
K amczatka jest ogromnym pół-
wyspem otoczonym morzami 

Ochockim i Beringa, słynącym z licznych 
wulkanów, z których 29 jest nadal czyn-
nych. Klimat sprawia, że ludzie tutaj są 
twardzi. „Sto kilometrów to żadna od-
ległość, trzydzieści stopni poniżej zera 
to żaden mróz, a czterdziestoprocento-
wa wódka to żadna wódka” – powiadają 
tubylcy. Właśnie tutaj trafił ks. Krzysztof 
Kowal z diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej. Wcześniej dał się poznać jako za-
palony podróżnik – przez wiele lat or-
ganizował wyjazdy rowerowe m.in. do 
Rzymu, Ziemi Świętej i Afryki Północnej. 
Pewnego dnia postanowił połączyć swo-
ją pasję z powołaniem. Teraz, za naszym 

pośrednictwem, po-
zdrawia wszystkich 
czytelników „Gościa 
Niedzielnego”.  ERA    

POZDROWIENIA Z KAMCZATKI

ZA TYDZIEŃ
  BECIKOWE – co to takiego  

i dlaczego wzbudza tyle 
kontrowersji

  POMORZE ZA LAT 30 – pro-
gnozy demograficzne dla 
regionu

  Odwiedzimy PARAFIĘ Mat-
ki Bożej Królowej Polski W 
GRZMIĄCEJ

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI
6 marca 2005  nr 10/676 

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

6 m
arca 2005

I

AR
C

H
IW

U
M

 G
N Ks. Krzysztof Kowal

na tle wulkanów 
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Oświadczenie Zespołu 
Trzeźwości

Mało troski
Zespół Apostolstwa Trzeźwości 
przy KEP wyraził zaniepokojenie 
stanem spraw trzeźwościowych 
w Polsce.

W posiedzeniu Zespołu w Za-
kroczymiu uczestniczyli diece-
zjalni duszpasterze trzeźwości 
oraz członkowie stowarzyszeń 
trzeźwościowych. „Niepokoi za-
uważalna tendencja do osłabia-
nia dobrych rozwiązań organiza-
cyjnych,  wypracowanych w la-
tach po uzyskaniu suwerenności” 
– głosi oświadczenie. Zdaniem 
Zespołu, wynika to ze zbyt małej 
troski osób odpowiedzialnych za 
tę dziedzinę polityki społecznej, 
władz publicznych, wychowaw-
ców i dziennikarzy. Niepokoi eks-
pansja marketingowa alkoholu, 
docierającego do ludzi młodych. 
Mimo że przybywa osób pracu-
jących nad rozwiązaniem proble-
mów alkoholowych i kierujących 
się nauczaniem Kościoła, „natra-
fiają one na więcej utrudnień, 
w tym również spowodowanych 
niekorzystnymi zmianami praw-
nymi i bieżącą praktyką”.  ERA

TADEUSZ ROGOWSKI
redaktor wydania

Jak co roku wraca dys-
kusja, czy w lutym i 

marcu obchodzić rocz-
nicę zdobycia Pomorza 
w 1945 roku. Przez lata 
nie wolno było mówić o 
żołnierzach spod Monte 
Cassino, Falais, Ankony, 
Bredy. Niedobrze by się 
jednak stało, gdyby teraz 
nie wypadało mówić o 
żołnierzach spod Lenino, 
Kołobrzegu, Zdbic i 
Czaplinka. Krew polskiego 
żołnierza, gdziekolwiek ją 
przelano, jest nam jedna-
kowo droga.  

Jan Paweł II patronem szpitala w Trzciance

Przyjąć swój krzyż

Biskup Kazimierz Nycz 
uczestniczył w uroczystościach 
nadania Szpitalowi Powiatowemu 
w Trzciance imienia Jana Pawła II.

Przed południem w trzcia-
neckim ratuszu Biskup rozma-
wiał z władzami samorządo-
wymi miasta i powiatu. Chwilę 
później spotkał się z pracowni-
kami Urzędu Miejskiego.

W kościele św. Jana Chrzci-
ciela bp K. Nycz przewodni-

czył Mszy św. w intencji cho-
rych. Zwracając się do wier-
nych, podkreślił wartość świa-
dectwa ludzi chorych, którzy – 
tak jak Papież – z pokorą przyj-
mują krzyż. Apelował do pra-
cowników służby zdrowia, by 
zawsze stali na straży życia i 
godności człowieka.

Uroczystość nadania pla-
cówce imienia Jana Pawła II 
połączona była z oddaniem do 
użytku nowoczesnego skrzy-
dła szpitalnego.  ERA
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Bp Kazimierz Nycz podczas spotkania z samorządowcami Trzcianki.  
Po lewej – burmistrz Marek Kupś, z prawej – starosta Wiesław Maszewski.
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Wielkopolskie ratusze
PIŁA. W Urzędzie Miejskim 
odbyła się promocja albumu 
„Wielkopolskie ratusze”. W 
albumie zamieszczono bli-
sko 300 kolorowych fotogra-
fii 65 wielkopolskich ratuszy 
wraz z ich szczegółowymi 
opisami. Jest również opis 
ratusza pilskiego. Współcze-
sną dokumentację fotogra-
ficzną uzupełniają materiały 
archiwalne, np. dawne pocz-
tówki oraz kolorowa mapa 
Wielkopolski, na której za-
znaczono istniejące ratusze. 
Materiał źródłowy przygoto-
wał zespół wybitnych znaw-
ców regionu oraz history-
ków sztuki, z Piotrem Ma-
luśkiewiczem, redaktorem 
albumu, na czele. 

Cztery pory roku
KARLINO. Do 30 kwietnia 
można nadsyłać prace na XIII 
Ogólnopolski Konkurs Foto-
graficzny „Cztery Pory Roku”, 
organizowany przez Karliński 
Ośrodek Kultury. W konkur-
sie mogą brać udział zarów-

no profesjonaliści, jak i ama-
torzy. Prace, w formacie nie 
mniejszym niż 21x30 cm, nale-
ży nadsyłać na adres: Karliński 
Ośrodek Kultury, ul. Szczeciń-
ska 6, 78-230 Karlino (tel. 094 
311 77 84). 

Wyspa kulturowa
KOSZALIN. Chyba najczę-
ściej oglądanym „eksponatem” 
w koszalińskim muzeum jest 
stara chałupa rybacka pocho-
dząca ze wsi Dąbki koło Darło-
wa. W środku można obejrzeć 
ekspozycję pod nazwą „Wyspa 
kulturowa. Wieś Jamno pod 
Koszalinem”. Umieszczono tu-

taj prawie 500 eksponatów po-
chodzących z muzeów w Ko-
szalinie, Szczecinie i Słupsku, 
pochodzących z XIX i pierw-
szej połowy XX stulecia. Wy-
stawa otrzymała III nagrodę w 
ogólnopolskim konkursie Wy-
darzenie Muzealne Roku „Sy-
billa 2001”.

Elżbieta Adamiak w Koszalinie
KOSZALIN. W po-
niedziałek 7 mar-
ca przyjedzie do 
Koszalina Elżbie-
ta Adamiak. O go-
dzinie 16.30 wygło-
si w Wyższym Semi-
narium Duchownym 
wykład „Czy Kościo-
łowi potrzebny jest 
feminizm”, a o godz. 
19.00 będzie gościem spotka-
nia w parafii Ducha Święte-
go. Spotkania są otwarte dla 
wszystkich. Elżbieta Adamiak 
jest doktorem teologii, adiunk-
tem Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Pozna-
niu. Publikowała m.in. 
w „Ethosie”, „Więzi”, 
„Znaku”, „W Drodze”, 
„Przeglądzie Powszech-
nym”. Jest współautor-
ką książki „Dzieci So-
boru zadają pytania” 
oraz autorką kilku in-
nych publikacji, m.in. 
„Błogosławiona mię-

dzy niewiastami. Maryja w fe-
ministycznej teologii Cathari-
ny Halkes”, „Spotkania z Ma-
ryją. Komentarz do uroczysto-
ści świąt maryjnych”, „Milczą-
ca obecność”. 

Poznański ratusz na starej litografii 
– pierwszy wśród wielkopolskich 
ratuszy

Marszałek w Koszalinie
KOSZALIN. Pięć lat trwa-
ła walka o pomnik marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Ów-
czesne władze nie chciały wy-
razić zgody na budowę mo-
numentu, tłumacząc, że „po-
dzieli on społeczeństwo mia-
sta”. Jak się okazało, pomnik 
mieszkańców nie podzielił, a 
Marszałek szybko zadomo-
wił się na placu przed byłym 
urzędem wojewódzkim. Dzi-
siaj większość koszalinian nie 
wyobraża sobie miasta bez 
pomnika, a przewodnicy roz-
poczynają od niego oprowa-
dzanie turystów i wycieczek 
po mieście.

KOSZALIN. Kuria bisku-
pia ogłosiła program uro-
czystości i wydarzeń religij-
nych w diecezji na marzec 
br. W sobotę i niedzielę 5 i 
6 marca członkowie rodzi-
ny szensztackiej z diecezji 
wezmą udział w ogólnopol-
skim nocnym czuwaniu Ru-
chu Szensztackiego na Ja-
snej Górze. W niedzielę 6 
marca w koszalińskiej kate-
drze odbędzie się bierzmo-
wanie kwartalne. We wtorek 
15 marca przypada dziewią-
ta rocznica śmierci biskupa 
Czesława Domina. Z tej oka-
zji, o godz. 18, odprawiona 
zostanie Msza Święta w ka-
tedrze. W sobotę 19 mar-
ca obchodzony będzie Dzień 

Wspólnoty Animatorów i 
Diakonii Kościoła Domo- 
wego. W tym samym cza- 
sie, w sobotę i niedzielę, 
przypada Rejonowy Dzień 
Wspólnoty Ruchu Oazy – Ko-
szalin, a w samą Niedzie-
lę Palmową – Wielkopost-
ny Dzień Wspólnoty Ruchu 
Światło–Życie. W Wielki 
Czwartek 24 marca w kosza-
lińskiej katedrze odprawio-
na zostanie Msza Krzyżma. 
W Wyższym Seminarium Du-
chownym od 24 do 27 marca 
oazowicze uczestniczyć bę-
dą w Triduum Paschalnym. 
Ostatniego dnia marca od-
będzie się w WSD dzień sku-
pienia dla proboszczów die-
cezji. 

Program na marzec

Chałupa rybacka w koszalińskim muzeum

Elżbieta Adamiak

Pomnik marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Koszalinie
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W Koszalinie trwają przy-
gotowania do akcji „Ewangelia 
dla miasta”, która potrwa od 
17 do 23 kwietnia.

„ Jest to projekt ewange-
lizacyjny, który zrodził się 
z pragnienia różnych środo-
wisk kościelnych w naszej 
diecezji, by wyjść z Ewange-
lią bliżej ludzi szczególnie w 
miastach” – czytamy w zało-
żeniach programowych. Jak 
podkreślają pomysłodawcy, 
jest to także konkretny od-
zew na apel Ojca Świętego 
Jana Pawła II o nową ewan-
gelizację.

Impulsu dostarczyła co-
roczna procesja z relikwia-
mi św. Wojciecha, biskupa i 
męczennika, patrona diece-
zji. Biskup Kazimierz Nycz 
zaproponował, żeby w tym 
dniu zorganizować Diece-

zjalny Dzień Katoli-
ków Świeckich w Ko-
szalinie. Procesja św. 
Wojciecha ma stać 
się okazją do integra-

cji środowisk katoli-
ków świeckich. Cho-
dzi też o stworzenie 
forum wymiany do-
świadczeń, zwłasz-

cza w zakresie promocji ro-
dziny (poradnictwo rodzin-
ne), rozbudzania odpowie-
dzialności za tę część społe-
czeństwa, która znalazła się 
w potrzebie (oddziały Ca-
ritas i zespoły charytatyw-
ne), rozwoju życia duchowe-
go (formacja w ruchach ko-
ścielnych) oraz zaangażowa-
nia wiernych w życie parafii 
(rady parafialne). Zaplanowa-
no tygodniowy cykl imprez 
religijno-kulturalnych z kon-
certami, spektaklami oraz 
ewangelizacją uliczną i śro-
dowiskową (szkoły, szpitale, 
więzienia).

Projekt „Ewangelia dla 
miasta” ma szansę stać się 
wzorem dla katolików z in-
nych rejonów diecezji do po-
dejmowania podobnych ini-
cjatyw. 

ERA 

Przeciągają się procedury 
udzielania pomocy rybakom, 
którzy przystąpili  
do europejskiego  
programu FIFG. 

FIFG, czyli Financial In-
strument for Fisheries Gui- 
dance, po polsku Finan- 
sowy Instrument Ste- 
rowania Rybołówstwem, jest 
funduszem strukturalnym 
Unii Europejskiej. W Polsce 
uruchomiono go w listopa-
dzie 2004 roku. 
Jego celem jest 
ochrona zaso-
bów ryb, zaopa-
trywanie konsu-
mentów w wy-
sokiej jakości 
przetwory ryb-
ne oraz wspar-
cie socjalne dla 
rybaków i re-
gionów rybac-

kich. Jednym z instrumen-
tów FIFG są wypłaty premii 
za złomowanie statków ry-
backich. Rybak, który w wy-
niku redukcji floty utracił 
pracę, otrzymuje rekompen-
satę w wysokości 10 tys. eu-
ro. Może liczyć również na 
finansowe wsparcie w przy-
padku przekwalifikowania 
zawodowego (do 50 tys. eu-
ro) lub – jeśli przekroczył 
55 lat – rentę pomostową 
w wysokości od 180 do 300 
euro miesięcznie, zależnie 

od przepraco-
wanych lat. Pro-
blem jednak w 
tym, że rybacy, 
którzy przystąpi-
li do programu, 
wciąż nie mogą 
doczekać się pie-
niędzy. Agencja 
Modernizacji i 
Restrukturyzacji 
Rolnictwa, która 

wypłaca środki z funduszu, po 
wstępnej weryfikacji wniosków 
przesyła je do akceptacji Komi-
tetu Sterującego w Warszawie. 
Oznacza to, że procedury mo-
gą potrwać jeszcze kilka mie-
sięcy. Tymczasem 50 kołobrze-
skich rybaków żyje z pożyczo-
nych pieniędzy. 

W Polsce jest obecnie zare-
jestrowanych 416 kutrów. Re-

sort rolnic-
twa zakłada, 
że do końca 
roku 2006 z 
moż l iwośc i 
złomowania 
kutrów sko-
rzysta około 40 procent ryba-
ków, w tym większość z wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego. ERA

Diecezjalny Dzień Katolików Świeckich

Ewangelia dla miasta

Kołobrzescy rybacy czekają na pieniądze 

FIFG utracił sterowność?

Czy ten widok 
portu rybackiego 

w Kołobrzegu 
będzie 

niedługo tylko 
wspomnieniem?

Widok z wieży 
koszalińskiej 
katedry na 
centralny plac 
miasta i ratusz

PR
Z

EM
YS

ŁA
W

 G
RY

Ń

ER
A

FIFG, czyli Financial 
Instrument for Fis-
heries Guidance, po 
polsku Finansowy In-
strument Sterowania Ry-
bołówstwem, jest fundu-
szem strukturalnym Unii 
Europejskiej.
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Dwunastego stycznia 
1945 roku ruszła znad 
Wisły potężna ofensy-
wa Armii Radzieckiej. 

Najważniejsze zadanie, natarcie 
na kierunku berlińskim (przez 
Poznań, Kostrzyn), przypadło 
l. Frontowi Białoruskiemu Żu-
kowa. Radziecki walec prze-
toczył się błyskawicznie, nisz-
cząc na swej drodze jednostki 
niemieckie. Na prawym skrzy-
dle Żukowa nacierał 2. Front 
Białoruski, dowodzony przez 
Rokossowskiego, ale postępo-
wał on znacznie wolniej, na-
potykając wzmagający się opór 
wojsk niemieckich. 31 stycznia 
Żukow wyszedł nad Odrę i prze-
niósł działania na lewy brzeg 
rzeki, w okolice Kostrzyna. Od 
Berlina dzieliło go już tylko 60 
kilometrów. 

Żukow zagalopował się!

Żukow, jak stwierdzono 
później, wyraźnie „zagalopo-
wał się”. Stalin obawiał się, że 
w ugrupowaniu nacierających 
frontów może powstać niebez-
pieczna luka. Sam zresztą pod-
jął już wyścig o zagarnięcie 
jak największej części Niemiec 
z nacierającymi na Zachodzie 
aliantami. Ceną tego wyścigu 
była żołnierska krew. Tymcza-
sem na północ od trasy marszu 

Żukowa, na Pomorzu, 
Niemcy koncentrowa-
li jednostki pośpiesz-
nie tworzonej Grupy 
Armii „Wisła”, dowo-
dzonej przez same-
go Heinricha Himmle-
ra. Powstawała realna 
groźba uderzenia na 
skrzydła i tyły wojsk 
Żukowa. Krótki, jak się wyda-
wało, skok do Berlina, należa-
ło odłożyć na później. Decy-
zja była bolesna dla Rosjan, ale 
nieuchronna – pozostawienie 
zgrupowania niemieckiego na 
Pomorzu mogło zakończyć się 
katastrofą, gdyby zaatakowali 
Rosjan od tyłu. Już po wojnie 
feldmarszałek Keitel zeznał: 
„Na przełomie lutego-marca 
zamierzano wykonać przeciw-
uderzenie na wojska nacierają-
ce na Berlin, wykorzystując w 
tym celu pomorski obszar wyj-
ściowy”. Rosjanie jednak zo-
rientowali się w porę o stra-
tegicznym zagrożeniu z rejo-
nu Pomorza i – aczkolwiek nie-
chętnie – przegrupowali swo-

je wojska, zwracając je 
frontem na północ.

Pommerstellung

Na prawym skrzydle 
frontu Żukowa 1. Armia 
Wojska Polskiego to-
czyła ciężkie walki na li-
nii potężnych fortyfika-

cji Wału Pomorskiego w rejonie 
Wałcza i Szczecinka. Niemcy roz-
poczęli tutaj budowę umocnień 
już w 1934 roku. Wał obronny 
przebiegał przez Strączno, Wałcz, 
wdłuż jezior Łubianka, Smolno, 
Zdbiczno i Dobre i dalej do Nada-
rzyc. W sumie 270 kilometrów 
umocnień i 1000 bunkrów żelbe-
towych, rozmieszczonych wśród 
gęstych lasów, rzek, bagnisk i je-
zior. Taką pozycję musieli prze-
łamać żołnierze 1. Armii Wojska 
Polskiego. Mordercze walki to-
czono w pierwszej połowie lute-
go 1945 roku, a do historii prze-
szły boje o wsie pomorskie: Szwe-
cję, Zdbice, Iłowiec, Karsibór, Dę-
bołękę, Lubno. W Podgajach 
Niemcy spalili żywcem w stodole 

60 lat temu ziemia pomorska spłynęła krwią

Pomorze 1945

Cmentarz 
żołnierzy 
polskich  
w Kołobrzegu. 
Takich 
cmentarzy 
jest na ziemi 
pomorskiej 
więcej.

NAWIS POMORSKI

Pomorze w lutym 1945 roku na-
brało znaczenia strategiczne-
go i postawiło radzieckie do-
wództwo przed trudnym dyle-
matem: nacierać na Berlin i na-
razić się na cios z tyłu, czy naj-
pierw oczyścić Pomorze, a do-
piero potem przystąpić do mar-
szu na Berlin. Wybrano dru-
gie rozwiązanie, bardziej cza-
sochłonne, ale mniej ryzykow-
ne. Dla dowództwa radzieckie-
go najważniejszym argumen-
tem były doświadczenia woj-
ny polsko-bolszewickiej z 1920. 
Na ten przypadek powołuje się 
Żukow w swoich wspomnieniach: 
„Doświadczenia wojenne wska-
zują, że trzeba ryzykować, lecz 
nie można iść na awanturnic-
two. Po tym względem bardzo 
pouczający jest przykład natar-
cia Armii Czerwonej w 1920 ro-
ku na Warszawę, kiedy to nie 
zabezpieczone i nierozważne po-
suwanie się jej oddziałów do 
przodu zakończyło się nie suk-
cesem, lecz ciężką klęską na-
szych wojsk”. Czy z historycz-
nej perspektywy Żukow miał ra-
cję, decydując się w pierwszej 
kolejności na walkę o Pomorze? 
Odpowiedzi udziela w swoich 
wspomnieniach: „Jak wiadomo, 
działania bojowe zmierzające do 
likwidacji zgrupowania pomor-
skiego zakończyły się dopiero 
pod koniec marca. Był to więc 
twardy orzech do zgryzienia!”.



Atak wojsk radzieckich 
na miasteczko pomorskie
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W lutym i marcu  
1945 roku Pomorze  
stało się widownią  
jednej z najbardziej 
krwawych 
i zaciekłych bitew 
drugiej wojny światowej. 
Tak jak na innych frontach 
tej wojny, tak i tutaj 
przyszło tysiącom Polaków 
złożyć ofiarę swojego życia. 

tekst  
TADEUSZ ROGOWSKI



G O Ś Ć  K O S Z A L I Ń S K O - K O Ł O B R Z E S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
6 m

arca 2005

V

ZAŚLUBINY 
Z MORZEM

18 marca odbyła się w Kołobrzegu 
uroczystość zaślubin z morzem. O 
godzinie 16.00 na tarasie i sto-
ku fortu Ujście, obok gruzów la-
tarni morskiej, stanęły w szere-
gu delegacje dwóch walczących 
na froncie wschodnim armii pol-
skich. Mszę świętą odprawił ks. 
Alojzy Dudek, kapelan 3. dywizji 
piechoty. Przy dźwiękach hymnu 
narodowego wciągnięto na maszt 
polską flagę. Kapral Franciszek 
Niewidziajło wypowiedział słowa: 
„Przyszliśmy, do Ciebie Morze, 
po ciężkim i krwawym trudzie. 
Widzimy, że nie poszedł na dar-
mo nasz trud. Przysięgamy, że 
Cię nigdy nie opuścimy. Rzucając 
pierścień w Twe fale, biorę z Tobą 
ślub, ponieważ tyś było i będziesz 
zawsze nasze”. Następnie kapral 
w asyście dwóch żołnierzy wszedł 
na kamienny mur i przy akompa-
niamencie honorowych salw rzucił 
do morza zaślubinowy pierścień. 
Oddziały 1. Armii Wojska Polskiego 
walczące u boku Armii Radzieckiej 
w dużej części składały się z ze-
słańców na Sybir. Wielu z nich ży-
ło jednym pragnieniem – wycią-
gnąć z „nieludzkiej ziemi” swo-
ich najbliższych. Szkoleniem ide-
ologicznym zajmowali się ofice-
rowie polityczni. Większość żoł-
nierzy była jednak odporna na in-
doktrynację, a rzeczywistym mo-
tywem ich męstwa i poświęcenia 
był patriotyzm.



60 lat temu ziemia pomorska spłynęła krwią

Pomorze 1945

32 polskich żołnierzy. Kroniki za-
pisały wiele przykładów bohater-
stwa i żołnierskiego męstwa. Bi-
twa trwała 13 dni, a same tylko 
straty polskie wyniosły 11 332 za-
bitych, rannych i zaginionych. We-
dług historyków, była to najwięk-
sza bitwa stoczona przez regular-
ne oddziały polskie od zakończe-
nia kampanii wrześniowej. 

Rozciąć na pół!

Niemcy byli zdecydowani 
utrzymać Pomorze za wszelką 
cenę. Tędy przebiegały drogi i 
linie kolejowe, którymi ewaku-
owano ludność cywilną, gospo-
darkę oraz administrację z Prus 
Wschodnich i Pomorza Gdańskie-
go. Rosjanie, rozważając możli-
wość opanowania Pomorza, wy-
brali rozwiązanie śmiałe i orygi-
nalne. Dyrektywy dowództwa ra-
dzieckiego nakazywały: „uderze-
niami wojsk 2. Frontu Białoru-
skiego (Rokossowski) w ogólnym 
kierunku na Koszalin oraz l. Fron-
tu Białoruskiego (Żukow) w kie-
runku na Kołobrzeg i Goleniów – 

rozciąć w pierwszej fazie działań 
Grupę Armii »Wisła«, a następnie 
zniszczyć ją, oczyścić Pomorze 
i wyjść na wybrzeże Morza Bał-
tyckiego”. Chodziło więc o roz-
cięcie ugrupowania niemieckiego 
na pół poprzez wyjście nad brzeg 
Bałtyku w rejonie Koszalina i Ko-
łobrzegu, a następnie rozbicie 
powstałych w ten sposób dwóch 
izolowanych ugrupowań nieprzy-
jaciela. Linią dzielącą dwa fron-
ty miała być rzeka Parsęta. Ro-
kossowski po opanowaniu rejo-
nu Koszalina miał wykonać zwrot 
na wschód i nacierać w kierunku 
Gdyni. Plan udało się zrealizowć 
w stu procentach. 

Czy Żukow 
coś kombinuje?
W pierwszym rzucie nacie-

rał 3. Korpus Pancerny Gwar-
dii generała Panfiłowa wzdłuż 
drogi Człuchów–Biały Bór–Bo-
bolice–Koszalin. Na całej tra-
sie, przebiegającej w znacznej 
części przez duże kompleksy 
leśne, Niemcy tworzyli zapo-
ry utrudniające posuwanie się 
jednostek pancernych. Wiosen-
ne roztopy, setki zwalonych na 
drogach drzew, zaminowane 
urządzenia drogowe, umocnio-
ne punkty oporu – to wszyst-
ko trzeba było pokonać, żeby 
dojść do brzegu Bałtyku. Wal-
ki były krwawe. „Wprowadzo-
no już wszystkie siły” – pisze 
Rokossowski. „Po raz pierwszy 
w okresie wojny, jako dowódca 
Frontu, pozostałem bez odwo-
dów i, mówiąc szczerze, moje 
samopoczucie było nie najlep-
sze”. Dały o sobie znać zadaw-
nione kontrowersje między Ro-
kossowskim a Żukowem. „Czy 
Żukow coś kombinuje?” – pytał 
Stalin Rokossowskiego. „Odpo-
wiedziałem, że nie sądzę, jed-
nakże jego wojska nie naciera-
ją i wskutek tego powstaje nie-
bezpieczeństwo na naszym le-
wym skrzydle”. 4 marca Rosja-

nie osiągnęli brzeg Bałtyku w 
okolicach Łaz. „Do naszej kwa-
tery goniec dostarczył trzy butel-
ki napełnione przezroczystą cie-
czą. Był to podarek czołgistów 
Panfiłowa. W butelkach była wo-
da. Nie wytrzymaliśmy i spróbo-
waliśmy jej – relacjonuje Rokos-
sowski – miała smak gorzkosło-
ny, pachniała wodorostami. Wo-
da z Morza Bałtyckiego!”.

Twierdza Kołobrzeg

Kołobrzeg ogłoszono twier-
dzą już w listopadzie 1944 r. Lud-
ność zapędzono do kopania ro-
wów przeciwczołgowych i prac 
fortyfikacyjnych. Do Volkssturmu 
wcielono wszystkich mężczyzn 
w wieku od 16 do 60 lat. W dniu 
rozpoczęcia bitwy o miasto zało-
ga twierdzy liczyła około 10 ty-
sięcy obrońców. Dowodził cenio-
ny przez Hitlera weteran Afrika 
Korps płk Fritz Fullriede. Na po-
czątku radziecki korpus pancerny 
próbował zdobyć miasto z mar-
szu, został jednak krwawo od-
party. 7 marca pozycje wokół Ko-
łobrzegu zaczęli zajmować Pola-
cy. Rozgorzały zacięte walki. Wal-
czono na cmentarzach, w piwni-
cach domów, kościołach. W wie-
lu miejscach dochodziło do wal-
ki wręcz. Do historii przeszły bo-
je o rzeźnię miejską, „czerwone” 
i „białe” koszary, czy parowozow-
nię. W walce o dworzec kolejowy 
poległa ppor. Emilia Gierczak. Za-
ciekłe walki uliczne trwały od 4 
do 18 marca. Po stronie polskiej 
straty wyniosły ponad 1100 zabi-
tych i 2500 rannych.

Opanowanie przez Polaków 
i Rosjan rejonu Kołobrzegu i Ko-
szalina spowodowało przerwa-
nie niemieckiej komunikacji z 
Gdańskiem i Prusami Wschodni-
mi. Część wojsk rzucono na kie-
runek zachodni, berliński, część 
– wśród nich polska brygada 
czołgów im. Obrońców Wester-
platte – ruszyła na wschód do 
bitwy o Gdańsk. 

Kołobrzeg. Msza święta 
nad brzegiem Bałtyku.
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40 lat trwała odbudowa murów kolegiaty w Kołobrzegu

Jak Feniks z popiołów
Dzieje kołobrzeskiej bazyliki 
przypominają losy Kołobrzegu 
i Pomorza. Po dramatycznych 
latach odrodziła się na nowo.

W czasie bitwy o Kołobrzeg 
w marcu 1945 roku Niemcy 
uczynili kolegiatę głównym ba-
stionem obrony śródmieścia. 
W wieży usadowiły się obsłu-
gi karabinów maszynowych 
oraz strzelcy wyborowi, zadając 
ogromne straty atakującym Po-
lakom. Prawdopodobnie wów-
czas wezwano na pomoc ra-
dziecką brygadę artylerii rakie-
towej, słynnych „Katiusz”. Wy-
strzelono 74 pociski o ogrom-
nej sile niszczenia. Ostrzał spo-
wodował zawalenie się dachu 
nad główną nawą, a wnętrze ko-
legiaty ogarnął pożar.

Trudne lata

Tuż po wojnie pojawiły się 
opinie, że resztki kolegiaty nale-
ży rozebrać, gdyż zagraża bezpie-
czeństwu ludzi, a cegłę przeka-
zać na odbudowę Warszawy. Na 
szczęście pomysł upadł i pierw-
sze prace zabezpieczające wy-
konano już w latach czterdzie-
stych. Kontynuowano je w latach 
sześćdziesiątych. Pierwsze prace 
renowacyjne rozpoczął francisz-
kanin o. Piotr Mielczarek, pro-
boszcz kołobrzeskiej parafii św. 
Marcina. Powracały wówczas do 
kolegiaty wywiezione w czasie 

wojny zabytki i elementy wypo-
sażenia świątyni. W 1965 roku 
władze odebrały Kościołowi blok 
wieżowy na cele muzealne, a na-
wę przeznaczono na „trwałą ru-
inę”. Tym samym zaprzepaszczo-
no możliwość wcześniejszej od-
budowy. Pięć lat później wybudo-
wano obok wieżowce, które za-
słoniły bezcenny zabytek.

Konkatedra

W czerwcu 1972 roku pa-
pież Paweł VI ustanowił bul-
lą „Episcoporum Poloniae co-
etus” diecezję koszalińsko-ko-
łobrzeską z biskupem Ignacym 
Jeżem. W maju 1974 roku ko-
legiata, w tym czasie już kon-
katedra, została przekazana Ko-
ściołowi. Następne lata to czas 

odbudowy świątyni pod ener-
gicznym kierownictwem ks. Jó-
zefa Słomskiego. Nawę przy-
kryły sklepienia, poło-
żono posadzki, doko-
nano renowacji dzieł 
sztuki. W listopa-
dzie 1980 r. przy 
konkatedrze zosta-
ła erygowana pa-
rafia pw. Wniebo-
wzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny z 
administratorem 

ks. Józefem Słomskim. Trzy la-
ta później nawa świątyni była 
już przykryta dachem. W 1984 
i 1985 roku wieża główna i wie-
że boczne otrzymały hełmy. Go-
tyckie wnęki wypełniły witraże, 
a na wieżach zawisły dzwony. 
W październiku 1984 r. Prymas 
Józef Glemp dokonał uroczy-
stej konsekracji świątyni, zaś w 
czerwcu 1986 r. papież Jan Pa-
weł II podniósł konkatedrę do 
rangi bazyliki mniejszej.


Dzisiaj przed konkatedrą stoi 

pomnik nawiązujący do wyda-
rzeń, które stały się posiewem 
zgody i pokoju, przynosząc roz-
kwit państwom i Kościołowi. 
Obok rozdartego krzyża stoją ce-
sarz niemiecki Otton III oraz pol-
ski król Bolesław Chrobry. Pod-
czas tego historycznego spotka-
nia powołano biskupstwo w Ko-
łobrzegu. Dwie części rozdartego 
krzyża spaja u góry gołąb z gałąz-
ką oliwną w dziobie.  ERA

Rok 1975. Prymas Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła zwiedzają 
odbudowywaną konkatedrę. W środku ks. Józef Słomski
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Rok 1945. Ruiny kołobrzeskiej kolegiaty
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kryły sklepienia, poło-
żono posadzki, doko-
nano renowacji dzieł 
sztuki. W listopa-
dzie 1980 r. przy 
konkatedrze zosta-
ła erygowana pa-
rafia pw. Wniebo-
wzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny z 
administratorem 

czas tego historycznego spotka-
nia powołano biskupstwo w Ko-
łobrzegu. Dwie części rozdartego 
krzyża spaja u góry gołąb z gałąz-
ką oliwną w dziobie.  ERA

Dzisiaj bazylika 
kołobrzeska 

nadaje miastu 
niepowtarzalny 

charakter

ER
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Świadkowie historii żyją wśród 
nas. Często są naszymi sąsiadami. 
Wystarczy się tylko 
dobrze rozejrzeć.

Bronisławę Żakowicz z 
Okonka zesłano na Sybir „do-
piero” w 1944 roku. 

Od Lidy do Nieświeża

Urodziła się w dawnym po-
wiecie stanisławowskim, a po 
wyjściu za mąż przeprowadzi-
ła się do Lidy (dzisiejsza Biało-
ruś). Tutaj przyszły na świat jej 
dwie córki Terenia i Czesia. Po 
wybuchu wojny i aresztowaniu 
męża przez Niemców przenio-
sła się na wieś. W pobliskim 
szpitalu poznała młodą kobie-
tę – Stefanię – która wraz z 
dzieckiem zamieszkała w jej 
domu. W tym czasie z niewo-
li wrócił mąż pani Bronisławy. 
Właśnie dzięki Stefanii udało 
mu się nawiązać kontakt z par-
tyzantami i pójść do lasu. Nig-
dy już go więcej nie zobaczyła. 
Pani Bronisława została matką 

chrzestną dziecka Ste-
fanii. Na chrzcie poja-
wił się ojciec dziecka 
Janusz, jak się później 
okazało – słynny ppłk 
Janusz Szlaski („Bor-
suk”), komendant no-
wogródzkiego Okręgu 
Armii Krajowej. Jednak 
już po kilku miesiącach zabrał 
dziecko i żonę, a pani Bronisła-
wa z córkami przeniosła się do 
Nieświeża. Tutaj, pod pseudo-
nimem „Cyganka”, działała w 
konspiracji. 

Z Syberii do Okonka

Pewnej nocy Czesia, córka 
pani Bronisławy, zwróciła uwa-
gę na dziwne odgłosy docho-
dzące ze wsi. Zanim zoriento-
wały się, o co chodzi, zdąży-
ły jeszcze wrzucić do studni 
przechowywaną broń. Na stry-
chu były materiały na mundu-
ry dla partyzantów, a w stodo-
le karabiny maszynowe. Okaza-
ło się, że sprawcą najścia było 
NKWD. W chwili aresztowania 
pani Bronisławy młodsza cór-

ka, Terenia, podbiegła 
do matki. W tym mo-
mencie otrzymała cios 
kolbą karabinu. Po kilku 
dniach dziecko zmarło. 
Pani Bronisława, mimo 
straszliwych tortur, po-
legających na miażdże-
niu palców, nikogo nie 

wydała. Ocknęła się w wagonie, 
którym ponad miesiąc jecha-
li na Syberię. Mieszkali w zie-
miankach i przez pięć lat pra-
cowali przy wyrębie lasu. Pew-
nego dnia wszystkie kobiety za-
ładowano do samochodów i po-
przez Gorki i Moskwę wywiezio-
no do Brześcia. Tu, w zaplombo-
wanych wagonach, przekroczy-
ły granicę. Do Lidy nie mogła 
już wrócić, ale odnalazła sio-
strę, która przywiozła do Polski 
jej córkę Czesię. Od tamtej po-
ry mieszkają w Okonku. W mię-
dzyczasie dowiedziała się, że 
mąż przekonany o jej śmierci 
ożenił się ponownie. Dzisiaj pa-
ni Bronisława ma 93 lata, cieszy 
się dobrym zdrowiem i bardzo 
lubi czytać książki. 

RYSZARD MIKIETYŃSKI

Niezwykli ludzie

Konspiratorka i sybiraczka

Czy biblioteka może dodatkowo 
spełniać rolę galerii sztuki?

Okazuje się, że tak. Miesz-
kańcy Koszalina przechodzą-
cy ulicą Andersa, obok Biblio-
teki Miejskiej Filia nr 8, mo-
gą oglądać umieszczone w jej 
witrynie obrazy olejne, pej-
zaże i kwiaty. „To nowość, bo 
na tej wystawie zwykle ekspo-
nowaliśmy książki znanych pi-
sarzy i poetów czy też nawią-
zujące do wydarzeń historycz-
nych Polski i miasta. 
W roku jubileuszo-
wym dla filii – istnie-
je już czterdzieści lat 
– będziemy prezento-
wali owoce działalności arty-
stycznej naszych czytelników 
i sympatyków, ich prace ma-

larskie, rzeźby, foto-
grafie” – mówiła na 
wernisażu Małgorza-
ta Hodyńska, kierow-

nik biblioteki. Autorka pierw-
szej wystawy, Ludmiła Raź-
niak, plastyką zajmuje się od 

50 lat, intensywnie od ośmiu. 
Jej prace przedstawiają świat 
w pogodnej kolorystyce. Ma-
larka pisuje także wiersze. 
Należy do Krajowego Bractwa 
Literackiego.

HALINA DZIEDZIC

Książka katolicka

Historia 
wiejskiej 
parafii
Ks. Włodzimierz Bartkowiak, 
proboszcz ze Świerzna, napisał 
i wydał historię swojej parafii, 
ukazując ją na tle dziejów 
Pomorza. 

Parafia po-
wstała w 1571 
roku, jeszcze 
jako luterań-
ska, by po woj-
nie stać się ka-
tolicką. Okazu-
je się, że histo-
ria małej parafii 

wiejskiej może być ciekawą, a na-
wet pasjonującą lekturą. Książka 
jest kopalnią wiedzy o mało zna-
nych dziejach ziemi polanowskiej 
i miasteckiej, jej społeczeństwie, 
gospodarce i kulturze. Znaleźć tu 
można mnóstwo interesujących 
szczegółów, jak ten, że pierwszy 
proboszcz Świerzna (1576 r.) za-
mieszkiwał... u miejscowego pie-
karza. W pracy zawarty jest opis 
przyrody i ciekawych miejsc, wa-
runków życia chłopów, zwycza-
jów wsi pomorskiej czy konflik-
tów między rodami szlachecki-
mi. Uzupełniają ją starannie wy-
konane mapki, statystyki i zesta-
wienia. Uwagę zwraca szacu-
nek autora do swoich niekato-
lickich poprzedników i całkiem 
naturalne przejście od historii 
do współczesności. Świadomie, 
czy nieświadomie, ks. W. Bart-
kowiak umieszcza siebie i dzi-
siejszą parafię w długim ciągu 
tradycji i pokoleń. Książka sta-
nowi fenomen jeszcze z jedne-
go powodu – od strony języko-
wej spełnia wymogi pracy po-
pularnej, od strony źródłowej 
– pracy historycznej. To raczej 
rzadko spotykana dzisiaj umie-
jętność. Bardzo wartościowa i 
godna polecenia pozycja. 

TADEUSZ ROGOWSKI

Ks. Włodzimierz Bartkowiak, Parafia 
Świerzno w dziejach, nakładem 
Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Kowalskiego w Świerznie

Inicjatywa koszalińskich bibliotekarzy

Bliżej sztuki

Ludmiła Raźniak 
i jej „Pejzaż 
morski”
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Bronisława 
Żakowicz



Wierni z Zarańska  
koło Drawska Pomorskiego  
od 16 lat z trudem tworzą 
zręby swojej parafii. Dzisiaj 
dzięki ich zaangażowaniu 
można już mówić  
o dużym postępie.

Parafia św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczenni-
ka w Zarańsku powsta-
ła 25 lipca 1989 r. Wcze-
śniej do Zarańska dojeż-
dżał z Łabędzia ks. Zbi-
gniew Janczur. Pierwszym 
proboszczem został ks. 
Zygmunt Wojsz. Począt-
kowo mieszkał on u para-
fian, potem przeniósł się 
do lokalu szkolnego. Póź-
niej zamieszkiwali tutaj 
następni proboszczowie – 
ks. Jerzy i ks. Marek.

W 1990 roku ks. 
Zygmunt, przy udzia-
le wszystkich parafian, 
rozpoczął budowę ple-
banii. Niestety, to dzie-
ło, podobnie jak wiele in-
nych rozpoczętych w pa-
rafii, przerwała tragiczna 
śmierć ks. Zygmunta Woj-
sza w 1995 roku.   

Zaangażowani 
parafianie
Pozostawiony w stanie 

surowym budynek przez 
długi czas stał niezamiesz-
kany. W 2001 r. do Zarań-
ska przyjechał ks. Marek 
Humeniuk z zadaniem do-
kończenia domu parafial-
nego. Mimo bardzo trud-
nej sytuacji materialnej 
parafian plany udało się 
zrealizować. Jak podkreśla 
ks. Marek, na uznanie za-
sługuje postawa członków 
Rady Parafialnej, kwestu-
jących na ten cel, oraz pa-

na Rzęsy, przewodniczą-
cego Rady. Jeździł on z 
proboszczem do wszyst-
kich kościołów, zwracając 
się z apelem o pomoc w 
dokończeniu tego dzieła, 
co odczytano jako wypeł-
nienie testamentu ks. Z. 
Wojsza. W budynku trze-
ba jeszcze wykonać ele-
wację, uporządkować te-
ren i zagospodarować po-
mieszczenia w piwnicy, 
aby mogła powstać sala 
parafialna, bez której trud-
no jest prowadzić duszpa-
sterstwo grup i zespołów 
parafialnych. W pomiesz-
czeniach we współpracy z 
Urzędem Gminy w Draw-
sku proboszcz chce utwo-
rzyć świetlicę środowisko-
wą dla dzieci.

Rozległy teren, 
duże potrzeby
Poważnym utrudnie-

niem w duszpasterstwie 
są duże odległości mię-
dzy poszczególnymi miej-
scowościami. Tylko w nie-

dzielę proboszcz musi po-
konać 50 km, żeby do-
trzeć do wszystkich ko-
ściołów. Oprócz kościo-
ła w Zarańsku do para-
fii należą cztery kościo-
ły filialne: w Żółtym, Ry-
dzewie, Nętnie i – najstar-
szy – w Dołgiem. Dzięki 
staraniom pani Aleksan-
dry Lipki i za zgodą wój-
ta gminy w Ostrowicach 
również w świetlicy daw-
nego dworku w Przyto-
niu odprawiana jest Eu-
charystia. Proboszcz ma-
rzy o wyremontowaniu 
zabytkowej świątyni w 
Dołgiem. Sporządzono 
już kosztorys, z którego 
wynika, że na remont po-
trzeba 300 tys. zł. Zresz-
tą każdy z kościołów w 
parafii wymaga remon-
tu. Najpilniejszą potrze-
bą jest wymiana dachu 
kościoła parafialnego i 
naprawa dzwonnicy. Pro-
boszcz chciałby też wy-
konać w świątyni dwa 
boczne ołtarze. 
 KS. EDWARD SIENKIEWICZ

KS. MAREK 
HUMENIUK 

wyświęcony 28 ma-
ja 1989 r., pracował ja-
ko wikariusz w Kołobrzegu, 
Pile, Miastku i Tychowie. 
W Zarańsku pracuje od 29 
sierpnia 2001 r. 

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Stanisława w Zarańsku

Parafia jeszcze w budowie

ZDANIEM PROBOSZCZA
Zamieszkująca parafię ludność jest bardzo zróż-
nicowana. Poza niewielką liczbą rolników indywi-
dualnych to przeważnie renciści. Nie brak tu, jak 
w całym regionie, osób bezrobotnych,  a więc bar-
dzo ubogich. Jednak mimo zubożenia społeczeń-
stwa zawsze mogę liczyć na parafian chętnych do 
pomocy we wszelkich inicjatywach parafialnych. 
W parafii są ministranci i Żywy Różaniec (4 róże). 
Scholą opiekuje się Grażyna Kapuścińska, katechet-
ka. A grupa dzieci, między innymi dzięki pracy pa-
ni Teresy Krochmal, dyrektorki Szkoły Podstawowej 
w Nętnie, odnotowała spore sukcesy w konkursach 
jasełek. Prężnie działa grupa charytatywna, któ-
rej, przy współpracy ze sklepami z Drawska, uda-
je się przygotować paczki, trafiające przed świę-
tami do uboższych rodzin. W parafii uaktyw-
niła się również młodzież, angażująca się w 
przygotowanie dekoracji w kościele parafial-
nym. W Roku Eucharystii moim pragnieniem 
jest  położenie szczególnego nacisku na oży-
wienie pobożności eucharystycznej przez po-
głębioną katechezę. Dlatego w każdym koście-
le raz w miesiącu jest adoracja Najświętszego 
Sakramentu. W naszej wspólnocie organizuje-
my również pikniki, służące integracji parafian. 
Odwiedzają nas także goście, między innymi 
Bracia ze Wspólnoty św. Jana z Francji, a tak-
że grupa skautów z Versailles, którzy w 2002 
roku przez 3 tygodnie mieszkali w wybudowa-
nym przez siebie tzw. obozie przetrwania nad 
jeziorem w okolicach Zarańska.

Kościół parafialny  
pw. św. Stanisława  

w Zarańsku

koszalin@goscniedzielny.pl
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