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Sierżant sztabowy Robert Matysiak z 
Kołobrzegu bezlitośnie karał każdego kie-

rowcę, który przekroczył dozwoloną pręd-
kość. Na nic nie zdawały się prośby przerażo-
nych piratów drogowych. W starym radiowo-
zie MO musieli oni... zjeść całą cytrynę. Stróże 
prawa byli nieugięci i nie mieli litości dla ni-
kogo, gdyż sami byli kontrolowani przez za-
stęp harcerzy z pobliskiego Dygowa. Młodzi 
ludzie skrupulatnie pilnowali, by nawet naj-
mniejsza kropelka soku nie została zmarno-
wana i namawiali kierowców do zmiany stylu 

jazdy. Piratów drogowych 
informujemy, iż akcja była 
jednorazowa i następnym 
razem na pewno słono za-
płacą za „zbyt ciężką nogę”. 
Przypominamy też, że przy 
prędkości ponad 120 km/h 
nawet św. Krzysztof wysia-
da z auta. JM 

ZAMIAST MANDATU CYTRYNA

PR
Z

EM
YS

ŁA
W

 G
RY

Ń

Kara 
dla kierowców 
przekraczających 
dozwoloną 
prędkość była 
tym razem 
surowa i... 
kwaśna

Mundur był kiedyś sym-
bolem odpowiedzial-

ności, poświęcenia i honoru. 
Żołnierz był dumny, że mógł 
go nosić.  Teraz żołnierski 
strój często kojarzy się z pi-
jaństwem i chamstwem. Dla 
wielu młodych żołnierzy 
służby zasadniczej jest tyl-
ko niepotrzebnym  rekwizy-
tem. Ich przełożeni mówią, 
że żołnierze są tacy, jak ca-
łe społeczeństwo i trudno 
oczekiwać od nich właści-
wego pojmowania żołnier-
skiego honoru. Powstaje py-
tanie, czy nasze społeczeń-
stwo jest pozbawione ele-
mentarnego poczucia przy-
zwoitości i patriotyzmu. 
Zapraszam do dyskusji i lek-
tury.

Z powodu przejścia
abp. Kazimierza Nycza
do archidiecezji warszawskiej 
nasza diecezja straciła
biskupa diecezjalnego. Dlatego
w Wielki Czwartek zebrało się
Kolegium Konsultatorów, 
które w tajnym głosowaniu 
wybrało bp. Tadeusza Werno 
na administratora diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej.

Biskup  już  po raz trze-
ci objął tę funkcję. Pierwszy 
raz był administratorem po 
śmierci bp. Domina, a drugi, 
gdy biskup Gołębiewski zo-
stał arcybiskupem wrocław-
skim.  Jest on  biskupem po-
mocniczym diecezji, w ubie-
głym roku obchodził 50-lecie 
święceń kapłańskich, bisku-
pem jest od 1974 r. Posługa 
kapłańska bp. Werno rozpo-
częła się w diecezji gorzow-
skiej. W  1974 r. został mia-
nowany biskupem pomocni-

czym  diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej. 

Bp Tadeusz Werno będzie 
pełnił powierzone mu tym-
czasowo obowiązki zarząd-
cy aż do momentu kanonicz-
nego objęcia diecezji przez 
nowego ordynariusza. Przy-
sługują mu na ten czas te sa-
me obowiązki i władza, co 
biskupowi diecezjalnemu, z 
wyjątkiem tych spraw, któ-
re ze swej natury lub z prze-
pisów prawa są spod tej wła-
dzy wyjęte. Po przyjęciu pra-
widłowo dokonanego wybo-
ru, administrator nie potrze-
buje niczyjego zatwierdze-
nia. Zobowiązany jest on je-
dynie do powiadomienia Sto-
licy Apostolskiej o przejęciu 
władzy oraz zgodnie z zasa-
dą sede vacante nihil innovetur, 
do niepodejmowania czynno-
ści przekraczających zwykły 
zarząd, które mogłyby przy-
nieść uszczerbek diecezji. 
Decyzja o nowym biskupie 
powinna nadejść z Watykanu 
w najbliższych tygodniach.  

JULIA MARKOWSKA

ZA TYDZIEŃ
  Sprawdzimy, w jaki sposób 

uczniowie drawskiego ze-
społu szkól PROMUJĄ SWÓJ RE-
GION

JULIA MARKOWSKA
redaktor wydania

Bp Tadeusz Werno, administrator 
naszej diecezji

Biskup Tadeusz Werno będzie zarządzał diecezją

Do trzech razy sztuka
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Cztery pory tradycji

KOSZALIN. W koszalińskim 
muzeum rozstrzygnięto drugą 
część konkursu edukacyjnego dla 
dzieci i młodzieży „Cztery pory 
tradycji”. Tematem cyklu wiosen-
nego był okres obejmujący świę-
ta kościelne: Wielkanoc i Boże 
Ciało. Konkurs poświęcony pol-
skim zwyczajom i obrzędom ma 
na celu rozbudzanie poczucia 
przynależności do społeczności 
lokalnych i regionalnych, a także 
stworzenie atrakcyjnej możliwo-
ści przyswajania wiedzy o prze-
szłości i tradycjach. W konkursie 
brały udział dzieci z koszalińskich 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Jury oceniało po-

nad sto prac dwustu pięćdziesię-
ciu sześciu autorów: palmy, pisan-
ki, Marzanny i prace literacko-pla-
styczne. – Konkurs poprzedziły 
zajęcia edukacyjne, podczas któ-
rych przedszkolaki, uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych poznawali tradycje i zwy-
czaje – wyjaśnia Anna Szwolgin- 
-Markuszewska. – Oceniając nade-
słane na konkurs prace, kierowali-
śmy się wykorzystaniem przez 
autorów zdobytych wiadomości. 
Laureaci indywidualni otrzymali 
upominki i całoroczne karty wstę-
pu. Nagrodzone klasy będą bra-
ły udział w lekcjach edukacyjnych 
prowadzonych przez muzeum. 

Własne miejsce
BIAŁOGARD. Od trzech lat 
działa w Białogardzie Powiatowy 
Dom Samopomocy – Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalne. Dom 
służy wsparciem osobom z zabu-
rzeniami psychicznymi. W zaję-
ciach obecnie uczestniczy ponad 
30 podopiecznych. Biorą udział 
w warsztatach plastycznych, mu-
zycznych, zajęciach komputero-
wych, pracowni gospodarstwa do-
mowego. Oprócz prac pod okiem 
instruktorów w różnych pracow-
niach podopieczni mają możli-
wość udziału w imprezach inte-
gracyjnych o charakterze sporto-

wym czy też kulturalno-rozrywko-
wym. Specjaliści dbają o indywidu-
alny rozwój każdego z uczestni-
ków zajęć. – Nasi podopieczni bar-
dzo lubią brać udział w zajęciach – 
mówi Anna Kowalczyk, kierownik 
Powiatowego Domu Samopomocy. 
– Pod okiem instruktorów sami 
przygotowują posiłki czy też bio-
rą udział w zajęciach rehabilitacyj-
nych. Wielu uczestników ma duże 
zdolności manualne, które chęt-
nie wykorzystują w pracowni pla-
stycznej. Malują, wyklejają, ukła-
dają kompozycje. Co roku z okazji 
świąt wielkanocnych czy w okoli-
cach Bożego Narodzenia w naszej 
pracowni powstaje wiele prac pla-
stycznych i stroików.

Caritas pogorzelcom
SŁUPSK. Trzy i pół tysią-
ca zł na prezent dla pogorzel-
ców z ul. Solskiego przeznaczy-
ła Caritas parafii Mariackiej w 
Słupsku. Osiemnaście rodzin, 
które straciły dach nad głową w 
wyniku ubiegłorocznego poża-
ru, otrzymało satynową pościel, 
ręczniki i ściereczki kuchenne. 
– Poszkodowani otrzymali za-
raz po pożarze wsparcie, m.in. 
pościel, ale przeważnie były to 
rzeczy używane – informuje wo-
lontariuszka Zofia Parzychowska. 
Tym razem pościel szyto na za-
mówienie  w znanej firmie. – 
Chcieliśmy, żeby wszyscy – za-
możniejsi i ubożsi – otrzyma-
li jednakowy, elegancki pre-
zent od naszej parafii – dodaje 
Leokadia Granat, prezes Caritas. 
Pieniądze na upominek zebrano 
wśród parafian. Kamienica przy 
ul. Solskiego spaliła się pod ko-
niec czerwca. Wszystkich loka-

torów przeniesiono do miesz-
kań zastępczych. Obecnie więk-
szość z nich otrzymała już miesz-
kania na stałe. Pięć rodzin czeka 
na odbudowę dawnego domu. 
Prawdopodobnie zostanie ona 
zakończona później niż planowa-
no, bo dopiero pod koniec maja.

Gwiazdeczki i gwiazdy parkietu
KOŁOBRZEG. Hala Milenium 
rozbrzmiała tanecznymi rytma-
mi, na parkiecie wirowali naj-
młodsi  kołobrzescy tancerze 
– przedszkolaki z pięciu pla-
cówek. W swoim pierwszym 
w życiu turnieju wszyscy by-
li najlepsi, zajęli pierwsze miej-
sca. Otrzymali medale, dyplo-
my i maskotki, a ich macierzy-
ste przedszkola – statuetki. W 
Turnieju Tańca Towarzyskiego 
„Tańcz z Gwiazdeczkami” wzię-
ło udział 172 dzieci. Maluchy 
zatańczyły walca, cza-czę, pol-
kę i taniec hawajski. Dzieci 
tańczą pod okiem trene-
ra Klubu Tanecznego „Amber” 
Przemysława Modrzyńskiego. 
Pracują wg autorskiego progra-
mu trenera Akademickiego Klubu 

Tańca Towarzyskiego Politechniki 
Szczecińskiej Antoniego Gryc-
machera „Nauczania oddzia-
łów przedszkolnych i szkolnych 
klas I–III”.  To jedyny klub w 
Kołobrzegu, który pracuje w tym 
systemie. Zaczynają od przed-
szkola w wieku 4–5 lat i w szko-
łach podstawowych w klasach 
1–2. Klasy na co dzień trenujące 
w Klubie Tańca „Amber” rywalizo-
wały z gośćmi z Akademickiego 
Klubu Tańca Towarzyskiego 
Politechniki Szczecińskiej.  Nie 
zabrakło pokazów prawdziwych 
gwiazd tańca, akademickich wi-
cemistrzów Polski i finalistów 
Mistrzostw Polski w Tańcach 
Standardowych 2007 – Pawła 
Świtalskiego i Agaty Pilarskiej ze 
szczecińskiego AKTT.

Daniela Kolańska, Martyna Matysek i Ania Piec z Przedszkola nr 14 
nagrodzone zostały za kolorowe pisanki
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Wszystkie przedszkolaki zostały mistrzami – otrzymały medale, dyplomy  
i maskotki

Przed świętami Wielkiej Nocy  
w pracowni królowały pisanki, 
kwiaty i kurczaczki

Wolontariuszki ze słupskiej Caritas, 
Zofia Parzychowska i Leokadia 
Granat prezentują komplety, które 
przekazane zostaną osiemnastu 
poszkodowanym rodzinom
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Pracując w ciemnej maszynowni – tworzy. 
Na przekór innym marynarz dał sobie 
prawo do wrażliwości.  

Od ponad dwudziestu lat pracuje w 
maszynowni. Panuje tam temperatura bli-
ska 60 stopni. Pełno tam spalin i smaru, 
wszechobecny jest huk i hałas.  Nie docie-
ra najmniejszy nawet promień słońca. W 
takiej scenerii rodzą się wiersze Macieja 
Michalskiego, mechanika, marynarza-poe-
ty.  Inspirują go prorocy, mistycy i przypo-
wieści Nowego Testamentu. Dlatego język 
jego utworów  jest często wzniosły.  

Słupszczanin długo szukał tego, co 
w życiu jest najważniejsze. Należał do 
wspólnoty zielonoświątkowców, lecz nie 
znalazł tam Boga. Odnalazł Go dopiero w 
Kościele katolickim. – Dopiero tam zrozu-
miałem, że najważniejsza jest wiara i ro-
dzina – wspomina. – Dostałem niepowta-
rzalną szansę, by uporządkować swoje ży-
cie. Wtedy też poeta zrezygnował z 
przynoszących spore profity rej-
sów dalekomorskich. – Nie by-
ło mnie w domu po kilka mie-
sięcy i traciłem kontakt z mo-
imi dziećmi i rzeczywistoś-
cią – mówi ze smutkiem. – I 
tak długo musia-
łem odpraco-
wywać swo-
ją nieobec-
ność, by 
zasłużyć 
na ich 

zaufanie. Od tego czasu poza domem 
bywa najdłużej dwa tygodnie, ale z po-
wodu „morskiego” wykształcenia nie ma 
szans, by rozstać się z morzem.  Czasem 
jego praca jest jak  więzienie. – Od daw-
na marynarz przestał już być zdobywcą 
nieodkrytych krain – przekonuje. – Teraz 
po prostu sprzedaję swoją wolność za 30 
srebrników, by utrzymać dom.  

Poeta pisze od kilkunastu lat, jednak 
dopiero w zeszłym roku zaczął się dzie-
lić swoją twórczością z innymi.  –  Wsty-
dziłem się swojej wrażliwości, bo w naszej 
morskiej społeczności odczytywana jest 
jako słabość – wspomina. – Jednak pod 
wpływem twórców z nieformalnej grupy 
poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Litera-
ckie” zmieniłem zdanie.

Od 2006 roku słupszczanin zaczął brać 
udział w różnych konkursach, co okazało 
się strzałem w dziesiątkę. Jego wiersze zo-
stały nagrodzone m.in.  w konkursie poe-
tyckim pt. ,,Wiersz dla Mamy’’ i  wyróż-

nione w konkursie o ,,Laur Marszał-
ka Województwa Pomorskiego’’. 

Poeta  zajął pierwsze miejsce w 
Ogólnopolskim Konkursie Saty-
rycznym ,,O statuetkę Stolema” 
w Gniewinie w 2007  i zdobył 

trzecią nagrodę w konkursie wa-
lentynkowym w Ustro-

niu Morskim. Regular-
nie publikuje  w ka-
szubskim  dwumie-
sięczniku ,,Naji Go-
che’’ i  biuletynie,, Po-

wiat Słupski’’.
JULIA MARKOWSKA

DOM BUKOWY
W świętej krainie łagodności
Światło z otwartych wyziera drzwi,
Brzmieniem gitary witają gości
I mają świetny środek na łzy.

W dzbanach podaje się święty spokój,
Życzliwa wiara zerka ze ścian,
Cofa się przed nią każdy niepokój
Tu nie zadaje się nowych ran.

Bądź pochwalony szeptają drzewa.
Szczęśliwy anioł na przyzbie śpi.
Słowik słuchacza znalazł, więc śpiewa
A wtedy dobre rodzą się sny.

W świętej krainie łagodności 
Bywam codziennie od wielu lat.
Spijam pospiesznie miarkę miłości
I coraz trudniej wracam w wasz świat.



Marynarz-poeta

W końcu znalazłem to, 
czego szukałem

MORSKI RÓŻANIEC 

Gdy tęsknota mi zmysły odbiera
Rozpacz ściska za gardło jak wróg,
Wznoszę oczy i myśli me w górę,
Mówię sobie, że tak chciał Bóg.

Kiedy dręczą mnie nocne koszmary
A przez świat ściga mnie dzieci płacz,
Resztką sił, by nie stracić mej wiary
Mówię sobie – Boże patrz:

Odebrałeś mi wszystko na ziemi.
W zamian ciemność mi dałeś i strach,
Za trzydzieści srebrników w kieszeni
Sól we wodzie, sól w pocie i łzach.

I choć w oku pewnie wiele mam belek,
Jeden klejnot pragnę Ci dać,
Nanizany ze skamieniałych kropelek,
Mój różaniec ze straconych lat.

cie. Wtedy też poeta zrezygnował z 
przynoszących spore profity rej-
sów dalekomorskich. – Nie by-
ło mnie w domu po kilka mie-
sięcy i traciłem kontakt z mo-
imi dziećmi i rzeczywistoś-
cią – mówi ze smutkiem. – I 
tak długo musia-
łem odpraco-
wywać swo-
ją nieobec-
ność, by 
zasłużyć 
na ich 

nione w konkursie o ,,Laur Marszał-
ka Województwa Pomorskiego’’. 

Poeta  zajął pierwsze miejsce w 
Ogólnopolskim Konkursie Saty-
rycznym ,,O statuetkę Stolema” 
w Gniewinie w 2007  i zdobył 

trzecią nagrodę w konkursie wa-
lentynkowym w Ustro-

niu Morskim. Regular-
nie publikuje  w ka-
szubskim  dwumie-
sięczniku ,,Naji Go-
che’’ i  biuletynie,, Po-

wiat Słupski’’.
JULIA MARKOWSKA

Maciej Michalski, marynarz-poeta długo 
poszukiwał Pana Boga. Odnalazł Go dopiero 
w Kościele katolickim. Wówczas zrozumiał, 
co w życiu jest najważniejsze.KA
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Gdzie się podziały tamte zasady?

Pijany mundur

Plagą polskich pocią-
gów stają się żołnie-
rze wracający z prze-
pustek do jednostek. 

Bardzo często są pijani, agre-
sywni i niezwykle hałaśliwi. – 
Spędziłam trzygodzinną po-
dróż właśnie z takim wojaka-
mi – wspomina pani Magda 
ze Słupska. – I nie zapomnę 
tego bardzo długo. Byli pijani 
i nie mieli żadnych zahamo-
wań – opowiada słupszczan-
ka. – Przeklinali, wrzeszcze-
li i, co najdziwniejsze, pili al-
kohol. A przecież wracali do 
jednostki. 

Podróżni, którzy często ko-
rzystają z usług PKP i PKS, wie-
dzą, że takie zachowanie jest 
nagminne. W niedzielny wie-
czór, wtedy najczęściej kończą 
się przepustki,  młodzi żołnie-
rze opanowują polskie pocią-
gi. Konduktorzy udają, że nich 
nie widzą, a oni robią wszyst-
ko, na co mają ochotę, ignoru-
jąc przy tym innych pasażerów. 
Palą papierosy pomimo zaka-
zów, piją niesamowite ilości 
piwa i wódki. Nierzadko palą 
również marihuanę. Powodu-
je to, że bez oporów opowia-
dają o swoim życiu w wojsku. 
– Komisja uznała, że się nada-
ję, to mnie wcielili – opowiada 
Damian. – Gdzieś mam to woj-
sko i wszystkie zasady. Jestem 
tu, bo nie udało mi się uciec za 
granicę. Na pytanie, czym by-

ła dla niego przysię-
ga, odpowiada, że oka-
zją do napicia się z ku-
zynami. Równie płyt-
ką odpowiedź usłysza-
łam, gdy zapytałam, do 
czego zobowiązuje go 
noszenie munduru. – 
Do niczego, mundur to 
tylko kawał szmaty, i to nie-
modnej. Po zakończeniu służ-
by zamierzam go spalić. A Pol-
ski niech bronią ci, którym za 
to płacą, ja nie zamierzam się 
narażać. 

Jego koledzy nie byli w 
stanie powiedzieć nic więcej, 
byli pijani w sztok. 

Mamy mało czasu  
na wychowywanie
– Żołnierze nie mają obo-

wiązku jeździć na przepust-
ki w mundurach – mówi kpt. 
Zbigniew Izraelski, rzecznik 
prasowy 8. Pułku Przeciwlot-

niczego w Koszali-
nie. – Jeżeli to robią, 
to znaczy, że w jakiś 
sposób chcą pokazać 
swoją przynależność. 
Mundur jest swego 
rodzaju wyznaczni-
kiem, który nic nie 
zmienia, szczególnie 

w początkowym okresie służ-
by – kwituje. Przyczyn nie-
odpowiedniego zachowania 
swoich podwładnych kapitan 
upatruje w braku dobrego wy-
chowania. – Jeżeli rodzice nie 
nauczyli młodego człowieka 
szacunku do ojczyzny i odpo-
wiedzialności, to wojsku też 
prawdopodobnie się nie uda. 
Trzeba pamiętać, że środowi-
sko kształtowało go przez kil-
kanaście lat, a my mamy na to 
kilka miesięcy. 

Anonimowo kadra wojsko-
wa ma więcej do powiedzenia 
na ten temat. – Wielu z żoł-
nierzy służby zasadniczej ma 

wszystko w głębokim powa-
żaniu – mówi major. – Co z te-
go, że złapiemy pijanego żoł-
nierza przed bramą jednostki 
– kontynuuje rozgoryczony. – 
Dzięki nowej ustawie o dyscy-
plinie bardzo wydłużyła się 
droga od popełnienia przewi-
nienia do wymierzenia kary. 

Z opowieści starszych żoł-
nierzy zawodowych wynika, 
iż dawniej żołnierz za takie 
naganne zachowanie natych-
miast trafiał do paki, dosta-
wał również PPK (dla niewta-
jemniczonych: skrót ten ozna-
cza pracę poza kolejnością). 
Bardzo często spędzał tak-
że sobotę na poligonie, gdzie 
wykonywał najcięższe ćwicze-
nia fizyczne.  

 Delikwent popracował so-
bie przez kilka dni po kilkana-
ście godzin dziennie, za swo-
ich kolegów i najczęściej ode-
chciewało mu się takich wy-
bryków. 

tekst 
JULIA MARKOWSKA

Za mundurem panny 
sznurem – głosi polskie 

przysłowie. Jednak 
zachowanie młodych 

żołnierzy służby 
zasadniczej powoduje,  

że mundur zaczyna 
kojarzyć się  

z chamstwem  
i pijaństwem. 

Niekonwencjo-
nalne 
zachowania 
żołnierzy  
na przepustkach 
powoli stają się 
smutną normą
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Gdzie się podziały tamte zasady?

Pijany mundur
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W Iraku mundur  
to pieniądz
W czasie pokoju rzadko 

kiedy żołnierz naraża życie w 
obronie innych. Wyjątek sta-
nowią uczestnicy misji poko-
jowych za granicami naszego 
kraju. Niektórzy z nich rów-
nież nie przywiązują zbyt-
niej uwagi do służbowego 
ubioru. 

Udało nam się dotrzeć tak-
że do mieszkańca naszej die-
cezji, który służy teraz w Ira-
ku: – Mundur to dla mnie 
wyłącznie pieniądze – 
mówi bez ogródek. – 
Staram się jedynie nie 
spać w nim na trawie, 
bo się bardzo ciężko 
pierze. Podkreśla jed-
nak, że nie ma to nic 
wspólnego z barkiem 
szacunku dla Polski. 
– Bardziej z tym, co 
moi przełożeni robią 
z polskim wojskiem 
– podkreśla rozgory-

czony. – Czasem jest mi na-
wet wstyd, że noszę ten sam 
mundur, co oni.

Jak było kiedyś

Pan Stanisław z Koszalina 
jest majorem. Wojskowy mun-
dur prawie sześćdziesiąt lat 
temu zamienił na mundur le-
śnika. Jednak do dziś pamię-
ta, jaką nobilitacją było jego 
otrzymanie. – Najpierw by-
łem w partyzantce – wspomi-
na. – Kiedy po raz pierwszy go 
włożyłem, poczułem się wy-

jątkowo, czułem, że 
to olbrzymia nagro-
da i wyróżnienie. Pod-
czas wojny mundur 
zobowiązywał do spe-
cjalnego zachowania. 
Nie do pomyślenia 
było, aby ktokolwiek 
tak ubrany po cham-
sku się odezwał czy 
też pił alkohol. Czuli-
śmy, że reprezentuje-
my nasz kraj.  

Gdy żołnierz  
łamie prawo

Rozmowa z ppłk. Lechem 
Hajdukiewiczem  z Wojskowej 
Prokuratury Garnizonowej  
w Koszalinie.

JULIA MARKOWSKA: Co grozi żoł-
nierzowi, który wróci pijany 
do jednostki?

PPŁK LECH HAJDUKIEWICZ: – Jeże-
li wróci cicho i grzecznie do jed-
nostki, to jest możliwe, że nikt 
tego nie zauważy. Jeśli jednak 
służba dyżurna dostrzeże takie-
go żołnierza, to może spowodo-
wać umieszczenie go w izbie za-
trzymań aresztu garnizonowego 
do czasu wytrzeźwienia. W przy-
padku, gdy stan upojenia zagra-
ża jego życiu, skieruje go do iz-
by chorych. W takim przypadku 
wszczynane jest postępowanie 
dyscyplinarne. Jeżeli natomiast 
żołnierz po przyjściu do jednost-
ki zakłóca spokój, to o takim zaj-
ściu przełożony informuje żan-
darmerię wojskową lub prokura-
turę wojskową, która kieruje do 
sądu wniosek o ukaranie, zgod-
nie z obowiązującym prawem. 
Najczęściej żołnierz dobrowolnie 
poddaje się karze. Jest to kara kil-
kuset złotych grzywny.

Żołnierze, którzy piją w po-
ciągu, popełniają wykroczenia 
tak samo jak inni obywatele. Od-
powiedzialność nie jest uzależ-
niona od tego, czy sprawca wy-
stępuje w ubiorze cywilnym czy 
też w mundurze. Wojsko jest od-
zwierciedleniem społeczeństwa. 
Często trafiają do jednostek po-
borowi, którzy mają problemy 
z posługiwaniem się sztućcami 
i nie potrafią się wypowiadać. 
Po prostu nie umieją się zacho-
wać. Dlatego trudno oczekiwać 
od nich właściwego pojmowania 
żołnierskiego honoru. W jednej 
z jednostek u co czwartego przy-
byłego do służby poborowego 
stwierdzono obecność w organi-
zmie środków odurzających. 

To może należałoby zmienić re-
gulaminy, dopasować je do ota-
czającej nas rzeczywistości?

– Kiedy zaczynałem pra-
cę, doświadczony major po-
wiedział mi, że w latach sześć-
dziesiątych przepisy dyscypli-
narne rozumiał nawet szere-
gowiec, w siedemdziesiątych 
podoficerowie, obecnie nawet 
niektórzy prawnicy mają z tym 
problem. I coś w tym jest. 

Przed 1997 rokiem istniał 
przepis o sankcjach karnych 
za niegodne zachowanie się 
żołnierza. Został on zniesio-
ny. Pamiętam, jak prowadziłem 
sprawę żołnierza, który zała-
twiał się, będąc w mundurze, 
w miejscu publicznym. Został 
surowo ukarany. W świetle dzi-
siejszych przepisów jego za-
chowanie stanowi jedynie wy-
kroczenie.

Co powinien zrobić pasażer, któ-
ry widzi naganne zachowanie 
żołnierzy?

– Chciałbym zaapelować o in-
formowanie konduktora o złym 
zachowaniu żołnierzy. Ma on 
obowiązek poinformować o ta-
kim zdarzeniu Straż Ochrony Ko-
lei, która zawiadomi żandarmerię 
wojskową. Jeżeli rozrabiaka oka-
że się faktycznie żołnierzem, bo 
często chodzi o zupełnie kogoś 
innego, na najbliższej stacji zosta-
nie zatrzymany i zawieziony do 
aresztu garnizonowego. Kara za 
takie zachowanie na pewno go 
nie minie. JU
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– Kiedy po 
raz pierwszy 
włożyłem 
mundur, czułem, 
że to olbrzymia 
nagroda  
i wyróżnienie 
– mówi pan 
Stanisław  
z Koszalina, 
emerytowany 
major
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Wszystko dla urody

Pieskie życie?
Budząca się wiosna sprawia,  
że wszyscy chcą po długiej zimie 
zadbać o siebie. Nie dotyczy 
to wyłącznie ludzi. Wśród 
czworonogów także są eleganci.

Kąpiel pielęgnacyjna i lecz-
nicza, dobór fryzury, strzyże-
nie, trymowanie, rozczesywa-
nie, profesjonalny manicure, 
czyszczenie uszu, na koniec 
nabłyszczający lakier i specjal-
ne perfumy. Niektóre zakłady 
– dla bardziej wymagających 
klientów – oferują jeszcze spe-
cjalne naświetlania, poprawia-
jące kondycję i samopoczucie.  

Czworonożna klientela

A wszystko po to, by pu-
pil i jego właściciel poczuli się 
wspaniale. – Ceny strzyżenia 
wahają się, w zależności od 
wielkości psa, od 30 do 100 
złotych. Oczywiście jeśli pies 
jest zapuszczony, to cierpi na 
tym kieszeń klienta – wyjaś-
nia Beata Oleszczuk z Koszali-
na, zajmująca się profesjonal-
ną obsługą nietypowych klien-
tów. Do tego dochodzą kos-
metyki, w zależności od firmy 
i marki kosztujące od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu złotych. 
– Pies powinien mieć kosmety-
ki przeznaczone specjalnie dla 
niego, o odpowiednim dla skó-
ry psa pH, hipoalergiczne, a 
więc nie wywołujące uczuleń – 
mówi Anna Bielińska, psi styli-
sta. – To nie te czasy, że psa pie-
rze się w szarym mydle i jesz-
cze weterynarz zaleca, żeby ro-
bić to jak najrzadziej. Dobre 
kosmetyki, których nie brakuje 
na naszym rynku, można stoso-
wać nawet co drugi dzień. Wte-
dy piesek jest wypielęgnowany 
i pachnący. 

W dużych miastach psie 
SPA nie są niczym egzotycz-
nym. Grooming (psie fryzjer-
stwo) jest coraz popularniejsze 
i coraz więcej osób odczuwa 
potrzebę, aby zadbać profesjo-
nalnie o swojego psa. Także ko-
szalińskie zakłady nie narzeka-
ją na brak chętnych. – Zwłasz-

cza na wiosnę i przed 
świętami jest duży ruch 
– opowiada pani Ania, 
nie przerywając strzy-
żenia swojego stałego 
klienta, sznaucera Kac-
pra. – W ciągu roku są 
to te same pieski, bo 
wizyty powinno powta-
rzać się raz na kwartał. 

Nie wszyscy eleganci są tak 
cierpliwi jak Kacper, poddający 
się pielęgnacyjnym zabiegom ze 
stoickim spokojem. Każdy pies 
to indywidualista. Lata praktyki 
podpowiadają, jak radzić sobie 
z tymi bardziej opornymi. Zwy-
kle strzyżenie małych i średnich 
psów trwa około godziny. Kie-
dy jednak klient jest nerwowy, 
zabiegi się wydłużają. – Trzeba 
podchodzić do takich zwierza-
ków z serduszkiem – śmieje się 
pani Beata. – Wczoraj miałam 
dwóch takich gryzących pacjen-
tów. A niektórych trzeba wcią-
gać po schodach, bo doskonale 
wiedzą, po co tu przyszli. Zda-
rza się, że strzyżenie trwa i trzy 
godziny. Potrzeba do tego du-
żej praktyki, ale i profesjonal-
nych kursów. 

Nie tylko  
dla arystokratów
Anna Bielińska zajmuje się 

pielęgnacją psów od trzynastu 

lat. Nie stosuje żad-
nych środków uspoka-
jających, bo mogłyby 
one zaszkodzić zwie-
rzęciu. Musi wystar-
czyć kaganiec i zręcz-
ność. – Przede wszyst-
kim trzeba lubić psy, 
poznawać ich psychi-
kę i wiedzieć, jak z ni-

mi postępować – zdradza swój 
sekret. – Są takie psy, które 
po prostu nie lubią nożyczek 
i wtedy potrzeba zwyczajnie 
więcej cierpliwości. Sama fry-
zjerka jest hodowcą sznauce-
rów miniaturowych i olbrzy-
mich. Ostatnio w jej domu po-
jawiła się również Laguna, sied-
miotygodniowa suczka grzywa-
cza chińskiego – marzenie mę-
ża pani Ani. Jej psy są laureata-
mi wielu konkursów psiej uro-
dy. – Szykuję psy na wystawy 
i sama wystawiam. Jest to zde-
cydowanie trudniejsze i żmud-
niejsze – opowiada. – Wzorzec 
rasy mówi, jak pies określonej 
rasy ma wyglądać. Tu koniecz-
na jest znajomość ściśle okre-
ślonych wzorców, pozwalają-
cych na uformowanie sylwetki 
według obowiązujących kano-
nów. Odstępstw raczej nie ma, 
a jeśli się zdarzają, to w nie-
wielkim stopniu – można zo-
stawić dłuższe brewki czy przy-
strzyc grzywkę. To nie jest kwe-

stia jednego zabiegu, psa przy-
gotowuje się do wystawy przez 
dłuższy okres. No i dużo zale-
ży od właściciela i jego poświę-
cenia. Niektóre rasy wymagają 
rzeczywiście bardzo wiele uwa-
gi i starań. – Specyficzną pod 
tym względem rasą są yorki – 
dodaje. – Jeśli ma być to pies 
wystawowy, to potrzebuje na-
prawdę wyjątkowej pielęgna-
cji. Najwięcej roboty ma wte-
dy właściciel. Jest to codzien-
ne czesanie i papilotowanie. 
Hodowcy yorków opowiadają, 
że jest to bardzo żmudne: na-
kładanie i ściąganie papilotów, 
oliwkowanie sierści i szczotko-
wanie – dwa razy dziennie. 

W salonie pani Ani gosz-
czą rozmaite rasy – sznaucery, 
yorki, cocker spaniele czy pud-
le. Zagląda tu jednak nie tylko 
psia arystokracja. Także darmo-
wemu kundelkowi należy się 
przecież coś od życia, na przy-
kład modna w tym sezonie fry-
zurka. Bo świat psiej mody rzą-
dzi się podobnymi prawami, co 
świat mody ludzi. – Na szczęś-
cie psie mody zmieniają się du-
żo rzadziej. Ale jeśli piesek nie 
bierze udziału w wystawach, 
wtedy jego wygląd jest uzależ-
niony wyłącznie od kaprysu i 
zasobności portfela jego właś-
ciciela – mówi pani Ania. – Na-
wet psy wielorasowe mogą wy-
glądać tak pięknie, że się ludzie 
za nim będą oglądać na ulicy. 
Im dłuższy włos, tym trudniej 
go utrzymać w porządku, dla-
tego warto zafundować swoje-
mu pupilowi profesjonalne za-
biegi kosmetyczne. Naturalnie z 
niczym nie można przesadzać. 
Psi styliści zalecają umiar, choć 
zdarzają bardzo ekscentryczni 
klienci. – Słyszałam o życze-
niach dotyczących farbowania 
psiej sierści na modny kolor, ba-
lejaż i malowaniu pazurków la-
kierem, choć sama na szczęś-
cie z takimi oczekiwaniami się 
nie spotkałam – zastrzega sty-
listka. Ciekawe jednak, co ma-
ją do powiedzenia sami zainte-
resowani. Ale czego się nie ro-
bi dla urody?

KAROLINA PAWŁOWSKA

Kacper jest 
stałym bywalcem 
salonu pani 
Ani. Raz na 
trzy miesiące 
przyjeżdża  
z Białogardu  
na profesjonalne 
strzyżenie
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Pamiętaliśmy o Janie Pawle II

Nauczmy się słuchać
W całej diecezji wierni pochylili 
się nad rocznicą śmierci Jana 
Pawła II. Wciąż jednak było 
słychać pytanie: – Czy naprawdę 
wiemy, co mówił nam zmarły 
Papież?

– Nie czytałam nigdy ency-
klik polskiego Papieża – przy-
znaje Zofia, emerytka. – Ale 
wiem, co chciał nam powie-
dzieć – kwituje z uśmiechem. 
Niestety, podobna postawa to 
nie rzadkość. Takie poglądy ma 
wielu ludzi, którzy uroczyście 
uczcili śmierć wielkiego Pola-
ka. – Cieszmy się tym wszyst-
kim, co nam Jan Paweł II zosta-
wił – apelował bp senior Igna-
cy Jeż i dodał, że Jan Paweł II 
wskazywał nam drogę, a trzy-
manie się tej drogi to nasze 
zadanie.

W sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej biskup 
senior odprawił Mszę św. o be-
atyfikację sługi Bożego Jana Pa-
wła II. – W taki dzień jak rocz-
nica śmierci Papieża docenia-

my stratę, jaką ponie-
śliśmy po jego śmierci, 
a jednocześnie wzra-
sta w nas świadomość 
ubogacenia Kościoła i 
każdego z nas – powie-
dział w homilii. Pod-
kreślił również niezwy-
kłość pontyfikatu i nie-
zwykłej formy jego realizowa-
nia, przypominając o licznych 
pielgrzymkach apostolskich 
Ojca Świętego, spotkaniach z 
młodzieżą, szczególnej trosce 

o chorych, otwartości 
na media oraz dialogu 
międzyreligijnym. 

Około pięciu ty-
sięcy wiernych prze-
szło ulicami Koszalina 
w Drodze Krzyżowej. 
Młodzi i starsi, całe ro-
dziny z dziećmi wspól-

nie modlili się w intencji Pa-
pieża. 

Wieczorny mrok rozjaśniały 
pochodnie niesione przez mło-
dych ludzi. Morze palących się 

zniczy przed pomnikiem stwo-
rzyło atmosferę zadumy i wspo-
mnienia dramatycznych wyda-
rzeń sprzed dwóch lat. – Cieszę 
się, że tu jestem – mówi Kasia 
Walczak, licealistka. – Czuję się 
jakbym była częścią olbrzymiej 
wspólnoty. Przez to czuję się lep-
sza i mam motywację do prawdzi-
wego wsłuchania się w słowa Ja-
na Pawła II. Nastolatka przyznaje, 
że dotychczas Papież był dla niej 
kimś bliskim, lecz nie za bardzo 
zagłębiała się w to, co mówił. – I 
to po dzisiejszych przeżyciach po-
stanowiłam zmienić – obiecuje.  

 W Drawsku Pomorskim die-
cezjanie gromadzili się w miej-
scu, gdzie Karol Wojtyła rozpo-
czynał swoje kajakowe spływy. 
– Jest to miejsce, gdzie czuć 
jego obecność – przekonywali. 
W Darłowie na rynku miejskim 
została odprawiona niezwykle 
uroczysta Msza św. przez księ-
ży ze wszystkich parafii. W 
kołobrzeskiej katedrze wier-
ni obejrzeli misterium słow-
no-muzyczne „Pozwólcie mi 
odejść do Pana”. 

JULIA MARKOWSKA

Koszalinianie 
niezwykle licznie 
uczestniczyli 
w Drodze 
Krzyżowej 
ulicami 
Koszalina
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Parafia św. Maksymiliana ma już 30 lat

Największa w Polsce
Nawet  biskup Ignacy Jeż nie 
bardzo wierzył, że uda mu się 
uzyskać zezwolenie na budowę 
kolejnej  świątyni w Słupsku. 
Jednak, jak się okazało, z pomocą 
Bożą można zrobić wszystko.

Dzisiaj parafia św. Maksymi-
liana świętuje 30 lat istnienia i na-
leży do większych w diecezji.

W planach obchodów jubile-
uszu przewidziano konsekrację 
kościoła. – To dlatego, że wcześ-
niej nie udało się skończyć budo-
wy – wyjaśnia proboszcz parafii 
ks. Marian Subocz. – W 1977 r.  
ks. Mizera rozpoczął budowę 
świątyni, a  kardynał Stefan Wy-
szyński poświęcił kamień węgiel-
ny. Ogromny wkład w budowę 
mieli parafianie, którzy pomaga-
li materialnie i pracując na budo-

wie. Niestety, trudności ze stro-
ny władz nie pozwoliły na ukoń-
czenie dzieła. Kolejny proboszcz, 
ks. Jan Rataj, upiększał świątynię, 
ale budowa ciągle trwała. Warun-
kiem konsekracji jest m.in. stały 
ołtarz, który udało mi się posta-
wić – mamy  teraz ołtarz marmu-
rowy – cieszy się proboszcz.

Gdy parafia powstawała, by-
ła jedyna na ogromnym osiedlu. 
Liczyła wtedy około 40 tys. wier-
nych i była największa w Polsce. 
Teraz na jej dawnym terenie funk-
cjonują dwie kolejne – św. Siostry 
Faustyny i św. Józefa, gdzie zresz-
tą proboszczem jest dawny wi-
kariusz od św. Maksymiliana, ks. 
Władysław Stec-Sala. Liczba wier-
nych zmniejszyła się do ok. 24 
tys. We Mszach św. uczestniczy 
co piąty parafianin. Kościół dol-

ny, mniejszy niż ten na górze, nie 
jest zatem na co dzień potrzebny, 
ale przydaje się np. zimą, gdy fre-
kwencja na nabożeństwach jest 
niezbyt duża. Odbywają się w 
nim także spotkania grup modli-
tewnych.

– Ile jest wspólnot i grup w 
naszej parafii? – zastanawia się 
ks. Subocz. – O, dużo, na pewno 
ponad dwadzieścia: Żywy Róża-
niec, Akcja Katolicka, oazy, lekto-
rzy, Odnowa w Duchu Świętym, 
Caritas, Stowarzyszenie Lekarzy 
Katolickich... – wylicza.  Waż-
na sprawa to istniejące przy koś-
ciele Liceum Katolickie, założo-
ne przez poprzednika, ks. Rataja. 
Obecny proboszcz  dołączył do 
tego Gimnazjum Katolickie, żeby 
cykl kształcenia był pełny. Dzia-
ła też świetlica socjoterapeutycz-

na. Parafia wydaje również włas-
ne pismo, zatytułowane oczywi-
ście „Maksymilian”.

Plany na trochę dalszą przy-
szłość to m.in. stworzenie kate-
chez przyparafialnych i pozyska-
nie jak największej liczby osób 
świeckich, będących misjonarza-
mi w swoich środowiskach. Ta 
najbliższa przyszłość wiąże się z 
przygotowaniami do jubileuszu: 
konsekrację zaplanowano na 24 
czerwca. Kościół jest przed nią 
odnawiany według projektu pau-
listki, s. Marii Stelli. Nowy ołtarz, 
ściany w ciepłym kolorze kremo-
wym. Będą nowe tablice Drogi 
Krzyżowej. Uroczystości poprze-
dzą czterodniowe rekolekcje. Po 
głównych uroczystościach odbę-
dą się koncert i festyn parafialny.

KATARZYNA KOWALCZYK



Parafia wraz z filią 
w Górznej liczy ponad 
5000 wiernych. Działają tu 
różne wspólnoty, jest rada 
parafialna, powołana 
w 1999 roku. 

Modlitewnie wszelkie 
działania duszpasterskie 
i organizacyjne wspiera 
Żywy Różaniec, składają-
cy się z pięciu róż. Opie-
kunem Liturgicznej Służ-
by Ołtarza jest ks. wika-
ry Jarosław Rynowiecki. 
– Mamy 4 grupy, w sumie 
36 ministrantów, w tym 
czterech seniorów. Są na-
prawdę bardzo zaangażo-
wani. Po śmierci ks. Anto-
niego, który przez wie-
le lat był ich opiekunem, 
część odeszła... Przyby-
ło z kolei trochę nowych 
kandydatów. Chłopcy nie 
ograniczają się do obo-
wiązków ministranckich 
– pomagają w Caritas, na 
przykład przy zbiórkach 
żywności – mówi ks. Ja-
rosław. 

Liturgię euchary-
styczną upiększa swym 
śpiewem od ponad dzie-
sięciu lat schola parafial-
na, śpiewa w niej obec-
nie 20 dzieci. – Staramy 
się uczestniczyć w każ-
dej Mszy świętej – opo-
wiada Weronika Terkie-
wicz, opiekunka scholi. 
– Jesteśmy też przy uro-
czystościach kościelnych 
i parafialnych. Bierzemy 
udział w Festiwalu Pio-
senki Religijnej, organi-
zowanym w Jastrowiu. 
W czasie świąt i waka-
cji towarzyszy nam chór 
studencki – młodzi ja-
strowianie nie zapomi-
nają o swym kościele. 

Dobrze układa się też 
współpraca z KSM.

Służą innym

Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży to kolej-
na wspólnota. Młodzi lu-
dzie odwiedzają chorych 
przy okazji świąt, uro-
czystości, tworzą gazet-
kę parafialną, biorą udział 
w spotkaniach diecezjal-
nych, pielgrzymkach, or-
ganizują poetycko-mod-
litewne apele papieskie, 
pomagają w Caritas.

Caritas parafialna, li-
cząca około 15 wolonta-
riuszy, ma pod swą opie-
ką ponad 1000 osób. – 
Oprócz typowych dzia-
łań pomocowych, paczek 
świątecznych, organizu-
jemy spotkania biblijne, 
pielgrzymki np. do sank-
tuarium w Skrzatuszu, 
wyjazdy rekolekcyjne dla 
młodzieży – opowiada 
Marianna Roman. 

Państwo Chilińscy są 
odpowiedzialni za Rodzi-
ny Szensztackie. – Do na-
szej wspólnoty należy 8 
rodzin: dwie są w Związ-
ku Rodzin, jedna w Li-
dze Rodzin (to znaczy, że 
ma zawarte „in blanco” 
przymierze z Matką Bo-
żą Trzykroć Przedziwną), 
pozostałe rodziny nale-
żą do Pielgrzymkowego 
Ruchu Szensztackiego – 
mówi pani Teresa.

Iść z Chrystusem

Od 15 lat istnieje tu 
Kościół Domowy, będący 
integralną częścią Ruchu 
Światło–Życie. – Zaczy-
naliśmy jako cztery mło-
de małżeństwa – wspo-
mina Barbara Wokowska. 

– Po kilku latach dwie 
pary przeprowadziły się 
i w ten sposób powsta-
ła wspólnota międzypa-
rafialna. Realizujemy za-
łożenia Kościoła Domo-
wego – dowartościowa-
nie miłości małżeńskiej, 
której źródłem jest mi-
łość Boża. Ważny jest dia-
log małżeński wobec Bo-
ga. Staramy się tak orga-
nizować spotkania wspól-
noty, abyśmy wszyscy mo-
gli w nich brać udział. 

Marzeniem ks. pro-
boszcza jest, aby w pa-
rafii było kilku nadzwy-
czajnych szafarzy Komu-
nii św. Obecnie jest już 
tylko Stefan Lech. – Dzie-
więć lat temu ówczesny 
proboszcz ks. Władysław 
Deryng  zapytał mnie i śp. 
Józefa Figla, czy podjęliby-
śmy się takiego wyzwania. 
Po zastanowieniu zgodzi-
liśmy się. To zostawiające 
szczególny ślad w sercu 
przeżycie – iść z Chrystu-
sem do chorego, posługi-
wać w ten sposób w cza-
sie Mszy świętej – mówi 
pan Stefan.

BEATA STANKIEWICZ

 

KS. JÓZEF 
KWIECIŃSKI

Ur. 16.06.1951 we Wrocła-
wiu, święcenia kapłańskie 
przyjął 8.05.1977 r. w Ko-
łobrzegu. Pracował w pa-
rafiach Okonek, Słupsk – 
kościół Mariacki, Koszalin 
– katedra, Miastko, Chrzą-
stowo (proboszcz od 1995), 
proboszcz w Białogardzie, 
Rzeczenicy, od 1 lipca 2006 
roku w Jastrowiu. 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Uczę się Jastrowia. To mój pierwszy rok w tej 
parafii, staram się więc najpierw dobrze rozpo-
znać tutejsze problemy, potrzeby. Wiem, że nie-
zbędny jest szybki remont wieży kościelnej... Co 
prawda to miasto, ten kościół poznałem dawno 
temu. Byłem ministrantem przy wałeckiej para-
fii pw. św. Mikołaja, razem z innymi ministran-
tami organizowaliśmy często wycieczki rowero-
we po okolicach, w tym również do Jastrowia. W 
późniejszych latach, już jako kapłan, odwiedza-
łem tu też ks. Antoniego Czernuszewicza. Bardzo 
pozytywnym zaskoczeniem była dla mnie filia 
w Górznej, ta wieś leży w innej gminie, nie ma 
związków administracyjnych z Jastrowiem, ale to 
niesamowite, jak bardzo zaangażowani i chętni 
do działania są tamtejsi parafianie. Bardzo dużo 
zrobili sami. Wymieniono ostatnio drzwi, ławki, 
klęczniki. Podziwiam ich za te prace remontowe 
i opiekę nad tamtejszym kościołem. Przy tej oka-
zji swoim parafianom z Górznej chciałbym po-
wiedzieć – serdeczne Bóg zapłać!

Zapraszamy na Msze św.
  Jastrowie: Dni powszednie: 8.30, 18.00, niedziele 

i święta: 8.00, 11.30, 13.00, 18.00
  Górzna: Dni powszednie: środy i pierwsze piątki 

– 16.30, niedziele i święta – 10.00

Adres redakcji:
ul. Stoczniowców 11–13, 75-256 Koszalin
tel. 094 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz – dyrektor oddziału,  
Julia Markowska, Karolina Pawłowska 

koszalin@goscniedzielny.pl
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Kościół parafialny 
w Jastrowiu

PANORAMA PARAFII 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jastrowiu

Parafia prawdziwych wspólnot


