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KS. DARIUSZ JAŚLARZ
dyrektor oddziału

Na dobre „Gość Niedziel-
ny” zadomowił się w 

naszej diecezji i stanowi, 
mam nadzieję, ważną po-
moc dla duszpasterzy i wier-
nych. Jest to zasługa wielu 
okoliczności: troski następu-
jących po sobie biskupów 
ordynariuszy, zaangażowa-
nia, mozolnej i twórczej 
pracy zespołu redakcyjnego, 
którym przez ostatnie osiem 
lat kierował ks. Edward 
Sienkiewicz; wiernych pis-
mu Czytelników, pragnących 
pogłębiać wiedzę religijną 
i ciekawych tego, co dzie-
je się na terenie diecezji. 
Pożegnanie ks. Edwarda 
jest doskonałą okazją, aby 
wszystkim za wszystko ser-
decznie podziękować oraz 
zapewnić, że koszalińsko-
-kołobrzeskie wydanie GN 
mając tak solidne korzenie, 
będzie kontynuować dobre 
tradycje i poszukiwać no-
wych sposobów rozmowy 
z Czytelnikiem.

Niebawem minie pół roku od śmierci 
Jana Pawła II. W regionie środkowo-

pomorskim mieszkańcy w różny sposób 
starają się uczcić imię Papieża Polaka. 
Na ciekawy pomysł wpadli pracowni-
cy Urzędu Pocztowego Piła 4 przy ul. 
Roosevelta. Bezpośrednio na sali ob-
sługi klientów zorganizowali wystawę 
znaczków o Janie Pawle II. Można tutaj 
obejrzeć zarówno znaczki, które Poczta 
Polska wprowadziła do obiegu z okazji 
pielgrzymek Ojca Świętego do Polski, 
jak również znaczki i karty pocztowe 
prezentujące cały pontyfikat Jana Pa-
wła II. Wystawa cieszy się dużym zain-
teresowaniem nie tylko wśród filateli-

stów, ale także wśród 
zwykłych mieszkańców, 
którzy wstąpili na po-
cztę, by wpłacić opłaty 
czy wysłać paczkę.  KD

POCZTOWCY DLA JANA PAWŁA II
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A Mieszkańcy Piły 
chętnie zachodzą 
na pocztę przy 
ul. Roosevelta

W pierwszą niedzielę września 
w Szczecinku odbyła się 
konsekracja kościoła pod 
wezwaniem św. Rozalii z Palermo.

Trzykrotnym uderzeniem klu-
cza o wrota świątyni rozpoczął 
uroczystości bp Kazimierz Nycz, 
ordynariusz koszalińsko-koło-
brzeski. Do Szczecinka przyje-
chało 50 księży z terenu diecezji 
i kraju. „Cieszę się, że dożyłem 
tej chwili, kiedy wszyscy biskupi 
diecezji są w tym kościele i ser-
decznie witam wszystkich zgro-
madzonych” – powiedział w trak-
cie uroczystości ks. Andrzej Tar-
gosz, proboszcz parafii. „Gdy pe-
łen obaw stanąłem tutaj 3 lipca 
1983 roku, przy poświęceniu oł-
tarza polowego, trudno mi było 
uwierzyć, że uda się zbudować 
kościół. Dziś kończymy pierwszy 
etap i wypada mi zapowiedzieć 
drugi etap, czyli dziękczynienie 
za powstałą świątynię”.

W homilii bp senior Igna-
cy Jeż przypomniał krótką hi-
storię powstania parafii św. Ro-
zalii z Palermo. Podkreślił, że 

świętość, jaką jest koś-
ciół od momentu konse-
kracji, ma uczyć wszyst-
kich szacunku. Wspól-
nota parafialna jest od-
powiedzialna za to, by 
świątynia była miejscem 
sprawowania sakramen-
tów i zanoszenia modlitw do Bo-
ga. Aby w przyszłości w Polsce 
nie dochodziło do przypadków 
konieczności sprzedaży kościo-
łów, jak to dzieje się w Europie 

Zachodniej. „Aby war-
tość pieniądza nigdy nie 
przewyższyła wartości 
duchowych!” – zazna-
czył Biskup senior. „Kró-
lestwo Boże rośnie w ci-
szy serca. Niech to kró-
lestwo Boże jeszcze bar-

dziej rośnie w całej parafii” – po-
wiedział bp Kazimierz Nycz na 
zakończenie Mszy św., raz jesz-
cze dziękując wszystkim parafia-
nom. AGNIESZKA SROKA

Konsekracja kościoła św. Rozalii w Szczecinku

W ciszy serca

Parafianie 
przekazują 
biskupowi 
Kazimierzowi 
Nyczowi 
symboliczny 
klucz
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Dama autostrad
USTRONIE MORSKIE. W  
regionie przybywa kolekcjo-
nerów starych samochodów. 
Jeden z miłośników automo-
bilizmu, mieszkaniec Ustronia 
Morskiego, może poszczycić 
się w swojej kolekcji starą, za-
chowaną w świetnym stanie 
Warszawą 223. Ten słynny sa-
mochód, pierwotnie amery-
kański Ford, później radziecka 
Pobieda, produkowany był na 
Żeraniu pod nazwą Warszawa. 
Niestety, tytuł „królowej szos” 
odebrała jej niemniej sławna 
Syrenka. Właściciel starego au-

ta może liczyć na jedno – o ile 
nowoczesne BMW nie zwraca-
ją już niczyjej uwagi, to jego 
auto wzbudza prawdziwą sen-
sację w Polsce i dawnej NRD.  

Są rekompensaty dla rybaków
SĄ WRESZCIE REKOM-
PENSATY za przymusowy po-
stój z tytułu zakazu połowu dor-
szy. Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa z prawie 
dwumiesięcznym opóźnieniem 
wypłaciła postojowe pierwszym 
190 armatorom, średnio po 2 
tys. euro. Jednak, zdaniem ryba-
ków, pieniądze nie pokryją strat, 

jakie ponieśli, stojąc w portach. 
Część z nich szuka dodatkowych 
źródeł zarobkowania – wielu ry-
baków przestawiło się na połów 
śledzi, inni zajmują się morski-
mi przewozami turystycznymi. 
Jeszcze inni rybacy mówią, że je-
śli w najbliższych miesiącach nic 
się nie zmieni – najprawdopo-
dobniej zezłomują kutry.

Bóg zapłać, księże Piotrze
NIEKURSKO. W tutejszym 
kościele filialnym należącym 
do parafii św. Jana Chrzciciela 
w Trzciance odbył się od-
pust parafialny. Jednocześnie 
wierni mieli okazję pożeg-
nać ks. Piotra Komisarza MS, 
wikariusza, duszpasterza fi-
lii w Niekursku. Ksiądz zo-

stał bowiem skierowany do 
pracy w parafii Matki Bożej 
Saletyńskiej w Olsztynie. W 
Niekursku ksiądz Komisarz 
spędził cztery lata. Parafianie 
bardzo polubili młodego księ-
dza, a za naszym pośredni-
ctwem składają mu serdeczne 
„Bóg zapłać”.

Papieska wystawa
SZCZECINEK. W ratuszu 
uroczyście otwarto wystawę fo-
tograficzną „Największe spot-
kania – Jan Paweł II i dzieci”, au-
torstwa papieskiego fotografa 
Arturo Mariego. Ekspozycja od 
początku cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem – przypomi- 
na zatrzymane w kadrze histo-
ryczne już chwile związane z piel-
grzymowaniem Ojca Świętego 

po świecie. Organizatorami 
wystawy są: Urząd Miasta 
Szczecinek, Rzecznik Praw 
Dziecka, Szczecinecki Ośrodek 
Kultury, Polskie Wydawnictwo 
Encyklopedyczne oraz por-
tal www.janpaweldrugi.com.
pl. Honorowy patronat nad 
wystawą sprawują Rzecznik 
Praw Dziecka oraz burmistrz 
Szczecinka.

Festiwal pianistyki
SŁUPSK. Już po raz 39. od-
będzie się Festiwal Pianistyki 
Polskiej. W sali filharmonii i 
teatru – podczas siedmiu fe-
stiwalowych wieczorów – bę-
dzie można wysłuchać wielu 
ciekawych interpretacji. Będą 
kompozycje Rachmaninowa, 

Pendereckiego, Beethovena, 
Andrzeja Czajkowskiego i in-
nych wybitnych kompozyto-
rów. Podczas koncertu inau-
guracyjnego oraz kończące-
go Festiwal zabrzmi Orkiestra 
Polskiej Filharmonii „Sinfonia 
Baltica” w Słupsku. 

Wspólnota Rodzinie
POLANÓW. Tak nazywał się 
festyn parafialny zorganizowa-
ny z myślą o remoncie kościoła 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Polanowie. Na pomysłowo zor-
ganizowanym festynie były gry, 
zabawy, turnieje, występy zespo-

łów dziecięcych i młodzieżowych 
oraz loteria fantowa z atrakcyj-
nymi nagrodami. Organizatorzy 
przygotowali również napoje, 
kiełbaski z grilla, bigos, flaczki 
oraz największą atrakcję – dzi-
ka z rożna.
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Kopciuszek w Czarnem
CZARNE. Nauczyciele Zespołu 
Szkół w Czarnem przygotowa-
li dla swojej młodzieży praw-
dziwą niespodziankę – wystą-
pili jako aktorzy w wyreżyse-
rowanej przez siebie sztuce 
„Kopciuszek”. Pomysłodawcą 
całego przedsięwzięcia by-
ła Jolanta Remus, katechetka. 
Wśród aktorów znalazły się 
siostry ze Wspólnoty Dzieci 
Łaski Bożej (s. Anita Gołuńska 

– Herold, s. Joanna Juraszek – 
Strażnik), a także księża (ks. 
Adam Paź – Królewicz, ks. 
Mariusz Gubow – Ochmistrz). 
W roli pary królewskiej wystąpi-
li dyrektor Regina Lucińska oraz 
burmistrz Czarnego Jan Zieniuk. 
Wystawiane aż trzy razy przed-
stawienie obejrzeli również za-
proszeni goście oraz mieszkań-
cy Domu Pomocy Społecznej w 
Czarnem.

Nauczyciele i młodzież – aktorzy „Kopciuszka”
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Ks. Piotr Komisarz odprawia Mszę św. w kościele w Niekursku
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W sobotę 27 sierpnia w Dzi-
kowie odbyły się dożynki po- 
łączone z festynem parafia-
lnym. 

Wcześniej w miejscowym ko-
ściele pw. Matki Bożej Często-
chowskiej odprawiona zosta-
ła Msza święta. W kazaniu pro-
boszcz parafii Różewo ks. Mieczy-
sław Pastusiak powiedział, że ob-
rzęd dożynek znany był już w bar-
dzo dawnych czasach i kiedyś na-
zywał się Świętem Kołysania Sno-
pa. Dawniej rolnicy symbolicznie 
palili swoje plony, a dym leciał 
do nieba. 

„Wierzymy, że to, co daje nam 
Pan Bóg, jest Jego własnością. 
Oczywiście trud pracy na roli jest 
wielki, ale nie możemy zapomi-
nać, że Bóg jest właścicielem te-
go wszystkiego” – mówił ks. Mie-
czysław.

Proboszcz wspominał, że sam 
pochodzi ze wsi i od dziecka mu-
siał pomagać rodzicom w pracy 
na roli. „Dlatego wiem, co ozna-
cza trud pracy rolnika” – powie-
dział. Po Mszy świętej wokół ko-
ścioła przeszła procesja. Po połu-
dniu wierni zebrali się na miejsco-
wym stadionie, gdzie odbyły się 
gry i zabawy. KD

Do karlińskiej Wioski Dziecięcej 
SOS przybyli długo oczekiwani 
mieszkańcy. Pierwsze dzieci  
poznają swój nowy dom, nowych 
przyjaciół, szkołę, a przede 
wszystkim – własną mamę.

Liczba dzieci osieroconych 
i opuszczonych w Polsce sięga 
28 tysięcy. Powstające na całym 
świecie Wioski Dziecięce SOS są 
alternatywą dla tradycyjnych pla-
cówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. Ich celem jest stworze-
nie opuszczonym lub osieroco-
nym dzieciom miejsca, w którym 
znajdą troskliwą opiekę, ciepło 
rodzinne i kochającą mamę. 

Pierwsza Wioska Dziecięca 
SOS powstała w 1949 r. z inicja-
tywy Austriaka Hermana Gmeine-
ra w Imst. Szybko znalazła zwo-
lenników na wszystkich konty-
nentach. Dziś organizacja otacza 
opieką dzieci w 131 krajach, tak-
że w Polsce. 

Każda osada składa się z kil-
kunastu domków, zamieszkiwa-
nych przez 6–8 dzieci wraz z za-
stępczą mamą lub obojgiem ro-
dziców. Trafiają tu opuszczone 
lub osierocone rodzeństwa wielo-
dzietne, pozostając pod skrzydła-
mi wioski do osiągnięcia pełnej 

samodzielności. Wioski dziecięce 
to nie tylko osiedla mieszkanio-
we, ale przede wszystkim wspól-
noty społeczne, w których dzie-
ci znajdują dom, rodzinę, życzli-
wych ludzi. 

Takie cele stawia przed sobą 
także nowo powstała wioska w 
Karlinie. Jest to czwarta, obok Bił-
goraju, Kraśnika i Siedlec, tego ty-
pu placówka w Polsce.

– Stowarzyszenie Wiosek 
Dziecięcych SOS nie uzurpuje so-
bie prawa do posiadania recep-
ty na wszystkie problemy dzieci 
porzuconych czy osieroconych. 
– wyjaśnia dyrektor placówki To-
masz Rusiecki. – Najlepszym roz-
wiązaniem jest zdrowa, prawidło-
wo funkcjonująca rodzina. Jednak 
od kilkudziesięciu lat takie wioski 
z powodzeniem spełniają swo-
je funkcje w różnych regionach 
świata, niezależnie od odmien-
nych uwarunkowań społecznych, 
finansowych czy kulturowych. Na 
całym świecie temat jest taki sam: 
pomóc dzieciom, którym los spła-
tał brzydkiego figla.

W pierwszym etapie w karliń-
skiej wiosce zamieszka 48 dzieci. 
Docelowo przewiduje się, że pla-
cówka może otoczyć opieką  po-
nad 85 małych mieszkańców. Roz-
waża się także utworzenie na te-
renie wioski pogotowia opiekuń-

czego dla dzieci, których 
sytuacja prawna unie-
możliwia umieszczenie 
w rodzinie wioskowej.

Jako jedne z pierw-
szych swój dom w Kar-
linie znalazły Amanda, 
Anita, Patrycja i  Moni-
ka. Czekała tu na nie ma-
ma Ewa z Krystianem i 
Wiktorią. 

– Czuję się tak, jakby wczo-
raj w nocy urodziło mi się na-
raz czworo dzieci – śmieje się 
Ewa Odrowąż-Petrykowska, świe-
żo upieczona mama  – jeszcze nie 
wszystko możemy ogarnąć. Dzie-
ci od rana biegają, poznając wio-
skę, trudno je wszystkie zgroma-
dzić w jednym miejscu. Wciąż 

zastanawiają się jeszcze, 
kto z kim będzie miesz-
kać w pokoju.

Pani Ewa jest jedną z 
ośmiu pierwszych mam, 
które przeszły pomyśl-
nie prawie roczne szko-
lenia i kursy, umożliwia-
jące zostanie opieku-
nem w wiosce.  – Sama 

jestem jedynaczką, więc pewnie 
dlatego zawsze chciałam mieć 
dużą rodzinę – wyjaśnia. Teraz 
jest ich siedmioro. Razem będą 
się starać jak najszybciej stwo-
rzyć dom, zapewniający całkowi-
te poczucie bezpieczeństwa, re-
alizację potrzeb miłości, uznania 
i szacunku.

KAROLINA PAWŁOWSKA

Wioska 
Dziecięca  
w Karlinie.  
Od lewej: Wiktoria, 
Amanda, 
Patrycja, Anita, 
Krystian  
i Monisia wraz  
z nową mamą

Ruszyła Wioska Dziecięca w Karlinie

Jak w rodzinnym domu

Dziękowali Bogu za plony

Dożynki w Dzikowie
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Mszę św. w dniu parafialnego święta plonów odprawia ks. Mieczysław Pastusiak
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Sonda

O STOWARZYSZENIU 
„DZIECI SERC” MÓWIĄ 

WOLONTARIUSZE:

PRZEMYSŁAW BURCZAK, 
KATECHETA

Osobiście czu-
ję jakąś głębo-
ką potrzebę, 
aby być z ty-
mi dziećmi i im 
pomagać. Czas 

spędzony z innymi wolon-
tariuszami i z naszymi pod-
opiecznymi, zwłaszcza pod-
czas wyjazdów wakacyjnych, 
jak ten do Budzistowa koło 
Kołobrzegu, to moje praw-
dziwe rekolekcje. Myślę na-
wet, że lepsze i bardziej 
owocne niż te, w których 
każdego roku muszę uczest-
niczyć jako katecheta.

MAGDA MIKA, SIOSTRA NIEPEŁ-
NOSPRAWNEGO CHŁOPCA

Do stowarzysze- 
nia trafiłam przez 
mojego brata, 
bliźniaka, któ-
ry jest niepeł-
nosprawny. Od 

dziecka bardzo dobrze się 
rozumiemy. W Budzistowie z 
dziećmi jestem drugi raz. To 
bardzo wzruszające, a zara-
zem budujące, kiedy spotyka-
my życzliwych i chętnych do 
pomocy ludzi, spontanicznie 
wychodzących nam naprzeciw, 
szczególnie, kiedy się tego nie 
spodziewamy. 

MAREK JARCO, MINISTRANT
W stowarzysze-
niu znalazłem 
się dzięki księ-
dzu z naszej pa-
rafii. Kiedy ja-
ko ministrant 

i animator służby liturgicz-
nej szukałem swojego miej-
sca w Kościele i chciałem być 
bardziej aktywny, podpowie-
dział mi, gdzie mogę być po-
trzebny. Poszedłem i od razu 
bardzo mi się spodobała po-
stawa młodych ludzi, którzy 
pracowali z dziećmi. Szybko 
zaprzyjaźniłem się również z 
naszymi podopiecznymi.

Ci, którzy 
pomagają, czynią to 

z potrzeby serca. 
Podkreślają, że to właśnie 

dzieci niepełnosprawne 
bardzo pomogły im 
samym, pokazując,  

za co powinni  
dziękować Panu Bogu  

i jak się cieszyć życiem.

Ludzi spotykający ich na 
ulicy, w autobusie lub 
w pociągu, można po-
dzielić na kilka katego-

rii. Jedni udają, że ich nie widzą, 
chcą szybko odejść, choć rzad-
ko udaje im się ukryć zakłopo-
tanie. Inni śpieszą z pomocą; 
spontanicznie i bardzo natural-
nie. Są i tacy, którzy nie tłumią 
swojej niechęci i nie starają się 
okazywać grzeczności. Otwarcie 
i głośno manifestują swoje nie-
zadowolenie z powodu chwilo-
wej niedogodności, którą mu-
szą znieść w danej chwili, kie-
dy trzeba na przykład zadowo-
lić się mniejszą przestrzenią w 
w autobusie z powodu obecno-
ści wózków inwalidzkich. Czy 
nasze społeczeństwo dojrzało 
zatem do równego traktowa-
nia osób niepełnosprawnych? A 
co powiedzieć o wysokich kra-
wężnikach, wąskich chodnikach, 
przejściach przez jezdnię – do-
stosowanych wyłącznie do po-
trzeb sprawnych fizycznie osób? 

A toalety, sale kinowe, 
bary, restauracje oraz 
wiele innych miejsc, 
w których nie przewi-
dziano obecności ludzi 
niepełnosprawnych? 
Samorządy, architekci i 
planiści sprawiają wra-
żenie, że wciąż ucie-
kają przed tymi prob-
lemami. Nie uciekają przed ni-
mi jednak osoby, które spotka-
liśmy w Ośrodku Jazdy Konnej i 
Hipoterapii w Budzistowie. 

Okazać wdzięczność

Stowarzyszenie Dzieci Serc 
w gminie Radziechowy-Wieprz 
koło Żywca powstało dość przy-

padkowo. Jadwiga Kli-
monda przez wiele lat 
była nauczycielką w 
szkole podstawowej. 
Jednak jej obecność w 
szkole nie ogranicza-
ła się jedynie do za-
jęć lekcyjnych. Każde-
go roku przygotowy-
wała wraz z dziećmi 

akademie i wieczornice, a na-
wet ambitne przedstawienia te-
atralne. Pewnego dnia wyszła z 
dziećmi poza mury szkoły, aby 
zbierać wiklinę. Nagle podeszła 
do niej niepełnosprawna dziew-
czynka. „Nigdy wcześniej – wy-
znaje Jadwiga – nie miałam kon-
taktu z takimi dziećmi. Dziew-
czynka poprosiła mnie o możli-

Dzieci 
przepadają 
za jazdą konną, 
ale potrafią 
też okazać 
wdzięczność 
opiekującym 
się nimi 
wolontariuszom
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tekst 
KS. EDWARD  
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Te dzieci pomagają nam być lepszymi ludźmi

Pamiętajmy o nich
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wość pozostania z innymi dzieć-
mi i przyłączenia się do wykony-
wanej przez nas pracy”. Jak się 
okazało, nie miała mamy – wy-
chowywał ją tylko ojciec, a na co 
dzień opiekowała się nią  babcia. 
W drodze powrotnej dziewczyn-
ka zapytała nauczycielkę, czy 
może się przytulić, chcąc w ta-
ki właśnie sposób wyrazić swoją 
wdzięczność. „Nigdy wcześniej 
o tych dzieciach nie myślałam” – 
mówi Jadwiga. Ale to zdarzenie 
zmieniło wszystko. 

Najpierw była 
paraolimpiada
Jadwiga Klimonda często 

wracała myślami do tamtego 

wydarzenia. Z czasem – po 
licznych rozmowach ze zna-
jomymi i własnych przemyśle-
niach – narodził się pomysł 
przygotowania paraolimpiady. 
Dzięki zaangażowaniu wielu 
ludzi imprezę zorganizowano 
z dużym rozmachem. Wyda-
rzenie zostało zauważone tak-
że przez media, a w prasie uka-
zał się artykuł, w którym dzien-
nikarz, pisząc z uznaniem o or-
ganizatorach, wyraził życzenie, 
aby o takich dzieciach pamię-
tano częściej. „Słowa te przez 
długi czas nie dawały mi spo-
koju” – mówi Jadwiga. W koń-
cu coraz częstsze spotkania 
z dziećmi niepełnosprawnymi 
zaowocowały ideą stowarzy-

szenia. Początkowo spotyka-
li się dość rzadko, raz w mie-
siącu, i wyjeżdżali tylko do 
Częstochowy. Później spotka-
nia odbywały się w każdą sobo-
tę, a z czasem niemal każdego 
dnia. Później doszły wyjazdy 
do Ośrodka Jazdy Konnej i Hi-
poterapii w Budzistowie koło 
Kołobrzegu. W tym roku przy-
jechali tutaj po raz szósty.

Wspaniali ludzie

Środki na działalność po-
chodzą z różnych funduszy. 
Stowarzyszenie kieruje do 
nich dobrze napisane i umoty-
wowane wnioski. Osoby opie-
kujące się dziećmi organizu-
ją również bale charytatywne, 
z których dochód przeznaczo-
ny jest na funkcjonowanie sto-
warzyszenia. Nie chodzą po 
domach i nie zwracają się o 
pomoc do osób prywatnych, 
choć w swoim środowisku bar-
dzo często otrzymują różnego 
rodzaju produkty od właścicie-
li sklepów. W stowarzyszeniu 
– na co Jadwiga nie bez du-
my zwraca uwagę – nie ma ani 
jednego etatu. Wszystko funk-
cjonuje dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy. „Wspaniali lu-
dzie, dzięki nim chce się żyć!” 
– mówi o nich. W pracy poma-
gają im rodzice dzieci. Wolon-
tariusze oczekują od nich, aby 
byli bardziej otwarci i okazy-
wali im więcej zaufania. Nie-
którzy rodzice są nadopiekuń-
czy, nawet nieco zazdrośni o 
miłość i przywiązanie okazy-
wane wolontariuszom przez 
dzieci. Chcą jeździć razem z 
dziećmi. „Ale my – mówią wo-
lontariusze – jesteśmy właśnie 
po to, aby tymi dziećmi zająć 
się jak najlepiej, aby one tro-
chę odpoczęły od rodziców, a 
rodzice od dzieci”. Bo rodzi-
ce kiedyś odejdą, a dorosłe 
już dzieci pozostaną zdane na
siebie.  

Organizowane co ro-
ku w ośrodku Dni 

Hipoterapii pozwalają 
wszystkim zrozumieć, 
dlaczego kontakt niepeł-
nosprawnego dziecka z 
żywym zwierzęciem jest 
taki ważny. W hipoterapii 
trzeba pamiętać, że każ-
de dziecko jest inne, do-
tknięte przez inne scho-
rzenie, należy wiedzieć, 
co chce się osiągnąć i 
jaki stawia się cel w te-
rapii. Przeważnie rozpo-
czynamy jazdę od posta-
wy siedzącej i ćwiczeń 
równoważnych; skrętów 
tułowia oraz podnosze-
nia ramion. Jeżeli dziec-
ko nie chodzi, staramy 
się wytworzyć w nim 
schemat prawidłowego 
chodu. W stępie koń po-
siada najlepszy wzorzec. 
Możliwe są również in-
ne ułożenia na koniu, na 
przykład na brzuchu, kie-
dy dziecko jest przewie-
szone przez konia, przez 
co uzyskujemy masowa-
nie i rozluźnienie mię-
śni kręgosłupa. Możemy 
również przygotować 
dziecko do „czworako-
wania” i utrzymania sta-
bilności ciała. Wówczas 
na koniu pozostaje ono 
w pozycji leżącej. Należy 
pamiętać, iż koń ma 
większą o dwa stopnie 
od człowieka tempera-
turę ciała, dzięki czemu 
podgrzewa i masuje mię-
śnie chorego. Na zwy-
kłej sali ćwiczeń dzieci 
się męczą. Co innego na 
koniu – to coś nowego, 
inna aktywność, otocze-
nie. Konie do hipoterapii 
są starannie wybierane 
i szkolone. Zwracamy 
uwagę na temperament 
zwierzęcia i jego wzrost.

MOIM 
ZDANIEM

PAWEŁ MICHALSKI 
prowadzi w Budzistowie 

zajęcia z hipoterapii 

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
11 w

rześnia 2005

V
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Miasto na krańcu diecezji 
– Krzyż Wielkopolski – 

w piątek 1 kwietnia, 
w sobotę i przez cały 

tydzień modliło się. To było 
jak sen...

Sobotni wieczór. Ża-
łobne bicie dzwonów 
kościelnych po nadej-
ściu smutnej wiadomo-

ści z Watykanu zgromadziło w 
kościele św. Antoniego wielu 
wiernych na wieczornej Mszy 
świętej. W podniosłej i pełnej 
zadumy atmosferze odśpiewa-
no „Barkę”. Ludzie nie rozcho-
dzili się.

W nocy w kościele usta-
wiono przed ołtarzem obraz 
przedstawiający Ojca Świętego 
w Watykanie, namalowany na 
płótnie przez tutejszą malarkę. 
Wokół znicze, kwiaty.

Na długo zapamiętamy nie-
dzielną Mszę św. dziękczynną 
za życie i dzieło Ojca Święte-
go, która zgromadziła tak wie-
lu wiernych, że nie mieścili się 
w kościele i na przykościel-
nym placu. Ojciec Święty, kie-
dy jeszcze był wśród nas, mó-
wił: „Zanim stąd odejdę, pro-
szę was, abyście całe to ducho-
we dziedzictwo, któremu na 
imię Polska, raz jeszcze przy-
jęli z wiarą, nadzieją i miłością 
– taką, jaką zaszczepia w nas 
Chrystus na chrzcie świętym 

– abyście nigdy nie 
zwątpili i nie znużyli 
się, i nie zniechęcili, 
– abyście nie podci-
nali sami tych korze-
ni, z których wyrasta-
my”. Słowa te zaczęliśmy ina-
czej rozumieć, dopiero teraz 
stały się dla nas trudne i zobo-
wiązujące.

W niedzielę 3 kwietnia za-
inaugurowano Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego. Codziennie 
też przed Najświętszym Sakra-
mentem odmawiano Różaniec, 
który był wprowadzeniem do 
Mszy św. wieczornej za dar Oj-
ca Świętego. Młodzież podję-
ła się czuwania modlitewnego 
w godzinach wieczornych. Jej 
spontaniczne modlitwy odbiły 
się szerokim echem w mieście 
i gromadziły z dnia na dzień 
coraz większe rzesze ludzi. 
Każde czuwanie koncentrowa-
ło się wokół słów Ojca Świę-
tego: niedziela – „Każdy musi 
mieć swoje Westerplatte”; po-
niedziałek – „Musicie od siebie 
wymagać”, wtorek – „Dekalog 
– dziesięć prostych słów”, śro-
da – „Czuwam...”, czwartek był 
dniem pojednania z Panem Bo-
giem i ludźmi, piątek był dzięk-
czynieniem za dar Ojca Świę-
tego z cytowaniem radosnych 
przygód z jego życia. Spotka-
niom modlitewnym towarzy-

szyła wyciszona muzy-
ka i śpiew prowadzony 
przez grupę muzyczną. 
W tle portret Ojca Świę-
tego, palące się znicze, 
mrok. O godz. 21.00 

wszyscy uczestnicy, w poczu-
ciu wspólnoty trzymając się za 
ręce, śpiewali Apel Jasnogórski 
i żegnali Papieża wspólną mod-
litwą różańcową.

Szczególnym przeżyciem 
było czwartkowe czuwanie po-
kutne. Ogromne rzesze ludzi 
przybyłych na adorację Naj-
świętszego Sakramentu, by 
otrzymać indywidualne bło-
gosławieństwo, nie kryły łez 
wzruszenia. 

Miasto również przybrało 
odświętny wygląd. Na budyn-
kach Urzędu Miejskiego, szkół, 
instytucji, zakładów pracy po-
wiewały narodowe flagi z czar-
nym kirem. Mieszkańcy swoje 
przywiązanie do Papieża wyrazi-
li, dekorując okna i wywieszając 
żółto-białe flagi z kirem. W dniu 
pogrzebu Ojca Świętego mia-
sto opustoszało. Nieczynne by-
ły sklepy, urzędy, uczniowie nie 
poszli do szkół. Wielu zgroma-
dziło się w kościele św. Antonie-
go, by wspólnie przeżywać uro-
czystości pogrzebowe i oglądać 
transmisję na dużym ekranie.

Otworzyliśmy swoje serca –  
byliśmy, jesteśmy, czuwamy. 

Byliśmy z Ojcem  Świętym

Krzyż przy Ojcu Świętym

tekst 
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Najpiękniej 
śpiewały dla 
Ojca Świętego 
dzieci

KRZYŻ ZAPRASZA
DO MODLITWY

MARIA SZYMAŚ
Mieszkańcy Krzy-
ża Wielkopol-
skiego głęboko 
przeżywali cier-
pienia i śmierć 
Ojca Świętego. 

Wszystkie dni żałoby gro-
madziły w kościele św. 
Antoniego tłumy wier-
nych. Nasza pamięć o Ojcu 
Świętym i nasze modli-
twy w jego intencji będą 
trwały. Codziennie odma-
wiamy w kościele o go-
dzinie 15.00 Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego, a w 
pierwszą sobotę każdego 
miesiąca będą odbywały 
się czuwania modlitewne. 
Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy.

KRZYŻ 
WIELKOPOLSKI

ZYGMUNT JASIEWICZ, 
BURMISTRZ KRZYŻA
WIELKOPOLSKIEGO

Miasto w powie-
cie czarnkowsko-
-trzcianeckim, 
województwie 
wielkopolskim,
w Kotlinie Go-

rzowskiej, w pobliżu uj-
ścia Drawy do Noteci, na 
wschód od Gorzowa Wiel-
kopolskiego. Prawa miejskie 
otrzymało w 1936 r.
Ludność: 6500 mieszkań-
ców.
Samorząd: Zygmunt Jasie-
wicz (burmistrz), Artur 
Oto (zastępca burmistrza), 
Ryszard Belter (przewodni-
czący Rady Miejskiej), Piotr 
Kujawa (wiceprzewodni-
czący), Marian Pietrzyński, 
Elżbieta Thomas, Marek 
Andrzejewski, Stanisław Ży-
wica, Andrzej Różański, 
Ryszard Majer, Zdzisław 
Norkowski, Eugeniusz Ku-
biaczyk, Jarosław Libera, 
Ryszard Matkowski, Zbi-
gniew Naruszewicz, Marian 
Komarnicki, Jolanta Korbik.
Strona internetowa: www.
krzyz.pl



KSIĘGA 
KONDOLENCYJNA

 Dziękujemy Bogu, że mogli-
śmy żyć razem z Nim i słuchać 
Jego nauk. 

KAROL I KRYSTYNA FABIANOWSCY

 Składamy hołd Wielkiemu 
Polakowi Ojcu Świętemu. Jego 
przesłanie będzie światłem do 
końca naszego życia. 

ELŻBIETA I JAN THOMAS

 Drogi Ojcze Święty. Dziękuję 
za wszystko. Byłeś moim ideałem. 
Twoja miłość i dobre słowo na za-
wsze pozostanie w moim sercu. 
Kocham Cię i bardzo tęsknię.

PATRYCJA W
 W dniu kiedy odszedłeś, na-
sza córka została przyjęta do 
Kościoła. Postaramy się aby i ona 
Twoje słowa znała i zawsze o nich 
pamiętała. 

EDYTA POZNANIAK-HELAK Z RODZINĄ

 Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, 
za Twoją dobroć i oddanie dla 
Kościoła w Polsce i na świecie. 
Byłeś Wielki i takim pozostaniesz 
w naszych sercach. 

STANISŁAWA I JAN KWAPISZEWSCY

 Ukochany Ojcze Święty, 
Misjonarzu XXI wieku! Porwałeś 
naszą Ziemię, a teraz prosimy,   
porwij dla nas Niebo! Żegnamy 
Ciebie, Ojcze – po ludzku, z bólem 
serca, ze łzami w oczach, pogrąże-
ni w smutku, ale nie „lękamy się” 
i „nie gasimy ducha”, gdyż wie-
rzymy w nasze radosne spotkanie 
z Tobą – tam, gdzie jesteś. 

WALENTYNA SURYN
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Byliśmy z Ojcem  Świętym

Krzyż przy Ojcu Świętym

Msza św. polowa zgromadziła niemal całą społeczność miasta

PODZIĘKOWANIE 

KS. REMIGIUSZ SZRAJNERT, 
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
Z serca dziękuję wszystkim, którzy swoim zaan-
gażowaniem i obecnością pomogli w tym wiel-
kim tygodniu modlitwy z Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II dotknąć wielkości i świętości Boga, 
którego znakiem widzialnym jest nasz Papież. 
Dziękuję księżom wikariuszom, księżom salwatorianom 
oraz księżom proboszczom z Żelichowa i Drawska. Dziękuję 
Panu Burmistrzowi za życzliwość, zainteresowanie oraz 
wszelką pomoc i wparcie. Dziękuję władzom samorządo-
wym, dyrekcjom szkół, dyrekcjom oraz przedstawicielom in-
stytucji i zakładów pracy za obecność na Mszy św., skupie-
nie i wspólną modlitwę.
Dziękuję Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Pa- 
rafialnej Radzie Duszpasterskiej za przygotowanie miejsca 
do odprawienia Mszy św. polowej, pocztom sztandarowym, 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, Chórowi Parafialnemu „Sursum 
Corda”, Wspólnocie Muzycznej „Ichtys”, Scholi Dziecięcej 
„Pecorelle”, społeczności Gimnazjum im. Polskich Noblistów, mi-
nistrantom i lektorom za uświetnienie Mszy św.
Wszystkim wiernym, szczególnie młodzieży, za zaangażowanie i 
obecność na nabożeństwach i czuwaniach modlitewnych w ko-
ściele św. Antoniego.
Trwajmy w zasłuchaniu w słowa Ojca Świętego i pogłębiajmy więź 
z Panem Bogiem.

POŻEGNANIE 
EWA KOWAL, GIMNAZJUM 
IM. POLSKICH NOBLISTÓW 
W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Gimnazjum im. 
Polskich Nobli-
stów w Krzyżu 
spontanicznie 
włączyło się w 
wielki tydzień 
narodowego pożegnania 
Jana Pawła II. Już od po-
niedziałku wystawiona 
została warta honorowa 
gimnazjalistów pod tabli-
cą upamiętniającą Karola 
Wojtyłę. Płonęły znicze. 
W gablotach na koryta-
rzach szkolnych i w kla-
sach młodzież prezento-
wała materiały ukazują-
ce postać następcy św. 
Piotra. Społeczność gim-
nazjalna uczestniczyła 
we Mszy św. odprawio-
nej na placu Zwycięstwa, 
a w czwartek 7 kwietnia 
na szkolnym apelu uczci-
liśmy wspólnie Zmar- 
łego i odśpiewaliśmy 
„Barkę”.
Odbył się też cykl lekcji 
języka polskiego, na któ-
rych we wszystkich kla-
sach uczniowie dzielili się 
swoimi refleksjami o Ojcu 
Świętym, odczytywali i 
demonstrowali przygoto-
wane i zdobyte materia-
ły na jego temat. W kla-
sach drugich uczniowie 
korzystali ze stron inter-
netowych, by przekonać 
się o wielkości dokonań 
i ogromie straty, jaką jest 
to odejście. Uczniowie 
klas pierwszych pisali 
wypowiedzi skierowane 
do Nieobecnego, a przy-
gotowujący się do egza-
minów uczniowie klas 
trzecich rozważali pi-
semnie, jakie przesłanie 
właśnie dla nich pozosta-
wił Ojciec Święty.
Na lekcjach religii gim-
nazjaliści przygotowu-
ją prace długotermino-
we poświęcone Janowi 
Pawłowi II – albumy upa-
miętniające Człowieka, 
który zmienił i wciąż 
zmienia oblicze naszej 
ziemi.



Powstała w czerwcu  
1995 r. parafia w Dąbkach 
należy do tych wspólnot, 
których obraz w ciągu 
roku zmienia się w sposób 
zasadniczy.

Wraz z rozpoczęciem 
sezonu do tej niewielkiej 
miejscowości przyjeżdża 
kilkanaście tysięcy wcza-
sowiczów z Polski i z za-
granicy. Kościół, świecący 
poza sezonem pustkami, 
już podczas drugiej Mszy 
św. w niedzielę, w czasie 
trwania sezonu letniego, 
staje się zbyt mały.

Dwa oblicza 

tej samej parafii niosą ze 
sobą różne potrzeby. O 
ile poza sezonem – jak 
mówią młodzi ludzie – w 
parafii niewiele się dzie-
je, to latem aktywność 
duszpasterska jest wyjąt-
kowa, co uwarunkowa-
ne jest również konkret-
nymi potrzebami przy-
jeżdżających do Dąbek 
wczasowiczów. Jak mówi 
ks. Andrzej Pęcherzew-
ski, proboszcz parafii w 
Dąbkach, wielu z nich to 
stali bywalcy, od wielu 
lat spędzający tu swoje 
wakacje i urlopy. Część 
to mieszkańcy odległych 
stron Polski, znanych ze 
specyficznej i bogatej tra-
dycji religijnej – nie zado-
walają się oni niedzielną 
Eucharystią i świadomoś-
cią dobrze spełnionego, 
chrześcijańskiego obo-
wiązku. Siłą rzeczy wy-
musza to na proboszczu 
tego miejsca poszukiwa-
nie nowych form duszpa-
sterstwa. 

Ludzie 
przyjeżdżają 

nad morze, aby odpocząć. 
Chcą również pozostać bli-
sko Pana Boga, a w wielu 
przypadkach nawet tę bli-
skość pogłębić, czemu nie-
jednokrotnie sprzyja no-
we otoczenie i naturalny 
dystans do wielu proble-
mów, którymi żyje się na 
co dzień w swoim środo-
wisku. Toteż od początku 
istnienia parafii narodził się 
zwyczaj bardzo uroczyste-
go obchodzenia odpustu 
w pierwszą niedzielę po 
16 lipca. Po wspólnej mod-
litwie jest czas na zabawę 
przy muzyce, loterię, ka-
wę i posiłek. Pobożność i 
wspólna zabawa łączą się 
w ten sposób z czymś po-
żytecznym, ponieważ fe-
styn odpustowy jest tak-
że jedną z form dofinan-
sowania budowy nowego 
kościoła.

Inną formą 
duszpasterstwa 

i wyjścia w stronę licznie 
przybyłych wczasowiczów 
były tak zwane konferen-
cje czwartkowe, przez 
które proboszcz chciał po-
głębić wiedzę religijną pa-

rafian i gości oraz zachęcić 
ich do refleksji. W tym ce-
lu zapraszał księży, którzy 
przy okazji kilkudniowego 
wypoczynku w Dąbkach 
odprawiali Mszę św. i gło-
sili konferencje. Ostatnio 
poświęcone były one te-
matyce eucharystycznej z 
uwzględnieniem konteks-
tu etyczno-biblijnego. Po 
liturgii jest możliwość ad-
oracji Najświętszego Sa-
kramentu do godz. 22.00. 
W tym czasie można sko-
rzystać z posługi konfe-
sjonału lub porozmawiać 
z księdzem na temat nur-
tujących problemów. Jak 
przyznaje ks. Andrzej, wie-
le z takich rozmów skło-
niło wiernych do skorzy-
stania z pomocy porad-
ni terapeutycznej. Takie 
spotkania gromadziły wie-
lu uczestników, co bardzo 
często przekładało się na 
ich spowiedzi, które po 
takich konferencjach by-
ły zwykle lepiej przygoto-
wane i przeżyte. Przez ca-
ły sezon przed konfesjona-
łem ustawiają się kolejki. 
Niedzielna Eucharystia jest 
tak przygotowywana, aby 
jak najaktywniej uczestni-
czyli w niej wczasowicze. 

KS. EDWARD 
SIENKIEWICZ

 

KS. ANDRZEJ 
PĘCHERZEWSKI

wyświęcony przez biskupa 
Ignacego Jeża w 1985 r. 
w Koszalinie, probosz- 
czem w Dąbkach został 
25 czerwca 1995 roku. 

PANORAMA PARAFII 
Parafia Matki Bożej z Góry Karmel w Dąbkach

Łaska Boża na wakacjach

ZDANIEM PROBOSZCZA
Przekonany jestem o potrzebie szuka-
nia różnych form propozycji duszpaster-
skich dla wczasowiczów, którzy przychodzą 
w dni powszednie do kościoła, reagując 
na problemy sygnalizowane w niedziel- 
nych homiliach czy komunikatach w ogło-
szeniach duszpasterskich. Wielu z nich 
rzeczywiście chce w czasie wakacji od-
nowić swoje siły fizyczne i duchowe. 
Często też mówią, że pobyt w Dąbkach 
dla wielu z nich to jakby wakacyjne re- 
kolekcje. Niejednokrotnie w rozmowach 
z przyjeżdżającymi do Dąbek wczaso- 
wiczami dotykamy również i takich prob-
lemów, przy okazji których pojawia się 
konieczność zajęcia się naturą ludzką 
za pomocą najnowszej wiedzy o procesach 
psychicznych człowieka, aby łaska, która 
nie niszczy, ale zakłada i udoskonala naturę 
i której jesteśmy szafarzami, miała się gdzie 
zakorzenić. 

Zapraszamy na Msze św.:
 W sezonie wczasowym
     Niedziele – 9.30; 16.00; 19.30
    Dni powszednie – 19.00
     Czwartki eucharystyczne – 19.00–22.00

 Poza sezonem 
    Niedziele – 11.00; 16.00
     Dni powszednie – 17.00

Kościół 
Matki Bożej  

z Góry Karmel  
w Dąbkach

koszalin@goscniedzielny.pl
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