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Wbazylice kołobrzeskiej odbył się 
koncert – premiera oratorium 

„Orędzie Miłosierdzia Bożego”. Łącznie 
wystąpiło ponad 170 osób: Zespół Muzyki 
Sakralnej „Lumen” z Poznania, trzy chó-
ry ze Stargardu Szczecińskiego, zespół 
„Maritimus” oraz Zespół Piosenki i Tańca 
„Tirlitonki” z Kołobrzegu. Oratorium opie-
ra się na muzyce do tekstów zaczerpnię-
tych z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. 
Twórcą oratorium jest dyrygent i kompo-
zytor Zbigniew Małkowicz, który wyjaśnia, 
że w utworze zawarł elementy muzyczne 
z różnych stron świata, by w ten sposób 
podkreślić, że miłosierdzie Boże jest prze-
znaczone dla każdego, niezależnie od po-
chodzenia. Koncert dedykowano ks. prał. 

Józefowi Słomskiemu, 
który w czerwcu bę-
dzie przeżywał jubileusz 
50-lecia kapłaństwa. MB

ORATORIUM W BAZYLICE
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łącznie wystąpiło 
ponad 170 osób

Dlaczego Ela jest smutna? 
Każdy dzień dziewczyny 

wyglądał tak samo. Upływał na 
liczeniu kalorii i morderczych 
ćwiczeniach fizycznych. Rano 
udawała, że zjada śniadanie, w 
porze obiadowej  okłamywa-
ła mamę... Nieumiarkowanie 
w jedzeniu i piciu to grzech 
główny. Ale czy grzechem nie 
jest też ustawiczny post? O 
tym, jak zauważyć problem 
anoreksji i jak pomagać, pi-
sze Julia Markowska. Karolina 
Pawłowska zastanawia się 
natomiast nad zjawiskiem 
późnego macierzyństwa. 
Zapraszam do lektury.  

Święcenia w koszalińskiej katedrze 

Mamy nowych diakonów
26 maja był w tym roku nie tylko
Dniem Matki, ale także dniem 
radości dla ośmiu młodych 
mężczyzn i ich rodzin. 

Z rąk bp. Pawła Cieślika przy-
jęli w koszalińskiej katedrze świę-
cenia pierwszego stopnia. Najbliż-
szy rok będzie dla nich okresem 
intensywnego przygotowywania 
się do posługi kapłańskiej. – Dia-
konat oznacza nic innego, jak od-
dać się całkowicie do dyspozycji 
Chrystusa – mówił do alumnów 
pasterz. W homilii skierowanej 
do przyszłych kapłanów biskup 
wymienił ich liturgiczne zadania: 
posługę Słowa, ołtarza i miłości. 
Przypomniał również, jak waż-
ną rolę odgrywali i odgrywają w 
życiu Kościoła. Zadaniem diako-
nów jest głoszenie słowa Bożego, 
rozdzielanie Komunii św., prze-
wodniczenie modlitwom, udzie-
lanie chrztu, asystowanie przy za-
wieraniu małżeństw, zanoszenie 
Wiatyku i przewodniczenie ob-
rzędom pogrzebu. Trafią na prak-
tyki duszpasterskie do parafii na-
szej diecezji, by poznawać spe-

cyfikę pracy w różnych 
środowiskach i organi-
zację pracy parafialnej. 
Po homilii przyjmują-
cy święcenia diakonatu 
złożyli przyrzeczenie ce-
libatu jako znaku pełne-
go oddania się Chrystu-
sowi. Wyrazili też wo-
lę głoszenia z pokorą i 
miłością wiary Kościoła słowem i 
czynem, sprawowania liturgii go-
dzin i kształtowania swego po-
stępowania na wzór Chrystusa. 
Następnie przez swoje „przyrze-
kam” i włożenie dłoni w ręce bi-
skupa zobowiązali się do posłu-
szeństwa. Po Litanii do Wszyst-

kich Świętych, w trakcie 
której kandydaci modli-
li się, leżąc krzyżem, na-
stąpił najważniejszy mo-
ment święceń diakona-
tu, do którego przygo-
towywali się przez pięć 
lat formacji seminaryj-
nej: nałożenie rąk i mod-
litwa konsekracyjna. No-

wi diakoni otrzymali strój litur-
giczny właściwy ich stopniowi: 
stułę przewieszoną przez lewe 
ramię i dalmatykę, by za chwi-
lę odebrać z rąk biskupa księgę 
Ewangelii na znak, że stali się gło-
sicielami słowa Bożego.

KAROLINA PAWŁOWSKA

KS. DARIUSZ
JAŚLARZ

redaktor wydania

Świeżo 
wyświęceni 
diakoni pierwsze 
gratulacje 
i życzenia 
odbierali od 
rodziny
i przyjaciół

ZA TYDZIEŃ
  ŚW. BERNADETTA

w skrzatuskim sanktuarium
  SIEDMIU NOWYCH KAPŁANÓW W 

DIECEZJI – czy to dużo, czy 
mało? 

  Odwiedzimy PARAFIĘ
W MALOWNICZYM SŁOWNIE
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Filary kultury Do Jej stóp

KOCZAŁA. Z okazji dnia bi-
bliotekarza do Gminnego 
Ośrodka Kultury w zaproszo-
no wszystkich, którzy tworzą, 
wspierają i wspomagają kulturę 
w gminie. Z zaproszenia skorzy-
stali artyści różnych grup wie-
kowych reprezentujący różno-
rodne dziedziny, władze gminy, 
księża oraz sponsorzy. Twórcy 

przygotowali wystawy swo-
ich rękodzieł, których nietypo-
wość oraz oryginalność zasko-
czyła oglądających. Wystąpiła 
też grupa teatralna z Bielska 
oraz Chór Wielopokoleniowy. 
Po części oficjalnej podziwia-
no wystawy, a autorzy prac wy-
mieniali się doświadczeniami i 
przyjmowali gratulacje.

CZAPLINEK–WILNO. Grupa 
pątników z Czaplinka udała 
się do Wilna. W Ostrej Bramie 
dziękowano i proszono Matkę 
Miłosierdzia o dalszą pomoc i 
opiekę nad rodzinami i parafią. 
Pielgrzymi zwiedzili cmentarz 
na Rossie, gdzie spoczywa mat-
ka marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz jego serce, a także gro-
by znanych i zasłużonych lu-
dzi dla Polski i Litwy. Na tra-
sie pielgrzymowania znalazły się 
Kowno oraz Troki – miasteczko 
zamieszkiwane przez Karaimów. 
Do wielu atrakcji należała m.in. 
degustacja kibina – pieroga pie-

czonego z mięsem i cebulą oraz 
napoju kminkowo-jabłkowe-
go. W drodze powrotnej pątni-
cy odwiedzili sanktuarium Matki 
Bożej Gietrzwałdzkiej. 

Świetlice tętniące życiem
W GMINIE DARŁOWO opie-
kunowie świetlic dokładają 
wszelkich starań, by urozmaicić 
zajęcia dla najmłodszych. Dzięki 
ciekawym inicjatywom dzieci ma-
ją możliwość poznania nowych 
miejsc i ciągłej edukacji. Tam, 
gdzie koszty wyjazdu przekra-
czają fundusze przekazane przez 
Urząd Gminy, coraz częściej zda-
rza się łączyć z innymi świetlica-
mi i wspólnie planować wyciecz-
kę czy zabawę. Przykładem te-
go był wspólny wyjazd na basen 

dzieci z Cisowa i Zakrzewa czy 
zwiedzanie wioski indiańskiej 
przez dzieci z Dobiesławia.

Cyberdruki
SŁUPSK. Przenoszenie cen-
nych druków na nośniki cyfro-
we już niebawem rozpocznie 
Miejska Bibliotek Publiczna w 
Słupsku. – Realizacja trochę 
się opóźnia, m.in. ze wzglę-
du na remont pomieszczenia, 
w którym będzie się dokony-
wać digitalizacja, ale na pew-
no uda nam się uratować wie-
le cennych czasopism i doku-
mentów – mówi starszy bi-
bliotekarz Danuta Sroka. Prace 
zaczną się od przeniesie-
nia na płyty kronik Festiwalu 
Pianistyki Polskiej, następnie 
będą utrwalane lokalne gazety 
– „Zbliżenia”, „Głos Pomorza”, 

„Głos Słupski”, dokumenty ży-
cia społecznego. Na płytach 
zostaną też zapisane XIX- 
-wieczne druki znajdujące się 
w bibliotece. – Dawne cza-
sopisma i gazety za kilka lat 
nie nadawałyby się do uży-
cia – kwaśny papier rozkru-
sza się, jakby zadziałały tu my-
szy – tłumaczy bibliotekarka. 
Teksty będą dostępne w bi-
bliotece na płytach oraz w 
Internecie. Osoby zaintereso-
wane skorzystaniem z tego ty-
pu archiwaliów, np. przy pisa-
niu prac naukowych, nie będą 
musiały specjalnie przyjeżdżać 
do Słupska. 

Apetyt na historię
KOSZALIN. Prawdziwe oblę-
żenie przeżyły koszalińskie mu-
zea. Po raz pierwszy miasto przy-
łączyło się do europejskiej akcji 
„Noc Muzeów”. Zwiedzający zu-
pełnie za darmo mogli obejrzeć 
ekspozycje, wysłuchać prelekcji 
i wziąć udział w licznych atrak-
cjach kulturalnych. 
Tradycja udostępniania pub-
liczności sal muzealnych w jed-
ną majową noc zrodziła się 
kilka lat temu w Paryżu. W 
Koszalinie pierwszą taką im-
prezę zorganizowało najwięk-
sze w mieście muzeum miesz-
czące się przy ulicy Młyńskiej, 
a także Muzeum Włodzimierza 
Wysockiego oraz Muzeum 
Wody i Muzeum Obrony 
Przeciwlotniczej. Niewątpliwą 
atrakcją okazała się urucho-
miona niedawno prezentacja 
multimedialna, obrazująca hi-
storię Koszalina od wczesnego 

średniowiecza do współczes-
ności. Starszy kustosz Danuta 
Szewczyk, która przez kilka 
godzin opowiadała o przeszło-
ści Koszalina, tak zaintrygowa-
ła publiczność, że wiele osób 
przegapiło zorganizowany tuż 
przed północą pokaz żonglerki 
ogniem. Nie brakowało także 
innych atrakcji. Organizatorzy 
szacują, że w imprezie wzięło 
udział parę tysięcy osób. 
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Zazwyczaj muzea to oazy ciszy 
i spokoju

Prace z drewna autorstwa Romana Szczekarewicza

Stare czasopisma i gazety otrzymają swoją elektroniczną kopię

Pielgrzymi podczas wizyty w Trokach

Maluchy w wiosce indiańskiej 
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27-letni Szymon Januszkiewicz 
z Niedalina pod Koszalinem 
tajników budowy kościelnych 
organów uczył się w USA. 
Teraz jest jednym z najlepszych 
fachowców. 

Był 1997 r. Szymon miał za so-
bą pięć lat nauki w Zespole Szkół 
Muzycznych w Koszalinie, gdzie 
pod kierunkiem prof. Wacława 
Kubickiego poznawał tajniki gry 
na organach. Od trzech lat uczył 
się też w Zespole Szkół Elektro-
niczno-Elektrycznych. Ale posta-
nowił wyjechać za ocean. Plano-
wał, że będzie tam przez rok. – 
A wróciłem po ośmiu – opowia-
da. W USA zdał maturę, a potem 
kształcił się w klasie organów na 
Uniwersytecie Północnego Teksa-
su. Już po roku dostał posadę asy-
stenta mistrza, zajmującego się 
naprawą uczelnianych organów i 
dzięki temu mógł zarabiać na stu-
dia. Potem każdą wolną chwilę w 
nauce poświęcał pracy przy budo-
wie instrumentów. – W Ameryce 
tradycje są trochę uboższe, zabyt-
kowych organów jest dużo mniej 
niż w Europie. Przede wszystkim 
więc buduje się nowe – zauważa. 
Pracował w działającej od ponad 
40 lat firmie organmistrzowskiej 
C.B. Fisk i czterech innych, czę-
sto z nią współpracujących. Śmie-
je się, że najciekawsze amerykań-
skie zlecenie realizował w... Eu-
ropie. – W firmie C.B. Fisk zbu-
dowaliśmy ponad stugłosowy in-
strument do katedry w Lozannie 
w Szwajcarii. Fajna robota! Sytua-
cja była wyjątkowa: do tej pory to 
Amerykanie zlecali budowę orga-
nów mistrzom ze Starego Konty-
nentu. – Tymczasem Szwajcarzy 
wybrali fachowców z konkretnej 
firmy zza oceanu. Organy przypły-
nęły w kilku kontenerach. 

Przywracamy stary 
porządek
Kiedy cztery lata temu wrócił 

z USA, zajął się przede wszyst-
kim rekonstrukcją zabytkowych 
instrumentów. Jak podkreśla, 
budowanie organów to rzad-

ka specjalność, a już 
fachowców od rekon-
strukcji jest ekstremal-
nie mało. W Polsce jest 
ich 20, w USA i Francji 
– po 30, w Kanadzie – 
5, a w Niemczech (ab-
solutny potentat w tej 
dziedzinie) – 150. Właś-
nie za Odrą Januszkie-
wicz dostaje najwięcej 
pracy. – Mogę się pochwalić, że 
pracowałem przy rekonstruowa-
niu zabytkowych organów koś-
cioła św. Piotra we Freibergu. 
W przeszłości prawdopodobnie 
grał na nich sam Jan Sebastian 
Bach – mówi Szymon. Bardzo 
prozaicznym, ale też i najpo-
wszechniejszym problemem są 
szkodniki. Koszalińska katedra 
od lat zmaga się z kołatkiem, 
który niszczy drewniane ele-
menty pięknych XIX-wiecznych 
organów (Szymon Januszkiewicz 
stroił je kilka lat temu przed jed-
nym z międzynarodowych festi-
wali muzycznych). 

Na granie  
nie starczyłoby 
życia!

O tym, że zajął się 
muzyką, zdecydowały z 
pewnością rodzinne tra-
dycje. Jego ojciec jest z 
wykształcenia skrzyp-
kiem i dyrygentem. Pra-
cował w MOK-u w Ko-

szalinie i działającym kiedyś w 
mieście punkcie konsultacyjnym 
Gdańskiej Akademii Muzycznej. 
Mama była nauczycielką w kosza-
lińskim liceum im. Dubois. Sam 
Szymon przez blisko 20 lat uczył 
się gry na pianinie, a 10 na orga-
nach. W USA często koncerto-
wał. Ale dziś rzadko siada przed 
manuałem. – Granie nieskompli-
kowanych utworów nie daje mi 
satysfakcji. A utrzymanie odpo-
wiedniego poziomu wymagało-
by codziennie co najmniej czte-
rogodzinnych ćwiczeń. Na to nie 
starczyłoby mi życia. Skupiam się 
więc na mojej pracy – opowiada. 

Pytany, co urzekło go w or-
ganach, przytacza słowa Charlie-
go Fiska, założyciela firmy, w któ-
rej praktykował w USA. – Fisk 
był fizykiem jądrowym. Pracował 
w ośrodku badań jądrowych w 
Los Alamos w stanie Nowy Mek-
syk. Któregoś dnia powiedział, że 
ma dosyć konstruowania sprzętu, 
służącego szerzeniu zła. Założył 
firmę organmistrzowską, która – 
jak przekonywał – będzie szerzyć 
piękno. Choć z tym pięknem bywa 

różnie. – Są organy, które zachwy-
cają melodią, dają takie dźwięki, 
że aż ciarki przechodzą. Są i takie, 
które nie wiem, po co grają. Oczy-
wiście ocena jest subiektywna – 
ktoś inny przecież może usłyszeć 
w nich coś genialnego. 

Na to, jak brzmi instrument, 
wpływa wiele czynników: dobór 
piszczałek, ich wielkość, zestro-
jenie, a nawet to, jaką kubaturę 
ma świątynia. Czy to, że człowiek 
jest wierzący, pomaga w pracy? – 
Na pewno wierzącym jest łatwiej. 
Praca ma większy sens. Choć są-
dzę, że jest też wielu niewierzą-
cych, którzy świetnie się w tym 
realizują – mówi Szymon. 

Przyjadę, jak będą 
zlecenia
Choć firma Szymona Janusz-

kiewicza jest zarejestrowana w 
Niedalinie, bardzo trudno zastać 
go w domu. Od kilku miesię-
cy podróżuje między Dreznem 
a Dolnym Śląskiem. Na zlecenie 
drezdeńskiej firmy Jehmlich pra-
cuje właśnie przy remoncie za-
bytkowych organów w bazylice 
sanktuarium w Krzeszowie (die-
cezja legnicka). Wcześniej z firmą 
Jehmlich pracował m.in. przy re-
moncie organów, zbudowanych 
przez mistrza Silbermanna w ka-
tedrze we Freibergu i w Wallter-
chausen pod Eisenach. – Jeśli bę-
dą zlecenia na Pomorzu, natych-
miast się zamelduję – zapewnia. 

JAROSŁAW JURKIEWICZ

Nasz człowiek w świecie

Anielskie pasje

Organy katedry 
w Lozannie 
zbudowane 
przez firmę  
C.B. Fisk  
z udziałem 
Szymona.  
Z prawej widok 
ogólny wnętrza

Szymon Januszkiewicz przy pracy
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Żywiące s ię głodem 

Ela jest smutna

Odchudzam się od 3 
lat – opowiada. – 
Najpierw przestałam 
jeść słodycze, póź-

niej stopniowo odzwyczaiłam 
się od wszystkiego. 

Najtrudniejsze w niejedze-
niu jest oszukiwanie rodziców. 
Osiemnastolatka swoją walkę 
z nadwagą zaczęła, bo chcia-
ła podobać się koledze. My-
ślała, że gdy będzie chudsza, 
on zwróci na nią uwagę. – Ko-
lega nadal mnie nie zauważał, 
ale spodobało mi się to, że pa-
nuję nad swoim głodem – mó-
wi młoda słupszczanka. – No i 
dla koleżanek stałam się wzo-
rem, bo mój sposób na „od-
chudzanie” okazał się bardzo 
skuteczny. W klasie rozmawia-
ło się przede wszystkim o wy-
glądzie i diecie. – Anoreksja 
to podświadoma chęć unik-
nięcia bycia dorosłym – tłuma-
czy Aleksandra Zykus, psycho-
log. – Często pojawia się w ro-
dzinach, gdzie rodzice posta-
nowili się rozejść. Dziewczyna 
czuje się winna, że ojciec od-
chodzi. Zdaje jej się, że skoro 

znów będzie małą i grzeczną 
dziewczynką, to tato zostanie 
– tłumaczy psycholog. 

Każdy dzień dziewczyny 
wyglądał tak samo. Upływał na 
liczeniu kalorii i morderczych 
ćwiczeniach fizycznych. Rano 
udawała, że zjada śniadanie, 
w porze obiadowej okłamywa-
ła mamę, że dopiero co zjadła 
kanapki spakowane do szko-
ły. Kolację jadła w swoim po-
koju. Tłumaczyła, że ma ty-
le zadane, iż nie ma czasu, by 
zjeść z innymi. Co najmniej 
dwie godziny dziennie ćwiczy-
ła. – Przede wszystkim brzusz-
ki, nawet pięćset dziennie, no 
i bieganie – mówi anorektycz-
ka. – Nie potrafię przestać. 

Duża ilość ćwiczeń i uni-
kanie wspólnych posiłków po-
winno być dla rodziców pierw-
szym sygnałem ostrzegaw-
czym. Może okazać się, że na-
stolatka po prostu lubi ćwi-
czyć i wszystko jest w porząd-
ku. Lecz równie dobrze może 
być to sygnał, że stało się to 
jej obsesją. Trzeba pamiętać 
także o tym, że anoreksja nie 
jest chorobą wyłącznie mło-
dych dziewcząt. Można zacho-
rować na nią w każdym wieku 
i bez względu na płeć. 

Internetowe 
„przyjaciółki”
Ela nie potrafi skupić się 

na czymkolwiek innym, co 
nie jest związane z kaloriami. 
Przestała spotykać się z kole-
żankami, bo próbowały wytłu-
maczyć jej, że jest chora i po-
winna się leczyć. – Nie słucha-
łam ani ich, ani nikogo innego 
– mówi dziewczyna. – Nawet 
moja mama stała się wrogiem, 
bo chce, bym zaczęła się le-
czyć. Jedynymi przyjaciółkami 
okazały się dziewczyny pozna-
ne w Internecie. Tylko z nimi 
rozmawiałam o niejedzeniu. 

Najprawdopodob-
niej również chore 
na anoreksję, wza-
jemnie uczyły się, 
jak oszukiwać bli-
skich podczas posił-
ków, jak radzić so-
bie z ich pytaniami i zakaza-
mi. Psycholog Zbigniew Siw-
ko te internetowe znajomo-
ści tłumaczy tym, że dziew-
czyny potrzebują drugiego 
człowieka. – Chcą spotkać 
ludzi w takiej samej sytuacji, 
szukają osób podobnych do 

siebie. Anorektyczki 
izolują się. Próbują 
tworzyć własne ko-
dy, formy zrozumia-
łe tylko dla nich sa-
mych, by wspierać 
się w odchudzaniu. 

Specjalista przestrzega, że 
jest to bardzo niebezpiecz-
ne. – Jeżeli na stronę propa-
gującą anoreksję wejdą oso-
by słabe, poszukujące akcep-
tacji, to mogą zostać nakło-
nione do niejedzenia. One 
nie uważają tego za chorobę 

tekst 
JULIA MARKOWSKA
jmarkowska@goscniedzielny.pl

Nieleczona 
anoreksja 
prowadzi  
do śmierci  
z wycieńczenia

Waży 40 kilogramów,  
ma 170 cm wzrostu  

i wciąż jest niezadowolona 
ze swojego wyglądu. 

Umiera z głodu, 
lecz wciąż zdaje  

jej się, że jest  
za gruba.  
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Żywiące s ię głodem 

Ela jest smutna
i tworzą normy nieprzystają-
ce do rzeczywistości. 

Wieczne dziewczynki

Pani Małgorzata, mama Eli, 
nie potrafi bez emocji rozma-
wiać o chorobie córki. Obwi-
nia się, że to ona z mężem 
przyczynili się do niej. – Kie-
dy rozwodziliśmy się, za ma-
ło uwagi poświęcaliśmy temu, 
co czują nasze dzieci – mówi. 
– Widziałam, że coś niedobre-
go dzieje się z córką, że coraz 
gorzej wygląda, lecz nie za-
reagowałam w porę. Dopiero 
kilka miesięcy temu, gdy cór-
ka zemdlała na ulicy i lekarze 
zrobili jej podstawowe bada-
nia, otworzyłam oczy i zaczę-
łam walczyć o jej życie. Ko-
bieta potrafi teraz prawidło-
wo zinterpretować wcześniej-
sze zachowania córki. – Ro-
biła wszystko, bym nie zoba-
czyła jej rozebranej – przypo-
mina sobie pani Małgorzata. 
– Nosiła coraz to obszerniej-
sze swetry. Teraz, gdy zoba-
czyłam ją rozebraną, po pro-
stu się załamałam – płacze ko-
bieta. – Przez papierową skó-
rę widać wszystkie, nawet naj-
mniejsze kostki. – Chudnięcie, 
według teorii Freuda, ma za-
pobiec wykształceniu się cech 
kobiecych – tłumaczy Aleksan-
dra Zykus. – Dziewczyny tra-
cą biust, krągłości, ustaje mie-
siączkowanie. Stają się wiecz-
nymi dziewczynkami, który-
mi rodzice muszą się opieko-
wać. Jednak teraz dziewczy-
ny potrafią głodzić się bez ta-
kich freudowskich podstaw. Z 
powodu chęci posiadania ład-
nego wyglądu mogą doprowa-
dzić się do anoreksji. 

Walka o życie 

Ela ma bardzo silną ane-
mię i zaburzenia serca, jej or-

ganizm jest wycieńczony, cia-
ło pokrył charakterystyczny 
meszek. Lekarze bez ogródek 
mówią jej, że jeżeli nie rozpo-
cznie terapii – umrze. Na razie 
codziennie pracuje z psychia-
trą. Interniści za pomocą kro-
plówek starają się utrzymać 
przy życiu młodą dziewczy-
nę. Jednak zgodnie przyzna-
ją, że tej choroby nie da się 
wyleczyć kroplówkami i tab-
letkami. – Potrzebna jest te-
rapia systemowa całej rodzi-
ny. Zazwyczaj choroba uderza 
tylko w najsłabsze ogniwo, a 
chory jest przecież cały łań-
cuch – przekonuje Aleksandra 
Zykus. – Leczenie jest bardzo 
trudne. Z dziewczynami nie-
łatwo nawiązać kontakt, bo-
ją się bliskości. Jednak od ra-
zu odnajdują sojuszniczki – 
inne anorektyczki i wspierają 
się w oszukiwaniu pielęgnia-
rek i lekarzy.

Chore, kryjąc się wzajem-
nie, omijają zakazy szpitalne. 
Jedna pilnuje drzwi, a druga 
w tym czasie ćwiczy. Wspól-
nie obmyślają sposoby na po-
zbycie się jedzenia. – Tera-
pia ma sposób warunkowa-
nia – mówi psycholog. – Jeże-
li przytyjesz tyle i tyle, to po-
zwolę ci godzinę oglądać te-
lewizję. Jeżeli osiągniesz ta-
ką a taką wagę, pojedziesz na 
przepustkę. Tylko w ten spo-
sób można cokolwiek osiąg-
nąć. 

Mama Eli walczy, by peł-
noletnia córka zdecydowała 
się pojechać do warszawskie-
go szpitala. Tam, podczas pół-
rocznej terapii, pod opieką le-
karzy i psychologów dostanie 
szansę, by nauczyć się jeść. 
Jednak musi tego chcieć. Nie 
można pomóc temu, kto tego 
nie chce. Ela zastanawia się, 
czy pojechać. Na razie obli-
cza, ile kalorii ma kroplów-
ka…  

ANOREKSJA
czyli jadłowstręt psychiczny, to choroba o podłożu psychicznym, która upo-
śledza życie w każdym aspekcie. Nieleczona trwać może latami i prowa-
dzi do poważnych powikłań zdrowotnych. Bardzo często występuje w ro-
dzinach, w których są zaburzone relacje, brakuje uczuć. Inne przyczyny to 
cechy osobowości, a ostatnio mówi się także o czynniku genetycznym. Nie 
bez znaczenia są wzorce kulturowe, funkcjonujące w krajach wysoko roz-
winiętych. Wśród chorych przeważają osoby ambitne, dążące do doskona-
łości we wszystkim. Celem psychoterapii jest uświadomienie pacjentce, że 
problem wymaga leczenia, i doprowadzenie do zmiany postrzegania samej 
siebie. Ważny jest udział bliskich w leczeniu. Najgorzej jest, gdy rodzice nie 
uznają choroby, bo nieleczona anoreksja prowadzi do śmierci.
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Ludzkie losy

Pociąg do Milicji
Na dwa miesiące przed 
wybuchem wojny młoda 
dziewczyna z Wołynia otrzymuje 
od o. Maksymiliana Marii 
Kolbego mały dyplomik Milicji 
Niepokalanej z własnoręcznym 
autografem. Od tamtej pory 
ta książeczka towarzyszy jej przez 
wszystkie koleje życia. Szczególnie 
te najtrudniejsze.

Szczęśliwe dzieciństwo trwa-
ło do 6. roku życia, póki żyła mat-
ka pani Marii. Kiedy dziewczyna 
skończyła 13 lat, opuściła rodzin-
ny Solec Kujawski i udała się do 
stryja, by odnaleźć swoje miejsce 
w życiu. Przeżywała niedolę ludzi 
żyjących pod zaborem rosyjskim. 
Tam w Kowlu w 1937 r. dostał się 
w jej ręce „Rycerz Niepokalanej”. 
Widziała, że zwyczajni ludzie pi-
sali listy do ojca Maksymiliana, a 
ten im odpowiadał. Postanowiła 
również do niego napisać. I roz-
poczęła się 

korespondencja 
ze Świętym, 

dotycząca jej własnej życiowej 
drogi. – Nie wiedziałam, co w 
życiu mam robić, kim chcę być. 
Może pójść do zakonu, mo-
że wyjechać na misje? – mówi 
pani Maria. – Ale ojciec Kolbe 
wciąż pisał mi, bym zawierzy-
ła Niepokalanej i Jej ufała – 
Ona wskaże drogę. Niestety li-
sty, które przetrwały wojnę, nie 
zachowały się do dzisiaj. Jest 
za to dyplom, który w tej chwi-
li leży przed panią Marią. – 
To mi pomogło! Byłam prze-
konana, że nic nie może mi się 
stać – mówi wzruszona. – Nie 
tylko w czasie gehenny wo-
jennej – dodaje. Kiedy wybu-
chła wojna, dom stryja był miej-
scem dla uciekinierów z cen-
tralnej Polski. Ale wkrótce przy-
szli Rosjanie i wszyscy domow-
nicy byli przygotowani do wy-
wózki, która jednak ich omi-
nęła. Z nieba sypały się bomby. 
Kiedy wraz z przyjaciółką odna-
lazły rannego, przeniosły go do 

szpitala. Tak miało się 
rozpocząć 

odnajdowanie 
życiowej drogi…
– W tym szpita-

lu czułam się potrzeb-
na – opowiada po latach pani 
Maria. Wyciąga swój historycz-
ny skarbiec. To wiekowa waliz-
ka, w której schowane są prze-
różne stare dokumenty i zdję-
cia, pamiętające tamte czasy. – 
Przewieziono nas do Rosji. Sły-
szeliśmy, że tam tworzy się pol-
skie wojsko. W tamtejszym szpi-
talu oprócz nowych umiejętno-
ści medycznych otrzymała mun-
dur. – Bardzo chcieliśmy do Pol-
ski – wyznaje. Ale epizod, któ-
ry wydarzył się podczas drogi, 
wymagał pomocy Niepokalanej. 
– Nasz transport miał przejeż-
dżać przez miejscowość stryja. 
Bardzo chciałam zobaczyć mo-
ich bliskich i prosiłam przełożo-
nych o taką możliwość. Kiedy mi 
odmówiono, ze względu na bez-
pieczeństwo, wraz z przyjaciół-
ką postanowiłyśmy „urwać się” z 
pociągu. Uciekłyśmy. Chciałyśmy 
się pochwalić, że jesteśmy żoł-
nierzami, że mamy mundury! No, 
ale zachwytów ze strony krew-
nych nie było… A pociąg uciekł 
– przypomina sobie tamtą histo-

rię pani Maria. Posłano 
za nimi listy gończe. 

Dezercja

Groziła za nią najsu-
rowsza kara. Wypytywa-
ły o szczegóły wyjazdu i 

trasę transportu. Kto to wie? Na-
stępny będzie za godzinę, dwie, 
tydzień lub miesiąc. Przecież jest 
wojna. – Pamiętam moją ówczes-
ną modlitwę. Pomóż nam, Nie-
pokalana! Ciągle miałam ten dy-
plomik przy sobie, bo przecież 
nie miałam domu. Mocno wie-
rzyłam, ze za Jej sprawą nawet 
z tak beznadziejnej sytuacji uda 
się jakoś wyjść – palce pani Ma-
rii znów wędrują do znaczonej 
czasem książeczki. Nadszedł na-
stępny pociąg. – Dojechałyśmy 
do Lublina. A tam opowiedzia-
łyśmy księdzu kapelanowi, któ-
ry spadł nam z nieba, o naszym 
trudnym położeniu. Zaprowadził 
nas do kawiarni i polecił nie ru-
szać się ani na krok. Przyszedł 
wieczorem z listem: „Przyjąć, nie 
karać”. Musiał dotrzeć do jakichś 
najwyższych władz. Nie wiem, jak 
to zrobił – zastanawia się po la-
tach starsza pani. Była uratowana. 
Jednak przełożeni i tak byli prze-
konani, że uciekinierka jest szpie-
giem. Dlatego nie dopuszczono 
jej do organizowania pomocy ran-

nym. – Dopiero poświadczenie 
księdza, że jestem z jego rodzi-
ny, udobruchało srogiego komen-
danta. Nawet byłam trochę zgor-
szona tym księdza kłamstwem, 
ale przecież 

chodziło o moje życie. 

– ...I tak się dawno nie wi-
dzieliśmy, że zagadaliśmy się, aż 
pociąg uciekł. Teraz przyprowa-
dzam wam zbłąkane owieczki – 
przekonywał komendanta kape-
lan. Wszystko wróciło do normy. 
Kiedy otrzymały pierwszy żołd, 
postanowiły odwiedzić księdza  
i wręczyć mu kwiaty. Warsza-
wa już była we krwi, w Lublinie 
można było jeszcze coś kupić. 
Gospodyni kapelana przegnała 
je jednak na cztery wiatry. Ni-
gdy potem już nie spotkały swe-
go wybawiciela. Kwiaty zaniosły 
na Majdanek. 

Całe swoje dalsze życie pani 
Maria poświęciła chorym. Zarów-
no podczas wojny, jak i po jej za-
kończeniu. Przeszła kolejne eta-
py wykształcenia zawodowego. 
Wraz ze swoim mężem należą do 
pierwszych po wojnie mieszkań-
ców Koszalina. Drogocenny dy-
plomik w ostatnich dniach prze-
kazała dorosłej wnuczce, a w ja-
kimś sensie także nam wszyst-
kim. Ku pokrzepieniu serc!

 KS. DARIUSZ JAŚLARZ

MILICJA 
NIEPOKALANEJ 

(której członkowie są nazywani rów-
nież Rycerzami Niepokalanej) powsta-
ła 16 października 1917 r. Założona 
przez św. Maksymiliana w Rzymie. 
Obecnie liczy miliony członków na ca-
łym świecie. Łączy ludzi wokół ducho-
wej jedności z Niepokalaną Maryją. 
Obejmuje osoby w każdym wieku i 
wszystkich stanów, prowadząc każ-
dego do tworzenia relacji osobowych 
z Maryją poprzez „Akt Całkowitego 
Zawierzenia”.
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Dyplomik 
z autografem 
o. Maksymiliana 
Kolbego 
to prawdziwy 
skarb pani Marii
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Najpierw studia, kariera, 
poukładane życie osobiste 
i zawodowe. Myśl 
o macierzyństwie pojawia się 
coraz później. 

Dziś późne macierzyństwo 
dziwi co najwyżej dobre ciot-
ki, które zawsze mają w zana-
drzu mnóstwo świetnych rad, 
ale i całą górę przesądów. By-
wa jednak, że przesądy biorą 
górę nad rozsądkiem i dziecko 
nie pojawia się wcale.

Stara-młoda mama

Powoli staje się to znakiem 
przemian społecznych, ale i 
swoistą modą. Kobiety decy-
dują się na dziecko coraz póź-
niej. Są aktywne, wysportowa-
ne i wcale nie czują się staro, 
dlatego decyzję o urodzeniu 
dziecka przesuwają na później. 
Także w Polsce w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat podwoiła 
się liczba porodów u kobiet po 
trzydziestce. Dorota ma trzy-
dzieści siedem lat. – To nie tak, 
że nie chcieliśmy mieć dziecka 
– opowiada. – Najpierw chcia-
łam wszystko dokładnie przy-
gotować, mieć dobrą pracę, 
mieszkanie, a w konsekwen-
cji decyzję odkładaliśmy z ro-
ku na rok. W końcu jednak do-
tarło do mnie: teraz albo nigdy. 
– Kiedyś „starą pierwiastką”, a 
więc kobietą rodzącą pierw-
sze dziecko, określano kobie-
tę po trzydziestce. Aktualnie 
ta granica jest bardzo niepew-
na – mówi dr Henryk Dzięciel-
ski, ordynator oddziału położ-
nictwa i ginekologii Szpitala 
Wojewódzkiego w Koszalinie. 
– Od kilku lat zauważam, że 
przedział wiekowy kobiet bę-
dących w ciąży przesuwa się 
zdecydowanie do trzydzieste-
go piątego, a nawet czterdzie-
stego roku życia. 

Z punktu widzenia medy-
cyny optymalnym wiekiem jest 
przedział między 21 a 25 ro-
kiem życia. – Wtedy organizm 
kobiety jest najlepiej przy-
gotowany do prokreacji. Po-

tem zwiększa się ry-
zyko powikłań – wy-
jaśnia dr Dzięcielski. 
– Zawsze inaczej pod-
chodzimy do pacjent-
ki, która ma 30–40 lat. 
Zmieniają się bowiem 
warunki noszenia cią-
ży, wzrasta zagrożenie poro-
dem przedwczesnym, zwięk-
sza się wskaźnik powikłań, jak 
zatrucie ciążowe, nadciśnie-
nie ciążowe, cukrzyca, zwięk-
sza się również ilość porodów 
zabiegowych, w skali ogólno-
polskiej odsetek cięć cesar-
skich u kobiet po trzydzie-
stym roku życia wynosi blisko 
40 procent. 

Wiadomością o ciąży Ada 
Krzywicka była niemal tak sa-
mo zaskoczona, jak uszczę-
śliwiona. Przez dwanaście lat 
małżeństwa bezskutecznie sta-
rali się z mężem o dziecko 
i kiedy już pogodziła się z 
tym, że nie zostaną rodzicami, 
nagle błysk – światełko! – Po 
pierwsze usłyszałam pytanie, 
czy aby nie jestem za stara – 
śmieje się czterdziestodwulet-
nia mama Adasia. – Przyznaję, 
że wtedy wcale nie było mi do 
śmiechu, bo zaraz potem „do-
świadczona” znajoma wymie-
niła całą litanię „zespołów”, 
które może mieć moje wyma-
rzone maleństwo. Szczęście 
zastąpił strach. 

Rzeczywistość 
i mity

W przypadku póź-
nego macierzyństwa 
rzeczywiście wzrasta 
ryzyko, że dziecko uro-
dzi się z wadami chro-

mosomalnymi. W wieku 20 lat 
to 1 na 1500 przypadków, w 
wieku lat 35 – już 1 na 300. – 
Ryzyko jest, ale to nie jest pew-
nik – zastrzega Anna Mazur, po-
łożna środowiskowo-rodzinna 
z koszalińskiej przychodni Pa-
naceum. – Zresztą opieka me-
dyczna nad kobietą w późnej 
ciąży, dostępność badań pre-
natalnych, diagnostyka i opie-
ka położnicza są tak rozwinię-
te, że kobiety po trzydziestym 
roku życia, bądź starające się o 
dziecko, bądź będące w ciąży, 
nie muszą się obawiać. Warto 
pamiętać, że znakomita więk-
szość dzieci, bo aż 96 pro-
cent, rodzi się całkowicie zdro-
wa. Spośród  dzieci urodzo-
nych z wadami prawie poło-
wa ma niewielkie defekty, któ-
re w niczym nie wpływają na 
jakość życia lub mogą być ko-
rygowane chirurgicznie. Zabu-
rzenia chromosomalne, jak np. 
trisomia 21 chromosomu, czy-
li zespół Downa, stanowią za-
ledwie około 0,6 procent wad 
wrodzonych. Zasada jest taka, 
że pacjentka po ukończeniu 37. 

roku życia kierowana jest obli-
gatoryjnie na badania prenatal-
ne. Pozwalają one wykryć lub 
wykluczyć część genetycznych 
wad wrodzonych. Mają jednak 
kilka poważnych mankamen-
tów. Badania inwazyjne nie są 
obojętne dla ciąży i mogą wy-
wołać poronienie (jeden na 100 
przypadków). Poza tym na wy-
nik badania i informację o tym, 
czy dziecko jest zdrowe, czeka 
się dość długo. 

Metryka matki jest ważna, 
ale nie najważniejsza. Ważny 
jest stan zdrowia i stosunek do 
macierzyństwa. – Nie ma regu-
ły, kto lepiej znosi ciążę. Wpły-
wa na to aktywność fizyczna, 
zdrowy tryb życia – komentu-
je Anna Mazur. – Pierwsze dzie-
cko rodziłam w wieku dwudzie-
stu ośmiu lat, a drugie mając 
trzydzieści cztery lata. Wiek nie 
jest ważny. Ada mimo nieprze-
spanych nocy wymienia same 
zalety. – Ciąża mnie odmłodzi-
ła – żartuje. – Nie miałam żad-
nych nieprzyjemnych objawów, 
w połowie 5. miesiąca byłam na 
nartach, pracuję na pełen etat i 
nie byłam ani dnia na zwolnie-
niu. Myślę, że dojrzali rodzice 
mają zazwyczaj więcej cierpli-
wości dla malucha oraz czasu 
i ochoty, by skupić się na dzie-
cku. Dlatego na macierzyństwo 
nigdy nie jest za późno. 

KAROLINA PAWŁOWSKA

Dziecko po trzydziestce

Spóźnialskie bociany

Kiedy jedni 
zwlekają
z decyzją
o dziecku,
inni nadrabiają 
te zaległości
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Parafia pw. św. Gertrudy 
powstała w 1990 r., 
wydzielona z części 
darłowskiej parafii 
mariackiej. Pierwsza 
Msza św. sprawowana była  
w sierpniu przed kościołem, 
jeszcze pod plandekami.

Tworzenie nowej 
wspólnoty rozpoczęło się 
od gromadzenia materia-
łów potrzebnych do re-
montu domu pogrzebo-
wego, który miał stać się 
kościołem parafialnym. 

Pomysł 
na duszpaste- 
rzowanie
– 20 października o 

godzinie 15.00 odbył się 
w kaplicy ostatni pogrzeb, 
a dwie godziny później 
dwie pary przyjęły sakra-
ment małżeństwa – wspo-
mina początki swojej pra-
cy w Darłowie proboszcz, 
ks. Eugeniusz Gnibba. – 
Tak jak w życiu, przeplot-
ły się smutek i radość. Sie-
dem lat później bp Marian 
Gołębiewski poświęcił od-
nowioną świątynię. 

Od początku swojej 
posługi w parafii ks. Eu-
geniusz szukał własne-
go sposobu na duszpa-
sterzowanie. Tak spot-
kał się z Ruchem dla Lep-
szego Świata (Movimento 
per un Mondo Migliore – 
MMM), czyli Służbą Ani-
macji Wspólnotowej. Za-
łożony przez włoskiego 
jezuitę, ojca Lobardiego. 
Ruch ma łączyć we wspól-
nej pracy ludzi różnych 
powołań. Młodzi i starzy, 
świeccy i duchowni, lu-

dzie o różnym wykształ-
ceniu tworzą wspólnotę, 
zjednoczoną przy budo-
waniu królestwa Bożego. 
– Przede wszystkim cho-
dzi o położenie nacisku 
na soborowe spojrzenie 
na parafię jako wspólno-
tę, w której każdy ma dla 
siebie miejsce i w której 
wszyscy wspierają i umac-
niają się w wierze – wy-
jaśnia proboszcz. – Jeste-
śmy bodajże jedyną para-
fią w naszej diecezji, dzia-
łającą w tym ruchu. Ta 
forma pracy jest bardziej 
rozpowszechniona na po-
łudniu Polski. Jednym z 
owoców pracy w Ruchu 
dla Lepszego Świata są 
grupy sąsiedzkie. Na ra-
zie obejmują one miesz-
kańców dziesięciu klatek. 
Raz w miesiącu spotyka-
ją się w swoich mieszka-
niach, by wspólnie rozwa-
żać Pismo Święte. 

Objąć całe 
rodziny
W ramach programu 

duszpasterskiego para-
fii, obok wydarzeń reli-
gijnych, ważnym punk-
tem jest Familiada, czy-
li czerwcowy festyn ro-
dzinny. – Przygotowu-
jemy się także do przy-
szłorocznego wielkiego 
wydarzenia – opowiada 
ks. Eugeniusz. – Na po-
czątku maja będziemy 
gościć u siebie człon-
ków Ruchu dla Lepsze-
go Świata z całej Polski.

W parafii pw. św. Ger-
trudy nie mogłoby za-
braknąć grupy chary-
tatywnej. Obok „doro-
słej” Caritas, zarządza-
nej przez Krystynę Dycz-
ko, w pomoc potrzebu-

jącym włączają się dzie-
ci. To właśnie w tej pa-
rafii powstało pierwsze 
w diecezji szkolne koło 
Caritas. Opiekunem gru-
py jest Grażyna Osowska. 
Modlitewnym zapleczem 
jest Żywy Różaniec, obej-
mujący cztery grupy żeń-
skie i jedną męską. Są 
także ministranci i scho-
la. Wśród osób, które 
bardzo żywo włączają się 
w prace parafii, jest Alek-
sander Rudnikowski, od 
samego początku działa-
nia parafii pełniący funk-
cję kościelnego. Darłow-
ska parafia jest także or-
ganizatorem diecezjal-
nego konkursu biblijne-
go. Wprawdzie tegorocz-
nej edycji nie udało się 
przeprowadzić, ale pro-
boszcz już zapowiada, że 
od przyszłego roku znów 
będzie można sprawdzić 
stan swojej wiedzy.

KAROLINA PAWŁOWSKA

 

KS. EUGENIUSZ 
GNIBBA

Pochodzi z Redy w archidie-
cezji gdańskiej. Święcenia 
kapłańskie przyjął 30 ma-
ja 1980 roku w Kołobrzegu. 
Pracował w Czarnym, Słup-
sku i Szczecinku. Darłowo 
to pierwsza parafia, w któ-
rej jest proboszczem – od 
26.08.1990 r. 

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Gertrudy w Darłowie

O Gertrudzie, myszach i lepszym świecie

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jednym z problemów jest specyfika parafii nad-
morskiej. Zdarza się, że przyjeżdżający na wcza-
sy letnicy traktują wypoczynek jako możliwość 
uwolnienia się od ograniczeń. Zbyt swobodne za-
chowanie daje parafianom negatywny przykład. 
Po każdych wakacjach rozpoczynamy naprawia-
nie szkód, które takie zachowania powodują w 
mentalności i religijności mieszkańców. Po sezo-
nie wszystko od podstaw na nowo trzeba kiero-
wać na właściwe tory. Nie brakuje jednak pozyty-
wów. Powoli, krok po kroku, wzrasta zaangażo-
wanie parafian we wspólną pracę na rzecz wspól-
noty. Opiekunka naszej parafii to patronka po-
dróżnych – nie tylko tych na ziemi, ale także tych 
z ziemi do wieczności. Stąd kościoły i kaplice od-
dawane jej opiece znajdują się na cmentarzach. 
Przed kościołem stoi piękna drewniana figura św. 
Gertrudy. Turyści zawsze pytają: a dlaczego te my-
szy? Symbolizują one plagi, przed którymi św. 
Gertruda chroni. Powierzamy się opiece naszej pa-
tronki na wtorkowych nabożeństwach ku jej czci.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele: 9.00, 11.00, 12.30, 15.00 (poza okresem 

wakacyjnym) i 18.00
  W dni powszednie: 9.00 (poza okresem wakacyjnym) 

i 18.00
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Gotycki kościół parafialny 
przyciąga uwagę oryginalną 

bryłą architektoniczną


