Sulino-
wie mieszkają mniszki karmeli-
tanki (Zakon Sióstr Kar-
melitanek Bosych), które 
służą Kościołowi i spra-
wie zbawienia dusz nie-
ustanną modlitwą oraz 
życiem prowadzonym w 
samotności, milczeniu i 
ewangelicznym wyrze-
czeniu, a w Słupsku sio-

stry klaryski od wieczystej adora-
cji, które dniem i nocą dziękują 
za dar darów: Eucharystię. Czę-
sto też do furty klasztornej puka-
ją ludzie, by prosić o modlitwę w 
różnych intencjach. Siostry otrzy-
mują również listy i telefony, nie-
jednokrotnie z drugiego krańca 
Polski – z prośbą o wstawienni-
ctwo przed Bogiem. Poza modli-
twą siostry zajmują się haftem li-
turgicznym, malują obrazy. Sprze-
daż prac plastycznych jest jednym 
ze źródeł dochodu, dzięki które-
mu klasztor może się utrzymać. 
– Niektóre siostry mają specyficz-
ną pracę – dodaje s. Bernadetta. – 
Na przykład w Białogardzie-Zwi-
nisławiu siostry albertynki poma-
gają w Domu Pomocy Społecz-
nej, w Bobolicach siostry pallotyn-
ki prowadzą dom dla dzieci nie-
pełnosprawnych intelektualnie, a 
w nadmorskim Grzybowie sio-
stry szkolne pomagają księżom 
marianom prowadzić dom wy-
poczynkowo-rekreacyjny. Od nie-
dawna w Koszalinie mieszkają 
siostry szpitalne, które pracują w 
hospicjum. W diecezji jest także 
Świecki Instytut Życia Konsekro-
wanego. Siostry z Szensztackie-
go Instytutu Sióstr Maryi opiekują 
się sanktuarium na Górze Chełm-
skiej i zajmują się animacją grup 

i wspólnot Ruchu Szen-
sztackiego. Jest również 
Stowarzyszenie Wier-
nych Świeckich – Wspól-
nota Dzieci Łaski Bożej, 
które prowadzi m.in. w 
Koszalinie Dom Samot-
nej Matki.
KAROLINA PAWŁOWSKA

Ile zgromadzeń, 
tyle charyzmatów

Chodzi o świętość
Rozmowa z s. Bernadettą 
Danutą Lewicką, felicjanką, 
referentką ds. zakonnych  
w diecezji koszalińsko- 
-kołobrzeskiej.

Wśród młodych 
ludzi jest 
ciekawość życia 
zakonnego, 
choć bardzo 
często głęboko 
skrywana przed 
otoczeniem – 
mówi referentka 
ds. zakonnych 
s. Bernadetta 
Danuta Lewicka

Każde  
ze zgromadzeń 
w naszej 
diecezji ma swój 
charyzmat  
i swoją „działkę” 
zadań
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Szensztackie Dzieło Rodzin powsta-
ło ponad 60 lat temu. W diece-
zji koszalińsko-kołobrzeskiej jest 
obecne od 22 lat, a duchowym 

centrum ruchu jest sanktuarium Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze 
Chełmskiej w Koszalinie. Opiekują się 
nim siostry z Szensztackiego Instytutu 
Sióstr Maryi. 

Maryjna postawa
– Matce Bożej powierzamy nasze proś-

by, modlimy się do Niej i dziękujemy za 
codzienne wstawiennictwo – mówi Zbi-
gniew Chlebowski ze Świdwina, który z 
żoną Joanną od 14 lat jest związany z Ru-
chem Rodzin Szensztackich. Dodaje, że 
ścisła więź z Maryją prowadzi do zdoby-
cia maryjnej postawy, co oznacza świado-
mą i dobrowolną decyzję o życiu w przy-
mierzu z Bogiem. Obecnie w diecezji ko-
szalińsko-kołobrzeskiej jest 17 grup Ro-
dzin Szensztackich. Grupy działają przy 
parafiach w Koszalinie, Grzybowie, Ko-
łobrzegu, Świdwinie, Jastrowiu i innych 
miejscowościach. – Wszystkie są prężne i 
wszystkie są równie ważne – zapewnia s. 
Inga Grula, odpowiedzialna za Ruch Ro-
dzin Szensztackich w diecezji. Siostra In-
ga raz w miesiącu dociera do poszczegól-
nych parafii, by spotkać się z przedsta-
wicielami Rodzin Szensztackich: poroz-
mawiać o założeniach ruchu, o sprawach 
Kościoła, o wychowaniu i samowychowa-
niu, o codzienności. Swoją postawę mał-
żonkowie kształtują też podczas czuwań 
adwentowych i wielkopostnych, letnich 
rekolekcji, dni skupienia oraz spotkań 
weekendowych. 

Rozmowy niedokończone 
Tak było też podczas ostat-

niego spotkania w Centrum Edu-
kacyjno-Formacyjnym w Kosza-
linie. Przyjechało 80 osób z ca-
łej diecezji (w tym 34 dzieci). 
Dorośli modlili się i rozmawia-
li o tym, jak najlepiej wypeł-
niać zawołanie: „Bądźmy ucznia-
mi Chrystusa”. Maluchy bawiły 
się pod opieką s. Joanny. Była też okazja 
do wspólnej zabawy tanecznej, humory 
dopisywały.

Trzydniowe spotkanie rozpoczęła uro-
czysta Msza św., którą sprawował bp Pa-
weł Cieślik. Były wspólna kolacja, łamanie 
się opłatkiem i śpiewanie kolęd. A kiedy 
dzieci poszły już spać, dorośli mogli po-
dyskutować o istocie miłości małżeńskiej, 
kształtowaniu rodziny i wychowaniu dzie-
ci. To było budujące świadectwo szczegól-
nie dla młodych rodzin: małżonkowie o 
większym stażu opowiadali o tym, co da-
je im przynależność do ruchu szensztac-
kiego. Dyskusja w ramach „rozmów nie-
dokończonych” trwała do późnych godzin 
nocnych. 

W sobotę rano kolejne spo-
tkanie. O aniołach, które prowa-
dzą do wieczności, mówił ks. Wal-
demar Składowski, proboszcz ze 
Szczeglina. Namawiał do głębsze-
go, osobistego kontaktu z Anio-
łami Stróżami – do szczerej roz-
mowy, modlitwy, przekazywania 
próśb. 

Do naśladowania Świętej Ro-
dziny z Nazaretu zachęcała z kolei 

doradczyni życia rodzinnego Aneta Matyja-
szek. – Dziś Nazaret to dom, który tworzy 
każda rodzina – przypomniała, dodając, że 
każdy dorosły powinien pamiętać, iż relacje 
między małżonkami oraz między rodzicami 
i dziećmi powinny być oparte na przykaza-
niach i Ewangelii. – Na pielęgnowanie mi-
łości w rodzinie zawsze trzeba umieć zna-
leźć czas. 

Jak odpowiednio swój czas powinien 
wykorzystywać każdy uczeń Chrystusa, tłu-
maczył ks. Andrzej Hryckowian, dyrektor 
Centrum Edukacyjno-Formacyjnego. – Każ-
da minuta pięknie spędzona z rodziną jest 
bezcennym darem. Zawsze przy tym trzeba 
pamiętać, że ziemska wędrówka jest wstę-
pem do życia wiecznego – upominał. 

Weekendowe spotkanie Rodzin Szensztackich 

Bądźmy uczniami Chrystusa
Sprawy swoich rodzin 

zawierzyli Maryi.  
Z jej pomocą szukają drogi  

do prawdziwie  
chrześcijańskiego życia. 

tekst 
JAROSŁAW JURKIEWICZ

Na spotkanie 
w Centrum 
Edukacyjno-
Formacyjnym 
przyjechało  
80 rodzin  
z całej diecezji 
skupionych  
w Szensztackim 
Dziele Rodzin 
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W drodze 

Jak zatem kroczyć przez życie, by osiągnąć 
dojrzałą wiarę w Chrystusa? Nad tym przed-
stawiciele Rodzin Szensztackich zastanawiali 
się w ostatnim dniu konferencji, tematem by-
ły cztery kroki do dojrzałej wiary. Uczestnicy 
próbowali znaleźć zadanie dla siebie. 

Pierwszy krok: „wyjść”. Trzeba umieć ru-
szyć w wędrówkę z Bogiem. Każdy z nas ma 
mapę tej podróży i każdy potrzebuje w niej 
przewodnika. 

Drugi krok: „iść”. Potrzebujemy kompasu, 
aby krok po kroku poznawać Chrystusa, aby 
przeżywać wszystko z Nim i w Nim. 

Trzeci krok: „pozostać-być”. W tej wę-
drówce trzeba trwać przy Chrystusie i stale 
zmieniać swoje życie, tak by stawać się lep-
szym. Czwarty krok: „przyprowadzić innych”. 
Dając świadectwo życia chrześcijańskiego, 
trzeba pomagać innym poznawać Chrystusa. 

Ile tych kroków mamy już za sobą? Odpo-
wiedzi na to pytanie każdy udzielił sobie in-
dywidualnie. 

Trzydniowe spotkanie zakończyło się uro-
czystą Eucharystią i rozesłaniem z sanktua-
rium na Górze Chełmskiej. Ci, którzy stawia-
ją pierwsze kroki w ruchu szensztackim, by-
li pod wrażeniem całego spotkania. – Jestem 
tu pierwszy raz i wiem, że to jest propozycja 
właśnie dla mnie – zapewniał Mirosław Tęcza 
z Koszalina. – Niezwykle ciekawe było spotka-

nie z doradczynią rodzinną. Nie teoretyzowa-
ła – mówiła o przykładach z własnego życia. 
A bal karnawałowy! Pokazaliśmy, jak świetnie 
można się bawić bez alkoholu.  

ZWIĄZANI Z RUCHEM
BEATA I GRZEGORZ WILCZYŃSCY 
Z ŁĘCZYC POD LĘBORKIEM 
– Na spotkanie opłat-
kowo-kolędowe przy-
jechali z trójką dzie-
ci: 11-letnim Filipem, 
9-letnią Alą i 3-let-
nią Olą. Państwo 
Wilczyńscy od wielu lat są związani ze 
wspólnotami kościelnymi: jeździli na 
pielgrzymki, brali udział w oazach. Z 
Szensztackim Dziełem Rodzin zetknęli 
się 15 lat temu dzięki s. Indze Gruli, die-
cezjalnej opiekunce ruchu. – Siostra po-
chodzi z tej samej miejscowości co my. Z 
okazji ślubu podarowała nam nawet ob-
raz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – 
opowiada pan Grzegorz. Dodaje, że peł-
niej w działalność ruchu zaangażował się 
z żoną trzy lata temu. – Uznaliśmy, że sa-
mo uczestniczenie we Mszy św. to zbyt 
mało. Chcieliśmy pogłębiać nasze życie 
religijne. Biorąc udział w dniach skupie-
nia i rekolekcjach, starają się znaleźć jesz-
cze więcej czasu na rozmowę o Bogu ze 
swoimi dziećmi i lepiej budować relacje 
małżeńskie. Na pytanie, co zmieniło się 
przez te trzy lata, odpowiadają krótko: 
rozwiązywanie problemów w rodzinie 
jest teraz łatwiejsze. 

GRAŻYNA I JAROSŁAW RUCZYŃSCY Z KOSZALINA 
– Choć sympatyka-
mi Szensztatu są od 
dwóch lat, znaczną 
część swojego życia 
związali z Maryją. Pani 
Grażyna już w ósmej 
klasie wstąpiła do dziewcząt szensztac-
kich. – Nasi ówcześni katecheci i wycho-
wawcy umieli rozpalić w nas żarliwą wia-
rę i chęć życia ideami czystości przedmał-
żeńskiej, zaufania i całkowitego oddania 
Matce Bożej – mówi. 
W czerwcu 1991 r. Ruczyńscy wzięli ślub 
na Górze Chełmskiej. Od wielu lat wraca-
ją do tego miejsca – szczególnie w nie-
dzielę, by wziąć udział we Mszy świętej. – 
Za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś 
problem w rodzinie, wystarczy pojechać 
na Chełmską, posłuchać kazania, i już 
nie ma problemu – opowiadają. Opiece 
Maryi powierzają całe swoje życie rodzin-
ne. Mówią, że jeśli człowiek zaufa Matce 
Bożej, nie musi się lękać o to, co będzie 
jutro. Tak wychowują trójkę dzieci, przy-
jechali z nimi na spotkanie. – Dwa lata te-
mu nasza najstarsza córka Michalina bra-
ła udział w rekolekcjach prowadzonych 
przez siostry szensztackie. Wróciła i po-
wiedziała, że są też rekolekcje dla rodzin. 
I tak się zaczął nasz związek z ruchem – 
dodaje Grażyna Ruczyńska.

DZIEŁO SZENSZTACKIE
Założycielem Dzieła Szensztackiego jest ojciec Józef Kentenich. Był bardzo gorliwym kapłanem, kocha-
jącym Maryję i żyjącym głęboką wiarą w Opatrzność Bożą. Bóg obdarzył go charyzmatem duchowego 
ojcostwa. Prowadził ludzi drogą przymierza miłości z Maryją. Obecnie Szensztat jest znanym miejscem 
pielgrzymkowym. Duchowe centrum ruchu stanowi mała, niepozorna kapliczka Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej. W 1941 r. ojciec Kentenich został aresztowany i uwięziony w obozie koncentracyjnym w 
Dachau, gdzie spotkał się ze śp. bp. Ignacym Jeżem. Właśnie w tym najtrudniejszym czasie powołał do 
życia Szensztackie Dzieło Rodzin i niestrudzenie głosił Ewangelię, pomagając przetrwać więźniom obóz. 
W czasie spotkań formacyjnych rodziny inspirowane są wychowawczo, by mąż i żona przez pracę nad 
sobą rozwijali swoje osobowości i stawali się dla swoich dzieci dojrzałymi katolickimi wychowawcami. 
Celem formacji w Szensztacie jest wychowanie na maryjnej drodze przymierza dojrzałych chrześcijan 
– apostołów codzienności we współczesnym świecie. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.szensztat.pl. Z siostrą M. Ingą Grulą można kontakto-
wać się telefonicznie (094–340–50–28) lub za pomocą poczty mailowej (koszalin.rodziny@szensz-
tat.pl). Adres pocztowy: ul. Zielona 38, Koszalin. 



Weekendowe spotkanie Rodzin Szensztackich 

Bądźmy uczniami Chrystusa

W spotkaniu uczestniczył bp Paweł Cieślik,  
co – zwłaszcza dla dzieci – było wielkim przeżyciem
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Po raz trzeci dzieci i młodzież 
szkół podstawowych  
i gimnazjalnych spotkały się  
na przeglądzie jasełek  
w Kołobrzegu. 

– Obradom jury przyświeca-
ła myśl: jest światło, które nigdy 
nie zgaśnie, bo tyle w tych przed-
stawieniach świadomości, że Bet-
lejem jest wszędzie – podkreśliła 
Jadwiga Maj, przewodnicząca ko-
misji konkursowej.

W III Regionalnym Przeglą-
dzie Jasełek „Idą kolędnicy” wzię-
ło udział 17 zespołów i blisko pół 
tysiąca uczestników. Do jasełko-
wych zmagań stawiły się także 
zespoły spoza powiatu kołobrze-
skiego. Komisja konkursowa mia-
ła trudne zadanie, bowiem oce-
niano nie tylko treść i jej zgod-

ność z przesłaniem Bo-
żego Narodzenia, cho-
reografię, reżyserię, stro-
nę wokalną i muzyczną 
spektakli, ale i ocenia-
no sercem występy mło-
dych ludzi. Ostatecznie 
komisja nagrodziła wy-

różnieniami 13 przedsta-
wień, a cztery otrzyma-
ły tytuł laureata. Zespół 
„Promyk Nadziei” z SP 
w Gościnie wyróżniony 
został za przypomnienie 
przesłania Jana Pawła II, 
że człowiek jest drogą 
do Boga. Za ukazanie 

prawdy o Bożym Narodzeniu, kul-
tywowanej przez pokolenia i ory-
ginalne środki wyrazu wyróżnio-
no zespół „Iskierki” z SP nr 1 w 
Trzebiatowie, a za przedstawie-
nie dziecięcych marzeń i wyko-
rzystanie oryginalnych rekwizy-
tów – zespół „Iza” ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Koszalinie. Jednym z cie-
kawszych przedstawień była „Po-
morska szopka” autorstwa koło-
brzeskiej poetki Elżbiety Niedź-
wiadek. To poetycka opowieść o 
tematyce morskiej, w oryginalny 
sposób przedstawiająca przyro-
dę i ludzi, składających hołd no-
wo narodzonemu Jezusowi. Ze-
spół „Barwy Teatru” ze Szkoły 
Podstawowej w Charzynie otrzy-
mał za tę inscenizację wyróżnie-
nie. Kolędnicy z Zespołu Szkół w 
Ustroniu Morskim w przedstawie-
niu „Wigilia w autobusie – dwie 
rzeczywistości” połączyli współ-
czesność z tradycją i w formie in-
scenizacyjnej udowodnili, że Bet-
lejem jest wszędzie. Nie brako-
wało wzruszeń i łez… także ze 
śmiechu. Podczas występu zespo-
łu z SP w Starninie wśród muzyki 
i kolęd rozległo się beczenie ma-
łej owieczki, w której rolę wcieli-
ła się 5-letnia Maja. Za ten spek-
takl zespół otrzymał tytuł laurea-
ta i w nagrodę wystąpił podczas 

uroczystego zakończenia przeglą-
du. Tytuł laureata otrzymali rów-
nież Zespół Piosenki i Tańca „Tir-
litonki” z SP nr 4, „Niby na niby” 
z SP w Robuniu oraz „Milutek” 
ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego „Okruszek” 
w Kołobrzegu. Ksiądz dziekan Ry-
szard Andruszko wręczył specjal-
ne nagrody dla Wojtka z SP w 
Gościnie za rolę Jasia, dla zespołu 
ze Starnina za niezwykle wzrusza-
jące ukazanie postaci z bajek, po-
dążających z hołdem do nowo na-
rodzonego Jezusa oraz dla SOSW 
„Okruszek” w Kołobrzegu i ze-
społu „Iza” z SOSW z Koszalina. A 
prezydent miasta Janusz Gromek 
obiecał, że V Przegląd Jasełek od-
będzie się już na scenie Regional-
nego Centrum Kultury. 

 MARZENA BAMBER

 N E K R O L O G 

Przegląd jasełek

Betlejem jest wszędzie

Reprezentacja zespołu „Inicjatywa 
Teatralna Rusowo” ze Szkoły 
Podstawowej w Rusowie odbiera 
wyróżnienie i nagrodę  
za przedstawienie „Gwiazda nas  
tu przywiodła”

Zespół ze SP w Starninie w gminie 
Rymań po raz pierwszy wystąpił 
na przeglądzie. Z hołdem do nowo 
narodzonego Jezusa przyszli nie 
tylko pastuszkowie, Trzej Królowie 
i aniołowie, ale i postacie z bajek: 
Kopciuszek, Czerwony Kapturek, 
sierotka Marysia, Jaś i Małgosia, 
Calineczka i stary Rybak ze Złotą 
Rybką

Zespół „Milutek” 
z SOSW 
„Okruszek” 
odbiera nagrody  
i dyplom 
laureata 
przeglądu

Z
D

JĘ
C

IA
 M

AR
Z

EN
A 

BA
M

BE
R

 Najserdeczniejsze wyrazy głębokiego współczucia  
składamy

KS. KAN. RYSZARDOWI HENDZLOWI
proboszczowi parafii 

pw. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie
z powodu śmierci

ŚP. 
MATKI 

oraz 

KS. MARCINOWI LIPNICKIEMU
wikariuszowi w parafii 

pw. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie
z powodu śmierci

ŚP. 
BABCI 

Łączymy się z naszymi księżmi w modlitwie  
i w zadumaniu nad tajemnicą śmierci modląc się:

w Chrystusie zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego  
zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona  

konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy  
przyszłej nieśmiertelności.

Akcja Katolicka przy parafii św. Józefa Rzemieślnika 
w Koszalinie
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Dlaczego matura z matematyki? 

Matma wraca do łask 
Z profesorem nadzwyczajnym  
dr hab. inż. Witoldem 
Gulbińskim z Instytutu 
Mechatroniki, Nanotechnologii  
i Techniki Próżniowej  
na Politechnice Koszalińskiej, 
rozmawia Mateusz Mularski.

MATEUSZ MULARSKI: Po ćwierć-
wieczu, w 2010 roku, ucznio-
wie znów będą obowiązkowo 
zdawać matematykę na ma-
turze. Myśli Pan, że to dobry 
pomysł? 

PROF. WITOLD GULBIŃSKI: – 
Oczywiście. Jest to szczegól-
nie dobra decyzja dla kandyda-
tów na uczelnie techniczne, ale 
nie tylko. Matematyka nie jest 
jedynie operacyjną umiejętnoś-
cią liczenia, stosowania jakichś 
zaawansowanych metod ma-
tematycznych. Przede wszyst-
kim matematyka gimnastykuje 
umysł, to jest trening umiejęt-
ności analizowania i uogólnia-
nia, pozwala zrozumieć współ-
czesny świat. W związku z tym 
takie przygotowanie, nawet po-
za studiami technicznymi, jest 
rzeczą bardzo pożyteczną. Jest 
to pomysł idący w dobrym kie-
runku, tylko pytanie, jak to zo-
stanie zrealizowane? Chodzi o 
to, żeby nie wylać dziecka z ką-
pielą – przywrócimy matema-
tykę, a wymagania będą tak ni-
skie, jakby ich wcale nie było. 

Czy kiepski stan nauczania 
matematyki przekłada się na 
jakość wiedzy studentów po-
litechniki? 

– Mamy w tej chwili prawie 
zapaść, jeśli chodzi o kandy-
datów na studia techniczne na 
politechnice, co jest odzwier-
ciedleniem ogólnej sytuacji w 
całym kraju. Polska ma jeden z 
najniższych w Europie wskaź-
ników studentów studiujących 
na studiach technicznych. Ma-
my coraz mniej inżynierów i 
zaczynają być problemy. Du-
że firmy w Koszalinie mówią, 

że jak trzeba zatrudnić 
inżyniera, to mimo że 
jest bezrobocie, poja-
wia się duży problem 
– nie ma ludzi. 

Młodzi po prostu 
boją się matematyki i 
fizyki. A jak już przeła-
mią w sobie ten strach 
i przychodzą do nas na przy-
kład na wydział, pojawia się 
problem z tym, co oni rzeczy-
wiście umieją. Bo właściwie za-
czynamy uczenie od powtórki 
szkoły średniej. Oprócz regu-
larnych zajęć z matematyki or-
ganizujemy dodatkowe zajęcia 
wyrównujące. Działamy tak, by 
zapełnić luki edukacyjne. 

Co można zrobić, żeby zainte-
resować młodzież kierunkami 
technicznymi? 

– Nasz instytut kładzie du-
ży nacisk na nowoczesne tech-
nologie plazmowe, cytoplazmy 
i tym podobne rzeczy. To są 
wszystko zagadnienia niezwy-
kle interesujące. Można poka-
zać bardzo efektowne doświad-
czenia, układy sterujące, robo-
ty, procesy plazmowe itp. Za-
praszamy uczniów, począwszy 

od gimnazjów, jeździ-
my do szkół, organi-
zujemy pokazy. Chodzi 
o to, by pokazać, że 
nie taki diabeł straszny, 
że to nie są tylko gołe 
równania na tablicy na-
pisane kredą, ale że te 
równania opisują rze-

czywistość, którą daje się poka-
zywać, rozumieć, procesy, które 
można wykorzystać do produk-
cji nowych materiałów i urzą-
dzeń. Bo przecież to, że każ-
dy student ma w kieszeni ko-
mórkę, jest wynikiem rozwoju 
elektroniki i wiedzy o materia-
łach. Gospodarka będzie wyma-
gać zmiany negatywnego tren-
du. Jest mnóstwo nowych tech-
nologii, powstających lub im-
portowanych do Polski, i są po-
trzebni ludzie, którzy będą w 
stanie poruszać się wśród tych 
technologii i sprostać wymaga-
niom rynku. 

Jest także pomysł, by zachę-
cać studentów ofertami finan-
sowymi…

– To jest oczywiście jeden 
ze sposobów. Jak mamy kry-
zys, to trzeba stosować środ-

ki nadzwyczajne. Mogę tu po-
dać przykład prezydenta Wroc-
ławia, który daje automatycz-
nie stypendia prawie wszystkim 
studentom decydującym się na 
studia techniczne. Był taki po-
mysł na poziomie rządowym, 
gdzie mówiło się o stypendiach 
dla studentów studiów tech-
nicznych. Tu, na wydziale, byli-
śmy bardzo podnieceni tym po-
mysłem, liczyliśmy na to, że to 
pomoże nam przyciągnąć stu-
dentów, ale potem się okaza-
ło, że pula pieniędzy europej-
skich ma być bardzo ograni-
czona i w związku z tym zna-
czenie tego procesu nie będzie 
wielkie. Oczywiście Politechni-
ka Koszalińska szuka sposobów 
na zdobycie pieniędzy na sty-
pendia. Problemem jest kwe-
stia dostępu do tego rodzaju 
pieniędzy. Aktualnie przygląda-
my się uważnie Europejskie-
mu Funduszowi Społecznemu 
(ESF); tam szukamy możliwości 
finansowania. Ale chcemy przy-
ciągać studentów głównie tym, 
czego mają się uczyć, a nie sa-
mymi pieniędzmi, choć sądzę, 
że takie wsparcie dla wielu by-
łoby kluczowe.

 

– Matematyka 
gimnastykuje 
umysł i pozwala 
zrozumieć 
współczesny 
świat – zapewnia 
prof. Witold 
Gulbiński
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Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecinku

Dom otwartego serca
Siostry niepokalanki 
zamieszkały w Szczecinku 
zaraz po wojnie. Od razu 
zabrały się za pracę, 
bo zadań i potrzeb na 
Ziemiach Odzyskanych 
było co niemiara. 

– Zgromadzenie utra-
ciło klasztory na Wscho-
dzie i siostra Krysta 
Szembek (prawnuczka 
Aleksandra Fredry) zosta-
ła wysłana z misją znale-
zienia nowego miejsca – 
opowiada s. Maria Broni-
sława, przełożona szcze-
cineckiego domu. – Je-
chała do Koszalina, po 
drodze zatrzymała się w 
Szczecinku, gdzie praco-
wał ks. Antoni Sałaga. 
Przekonał siostrę, żeby 
została. Pomógł w za-
łatwianiu formalności. 
Siostry od razu zabra-
ły się do pracy: otworzy-
ły przedszkole i na proś-
bę kuratorium włączy-
ły się w organizowanie 
szkół. Potem były kolej-
ne prośby o pomoc – re-

patriantom, ludziom sa-
motnym, pokrzywdzo-
nym, ubogim. Drzwi do-
mu i serca sióstr były i 
są otwarte. Mieszkańcy 
Szczecinka darzą siostry 
wielką życzliwością i za-
ufaniem, bo niepokalan-
ki utrwaliły się w świa-
domości mieszkańców 
jako niosące pomoc, do-
bre słowo i ciężko pra-
cujące. Oprócz katechi-
zowania, uczyły różnych 
przedmiotów w szczeci-
neckich liceach, a s. Kry-
sta uczyła nawet historii 
na kursach dla milicjan-
tów! Mimo licznych za-
jęć znajdowała jeszcze 
czas na pracę naukową 
– w 1948 r. opubliko-
wała broszurę „Z dzie-
jów Pomorza Zachod-
niego. Szczecinek”. S. 
Stefania zaś malowa-
ła obrazy kościelne. 
Dzięki niepokalan-
kom udało się ura-
tować wiele eks-
ponatów, wyrzu-
conych po prostu 
z muzeum przez 
żołnierzy, i war-
tościowych ksią-
żek w języku nie-
mieckim. Sporo 
z tych znalezisk 
odnalazło swe 

miejsce na Uniwersyte-
cie Toruńskim i KUL-u. 

Wspierać 
duchowo
i materialnie 

– W 1948 r., „na pole-
cenie wyższych władz”, 
siostry musiały odejść ze 
szkół, chociaż były tam 
wysoko cenione – konty-
nuuje opowieść s. prze-
łożona. – S. Stefania za-
częła wówczas uczyć re-
ligii po wioskach, wsta-
wała o czwartej rano, 
by dotrzeć do odległych 
miejscowości. Trwała też 
praca charytatywna – s. 
Przemysławę, staruszkę, 
która przyjechała tu z 
Wołożyna, całe miasto 
znało jako „anioła opie-
kuńczego” i kochało, po-
dobnie jak s. Florianę, 
prowadzącą świetlicę.

Niepokalanki w 
Szczecinku znają zwłasz-

cza chorzy i samotni, do 
których siostry idą z do-
brym słowem, pociesze-
niem i modlitwą. Dom 
zakonny sióstr był za-
wsze ogniskiem życia re-
ligijnego – tu gromadzi-
li się również ci, którzy 
nie mogli jawnie uczest-
niczyć w Mszach św. w 
swoich parafiach. Sio-
stry odwiedzały też naj-

biedniejszych, wspiera-
ły ich materialnie, orga-
nizowały zbiórki odzie-
ży i żywności. W czasie 
stanu wojennego dom 
sióstr niepokalanek stał 
się miejscem rozdzie-
lania darów z zagrani-
cy. Od roku 1990 wró-
ciły do pracy w szko-
łach. – Dwie siostry kate-
chizują w szkołach pod-
stawowych i przedszko-
lach, jedna jako wolonta-
riuszka chodzi do hospi-
cjum, ma prawdziwy dar 
kontaktu z podopieczny-
mi placówki – opowia-
da o pracy w Szczecin-
ku s. Maria Bronisława. 
– Czasami ludzie pro-
szą nas, abyśmy popro-
wadziły modlitwy, Róża-
niec przy zmarłych. Pro-
wadzimy również świet-
licę profilaktyczno-wy-
chowawczą. 

BEATA STANKIEWICZ

DWA POWOŁANIA
S. MARIA BRONISŁAWA – MATEMATYCZKA
– W moim życiu powołanie za-
konne przeplata się z pedagogicz-
nym. Kiedy rodzice wraz ze mną, 
kilkumiesięcznym dzieckiem, wra-
cali z niewoli w Niemczech, cięż-
ko zachorowałam. Mama ofiarowa-
ła mnie Matce Bożej. Wyzdrowiałam i po kilku-
nastu latach postanowiłam iść do klasztoru, ale 
mama stwierdziła: najpierw musisz zdobyć za-
wód. Poszłam więc do księdza, powiedział mi 
to samo, pomyślałam: chyba tak trzeba. W li-
ceum pedagogicznym na Śląsku tak się wszyst-
ko potoczyło, że myśli o zakonie odpłynęły. Po 
paru latach, już jako dorosła osoba, pojecha-
łam z kuzynką na wycieczkę – oficjalnym ce-
lem była jakaś miejscowość za Częstochową. 
Zatrzymałyśmy się na Jasnej Górze. Tam spot-
kałam siostry niepokalanki, dowiedziałam się, 
że one uczą dzieci, młodzież, odezwało się 
pragnienie z lat dziecięcych. Wymieniłyśmy je-
den, drugi list, pojechałam do Szymanowa, wy-
powiedziałam pracę i znalazłam się w klasz-
torze. Na kolejnych placówkach, już jako sio-
stra, uczyłam w Szymanowie, Nowym Sączu, 
Jarosławiu, przeważnie matematyki. Teraz od 
sierpnia 2006 r. jestem w Szczecinku, i tu też 
douczam dzieci.

Białe habity niepokalanek 
w Szczecinku znają chyba 
wszyscy
Poniżej z lewej:
Niepokalanki podczas 
Eucharystii zakładają 
szafirowe płaszcze.
Na zdjęciu s. Rozemaria
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