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Dzisiejszy numer „GoÊcia”
mo˝na nazwaç „koszaliƒ-

skim”. MyÊl´ jednak, ˝e poru-
szane sprawy zainteresujà
wszystkich diecezjan. Nie chce-
my jednak ograniczaç perspek-
tywy do du˝ych miast. Zale˝y
nam na pokazywaniu tego, co
dzieje si´ w parafiach, równie˝
tych najbardziej oddalonych od
Koszalina. Z wdzi´cznoÊcià b´-
dziemy wi´c przyjmowaç
wszelkie informacje i powiado-
mienia o tych mniejszych, ale
nie mniej cennych, inicjaty-
wach parafialnych. ■

Jest bardzo skromna, bardzo pracowita i jest
podporà naszej rodziny parafialnej – mówi o

niej ks. Zbigniew Krawczyk, proboszcz parafii
w Sarbinowie. Izabela Wasilewska reprezentu-
je m∏ode pokolenie paƒ, które przejmujà od-
powiedzialnoÊç za parafi´, nie oglàdajàc si´ na
„zapracowanych” m´˝czyzn. ¸àczy obowiàzki
rodzinne (jest ˝onà i mamà), zawodowe (uczy
muzyki w szkole) i parafialne (prowadzi schol´
i zaj´cia muzyczne dla dzieci). Przewodzi gru-
pie paƒ, które wzi´∏y sprawy w swoje r´ce, kie-
dy okaza∏o si´, ˝e zabytkowe organy z sarbinow-
skiego koÊcio∏a wymagajà remontu. Niewiasty
postanowi∏y po∏àczyç przyjemne z po˝ytecznym
i za∏o˝y∏y chór parafialny, który teraz b´dzie kon-
certowaç, gromadzàc potrzebne 50 tys. z∏otych.

Nowe organy majà byç goto-
we ju˝ w tym roku i poÊwi´-
cone podczas odpustu para-
fialnego 15 sierpnia. 

ERA

KOBIETA PODPORÑ RODZINY (PARAFIALNEJ)

Izabela Wasilewska 
jest prawdziwà
podporà parafii 
w Sarbinowie

ZA TYDZIE¡

■ CARITAS W DIECEZJI. Próba bilansu
– miniony rok i plany na
przysz∏oÊç. Dlaczego tak
wa˝ne sà szkolne ko∏a Caritas?

■ BISKUP PAWE¸ CIEÂLIK. Rozmowa
na dziesi´ciolecie sakry
biskupiej.

■ POS¸UGA CHORYM. Szpitalna kaplica
Êw. Alberta w Koszalinie. 

Bronià rodziny

Protest 
diecezjan
List protestacyjny do marsza∏ka Sej-
mu, premiera oraz rzecznika praw
dziecka skierowa∏o ponad 2 tys.
wiernych z diecezji koszaliƒsko-ko-
∏obrzeskiej.

W liÊcie utrzymanym w sta-
nowczym tonie i nieunikajàcym
mocnych sformu∏owaƒ diecezja-
nie sprzeciwiajà si´ próbom
uchwalenia ustaw „O Êwiadomym
rodzicielstwie” i „O rejestrowa-
nych zwiàzkach partnerskich”.
„Ustawy te doprowadzi∏yby do
niszczenia tradycyjnej polskiej ro-
dziny i do biologicznej ekstermi-
nacji naszego narodu” – podkre-
Êlajà sygnatariusze listu. Podajà
przyk∏ady dzia∏aƒ, g∏ównie w sfe-
rze edukacji, zmierzajàcych do
demoralizacji m∏odzie˝y. „W taki
sposób przy∏àczamy si´ do stano-
wiska Episkopatu Polski, licznych
organizacji, lekarzy, urz´dników,
wychowawców oraz rodziców
broniàcych praw dziecka i insty-
tucji ma∏˝eƒstwa” – powiedzia∏
ks. Krzysztof W∏odarczyk, diece-
zjalny duszpasterz rodzin. 

ERA

Jubileusz biskupa Paw∏a CieÊlika

Dziesi´ç lat pos∏ugi

W czwartek 6 stycznia bp Pawe∏
CieÊlik obchodzi∏ dziesiàtà rocznic´
przyj´cia sakry biskupiej. 

Z okazji jubileuszu w katedrze
odprawiona zosta∏a Msza Êwi´ta z
udzia∏em wszystkich biskupów die-
cezji koszaliƒsko-ko∏obrzeskiej pod
przewodnictwem bp. Kazimierza
Nycza, ordynariusza diecezji.

Biskup Pawe∏ urodzi∏ si´ w 1940
roku. Jest synem ziemi z∏otowskiej,
ws∏awionej obronà polskoÊci w la-
tach niemieckiego naporu. Studio-

wa∏ w Parady˝u i Strasburgu. Âwi´-
cenia kap∏aƒskie otrzyma∏ w Za-
krzewie z ràk bp. Jerzego Stroby. W
1995 r. w Rzymie otrzyma∏ sakr´ bi-
skupià z ràk Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II. Jego dewiza biskupia
brzmi: Evangelizare misit me (Pos∏a∏
mnie Pan, abym g∏osi∏ Dobrà Nowi-
n´). Od 1994 r. jest biskupem tytu-
larnym Britonia oraz biskupem po-
mocniczym diecezji koszaliƒsko-ko-
∏obrzeskiej. Jest doktorem teologii
biblijnej, a wolny czas sp´dza na
przechadzkach po lesie i nad jezio-
rem. ERA
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Biskup Pawe∏ CieÊlik
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Jase∏ka dla seniorów

JELE¡. Tradycjà sta∏y si´ ju˝ jase∏-
ka organizowane przez dzieci z tu-
tejszej szko∏y. W tym roku przed-
stawienie oglàdali rodzice, pro-
boszcz z Jelenina ks. Jacek Pela,
burmistrz oraz seniorzy z Domu
Opieki Spo∏ecznej w Bornem Suli-
nowie. Dzieci z wielkim zapa∏em i
zaanga˝owaniem uczy∏y si´ ról i

uczestniczy∏y w próbach. Pomagali
im doroÊli: opraw´ muzycznà przy-
gotowuje Urszula Olejniczak, deko-
racj´ Roman Ryfa, strojami zajmuje
si´ dyrektor Renata Komorowska, a
nad ca∏oÊcià czuwa katechetka Ma∏-
gorzata Bindas. O pocz´stunek dla
ma∏ych aktorów zadba∏a Ewa Szysz-
ka z komitetu rodzicielskiego.

M∏odzi aktorzy nie poddawali si´ tremie

B´dzie kserokopiarka

TRZCIANKA. W Katolickiej
Szkole Podstawowej Êw. Faustyny
w okresie Êwiàtecznym zorganizo-
wano aukcj´ na zakup kseroko-
piarki. Licytowano przedmioty wy-
konane przez rodziców oraz
sprzedawano kartki Êwiàteczne i
obrazki witra˝owe zrobione przez
dzieci. Rozprowadzano tak˝e  ka-
lendarze i kalendarzyki Caritas, z
reprodukcjami rysunków uczniów,
nagrodzonych w konkursie pla-

stycznym „Nasze czu∏e serca”,
propagujàcym integracj´ z osoba-
mi niepe∏nosprawnymi. Kalenda-
rzowe stoisko obs∏ugiwa∏a Marta
Giedrys z klasy III. Aukcj´ spraw-
nie i dowcipnie prowadzi∏ Mariusz
Wargin, a najwy˝ej podbijali staw-
ki ks. Zbigniew Wal, proboszcz pa-
rafii Êw. Jana Chrzciciela oraz Kazi-
mierz WiÊniewski. Popis swoich
umiej´tnoÊci da∏a grupa baletowa
Beaty Smulskiej.

Aukcyjne fanty prezentowa∏ Adrian Woêniak

KOSZALIN. Ornaty, kapy, alby,
trybularze, monstrancje – w to
wszystko mo˝na si´ zaopatrzyç w
koszaliƒskim sklepie, od lat pro-
wadzonym przez Ma∏gorzat´
Skup (na zdj´ciu). Personel sklepu
znany jest z tego, ˝e nie tylko
sprzedaje, ale równie˝ doradza i
realizuje specjalne zamówienia
klientów. O mi∏ej atmosferze
wspominamy tylko z kronikarskie-
go obowiàzku.

Sklep pani Ma∏gosi

Nowa kaplica
PO¸CZYN ZDRÓJ. Jak wcze-
Êniej informowaliÊmy, czterystu
pensjonariuszy Zak∏adu Leczenia
Uzdrowiskowego „Gryf ”, w tym
wielu majàcych k∏opoty z poru-

szaniem si´, nie b´dzie ju˝ musia-
∏o wychodziç do koÊcio∏a. Bp Ka-
zimierz Nycz (na zdj´ciu) dokona∏
poÊwi´cenia nowej kaplicy, której
patronuje Êw. Stefan.  

Strona stronie 
nierówna
STRONY INTERNETOWE
ma ju˝ 40 parafii w naszej die-
cezji. Jednak strona stronie nie-
równa. Dobra strona interneto-
wa niekoniecznie musi si´ uru-
chamiaç przy dêwi´kach fanfar,
natomiast powinna otwieraç si´
szybko, mieç przejrzyste menu
i zawieraç najÊwie˝sze informa-
cje z ˝ycia parafii. Wszystkie te
warunki spe∏nia witryna parafii
Êw. Jana Chrzciciela w Trzcian-
ce, redagowana przez ksi´˝y sa-
letynów. 

˚ywa szopka
OKONEK. Wierni uczestniczàcy
w Pasterce w koÊciele parafial-
nym w Okonku mogli obejrzeç
niezwyk∏à szopk´. W postacie
Maryi, Józefa, anio∏ów i pasterzy
wcieli∏y si´ dzieci z miejscowej
szko∏y, odpowiednio ucharakte-
ryzowane i poprzebierane. Para-
fianom bardzo spodoba∏ si´ ten
pomys∏, a po Mszy Êwi´tej wiele
osób chcia∏o zrobiç sobie zdj´cie
na tle oryginalnej szopki.
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W czwartek 20 stycznia biskup Ka-
zimierz Nycz spotka si´ z dzia∏a-
czami ruchów abstynenckich
i trzeêwoÊciowych z diecezji.

Okazjà do spotkania jest 20-le-
cie Duszpasterstwa TrzeêwoÊci
w parafii Ducha Âwi´tego w Kosza-
linie. Zacz´∏o si´ w 1984 roku, kie-
dy to proboszcz, ks. Kazimierz Bed-
narski, zaprosi∏ na rekolekcje
w 1984 roku ojców kapucynów
z oÊrodka Duszpasterstwa Trzeê-
woÊci w Zakroczymiu. Trwa∏y one
od 9 do 13 grudnia. Dalsze dzieje
ruchu trzeêwoÊci wià˝à si´ z nie˝y-
jàcym ju˝ Józefem Niekraszem.
Dzia∏alnoÊç zaowocowa∏a wieloma
inicjatywami diecezjalnymi i krajo-
wymi, mi´dzy innymi Biegiem Pa-
pieskim (dzisiaj rozgrywanym
w Karlinie) oraz sierpniowà Ogólno-
polskà Pielgrzymkà TrzeêwoÊci na
Gór´ Che∏mskà. Organizatorzy za-
praszajà dzia∏aczy ruchu z ca∏ej die-
cezji. Msza Êwi´ta w koÊciele pw.
Ducha Âwi´tego rozpocznie si´
o godz. 18.00 ERA
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Biskup wÊród in˝ynierów i techników

Serce wyci´te laserem
Biskup Kazimierz Nycz odwiedzi∏
pracowników koszaliƒskiej firmy
„Tepro”, jednego z czo∏owych pro-
ducentów urzàdzeƒ techniki pró˝-
niowej.

Biskupowi towarzyszy∏ Ry-
szard WiÊniewski, przewodniczà-
cy koszaliƒskiego samorzàdu.
KtoÊ poprosi∏ Biskupa o przyci-
Êni´cie guzika kompute-
ra. Po chwili, zaskoczo-
ny, trzyma∏ w r´ku serce
ze stalowej blachy, z wy-
ci´tym imieniem i nazwi-
skiem... bpa Kazimierza

Nycza. Specjalna g∏owica lasero-
wa wycina∏a skomplikowane
kszta∏ty z takà ∏atwoÊcià, jakby
tworzywem nie by∏a stalowa p∏y-
ta, ale plaster wosku. „Tepro” zna-
ne jest z posiadania unikalnych
technologii najnowszej generacji.
Jest tutaj na przyk∏ad urzàdzenie
s∏u˝àce do ci´cia stali strumie-
niem... wody.  Zak∏ad produkuje

nowoczesne urzàdze-
nia do wytwarzania
pró˝ni, które majà za-
stosowanie g∏ównie
w przemyÊle spo˝yw-
czym. ERA

H
EN

RY
K 

FU
RM

A¡
C

Z
YK

Nasi Êwi´ci

Âw. Antoni
Pustelnik
(250–356)
Ojciec mnichów, patron rycerzy,
rzemieÊlników, pasterzy Êwiƒ, tka-
czy, cukierników i grabarzy. Wzywa-
ny w chorobach i podczas po˝aru. 

Da∏ poczàtek nieznanej dotych-
czas formie ˝ycia pustelniczego. Po-
chodzi∏ z zamo˝nej rodziny chrze-
Êcijaƒskiej. Po Êmierci rodziców za-
jà∏ si´ gospodarstwem i wychowa-
niem m∏odszej siostry. Jako 20-letni
m∏odzieniec wszed∏ pewnego dnia
do koÊcio∏a i us∏ysza∏ s∏owa: „JeÊli
chcesz byç doskona∏y, idê, sprzedaj,
co posiadasz, i rozdaj ubogim, a b´-
dziesz mia∏ skarb w niebie. Potem
przyjdê i chodê za Mnà!” (Mt 19,21).
By∏ to moment prze∏omowy w jego
˝yciu. Zabezpieczywszy los siostry,
reszt´ majàtku rozda∏ ubogim i uda∏
si´ na pustkowie w pobli˝u rodzin-
nej wioski. Zaczà∏ prowadziç ˝ycie
ascetyczne. Pierwszym miejscem
by∏a prawdopodobnie grobowa ni-
sza skalna na skraju pustyni. Póêniej
przez oko∏o 20 lat ̋ y∏ na pustkowiu.
Ok. 311 roku, podczas przeÊlado-
waƒ chrzeÊcijan, pomimo urz´do-
wego zakazu, Êw. Antoni z nara˝e-
niem ˝ycia pospieszy∏ do Aleksan-
drii, by nieÊç im pomoc i otuch´. Po-
tem wycofa∏ si´ do pustelni, gdzie
przede wszystkim s∏u˝y∏ radà i na-
ukà przyje˝d˝ajàcym do niego mni-
chom. Jeszcze tylko raz opuÊci∏ on
swojà pustelniczà wspólnot´. Na
proÊb´ przyjaciela, doktora KoÊcio∏a
Êw. Atanazego, zawita∏ do
Aleksandrii. Do˝y∏ 105 lat, a Êw. Ata-
nazy napisa∏ jego s∏ynny ˝ywot.
Wspomnienie 17 stycznia. ERA

20-lecie Duszpasterstwa
TrzeêwoÊci

Spotkanie
w Koszalinie

Biskupa
poproszono
o uruchomienie
supernowoczesnego
urzàdzenia

Ko∏obrzeg, niedziela 16 stycznia.
VIII Dzieƒ Judaizmu w KoÊciele
katolickim. Msza Êwi´ta w konka-
tedrze (godz. 16). Przewodniczy
bp senior Ignacy Je˝. Po Mszy Êw.
wyst´p zespo∏u „Shomer”. 

Koszalin, sobota 22 stycznia. Maryjne
nabo˝eƒstwo KoÊcio∏a wschodniego
(akatyst) w koÊciele pw. Êw. Józefa.
Uczestniczyç b´dzie ks. Miko∏aj
Lewczuk, proboszcz parafii prawo-
s∏awnej w Koszalinie (godz. 17).

Âwidwin, piàtek 21 stycznia. Na-
bo˝eƒstwo ekumeniczne w para-
fii pw. Êw. Micha∏a Archanio∏a.
Przewodniczy ks. infu∏at Antoni
Kloska (godz. 17.30).

Wa∏cz, niedziela 23 stycznia.
Nabo˝eƒstwo ekumeniczne
w parafii pw. Êw. Miko∏aja. Prze-
wodniczy bp Kazimierz Nycz
(godz. 18).

Dar∏owo, wtorek 18 stycznia.
Nabo˝eƒstwo ekumeniczne
w koÊciele Matki Bo˝ej Cz´sto-
chowskiej. Przewodniczy bp
Pawe∏ CieÊlik (godz. 18).

S∏upsk, poniedzia∏ek 24 stycz-
nia. Nabo˝eƒstwo ekumenicz-
ne w parafii pw. Êw. Rodziny
i Êw. Judy Tadeusza. Przewod-
niczy ks. infu∏at Antoni Kloska
(godz. 17.30).

Koszalin, Êroda 19 stycznia. Na-
bo˝eƒstwo ekumeniczne w pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej,
w koÊciele pw. Êw. Gertrudy
(godz. 18).

Bia∏y Bór, wtorek 25 stycznia. Msza
Êwi´ta na zakoƒczenie Tygodnia
modlitw o jednoÊç chrzeÊcijan
w parafii pw. Êw. Micha∏a Archanio-
∏a (godz. 18). Przewodniczy ojciec
prof. Stanis∏aw Napiórkowski. 

Pi∏a, czwartek 20 stycznia. Na-
bo˝eƒstwo ekumeniczne w pa-
rafii pw. Mi∏osierdzia Bo˝ego.
Przewodniczy bp Pawe∏ CieÊlik
(godz. 18).

Program Tygodnia Powszechnej Modlitwy 
o JednoÊç ChrzeÊcijan 18–25 stycznia 2004
„Chrystus jedynym fundamentem KoÊcio∏a” (1Kor 3,1–23)
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Sonda

O HERBIE KOSZALINA
MÓWIÑ

DANUTA SZEWCZYK, 
KUSTOSZ MUZEUM

W KOSZALINIE

Obecny herb jest
sprzeczny z praw-
dà historycznà, a
treÊç god∏a ra˝àco
narusza zasady
heraldyki. Bogu-

s∏aw II, kiedy pos∏ugiwa∏ si´
swojà piecz´cià, która pos∏u-
˝y∏a za wzór obecnego herbu
miasta, nie by∏ lennikiem ksià-
˝àt polskich, ale lennikiem
Duƒczyków. Najwa˝niejszy jed-
nak argument brzmi: god∏o z
Janem Chrzcicielem by∏o zwià-
zane z miastem przez 640 lat. 

TADEUSZ WO¸YNIEC, 
PRZEWODNICZÑCY

KOMITETU OBYWATELSKIEGO MIASTA

KOSZALINA

Na czym mamy tu-
taj budowaç swojà
to˝samoÊç? Na
podstawie jakich
kryteriów mamy
nawiàzaç zerwanà

wi´ê z przesz∏oÊcià? Bo prze-
cie˝ nie opierajàc na kryteriach
narodowych, politycznych czy
spo∏ecznych. Jedynym symbo-
lem ∏àczàcym nas z dawnymi
mieszkaƒcami Koszalina jest
herb ze Êw. Janem Chrzcicie-
lem. Ten wielki Âwi´ty powróci
do herbu miasta. Ju˝ od d∏u˝-
szego czasu podejmujemy
w tym kierunku dzia∏ania.

OLA PACIUCH, 
STUDENTKA Z KOSZALINA

Âw. Jan Chrzciciel
jest prawdziwym
god∏em Koszalina.
W Europie i na
Êwiecie herb mia-
sta zawierajàcy

motyw Êw. Jana uchodzi za no-
bilitujàcy i oznacza, ˝e miasto
szczyci si´ d∏ugà tradycjà. Poza
tym Jan Chrzciciel to symbol
chrzeÊcijaƒski, a wi´c uniwer-
salny, w odró˝nieniu od party-
kularnego symbolu lokalnego
w∏adcy. Uwa˝am, ˝e Koszalin
powinien si´ szczyciç tym her-
bem, a nie odrzucaç go. 

Koszalin ma swój historyczny,

liczàcy niemal 700 lat, herb,

nawiàzujàcy do

chrzeÊcijaƒskiej

tradycji miasta.

Wcià˝ jednak woli

piecz´towaç si´ historycznym

i heraldycznym oszustwem. 

tekst
TADEUSZ ROGOWSKI

Aktualny herb Koszalina
zosta∏ ustanowiony
w 1959 roku. Przedsta-
wia ksi´cia Bogus∏awa II

na koniu, z tarczà ozdobionà or-
∏em piastowskim, dzier˝àcego
choràgiew z gryfem pomorskim.
Wed∏ug zgodnej opinii history-
ków i specjalistów od heraldyki,
stanowi on niedopuszczalnà mi-
styfikacj´. Nie przeszkodzi∏o to
jednak radnym Koszalina przefor-
sowaç w 1991 roku uchwa∏y praw-
nie sankcjonujàcej historyczne
nadu˝ycie. 

Herb, czyli dziedzictwo

Herb miejski to nie tylko znak
samorzàdu miejskiego, ale tak˝e
zabytek kultury. Jest znakiem cià-
g∏oÊci tradycji i trwania miasta,
niezale˝nie od politycznej ko-
niunktury. S∏owo herb, to spolsz-
czone czeskie erb, pochodzàce
z niemieckiego Erbe – dziedzic-
two. Herb definiuje si´ jako cha-
rakterystyczny znak, ustalony we-
d∏ug regu∏ heraldycznych, pe∏nià-
cy rol´ wyró˝nika osoby stanu
szlacheckiego lub duchownego,
czy te˝ okreÊlonego terytorium.
Historycznie herb ukszta∏towa∏
si´ w Êredniowieczu, a swój rodo-
wód wywodzi z tradycji rycer-
skiej. Ze znaku bojowo-rozpo-
znawczego powoli przekszta∏ca∏
si´ w symbol dowódcy i jego w∏o-
Êci. W XIII wieku herb traci cechy
indywidualnego atrybutu i staje
si´ znakiem przynale˝noÊci do
okreÊlonego terytorium. Z cza-
sem zaczynajà u˝ywaç herbu mia-
sta i cechy rzemieÊlnicze. Opisem
i klasyfikacjà herbów zajmuje si´

specjalna dziedzina nauki – heral-
dyka. Bardzo wa˝ny jest j´zyk opi-
sowy herbu, nazywany z francu-
ska blazonowaniem. Ustala regu∏y
opisu i pozostaje niezmieniony
od zarania heraldyki. 

Blazonowanie
czy b∏aznowanie

KiedyÊ herby jako wa˝ny
sk∏adnik historycznego dziedzic-
twa otacza∏o opiekà paƒstwo. Po
odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1918
roku herbami miejskimi zaj´∏o si´
Ministerstwo Spraw Wewn´trz-
nych oraz – co znaczàce – Mini-
sterstwo Wyznaƒ Religijnych
i OÊwiecenia Publicznego. Do
1939 roku zatwierdzono 104 her-
by miast. Po II wojnie herbami nikt
prawnie si´ nie zajmowa∏. Dopiero
w 1978 r. uchwalono ustaw´ o od-
znakach i mundurach, która ze-
zwala∏a na ustanawianie herbów
miejskich i wojewódzkich. Ustawa
o samorzàdzie terytorialnym
z 1990 r. zezwoli∏a tak˝e gminom
na ustanawianie herbu. Zabrak∏o
w niej jednak ustalenia jakichkol-
wiek regu∏, dlatego w heraldyce
terytorialnej panuje ca∏kowita do-
wolnoÊç. Wspó∏czesne herbarze
bardziej kojarzà si´ z b∏aznowa-
niem ni˝ z blazonowaniem. Upoli-
tycznione samorzàdy traktujà oso-
by postulujàce przywrócenie hi-
storycznych herbów jak ideolo-
gicznych pod˝egaczy. 

Âwi´ty czy w∏adca? 

„Miejska Rada Narodowa w Ko-
szalinie postanowi∏a umieÊciç na
tarczy rycerskiej or∏a piastowskie-
go, a na proporcu gryfa pomorskie-
go, celem okreÊlenia zwiàzków ro-
dowych i politycznych, jakie ∏àczy∏y
panujàcego w XII wieku na Pomo-

rzu ksi´cia Bogus∏awa II z Polskà” –
czytamy w uzasadnieniu uchwa∏y
z 1959 roku. Jak „postanowi∏a”, tak
zrobi∏a. Fakty historyczne sà jed-
nak inne. Koszalin zosta∏ lokowany
na prawie lubeckim przez biskupa
kamieƒskiego Hermana von Glei-
chen w 1266 roku. Poczàtkowo ro-
l´ piecz´ci miejskiej i herbu miasta
pe∏ni∏a piecz´ç rodowa biskupa.
Wkrótce jednak za herb miasta
przyj´to g∏ow´ Êw. Jana Chrzcicie-
la. Wizerunek Âwi´tego widnieje
ju˝ na ma∏ej piecz´ci miejskiej u˝y-
wanej w latach 1333–1440. Z cza-
sem herb miasta ulega∏ przeobra-
˝eniom, ale god∏o pozosta∏o to sa-
mo. Z herbem wià˝à si´ równie˝
barwy Koszalina – czerwieƒ i z∏oty,
a wi´c tak zwane królewskie zesta-
wienie kolorów. Zmiana herbu na-
stàpi∏a w 1938 roku za rzàdów Hi-
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tlera i mia∏a wyraêne pod∏o˝e anty-
religijne i antysemickie. ChrzeÊci-
jaƒstwo by∏o nie do pogodzenia
z brutalnoÊcià re˝imu. 

Jan Chrzciciel na rumaku

Pomieszanie tradycji i poj´ç
w gminnych herbarzach prowadzi
do sytuacji kuriozalnych. W 1973
roku ukaza∏ si´ na ∏amach „Wiado-
moÊci Zachodnich” artyku∏, w któ-
rym tak opisano herb Koszalina:
„Na niebieskim tle dynamiczna syl-
wetka Jana Chrzciciela p´dzàcego
na rumaku”. To jednak nie wszyst-
ko, bo dalszy wywód autora powi-
nien przejÊç do ksi´gi humoru he-
raldyki: „ Jan Chrzciciel trzyma
w r´ku lanc´, na której zatkana jest
∏opoczàca na wietrze flaga z trze-
ma postrz´pionymi koƒcami”.

W roku 1991
herb Koszalina
sta∏ si´ przed-
miotem ostre-
go sporu poli-
tycznego. Czy-
telnik jednej
z lokalnych ga-
zet protesto-
wa∏ przeciwko
„poprawianiu”
historii miasta,
dowodzàc, ˝e:
„skutkiem takiego poprawiania jest
swoisty heraldyczny b´kart – kon-
ny bolszewik, przyobleczony
w anarchistyczne szaty (blachy ra-
czej) i obwieszony skradzionymi
herbami”. KtoÊ okreÊli∏ herb Kosza-
lina jako „Iwana Groênego na ko-
niu”, ktoÊ inny stwierdzi∏, ˝e bar-
dziej przypomina Pogoƒ litewskà. 

Nie reprezentuje miasta

Jednak herb Koszalina wywo-
∏uje nie tylko – uzasadnione prze-
cie˝ – emocje, ale równie˝ reakcje
kompetentnych historyków. „Bo-
gus∏aw II nie mia∏ nic wspólnego
z lokacjà miasta Koszalina, która
nastàpi∏a dopiero po 1266 roku,
czyli d∏ugo po jego Êmierci” – pi-
sa∏ wybitny znawca przedmiotu
prof. Marian Haisig. Opini´ po-
twierdza prof. Tadeusz Bia∏ecki
z Uniwersytetu Szczeciƒskiego:
„Obecny herb Koszalina nie posia-
da ˝adnego uzasadnienia, nie re-
prezentuje miasta i nie ma ˝adne-
go zwiàzku z piecz´ciami miasta”.
Równie˝ miejscowi historycy wo-
là prawd´ historycznà od poli-
tycznego koniunkturalizmu. Ze-
spó∏ sk∏adajàcy si´ z koszalinian,
historyków profesjonalistów
i m∏oÊników historii przedstawi∏
w sierpniu 1990 roku radnym
miejskim opini´, w której pisze,
˝e przyj´cie herbu z konnym ryce-
rzem „to czysty woluntaryzm hi-
storyczny, prawny i polityczny”.
Stanowisko koszalinian popar∏ za-
rzàd Polskiego Towarzystwa He-
raldycznego: „ Jedynym historycz-
nie uzasadnionym herbem Kosza-
lina jest wyobra˝enie g∏owy Êw.
Jana Chrzciciela na misie”. Rada
Miejska pozosta∏a g∏ucha na te
opinie. 

Wroc∏aw móg∏

Koszalin nie by∏ jedynym mia-
stem, które „straci∏o” Jana Chrzci-
ciela. Podobnie by∏o z herbem
Wroc∏awia. Nowy, ustanowiony
w 1948 roku, sk∏ada∏ si´ z dwóch
przepo∏owionych or∏ów – bia∏ego
polskiego or∏a piastowskiego
oraz czarnego or∏a dolnoÊlàskie-
go. I chocia˝ bardziej odpowiada∏

prawdzie historycznej ni˝ obecny
herb Koszalina, to radni Wroc∏a-
wia ju˝ w 1990 roku przywrócili
historyczny herb miasta, nadany
w 1530 r. przez cesarza rzymsko-
-niemieckiego Ferdynanda I,
z g∏owà Jana Chrzciciela poÊrodku
czteropolowej tarczy. Jednak to,
co by∏o mo˝liwe we Wroc∏awiu,
nadal nie wydaje si´ mo˝liwe
w Koszalinie. Dlaczego? 

O herbie Koszalina czytaj te˝ na s. VI
■
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V

Herb Koszalina to historyczne nadu˝ycie – mówià znawcy heraldyki

y Jan Chrzciciel
ci do Koszalina? 

Dzisiaj wejÊcie 
do koszaliƒskiego
ratusza zdobià
niezgodny 
z prawdà 
historycznà 
herb miasta 
oraz niezgodna 
z siedmiowiekowà
tradycjà 
bia∏o-b∏´kitna 
flaga 

KULTURA
jest nazwà nadanà
spo∏ecznej spuÊciênie
cz∏owieka – wszyst-
kiemu, czego ludzie
nauczyli si´ z prze-
sz∏oÊci przez proces naÊladownic-
twa, wychowania oraz nauki,
i wszystkiemu, co przekazali w ten
sam sposób swoim potomkom
i spadkobiercom. Gdyby bowiem
mo˝na by∏o od∏àczyç jednostk´ od
jej kultury i od jej spo∏ecznego dzie-
dzictwa, sta∏aby si´ ona g∏upcem,
˝yjàcym we w∏asnym Êwiecie bez-
kszta∏tnych doznaƒ... Stàd wi´c
wszelka ludzka spo∏ecznoÊç, choçby
najbardziej pierwotna czy barba-
rzyƒska, stanowi jakàÊ kultur´,
i w∏aÊnie proces kulturowy czy te˝
tradycja powo∏uje do ˝ycia spo∏e-
czeƒstwo. 

CHRISTOPHER DAWSON

(1889–1970) 
wybitny brytyjski historyk kultury
„The Formation of Christendom”
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Kompetentni historycy nie poddajà si´
emocjom zwiàzanym ze zmianà herbu
Koszalina. Oni po prostu wiedzà. 

Danuta Szewczyk, kustosz ko-
szaliƒskiego muzeum, w publika-
cji „Koszalin od Êredniowiecza do
wspó∏czesnoÊci” kwituje spraw´
jednym zdaniem: „W XX wieku
d w u k r o t n i e
zmieniano go-
d∏o miasta
z przyczyn po-
litycznych –
w 1938 i 1959
roku; obie
zmiany zacie-
rajà tradycj´
w∏aÊciwego herbu miasta, zwià-
zanego z nim ponad 600 lat”. Na-
wet w czasach PRL-u historycy nie
chcieli s∏yszeç o nowym herbie
Koszalina. W ramach przygoto-
waƒ do 1000-lecia paƒstwa pol-
skiego, a wi´c w latach szeÊçdzie-
siàtych XX w., krakowskie Sukien-
nice ozdobiono herbami miast
polskich. God∏o Koszalina z g∏o-
wà Jana Chrzciciela znajduje si´
tam do dzisiaj. Równie˝ próbna
moneta stuz∏otowa z wizerunka-
mi herbów miast wojewódzkich,
wydana z okazji obchodów mile-
nijnych, przedstawia herb Kosza-
lina z g∏owà Êw. Jana. 

Sekretna 
piecz´ç

Ustalenia histo-
ryków sà jedno-
z n a c z n e .
W miastach za-
chodniopomor-
skich i Êlàskich
wykszta∏ci∏a si´
praktyka two-
rzenia herbów

na podstawie ma-
∏ych, tak zwanych
sekretnych pie-
cz´ci, u˝ywa-
nych w co-
dziennej pra-
cy kancelarii
m i e j s k i e j .
Pierwsza ko-
szaliƒska du˝a
piecz´ç przedsta-
wia∏a god∏o z bisku-
pem. Drugim god∏em
Koszalina by∏ wizerunek Êw. Jana
Chrzciciela, który pojawia si´ na
piecz´ci sekretnej ju˝ na poczàt-
ku XIV wieku. Widnieje na doku-
mentach z 1377 i 1498 roku.
„Znanych jest siedem typów pie-

cz´ci sekretnych miasta z tym
god∏em, wyst´pujàcych na

dokumentach od XIV do
XX wieku” – pisze Da-

nuta Szewczyk. 

Na pamiàtk´
chrztu

Âw. Jan
Chrzciciel by∏

patronem kate-
dry i biskupstwa

k a m i e ƒ s k i e g o ,
obejmujàcego swym

zasi´giem Koszalin i Ko-
∏obrzeg. Wed∏ug Danuty
Szewczyk, upami´tnia∏

chrzest rodzimej ludnoÊci
przez biskupa Ottona z Bam-

bergu w Kamieniu, 24 czerw-
ca 1124 roku, czyli w dniu Êw. Ja-

na Chrzciciela. Misj´
Êw. Ottona wspie-

ra∏ w∏adca pol-
ski Boles∏aw
Krzywousty.
„W tradycji
polskiej ob-
chody Êw. Jana

Chrzciciela ∏à-
czy∏y dawne ob-

rz´dy s∏owiaƒskie
i chrzeÊcijaƒskie” –

pisze autorka, dodajàc,
˝e Jan Chrzciciel patronowa∏ ka-
szubskiej ludnoÊci zamieszka∏ej
w Koszalinie i okolicy jeszcze
w XVI wieku. 

ERA
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SpecjaliÊci o herbie Koszalina

Koszalin w... Sukiennicach
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Herb Wroc∏awia
zmieniono po
wojnie (po pra-
wej), ale ju˝
w 1991 r. radni
miasta przywró-
cili historyczny
p i ´ c i o p o l o w y
herb miasta z
g∏owà Jana Chrzci-
ciela w polu
Êrodkowym (poni˝ej).

■

ZMIANY W HERBIE
WROC¸AWIA

Koszaliƒski rynek
oko∏o XIX wieku.

W Êrodku 
(z ˝ó∏tà wie˝yczkà)

obok katedry
nieistniejàcy

ratusz miejski.

Kartusz herbowy
Koszalina

z god∏em Êw. Jana
Chrzciciela

pochodzàcy
z XIX-wiecznego

ratusza. Obecnie
w zbiorach

Muzeum
w Koszalinie

HERBY KOSZALINA

1280–1440
Herb sporzàdzony
wspó∏czeÊnie na
podstawie odcisku
pierwszej piecz´ci

miejskiej z okresu tu˝ po lokacji
miasta (1266). Przedstawia postaç
biskupa kamieƒskiego Hermana von
Gleichena, za∏o˝yciela miasta. 

1406–1800 
Herb miasta z g∏o-
wà Êw. Jana
Chrzciciela – tutaj

jedna z kilku znanych wersji graficz-
nych. Pochodzi z poczàtku XIV wie-
ku, a u˝ywany by∏ a˝ do roku 1938,
kiedy to Niemcy hitlerowskie doko-
na∏y zmiany herbu miasta. 

1800–1938
Herb miasta z
ozdobnym kartu-
szem (he∏mem i la-

brami – ornamentem roÊlinnym).
Mimo modnej, powszechnie stosowa-
nej wówczas formy tarczy i kartusza,
god∏o miasta, czyli g∏owa Jana
Chrzciciela, pozostawa∏o to samo. 

1938–1945
Herb Koszalina
wprowadzony przez
nazistów 31 sierp-

nia 1938 roku; by∏ stylizacjà runicznà
znaku wendy z dwoma pierÊcieniami
po jej bokach. Przepad∏ wraz z upad-
kiem „tysiàcletniej” III Rzeszy. 

1959–2005
Wspó∏czesny herb
Koszalina, nadany
przez Rad´ Miejskà

w 1959 r., potwierdzony uchwa∏à Rady
z 1991. Trudno powiedzieç, jakie argu-
menty sk∏oni∏y radnych do zatwier-
dzenia herbu niezgodnego z prawdà
historycznà. 

■
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Figury z o∏tarza koszaliƒskiej katedry
odzyskujà swój blask i pi´kno.
Wszystko dzi´ki ˝mudnej pracy
konserwatorów, o których mo˝na
powiedzieç, ˝e sà bardziej artystami
ni˝ rzemieÊlnikami. 

O∏tarz g∏ówny sk∏ada si´ z fi-
gur rzeêbionych w drewnie d´bo-
wym, pochodzàcych z dawnego
gotyckiego o∏tarza. Stojàce du˝e
figury (2 m) to Maryja z Dzieciàt-
kiem, Êw. Jan Chrzciciel i Êw. Jan
Ewangelista oraz biskupi: Êw.
Wojciech i Êw. Otton z Bambergu.
Na pó∏okràg∏ej kratownicy
umieszczone sà figury mniejsze
(1,5 m) – po osiem z ka˝dej stro-
ny – dwunastu Aposto∏ów, popu-
larni Êredniowieczni Êwi´ci ryce-
rze Jerzy i Maurycy oraz m´czen-
nicy Kosma i Damian. Ârodkowà
cz´Êç kratownicy zajmuje pi´ç
tzw. herm – g∏ów kobiecych,
przedstawiajàcych Êwi´te córy
KoÊcio∏a. Tadeusz Makulec ze
Szczecina, konserwator zabytków
z 25-letnim doÊwiadczeniem, wy-
soko ocenia katedralne rzeêby:
„Artysta wykaza∏ du˝o finezji, by∏
po prostu dobry w tym, co robi∏”. 

Wdzi´czna d´bina

Figury wykonano w bardzo
trudnym, acz niezwykle trwa∏ym
materiale rzeêbiarskim, za jaki
uchodzi d´bina. To mi´dzy inny-
mi powoduje, ˝e renowacja jest
˝mudnym i skomplikowanym
procesem. Najpierw trzeba usu-
nàç wczeÊniejsze przemalowa-
nia, wydobyç spod warstw farb
resztki usuni´tej w XIX wieku
polichromii. Póêniej przyst´puje
si´ do impregnacji drewna spe-
cjalnymi Êrodkami owadobójczy-
mi. Punktowo wykonuje si´ tak
zwanà impregnacj´ wzmacniajà-
cà, polegajàcà na wzmocnieniu
os∏abionej tkanki drzewnej,
g∏ównie przez wype∏nienie Êrod-
kiem impregnujàcym kana∏ów
wydrà˝onych przez owady. Na-
st´pnym etapem prac konserwa-
torskich jest uzupe∏nienie ubyt-
ków, na przyk∏ad brakujàcego
palca u r´ki. Wspó∏czeÊni snyce-

rze nie sà tak biegli w sztuce
rzeêbiarskiej jak Êredniowieczni,
brakujàce elementy wykonujà
wi´c z drewna lipowego. Teraz
rzeêba jest ju˝ gotowa do malo-
wania, czy jak wolà mówiç spe-
cjaliÊci – do rekonstrukcji poli-
chromii. 

A˝ bolà oczy

Bardzo ˝ywe barwy figur o∏ta-
rzowych nie sà dzie∏em przypad-
ku. „W Êredniowieczu u˝ywano
bardzo intensywnych barwników
– t∏umaczy T. Makulec. – Dopiero
z czasem przyzwyczailiÊmy si´
do barw sto-
nowanych,

pastelowych”. Pro-
blem w tym, ˝e nikt
dzisiaj nie wie, jak
wyglàda∏a pierwotna
polichromia, wyko-
nana przez Êrednio-
wiecznego artyst´.
Jednak specjaliÊci,
majà swoje sposoby
– potrafià dokonaç niemal
wiernej rekontrukcji. „W Êre-
dniowieczu obowiàzywa∏ pe-

wien kanon artystyczny – wyja-
Ênia T. Makulec. – Za wzór s∏u-
˝à nam rozwiàzania kolory-
styczne z tego okresu, g∏ównie
z zachowanych tryptyków”. Do
malowania u˝ywa si´ wysokiej
jakoÊci farb, zawierajàcy dobry
barwnik i spoiwo. Ale samo ma-
lowanie figur stworzy∏oby wra-
˝enie du˝ych barwnych plam,
mylàcych oko. Niezb´dne sà
wi´c elementy uplastyczniajàce,
powodujàce, ˝e figura wyglàda
bardziej realistycznie. Temu w∏a-
Ênie s∏u˝y proces nak∏adania or-
namentu, polegajàcy na nadaniu
tkaninie faktury, t∏oczeƒ i innych
cech. Ostatnim etapem jest wer-
niksowanie, a wi´c na∏o˝enie za-
bezpieczajàcej warstwy ˝ywicy
w rozpuszczalniku na warstw´
malarskà. 

Wi´kszoÊç figur
z koszaliƒskiej katedry
ma ju˝ za sobà pra-
ce konserwatorskie w
szczeciƒskiej pracowni.
Ks. Tadeusz Piasecki,
proboszcz katedry, cze-
ka na powrót ka˝dej
z nich. Ma zwyczaj 

osobistego „wprowadzania” Êwi´-
tego. „ Ju˝ nied∏ugo wróci 
Jan Chrzciciel” – mówi, uÊmiecha-
jàc si´. ERA
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VII

KATEDRA KOSZALI¡SKA
Koszaliƒska katedra pw. Niepokalane-
go Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny
powsta∏a w pierwszej po∏owie XIV w.
(1300–1333). W Êredniowieczu pe∏ni-
∏a rol´ koÊcio∏a farnego. Przetrwa∏a
przez wieki niemal w niezmienionej
formie architektonicznej. WartoÊç ar-
tystyczna i historyczna, architektura
oraz dawne i obecne wyposa˝enie wn´-
trza stanowià dziÊ o uroku i pi´knie
gotyckiej prostoty tej Êwiàtyni. 

■

Renowacja zabytkowych rzeêb 

Powrót wszystkich Êwi´tych

O∏tarz
w koszaliƒskiej
katedrze

z lewej
Figura Maryi 
z Dzieciàtkiem 
z  o∏tarza
g∏ównego
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ZDANIEM KSI¢DZA DYREKTORA
W oÊrodku charytatywnym w Ko∏obrzegu pracuj´
ju˝ 9 rok i przekonuj´ si´, ˝e miejsce takie jest bar-
dzo potrzebne. Naturalnie nie chodzi tu o zapew-
nienie bazy noclegowej i wy˝ywienia przyje˝d˝ajà-
cym do Ko∏obrzegu wczasowiczom. Chodzi przede
wszystkim o dzieci. I to te dzieci, które na wakacje
nie wyjadà, poniewa˝ ich rodzice nie majà tyle pie-
ni´dzy. Od lat zarobki nie zwi´kszajà si´, a ceny ko-
lonii i obozów systematycznie rosnà. Dlatego te˝
ich jedynà szansà sà takie jak ten oÊrodki charyta-
tywne, gdzie podstawowym kryterium przyj´cia
dziecka jest trudna sytuacja materialna jego rodzi-
ców. Stàd nie sp´dzajà u nas swoich wakacji grupy
formacyjne, np. schola czy te˝ ministranci, wÊród
których mogà byç dzieci niepozbawione mo˝liwo-
Êci skorzystania z innej formy wypoczynku. Najcz´-
Êciej sà to grupy zorganizowane przez Caritas, die-
cezjalne i parafialne. Od lat wspó∏pracujemy tak˝e
ze Stowarzyszeniem „Misie Ratujà Dzieci” – chodzi
o dzieci poszkodowane w wypadkach, które prze-
chodzà tu rehabilitacj´. 

KS. PIOTR 
POP¸AWSKI 

ukoƒczy∏ Wy˝sze Semina-
rium Duchowne w Koszalinie
i przyjà∏ Êwiecenia kap∏aƒ-
skie w 1991 r. Przez dwa la-
ta pracowa∏ jako wikariusz
w Drawsku Pomorskim,
a póêniej przez trzy lata ja-
ko prze∏o˝ony w bursie ka-
tolickiej w Szczecinku. Od
1996 r. jest dyrektorem
OÊrodka Charytatywnego
dla Dzieci w Ko∏obrzegu.

koszalin@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Pi∏sudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel. (94) 3411 277, faks (94) 3410 314
Redagujà: ks. Edward Sienkiewicz – dyrektor oddzia∏u,
Tadeusz Rogowski
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KOSZALI¡SKO-KO∏OBRZESKI

OÊrodek Charytatywny 
dla Dzieci pod wezwaniem 
Anio∏ów Stró˝ów w Ko∏obrzegu
istnieje od 9 lat. Niemal 
od poczàtku kieruje nim 
ks. Piotr Pop∏awski.

WczeÊniej przez rok
pracowa∏ tutaj ks. Remi-
giusz Szrajnert, próbujàc
przystosowaç do nowych
zadaƒ barak po by∏ym ho-
telu robotniczym. Miejsce
by∏o nie najlepsze, a mo˝-
liwoÊci poprawy sytuacji
niewielkie. Wokó∏ rozcià-
ga∏a si´ opuszczona cz´Êç
Ko∏obrzegu, która z cza-
sem zamieni∏a si´ w Êmiet-
nisko, gdzie wywo˝ono
stare meble, gruz i ró˝ne
odpady. Dodatkowo teren
przeci´∏y grube i szpecàce
krajobraz rury centralnego
ogrzewania. A dla przyje˝-
d˝ajàcych na wypoczynek
dzieci wa˝ny jest nie tylko
odpowiedni standard po-
koi, ale tak˝e otoczenie.

Dom i otoczenie

Kiedy przed laty ks.
Piotr mówi∏, ˝e marzy mu
si´ w tym miejscu teren pe-
∏en zieleni i kolorów,
brzmia∏o to zupe∏nie fanta-
stycznie. Tymczasem zmie-
niajà si´ nie tylko wn´trza
oÊrodka, ale i jego otocze-
nie. Wiele wysi∏ku w∏o˝ono
w zagospodarowanie i
upi´kszenie przyleg∏ych te-
renów. Drewniany, wysoki
p∏ot, zas∏aniajàcy grube ru-
ry centralnego ogrzewania
i ha∏dy w´gla, jest obecnie
sukcesywnie ozdabiany. Po-
za tym powsta∏ du˝y plac
zabaw, który natychmiast
sta∏ si´ ulubionym miej-

scem dzieci. Wybudowano
parking oraz uporzàdkowa-
no podwórko. Uderza
ogromna dba∏oÊç gospoda-
rzy o zieleƒ – posadzono
ju˝ tutaj kilka tysi´cy drze-
wek i krzewów. Remontu
wymaga jeszcze droga do-
jazdowa do oÊrodka. Uda∏o
si´ równie˝ wp∏ynàç na de-
cyzj´ schowania pod ziemià
biegnàcych nad budynkiem
rur, co pozwoli podnieÊç
dach i zmieniç architekto-
niczny wyglàd baraku.

Dzieci´ce wakacje

Wszystko po to, ˝eby
umiliç dzieciom wakacje.
Uwa˝a si´, ˝e dzieci majà
mniejsze wymagania od
doros∏ych. To nieporozu-
mienie. Wakacje dla dziec-
ka to nie tylko odpoczy-
nek i relaks. Sà one wa˝-
nym elementem wychowa-
nia i kszta∏towania psychi-

ki. Wakacyjne wra˝enia
dzieci przekazujà we
wspomnieniach, w któ-
rych barwnie opisujà miej-
sce pobytu, prze˝yty czas
i zawarte przyjaênie. Wa˝-
ne jest te˝, aby mia∏y
o czym opowiadaç po po-
wrocie do domu. Jak pod-
kreÊlajà pedagodzy, dziec-
ko przebywajàce w jed-
nym miejscu, na przyk∏ad
na podwórku, nie ma
czym pochwaliç si´ przed
rówieÊnikami. Zwykle te˝
nie wie, co napisaç w za-
danym w szkole wypraco-
waniu. Zaczyna prze˝ywaç
trudne stany, bo dzieci´cy
Êwiat wyobraêni jest nie-
zaspokojony. Stàd stany
depresyjne i utrata w∏a-
snego poczucia wartoÊci.
Nie sposób wi´c przeceniç
istnienia takich oÊrodków
jak ko∏obrzeskie „Anio∏y
Stró˝e”.
KS. EDWARD SIENKIEWICZ

Zapraszamy na Msze Êw. w niedziele i Êwi´ta
■ W niedziele i Êwi´ta: 9.30 i 11.00
■ W dni powszednie: 16.00; w okresie wakacyjnym: 20.00

OÊrodek Anio∏ów Stró˝ów
w Ko∏obrzegu z roku na rok

pi´knieje

PANORAMA PARAFII
OÊrodek Anio∏ów Stró˝ów w Ko∏obrzegu

Marzenia si´ spe∏niajà
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