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koszaliŃsko-koŁobrzeski

W Koszalinie w ostatnich latach 
powstało kilka ciekawych 
obiektów sportowych, które 
dobrze służą mieszkańcom, 
chętnie uprawiającym sport bądź 
lubiącym wypoczywać na świeżym 
powietrzu. 

Nowe inwestycje zostały 
ukierunkowane przede wszyst-
kim na zaspokojenie potrzeb i 
rozwój najmłodszych koszali-
nian. Oprócz tego, że w szkołach 
jest sporo sportowych zajęć po-
zalekcyjnych, które współfinan-
suje koszaliński samorząd, sys-
tematycznie poprawiana jest ba-
za sportowa. Świadczą o tym nie-
dawno zakończone inwestycje: 
nowe hale sportowe przy II LO i 
Szkole Podstawowej nr 9, boisko 
ze sztuczną nawierzchnią przy 
Gimnazjum nr 6, wyremontowa-
na hala sportowa przy Zespo-
le Szkół nr 2, Sportowa Dolina, 
obiekty Bałtyku. W najbliższych 
miesiącach rozpocznie się bu-
dowa nowoczesnego komplek-
su boisk przy Zespole Szkół nr 

13 przy ul. Franciszkań-
skiej. – Jeszcze w tym 
roku spodziewać się 
tam możemy wielofunk-
cyjnego boiska, placu 
zabaw dla dzieci młod-
szych, miejsca do gry w 
tenisa stołowego, a tak-
że uporządkowania i oświetle-
nia terenu. Rok później przystą-
pimy do budowy boiska główne-
go oraz trzyrzędowej widowni. 
Urząd Miejski w Koszalinie wy-
dał już pozwolenie na budowę, 
której kosztorys inwestorski się-
ga 3,8 mln złotych – mówi Miro-

sław Mikietyński, prezy-
dent Koszalina. 

W Urzędzie Miej-
skim w Koszalinie trwa 
właśnie wyłanianie wy-
konawcy przedsięwzię-
cia. Do przetargu zgło-
siło się aż 6 firm, które 

zaoferowały wykonanie inwesty-
cji za kwoty od 2 mln 860 tysięcy 
złotych do 3 mln 605 tysięcy zło-
tych. W tej chwili komisja prze-
targowa sprawdza złożone doku-
menty i przystępuje do dalszych 
prac w tym zakresie. 

Julia Markowska
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Nowe hale są  
w wielu 
miejscach naszej 
diecezji. Ostatnio 
uroczyście 
otwarto piękną 
halę w Tucznie

dzieci będą miały gdzie się bawić

Nowe boiska
Gdy usłyszymy w cza-

sie Mszy świętej o 
pomaganiu najsłabszym, 
często robimy rachunek 
sumienia. Przypominamy 
sobie wtedy, kiedy wspar-
liśmy ubogiego kilkoma 
złotymi, na myśl przycho-
dzą podarowane bied-
niejszym ubrania, w któ-
rych już nie chodzimy, 
czy modlitwa za ofiary 
katastrof. Są to pojedyn-
cze ofiary. Najtrudniej 
jest pomagać w sposób 
zorganizowany i ciągły, 
bo wymaga to niezwy-
kłego poświęcenia i sys-
tematyczności. Dlatego 
bardzo ważne jest, by 
docenić pracę członków 
Caritas parafialnych, dla 
których pomaganie jest 
faktycznym oddawaniem 
siebie. O unijnym pro-
gramie pomocowym, w 
który już od pięciu lat 
włącza się nasza diece-
zjalna Caritas, piszemy na 
s. IV–V. 

Załoga kutra Koł-116 wracała po kilku-
dniowym połowie do rodzimego por-

tu. Niestety niemal u kresu podróży w łodzi 
zepsuł się silnik i rozpoczął się sztorm. Nie 
udało się dopłynąć. Trzynastometrowy drew-
niany kuter osiadł na mieliźnie około dwu-
stu metrów od brzegu. Na pomoc rybakom 
błyskawicznie ruszyli ratownicy Brzegowej 
Stacji Ratownictwa w Kołobrzegu. Udało im 
się podjąć dwóch rybaków z wody, trzecie-
go natomiast z pokładu. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało. Skończyło się na przemarz-

nięciu. Tego samego dnia 
zatonął kuter Mrze-10. 
Czteroosobowa załoga, 
która w porę zeszła na tra-
twę ratunkową, wyszła z 
opresji bez szwanku. Z po-
mocą przypłynął im statek 
ratowniczy Tajfun. 

Julia Markowska
redaktor wydania

PechOwy szTOrm
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Przy wietrze 
sięgającym 
ósemki w skali 
Beauforta 
doszło do 
dwóch morskich 
wypadków
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koszalin. Koszalińscy poli-
cjanci zatrzymali sprawcę wła-
mania do kiosku. Ponadto męż-
czyzna odpowie za wybicie 
szyb na jednym z przystanków 
w centrum miasta. Patrolujący 
w nocy ulice miasta policjan-
ci Sekcji Kryminalnej KMP w 
Koszalinie nadjechali w mo-
mencie, w którym Michał O. po 
wybiciu szyby w kiosku przez 
otwór wyciągał znajdujące się 
w zasięgu jego ręki przedmio-
ty. Został natychmiast zatrzy-
many, a mienie policjanci w 
całości zwrócili pokrzywdzo-
nemu. Mężczyzna był pijany. 
Wynik badania na zawartość 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu wskazał u niego pra-
wie dwa promile. Zatrzymany 
spędził noc w policyjnym 
areszcie. W toku prowadzo-
nych w sprawie czynności poli-

cjanci z Komisariatu I Policji w 
Koszalinie ustalili ponadto, że 
Michał O. tej samej nocy wy-
bił szyby na jednym z kosza-
lińskich przystanków autobu-
sowych. Chłopak ma 20 lat. Był 
karany za posiadanie narkoty-
ków. Teraz odpowie przed są-
dem za włamanie i zniszczenie 
mienia. Według przepisów ko-
deksu karnego, grozi mu do 10 
lat pozbawienia wolności.

Pomóżmy pogorzelcom

bińcze. O czwartej nad ra-
nem mieszkańców małej miej-
scowości Bińcze, położonej 
ponad 20 km od Czarnego, 
obudził ryk syren i hałas pę-
dzących samochodów straży 
pożarnej. Nad jednym z do-
mów zamieszkanym przez trzy 
rodziny unosiły się łuny ognia 
i dymu. Z daleka można by-
ło usłyszeć przeraźliwy krzyk 
i płacz ofiar pożaru, w tym 
zaledwie miesięcznego dziec-
ka państwa Kępczyńskich, naj-

młodszego z grona 12 dzieci. 
Na skutek tego nieszczęścia 
trzy rodziny potrzebują schro-
nienia, odzieży, mebli i in-
nych przedmiotów domowego 
użytku. Wszyscy, którzy chcie-
liby pomóc pogorzelcom, mo-
gą wpłacać ofiary pieniężne 
na rachunek Caritas Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej: 
PKO BP SA I/O Koszalin, 82 
1020 2791 0000 7102 0009 
0639, z dopiskiem „Pogorzelcy 
Bińcze”.
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Akcja DruiD
Mostowo. W marcową so-
botę policjanci z Sekcji Ruchu 
Drogowego KMP w Koszalinie 
angażowali się w unijny program 
naukowo-badawczy DRUID,  
realizowany na zlecenie Komisji 
Europejskiej. Głównym celem 
programu jest sprawdzanie, jak 
często kierowcy w różnych kra-
jach Europy kierują pojazda-
mi pod wpływem alkoholu lub 
środków podobnie działających. 
W ramach przedsięwzięcia ko-
szalińska drogówka współpra-
cowała z Instytutem Transportu 
Samochodowego. Do zadań po-
licjantów należało zatrzymywa-
nie samochodów do kontroli 
(na zdjęciu). Natomiast pracow-
nicy ITS poddawali kierowców 

dobrowolnemu i anonimowe-
mu badaniu pod kątem stwier-
dzenia w organizmie alkoho-
lu, narkotyku lub środka dzia-
łającego podobnie. Tym razem 
w ramach projektu przebadano 
kilkadziesiąt osób, a pobrane 
od nich próbki i ich wyniki będą 
stanowiły podstawę do sporzą-
dzenia wieńczącego projekt ra-
portu, odnoszącego się do zja-
wiska prowadzenia pojazdu po 
zażyciu alkoholu, leków i nar-
kotyków. Badania prowadzone 
będą przez okres 2 lat, a udział 
w nich bierze 19 krajów Unii 
Europejskiej. Akcja prowadzo-
na będzie cyklicznie i pracow-
nicy ITS wrócą do Koszalina w 
następnym kwartale. 

Zatrzymany sprawca włamania

Fundusz kontra stwardnienie rozsiane
borne-sulinowo. Trwają 
rozmowy pomiędzy dyrekcją 
ośrodka dla chorych na stward-
nienie rozsiane a Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Jeżeli 
obie strony nie dojdą do poro-
zumienia, to od kwietnia pla-
cówka przestanie przyjmować 
pacjentów, a pracujący w niej 
ludzie zostaną wysłani na urlo-
py. Jak już chyba wszyscy zdą-
żyli się przyzwyczaić, jeżeli w 
służbie zdrowia dochodzi do 
takich sytuacji, to najczęściej 
chodzi o pieniądze. Tak jest i 
w tym przypadku. Szczeciński 
oddział funduszu, tłumacząc 
się zmianą przepisów, zapro-
ponował dyrekcji ośrodka ob-
niżenie stawki na utrzyma-
nie chorego. Od nowego ro-
ku miałaby ona wynosić 60 zł, 
a nie jak dotychczas 85 zł za 
dobę. Zdaniem szefa placów-
ki nie da się prowadzić spe-
cjalistycznej rehabilitacji cho-

rych na stwardnienie rozsia-
ne. Tym bardziej że i tak prze-
bywający na czterotygodnio-
wych turnusach pacjenci pła-
cili za nie prawie dwa tysiące 
złotych (za wyżywienie i noc-
legi). Funkcjonowanie ośrod-
ka jest wielką niewiadomą. Od 
początku miesiąca, kiedy nie 
obowiązuje już stara umowa 
z NFZ, a nowa nie jest pod-
pisana, powinno się przestać 
przyjmować pacjentów. Jednak 
zdając sobie sprawę z tego, jak 
ważny jest dla chorych pobyt 
w placówce, nikt się na to nie 
zdecydował. Ośrodek, którego 
stworzenie kosztowało ponad 
9 mln złotych, oddano do użyt-
ku półtora roku temu. Jest on 
jedyną placówką tego typu na 
terenie naszej diecezji, drugą 
w Polsce. Zatrudnionych jest 
tutaj trzydzieści specjalistów, 
którzy zapewniają rehabilita-
cję na najwyższym poziomie.

spalony dom w Bińczach

Do tego kiosku włamał się pijany 
młody mężczyzna
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Czy współczesna młodzież 
jest gotowa do merytorycznej 
rozmowy na ważne tematy, ważne 
także dla jej teraźniejszości  
i przyszłości? Okazuje się, że tak!

– Jest to bardzo ciekawa dys-
kusja, na początku nie wiedzia-
łam, że to będzie tak ważki te-
mat, że ludzie będą się udzie-
lać, myślałam, że wszyscy usiądą 
i zamilkną, tylko słuchając – przy-
znaje Marta Chmielińska, uczen-
nica I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Mikołaja Kopernika w Ko-
łobrzegu. 

Okazją do rozmowy było zor-
ganizowane po raz trzeci Mię-
dzyszkolne Sympozjum „Śladami 
Jana Pawła II” w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Hotelarskich im. 
Emilii Gierczak w Kołobrzegu. W 
spotkaniu uczestniczyła młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych powia-
tu kołobrzeskiego oraz ucznio-
wie III klas gimnazjalnych z Ko-
łobrzegu.

Wśród zaproszonych gości był 
bp Edward Dajczak, ks. dr Da-
riusz Jastrząb oraz przedstawicie-
le wspólnoty Cenacolo. Rektor se-
minarium, który był pierwszym 
prelegentem, przybliżył młodzie-
ży koncepcję człowieka według 
Jana Pawła II jako fundament do 
rozmowy o tym, czy wolność 
jest dla człowieka błogosławień-
stwem, czy przekleństwem. Z tej 
wizji człowieka jako osoby (jed-
ność duszy i ciała) ksiądz rektor 
przedstawił papieskie filary „cy-
wilizacji miłości”: prymat osoby 
przed rzeczą, etyki przed techni-
ką, miłosierdzia przed sprawiedli-
wością i „więcej być” przed „wię-
cej mieć”.

młodzi szukają 
Biskup podzielił się swoim do-

świadczeniem ze spotkań z mło-
dzieżą, przyjeżdżającą na „Przy-
stanek Woodstock”. Spotykał tam 
młodych ludzi, którzy z różnych 
powodów przyjeżdżali na to spo-
tkanie: żeby więcej się napić, wię-
cej naćpać, czy po prostu posłu-
chać muzyki. Jednak takie zacho-
wanie nie było tylko chęcią zro-

bienia czegoś, co zaim-
ponuje kolegom. Często 
na koncert ten przyjeż-
dżają ludzie, którzy chcą 
doświadczyć obecności 
drugiego człowieka, za-
interesowania, którego 
nikt im nie okazuje w 
domach rodzinnych. 

– Bardzo mi się po-
dobało dzisiejsze sympo-
zjum, wiele się nauczy-
łam – powiedziała nam 
Paulina Pers z Gimna-
zjum nr 4. – Szczególnie 
zaciekawiło mnie świa-
dectwo biskupa Edwar-
da Dajczaka ze spotkań z 
młodzieżą na „Przystan-
ku Woodstock”. Myślę, że za rok, 
jak mi się uda, to też tu przyjadę.

Do usatysfakcjonowania Pau-
liny na pewno przyczynił się tak-
że fakt, że została ona obok Ka-
roliny Weremy z II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Henryka Sien-
kiewicza i Marcina Górnika z Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Hote-
larskich wyróżniona za napisanie 
pracy nt.: „Wszystko wolno, ale 
nie wszystko przynosi korzyść”. 
Słowa św. Pawła były wyznaczni-
kiem i drogowskazem tegorocz-
nych poszukiwań i zmagań zgro-
madzonej młodzieży.

co to jest wolność? 
– Sympozjum porusza bardzo 

ważne tematy i myślę, że powin-
no być więcej takich spotkań, bo 
mamy możliwość porozmawiać 
między sobą na temat wolności. 
Od niej wychodzimy, a nie wszy-

scy zdają sobie sprawę 
z tego, co to jest; mamy 
wpływ na swoje życie i 
powinniśmy o tym wie-
dzieć, podejmując tyl-
ko trafne wybory. Sko-
ro jednak dokonujemy 
także i tych złych, mu-
simy zdawać sobie spra-
wę z konsekwencji, któ-
re ponosimy – wyznaje 
Marta, która była jedną 
z aktywniejszych osób 
w odbywających się dys-
kusjach. Zdaniem Mar-
cina Górniaka z Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-
Hotelarskich im. Emilii 
Gierczak w Kołobrzegu, 

nierozsądne cieszenie się wolno-
ścią sprawia, że ludzie ogranicza-
jąc siebie, krępują tym samym in-
nych, a daleko idąca swoboda da-
je im ogromne szanse, ale stwa-
rza również pewne niebezpie-
czeństwo. 

Dobra robota 
– Jestem bardzo pozytywnie 

zaskoczony tym sympozjum. Z 
jednej strony powagą organizacji, 
zaproszonymi gośćmi, ale rów-
nież młodzieżą, która przyszła 
i zabierała głos w dyskusjach – 
powiedział Hubert Burzyński ze 
wspólnoty Cenacolo. – Kiedy ja 
chodziłem do szkoły średniej, nie 
było takiej możliwości, żebyśmy 
się spotkali w gronie takich oso-
bistości. Młodzież dostała szan-
sę, by otwarcie pytać i skonfron-
tować swoje poglądy, to bardzo 
fajne doświadczenie. Jestem czło-

wiekiem, który naprawdę szukał 
wolności w swoim życiu i niemal 
każdy temat, który był porusza-
ny, mnie dotyczył. Miałem kiedyś 
jeszcze bardziej zwariowane po-
glądy od nich i nigdy mi się nie 
zdarzyło, żeby ktoś mi tłumaczył 
takie rzeczy, dyskutował ze mną. 
Musiałem szukać sam. 

 Monika Jakubiec

trzeba rozmawiać 

Co to jest wolność?

DylemaTy młODych
„Młodzi ludzie narażeni są na po-
dejmowanie niewłaściwych decy-
zji. W obecnych realiach – do-
stęp do wszelkich używek: nar-
kotyków, alkoholu, papierosów 
jest bardzo duży. Młodzi sięga-
ją po to z różnorakich przyczyn. 
Należą do nich przede wszystkim: 
ciekawość, brak silnej woli, nie-
odpowiednie środowisko, w któ-
rym się przebywa, a także nie-
umiejętność powiedzenia – nie. 
Prowadzi to do uzależnienia, a 
nawet do śmierci. (…) Dostrzec 
tu można uniwersalną konkluzję: 
to, co jest ogólnodostępne – czę-
sto do niczego nie prowadzi, nie 
ma żadnych wartości. Na pewno 
zaś nie uczyni naszego życia bar-
dziej wartościowym”.
Fragment nagrodzonej pra-
cy Karoliny Weremy z II LO  
w Kołobrzegu.



Powyżej od lewej: 
Świadectwo 
bp. edwarda 
Dajczaka 
spotkało się 
z życzliwym 
przyjęciem 
młodzieży

Ks. dr Dariusz 
Jastrząb, rektor 
seminarium, 
przybliżył 
młodzieży 
koncepcję 
człowieka 
według Jana 
Pawła II
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Wubiegłym roku 
dzięki współpracy 
Caritas z Agencją 
Rynku Rolnego, 

Caritas parafialnymi i parafia-
mi z terenu diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej do ludzi po-
trzebujących trafiło ponad mi-
lion kilogramów żywności.

– Dzięki ciężkiej i odpo-
wiedzialnej pracy wiernych z 
Caritas parafialnych po raz ko-
lejny uda się nam pomóc naj-
biedniejszym – mówi ks. Pa-
weł Brostowicz, dyrektor die-
cezjalnej Caritas. – Chciałbym 
serdecznie podziękować im za 
wysiłek, który w te działania 
wkładają. Robiąc to, pokazują 
swoją ludzką dojrzałość i od-
powiedzialność za słabszych. 

Po pomoc mogą się zgła-
szać osoby dotknięte różnymi 
formami ubóstwa. Szczegóło-
we zasady i warunki jej otrzy-
mania będą podawane w Ca-
ritas parafialnych i parafiach, 
które przystąpiły do realizacji 
tego programu. 

Caritas Diecezji Koszaliń-
sko-Kołobrzeskiej pokrywa 
koszty związane z realizacją 
programu. Płaci za transport, 
rozładunek, utrzymanie maga-
zynu. – Dlatego zwracamy się 
do ludzi dobrej woli o wspar-
cie finansowe – mówi ks. Bro-
stowicz. – Ofiary można wpła-
cać na nasz rachunek: PKO BP 
S.A. I/O Koszalin 82 1020 2791 
0000 7102 0009 0639 ”PEAD”.  
Za wszelkie formy pomocy 
przy realizacji tego programu 
składam serdeczne „Bóg za-
płać”. 

� 

Dekanat barwice
  Caritas parafii pw. św. Judy 

tadeusza, ul. Stary Chwalim 
51, 78-461 Stary Chwalim

  Caritas parafii pw. tróJCy 
święteJ, ul. Moniuszki 20, 
78-440 Czaplinek 

  Caritas parafii pw. św. stefana, 
plac Wolności 8, 78-460 Bar- 
wice

  Caritas parafii pw. Matki BożeJ 
króloweJ polski, ul. 1 Maja 1, 
78-450 Grzmiąca

  parafia pw. Matki BożeJ ró-
żańCoweJ, ul. Siemczyno 68,  
78-551 Siemczyno

Dekanat białogarD
  Caritas parafii pw. naJświęt-

szego serCa pana Jezusa, ul. 
Dąbrowszczaków 5, 78-200 
Białogard

  Caritas parafii pw. św. Jadwigi, 
ul. Świdwińska 1A, 78-200 
Białogard

  parafia pw. św. Jana kantego, 
ul. Dobrówko 12, 78-214 
Dobrowo

  Caritas parafii pw. wnieBo- 
wzięCia nMp, ul. Białogórzy-
no 14, 78-200 Białogard

Dekanat bobolice
  Caritas parafii pw. wnieBo-

wzięCia nMp, ul. Kościelna 1, 
78-430 Bobolice

  Caritas parafii pw. MB 
wspoMożenia wiernyCh, ul. 
Manowo 21 B, 76-015 Ma-
nowo

  Caritas parafii pw. naJświęt-
szeJ Maryi panny, ul. Jeziorna 
1A, 78-425 Biały Bór

  parafia MB doBreJ rady w 
staryM wierzChowie, Stare 
Wierzchowo 25, 78-411 
Wierzchowo

  Caritas parafii śś. apostołów 
piotra i pawła w kłaninie, ul. 
Kłanino 10, 78-020 Bobo-
lice

Dekanat czarne
  Caritas parafii pw. św. wa-

wrzyńCa MęCzennika w Brze- 

ziu, ul. Koszalińska 39, 
77-304 Rzeczenica

  Caritas parafii wnieBowzię-
Cia nMp, ul. Kościuszki 13, 
77-330 Czarne

  Caritas parafii pw. święteJ ro-
dziny i św. Jana ChrzCiela,  
ul. Bińcze 56, 77-324 Bińcze

  Caritas parafii pw. Chrystusa 
króla wszeChświata, Krze-
mieniewo 18, 77-325 Krze-
mieniewo

  Caritas parafii pw. naJświęt-
szego serCa pana Jezusa i św. 
MikołaJa, ul. Przechlewska 
15, 77-304 Rzeczenica

Dekanat Darłowo
  Caritas parafii pw. św. ger-

trudy, ul. Cmentarna 1, 76-150 
Darłowo

  Caritas parafii pw. MB Często-
ChowskieJ, ul. Franciszkańska 
4, 76-150 Darłowo

Dekanat Drawsko 
PoMorskie
  Caritas parafii pw. zMartwyCh- 

wstania pnJCh, ul. Kilińskie-
go 6, 78-500 Drawsko Pomor- 
skie

  Caritas parafii pw. św. Jadwi-
gi króloweJ, ul. Podmiejska 
16 A, 78-520 Złocieniec

  Caritas parafii pw. wnieBo-
wzięCia nMp, ul. Bohaterów 
Warszawy 25, 78-250 Złocie- 
niec

  Caritas parafii pw. św. pawła,  
ul. Dworcowa 5, 78-500 
Drawsko Pomorskie

  Caritas parafii pw. św. woJ-
CieCha BM, ul. Orła Białego 
5, 78-530 Wierzchowo Po-
morskie

Dekanat gościno
  Caritas parafii pw. św. andrze-

Ja BoBoli, ul. Kościelna 1,  
78-120 Gościno

Dekanat Jastrowie
  Caritas parafii pw. MB od wyku- 

pu niewolników, ul. Niepodleg-
łości 54, 64-965 Okonek

  Caritas parafii pw. nMp 
króloweJ polski, ul. 1 Maja 5, 
64-915 Jastrowie

  Caritas parafii pw. św. MiChała 
arChanioła, ul. Kieniewicza 
44, 64-915 Jastrowie

  Caritas parafii pw. śś. apo-
stołów piotra i pawła, ul. Sło-
wackiego 1, 64-916 Lędy- 
czek

Dekanat kołobrzeg
  Caritas parafii pw. św. woJ-

CieCha w kołoBrzegu, ul. św. 
Wojciecha 7, 78-100 Koło-
brzeg

  Caritas parafii pw. św. MiCha- 
ła arChanioła, ul. Ostrobram-
ska 1, 76-106 Podczele

  Caritas parafii pw. św. Jana 
ChrzCiCiela, ul. Jana Pawła II 7,  
78-133 Sarbia

  Caritas parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego, ul. Mieszka I 5, 
78-100 Kołobrzeg

  Caritas parafii pw. Matki Bo-
żeJ uzdrowienia ChoryCh, ul. 
Wyzwolenia 14a, 78-131 
Dźwirzyno

  Caritas parafii pw. podwyż-
szenia krzyża świętego, ul. 
B. Chrobrego 10-12, 78-111 
Ustronie Morskie

Dekanat koszalin
  Caritas parafii pw. św. Józefa 

rzeMieślnika, ul. Łużycka 12A,  
75-113 Koszalin

  Caritas parafii pw. św. woJ-
CieCha, ul. Zwycięstwa 248, 
75-665 Koszalin

  Caritas parafii pw. św. ignaCe-
go z loyoli, ul. Leonida Teligi 
15-17, 75-257 Koszalin

  Caritas parafii pw. duCha 
świętego, ul. Staszica 38, 
75-452 Koszalin

  parafia pw. św. MarCina, ul. 
Zwycięstwa 202 A, 75-901 
Koszalin

Dekanat Miastko
  Caritas parafii pw. niepokalanego 

serCa nMp, ul. Bytowska 8, 
77-235 Trzebielino

Od pięciu lat Caritas 
Diecezji Koszalińsko- 

-Kołobrzeskiej uczestniczy 
w programie 

pomocowym, 
skierowanym 

do ubogich 
mieszkańców Unii 

europejskiej. 

caritas naszej diecezji bierze udział w unijnym programie pomocowym

Pomagamy ubogim
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  Caritas parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego, ul. Wieżowa 
13, 77-200 Miastko

  Caritas parafii pw. narodze-
nia nMp, ul. Kościelna 1, 
77-220 Koczała

  Caritas parafii pw. św. Jana 
Bosko, ul. Suchorze 57, 
77-233 Suchorze

Dekanat Mielno
  Caritas parafii pw. św. anto-

niego padewskiego, ul. 
Kościelna 1, 76-031 Mścice

  Caritas parafii pw. wnieBo-
wzięCia nMp, ul. Nadmorska 
17, 76-034 Sarbinowo

  Caritas parafii pw. św. anto- 
niego padewskiego w osie-
kaCh, ul. Bałtycka 15, 76-063 
Sucha Koszalińska

Dekanat Mirosławiec
  parafia pw. św. BartłoMieJa 

apostoła w rzeCzyCy, ul. Rze-
czyca, 78-640 Tuczno

  parafia pw. św. antoniego, 
ul. Zwycięstwa Wojska Pol-
skiego 4, 78-630 Człopa

  Caritas parafii pw. wnieBo-
wzięCia nMp, ul. Moniuszki 1,  
78-640 Tuczno

  parafia pw. Chrystusa króla 
w luBnie, ul. Lubno 31, 
78-300 Wałcz

  parafia pw. św. wawrzyńCa 
w rudkaCh, ul. Rudki 14, 
78-607 Dębołęka

  parafia pw. Matki BożeJ Bo-
lesneJ w MielęCinie, ul. 1 Ma-
ja 4, 78-630 Człopa

Dekanat Piła
  Caritas parafii pw. św. Józefa 

oBluBieńCa naJświętszeJ Ma-
ryi panny, ul. Korczaka 79, 
64-920 Piła

  Caritas parafii pw. św. sta-
nisława kostki, ul. Browarna 
13, 64-920 Piła

  Caritas parafii pw. święteJ 
rodziny, ul. św. Jana Bosko 
1, 64-920 Piła

  Caritas parafii pw. św. rafała 
kalinowskiego, 

al.  Niepodległości 148, 64-920 
Piła
  Caritas parafii pw. MB Czę-

stoChowskieJ, ul. Orla 29, 
64-920 Piła-Motylewo

  CentruM Charytatywno-opie- 
kuńCze Caritas pw. MB z 
lourdes, ul. Kossaka 16, 
64-920 Piła

Dekanat Polanów
  Caritas parafii pw. Matki BożeJ 

różańCoweJ, ul. Mickiewicza 
6B, 77-230 Kępice

Dekanat Połczyn- 
-zDróJ
  Caritas parafii pw. Matki BożeJ 

CzęstoChowskieJ w lipiu, Lipie 
21, 78-331 Rąbino

  Caritas parafii pw. św. Józefa 
oBluBieńCa nMp, ul. Cmen-
tarna 9, 78-320 Połczyn- 
-Zdrój

  parafia pw. wnieBowzięCia naJ-
świętszeJ Maryi panny, ul. To- 
porzyk 3, 8-326 Toporzyk

  parafia niepokalanego poCzę- 
Cia naJświętszeJ Maryi panny, 
ul. 22 Lipca 2, 78-320 Poł-
czyn-Zdrój

  Caritas parafii pw. śś. piotra 
i pawła, ul. Spacerowa 19, 
78-452 Krosino

Dekanat sławno
  Caritas parafii pw. wnieBo-

wzięCia nMp, ul. Rapackiego 
24, 76-100 Sławno

  Caritas parafii pw. św. sta- 
nisława kostki w słono-
wiCaCh, ul. Słonowice 7, 
76-251 Kobylnica

  Caritas parafii pw. św. andrzeJa 
BoBoli w suleChówku, ul. 
Sulechówko 1, 76-142 Male-
chowo

  Caritas parafii pw. naJświętszeJ 
Maryi panny króloweJ polski 
w warszkowie, Warszko- 
wo 136B, 76-100 Sławno

Dekanat słuPsk- 
-wschóD
  Caritas parafii pw. św. woJ-

CieCha BM we włynkówku, 
ul. Na Wzgórzu 2, 76-200 
Słupsk

  Caritas parafii pw. naJświęt-
szego serCa Jezusowego, ul. 
Armii Krajowej 22, 76-200 
Słupsk

  Caritas parafii pw. nMp kró-
loweJ różańCa świętego, ul. 
Dominikańska 1, 76-200 
Słupsk

  Caritas parafii pw. św. Jana 
kantego, ul. Leśna 7 A, 
76-200 Słupsk

  Caritas parafii pw. św. an-
toniego padewskiego, ul. Osied- 
le 33C, 76-219 Jezierzyce 
Słupskie

Dekanat słuPsk- 
-zachóD
  Caritas parafii pw. św. Ma-

ksyMiliana kolBego, ul. Piłsud-
skiego 20, 76-200 Słupsk

  Caritas parafii pw. św. fau-
styny kowalskieJ, ul. S. Konar- 
skiego 17, 76-200 Słupsk

Dekanat szczecinek
  Caritas parafii pw. św. krzysz-

tofa, ul. 3 Maja 1 A, 78-400 
Szczecinek

  Caritas parafii pw. naro-
dzenia naJświetszeJ Maryi 
panny, ul. 3 Maja 1 A, 78-400 
Szczecinek

  Caritas parafii pw. św. ro-
zalii, ul. Kościuszki 91, 
78-400 Szczecinek

  Caritas parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego w szCzeCinku, 
ul. Kołobrzeska 3, 78-400 
Szczecinek

  parafia pw. duCha świętego, 
ul. Klasztorna 23, 78-400 
Szczecinek

Dekanat świDwin
  Caritas parafii pw. św. szCze-

pana, ul. Koszalińska 8, 
78-125 Rymań

  Caritas parafii pw. Matki Bo-
żeJ różańCoweJ, ul. Kolejowa 
10, 78-314 Sławoborze

  Caritas parafii pw. wnieBo-
wstąpienia pańskiego, Brzeżno 
24, 78-316 Brzeżno

Dekanat trzcinka
  Caritas parafii pw. Matki Bo-

żeJ saletyńskieJ, ul. Witosa 5, 
64-980 Trzcianka

  Caritas parafii pw. naJświęt-
szego serCa pana Jezusa, ul. 
Poznańska 12, 64-761 Krzyż 
Wielkopolski

Dekanat ustka
  Caritas parafii pw. Matki BożeJ 

CzęstoChowskieJ, Duninowo 
43, 76-263 Duninowo

  Caritas parafii pw. św. o. pio,  
ul. Wilcza 1A/1, 76-270 Ust-
ka

  Caritas parafii pw. naJświęt- 
szego zBawiCiela, ul. Mary-
narki Polskiej 81a, 76-270 
Ustka

  Caritas parafii pw. św. fran-
Ciszka z asyżu w wytownie, ul. 
Wytowno 40, 76-270 Ustka

  Caritas parafii pw. św. floria-
na, Postomino 92, 76-113 
Postomino

Dekanat wałcz
  Caritas parafii pw. wnieBowzię-

Cia nMp w skrzatuszu, ul. 
Skrzatusz, 64-930 Szydłowo

  Caritas parafii pw. św. JakuBa 
apostoła, ul. Główna 33, 
78-611 Szwecja

  Caritas parafii pw. Matki Bo- 
żeJ nieustaJąCeJ poMoCy, Szy- 
dłowo 4, 64-930 Szydłowo

  Caritas parafii pw. św. anto-
niego, ul. Orla 11, 78-600 
Wałcz

  Caritas parafii pw. tróJCy 
święteJ w róży wielkieJ, ul. 
Róża Wielka 26, 64-930 
Szydłowo

  parafia pw. św. anny, Strącz- 
no 25, 78-642 Strączno 
 

caritas naszej diecezji bierze udział w unijnym programie pomocowym
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Mamy prawdziwe dzieło sztuki – 
cieszył się w Niedzielę Palmową 
ks. Andrzej Bagiński, gospodarz 
kościoła pw. Narodzenia NMP  
w Rusinowie koło Postomina. Tego 
dnia wierni spotkali się, aby się 
modlić przed stacjami nowej Drogi 
Krzyżowej, namalowanej przez 
Biankę Rolando. 

Wiele lat wcześniej do te-
go kościoła na niedzielne nabo-
żeństwa razem z dziadkami, któ-
rzy mieszkali w pobliskim Łącku, 
przyjeżdżał Jacek Kołaczek, były 
parafianin, a obecnie prezes za-
rządu Hurtowni Aptekarzy „Ga-
lenica-Panax” ze Swarzędza koło 
Poznania. – Odczuwam duży sen-
tyment do tej świątyni. Znacz-
ną część dzieciństwa spędziłem 
u dziadków w Łącku. Wspólne z 
nimi niedzielne wyjazdy na Mszę 
św. były dla mnie wielkim wyda-
rzeniem – opowiada. 

To przywiązanie do miejsca 
pierwszych doświadczeń ducho-
wych tkwi w nim do dziś. Stąd w 
wakacje 2006 roku podczas po-
bytu w rodzinnych stronach przy-
prowadził do kościoła w Rusino-
wie swoich przyjaciół, wśród któ-
rych była Bianka Rolando, mają-
ca włoskie korzenie artystka z 
Poznania, na co dzień asystent-
ka w Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Ubogi wiejski kośció-
łek oczarował ją. Sama zapro-
ponowała, że chciałaby namalo-
wać dla niego Drogę Krzyżową. 
Po rozmowie z proboszczem ks. 
Andrzejem Bagińskim i dekla-
racji Jacka Kołaczka, że pokryje 
znaczną część kosztów, przystą-
piła do pracy. W sumie 
pracowała nad czter-
nastoma stacjami Dro-
gi Krzyżowej prawie 
dwa lata. 

16 marca wierni i zaproszeni 
goście, włącznie z burmistrzem 
Darłowa i władzami gminy Posto-
mino, na terenie której leży Rusi-
nowo, mieli okazję po raz pierw-
szy obejrzeć rezultat jej starań. 
Liturgię poprowadził ks. Bagiń-
ski, a rozważania komentujące 
sens poszczególnych stacji przy-
gotował dr Cezary Kościelniak, 
filozof, mąż Bianki Rolando. By-
ły formą interpretacji wszystkich 
obrazów namalowanych przez je-
go żonę. Kościelniak pokazywał 
głęboki sens filozoficzny i sym-
boliczny wykreowanych przez ar-
tystkę wizerunków Jezusa w ko-
lejnych fazach Jego zmagania się 
z krzyżem oraz użytych przez nią 
kolorów i ich zestawień. 

– Dzięki nim widać, że te ob-
razy nie były malowane, ale pi-
sane jak ikony. To była prawdzi-
wa uczta duchowa – podkreślał 
ksiądz Bagiński. Postano-
wił, że jeszcze przed let-
nim sezonem przygotuje 
wydawnictwo, zawiera-
jące reprodukcje stacji 
Drogi Krzyżowej z ko-
mentarzem Kościelnia-
ka. – To będzie atrak-
cja dla turystów – 
uważa. 

Jednocześnie pod-
czas tej uroczystości 
ogłosił, że wkrótce za-
mierza rozpocząć remont kościo-
ła w Rusinowie, który pełni rolę 
kościoła filialnego parafii w Łąc-
ku. Nie będzie to jednak łatwe, bo 
koszt remontu samej wieży ko-
ścielnej szacowany jest na ponad 
300 tysięcy złotych. Ksiądz pro-
boszcz liczy jednak, że uda mu się 
uzyskać na ten cel fundusze unij-
ne. Posiada już natomiast projekt 

wystroju prezbiterium, 
który przygotował Sta-
nisław Brach, znany ar-
tysta z Krakowa.

Zbigniew Marecki

Prywatni fundatorzy podarowali świątyni w rusinowie drogę krzyżową 

Dzieło sztuki z porywu serca

Zbigniew Marecki: Dlaczego 
zdecydowała się Pani podjąć 
namalowania Drogi Krzyżo-
wej? 

Bianka Rolando: – To był od-
ruch serca. Do tej pory nigdy nie 
zajmowałam się sztuką religijną. 
Moje zainteresowania koncen-
trują się bowiem wokół fotogra-
fii, instalacji i wideo. Jednak kie-
dy latem 2006 r. razem z przyja-
ciółmi poszłam na Mszę do tego 
kościółka, moją uwagę zwróciła 
rozwieszona na murach świąty-

ni dotychczasowa Dro-
ga Krzyżowa. Wy-
glądała jak sksero-
wane kartki w roz-
padających się ra-
mach. Wtedy po-
czułam, że chciała-
bym dla tego kościo-
ła namalować Drogę 
Krzyżową. Po rozmo-
wie z księdzem pro-
boszczem i zachęcie 
ze strony Jacka Ko-

łaczka, mojego przyjaciela, któ-
ry zdecydował się pokryć znacz-
ną część kosztów, przystąpiłam 
do pracy. 

To było duże wyzwanie? 

– Początkowo myślałam, że 
uporam się z tą pracą szybko, 
bo w głowie miałam wiele wy-
obrażeń Drogi Krzyżowej, któ-
re były realizowane na przestrze-
ni wieków. Jednak gdy zaczęłam 
myśleć nad wizerunkiem Jezusa 
Chrystusa, okazało się, że nie bę-
dzie to takie łatwe. Pół roku no-
siłam w sobie ten problem. Po-
tem pewnego dnia przyszło jed-
nak natchnienie i wtedy w ciągu 
dwóch dni namalowałam wize-
runki Jezusa na wszystkich sta-
cjach Drogi Krzyżowej. Później 
przez kilka miesięcy w wolnych 

chwilach pracowałam nad uzu-
pełnieniem kompozycji. W sumie 
malowanie zajęło mi dwa lata. 

Wzorowała się Pani na istnie-
jących Drogach Krzyżowych? 

– Tak naprawdę malowałam 
ją tak, jak mi serce dyktowało. 
Chciałam, aby wizerunek Jezusa 
nie był zbyt drastyczny ani kary-
katuralny, bo wtedy trudno jest 
się przed takim obrazem modlić. 
Zdałam sobie także sprawę, że 
trudność malowania Jezusa pod-
czas drogi krzyżowej polega na 
tym, że on jest jednocześnie czło-
wiekiem i Bogiem. Trzeba więc 
pokazać wymiar ludzki Jego cier-
pień i to, że jednocześnie znajdu-
je się On ponad nim. 

Bardzo zainspirował mnie 
widok z wieży kościelnej, który 
przez cmentarz prowadzi do linii 
brzegu morskiego. On ma wymiar 
symboliczny, bo śmierć prowadzi 
do tego, co jest wieczne i niezgłę-
bione. Podczas pracy dużo na ten 
temat rozmawialiśmy z mężem. 
To pomogło mi nadać stacjom 
Drogi Krzyżowej głębszy sens. 

Czy to już jest koniec Pa-
ni pracy dla kościoła w Rusi-
nowie? 

– Ksiądz proboszcz ma pla-
ny związane z remontem kościo-
ła i odnowieniem jego wnętrza. 
Są prowadzone rozmowy na te-
mat wykonania wystroju prezbi-
terium w świątyni. Też o tym my-
ślę, ale na razie nie ma żadnych 
konkretnych ustaleń, więc nie ma 
o czym mówić.  

Malowałam sercem

Przed nowymi 
stacjami 
odprawiono 
Drogę Krzyżową
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rozmowa z bianką rolando, 
autorką stacji drogi krzyżowej 
w kościele w rusinowie koło 
Postomina. 
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diakonia muzyczna ruchu Światło–Życie

Muzyka, która formuje serca
Pan Bóg jest niesamowity  
– nie dość, że wzbudza w naszych 
sercach dobre i piękne pragnienia, 
to jeszcze pomaga je nam 
zrealizować. Właśnie tak było  
z powstaniem Diecezjalnej 
Diakonii Muzycznej Ruchu 
Światło–Życie. 

Zaczęło się od pragnienia ser-
ca pewnej licealistki, by zadbać o 
śpiew w czasie liturgii. O resztę 
zatroszczył się Pan Bóg. 11 listo-
pada 2007 r. w koszalińskim se-
minarium odbył się koncert jubi-
leuszowy – Diakonia świętowała 
swoje piąte urodziny. 

Diakonia liczy aktualnie pra-
wie 50 osób i jest otwarta na ko-
lejnych utalentowanych muzycz-
nie młodych ludzi. Niezwykle 
ważna jest w niej duchowa opie-
ka i obecność w niej takich osób, 
jak ks. Piotr Górecki, moderator, 
i ks. Zbigniew Woźniak, modera-
tor diecezjalny. Siostrą odpowie-
dzialną za diakonię jest Monika 
Grabek. To właśnie ona jako lice-
alistka chciała wspólnie z innymi 
śpiewać dla Boga. 

Diakonia jest jedną z pię-
ciu, jakie funkcjonują w Ru-
chu Światło–Życie w naszej die-
cezji. Pozostałe z nich to Dia-
konia Jedności, Diakonia 
Konsekrowana, Diakonia Litur-
giczna i Diakonia Komunikowa-
nia Społecznego.

Sam Ruch Światło–Życie, 
przez wielu znany pod nazwą oa-
za, jest jednym z kościelnych ru-
chów odnowy życia chrześcijań-
skiego, którego założycielem był 
ksiądz Franciszek Blachnicki.

Diakonia to służba
Samo słowo „diakonia” ozna-

cza służbę. Bycie w Ruchu to cią-
głe uczenie się, jak służyć Bo-
gu i ludziom darami, które każ-
dy otrzymał. Wzorem dla oazo-
wiczów jest sam Chrystus Sługa. 
A ponieważ ekonomia Pana Boga 
jest nieziemska, tak to się dzieje, 
że dzieląc się z innymi tym, co 
mamy, zamiast tracić, zyskujemy 
niewyobrażalnie więcej. Posługa 

w Diakonii Muzycznej 
jest świetną okazją, by 
tego doświadczyć. Wie 
o tym Joanna Trybulska: 
– Jezus lubi zaskakiwać. 
I każde nasze warszta-
ty to taka Jego niespo-
dzianka, która na tro-
chę pozwala się wyrwać 
z codziennej bieganiny. On trosz-
czy się o samo dotarcie na miej-
sce, pomaga się modlić, prze-
mawiając w swoim Słowie, w 
tekstach pieśni, stawia na dro-
dze otwartych, ciepłych ludzi, 
życzliwe rodziny, które nas gosz-
czą, serdecznych proboszczów. 
Pokazuje, że jest dla mnie bar-
dzo konkretne miejsce w Koście-
le, że moje zdolności są komuś 
potrzebne. To niesamowite wi-
dzieć, że gdy śpiewamy, niektó-
rzy z zamkniętymi oczami modlą 
się całym sercem – przekonuje.

Odkryć głębie
Głównym celem działalno-

ści Diakonii jest pomóc ludziom 
przeżywać liturgię, odkrywać jej 
głębię przez odpowiednio i sta-
rannie dobrane i wykonywane 
pieśni, czynić modlitwę piękną, 
nie banalizując jej czy zamienia-
jąc w show bądź koncert. Ce-
lem jest także rozwój samych 
członków.

Jedną z nich jest Magda-
lena Pydych. – Diakonia mu-
zyczna pozwala mi rozwijać się 
w dwóch bardzo ważnych dla 
mnie sferach: po pierwsze jako 
służba Bogu rozwija mnie du-
chowo, po drugie rozwija mnie 

muzycznie. Dzięki tej 
posłudze nauczyłam się 
modlić śpiewem i mogę 
przekazywać to innym. 
Mam także okazję spo-
tkać się z człowiekiem. 
Choć każdy członek Dia-
konii jest inny, łączy nas 
miłość do Boga, muzy-

ka i cel, którym jest chwalenie 
Pana śpiewem – dzięki temu 
tworzymy wspólnotę – zapew-
nia.

ciągła formacja 
Warto zaznaczyć, że człon-

kostwo w Ruchu Światło–Życie i 
czynna formacja to jedne z pod-
stawowych wymogów, jakie mu-
szą spełnić chcący posługiwać 
w Diakonii. Dzięki temu oprócz 
doskonalenia umiejętności wo-
kalno-muzycznych, wskazuje się 
także na podstawowy element 
tej służby, a mianowicie dziele-
nie się z innymi własnym życiem 
wiary. Życie może się brać tylko 
z życia, stąd konieczne jest zanu-
rzanie się w charyzmacie Ruchu, 
by móc dzielić się tym światłem 

z innymi. Spotkania Diakonii od-
bywają się cztery razy w roku: 
we wrześniu jest to Powakacyj-
ny Dzień Wspólnoty Młodych 
Ruchu Piła–Skrzatusz, w paź-
dzierniku – Oaza Modlitwy po-
łączona z pracą warsztatową, 11 
listopada Diecezjalna Pielgrzym-
ka Ruchu Światło–Życie oraz Oa-
za Modlitwy i warsztaty w Wiel-
kim Poście, a także ewentualnie 
inne uroczystości, na których 
Diakonia decyduje się posługi-
wać. – Te spotkania to nie tylko 
nauka nowych pieśni i doskona-
lenie samej techniki śpiewu. To 
coś znacznie więcej, to spotka-
nie z żywym Chrystusem, bez 
którego istnienie Diakonii nie 
miałoby sensu – wyznaje z rado-
ścią Patrycja Szcześniak. – Jest 
dla mnie wielkim darem, że nie-
zależnie od tego, czy śpiewamy 
podczas pracy warsztatowej, czy 
wracając do domów rodzin, któ-
re nas goszczą, zawsze możemy 
modlić się naszym śpiewem. – 
Ostatnie spotkanie, które prze-
żywaliśmy od 7 do 9 marca w 
parafii pw. św. Józefa w Słupsku, 
było nie tylko warsztatem śpie-
wu, ale i czasem lepszego zrozu-
mienia tajemnic Wielkiego Po-
stu – dodaje Kasia Lenkiewicz.  
Piękne świadectwo daje rów-
nież Zuzanna Osmólska: – Mimo 
tego zmęczenia i wysiłku zwią-
zanego ze spotkaniami, z każ-
dych warsztatów wracam lep-
sza – umocniona dobrem i rado-
ścią przebywania z tymi wspa-
niałymi ludźmi, ale wracam też 
silniejsza, więcej we mnie mocy 
i wiary, więcej chęci i więcej za-
pału do czynienia dobra i tego, 
co jest najważniejsze – dawania 
świadectwa.  

warsztaty 
śpiewu  
w słupsku były 
także czasem 
lepszego 
zrozumienia 
tajemnic 
wielkiego Postu

Naszemu
księdzu dariuszowi Jaślarzowi

z powodu śmierci

oJca
składamy

najszczersze wyrazy współczucia i zapewniamy o pamięci w modlitwie 
Duszpasterstwo Pracowników Wodociągów 

i Kanalizacji w Kołobrzegu
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VIII

Mają dredy, długie włosy  
i nieszablonowe stroje. Dzięki nim 
trafiają do młodych słuchaczy 
słowa Psalmów, fragmenty 
wielu ksiąg Starego Testamentu, 
Ewangelii czy Apokalipsy.

W kościele Mariackim w Dar-
łowie odbył się koncert zespo-
łu 2 Tm 2,3, który kilka dni te-
mu zakończył trasę koncerto-
wą promującą nową płytę zaty-
tułowaną „Dementi”. W czasie 
występu grane były w większo-
ści nowe utwory, lecz nie zabra-
kło także tych starszych, dobrze 
znanych fanom popularnego Ty-
moteusza. Akustyczną, bardzo 
oryginalną aranżacją występu, 
a także całego świeżo nagrane-
go krążka pozytywnie zaskoczyli 
wszystkich zebranych, a na nie-
jednej twarzy można było do-
strzec duże zainteresowanie.

rock, reggae, neofolk
W ciągu 11 lat działalno-

ści kapela zaskakiwała swoich 
słuchaczy bardzo różnorodny-
mi gatunkami brzmienia: rock, 
reggae, neofolk – to wierzcho-
łek góry lodowej wszystkich 
prezentowanych przez nich ro-
dzajów muzyki. Nie zmienia się 
jednak źródło tekstów, którym 
jest Biblia, Słowo Boga. Czę-
sto też wplatają w swoje utwo-
ry treści nietłumaczone, w ję-
zykach aramejskim i hebraj-
skim, czyli takich, których uży-
wano w czasach życia Jezusa 
Chrystusa. Za pośrednictwem 
muzyków trafiają do słucha-
czy słowa Psalmów, fragmenty 
wielu ksiąg Starego Testamen-
tu, Ewangelii czy Apokalipsy, 
co jest swoistą ewangelizacją. 
Członkowie zespołu zgodnie 
twierdzą, że nie pędzą za ko-
mercją, za poszukiwaniem na 
siłę pomysłów na nowe piosen-
ki, ponieważ każde Boże słowo 

kierowane do człowie-
ka jest zawsze aktual-
ne i dotyka sytuacji ży-
ciowej każdego z nas. 
Nowy album pozwolił 
im zatrzymać się na 
chwilę w konsumpcyj-
nej gonitwie i zasta-
nowić nad sensem ży-
cia, umierania, a także 
zmagania się z prze-
ciwnościami losu. Do-
dają też, że takie granie trafia 
zarówno do ludzi młodych, po-
szukujących Boga, jak i do star-
szych, chcących umocnić swo-
ją wiarę, a może i spojrzeć na 
nią z innej perspektywy niż 
dotychczas. Robert Friedrich, 
sympatykom znany jako „Lit-
za”, zaznacza, że jest to ze-
spół ponadpokoleniowy. Gra-
ją w nim ojcowie ze swoimi sy-
nami, słuchają ich rzesze lu-
dzi w różnym wieku i, co naj-
ważniejsze, ich fanów przyby-
wa. Świadczy o tym sprzedanie 
całego nakładu płyty w niecałe 
trzy dni od jej premiery.

Pomogła arka Noego 
Grupa 2 Tm 2,3 powstała w 

roku 1996 w wyniku spotkania 
muzyków polskiej sceny rocko-

wej, którzy po oddale-
niu się od Boga odkry-
li, jak wielką jest On 
wartością. Patrząc z 
boku na Dariusza Ma-
lejonka, mającego dłu-
gie dredy i ubierają-
cego się w szerokie 
spodnie, czy Tomasza 
Budzyńskiego, który z 
kolei jest ogolony na 
łyso i z reguły ubra-

ny w skórzany płaszcz można 
w pierwszej chwili mieć o nich 
bardzo negatywne zdanie, my-
śląc, że daleko im do porząd-
nych ludzi. Jednak od chwili 
nawrócenia liderzy składu we-
szli na Drogę Neokatechume-
nalną, w której posługują jako 
katechiści. Friedrich jest także 
pomysłodawcą i szefem znane-
go wśród najmłodszej publicz-
ności dziecięcego zespołu Ar-
ka Noego, w którym śpiewają 
również jego pociechy. Zapy-
tany o kwestię grania za dar-
mo na połowie z dotychczaso-
wych tegorocznych koncertów, 
mówił m.in., że chciał bardzo 
podziękować Arce za wypoży-
czenie autobusu, ponieważ ich 
nie stać na taki zakup. Auto 
dało możliwość podróżowania 
po całej Polsce razem z instru-

mentami, sprzętem nagłaśnia-
jącym czy oświetleniem. Do-
dał też, że Darłowo jest bardzo 
bliskie jego sercu, gdyż to wła-
śnie w tym mieście, podczas 
pobytu z rodzicami w jednym 
z ośrodków wypoczynkowych, 
zakochał się w gitarze, na któ-
rej gra do dziś.

Przystanek woodstock
W 2006 roku kapela doko-

nała, wydawałoby się, trudne-
go wyczynu. W Kostrzynie nad 
Odrą zagrała koncert podczas 
Przystanku Woodstock. Wie-
lu fanów nie ukrywało obaw 
przed złym odebraniem przez 
uczestników festiwalu zespo-
łu, który będzie śpiewał o Jezu-
sie, ponieważ wśród znacznej 
liczby polskiej młodzieży utar-
ło się niestety przekonanie, że 
tworzenie piosenek z „Bożymi 
treściami” jest mało atrakcyj-
ne, nudne i staroświeckie. Jed-
nak zagrane utwory z albumu 
„888” zostały przez publicz-
ność przyjęte z ogromnym en-
tuzjazmem i nagrodzone gorą-
cymi brawami.

Miejmy nadzieję, że inne 
zespoły, które grają muzykę 
o tematyce chrześcijańskiej, 
również odniosą podobny suk-
ces, ponieważ na taką właśnie 
muzykę jest dziś duże zapo-
trzebowanie. 

MateusZ gawroński
koszalin@goscniedzielny.pl
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muzyczne Boże treści
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Podczas 
koncertu  
w Darłowie 
zespół oprócz 
premier 
wykonał też 
kilka starszych 
przebojów.  
Z lewej Dariusz 
malejonek 


