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– Bądźcie 
wiarygodnymi 
chrześcijanami 
w służbie publicznej 
– zaapelował 
do samorządowców 
bp Edward Dajczak 
podczas dorocznego 
spotkania opłatkowego. 

D o Centrum Edukacyjno-Forma-
cyjnego w Koszalinie przybyło 

prawie 90 włodarzy miast, staro-
stów i wójtów z terenu całej diecezji.
– Musimy budować ten świat, także 
w wymiarze lokalnym, z odpowie-
dzialnością za drugiego człowieka, 
za dobro wspólne. W tym działaniu 
„po  drodze” Kościołowi i  władzy 
lokalnej – tłumaczył zebranym bp 
Dajczak. Jednocześnie podkreślił, 
że  w  służbie publicznej nie  wy-
starczą słowa, by przekonać ludzi 
do  dobrych dzieł. Piotr Jedliński, 
prezydent Koszalina, przyznał, 

że w pracy samorządowej nie bra-
kuje trudnych decyzji i  sytuacji, 
kiedy rodzą się dylematy moralne. 
– Wychowanie czy nauka społeczna 
Kościoła tworzą kręgosłup moralny, 
który pozwala zachować się właści-
wie w sytuacjach trudnych – prze-
konywał prezydent Jedliński. 

Samorządowcy wysłuchali rów-
nież wykładu ks. dr. Wojciecha Par-
fianowicza pt.: „Być człowiekiem 
na świeczniku w społeczeństwie in-
formacyjnym”. Podczas spotkania, w 
którym uczestniczył bp Paweł Cieślik. 
zgromadzeni śpiewali kolędy i podzie-
lili się opłatkiem.  Alicja Górska

Bo w sercach im gra

J uż po raz 4. w ramach 
Tournée Pomorskie-

go do miast naszej die-
cezji zawitał chór Uni-
wersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkow-
skiego z Poznania. Muzyków podczas 
dwóch koncertowych dni można było 
posłuchać w Białogardzie, Tychowie, 
Koszalinie i Darłowie. W wypełnio-
nym publicznością białogardzkim ko-
ściele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa chór zaśpiewał kolędy polskie 
i zagraniczne oraz kilka nowych utwo-
rów w niecodziennym opracowaniu. 
– Spotkanie z muzyką, której można 
posłuchać na żywo, jest atrakcyjniejsze 
niż słuchanie ciągle radiowych prze-
bojów – przekonuje prof. Przemysław 
Pałka, dyrektor artystyczny poznań-
skiego chóru uniwersyteckiego. Patro-
nat honorowy nad przedsięwzięciem 
objął biskup Edward Dajczak. •
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BiaŁoGarD. Chór tworzą studenci i absolwenci poznańskiego Uniwersytetu Medycznego
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Samorządowcy z zainteresowaniem przysłuchiwali się refl eksjom 
bp. Edwarda Dajczaka

U czestników 
Europejskiego 

Spotkania Młodych 
przyciąga idea 
budowania zaufania 
oraz zrozumienia, 
czym dzisiaj jest wiara. 
Młodzi na ESM 
odkrywają, że Kościół 
może być radosny, pełen 
entuzjazmu i otwartości. 
Na spotkanie, 
które w tym roku 
odbywało się pod 
hasłem „Radość 
serca – pełnia życia”, 
przyjechało do stolicy 
Niemiec ponad 30 tys. 
Europejczyków. Polacy 
byli wśród pielgrzymów 
najliczniejszą grupą. 
O tegorocznym 
spotkaniu młodych 
przeczytają Państwo 
na stronach IV–V.
Zapraszamy
do lektury!

Samorządowcy u biskupa

Potrzebujemy nauki Kościoła

pod
patronatem
„Gościa”
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Kultura. Już 18 stycznia rozpocz-
nie  się w  naszej diecezji Tydzień 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 

tym razem pod hasłem „Przemienie-
ni przez zwycięstwo Jezusa Chry-
stusa”. W ramach obchodów zapla-

nowano 8 nabożeństw i spotkań, 
których gospodarzami będą Kościo-
ły różnych wyznań z całej diecezji. 
Tydzień Jedności jest wydarzeniem 
ekumenicznym, w którym oprócz 
wiernych z Kościoła rzymskokato-
lickiego wezmą udział m.in. wierni 
z parafii: ewangelicko-metodystycz-
nej, ewangelicko-augsburskiej, 
prawosławnej oraz grekokatolicy. 
W przeddzień rozpoczęcia obcho-
dów parafia katolicka pw. Krzyża 
Świętego w Koszalinie organizuje 
Dzień Judaizmu. Nabożeństwa eku-
meniczne odbywać się będą m.in. 
w Pile, Słupsku, Koszalinie, Darło-
wie. Tydzień Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan zakończy 25 stycznia 
nabożeństwo ekumeniczne w para-
fii pw. Matki Bożej Częstochowskiej 

w Darłowie pod przewodnictwem 
biskupa Pawła Cieślika. Wydarze-
niami towarzyszącymi będą Eku-
meniczne Koncerty Kolęd. Pierwszy 
odbędzie się 22 stycznia w parafii 
pw. Krzyża Świętego, a  drugi 
27 stycznia w parafii prawosławnej 
pw. Zaśnięcia NMP w Koszalinie. 

Opracowanie
Justyna Tylman

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

koszalin@gosc.pl

Diecezja. Szkoła Nowej Ewangeli-
zacji diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej bł. Jana Pawła II i Matki Teresy 
z Kalkuty oddział Słupsk oraz Fun-
dacja Familia Warcino zapraszają 

na rekolekcje z o. Johnem Basho-
borą, które odbędą się od 27 do 29 
stycznia w Słupsku. Są one kolejną 
częścią bloku ćwiczeń duchowych 
„Jezus Chrystus wczoraj i  dziś, 

ten sam także na wieki”. Rekolek-
cjonista, ojciec John Bashobora, 
diecezjalny koordynator Katolic-
kiej Odnowy Charyzmatycznej 
w diecezji Mbarara w Ugandzie, 
przyjeżdża do  nas po  raz drugi 
na zaproszenie ks. biskupa Edwar-
da Dajczaka. Zapisy na rekolekcje 
i  wszystkie informacje z  nimi 
związane znajdują  się na  stro-
nie internetowej kochaj.my 
i  rekolekcje.strefa.pl. Dodatko-
wo, od  poniedziałku do  piątku, 
czynne jest  biuro rekolekcyjne 
w Słupsku, w godzinach od 18.00 
do 21.00. Informacje można uzyskać 
także pod numerami telefonów: 
796 508 534, 795 954 942, 795 954 941. 
 vl

Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą organizowane przez Szkołę 
Nowej Ewangelizacji odbyły się już w Koszalinie w 2010 roku
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 Strażackie hobby
Rzepczyno. Mieszkańcy Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego 
zwiedzili zaprzyjaźnioną jednost-
kę Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Barwicach. Strażacy rozmawiali 
z młodzieżą o pożarach, wypadkach 
drogowych, sposobach niesienia 
pomocy podczas klęsk żywioło-
wych. Młodzi ludzie pomogli umyć 
wóz strażacki, który wrócił z akcji 
pożarniczej, zwiedzili wieżę stra-
żacką. Przez chwilę mogli się poczuć 
strażakami, gdy włożyli na siebie 
ich rynsztunek. W turnieju piłka-
rzyków zwycięzcami zostali dru-
howie z Barwic. ks. jk

Wyjazd przybliżył wychowankom MOW niesamowitą pracę 
strażaka oraz dał możliwość wspólnej zabawy i rywalizacji
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Bo Bóg jest jeden

– Ekumeniczne spotkania w Centrum Luterańskim są okazją 
zacieśniania więzi ekumenicznych między wiernymi należącymi 
do różnych Kościołów – tłumaczy ks. Sebastian Niedźwiedziński 
z Kościoła ewangelicko-metodystycznego

Rekolekcje z o. Bashoborą

Kobieta pracująca 
w brązie
Ustka. Do miasta dotarła odlana 
z brązu ławeczka Ireny Kwiatkow-
skiej. Rzeźba, która stanie w parku 
zdrojowym, zostanie uroczyście 
odsłonięta 3 marca, w pierwszą 
rocznicę śmierci aktorki. Ławecz-
ka waży około 400 kg i w całości 
została odlana z brązu. Wykona-
no ją tak, by obok aktorki mogły 
usiąść dwie osoby. – Zależało nam 
na tym, żeby pokazać panią Irenę 
jako postać życzliwą, uśmiech-
niętą, a  jednocześnie skromną 
– mówi Piotr Garstka, artysta 
z  Wielkopolski, który wykonał 
projekt. – Sama ławeczka styli-
zowana jest  na  taśmę filmową 
z kadrami. Na razie rzeźba stanęła 
w sali narad usteckiego ratusza. 
– Jesteśmy przekonani, że ławecz-
ka stanie się atrakcją turystyczną 
miasta – mówi Marek Kurowski 
z usteckiego Urzędu Miasta. jc

Rzeźba kosztowała około 
100 tys. zł
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G łośno wyśpiewując pa-
storałki i kolędy, barwny 
orszak przeszedł ulicami 

miasta. – Dzisiaj Kościół świętuje 
ludzi odważnej wiary, którzy – 
ciągle poszukujący – przemierzają 
drogi Boże w każdej epoce i w każ-
dym czasie – mówił podczas Mszy 
św. poprzedzającej przemarsz bp 
Edward Dajczak. Zaprosił wszyst-
kich zgromadzonych w katedrze, 
by udział w orszaku stał się sym-
bolem drogi przez życie. – Nasz ra-
dosny pochód jest nie tylko drogą 

z jednej świąty-
ni do  drugiej, 
ale  symbolem: 
kiedy odnaj-
dzie się Jezusa, 

wchodzi się na zupełnie nowe szla-
ki. Wtedy codzienność staje się dro-
gą do Jezusa. Idźmy i prośmy dzisiaj 
o dusze mędrców – zachęcał. 

Po drodze – zgodnie z tradycją – 
Mędrcy zajrzeli najpierw do ratusza, 
gdzie zapytali włodarza miasta Piotra 
Jedlińskiego o dalszą drogę. Potem 
odwiedzili przygotowujących  się 
do  wigilii wiernych w  cerkwiach 
prawosławnej i greckokatolickiej, by 
zakończyć uroczystość przy żywej 
szopce u franciszkanów. Inicjatorem 
oryginalnych i największych jasełek 
w mieście jest o. Janusz Jędryszek, 
gwardian koszalińskiego klasztoru 
franciszkanów i proboszcz parafi i 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Karolina Pawłowska

Humorów kolędnikom nie popsuł chłód, 
ani deszcz. Razem z Mędrcami ze Wschodu 
wędrowali, by oddać pokłon Dzieciątku.

Trzej Królowie w Koszalinie

Proście o dusze mędrców

... i ci nieco starsi
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Mali przyjaciele misjonarzy, czyli dzieci z kółka misyjnego z SP nr 1 zachwycali swoimi kostiumami Przebierali się i ci 
najmłodsi...

Trasę 
przemarszu 
królowie 
pokonali konno
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N a spotkanie, które w tym 
roku odbywało się pod 
hasłem „Radość serca – 
pełnia życia”, do stolicy 

Niemiec przyjechało ponad 30 tys. 
Europejczyków. Polacy byli wśród 
pielgrzymów najliczniejszą grupą. 

Inne oblicze Kościoła 
Dla Natalii Dereń berlińskie 

spotkanie młodych było już trze-
cim. – Wcześniej były Rotterdam 
i Bruksela – wylicza dziewczyna. 
Jak sama przyznaje, na pierwsze 
spotkanie do Brukseli pojechała, 
żeby pozwiedzać, a  nie  szukać 
wiary. Jednak bardzo szybko za-
raziła się klimatem, który towa-
rzyszy ESM. – Takiego Kościoła 

i  takich młodych ludzi pełnych 
miłości, nadziei i  wiary, którzy 
tymi cnotami zarażają, nie  ma 
chyba nigdzie indziej. Najbar-
dziej niesamowite jest to, że można 
ich spotkać w kolejce po posiłek, 
w autobusie albo metrze – opowia-
da Natalia i przyznaje, że wyjazdy 
to  również możliwość lepszego 
poznania europejskich sąsiadów. 
– Świetną sprawą jest mieszkanie 
u  rodzin, poznawanie ich  zwy-
czajów, charakterystycznych 
dań czy kultury – mówi Natalia. 
I wspomina, że z Rotterdamu wy-
wiozła zupełnie inny pogląd o wy-
znawcach islamu. – Bardzo  się 
z tego cieszę, bo już nie patrzę na 
każdego z nich jak na terrorystę 
– śmieje się. 

Młodych przyciąga idea spo-
tkań polegająca na  budowaniu 
zaufania oraz zrozumieniu, czym 
dzisiaj jest wiara. – Tych, którzy 
decydują się pojechać na ESM, po-
rywa to, że doświadczają żywego 
Kościoła, tworzonego przez ty-
siące ich rówieśników z różnych 
krajów, którzy nie  wstydzą  się 
wiary w Jezusa Chrystusa i poka-
zują to publicznie, śpiewając, tań-
cząc, grając na ulicach – tłumaczy 
k s.  A nd rzej 
P a w ł o w s k i , 
opiekun grupy, 
która wyruszy-
ła z Koszalina. 
Całe spotkanie 
org a n i z o w a-
ne jest  przez 

Bóg znowu zagościł w moim życiu
Europejskie Spotkanie Młodych. 
Ekumeniczna Wspólnota z Taizé po raz 
kolejny zaprosiła młodzież do powitania 
Nowego Roku. Tym razem wspólne 
odliczanie odbyło się w Berlinie. 

tekst
Justyna Tylman

justyna.tylman@gosc.pl

Koszalińska 
grupa 

pielgrzymów 
chwilę przed 

wyjazdem 
do Berlina

Msza św. 
na powitanie 
Nowego Roku 
jest obowiąz- 
kowym punktem, 
każdego ESM
obok: W czasie 
ESM można zwie-
dzać, poznawać 
kulturę i historię 
danego miasta
na stronie v: 
Spotkania 
w mniejszych 
grupach to też 
frajda. Jest czas 
na nawiązanie 
nowych 
znajomości... 
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młodych, dla młodych. We-
dług duszpasterza, młodzież 
bardzo lubi, kiedy obdarza  się 
ją zaufaniem, choćby powierza-
jąc jej  funkcje organizacyjne, 
dzięki czemu może się wykazać 
odpowiedzialnością. 

Na  ESM nikt nie  wynajmu-
je w yspecjalizowanej kadry, 
uczestnicy sami wszystko przy-
gotowują. – To duży kredyt za-
ufania, który otrzymują i dobrze 
wykorzystują. Młodzi czują się 
potrzebni i ważni, to też jest po-
wód, dla którego wracają na no-
woroczne spotkania – wyjaśnia 
duszpasterz. 

Wraz z  ks.  Andrzejem na 
wspólne pielgrzymowanie wy-
ruszyło ponad 60 osób. Więk-
szość stanowili licealiści, którzy 
jechali po raz pierwszy. Jednym 
z nowicjuszy był Radek Kiersztyn, 
ministrant z koszalińskiej parafii 
św. Kazimierza. O  ekumenicz-
nej Wspólnocie Taizé wiedział 
od dawna. – Mój tata był na takim 
spotkaniu i to on mnie namówił, 
ale  wcześniej byłem za  młody, 
żeby pojechać – wyjaśnia chło-
pak. Starał się swoim pomysłem 
spędzenia Nowego Roku zarazić 
jak najwięcej osób, jego rówie-
śnicy reagowali różnie. Byli tacy, 
którym się ten pomysł spodobał, 
ale mieli już sylwestrowe plany. 
Byli i tacy, którzy kategorycznie 
odmawiali. Radkowi udało  się 
skrzyknąć dwóch kolegów, z któ-
rymi wyruszył do Berlina. 

Kulturalny Nowy Rok 
Sylwester spędzony na Euro-

pejskim Spotkaniu Młodych to do-
świadczenie, do którego chce się 
wracać, bo  Nowy Rok witany 
jest inaczej. Najpierw ekumenicz-
na modlitwa o pokój, która jest ideą 
spotkań ESM, o północy sztuczne 
ognie i życzenia, a później wspólna 
zabawa podczas Święta Narodów. 
– To sposób na jeszcze lepsze pozna-
nie kultury innych krajów np. Hisz-
panii, której mieszkańcy dzielą się 
mandarynkami z okazji Nowego 
Roku. To także możliwość zapre-
zentowania własnego dorobku 
kulturowego – mówi duszpasterz. 

Grupa Radka nie próżnowała, 
po krótkim skeczu o opóźnionym 
ponad 40 godzin pociągu relacji 

Berlin–Warszawa udało im  się 
wciągnąć wszystkich do  utwo-
rzenia własnego „pociągu”. – Nie-
samowite uczucie, bo do zabawy 
włączyli się ludzie z różnych eu-
ropejskich krajów – mówi Radek. 

Poznawanie kultur innych 
narodów prowadzi czasami do 
zaskakujących odkryć. – Śpiewa-
liśmy wszędzie, gdzie byliśmy, 
także w autobusach i metrze. Raz 
podszedł do  nas pan i  zapytał, 
czy któryś z nas ma urodziny. In-
nym razem przyłączyli się do nas 
nieznajomi Polacy – opowiada Ra-
dek. Już teraz planuje kolejnego 
sylwestra. 

Natalia też chce jechać za rok 
witać Nowy Rok na ESM. – Odpad-
nie problem z szukaniem miejsca 

na domówkę czy decydowaniem, 
z którymi znajomymi wolę spędzić 
ten czas. Pojadę na ESM i jestem 
pewna, że spotkam młodych ludzi 
pełnych życia. Zobaczę i doświad-
czę żyjącego Kościoła, a nie takie-
go z polskich mediów, gdzie widać 
tylko „walkę o  krzyż” – mówi 
z przekonaniem. 

Natalia namówiła na wyjazd 
do Berlina swoją koleżankę Zuzę. 
– Przed wyjazdem niedzielna 
Msza św. była abstrakcją, nie pa-
miętałam, kiedy byłam ostatni raz 
u spowiedzi – opowiada Zuza.

– Dlatego chciałam jej pokazać 
mój Kościół, radosny, żywy, gdzie 
młodzi ludzie bawią się bez nad-
używania alkoholu i zażywania 
narkotyków – tłumaczy Natalia. 

Zuzie spodobała się atmosfera 
Europejskich Spotkań Młodzieży. 
– W Berlinie poczułam, że to odpo-
wiedni moment, by Bóg ponownie 
zagościł w moim życiu – przyznaje 
Zuza.

Ksiądz  Andrzej Pawłowski 
przyznaje, że  takich nawróceń 
jest więcej. – Na ESM przyjeżdża-
ją młodzi ludzie o różnym pozio-
mie rozwoju religijnego, różnych 
doświadczeniach wiary. Są tacy, 
którzy na tych spotkaniach odkry-
wają, że Kościół może być radosny, 
pełen entuzjazmu i  otwartości. 
To przekonuje młodych ludzi, by 
trwać w wierze, a nawet bardziej 
zaangażować się w życie parafial-
ne po powrocie – dodaje duszpa-
sterz. •

Bóg znowu zagościł w moim życiu

... a śpiew towarzyszy młodym na spotkaniach w salkach, 
kościołach, domach i na ulicach
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Centrum Nauki i Techniki w Karlinie

Ropa przyciągnie 
turystów

Odkryte przed 30 laty 
w Karlinie złoża ropy naftowej 
nie zamieniły Polski w drugi 
Kuwejt, ale mogą teraz zmienić 
oblicze miasteczka.

K arlino ogłosiło właśnie konkurs na pro-
jekt i koncepcję ekspozycji planowane-
go w mieście Centrum Nauki i Techniki 

Energia, w którym w nowoczesnej formie ma być 
m.in. przedstawiona historia powstania i eksplo-
atacji złóż ropy naftowej. 

Roponośne marzenia
9 grudnia 1980 r. Polskę obiegła sensacyj-

na wiadomość o odkryciu złoża ropy naftowej 
w Krzywopłotach koło Karlina. Wydostający się 
z odwiertu pod ogromnym ciśnieniem olej skal-
ny i gaz, zapaliły się. Słup ognia miał wysokość 
130 metrów. Walka z pożarem trwała 35 dni, 
a miasteczko przez kilka tygodni nie schodziło 
z czołówek polskich mediów. 

Wydarzenie, które na chwilę rozbudziło 
nadzieję, że Polska zostanie wielkim producen-
tem ropy naftowej, włodarze miasta zamierzają 
zamienić w chwytliwy produkt turystyczny. 
Czy pomysł się sprzeda, okaże się już za kilka lat. 

– Centrum ma szansę stać się markowym 
produktem turystycznym regionu. Od czasu 
premiery filmu „Park Jurajski” zainteresowa-
nie wytworami ziemi wzrosło i stale rośnie. 
Jestem przekonany, że ludzie będą tu przyjeż-
dżali specjalnie, żeby zobaczyć Centrum – chwali 
pomysł dr Zbigniew Głąbiński z katedry tury-
styki na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Doktor Głąbiński porównał 
projekt ze skansenem w Szymbarku. – W tar-
taku zrobiono tam najdłuższą deskę świata. Taki 
był początek. A dziś milion turystów rocznie 
odwiedza to miejsce – dodaje. 

Waldemar Miśko, burmistrz Karlina, zapo-
wiada rozmach przedsięwzięcia, którego lokali-
zację przewidziano przy drodze 163 z Poznania 
do Kołobrzegu. Tu stanąć ma obiekt, który z lotu 
ptaka przypominać będzie Pentagon. W salach 
wykładowych o łącznej powierzchni 3 tys. me-
trów kwadratowych zaplanowano ekspozycje 
multimedialne m.in. o historii naturalnej ziemi 
i powstawaniu ropy naftowej. Będą tu także 
sale lekcyjne i projekcyjne, biblioteka i czytel-

nia. Przed budynkiem na gości czekać 
będą ścieżki edukacyjne – przy jednej 
z nich będzie można zobaczyć wieże 
wiertnicze, przy innej pociąg, którym 
transportowano pierwszą dostawę ropy 
z Karlina. 

Nowocześnie więc oszczędnie
Na 8 hektarach, bo tyle ma zająć Cen-

trum, znajdzie się miejsce na insceniza-
cje wydarzeń sprzed 31 lat. Na dziedziń-
cu we wnętrzu budynku organizowane 
będą spektakle, odtwarzające wybucha-
jący szyb wiertniczy oraz akcję gaśniczą. Turyści 
poczują drżenie ziemi, zapach ropy i zobaczą 
ogień strzelający na 20 metrów w górę.

Centrum ma być nowoczesne i  funkcjo-
nalne, a więc także wyposażone we wszystkie 
możliwe źródła energii odnawialnej. – Chce-
my, żeby budynek Centrum Nauki i Techniki 
był samowystarczalny energetycznie. Dlatego 

planujemy montaż pomp cieplnych, 
ogniw fotowoltaicznych czy  turbin 
wiatrowych. Te urządzenia posłużą 
także jako elementy ekspozycji – wy-
jaśnia Waldemar Miśko.

Burmistrz jest pewien, że Centrum 
może odwiedzać rocznie nawet kilkaset 
tysięcy ludzi. Inwestycja może kosz-
tować ok. 60 mln zł, miasto stara się 
o pieniądze z funduszy norweskich 
i unijnych. – Nie mam wątpliwości, 
że takie przedsięwzięcie zmieni oblicze 
miasta i gminy Karlino, więc chcieliby-

śmy budowę Centrum połączyć z rewitalizacją 
miasta i przygotować jeden duży projekt. Wtedy 
wartość może oscylować nawet wokół 100 mln zł 
– zdradza burmistrz. 

Konkurs na projekt Centrum zostanie roz-
strzygnięty 15 maja. Być może już w przyszłym 
roku ruszą prace budowlane, których zakończenie 
planowane jest na 2016 r. Karolina Pawłowska

Na konferencji 
prasowej 
Waldemar 
Miśko, 
burmistrz 
Karlina 
i dr Zbigniew 
Głąbiński 
ogłosili 
oficjalne 
otwarcie 
konkursu 
na projekt 
Centrum 
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Gdy katolicy 
świętowali już Trzech 
Króli, grekokatolicy 
jeszcze czekali, 
by móc się cieszyć 
z narodzin Jezusa 
Chrystusa.

U kraiński Kościół Greckoka-
tolicki święta Bożego Naro-

dzenia obchodzi według kalen-
darza juliańskiego. W tym roku 
wspomnienie narodzenia Jezusa 
przypadło 7 stycznia.

U  grekokatolików święta 
trwają trzy dni. Choć różnią się 
tradycyjną formą, sens jest taki 
sam: pojednanie międzyludzkie 
i radość z narodzenia Pana. 

Pylypiwka znaczy post
– Święta Bożego Narodzenia 

poprzedza post rozpoczynający się 
28 listopada w dzień św. apostoła 
Filipa. W tradycji greckokatolic-
kiej post nazywa się pylypiwka 
(w języku ukraińskim Filip to Py-
lyp, stąd też i  nazwa). Według 
dawnych zwyczajów, wypadało 
całkowicie powstrzymać się od je-
dzenia aż do wieczerzy wigilij nej. 
Post kończył się wspólną kolacją, 
w czasie której wierni dzielili się 
prosforą umoczoną w miodzie – 
tłumaczy ks. Arkadiusz Trocha-
nowski, proboszcz parafi i grec-
kokatolickiej pw. Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego w  Wałczu 
i parafi i greckokatolickiej pw. św. 
Michała Archanioła w Szczecinku.

W czasach Rusi metropolita 
Grzegorz nauczał, że  fi lipówka 
jest takim samym postem jak pio-
trówka (tj. post przed śś. Piotra 
i Pawła). Dlatego stawiał takie 
same wymagania, tj. pokłony, 
w tygodniu jeden posiłek bez 
nabiału i mięsa, a w niedzielę 
i sobotę dwa posiłki rybne. Dziś 
wspomniany post nie jest już taki 
rygorystyczny.

Prosfora – znak zgody 
i pojednania

W  niedzielę poprzedzającą 
Boże Narodzenie we wszystkich 
cerkwiach odbywa się obrzęd po-

święcenia prosfory, małych bułe-
czek. Następnie wierni przynoszą 
ją do domu, aby w czasie wigilii 
podzielić się między sobą. Pros-
fora jest  jednocześnie znakiem 
zgody i  pojednania. Ma przede 
wszystkim łączyć, a  nie  dzielić. 
Ponadto jest symbolem dobroby-
tu, ma symbolizować bogactwo 
duchowe i materialne dla każdej 
rodziny przez cały rok. Wieczerza 
wigilij na w tradycji ukraińskiej 
nazywa się Swjat Weczir, czyli 
święty wieczór. Rozpoczyna się 
od wspólnej modlitwy i odśpie-
wania troparionu, który mówi 
o  narodzeniu Pana Jezusa. Na-
stępnie najstarszy z rodziny bierze 
prosforę i dzieli się nią ze wszyst-
kimi, którzy zasiedli do wieczerzy. 
Po złożeniu sobie życzeń wszyscy 
zasiadają do stołu, do którego zo-
stanie podanych 12 dań. Na zakoń-
czenie wieczerzy wszyscy jeszcze 
raz modlą się i śpiewają troparion 
o przyjściu na świat Jezusa Chry-
stusa. W końcu odbywa się wspól-
ne kolędowanie. 

Kutia dla przodków
Tradycyjnie na  stole wigi-

lij nym powinno być 12 potraw. 
Dlaczego akurat tyle? Tłumaczo-
ne jest to na kilka sposobów: jest
12 miesięcy, 12 pierwszych apo-
stołów. Ważne jest, aby pokarmy 
wigilij ne zostały przygotowane 
ze  wszystkiego, co  znajduje  się 
w  gospodarstwie, co  wyrosło 
w ogrodzie czy w sadzie. To stary 
zwyczaj pochodzący jeszcze z cza-
sów Rusi, gdy w ten sposób chcia-
no przyjąć boga urodzaju i dusze 
przodków, by pokosztowawszy 

wsz yst-
kiego, przy-
cz y n ili   się 
do  jeszcze więk-
szego urodzaju w przyszłym roku. 

Pośród wigilij nych potraw nie-
zbędna jest kutia zrobiona m.in. 

z pszenicy (symbol rodzącego się 
życia), miodu (symbol wiecznego 

szczęścia), maku, orzechów 
i bakalii, a w tradycji łem-

kowskiej – kysełycia (bia-
ły barszcz z  grzybami). 
U grekokatolików dodat-

kowe nakrycie stawiane 
jest nie dla przypadkowego 

gościa, który może pojawić  się 
w  ten wieczór, ale  z  nałożoną 
porcją kutii dla dusz przodków 
na stole lub oknie. Rozpoczynanie 
wieczerzy wigilij nej właśnie od ku-
tii jest wspomnieniem przodków, 
rodziców i dziadków, którzy odeszli 
do Pana. Ma to symbolizować na-
dzieję spotkania się z nimi w kró-

lestwie niebieskim, o czym przy-
pomina odradzająca się pszenica, 
a miód – że chrześcij ańskie życie 
zostanie nagrodzone wiecznym ob-
cowaniem z Bogiem i najbliższymi. 

W  tradycji liturgicznej 
wschodnich chrześcij an nie  ma 
Pasterki, jest Wseniczne Bdinĳ e 
– całonocne czuwanie. Obecnie 
w większości parafi i główna bo-
żonarodzeniowa liturgia spra-
wowana jest  rano, a  poprzedza 
ją Poweczerĳ e Wełyke z Łytią. 
Poczynając od Bożego Narodzenia, 
do połowy lutego wierni witają się 
pozdrowieniem Christos Rażda-
jetsia – Chrystus się rodzi!

Beata Stankiewicz

do  jeszcze więk- tii jest wspomnieniem przodków, 

Grzegorz nauczał, że  fi lipówka 
jest takim samym postem jak pio-
trówka (tj. post przed śś. Piotra 

wspomniany post nie jest już taki 

szczęścia), maku, orzechów 
i bakalii, a w tradycji łem-

kowskiej – 
ły barszcz z  grzybami). 
U grekokatolików dodat-

kowe nakrycie stawiane 
jest nie dla przypadkowego 

gościa, który może pojawić  się 
w  ten wieczór, ale  z  nałożoną 
porcją kutii dla dusz przodków 
na stole lub oknie. Rozpoczynanie 
wieczerzy wigilij nej właśnie od ku-
tii jest wspomnieniem przodków, 

Grzegorz nauczał, że  fi lipówka 
jest takim samym postem jak pio-
trówka (tj. post przed śś. Piotra 

wspomniany post nie jest już taki 
wsz yst-
kiego, przy-
cz y n ili   się 
do  jeszcze więk-

szczęścia), maku, orzechów 
i bakalii, a w tradycji łem-

kowskiej – 
ły barszcz z  grzybami). 
U grekokatolików dodat-

kowe nakrycie stawiane 
jest nie dla przypadkowego 

gościa, który może pojawić  się 
w  ten wieczór, ale  z  nałożoną 
porcją kutii dla dusz przodków 
na stole lub oknie. Rozpoczynanie 
wieczerzy wigilij nej właśnie od ku-
tii jest wspomnieniem przodków, 

Boże Narodzenie u grekokatolików

Christos Rażdajetsia!

W ukraińskiej tradycji nie ma zwyczaju stawiania szopek, 
ale za to wierni kontemplują ikonę Narodzenia Pana Jezusa 
umieszczoną na tetrapodzie, czyli na małym ołtarzu ustawionym 
na środku świątyni
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Ks. Arkadiusz Tuchanowski ogłosił zebranym w cerkwi narodziny 
Chrystusa
PoniŻeJ: Chleb jest symbolem takim jak opłatek w tradycji 
rzymskokatolickiej
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Dla miłośników dziesiątej muzy w Ustce

Stare kino na nowe czasy

U steckie kino „Delfin” 
to miejsce magiczne. Od lat 
jest azylem dla mieszkań-

ców nie schlebiających najniższym 
gustom. Właściciele „Delfina” po-
przeczkę zawiesili wysoko; chcą 
przywrócić kinu dawny, powojen-
ny blask. 

W nazistowskim kadrze
Charakterystyczny, ponie-

miecki budynek znajduje się przy 
głównej ulicy miasta. Został wy-
budowany w 1936 roku, w dużym 
stopniu dzięki dotacji od niemiec-
kiej Luftwaffe. – Hitlerowskie lot-
nictwo było zainteresowane kinem 

dla żołnierzy, bo blisko były ko-
szary i poligon – tłumaczy ustecki 
historyk Marcin Barnowski. 

Od  1945 roku pierwszym 
polskim właścicielem kina był 
Bronisław Brzóska. To  właśnie 
on wymyślił nazwę „Delfin”, która 
istnieje do dziś. – Wujkowi chodzi-
ło pewnie o podkreślenie związków 
z morzem. Chociaż dobrze wiemy, 
że w Bałtyku delfinów jak na lekar-
stwo – śmieje się Eugeniusz Brzó-
ska, bratanek pana Bronisława.

Pamięta też, że  gdy z  ojcem 
wprowadzili się do Ustki, Rosjanie 
trzymali w kinie konie. – W sali 
były też takie fajne loże, które nie-

stety, nie przetrwały powojennych 
zawirowań. A szkoda, bo doskona-
le wpisywały się w architekturę 
budynku. Ponoć nowi właściciele 
chcą je odtworzyć – dodaje pan 
Eugeniusz. 

Seanse z lampką wina
W  ostatnich latach, głównie 

ze  względów ekonomicznych, 
kino było czynne tylko w wakacje. 
Teraz dzięki pieniądzom od Sło-
wińskiej Grupy Rybackiej „Delfin” 
będzie tętniło kulturalnym życiem 
przez cały rok. Kapitalny remont 
ruszył pełną parą. Z sali zniknęły 
już pamiętające gierkowskie cza-
sy wysłużone fotele. – Ich miejsce 
zajmie 200 wygodnych siedzeń – 
mówi pani Monika. – Chcemy też 
zainstalować ogrzewanie podło-
gowe i wymienić ekran. 

W  miejscu górnych rzędów 
pojawią  się zrekonstruowane 
loże. – Będą tam stoliki oraz 
skórzane kanapy i fotele. Oglą-
dając film, będzie można wypić 
kawę czy lampkę wina – zachęca 
właścicielka.

Shrek w 3D
Największą nowością będzie 

jednak zakupiony dzięki pienią-
dzom unijnym projektor cyfrowy. 
– Dzięki niemu będziemy mogli 
wyświetlać filmy w  3D – mówi 
Monika Graczyk i dodaje: – Stary, 
ale wciąż jary projektor analogo-
wy oczywiście u nas zostanie. Bę-
dziemy na nim odtwarzać czarno- 
-białą klasykę oraz filmy autorskie. 

Właściciele „Delfina” chcą, 
aby obiekt stał się miejskim cen-
trum kulturalnej rozrywki. Za-
mierzają organizować festiwale 
i warsztaty filmowe, spotkania 
z twórcami. W holu ma powstać 
artystyczna kawiarnia, miejsce 
spotkań dla usteckiej bohemy. – 
Reaktywujemy również Dysku-
syjny Klub Filmowy. Tylko w ten 
sposób możemy wygrać z masów-
ką i  multipleksami – nie  kryje 
pani Monika. 

Noc z Marilyn Monroe 
W  wyremontowanym „Del-

finie” swoją przystań będą mogli 
również znaleźć kinomani z Pol-
ski. Na piętrze znajduje się bowiem 
pięć pokoi gościnnych, związa-
nych z największymi gwiazdami 
kina, m.in. z  Marilyn  Monroe. 
Chaplinem czy Alem Pacino. Każ-
de z pomieszczeń odzwierciedla 
charakter danego aktora. 

W pokoju Monroe dominuje ja-
skrawa czerwień. Nad dużym łóż-
kiem czano-biały portret aktorki, 
w rogu stylizowane radio z epoki. 
Nawet meble i zasłonki przywo-
łują tamte czasy. – A to do poczy-
tania przed snem – pani Monika 
pokazuje biografię bohaterki „Pół 
żartem, pół serio”. 

Uroczyste 
otwarcie kina 
zaplanowano 
p o d kon ie c 
stycznia. Pierw-
szy film w tech-
nologii cyfro-
wej mieszkańcy 
Ustki będą mo-
gli obejrzeć 
za darmo. 

Jacek Cegła

Już niebawem ustczanie i przyjezdni zasiądą 
w wygodnych lożach i obejrzą ulubione filmy 
w technologii 3D. A po seansie będę mogli 
spotkać się z ich twórcami. – Chcemy wygrać 
z multipleksami, tworząc artystyczny klimat – 
zapowiada Monika Graczyk, właścicielka jedynego 
w mieście kina, które przechodzi właśnie kapitalny 
remont. 
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Wkrótce 
wysłużony 
projektor 
analogowy 
ustąpi miejsca 
aparaturze 
cyfrowej 
– mówi 
Monika 
Graczyk


