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Wspaniały koncert poezji śpiewanej dała 
wałeckiej publiczności Anna Szałapak, 

znana z występów w Piwnicy pod Baranami. 
W pięknej scenerii wnętrza noegotyckiego 
kościoła św. Antoniego w Wałczu krakowska 
artystka wykonała osiemnaście utworów 
poetów i kompozytorów polskich, m.in. 
Agnieszki Osieckiej, Ewy Lipskiej, Czesława 
Miłosza, Zygmunta Koniecznego, Andrzeja 
Zaryckiego. Widzowie mogli między inny-
mi wysłuchać utworów: „Zaklinanie, cza-
rowanie”,  „Żywa woda”, „Nie opieraj się 
o słońce”, „Źródło życia”, „Grajmy Panu”. 
Rzęsiste brawa i owacje sprawiły, że kon-
cert przedłużył się ponad planowany czas. 
Anna Szałapak pracuje również w Muzeum 

Historycznym Miasta 
Krakowa, organizując 
między innymi doroczne 
konkursy szopek krakow-
skich.  BS

ANNA SZAŁAPAK W WAŁCZU
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Anna Szałapak 
podbiła serca 
wałeckiej 
publiczności

TADEUSZ ROGOWSKI
redaktor wydania

W dzisiejszym nume-
rze dominuje tema-

tyka historyczna i wojsko-
wa. Piszemy o Ireneuszu 
Szelidze z Koszalina, 
pasjonacie i kolekcjone-
rze pamiątek związanych 
z marszałkiem Józefem 
Piłsudskim, właścicielu 
prywatnej izby pamię-
ci. Nasz korespondent z 
Jastrowia pisze o uroczy-
stości poświęcenia Krzyża 
Katyńskiego. W nume-
rze również dwa teksty 
o tym, co dzieje się w 
parafiach wojskowych 
w Szczecinku i Wałczu. 
Zapraszam do lektury. 

  

VI Dzień Papieski

Anna i Maria z Papieżem
Tak jak w całym kraju, także w diecezji  
koszalińsko-kołobrzeskiej po raz piąty obchodzony 
był Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem  
„Jan Paweł II – Orędownik Prawdy”.

Przed południem w Mszy św. w koszaliń-
skiej katedrze uczestniczyli parlamentarzyści 
i samorządowcy. Homilię głosił biskup Kazi-
mierz Nycz. – Gdyby Papież żył, to na pewno 
padłoby zdecydowane i twarde słowo – po-
wiedział biskup, odnosząc się do obecnej sy-
tuacji w kraju. Przypomniał „najpiękniejszą de-
finicję” polityki, autorstwa Jana Pawła II: „Poli-
tyka jest roztropną troską o dobro wspólne”. 
Biskup wezwał do czerpania z przykładu Jana 
Pawła II, ponieważ „nikt nie był tak blisko czło-
wieka jak on”.    

Przed katedrą chłopcy i dziewczęta z Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży często-
wali wiernych papieskimi kremówkami. Moż-
na było też nabyć zdjęcia z wizyty Jana Pa- 
wła II w Koszalinie. Przez cały dzień wolonta-
riusze zbierali pieniądze na stypendia  
dla młodzieży z małych wsi i miast. 
Anna Błażejewska i Maria Kryszyło-
wicz, uczennice koszalińskiego Gim-
nazjum nr 5, prowadziły zbiórkę pod 
pomnikiem Jana Pawła II. – Ludzie 
chętniej ofiarują pieniądze w bez-
pośredniej bliskości kościoła, dlate-

go zrezygnowałyśmy z obchodu po 
mieście i ustawiłyśmy się pod po-
mnikiem Ojca Świętego – powiedzia-
ły. Dziewczęta prowadziły zbiórkę po 
raz pierwszy i były mile zaskoczone 
ciepłymi reakcjami darczyńców. – W 
przyszłym roku też będziemy zbierały 
– zapewniały.  TR
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Anna i Maria, 
uczennice 
koszalińskiego 
Gimnazjum nr 5, 
prowadziły 
zbiórkę pod 
pomnikiem  
Jana Pawła II

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

w Warszkowie
  WIADOMOŚCI z diecezji 

  i regionu
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Stop narkotykom 

KOSZALIN. Młodzi potra-
fią bawić się bez narkotyków. 
Udowodnili to podczas zor-
ganizowanej przez koszaliń-
skie Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży imprezy plenero-
wej pod hasłem „Stop narko-
tykom”. Akcja miała na celu 
obalanie stereotypów związa-
nych z młodzieżowymi impre-

zami, na których obowiązkowo 
obecne są narkotyki, alkohol i 
papierosy. Mimo niesprzyjają-
cej pogody na placu przy koś-
ciele pw. Ducha Świętego w 
Koszalinie zagrał entuzjastycz-
nie powitany zespół 2Tm2,3. 
Po koncercie organizatorzy za-
prosili młodzież na projekcję 
filmu „Życiu zawsze TAK”.

Organizatorzy imprezy Łukasz Sendlewski, Anita Niesiołowska, 
Aleksandra Heruday, Łukasz Hryniewicz, Marta Łukaszewska rozmawiali 
z rówieśnikami o problemie narkomanii
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Misje w sanktuarium
SKRZATUSZ. Sanktuarium 
Matki Bożej w Skrzatuszu każ-
dego roku odwiedza ponad 
sześćdziesiąt tysięcy pielgrzy-
mów, którzy uczestniczą w od-
pustach, pielgrzymkach i uroczy-
stościach diecezjalnych i deka-
nalnych. Tym razem skrzatuskie 
sanktuarium zaprasza na misje 
Miłosierdzia Bożego z obecnoś-
cią obrazu Miłosierdzia Bożego, 
które będą głoszone od 21 do 
28 października. Uroczyste roz-
poczęcie misji odbędzie się na 
placu przy figurze Pielgrzymów, 
skąd obraz Miłosierdzia Bożego, 
wędrujący po naszej diecezji,  
zostanie w procesji wprowa-
dzony do sanktuarium. Procesji 
towarzyszyć będzie orkiestra 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 
Zakończenie misji z udziałem 
ks. bp. seniora Ignacego Jeża bę-
dzie miało miejsce w sobotę 28 
października o godz. 11.00.

Na misje Miłosierdzia Bożego 
zaprasza ks. prałat Józef Słowik, 
kustosz skrzatuskiego sanktuarium
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Bez barier
SŁUPSK. W ratuszu miejskim 
podpisano pierwsze w kraju 
umowy o pracę na rok z dzie-
więcioma niepełnosprawnymi 
nauczycielami w ramach progra-
mu „Osoby niepełnosprawne w 
służbie publicznej”. Projekt reali-
zowany wspólnie przez PFRON i 
Urząd Miejski w Słupsku obej-
muje zadania z zakresu aktywi-
zacji zawodowej i wyrównywa-
nia szans osób niepełnospraw-
nych na rynku pracy. Na pen-

sje dla pedagogów oraz wypo-
sażenie nowych miejsc pracy 
fundusz przeznaczył 400 tysię-
cy złotych. Magistrat dołożył 50 
procent miesięcznego wynagro-
dzenia nauczycieli. W uroczysto-
ści oprócz pedagogów uczestni-
czyli dyrektorzy szkół, dyrektor 
Pomorskiego Oddziału PFRON 
Dariusz Majorek, Prezydent 
Miasta Maciej Kobyliński oraz 
dyrektor Wydziału Oświaty 
Bogdan Leszczuk.

W hołdzie Papieżowi
BRZEZIE. W Brzeziu obcho-
dy VI Dnia Papieskiego roz-
poczęły się 12 październi-
ka. Przy kościele parafial-
nym pw. św. Wawrzyńca zo-
stał poświęcony pomnik sługi 
Bożego Jana Pawła II. Pomnik 
w Brzeziu jest efektem współ-
pracy mieszkańców parafii z 
władzami samorządowymi 
oraz Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych w Człuchowie. 
Wydarzenie poprzedziła Msza 

św. sprawowana przez księ-
dza biskupa Pawła Cieślika i 
ks. Krzysztofa Gorczyńskiego 
w intencji wyniesienia na ołta-
rze Papieża Polaka. Biskup w 
homilii przywołując życie, cier-
pienie i umieranie Jana Pawła II 
wezwał wiernych do naślado-
wania Papieża i życia zgodne-
go z Ewangelią. W intencji ry-
chłej beatyfikacji z Brzezia wy-
ruszyła także pielgrzymka do 
Tronu Pani Jasnogórskiej. 

Sprechen Sie Deutsch? 
KARLINO. Ruszyły kursy języ-
ka niemieckiego, mające na ce-
lu podniesienie kwalifikacji za-
wodowych mieszkańców mia-
sta. Naukę podjęło blisko trzy-
sta osób na poziomach podsta-
wowym i średnio zaawansowa-
nym. W zajęciach uczestniczą 
pracownicy administracji, na-
uczyciele, a także właściciele 
i pracownicy przedsiębiorstw 
oraz firm i gospodarstw agro-
turystycznych z Karlina, 
Biesiekierza, Białogardu, 
Rymania, Dygowa, Kołobrzegu, 
Tychowa i Połczyna Zdroju. 
Nauka niemieckiego przyczy-
ni się nie tylko do podniesie-

nia kwalifikacji zawodowych 
uczestników projektu, ale rów-
nież do pogłębienia współpra-
cy między placówkami eduka-
cyjnymi, administracją pub-
liczną oraz małymi przedsię-
biorstwami. Poprawa znajomo-
ści języka niemieckiego wpły-
nie korzystnie na zbliżenie się 
mieszkańców regionu z są-
siadami z miast partnerskich. 
Dobra znajomość języka nie-
mieckiego prowadzić będzie 
do usuwania barier komunika-
cyjnych, do poprawy jakości 
pracy, własnej samooceny oraz 
zapewni poczucie bezpieczeń-
stwa zachowania pracy.

Dwadzieścia lat szkoły
DOBIESŁAW. Gratulacjami i 
pamiątkowymi medalami po-
dziękowano wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do rozwo-
ju szkoły w Dobiesławie. W 
szkolną uroczystość, przygoto-
waną przez grono pedagogicz-
ne pod przewodnictwem dy-
rektor Małgorzaty Gal, włączy-
li się nie tylko uczniowie i pra-
cownicy. Nie zabrakło zapro-
szonych gości – przedstawicie-

li kuratorium, harcerstwa, ra-
dy rodziców, władz gminnych i 
sponsorów, którzy od wielu lat 
przyczyniają się do podnosze-
nia jakości nauczania i warun-
ków pracy w dobiesławskiej 
placówce. Swoje umiejętności 
zaprezentowali również mali 
aktorzy w programie artystycz-
nym, przypominającym koleje 
rozwoju oświaty na przestrze-
ni wieków.
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Według jednych to zwyczajne 
nieróbstwo, zdaniem innych 
– poważne zaburzenie. Podzielone 
zdania na temat dysleksji to, 
jak uważają specjaliści, wynik 
wciąż bardzo małej świadomości 
społecznej o problemie. 

Od kilku lat w październiku 
prowadzi się kampanie, mające 
na celu nie tylko przybliżenie zja-
wiska dysleksji, ale również służą-
ce obalaniu mitów i stereotypów 
na jej temat.

Problem 
bagatelizowany
Z badań statystycznych wyni-

ka, że w każdej z młodszych klas 
może być nawet trzech dyslek-
tyków, którzy mylą litery, prze-
stawiają je, opuszczają bądź 
wręcz nie potrafią ich zapamię-
tać. Pozostawieni sami sobie, 
stają się zagubieni i nierzadko 
odtrąceni przez klasę. Z inicjaty-
wy Polskiego Towarzystwa Dys-
leksji od 1990 r. podejmowane 
są działania zmierzające do na-
świetlenia problemu. Corocznie 
w październiku, wszędzie tam, 
gdzie istnieją oddziały Towarzy-
stwa lub poradnie pedagogicz-
no-psychologiczne, dyżurujący 
fachowcy odpowiadają na pyta-
nia i realizują programy posze-
rzające wiedzę o dysleksji. Pe-
dagodzy, psychologowie i logo-

pedzi będą także pełnić dyżury 
w szkołach.

Dysleksja nie jest chorobą, ale 
specyficznym zaburzeniem, do-
tyczącym funkcji, które uczest-
niczą w czytaniu i pisaniu. – Do-
wiedziałem się o dysleksji dopie-
ro w szkole średniej – opowiada 
Sławek Kamiński, student II roku 
prawa. – Miałem olbrzymie prob-
lemy, wyszedłem z podstawów-
ki z opinią ucznia niechlujnego i 
niesystematycznego. Tylko przy-
padek sprawił, że nie poszedłem 
do szkoły zawodowej, co sugero-
wali mi nauczyciele. Nie chodzi-
ło mi o żadną taryfę ulgową – za-
strzega – ale o wyjaśnienie, dla-
czego to, co sprawdza się w przy-
padku kolegów, u mnie nie przy-
nosi rezultatów.

U dyslektyków kłopoty poja-
wiają się nie tylko na języku pol-
skim, ale i przy rozwiązywaniu za-
dań arytmetycznych, geometrycz-
nych, na geografii, a nawet na 
zajęciach wf-u. Są wynikiem za-
burzenia automatyzacji ruchów, 
związanych z nieprawidłową pra-
cą móżdżka. Gdy w zerówce dzie-
cko ma kłopot z zapamiętywa-
niem np. nazw dni tygodnia, pór 
roku, kolorów, nauczyciele uspo-
kajają, że takie rozbieżności są 
częste i w ten sposób zwalniają 
rodziców z podjęcia intensywnej 
pracy z dzieckiem. Problem wy-
pływa na światło dzienne często 
dopiero przy egzaminie na ko-
niec klasy szóstej, a niekiedy do-
piero na maturze. 

Papier, 
który wszystko załatwia
– Mam dysleksję, dysorto-

grafię, dysgrafię, czy dyskalkulię, 
więc nie muszę odrabiać lekcji – 
z taką postawą nauczyciele spoty-
kają się wcale nierzadko. Zaświad-
czenie z poradni bywa przykryw-
ką dla lenistwa ucznia, któremu 
nie chce się uczyć lub czytać ksią-
żek. – Trudno dziwić się rodzi-
com, że chcą pomóc – wyjaśnia 
zjawisko pedagog Iza-
bela Hoffman-Frąckow-
ska z Miejskiej Porad-
ni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Koszalinie 
– ale to działanie krót-
kowzroczne. Papier za-
łatwia tyle, że usuwanie 
dziecku przeszkód w ta-
ki sposób, przynosi wię-
cej szkody niż pożytku. 
Niemniej tacy rodzice 
wciąż się zdarzają. Zwy-
kle po oblanym teście 
lub egzaminie. Opinia o 
dysleksji nie jest jednak 
zwolnieniem lekarskim 
z zasad poprawnego pi-
sania, przeciwnie – skie-
rowaniem do przymuso-
wej pracy. – Większość 
uczniów, którzy do nas 
przychodzą, mówi: „ja 
tylko brzydko piszę, ja tylko robię 
błędy ortograficzne”. Od razu ma-
ją nastawienie: taki już jestem i te-
go się nie zmieni – opowiada Iza-
bela Hoffman-Frąckowska. – Nie-

prawda, w ubiegłym ro-
ku zgłosił się chłopiec, 
który jest w tej chwi-
li uczniem drugiej klasy 
dobrego liceum ogólno-
kształcącego. Poprosił, 
żeby pomóc mu popra-
cować nad zmianą pis-
ma, bo nauczyciele nie 
są w stanie przeczytać, 
co pisze. On nie przy-
szedł po opinię, która 
usprawiedliwiłaby jego 
bazgranie, ale przyszedł 
zapytać, co zrobić, żeby 
to zmienić. Uprzedziłam 
go, że to będzie cięż-
ka praca, ale solidnie, 
przez cały rok, przycho-
dził raz w tygodniu na 
konsultacje, przynosząc 

po pół zeszytu zapisanego zada-
niami. – Dysleksja to nie choroba, 
ale problem – uprzedzają specja-
liści. – Tego się nie leczy! Nad tym 
się pracuje.  

W zeszłym roku 
był prawdziwy 
wysyp dysfunkcji 
w naszej szkole. 
W tym jest kilkoro 
dzieci, które będą 
mogły skorzystać 
z innych 
warunków pisania 
testu po VI klasie. 
To wydłużony czas 
pracy, osobna sala 
oraz korzystanie 
z pomocy 
nauczyciela przy 
odczytywaniu 
tekstu – mówi 
Bożena Węglewicz, 
dyrektor SP nr 18 
w Koszalinie

DZIEŃ 
OTWARTEJ PORADNI

24 października w godz. 14.00–18.00 
będzie można spotkać się ze specjalista-
mi w Miejskiej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej przy ul. Morskiej 43 w 
Koszalinie. W poradni przyjmowani 
są uczniowie bez skierowań od lekarza 
lub pedagoga szkolnego. Na spotkania 
można umawiać się telefonicznie pod 
numerem 094 343 01 99. Pomoc po-
radni jest bezpłatna.



Miesiąc poszerzania świadomości o dysleksji

Lenistwo usprawiedliwione?
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Obrazy, medale, rzeź-
by, plakietki, od-
znaczenia, mili-
taria, pocztówki, 

książki, albumy... Marszałek 
na Kasztance, Marszałek 
na Maderze, Marszałek z 
Wieniawą, Marszałek rozkłada 
pasjansa... – cały pokój na pię-
trze domu pana Ireneusza zaj-
muje niezwykła kolekcja pił-
sudczanów. Powoli robi się tu-
taj ciasno.

Na jarmarku  
i w Internecie
Pasję rozbudził w nim oj-

ciec, podpułkownik Wojska 
Polskiego, który przed śmier-
cią w 2002 roku nakazał sy-
nowi, żeby włączył się w pra-
ce komitetu budowy pomnika 
Józefa Piłsudskiego w Koszali-
nie. Wola ojca – rzecz święta, 
pan Ireneusz rzucił się więc 
w wir pracy społecznej. Jej 
owocem stał się jeden z najo-
kazalszych pomników w Pol-
sce, odsłonięty w listopadzie 
2003 roku.

Żeby zapoznać się z całą 
kolekcją, trzeba pobyć w domu 
I. Szeligi nieco dłużej. W ogó-
le, to najpierw należy znaleźć 
się w pokoju na górze. Nie każ-
dy ma tam wstęp – zwykle pan 
Ireneusz podejmuje gości w 
dużym salonie na dole. O Mar-
szałku opowiada z wyraźnym 
wzruszeniem. Kult Piłsudskie-
go czy kolekcjonerska pasja? 

– Dla mnie Marszałek jest 
wielkim wzorem, tak bardzo 
dzisiaj Polsce potrzebnym. Nie 
chodzi o politykę, ale o auto-

rytet. To był prawdziwy mąż 
opatrznościowy, osoba czysta, 
ciesząca się szacunkiem i po-
ważaniem – mówi. – Niepodle-
głość to był Marszałek, on nam 
wyrąbał szablą wolną Polskę – 
dodaje. O przeciwnikach Mar-
szałka, również tych z czasów 
budowy pomnika w Koszali-
nie, mówi krótko: „Czarna pro-
paganda albo nieznajomość hi-
storii”.

Początki były skromne. 
Jeszcze jako uczeń szkoły śred-
niej gromadził wycinki z gazet 
i stare pocztówki. Później jeź-
dził po kraju, tropiąc wszel-
kie ślady pamiątek, odwiedza-
jąc jarmarki i giełdy staroci. 
Z czasem zbiór rozrósł się do 
rozmiarów pokaźnej kolekcji. 
Obecnie pan Ireneusz prze-
niósł się do Internetu, często 
uczestnicząc w aukcjach na od-
ległość. – Trzymam rękę na 
pulsie – zapewnia. 

53 monety

Najcenniejszym eks-
ponatem w kolekcji pa-
na Ireneusza jest ory-
ginalny podpis Mar-
szałka, zakupiony pod-
czas aukcji charytatywnej na 
rzecz ociemniałych dzieci. Zo-
stał wycięty z jakiegoś wojsko-
wego dokumentu, który uległ 
zniszczeniu. Oprócz tego pa-
tent oficerski porucznika Ma-
riana Perzyńskiego, z faksymile 
podpisu Marszałka, dwa orygi-
nalne dokumenty nadania Krzy-
ża Niepodległości oraz dyplom 
nadania „Odznaki Pamiątkowej 
Więźniów Ideowych z lat 1914-
–1921” wraz z oryginalną od-
znaką. Kilkadziesiąt obrazów, 
kilkanaście konterfektów, pła-
skorzeźb i statuetek. Repliki po-
mników Marszałka, w tym rów-
nież koszalińskiego. Ogromne 
popiersie Marszałka z terakoty, 

posągi o zróżnicowa-
nej wielkości i kształ-
cie. Nóż do rozcinania 
korespondencji z rę-
kojeścią zakończoną 
głową Marszałka. Ma-
łe ozdobne łopatki z 

czasów sypania Kopca Piłsud-
skiego w Krakowie. Kolekcja 53 
przedwojennych dziesięciozło-
tówek z wizerunkiem Marszał-
ka. – Dlaczego 53? Bo tyle lat 
miał, kiedy został marszałkiem 
– wyjaśnia pan Ireneusz, wy-
kazując na szczęście zrozumie-
nie dla „niewiedzy” rozmówcy. 
Książki, wśród których najcen-
niejsze jest przedwojenne wy-
danie „Pism zbiorowych” Pił-
sudskiego. Jest też kopia obra-
zu przedstawiająca Marszałka 
z pułkownikiem Wieniawą-Dłu-
goszowskim. Twarz ulubione-
go oficera marszałka Piłsudskie-
go dziwnie przypomina twarz... 
pana Ireneusza. Przypadek?

Jeśli kolekcja piłsudczanów 
w domu Ireneusza Szeligi 

będzie dalej rozrastać 
się w takim tempie jak 

dotychczas, to trzeba ją 
będzie przenieść  

do dużego salonu na dole. 

tekst i zdjęcia 
TADEUSZ ROGOWSKI

Pan Ireneusz 
dużo czasu 
spędza sam  
na sam  
z Marszałkiem

Koszaliński handlowiec – właścicielem niezwykłej kolekcji

Piłsudczyk z Koszalina
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Buława i maciejówka

W gablocie wyblakłe godło 
narodowe pochodzące z przed-
wojennego urzędu lub szkoły. 
Duża kolekcja wojskowych od-
znak honorowych, ze słynnym 
„Parasolem” – odznaką Szkoły 
Oficerskiej Organizacji Strzele-
ckich – oraz nie mniej cenną od-
znaką 1. Pułku Piechoty Legio-
nów. Obok uszeregowane „we-
dług starszeństwa” odznaki pa-
miątkowe przedwojennych for-
macji wojskowych. Pan Ireneusz 
o każdej z nich może opowiadać 
godzinami. – Ten z dwoma czar-
nymi gryfami to 66. Kaszubski 
Pułk Piechoty, który nosił imię 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Walczył w wojnie polsko-bolsze-
wickiej, rozbijając pod Bobruj-
kami rosyjski pułk strzelców im. 
Lenina, a w 1939 uczestniczył w 
bitwie nad Bzurą.

Jeśli pan Ireneusz ma być 
na fotografii, to koniecznie na 
tle oryginalnej szabli bojowej z 
1920 roku, która – tak przypusz-
cza – „przejechała się po karku 
niejednego bolszewika”. Obok 
bagnety i inne militaria. I wresz-
cie kolekcja oryginalnych orde-
rów – Virtuti Militari, Krzyż Nie-
podległości z Mieczami, Krzyż 
Walecznych z trzema okuciami 
– taki sam, z jakim nie rozstawał 
się Marszałek. W jednej z gab-
lot rzuca się w oczy błękit wstę-
gi Krzyża Wielkiego z Gwiazdą 
Orderu Virtuti Militari. To jed-
nak replika, bo koszaliński ko-
lekcjoner, kiedy oryginał jest po-
za jego zasięgiem, zleca współ-
czesnym fachowcom wykonanie 
wiernej kopii. – Przed wojną na-
dano ich tylko sześć, z tego tyl-
ko jeden Polakowi – marszałko-
wi Józefowi Piłsudskiemu, jeśli 
nie liczyć marszałka Ferdynan-
da Focha, który był marszałkiem 
Polski, Francji i Wielkiej Brytanii 
– pan Ireneusz odczuwa widocz-
ną satysfakcję, kiedy dostrzega, 
że jego słowa robią na słucha-

czu wrażenie. Repliką, chociaż 
wykonaną z oryginalnego suk-
na, jest także czapka maciejów-
ka oraz ostatni nabytek – buła-
wa marszałkowska.   

Nasz Marszałek

Czasami I. Szeliga wystawia 
swoją kolekcję na widok pub-
liczny. Przekazywał zbiory na 
wystawy w bibliotekach, woj-
sku i przy okazji imprez promu-
jących budowę pomnika. Jak re-
agują koszalinianie? – Nigdy nie 
spotkałem się choćby z cieniem 
ironii – zapewnia. Przeciwnie, 
słyszy słowa uznania, podzięko-
wania, bywa że otrzymuje tele-
fony. Jest zapraszany do prywat-
nych mieszkań, żeby obejrzeć 
przechowane dowody pamięci 
o Piłsudskim, niekiedy bardzo 
skromne – popularne pocztów-
ki, fotografie z pogrzebu. Ludzi 
przekonuje pietyzm, z jakim I. 
Szeliga otacza pamiątki, uwa-
żają, że nadszedł właściwy mo-
ment, by przekazać je w dobre 
ręce. Wielu odmawia przyjęcia 
pieniędzy. Pan Ireneusz uwa-
ża, że takich ludzi jest w Kosza-
linie więcej, ale dopiero teraz 
ujawniają swoją obecność. Cza-
sami jest zapraszany do kosza-
lińskich szkół, gdzie prezentuje 
swoje zbiory i opowiada o Mar-
szałku. Do lekcji przygotowu-
je się starannie – przed każdym 
spotkaniem z młodzieżą wertu-
je książki i przegląda kolekcję. 
Dzieci jak to dzieci – najpierw 
pytają o szczegóły osobiste z 
życia Marszałka, na przykład, 
czy palił papierosy. Ale w miarę 
opowiadania, przysłuchują się 
z rosnącym zaciekawieniem. – 
Pod koniec lekcji klasa zupełnie 
milknie – pan Ireneusz jest za-
chwycony ich postawą. 

Najbardziej cieszy go jed-
nak, że koszaliński pomnik ży-
je, że nie stał się martwym sym-
bolem. W listopadzie 2004 ro-
ku, na wiecach poparcia dla 

„Pomarańczowej rewolucji”, 
manifestowali tutaj koszalinia-
nie – Polacy i Ukraińcy. Przy-
szli z flagami narodowymi, za-
brzmiały hymny dwóch brat-
nich narodów. W tym roku, w 
marcu, koszalinianie zakończy-
li „pod Marszałkiem” manifesta-
cję na rzecz demokratycznych 
przemian na Białorusi. „Nikt nie 
zdusi Białorusi” – skandowali 
młodzi ludzie, powiewając pol-
skimi i białoruskimi flagami, by 

na koniec otoczyć pomnik „krę-
giem solidarności”. Marszałek 
nawet dzisiaj jednoczy ludzi – 
dla pana Ireneusza jest to poza 
wszelką dyskusją. Podobnie jak 
to, że koszalinianie po trzech 
latach nie wyobrażają już so-
bie miasta bez pomnika. Wrósł 
w krajobraz, stał się miejscem, 
od którego przewodnicy roz-
poczynają oprowadzanie wy-
cieczek, a narzeczeni umawiają 
się „pod Dziadkiem” na randki. 
Kiedyś pan Ireneusz jechał z 
dworca kolejowego taksówką. 
Kiedy przejeżdżali obok po-
mnika, kierowca, myśląc, że 
ma do czynienia z obcym, po-
chwalił się: – A to, panie, nasz 
Marszałek. 

Pan Ireneusz gotów jest 
przysiąc na wszystko, że tak 
właśnie powiedział – „nasz 
Marszałek”...  

KOSZALINIANIE ZWIĄZANI  
Z MARSZAŁKIEM JÓZEFEM PIŁSUDSKIM 

 

Mieczysław Bryzek,  
SYN ŻOŁNIERZA 1. KOMPANII KADROWEJ ALEKSANDRA BRYZKA

Ojciec pana Mieczysława wyruszył na wojnę z Oleandrów jako 
żołnierz 1. Kompanii Kadrowej. W wojnie 1920 r. dowodził puł-
kiem. W okresie międzywojennym otrzymał 8-hektarowe go-
spodarstwo na Wołyniu. Odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Barbara Palme,  
CÓRKA MIECZYSŁAWA KOZAR-SŁOBÓDZKIEGO

Mieczysław Kozar-Słobódzki (1885–1965) był legionistą, majo-
rem Wojska Polskiego, kompozytorem i pedagogiem. Był auto-
rem układu do pieśni „My, Pierwsza Brygada”, napisał muzykę 
do tekstów opiewających Legiony Polskie („Maszerują chłop-
cy, maszerują”, „Wieczorny apel”), J. Piłsudskiego („Witaj, 
Komendancie”) i los żołnierski („Rozkwitały pąki białych 
róż”).  Jego jedyny syn, Bogusław, został zamordowany w Starobielsku. 
M. Kozar-Słobódzki po II wojnie światowej osiadł w Świdnicy, na Dolnym 
Śląsku. Usunięty z PPS, miał kłopoty ze znalezieniem pracy. Wniósł bardzo 
dużo w organizację polskiej oświaty i życie kulturalne w Świdnicy.

Marek Bohuszewicz,  
WNUK WŁADYSŁAWA POSTOWICZA, ŻOŁNIERZA I BRYGADY LEGIONÓW

Władysław Postowicz w okresie międzywojennym mieszkał w 
Kiwercach. Wnuk, Marek Bohuszewicz, pracownik naukowy 
Politechniki Koszalińskiej, dyrygował uczelnianym chórem w 
czasie akcji organizowanych na rzecz budowy pomnika Józefa 
Piłsudskiego w Koszalinie.
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Biskup polowy w Wałczu

Kościół zdobny modlitwą
Wojskowa parafia św. Franciszka 
z Asyżu w Wałczu po dziesięciu 
latach od odprawienia pierwszej 
Mszy św. w przystosowanym  
do tego budynku, doczekała się 
konsekracji świątyni. 

Przygotowania pochłonęły 
wiele czasu i pracy, ale efekty 
były imponujące. Kościół został 
odremontowany, na ścianach 
zawisły nowe obrazy. Uroczy-
stości zgromadziły wielu ka-
płanów diecezjalnych i księ-
ży kapelanów przybyłych z ca-
łej Polski oraz przedstawicieli 
władz wojskowych i samorzą-
dowych. Przybył biskup polo-
wy Wojska Polskiego gen. dyw. 
Tadeusz Płoska.

Uroczystość rozpo-
częła się na dziedziń-
cu kościelnym, gdzie 
żołnierze ustawieni 
w szeregach prezen-
towali broń. Schola 
śpiewała „Witaj Paste-

rzu i Ojcze”, a w świątyni wi-
tali gości: dowódca garnizo-
nu płk. Wiesław Gierek oraz 
proboszcz parafii ks. kmdr 
Zbigniew Kłusek. Mszy św. 
przewodniczył biskup Tade-
usz Płoska, a wśród konce-
lebransów byli ks. Bogusław 
Wrona, ks. Józef Kubalewski, 
ks. Jerzy Sławiński oraz ks. 
Zbigniew Kępa. „W świecie 
ludzie walczą między sobą, w 
kościele powinni być jednoś-
cią. W świecie człowiek lęka 
się o jutro, w kościele powi-
nien koić swoje serce, cieszyć 
się bezpieczeństwem. W koś-
ciele jesteśmy jednością, ży-
jemy w zgodzie, czujemy się 
bezpiecznie, znajdujemy czas 
na Boga, odzyskujemy siły” - 

mówił podczas kaza-
nia biskup. Następnie 
dokonał poświęce-
nia kościoła i nowych 
obrazów oraz namaś-
cił olejem świętym oł-
tarz i ściany świątyni. 
Odczytano akt konse-

kracji i złożono na nim pod-
pisy.

Biskup dziękował za trud i 
poświęcenie podczas prac re-
montowych i starań o dopro-
wadzenie kościoła garnizono-
wego do pięknego wyglądu. 
Zachęcił do dalszej dbałości 
o świątynię. „Najpiękniejszą 
ozdobą kościoła są czyste ser-
ca tych, którzy w tym koście-
le się gromadzą. Bóg bardziej, 
niż pięknym ornatem cieszy się 
żarliwą modlitwą swoich wier-
nych. Bóg bardziej, niż zło-
tym kielichem cieszy się wspól-
nym śpiewem, który wielbi je-
go imię. Bóg bardziej, niż wi-
trażem cieszy się, gdy nasze 
życie jest świadectwem Jego 
miłości”. Na koniec zaapelował 
do wiernych: „Modlimy się, by 
ten kościół był zawsze miej-
scem głoszenia orędzia o miło-
siernej miłości Boga; miejscem 
nawrócenia i pokuty; miejscem 
modlitwy - wytrwałego błaga-
nia o miłosierdzie Boże dla nas 
i całego świata”.  BS

KS. KMDR  
ZBIGNIEW KŁUSEK – 
PROBOSZCZ PARAFII

Wydaje mi się, że cel został 
osiągnięty i nie chodzi mi tu 
o stronę zewnętrzną, oprawę 
uroczystości, ale o stronę we-
wnętrzną, bo było widać to 
otwarcie się duchowe na mi-
sje poprzedzające konsekrację, 
to otwarcie się na działanie 
Łaski Bożej. Dostrzegana była 
też wzajemna wdzięczność za 
to, co miało miejsce, ludzie po 
prostu czekali na tę konsekra-
cję. Kiedy na początku podej-
mowaliśmy ten temat, nie za-
wsze dostrzegano sens i zna-
czenie tego słowa „konsekra-
cja”, wiele osób nie wiedziało, 
co się właściwie w tym akcie 
dokonuje. Widać było wdzięcz-
ność i radość, że oto została 
podniesiona godność ich koś-
cioła. Byłem miło zdziwiony 
zaangażowaniem i bardzo po-
zytywną reakcją na moje za-
proszenia wysłane do każdej z 
rodzin przed konsekracją.



Wierni i kapłani 
witają biskupa 
polowego  
u wejścia  
do świątyni
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Krzyż Katyński w Jastrowiu

Krzyż godłem i bramą
„Elektronik”  

świętuje jubileusz

Czterdzie- 
stolatek

Popularny koszaliński 
„elektronik”, czyli Zespół 
Szkół nr 9 im. Romualda Trau-
gutta, niebawem będzie ob-
chodził 40-lecie swojej dzia-
łalności. Przez te lata jego 
mury opuściły tysiące absol-
wentów bardzo dobrze przy-
gotowanych do zawodu elek-
tryka, a później – wraz z na-
dejściem ery komputeryzacji 
– elektronika i informatyka. W 
przeddzień obchodów jubile-
uszu szkołę odwiedził ks. bi-
skup Paweł Cieślik wraz z pro-
boszczem katedry ks. Tadeu-
szem Piaseckim, którzy zwie-
dzili placówkę, spotkali się z 
dyrekcją, gronem nauczyciel-
skim i uczniami.

KRZYSZTOF SOKOŁÓW

Rodziny pomordowanych  
na Wschodzie nigdy  
nie zapomniały o tych, którzy 
pozostali tam na zawsze.  
Pamięć o nich przekazują 
następnym pokoleniom.   

Katyński Krzyż, symbol i 
wspomnienie tysięcy pomor-
dowanych i milionów wypę-
dzonych, wrósł w jastrowską 
ziemię już 16 lat temu. Wów-
czas, z inicjatywy Jerzego Pul-
sakowskiego – syna Antonie-
go Pulsakowskiego, policjanta, 
więźnia Ostaszkowa, rozstrze-
lanego w Twerze, i ks. Włady-
sława Derynga, ustawiono i po-
święcono na tamtejszym cmen-
tarzu pierwszy krzyż. Pod po-
mnikiem złożono relikwie z 
cmentarza w Katyniu. Jednak 
czas zrobił swoje – stary sos-
nowy krzyż trzeba było zde-
montować i ustawić nowy, dę-
bowy.  

Mszę św. w intencji pomor-
dowanych oficerów Wojska 
Polskiego, funkcjonariuszy Po-
licji Państwowej i wszystkich, 
którzy zginęli w syberyjskich 
łagrach i obozach, koncelebro-
wało czterech proboszczów z 
Jastrowia i okolic: ks. Włady-
sław Deryng i ks. Józef Kwie-
ciński, były i obecny proboszcz 
parafii NMP Królowej Polski w 
Jastrowiu, ks. Kazimierz Sera-
fin, proboszcz jastrowskiej pa-
rafii Michała Archanioła, oraz 
ks. Edward Skwira, proboszcz 
parafii Narodzenia NMP w Syp-
niewie. Mszę i uroczystość 
uświetniły zaciągnięte warty 
przy krzyżu, złożone z żoł-
nierzy 21. Centralnego Poligo-
nu Lotniczego w Nadarzycach i 
policjantów z Komisariatu w Ja-
strowiu. Pierwszą wartę zacią-
gnęli szeregowi Łukasz Wań-
ski, Radosław Ziółkowski, Bła-
żej Stochaj  i Przemysław Paz-
dej. Dowódcą warty był młod-
szy chorąży Krzysztof Kiernic-
ki. „Hymn Katyński” recytował 
kapitan Robert Wojciechow-
ski, wiersz Mariana Jonkajty-
sa „Modlitwa pod Krzyżem” – 

ks. Edward Skwira, a utwór „Ci-
sza” wykonał na trąbce Krzysz-
tof Majewski. Na uroczystość 
przybyli jastrowscy sybiracy i 
ich rodziny, władze samorzą-
dowe, kombatanci i mieszkań-
cy Jastrowia. 

– Dziś stanęliśmy pod Krzy-
żem Katyńskim, by spojrzeć na 
Krzyż Chrystusa, który umi-
łował człowieka i prowadzi 
wszystkich ku zbawieniu, a 
wszystkim czynnym i żywym 
członkom królestwa na ziemi 
przyobiecał królestwo wiecz-
nej chwały w niebie – mó-
wił w homilii ks. W. Deryng. – 
Najświętszym godłem i swo-
istą bramą tegoż królestwa jest 
krzyż. Krzyż Święty od wieków 
jest nierozerwalnie związany z 
człowiekiem. 
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WPISANY W LUDZKIE LOSY
JERZY PULSAKOWSKI Z JASTROWIA
– Na tabliczce mojego ojca w Miednoje napisano 
„Śp. starszy przodownik Policji Państwowej Antoni 
Pulsakowski – lat 51”. Dziś, podczas poświęcenia re-
pliki Krzyża Katyńskiego, u stóp kryjącego prochy 
pomordowanych spod pomnika Katyń–Syberia, czci-
my ich pamięć i oddajemy hołd bohaterom. 

TADEUSZ KORCZAK ZE ZŁOTOWA
– Cieszymy się, że w Jastrowiu jest takie miejsce pa-
mięci, gdzie możemy pochylić głowy i pomodlić się. 
Zapewne w całej Polsce jest więcej takich miejsc, ale 
to jest jedyne w północnej Wielkopolsce i zapewne 
będziemy tutaj wracać, do stóp Katyńskiego Krzyża, 
by złożyć hołd pomordowanym i wypędzonym. 

EUGENIUSZ MIELESZKO, SYBIRAK Z JASTROWIA:
– Moją mamę zamordowali kaci z NKWD w drzwiach 
naszego domu. Mnie jako 10-letniego chłopca wy-
wieźli wraz z bratem. Po 6 latach niewolniczej pracy 
wróciłem do Polski. Ojciec był więziony w łagrach, a 
potem zaciągnął się do armii Andersa. Patrzę na ten 
krzyż i widzę miliony Polaków, którzy ginęli i cierpieli 
za to, że byli Polakami. Chylę przed nimi głowę z pokorą.

STANISŁAWA KOWNACKA, SYBIRACZKA Z JASTROWIA:
– Nie mogę nawet o tym mówić, tak bardzo to 
wszystko wciąż przeżywam. A dziś płaczę ca-
ły czas, a serce krwawi. Modlę się za wszystkich 
moich towarzyszy niedoli, za wszystkich pomor-
dowanych. Niech im wszystkim ziemia lekką bę-
dzie, a krzyż niech przypomina wszystkim nam, 
żyjącym, o ich bohaterstwie i miłości do Polski.

Pod Krzyżem Katyńskim drugą 
wartę zaciągnęli żołnierze z 21. CPL 
w Nadarzycach starsi szeregowi 
Paweł Siedlecki i Sebastian 
Goszczyk oraz jastrowscy policjanci: 
posterunkowa Joanna Kubiak  
i sierżant sztabowy Ireneusz Bożek

Biskup Paweł Cieślik 
podczas spotkania z młodzieżą. 
Obok siedzi Bronisław Bratkowski, 
dyrektor szkoły



Mimo że parafia  
św. Ignacego z  Loyoli 
jest parafią wojskową 
– personalną, uczęszcza 
do niej bardzo wielu ludzi 
niezwiązanych z wojskiem. 
Odpowiada im żołnierski 
charyzmat miejsca  
i przeżywanie Eucharystii 
w bliskości ołtarza. 

Obecnie parafia liczy 
ok. 600 rodzin, a swo-
im zasięgiem obejmu-
je miejscowości: Szczeci-
nek, Czarne, Nieżychowi-
ce. Została erygowana 21 
stycznia 1993 r. dekretem 
biskupa polowego WP 
Leszka Sławoja Głódzia. 
W 1994 r. dowództwo 2. 
Dywizji Zmechanizowa-
nej przekazało wybudo-
wany w 1920 r. budynek 
duszpasterstwu wojsko-
wemu z przeznaczeniem 
na kościół garnizonowy. 
Do tego czasu Msze św. 
celebrowane były w na-
miocie, niedaleko siedzi-
by sztabu dywizji. Pierw-
szym kapelanem i pro-
boszczem został ks. mjr 
Ryszard Pasieka, który w 
parafii sprawował dusz-
pasterstwo do roku 1997. 
Po nim proboszczem zo-
stał ks. mjr Jerzy Niedba-
ła. Od roku 2001 do dziś 
funkcję kapelana pełni ks. 
mjr Zenon Sodzawiczny. 
Nieprzerwaną od 12 lat 
posługę pełni także w pa-
rafii ks. mjr Teodor Grze-
górski.

Żywa wspólnota

W okresie istnienia 
parafii zmieniono wystrój 
kościoła, przebudowano 

prezbiterium i zainstalo-
wano nowe tabernaku-
lum. W kościele działają 
aktywnie trzy róże różań-
cowe, które tworzą naj-
liczniejszą grupę modli-
tewną. Wokół św. Igna-
cego skupia się także Ko-
ło Przyjaciół Radia Mary-
ja. Ponadto po rozwiąza-
niu dywizji swoje miejsce 
znalazła tutaj orkiestra 
wojskowa. Dziś tworzy 
ją 15 muzyków, emery-
tów wojskowych i cywi-
li. Swoją muzyką uświet-
niają Msze św., odpra-
wiane z okazji świąt ko-
ścielnych i państwowych, 
a marsze żołnierskie, 
które nieraz można by-
ło usłyszeć, są prawdzi-
wą ucztą dla ucha. Co ro-
ku dzieci pierwszokomu-
nijne uczestniczą w piel-
grzymce do sanktuarium 
MB w Licheniu, aby po-
dziękować za otrzymane 
łaski płynące z Euchary-
stii. Z parafią wojskową 
zżyły się także inne gru-
py: Klub Seniora, Grupa 
AA „Nadzieja”, dwa Koła 
Związku Byłych Żołnierzy 
Zawodowych i Oficerów 
Rezerwy WP oraz myśli-
wi z koła wojskowego.

Miejsca pamięci

Na terenie przykoś-
cielnym spotkać można 
cztery pamiątkowe tab-
lice i pięć pomników po-
święconych pomordo-
wanym w Katyniu, pole-
głym na polu chwały w 
walce o niepodległość, 
partyzantom w obronie 
wolności, inwalidom wo-
jennym, a także pomnik 
ku czci płk. Kazimierza 
Bąbińskiego, żołnierza I 
Brygady Legionów, któ-
ry mieszkał po wojnie 
w Szczecinku. Na uwa-
gę zasługuje pomnik – 
wotum dziękczynne – 
poświęcony Janowi Pa-
włowi II, synowi oficera 
WP. 18 maja 2005 r. (w 
85. rocznicę urodzin Pa-
pieża) umieszczono przy 
pomniku tablicę upa-
miętniającą naszego naj-
większego Rodaka. Uro-
czystości poświęcenia 
towarzyszyła asysta woj-
skowa, kompania hono-
rowa i orkiestra. Wspól-
nota jest również dum-
na z parafialnej kolekcji 
300 medali, odznaczeń 
i krzyży.

MONIKA KUJAWA

 

KS. MJR ZENON 
SODZAWICZNY

święcenia kapłańskie otrzy-
mał 31 stycznia 1987 r. w 
Katowicach. W 1993 r. roz-
począł służbę w Ordynariacie 
Polowym WP. W latach 1999-
–2000 był uczestnikiem mi-
sji pokojowej na Wzgórzach 
Golan. Po powrocie – w pa-
rafii wojskowej w Sieradzu, 
a od 2001 r. proboszcz pa-
rafii św. Ignacego Loyoli w 
Szczecinku.

PANORAMA PARAFII 
Szczecinek: pw. św. Ignacego Loyoli 

Parafia wojskowej wspólnoty

ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafia jako jedyna w mieście ma za patrona świę-
tego kapłana. Z tego względu w każdy czwar-
tek w naszym kościele ma miejsce dwugodzinna  
adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 
Zapraszamy wszystkich, gdyż w ten dzień szczegól-
ną troską i modlitwą obejmujemy ludzi powołanych 
do służby Bożej. Obecnie przeżywamy rok jubile-
uszowy poświęcony trzem świętym jezuitom: św. 
Ignacemu z Loyoli, św. Franciszkowi Ksaweremu i 
św. Piotrowi Faberowi. W obchody włączyliśmy się 
poprzez wspólnie przeżyte rekolekcje adwentowe 
i wielkopostne, poprowadzone przez ojców jezu-
itów. Parafia wojskowa w Szczecinku ma doskonałe 
warunki na stworzenie ośrodka rekolekcyjno-chary-
tatywnego. Ośrodek byłby żywym pomnikiem przy-
pominającym o 15. rocznicy spotkania Jana Pawła II 
 z wojskiem w Zegrzu Pomorskim. Wciąż jednak 
oprócz funduszy brakuje także rąk chętnych do po-
mocy, do czego pragnę gorąco zachęcić. Być może 
te słowa skłonią zainteresowanych do współpracy.

Porządek Mszy św.:
 Niedziele i święta: 8.00,12.00, 16.00
 W tygodniu: poniedziałek–wtorek 9.00
 W pozostałe dni – 18.00
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ul. Stoczniowców 11–13, 75-256 Koszalin
tel. 094 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz – dyrektor oddziału,
Karolina Pawłowska, Tadeusz Rogowski 
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Kościół mieści się 
w byłym budynku 

wojskowym


