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Życzenia biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego

Przebudźcie się do wiosny
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Diecezja. Pracownicy Caritas Die-
cezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
zachęcają do przekazania 1% podat-
ku na swoją działalność.
Placówki prowadzone przez 
Caritas organizują pomoc dla 
bezdomnych, bezrobotnych, 
ofiar przemocy w  rodzinie, 
dzieci, osób starszych i niepeł-
nosprawnych. Pracownicy die-
cezjalnej Caritas prowadzą m.in. 
Dom Interwencji Kryzysowej, 
Dom Samotnej Matki, przed-
szkole, bursę szkolną, Warszta-
ty Terapii Zajęciowej, świetlicę 
środowiskową. Dożywiają także 
najbiedniejszych i  najbardziej 
potrzebujących. 

Dzięki zaangażowaniu ogromnej 
rzeszy wolontariuszy z parafial-
nych oddziałów Caritas, tony 
żywności dystrybuowanej z pro-
gramu PEAD trafiają do najbar-
dziej potrzebujących z terenu całej 
diecezji. 
Dzięki inny m programom, 
współfinansowanym przez Unię 
Europejską, udaje się pomóc 
uniezależnić ludzi od wsparcia 
materialnego. Dostając do ręki 
narzędzia, jakimi są umiejętności 
i wiara w siebie, potrafią zacząć 
sami radzić sobie w życiu. 
Jeżeli ktoś zdecyduje się na wspar-
cie tych dzieł i zechce wspomóc 
tę organizację, wystarczy że 

w zeznaniu podatkowym wpisze 
numer KRS 0000274950. Wypeł-
niając PIT, można skorzystać z pro-
gramu ułatwiającego rozliczenie, 
który można pobrać ze strony 
http://w w w.pitopp.pl/wersje/
car_pomagam_blizniemu/PitySe-
tup.msi.

Słupsk, Koszalin. – Nie jest 
możliwe, by dobrze pracować jako 
nauczyciel, gdy brakuje w  tym 
Pana Boga. To zajęcie wymaga 
wielkiej miłości i  poświęcenia, 
a potrzebne siły do niego można 
czerpać tylko z wiary – podkreśla 
Elżbieta Lemańczyk, nauczycielka.
Przez tydzień bp Edward Dajczak 
pomagał przygotować się nauczycie-
lom do świąt wielkanocnych. Reko-
lekcje odbywały się w Koszalinie 
i Słupsku, w którym wysłuchała 
ich bardzo duża liczba nauczycie-
li. O wiele mniej, niestety, było ich 
w Koszalinie. – Wynika to z  róż-
nic historycznych pomiędzy tymi 
miastami, ale myślę, że za rok to się 
zmieni – mówi Krystyna Sobolew-
ska z Koszalina. 
Koszalińscy nauczyciele swoje roz-
ważania zakończyli przyłączeniem 
się do Drogi Krzyżowej ulicami 

miasta, prowadzonej przez bisku-
pa diecezjalnego, dla którego opieka 
duchowa nad tą grupą zawodową 
jest bardzo ważna. Bp Edward Daj-
czak  opiekuje się ogólnopolskim 
duszpasterstwem nauczycieli 
z ramienia Komisji Episkopatu Pol-
ski. – Chciałbym, żeby nasze spotka-
nia nie wynikały wyłącznie z kalen-
darza liturgicznego. Może uda się 
zorganizować wspólną majówkę? 
Zamierzam również  jesienią piel-
grzymować po diecezji, by spotykać 
się z nauczycielami, ponieważ są oni 
dla mnie bardzo ważni. W rekolek-
cjach uczestniczyła ich wspaniała  
cząstka, która Kogoś potrzebuje 
i szuka. Obydwie wspólnoty, kosza-
lińska i słupska, były fantastyczne. 
Przyszli ludzie poszukujący, którzy 
niekoniecznie znajdują odpowiedzi 
na swoje pytania, a pomimo to nie 
ustają w swoich poszukiwaniach. 

Adres redakcji: 75-256 Koszalin
ul. Stoczniowców 11–13
Telefon (94) 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz
– dyrektor oddziału, 
Julia Markowska, Karolina Pawłowska

koszalin@goscniedzielny.pl

Nauczycielskie poszukiwaniaUżycie czy życie?
Diecezja. Wierni w  różnych 
miejscach diecezji obchodzili 
Dzień Świętości Życia. W słup-
skim Urzędzie Miasta odbyła się 
konferencja „Dziadki – dziatkom 
– promocja więzi międzypokole-
niowej”. W innych miastach były 
wystawy, koncerty, nie zabrakło 
też modlitwy. W  koszalińskim 
Domu Samotnej Matki w inten-
cji więzi międzypokoleniowych 
modlił się bp Krzysztof Zadar-
ko. – Kultura śmierci jest ubra-
na w  przeróżne stroje, które 
o  śmierci nie mówią. W  duchu 
liberalizmu i konsumpcjonizmu 

wartość życia została i jest coraz 
bardziej spychana na dalsze miej-
sce – mówił hierarcha w homilii. 
– W miejsce absolutnych wartości 
pojawia się  hedonizm, który pro-
paguje użycie, a nie życie. Biskup 
pomocniczy zwrócił także uwa-
gę na negatywne reakcje wobec 
działań ludzi mających odwagę 
walczyć  o życie. Jako przykład 
podał proces redakcji „Gościa 
Niedzielnego” z Alicją Tysiąc. Po 
uroczystej Eucharystii biskup 
pobłogosławił mamy i  dzieci, 
wraz z nimi pomodlił się także 
za ojców.

1% czyni cuda

Spotkanie nauczycieli z biskupem

W uroczystościach uczestniczyły mamy z dziećmi
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Blog bez piuski 

Świętujmy 
Zwycięstwo

Radzi bp Edward 
Dajczak 

J an Paweł II powie-
dział do młodych 

ludzi: „Nie dajcie so-
bie odebrać nadziei”. Wielkanoc 

to jest właśnie takie piękne święto. 
Co  się wygrywa? Uczniowie  się 
przestraszyli, kiedy Jezus za-
wisł na krzyżu, i zaczęli uciekać. 
Zmartwychwstały Pan zaszedł 
im drogę, wędrował i rozmawiał 
z nimi, a potem usiadł przy stole. 
Kiedy zaczęła  się Eucharystia, 
łamanie chleba, odkryli nagle, 
że Jezus żyje. Wrócili do Jerozolimy 
i przestali się bać. Chcę wam dzisiaj 
powiedzieć o takiej Wielkanocy, 
w której Jezus do końca wierny mi-
łości nagle otrzymał odpowiedź, 
najpiękniejszą z możliwych. Miłość 
Ojca jest tak potężna, że wyrwała 
Go  ze  śmierci. Że  ci, którzy my-
śleli, że wygrają miłością, musieli 
zdziwieni patrzeć na  to, co  się 
dzieje. Uczniowie stali  się zu-
pełnie inni. Chcę was zaprosić 
do świętowania zwycięstwa Jezusa, 
a nie Wielkanocy z setkami zaku-
pów i innych spraw. Chodzi o to, 
by zatrzymać się i zachwycić mi-
łością, która jest tak wielka, że nic 
jej nie zatrzyma. Ojciec Knabit, bar-
dzo ciekawy człowiek, wziął kiedyś 
odrobinę znalezionej w Tyńcu kości 
człowieka. Stanął i powiedział: – 
Bez zmartwychwstania zostałoby 
tyle, nic więcej, z  całego świata 
miłości, czułości, z dobra – tylko 
tyle. Na szczęście Jezus zmartwych-
wstał. Wszystko zostało. Każda 
odrobina dobra, każdy odruch ser-
ca i dobry czyn, choćby najprostszy. 
Wszystko ma sens, a ostatnie słowo 
należy do Życia i Miłości. 

obejrzyj całość na www.koszalin.
opokamlodych.pl

pod
patronatem
„Gościa”

Wkrótce pielgrzymka maturzystów 

Zdobywaj szczyty!
Diecezjalna 
Pielgrzymka 
Maturzystów 
na Jasną Górę 
obchodzi srebrny 
jubileusz. 
Ale nie tylko z tego 
powodu warto 
udać się z nią  
w tym roku 
do Częstochowy.

C i, którzy udali się na pierw-
szą taką pielgrz y mkę 
ćwierć wieku temu, drżąc 

przed własnymi egzaminami ma-
turalnymi, dziś mają ponad 40 lat. 
Jedni pozakładali rodziny, inni 
są  duszpasterzami, a  niektóre 
z dawnych licealistek siostrami 
zakonnymi. 

– Nie prowadzimy statystyk 
dotyczących tego, jaki procent 
spośród tych maturzystów, którzy 
wzięli udział w naszej diecezjalnej 
pielgrzymce, zdał maturę – mówi 
ks. Andrzej Zaniewski, diecezjal-
ny moderator młodzieży. – Ufam, 
że wszyscy. Nie da się też policzyć, 
ile strachu, ale też ufności zostawi-
ły przed obliczem Matki Boskiej 
Częstochowskiej całe pokolenia 
młodych z diecezji koszalińsko- 
-kołobrzeskiej. A już w ogóle żad-
ną miarą nie da się zmierzyć tego, 
ile łask otrzymali od Niej, właśnie 
w tamtej chwili – dodaje ksiądz. 

Młodzieży zawsze towarzyszy 
pasterz diecezji. 25 lat temu był 
to śp. bp Ignacy Jeż. Teraz po raz 
trzeci z maturzystami modlił się 
będzie przed Czarną Madonną 
bp Edward Dajczak. Zawsze za-
praszani są też goście specjalni. 
W  tym roku będzie to  Jasiek 
Mela, najmłodszy w  historii 
zdobywca biegunów północnego 
i południowego. Niewiele starszy 
od maturzystów, polski polarnik 
jest niepełnosprawny. 

–  C h c ę  p o d z iel ić   s ię 
z młodszymi koleżankami i kole-
gami tym, że warto przełamywać 
w  sobie wszelkie ba rier y 
niedoskonałości. Powiedzieć, 
że  warto być odważnym, by 

zdoby wać szczy ty własnego 
człowieczeństwa. Próbą takiej 
odwagi może być dla maturzys-
tów „wspinaczka” na Jasną Górę. 
Spotkajmy się w kwietniu – za-
prasza Jasiek. Jego spotkanie 
z młodzieżą będzie zatytułowane 
„Każdy ma swój Elbrus”. 

XXV Diecezjalna Pielgrzym-
ka Maturzystów na Jasną Górę 
pod hasłem: „Nauczycielu dobry, 
co  mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?” odbędzie się 10 
kwietnia. 

Jest  jeszcze parę dni na  to, 
by podjąć decyzję. Zgłoszenia 
przyjmują księża w  parafiach 
oraz katecheci. 

ksd

zaproszenie

Kino 103 zaprasza
Co niedziela o godz. 18 w przy-
katedralnej salce 103 w Koszalinie 
odbywają się seanse filmowe.  
– Najfajniejsze jest to, że po filmie 
można  o nim podyskutować. Dzie-
limy się swoimi wrażeniami i wąt-
pliwościami. Na mnie największe 
wrażenie wywarła „Pasja” – przy-
znaje Marta Kowalczyk.

Katedralnym wika-
riuszom marzy się 
miejsce, gdzie była-
by możliwość nie tyl-
ko wypicia herbaty, 
ale i poczytania 
dobrej książki, prasy katolickiej, 
pospierania się na różne tematy, 
spotkania ludzi myślących podob-
nie. Kino jest pierwszym etapem 
realizacji tych marzeń. Jak widać 

po ilości uczestniczących w sean-
sach osób i ich zaangażowaniu w 
dyskusję, jest to strzał w dziesiątkę. 

Repertuar  Kina 103
11.04 – Egzorcyzmy  Anneliese 
Michel         
18.04 – Walka postu z karnawałem 
25.04 – Śmierć na życzenie 
2.05 – Nawróceni 
9.05 – Cywilizacja śmierci

pod
patronatem
„Gościa”

Maturzyści z bp. Edwardem przed obliczem Czarnej Madonny 
podczas pielgrzymki
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N a początku,  jeden z poli-
cjantów powiedział mi, 
że znajdą żonę szybko 
i to żywą. 15 marca mi-

nął rok czekania – mówi Henryk 
Glugla. – Co najmniej raz w ty-
godniu wchodzę na stronę www.
zaginieni.pl.  Zdjęcie żony jest 
w tej chwili na ósmej zakładce. 
Obserwuję, z  jaką szybkością 
przybywa ludzi poszukiwanych. 
Zawsze jak wchodzę na tę stronę, 
staram się zapamiętywać ich licz-
bę. Kiedyś zauważyłem, że jest ich 
o troje mniej. I od razu pomyśla-
łem, że to moja żona się odnalazła 
– dzieli się doświadczeniem. 

Na  stronie internetowej ko-
szalińskiej policji są zdjęcia 19 za-
ginionych osób. Niektóre z nich 
zniknęły wiele lat temu, inni po 
raz ostatni widzieli się z rodziną 
przed kilkoma miesiącami.

– Policjanci sprawdzają każdą 
informację. My nigdy nie zakła-
damy, że osoba, która zaginęła, 
nie żyje. Zawsze szukamy do 
skutku. Z  naszego doświadcze-
nia wynika, że rodziny są w sta-
nie zrobić wszystko, by odnaleźć 
zaginionego. Szukają na własną 
rękę, wyznaczają nagrody, wy-
wieszają wizerunki tych osób 

w miejscach publicznych. Mamy 
osoby, od których zaginięcia mi-
nęło już kilkanaście lat, a rodziny 
wciąż ich szukają – mówi młodszy 
aspirant Magdalena Marzec z ko-
szalińskiej Komendy Miejskiej 
Policji. 

Łzy i ulga 
Henryk Glugla ponad rok 

temu odwiózł swoją żonę do ho-
spicjum, gdzie pracowała jako 
wolontariuszka. Później okazało 
się, że nigdy tam nie dotarła. Nikt 
też tam na nią nie czekał, bo nie 
miała tego dnia dyżuru. W domu 
zostawiła klucze, telefon komór-
kowy i kartę do bankomatu. Od 
tego czasu minęło ponad 370 dni 
i nocy, pełnych nadziei, rozgory-
czenia i łez. 

– Na początku przeszukiwa-
liśmy las wokół hospicjum i Góry 
Chełmskiej. Cały  teren wzdłuż 
torów spenetrowaliśmy w miarę 
dokładnie. W różnych grupach, 
składających się ze znajomych 
i  rodziny przeczesy waliśmy 
tamten teren ośmiokrotnie. Póź-
niej ten sam obszar przeszukali 
żołnierze wraz z  policjantami. 
Nic nie znaleźli. Dlatego mam 
nadzieję, właściwie tylko tą na-
dzieją żyję. Mam ją dzięki temu, 
że nic nie znaleźli – mówi męż-
czyzna. – Niektórzy na policyj-
nych listach figurują nawet od 

20 lat, więc czekam. Biorę dużo 
obowiązków na siebie, żeby mak-
symalnie wykorzystać ten czas, 
żeby nie siedzieć bezczynnie. 
Niepewność jest bolesna. Ja przez 
trzy miesiące nic nie potrafiłem 
w domu zrobić. Jak siadałem nad 
jakąś robotą, to od razu nachodzi-
ło pytanie: „gdzie ona jest?”. No 
i myśli rozbiegały się w różnych 
kierunkach,  nie potrafiłem sku-
pić się nad tym, co robię – dodaje.  

Rodzina  Barbary nie czeka 
bezczynnie. Internet, prasa, pry-
watne poszukiwania. Wciąż jest 
coś do zrobienia. Kiedy na ekranie 
komórki wyświetla się policyjny 
numer,  w jednej sekundzie poja-
wia się optymizm, energia i pew-
ność, że ta historia będzie miała 
dobre zakończenie. – Ostatnio gdy 
byłem wzywany przez policję, to 
funkcjonariusze chyba próbowa-
li zidentyfikować zwłoki kobiety. 
Policjanci prosili mnie, żebym 
przybliżył znaki szczególne żony. 
Te znaki widocznie nie pasowały. 
Poczułem ulgę – przyznaje Hen-
ryk Glugla.

Szukają wszędzie 
W  koszalińskim schronisku 

dla bezdomnych na specjalnej 
tablicy wiszą zdjęcia osób zagi-
nionych. Po kilku miesiącach 
trafiają  do specjalnego segrega-
tora. Zawsze można go otworzyć 

i sprawdzić, czy osoba, którą się 
spotkało, nie jest poszukiwana 
przez rodzinę. 

Bezdomni przychodzą do 
schroniska, pytają, opowiadają 
swoje historie, starają się przyj-
rzeć mijanym twarzom. Czasem 
stałym bywalcom dworca udaje 
się zapamiętać kogoś, kogo szukają 
bliscy. Ich spostrzegawczość daje 
rodzinie nadzieję i siłę. 

Wielu zaginionych odnajdy-
wanych jest  właśnie w schroni-
skach dla bezdomnych. 

– Kiedy ktoś się do nas zgłasza, 
jego dane są weryfikowane na na-
szą prośbę przez  policję. Później 
bezdomny spotyka się z pracowni-
kiem socjalnym, odwiedza urząd  
pracy. Dzięki tym procedurom 
bardzo mało prawdopodobne jest, 
by osoba  zgłoszona jako zaginiona 
nam umknęła. Z wywiadów środo-
wiskowych wynika, że jest wie-
lu mężczyzn, którzy odeszli lub 
uciekli od rodziny. Czasem są to 
osoby uzależnione, z obciążeniami 
alimentacyjnymi. Jestem przeko-
nany, że w przypadku wielu mło-
dych ludzi te zniknięcia są bardzo 
dokładnie zaplanowane. Są one  
związane z problemami, których 
nie są w stanie sami rozwiązać. 
Gdy dochodzą do takiego wnio-
sku, wybierają formę niezwykle 
drastyczną – znikają.  Czasem 
wyjeżdżają za granicę, czasem 
udaje im się ukryć w Polsce. Jest 
to forma ucieczki przed życiem 
i  odpowiedzialnością – mówi 
Adam Sadłyk, szef koszalińskiego 
przytuliska.

Podobne obserwacje mają po-
licjanci. – W 2009 roku na terenie 
naszego powiatu zaginęło 58 osób, 

Zaginieni. Ktoś na nich gdzieś czeka 
Znikają nagle i niespodziewanie. Ich odnalezienie staje się 
dla bliskich sensem życia. Szczególnie w czasie, gdy Jezus 
przynosi nam tyle nadziei i radości, trudno  pogodzić się 
z tęsknotą  i strachem.

od lewej: Anna Gawęda, Barbara Glugla, Franciszek Jereczek, Helena Jonczyk, Dariusz Klimowicz, Wiesław Kukliński

tekst
Julia Markowska

jmarkowska@goscniedzielny.pl
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Zaginieni. Ktoś na nich gdzieś czeka 
57 z nich zostało odnalezionych. 
Najczęstsze są te zaginięcia, które 
są świadomym odejściem z domu – 
mówi mł. asp. Magdalena Marzec. 

Nowe  życie
Coraz więcej osób znika za 

granicą. Dla wielu nadzieją na 
lepsze życie są wyjazdy z  Pol-
ski. Poszukują ziemi obiecanej, 
z pracą mieszkaniem i możliwo-
ścią realizacji marzeń. Niestety, 
ogólnoświatowy kryzys i  ilość 
osób różnej narodowości, które 
w ten sposób chcą żyć, spowodo-
wały, że nie jest tak łatwo, jak się 
wydawało. – Życie na Wyspach 
to nie jest bajka. Ciężka praca, 
dzieci pozostawione w domu i ta 
straszna samotność. Wracałam 
wieczorem do domu i nie miałam 
do kogo się odezwać. Ani języka. 
Znajomi jacyś tacy nieprawdziwi. 
Dlatego gdy poznałam Tomka, któ-
ry  mieszkał tu od lat, wszystko 
wydawało się łatwiejsze. Opłaty 
dzielone na dwie osoby, wspólne 
gotowanie i zakupy, prawie jak 
w domu – mówi Grażyna. 

Kobieta przyznaje, że przez 
dwa lata prowadziła podwójne 
życie. Mąż z dwójką dzieci, cze-
kający na nią w Polsce, a ona żyła 
z innym mężczyzną. Miała ochotę 

uciec, zerwać kontakty z polską 
rodziną i zacząć nowe życie. Była 
pewna, że to jest dla niej najlepsze. 
Sama siebie przekonywała, że na-
stoletnie dzieci już jej nie potrze-
bują, a ona zasługuje na szczęście.

– Wtedy umarła moja mama 
i nie potrafiłam się z nią nie poże-
gnać. Pojechałam na pogrzeb i już 
zostałam. Powiedziałam mężowi 
prawdę, walczymy o nasze mał-
żeństwo. Choć muszę przyznać, 
że gdyby nie śmierć mojej mamy, 
to nie wiem, co bym zrobiła. Bar-
dzo prawdopodobne jest, że i  ja 
byłabym na liście zaginionych. 
Nie wiem, z czego to wynika, chy-
ba z takiej bliskości, która rodzi 
się z samotności. Dlatego jak tyl-
ko słyszę, że ktoś chce wyjechać 
w pojedynkę i zostawić rodzinę, to 
mu odradzam. Daleko od rodziny 
zmieniamy się. Czujemy się samot-
ni i zdaje nam się, że mamy prawo 
do wszystkiego, bo poświęcamy 
się dla innych. Wmawiamy sobie, 
że jesteśmy szczęśliwi, pozwalamy 
sobie na coraz więcej i różnie się 
to kończy – przyznaje Grażyna. 

Dlaczego?
Na emigracyjnych portalach 

społecznościowych, coraz częściej 
pojawiają się apele dzieci, które 

szukają swoich rodziców, rodzi-
ców, którzy poszukują swoich 
dzieci. Bardzo często zerwanie 
kontaktów jest spowodowane 
wstydem. Wyjazd, który finanso-
wała nieraz cała rodzina, bo miał 
być lekarstwem na wszystko, 
okazuje się niewypałem. Pienią-
dze szybko się kończą, brak znajo-
mości języka utrudnia znalezienie 
pracy. Zamiast w lepszym świecie, 
wielu ludzi ląduje na ulicy. Zry-
wają kontakty z rodziną, gdyż nie 
potrafią przyznać się do porażki. 

Niestety, wielu odnalezionych 
za granicą zabrania informowania 
polskiej rodziny o tym, co robią 
i gdzie mieszkają.

– Dzięki pomocy niemieckiej 
policji udało nam się odnaleźć za-
ginionego przed laty  mężczyznę. 
Ten jednak zabronił nam udzielać 
jakichkolwiek informacji dotyczą-
cych jego miejsca pobytu rodzinie, 
która go tak długo szukała. W ta-
kich przypadkach możemy jedynie 
powiadomić rodzinę, że ta osoba 
żyje, odnalazła się, ale nie życzy 
sobie z nimi kontaktu. Mogę tylko 
próbować wyobrazić sobie, co taka 
rodzina wtedy przeżywa. Pewnie 
każdego dnia zadaje sobie pyta-
nie, dlaczego tak się stało – mówi 
Magdalena Marzec z koszalińskiej 
policji. 

 •

od lewej: Józef Los, Leszek Major, Ryszard Malinowski, Andrzej Napieralski, Monika Ornowska, Robert Roszak
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Jak szukać kogoś, kto zaginął?
• Zacznij poszukiwania od razu. 
• przygotuj zdjęcie zaginionej osoby.
•  Zgłoś zaginięcie w najbliższym komisariacie policji. 

Funkcjonariusz musi poznać jak najwięcej faktów, aby móc 
pomóc w poszukiwaniach. policjant ma obowiązek przyjąć 
zgłoszenie zaginięcia od razu.

•  Skontaktuj się z fundacją itaka (całodobowa linia wsparcia 
+48 22 654 70 70).

•  powiadom o zaginięciu rodzinę, przyjaciół, znajomych osoby 
zaginionej.

• przeszukaj okolicę domu i miejsca, gdzie ostatnio była widziana.
•  Sprawdź, czy nie zginęły również rzeczy osobiste zaginionej 

(zaginionego), ubrania, dokumenty itp.
• przejrzyj notatki, pocztę, zdjęcia, telefon komórkowy. 
•  Skontaktuj się z pracownikami okolicznych szpitali, schronisk 

dla bezdomnych, izb wytrzeźwień, straży miejskiej itp.
• Rozwieś plakaty ze zdjęciem zaginionego.
• poproś o pomoc media i swojego proboszcza. 
• Zamieść informację o zaginięciu w internecie. 
• Wykorzystaj wszystkie pomysły, które przyjdą ci do głowy.

Szczegółowy plan poszukiwań można znaleźć w internecie  
na stronie www.zaginieni.pl.

W przypadku zaginięć poza granicami 
Polski
• Skontaktuj się z konsulatem Rzeczypospolitej polskiej
• Szukaj pomocy w organizacjach pozarządowych, ich spis 
posiadają pracownicy fundacji itaka. Są to m.in.:
Wielka Brytania – www.missingpeople.org.uk
Holandia – www.vermistepersonen.nl
Litwa – www.missing.lt 
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Super Laur Powiatu Wałeckiego

Nagrodzony prałat
Ks. Romuald Kunicki przez wiele lat był pro-
boszczem parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu. 
Teraz wałeccy samorządowcy postanowili 
uhonorować księdza za jego posługę. 

J uż po raz trzeci odbyła się w  Wałczu 
gala wręczenia nagród Laury Powiatu 

Wałeckiego.  Nagrody  przyznawane są  oso-
bom, firmom i instytucjom, które przyczyniają 
się do rozwoju powiatu wałeckiego, w kate-
goriach: działalność społeczna, działalność 
kulturalna, działalność sportowa i działalność 
gospodarcza. 

– Miniony rok, obok wydarzeń radosnych 
i krzepiących był też czasem obawy i poczu-
cia zagrożenia, wynikającego z kryzysu go-
spodarczego i finansowego – mówił Bogdan 
Wankiewicz, starosta gminy Wałcz. – Jaki jest 

klucz do sukcesu dzisiejszych laurów? Realiza-
cja takich wartości, jak rzetelność, solidność, 
sprawiedliwość, tolerancja, we wszystkich 
dziedzinach życia.

Co roku przyznawana jest także nagroda 
specjalna, Super Laur Powiatu Wałeckiego.  
W tym roku otrzymał ją ks. prałat dr Romuald 
Kunicki, który przez wiele lat był proboszczem 
parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu. Wyróż-
nienie zaskoczyło samego laureata. – Chociaż 
tak długo czekałem, nie wiedząc na co i po co, 
bo wszystko odbywało się w wielkiej tajemni-
cy, pocieszam się biblijną dewizą, że „ostatni 
będą pierwszymi”, a ci, co wytrwają do końca, 
będą zbawieni – przyznał ks. Kunicki. – Powiat 
wałecki ma dobry klimat, a ja z tego klimatu 
przez te wszystkie lata skrzętnie korzystałem.

Beata Stankiewicz 

Nawracanie przez muzykę

Chrześcijańskie rapowanie
Ponad 600 kilometrów 
przejechali muzycy z Full 
Power Spirit (FPS), by zagrać 
w II  LO im. Władysława  
Broniewskiego w Koszalinie. 
Za pomocą rapu opowiedzieli 
o swojej relacji z Jezusem 
i o tym, jak wiele mamy 
szczęścia, bo przecież żyjemy. 

P rzyjechaliśmy tu na zaproszenie księdza 
Pawła Rusaka i księdza Rafała Jarosiewicza. 

Choć publiczność nie jest zbyt liczna, to zrobi-
my wszystko, by choć przez chwilę ci, którzy 
tutaj są, zastanowili się nad swoim życiem – 
mówił przed koncertem Miru, lider zespołu. 

Okazało się, że i w tym przypadku zasada, 
że nie liczy się ilość tylko jakość,  sprawdziła 
się. – Niesamowity zespół. Słyszałam go pierw-
szy raz w życiu i jestem zachwycona. W końcu 
ktoś normalnie śpiewa o Bogu. Bez nadęcia, tak 
normalnie – mówi Kasia Krawiec. 

Młodsi i  starsi, bardzo pozytywnie re-
agowali na rapowe utwory. Jednak jak przy-
znawali, najwięcej refleksji wywołały w nich 
rozważania Mira na temat fascynacji codzien-
nością, przemijania  i tego, jak ważne jest ży-
cie. – Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, ile 
mamy szczęścia, że można co rano wstać, pójść 
do pracy i zjeść jakiś posiłek. Uważamy, że to 
jest jak najbardziej naturalne, a przecież tak 

wcale nie jest. Powinniśmy przejrzeć na oczy 
i  docenić to, co mamy – mówi Adam Musiał.   

Koszaliński koncert był częścią wielko-
postnej trasy koncertowej „Znajdź pomysł na 
siebie”. Zespół FPS gra od 9 lat i ma na swo-
im koncie około 1000 zagranych koncertów 
w Polsce i Europie. Do największych sukce-
sów FPS można na pewno zaliczyć udział 

w Międzynarodowym Festiwalu Song of Songs 
w Toruniu w 2004, 2006 i 2007 roku oraz występ 
w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który 
został wyemitowany przez 3 Program Polskie-
go Radia. Muzycy są współtwórcami ścieżki  
dźwiękowej do filmu „Popiełuszko”. Prowadzą 
także program katolicki „Raj”.

Julia Markowska

Poszukiwanie klucza 
Do Koszalina przyjedzie ks. Janusz Cegłowski 
na zaproszenie Katedralnego Klubu Miłośni-
ków Pięknego Słowa. 
– W  ramach Roku Kapłańskiego chcemy 
spotkać się z księdzem, którego poezja wielu 
ludziom pomaga w zrozumieniu świata. Chcia-
łabym szczególnie zwrócić uwagę na język 
poety, który jest niezwykle oszczędny, a pełen 
treści – mówi Jadwiga Grobelna, jedna z orga-
nizatorek spotkania. 
Pochodzący z  diecezji płockiej ks.  Janusz 
Cegłowski zaprezentuje zbiór swoich wierszy 
„Szukam klucza rozumienia” w koszalińskim 
Domku Kata w sobotę 17 kwietnia (ul. Grodz-
ka 3, godz. 17). Członkowie klubu przygotują 
montaż poetycki, który rozpocznie spotkanie, 
po nim planowane są wywiad z poetą i indywi-
dualne rozmowy.

zaproszenie

Miru i Dzyrooo byli pełni energii i radości 
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Nabożeństwa pasyjne na ulicach miast

Wierni Ukrzyżowanemu

Z anim nastąpił wielkanocny 
poranek, Kościół zapropo-
nował 40 dni refleksji nad 

tajemnicą krzyża. W  diecezji 
odbywały się rekolekcje i  czu-
wania. Wystawiano misteria 
pasyjne. Znaczącym wydarze-
niem były nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej, które odprawiono 
na ulicach miast. Największe 
odbyło się w Koszalinie. Ulicami 
stolicy diecezji przeszło ponad  

10 tys. wiernych. Rozważania przy 
stacjach prowadził bp Edward 
Dajczak. – Jestem wzruszony 
waszą modlitwą i wdzięczny, że 
chcecie dzisiaj być Kościołem 
zamyślonym, kontemplującym 
Jezusową miłość i pozwalającym 
na to, by ta miłość zasiewana była 
w sercu. Dziękujemy Ci, Panie, za 
to pielgrzymowanie przez kosza-
lińskie ulice w głąb naszych serc 
– mówił biskup. 

Nabożeństwa Drogi Krzyżo-
wej w Kołobrzegu, Pile, Świdwinie 
i Wałczu zgromadziły około 2–3 tys. 
wiernych. – Wartość Wielkiej Nocy 
czuje się tylko wtedy, gdy jest czas 
przygotować się do niej duchowo. 
W zeszłym roku przyjechała do mnie 
córka z dziećmi i jakoś tak nie miałam 
czasu przystanąć, by  przypomnieć 
sobie, co to znaczy Zmartwychwsta-
nie. Święta nie były świętem, tylko 
kilkoma wolnymi dniami. Wtedy 
uświadomiłam sobie, że to, co naj-
ważniejsze w tych dniach, dzieje się 
wewnątrz człowieka. Dlatego uczest-
niczyłam w tej Drodze Krzyżowej – 
mówi Halina Tomczak z Koszalina. 

Na obecność krzyża w życiu pu-
blicznym zwraca uwagę Wojciech 
Czaplewski, polonista z Kołobrzegu. 
– Krzyż musi być obecny w prze-
strzeni publicznej. Przesłanie, które 
niesie, jest tak ważne, że człowiek 
nie może się bez niego obejść. Pod-
czas tegorocznej Drogi Krzyżowej 
niosłem go pierwszy raz i czułem, 
że robię coś ważnego. By święta były 
świętami, należy się do nich przygo-
tować, a przygotowanie idzie przez 
krzyż – mówi nauczyciel. 

Nabożeństwa trwały do póź-
nych godzin wieczornych. Wszyst-
kim towarzyszyły skupienie i po-
waga.  Ks. Dariusz Jaślarz

Kołobrzeg. Rozważania przy stacjach były inspirowane myślą 
ks. Jerzego Popiełuszki. Przy krzyżu spotkali się posłowie PO 
(Sebastian Karpiniuk) i PiS (Czesław Hoc)

Piła. W Roku Kapłańskim krzyż staje się wymownym znakiem 
Najwyższego Kapłana. Krzyż nieśli księża z dekanatu pilskiego

Świdwin. Rozważania przy stacjach były splecione z misterium 
pasyjnym. Młodzi aktorzy prezentowali kolejne sceny Męki 
Chrystusa

Koszalin. Droga Krzyżowa była poświęcona pamięci Jana Pawła II. 
Wśród niosących krzyż byli profesorowie Wyższego Seminarium 
Duchownego

Tysiące ludzi przeszło przed świętami ulicami 
wielu miast naszej diecezji. W nabożeństwie  
Drogi Krzyżowej manifestowali wierność 
krzyżowi, przywiązanie do wspólnoty Kościoła, 
ale przede wszystkim miłość do Zbawiciela.
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M aria Kostkówna to  sympatyczna 
23-latka. Od dzieciństwa uwielbiała 
muzykowanie i  publiczne wystę-

py. Była laureatką telewizyjnego programu 
„Od  przedszkola do  Opola”. Zdobywała tak-
że nagrody na  Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Aktorskiej „Reflektor”. Ukończyła 
koszalińską szkołę muzyczną II stopnia 
(instrument główny – flet poprzeczny). 
– Zawsze jednak moją pasją były także bio-
logia i chemia – dodaje Maria. Po zdanej ma-
turze w  koszalińskim Katolickim Liceum 
Ogólnokształcącym zdecydowała się na studia 
w zakresie technologii żywności w poznańskiej 
Akademii Rolniczej (od niedawna to Uniwersytet 
Przyrodniczy). Praktykowała w koszalińskim 
browarze oraz w międzynarodowym koncernie, 
produkującym żywność i chemikalia. Swoją 
przyszłość związała z biotechnologią. Ponad 
rok temu obroniła pracę inżynierską. Jej temat 
brzmiał dość zagadkowo: „Nadekspresja białek 
w nietypowych, eukariotycznych systemach 
heterologicznych”. – Ta praca dotyczyła nad-
produkcji „obcych” białek w żywych mikroor-
ganizmach – tłumaczy Maria. 

Tajemniczy gen SHOX 
W lecie ubiegłego roku dzięki wymianie 

studentów, realizowanej w ramach unijnego 
programu Erasmus, pojechała na  trzymie-
sięczną praktykę w Instytucie Genetyki Czło-
wieka w Lipsku. Zajmowała się analizą genu 
SHOX. – To gen, którego mutacje mogą pro-
wadzić m.in. do karłowatości u ludzi – mówi 

Maria Kostkówna. – Wykorzystywałam 
urządzenia, do  których nie  mam dostępu 
na uczelni w Poznaniu. Miałam okazję w prak-
tyce sprawdzić swoją wiedzę, nauczyć  się 
samodzielnej pracy w  laboratorium. Pozna-
łam nowoczesne rozwiązania, o  których 
do  tej pory czytałam tylko w  książkach.  
W laboratorium można było porozumiewać się 
tylko po angielsku lub niemiecku, więc pobyt 
w Niemczech pomógł jej także poprawić znajo-
mość języków obcych. 

Hiszpanie mają czas 
W  lutym, w  ramach programu Era-

smus, Maria wyjechała do Walencji w Hisz-
panii. Na  tamtejszej uczelni technicznej 
(Universidad Politécnica de Valencia) 
prowadzi badania nad opracowaniem innowa-
cyjnej metody suszenia przy jak najwyższym 
zachowaniu substancji biologicznie aktywnych.  
Koszalinianka jest zaskoczona spokojem, z jakim 
Hiszpanie traktują obowiązki uniwersyteckie. 
– Na uczelni w Poznaniu, kiedy realizowałam 
projekt inżynierski czy magisterski, całą pracę 
teoretyczną na podstawie literatury musiałam 
wykonać we własnym zakresie – mówi stu-
dentka. – Tu przez pierwsze półtora miesiąca 
pogłębiamy wiedzę teoretyczną, dopiero potem 
rozpoczniemy laboratoryjne doświadczenia. 
W Hiszpanii na wszystko jest czas. Może dla-
tego studia trwają tutaj 6, a nie jak u nas 5 lat. 
Spokój i opanowanie przekłada się na stosunki 
międzyludzkie. Ludzie są otwarci i przyjaźnie 
nastawieni wobec innych. 

Wyjadę na stałe? 
Walencja to duże i prężne miasto. W ra-

mach wymiany między uczelniami na  staż 
przyjeżdżają tam studenci z niemal całego 
świata: z Chin, Turcji, Grecji, Francji, Niemiec, 
Anglii. – Jest też wielu Polaków. Z mojej uczelni 
są cztery osoby, także specjalizujące się w bio-
technologii – tłumaczy Maria, zapewniając, 
że uniwersytet w Walencji zapewnia świet-
ne warunki do  prowadzenia doświadczeń. 
– Takie laboratorium to w Polsce marzenie. 
Jest też okazja do nauki języków, na uczelni 
posługuję się angielskim. Cztery razy w tygo-
dniu mam też lekcje hiszpańskiego – dodaje.  
Jest druga połowa marca, w Hiszpanii trwa 
święto ognia. Cały dzień słychać wybuchy pe-
tard, są też pokazy sztucznych ogni. A wieczo-
rem przez miasto maszeruje barwny korowód 
kobiet i mężczyzn, przebranych w tradycyjne 
stroje. Na uczelni tydzień wolnego. Potem będą 
ferie wielkanocne. Maria z przyjaciółmi wy-
brała się więc na wycieczkę po kraju. Zobaczy 
Majorkę, Ibizę, Madryt, Barcelonę. – Taki pobyt 
za granicą wzbogaca życiorys, daje doświadcze-
nie naukowe, uczy samodzielności, pozwala 
przełamywać bariery językowe. Dzięki temu 
łatwiej adaptować się w nowym miejscu – mówi.  
Po świętach rozpocznie kilkumiesięczną prak-
tyczną część badań w laboratorium. W czerwcu 
w Polsce przystąpi do obrony pracy magister-
skiej. – Oczywiście myślę o dalszej przyszłości, 
rozważam studia doktoranckie. Coraz poważ-
niej biorę pod uwagę wyjazd na stałe za granicę, 
do pracy w Wielkiej Brytanii albo USA. Tam 
jest znacznie więcej ofert niż w Polsce. I są one 
korzystniejsze finansowo. Nie uśmiecha mi się 
wiązać koniec z końcem za tysiąc złotych, żeby 
tylko udowodnić, że  jestem w  stanie zostać 
w Polsce – przyznaje Maria. 

Jarosław Jarkiewicz

Bez perspektyw w Polsce

Wyjazdy i (nie)powroty

Maria Kostkówna (z lewej) razem z Martą Wawrzyniak,  
która też uczestniczy w projekcie studenckim

„Casa de Alumnom” w Walencji to budynek dla studentów.  
Jest elementem miasteczka akademickiego
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Otwarcie na świat daje młodym Polakom ogromne możliwości 
nauki i poznawania innych kultur. Smutne jest to, że po zdobyciu 
wykształcenia nie widzą oni perspektyw w Polsce. Niestety, region 
koszalińsko-kołobrzeski nie należy do wyjątków. 


