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KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

Gdy biskup Jeż usłyszał 
od biskupa Dajczaka, 
że dostał nominację kardynalską, 
powiedział tylko: „Boże, co to 
się dzieje”. Niestety, śmierć 
pokrzyżowała wszystkie plany 
i nie do końca było wiadomo, 
czy należy uznać nominację, 
czy też śmierć biskupa seniora 
przed oficjalnym jej ogłoszeniem 
spowodowała nieważność.  

– Tak po ludzku nie wiadomo 
było, co w takiej sytuacji zrobić, 
czy  napisać oficjalny list do Rzy-
mu, czy czekać – powiedział nam 
biskup Edward Dajczak. – Z po-
mocą przyszedł nam bp Antoni 
Stankiewicz, dziekan Roty Rzym-
skiej, jeden z najwybitniejszych 

prawników Kościoła. Biskup 
Stankiewicz 26 stycznia 2008 

r. podczas spotkania Bene-
dykta XVI z pracowni-

kami Roty Rzymskiej 
zapytał wprost Ojca 

Świętego: „Czy śp. bi-

skupowi Ignacemu przy-
sługuje tytuł kardyna-
ła?”. Papież potwierdził, 
że przysługuje mu tytuł 
cardinalis electus (wybra-
ny kardynałem) – w języ-
ku polskim używa się ty-
tułu „kardynał nominat”. 

Ta wiadomość jest dla na-
szej diecezji olbrzymią radością 
i nobilitacją, gdyż kard. Ignacy 
Jeż jest niewątpliwie zwornikiem 
krótkiej historii naszej 35-letniej 
diecezji –powiedział biskup Daj-
czak. – Nasze tereny to ogromna 
powojenna migracja, której bar-

dzo trudno jest budo-
wać swoją wspólną toż-
samość na przeszłości, 
ponieważ w perspekty-
wie historii jest jej jesz-
cze niewiele. A jedyną 
postacią scalającą nas 

przez te wszystkie lata na tym 
obszarze był właśnie kardynał 
Ignacy Jeż. Jeden człowiek, któ-
ry stanowi dla nas fundament 
i  punkt odniesienia – podkre-
ślił biskup, który radosną wia-
domość z Watykanu ogłosił pod-
czas Mszy Krzyżma. 

JULIA MARKOWSKA
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Już wiadomo, 
że śp. Ignacemu 
Jeżowi 
przysługuje 
tytuł kardynała 
nominata

Wyjątkowa Msza Krzyżma

Kardynał Ignacy Jeż 
Po śmierci biskupa senio-

ra Ignacego Jeża wielu 
Czytelników dzwoniło do 
naszej redakcji, by opowie-
dzieć o tym, jaką ważną  był 
dla nich postacią. Każde 
wspomnienie to osobna 
historia pokazująca cząst-
kę osobowości  Wielkiego 
Autorytetu. Cząstkę, która 
układa się w piękną historię 
człowieczeństwa,  wiary  i 
wyjątkowości biskupa se-
niora. Słowa Ojca Świętego, 
które biskup Edward 
Dajczak przekazał w czasie 
Mszy Krzyżma – święta ka-
płaństwa, są znakomitym jej 
dopełnieniem.     

ZA TYDZIEŃ
  Zaczęło się od pragnienia 

serca pewnej licealistki, 
by zadbać o śpiew 
w czasie liturgii. 
Tak było z powsta-
niem DIECEZJALNEJ 
DIAKONII MUZYCZNEJ 
RUCHU ŚWIATŁO–ŻYCIE

Siostry i Bracia! 
Proszę przyjąć życzenia 
głębokiego przeżycia 

Jezusowej Paschy i daru 
współuczestniczenia przez wiarę 

w Jego tryumfie nad wszelkim 
złem i śmiercią. 

Nadzieja, która rodzi się 
z tego zwycięstwa, niech będzie 

źródłem mocy na nadchodzące dni, 
a na czas Świąt Wielkanocnych 

niech Pan da 
szczególną obfitość 

Jego pokoju. 

† EDWARD DAJCZAK

BISKUP KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

JULIA MARKOWSKA
redaktor wydania
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Umowa z Uniwersytetem 
Warszawskim

Turniej ministrantów

KOSZALIN. Koszalińskie mu-
zeum nawiązało bezpośrednią 
współpracę z Uniwersytetem 
Warszawskim. Współpraca zo-
stała podpisana na sześć lat i 
dotyczy zarówno wspólnych ba-
dań naukowych, ich popularyza-
cji, jak i spraw dydaktycznych. 
Uniwersytet Warszawski i mu-
zeum zobowiązały się do pro-
wadzenia wspólnych badań ar-
cheologicznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem stanowi-
ska Nowy Łowicz w gminie Kalisz 
Pomorski. Uczelnia zapewni stu-
dentów, którzy będą przeprowa-
dzać badania, natomiast wszyst-
kie znaleziska wraz z dokumen-

tacją naukową trafią do koszaliń-
skiego muzeum. Dodatkowo stu-
denci będą mieli okazję skorzy-
stać ze zgromadzonych w mu-
zeum materiałów i dokumenta-
cji, które wykorzystają w swo-
ich pracach licencjackich i magi-
sterskich. Umowę o współpra-
cy podpisali rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego prof. dr hab. 
Katarzyna Chałasińska-Macukow, 
dziekan Wydziału Historycznego 
UW prof. dr hab. Włodzimierz 
Lengauer, dyrektor Instytutu 
Archeologii UW dr hab. prof. UW 
Kazimierz Lewartowski oraz dy-
rektor Muzeum w Koszalinie mgr 
Jerzy Kalicki. 

Pamięci Włodzimierza Wysockiego
SŁUPSK. W 70. rocznicę uro-
dzin Włodzimierza Wysockiego 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Słupsku zaprezentowała wysta-
wę archiwalnych zdjęć pocho-
dzących ze zbiorów Muzeum 
Włodzimierza Wysockiego w 
Koszalinie. Artysta zmarł 25 lat 
temu w Moskwie. Miał 42 la-
ta. Przez całe jego życie nie uka-
zał się ani jeden tomik jego wier-
szy. Wydany został tylko jeden 
wiersz, bardzo mocno okrojony 
przez ówczesną cenzurę. Artysta 
zaczął więc śpiewać swoje utwo-
ry przy akompaniamencie gitary, 
której używał głównie jako instru-
mentu perkusyjnego. Jego poezja 
wyróżniała się specyficznym kli-
matem grozy, gwałtem i okrucień-

stwem – pełniła rolę prywatnego 
manifestu autora wobec otaczają-
cej go rzeczywistości. W twórczo-
ści Włodzimierza Wysockiego nie 
zabrakło jednak muzyki łagod-
niejszej, poruszającej tematykę 
miłości, punk-rocka i grunge.

DEBRZNO. W trzecich rozgryw-
kach tenisa stołowego w Debrznie 
wzięli udział ministranci z 18 pa-
rafii. Byli oni podzieleni na trzy 
grupy wiekowe: uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Turniej roz-
poczęła uroczysta Msza święta. 
Eucharystii przewodniczył i oko-
licznościowe kazanie do zgro-
madzonych ministrantów i opie-
kunów wygłosił inspektorial-
ny duszpasterz LSO ks. Leszek 
Główczyński SDB. Wszystkich 
uroczyście powitał proboszcz tej 
parafii, ks. Dariusz Gojko SDB. W 
Zespole Szkół zostało przepro-
wadzone losowanie i eliminacje, 
które wyłoniły grających ze so-
bą zawodników. Pierwsze miej-

sce drużynowo zdobyli ministran-
ci z Lądu-Kowalewa, zdobywając  
47 punktów, tuż za nimi upla-
sowała się drużyna z Czaplin-
ka (47 punktów) i Sarbinowa  
(38 punktów). 

Wielkanoc w Oparznie
OPARZNO. Paulina Korol i 
Katarzyna Mikołajek, nauczyciel-
ki z Zespołu Szkół w Oparznie 
przygotowały inscenizację 
pt. „Wielkanocny poranek”. 
Rozpoczęła się ona utworem 
„Menuet” w wykonaniu i aranża-
cji Zygmunta Rycherta, podczas 
którego uczennice zaprezentowa-
ły ciekawy układ choreograficz-
ny. Po tym tanecznym występie 
uczniowie przybliżyli słuchaczom 
tradycje i obyczaje wielkanocne. 
Kostiumy aktorów, samodzielnie 
wykonane rekwizyty oraz opra-
wa muzyczna (utwory Vivaldiego, 

m.in. „ Cztery pory roku”) wpro-
wadziły uroczysty, ale i niezwy-
kle radosny nastrój. Całości insce-
nizacji dopełniły życzenia świą-
teczne oraz gromkie brawa pub-
liczności. W tym też dniu od-
był się również kiermasz ciast 
wielkanocnych: mazurków, bab i 
serników. Zaproszeni mieszkań-
cy Oparzna i okolicznych miejsco-
wości: Łąkowa, Przybysławia, Goli 
Górnej oraz uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy mogli podczas 
przerw międzylekcyjnych skosz-
tować pysznych ciast, upieczo-
nych przez mamy uczniów.

Hala marzeń
TUCZNO. Nowa hala wido-
wiskowo-sportowa została od-
dana do użytku. Hala znajdu-
je się między budynkiem szko-
ły podstawowej a gimnazjum. 
Ze szkoły podstawowej prowa-
dzi do niej łącznik, dzięki któ-
remu najmłodsze dzieci nie mu-
szą marznąć, idąc na zajęcia wy-
chowania fizycznego. Budowa 
trwała rok, koszt postawienia 
hali wyniósł prawie 6 mln zło-
tych. Nowością jest sposób fi-
nansowania hali: firma budo-
wała na własny koszt, a gmi-
na spłaci należności w ratach. 
Gabaryty hali, wielkość widow-
ni i standard zaplecza pozwo-
lą organizować w niej zawo-
dy we wszystkich kategoriach, 
także imprezy rangi ogólnopol-
skiej. Infrastruktura i wyposaże-

nie hali jest przystosowane do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W czasie zajęć szkolnych 
z hali korzystać będą ucznio-
wie, po południu zaś będzie 
ona dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych, dla których 
będą tam organizowane zaję-
cia sportowe. Hala ma być are-
ną wydarzeń sportowych, ale 
także muzycznych, wystawien-
niczych i kulturalnych – dla wi-
dzów przygotowano trybuny ze 
stu siedemdziesięcioma miej-
scami siedzącymi. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali wi-
cewojewoda zachodniopomor-
ski Andrzej Chmielewski oraz 
wicestarosta wałecki Jerzy 
Goszczyński, a proboszcz pa-
rafii Tuczno, ks. Jan Jonasz po-
święcił nowy obiekt.

Wystawę odwiedzają różne 
pokolenia słupszczan

Zwycięzcy turnieju

AR
C

H
IW

U
M

 U
M

 

JA
RO

SŁ
AW

 S
IK

O
RA

JA
RO

SŁ
AW

 K
O

BI
AŁ

KA
 S

D
B

Umowa pozwoli na wspólne publikacje naukowe, czyli zwiększy możliwość 
popularyzacji dokonań koszalińskiego muzeum
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Młodzi czuwali w katedrze 

Wygrać miłością
– O tak, tak, tak! Panie, mówię 
tak Twojej woli – wyśpiewywali 
młodzi w sobotni wieczór 
podczas czuwania w koszalińskiej 
katedrze.

Przez kilka godzin modli-
li się, słuchali nauk, mogli też 
przystąpić do sakramentu po-
kuty. Na wieczorne spotkanie 
zaprosili ich księża pracujący 
w parafii katedralnej (organi-
zację spotkania wsparł finan-
sowo ksiądz dziekan Ryszard 
Łopaciuk). 

– Odłóżcie na chwilę co-
dzienne sprawy, nie myślcie o 
tym, co będziecie robić jutro 
czy za tydzień. Zachęcam, że-
byśmy wspólnie zastanowili się 
nad tajemnicą Chrystusowego 
cierpienia – mówił ksiądz To-
masz Roda, organizator spot-
kania.

Wśród kilkuset uczestni-
ków czuwania była młodzież 
nie tylko z Koszalina. Magda 
Tołodziecka przyjechała z dwu-
dziestoma znajomymi z para-
fii Byszyno pod Białogardem. – 
Przyjechaliśmy z naszym księ-
dzem proboszczem. Mamy wy-
najęty autokar, którym wróci-
my też do domu – tłumaczy-
ła Magda, uczennica gimna-
zjum w Pomianowie. – Cieszę 
się, że tu jestem. Bo mogę do-
brze przygotować się do świąt  
Zmartwychwstania. 

Cały wieczór w świątyni roz-
brzmiewały pieśni wyśpiewy-
wane przez międzyparafialną 
scholę, którą kierował ksiądz 
Arkadiusz Oslislok (z niezrów-
nanym zapałem akompaniując 
na gitarze). Grupa młodzieży z 
Koszalina w sugestywnej scen-

ce teatralnej pokazała, jakie 
pokusy czyhają dziś na  mło-
dych (alkohol, narkotyki, seks). 

Przejmujące były świade-
ctwa trzech mężczyzn, którzy 
mimo młodego wieku, mają 
już za sobą wiele życiowych 
upadków, a drogę do nawró-
cenia znaleźli we Wspólnocie 
Cenacolo. 

 – Okradałem moją rodzinę, 
oszukiwałem matkę, dla nar-
kotyków byłem w stanie zro-
bić wszystko – mówił Jacek. 
– Przedawkowałem, czułem, 
że umieram, ale koledzy nie 
chcieli wezwać pomocy. Ba-
li się. Bóg mnie ocalił po raz 
kolejny, ale ja nie umiałem mu 
podziękować – mówił 25-let-
ni Łukasz. – Dziś cieszę się, że 
potrafię uklęknąć przed kon-
fesjonałem, przyznać się do 
upadku i uwierzyć, że Bóg na-
prawdę mnie kocha.

Młodzież ze Wspólnoty 
Cenacolo wniosła do świąty-
ni krzyż, który obecni na czu-
waniu mogli w ciszy adoro-
wać. Wieczorne spotkanie za-
kończyła Eucharystia, której 
przewodniczył bp  Edward Daj-
czak. Biskup mówił o tryumfal-
nym wjeździe Jezusa do Jero-
zolimy. Następnego dnia nikt 
z wiwatującego tłumu już nie 
chciał stanąć po stronie Chry-
stusa – wspominał. Dziś tak-
że Jezus obecny w sponiewie-
ranym człowieku często bywa 
samotny. 

– Da się wygrać miłością. 
Da się wygrać swoje życie i in-
nych. Spróbujcie! – apelował 
biskup ordynariusz.  Po półno-
cy na zakończenie spotkania w 
katedrze rozległy się oklaski. 

JAROSŁAW JURKIEWICZ

Czcigodnemu Księdzu 

DARIUSZOWI JAŚLARZOWI

z powodu śmierci
ŚP. TATY

składamy najszczersze wyrazy współczucia
i zapewniamy o pamięci w modlitwie

Duszpasterstwo Lekarzy Kołobrzeskich
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Młodzi w skupieniu adorowali Krzyż

Droga Krzyżowa ulicami diecezji

Pomimo złej pogody
Kilkadziesiąt tysięcy wier-

nych uczestniczyło w 
Drogach Krzyżowych, organi-
zowanych na teranie naszej 

diecezji. Pomimo zimna i desz-
czu zostały one poprowadzo-
ne w ponad czterdziestu para-
fiach.                                 JM 
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W Koszalinie po raz kolejny we wspólnej Drodze Krzyżowej  
uczestniczyło bardzo wielu młodych ludzi

W Wałczu oprócz wiernych z czterech parafii rzymskokatolickich wspólnie 
modlili się także grekokatolicy i prawosławni
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Nie jesteśmy jedynie 
wspólnotą religijną. 
Naszym posłaniem jest 
kształtowanie życia w 

parafii i współdziałanie z hierar-
chią kościelną – tłumaczy Donata 
Prończuk, od niedawna pełnią-
ca funkcję prezesa Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej. 

Zakres działalności Akcji Ka-
tolickiej jest bardzo szeroki. To 
przede wszystkim dbałość o 
kształtowanie chrześcijańskiej 
formacji (lektura Pisma Święte-
go, udział w nabożeństwach i 
dniach skupienia). To troska o ro-
dzinę i wychowanie, angażowa-
nie się w odnowę moralną spo-
łeczeństwa (przeciwdziałanie al-
koholizmowi, zachęcanie do abs-
tynencji) i troska o szerzenie mi-
łosierdzia chrześcijańskiego (po-
moc ubogim, wspieranie zdol-
nej młodzieży, organizowanie do-
mów samotnej matki). To rów-
nież działalność kulturalna, go-

spodarcza, a także zaangażowa-
nie w życie społeczne i politycz-
ne (współpraca z parlamentarzy-
stami i radnymi, organizowanie 
poradnictwa prawnego, medycz-
nego, ekonomicznego itp.). 

Co roku Krajowy Instytut Ak-
cji Katolickiej wyznacza plan dzia-
łania i ogłasza hasło na najbliż-
szy rok. Hasło na rok 2007/2008 
brzmi: „Bądźmy uczniami Chry-
stusa. Akcja Katolicka szkołą 
świętości i apostolstwa”. 

To stowarzyszenie 
na nasze czasy! 
W naszej diecezji impuls do 

utworzenia Akcji Katolickiej dał 
śp. biskup Czesław Domin. Two-
rzenie struktur stowarzyszenia 
powierzył księdzu Zygmuntowi 
Czai, który najpierw pełnił tę mi-
sję sam, a potem z pomocą Zarzą-
du Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej. Oficjalnie w diecezji 

Dbają o własną formację 
duchową, pomagają 

ludziom biednym 
i w aktywny sposób 

uczestniczą w życiu swoich 
parafii. Członkowie Akcji 

Katolickiej od ponad 
dziesięciu lat angażują 

się w życie kościoła 
diecezjalnego. 

tekst
JAROSŁAW JURKIEWICZ

Katolicy w akcji

          ojczyzną jest parafia 
DLACZEGO JESTEM 

W AK? 

BARBARA FILIPIAK 
– Dzięki ludziom 
z AK przekona-
łam się, jak dużo 
można zrobić dla 
innych. Teraz już 
wiem, że nie je-

stem skazana na to, żeby cią-
gle siedzieć w domu. Uczest-
niczę w nabożeństwach, słu-
cham nauk i wykładów. Ale 
też angażuję się w życie pa-
rafii. Pomagam w upiększa-
niu  ruchomej szopki bożo-
narodzeniowej – szyję stro-
je dla figurek. Uszyłam też 
12 alb dla dzieci i młodzie-
ży na uroczystość Bożego 
Ciała.  Piekę ciasto na kier-
masz parafialny. Ponadto je-
stem opiekunką chorych: raz 
w miesiącu towarzyszymy oj-
cu, który idzie do chorych z 
Najświętszym Sakramentem. 
Zapraszamy ciekawych ludzi, 
przyjaźnimy się z członka-
mi koła Akcji Katolickiej w 
Ustroniu Morskim i w parafii 
św. Józefa Rzemieślnika. Tu 
czuję, że mogę coś dać od 
siebie innym. 

WITOLD GUMIENNY 
– W AK jestem 
od 10 lat, czy-
li niemal od po-
czątku jej istnie-
nia. Lubię dni 
skupienia, reko-

lekcje – to mnie ubogaca. 
Wciąż zastanawiam się, co 
mogę zostawić z siebie in-
nym. Tak jak pani Barbara 
włączyłem się w renowację i 
konserwację ruchomej szop-
ki. Panie dbają o stronę ar-
tystyczną, a ja o techniczną 
niezawodność. Inspiracją by-
ła więź duchowa z bratem 
Pawłem, który przez wiele 
lat opiekował się tą szopką. 
Kilka lat temu odszedł do 
wieczności i szopka straci-
ła opiekuna. Postanowiliśmy 
więc jako parafianie o nią 
zadbać. Jesteśmy szczęśliwi, 
że efekty naszej pracy cie-
szą dzieci i dorosłych. Wiem, 
że niektórzy przyjeżdżają z 
daleka, żeby tylko obejrzeć 
szopkę. 
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koszalińsko-ko-
łobrzeskiej Ak-
cja Katolicka zo-
stała powoła-
na do życia w 
kwietniu 1997 
roku. 23 listopa-
da tego samego 
roku, w święto 
Chrystusa Kró-
la Wszechświa-

ta, utworzono jedenaście pierw-
szych parafialnych oddziałów. 
Z czasem ich liczba wzrosła do 
blisko 40. 

– Entuzjazm – jak to zwy-
kle bywa – na początku był duży. 
Z czasem w niektórych miejscach 
zabrakło sił albo chęci, by konty-
nuować pracę – wspomina ks. Ta-
deusz Wilk, proboszcz parafii św. 
Jadwigi w Białogardzie, który od 
trzech lat pełni funkcję diecezjal-
nego asystenta kościelnego Akcji 
Katolickiej. – I pewnie w tym trze-
ba szukać przyczyn, że część pa-
rafialnych oddziałów tak przycup-
nęła, przykurczyła się. 

Teraz na terenie całej diece-
zji aktywnie działa 28 oddzia-
łów, które skupiają około 400 
osób. Ks. Tadeusz Wilk podkre-
śla, że Akcja Katolicka daje szan-
se na ożywienie i ubogacenie ży-
cia w parafii. – To cudowne po-
le do współpracy między świecki-
mi a kościelną hierarchią  – tłu-
maczy. – To okazja do komuniko-
wania się między wiernymi a du-
chowieństwem, do spotkania obu 
stron – nie tylko przy okazji litur-
gii czy załatwiania spraw w urzę-
dzie parafialnym. 

Żeby jednak tak się działo, 
trzeba podejmować wysiłek, by 
struktury stowarzyszenia żyły – 
potrzebny jest lider, musi być sy-
stematyczna praca. Dbać o to po-
winni zarówno wierni, jak i kapła-
ni. – To jest naprawdę stowarzy-
szenie na dzisiejsze czasy. A moż-
liwości działania są właściwie nie-
ograniczone – dodaje diecezjalny 
asystent kościelny. 

Budują kościoły, 
pomagają biednym 

Członkowie Akcji Katolickiej 
w rozmaity sposób realizują swo-
je zaangażowanie w życie parafii 
i Kościoła powszechnego. Prze-
de wszystkim dbają o formację 
duchową: uczestniczą w nabo-
żeństwach, rekolekcjach i dniach 
skupienia, organizują pielgrzym-
ki. Pomagają w budowie świą-
tyń i domów parafialnych, zbiera-
ją pieniądze na remonty, wspiera-
ją biednych, prowadzą sklepy pa-
rafialne, organizują imprezy kul-
turalne, a nawet zakładają kluby 
sportowe. W koszalińskiej para-
fii katedralnej od lat bardzo pręż-
na jest drużyna koszykówki. – 
W pewnym okresie mieliśmy na-
wet szansę wejść do drugiej ligi 
– dodaje Tadeusz Banach, prezes 
oddziału AK w tej parafii.

Bardzo aktywna jest Akcja Ka-
tolicka w słupskiej parafii św. Fau-
styny. Jej działacze czynnie włą-
czali się w budowę kościoła, przy-
gotowali kongres różańcowy, a 
przed rokiem zorganizowali piel-
grzymkę do Częstochowy. 

Oddział AK w białogardzkiej 
parafii pw. św. Jadwigi we współ-
pracy z dwoma pozostałymi od-
działami parafialnymi w tym mie-
ście rokrocznie organizuje Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Są kon-
certy, wykłady, prelekcje. – Zna-
ni aktorzy recytują poezję. Zapra-
szamy też artystów z zaprzyjaź-
nionych zagranicznych miast: byli 
już u nas Belgowie i Niemcy. Przy-
jeżdżają zagraniczne chóry, mala-
rze, aktorzy. 

Wspólne wieczorne śpiewa-
nie oraz wspólne nabożeństwa  
bardzo jednoczą i zbliżają. Ksiądz 
Wilk zaprasza na nie również pro-
testantów. Niektórzy mają łzy w 
oczach. – Mówią, że nigdy dotąd 
nie mieli okazji, by być na Mszy 
katolickiej. A otwieranie się na in-
nych ludzi to ważne posłanie Ak-
cji Katolickiej – podkreśla kapłan. 

Dodaje, że ważną formą otwiera-
nia się na potrzeby bliźnich jest 
pomoc biednym. – To pomaga w 
formowaniu sumień. 

Różne działania podejmuje 
również  Akcja Katolicka w parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Koszalinie (szefem AK w tej 
parafii jest  Donata Prończuk). Od 
kilku lat jej członkowie w Dniu Pa-
pieskim organizują kiermasz ciast, 
a cały zarobek przekazu-
ją Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”. Dzięki 
tej fundacji zdolni młodzi 
ludzie pochodzący z nie-
zamożnych rodzin mogą 
się kształcić i wyjeżdżać 
na letni wypoczynek. – 
W całej diecezji fundacja 
ma 76 stypendystów, a w 
kraju ich liczba przekra-

cza 2 tysiące – podkreśla Dona-
ta Prończuk. 

W koszalińskiej parafii Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
członkowie AK organizują po-
nadto wystawy plastyczne, 
współuczestniczą w renowacji 
i konserwacji ruchomej szopki 
bożonarodzeniowej, przygoto-
wują ołtarz na Boże Ciało. Dbają 
też o dekorację kościoła, włącza-

ją się w uroczystościach 
Triduum Paschalnego, 
organizują loterię fan-
tową, z której dochód 
jest przeznaczony na 
dofinansowanie paczek 
dla ubogich. – Drob-
nymi krokami zmienia-
my życie w naszych pa-
rafiach – dodaje pani 
prezes.  

Katolicy w akcji

          ojczyzną jest parafia 

NOWY ZARZĄD DIECEZJALNEGO 
INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ 

Danuta Prończuk (Koszalin) – prezes 
Piotr Ciawłowski (Redło k. Połczyna-Zdroju) – wiceprezes ds. formacji 
Witold Kisielewski (Słupsk) – wiceprezes ds. organizacyjnych 
Maria Pietras (Szczecinek) – sekretarz 
Janusz Udałowski (Białogard) – skarbnik 
Adam Wdowicki (Redło) – członek 
Jolanta Drachal (Białogard) – delegat do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 



Zawodnicy 
koszykarskiej 
drużyny Akcji 
Katolickiej 
(stroje niebieskie) 
odnoszą wiele 
sukcesów 
w rozgrywkach 
Amatorskiej Ligi 
Koszykówki

Prezes Donata 
Prończuk 
i współpra-
cownicy 
z oddziału Akcji 
Katolickiej 
w parafii 
Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
w Koszalinie
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„Stabat Mater” w Kołobrzegu

Niezwykły koncert bliźniaków
W klimacie wielkopostnej refleksji 
w kołobrzeskiej konkatedrze odbył 
się koncert pt. „Stabat Mater” 
Giovanniego Battisty Pergolesiego, 
w wykonaniu Marcela i Nikodema 
Legunów i orkiestry Filharmonii 
Koszalińskiej. 

Marcel i Nikodem Legunowie 
to niezwykli bracia bliźniacy, śpie-
wający głosami sopranowymi. Ar-
tyści bardzo młodzi, ale z wielkim 
dorobkiem artystycznym. Dali się 
poznać w świecie, występując z 
chłopięcymi zespołami chóralny-
mi, wykonując podczas koncer-
tów partie solowe. Emisji głosu 
uczyli się pod kierunkiem profe-
sor Marii Wleklińskiej z Pozna-
nia. Już wówczas koncertowa-
li w Korei Południowej. Błyskot-
liwa kariera braci Legunów roz-
poczęła się dzięki szczęśliwemu 

zbiegowi okoliczności. 
Podczas jednego z kon-
certów zwróciła uwagę 
na utalentowanych so-
listów wpływowa oso-
ba z Wiednia. Spotkanie 
zaowocowało zaprosze-
niem do współpracy ze 

znanym na całym świe-
cie wiedeńskim chó-
rem „Wiener Sängerkna-
ben”. Z chłopięcym chó-
rem wiedeńskim wystę-
powali w operach wy-
stawianych w Salzburgu, 
w Filharmonii Wiedeń-

skiej, w wiedeńskiej Volksoper 
i Wiedeńskiej Operze Państwo-
wej. Na swoim artystycznym kon-
cie mają też koncerty w Meksy-
ku, Gwatemali, USA, Panamie, Ja-
ponii, Szwajcarii, Francji, Niem-
czech, Irlandii, Finlandii, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Austrii. Śpie-
wając solowe partie, uczestniczy-
li m.in. w tak bezprecedensowym 
wydarzeniu, jak koncert w Wied-
niu inaugurujący 250. rocznicę 
urodzin Mozarta. Obecnie bliź-
niacy wrócili z Wiednia do swo-
jego domu w Karlinie na Pomo-
rzu. W stolicy Austrii spędzili nie-
mal trzy lata. Wrócili, bo tamtej-
si nauczyciele powiedzieli, że już 
niczego więcej nie są w stanie 
ich nauczyć. Poprosili tylko, żeby 
przez najbliższy rok bracia jeździ-
li jeszcze z wiedeńskim chórem 
na tournée po świecie, bo trudno 
byłoby zastąpić takich solistów 
jak oni. MB

Ciekawe inicjatywy 

Zróbmy sobie teatr 
Kilkuset widzów oklaskiwało 
aktorów oraz reżyserów, sce-
narzystów i scenografów nie-
codziennego spektaklu „Śpiąca 
Królewna”, który wystawiono 
w Wiejskim Domu Kultury w 
Sypniewie.

Niewielkie Sypniewo w gminie 
Jastrowie nie może szczycić się te-
atrem ani prawdziwym kinem. Na 
szczęście kulturalną pustkę wy-
pełniają mieszkańcy, w szczegól-
ności rada rodziców i nauczyciele 
Zespołu Szkół Samorządowych, 
którzy założyli nieformalny teatr 
i od czasu do czasu wystawiają 
znakomite spektakle. 

Dotychczas sypniewski te-
atr wystawił m.in. „Kopciusz-
ka”, „Królewnę Śnieżkę i ośmiu 
krasnoludków”, a w minioną so-
botę „Śpiącą Królewnę”. Liczba 
sprzedanych biletów na ostat-
nim spektaklu zgadzała się z 
liczbą mieszkańców całej wsi. 

– Inicjatywa przyjęła się w 
naszej miejscowości i do teatru 

przychodzą całe rodzi-
ny, nie tylko z Sypnie-
wa, ale także z okolicz-
nych miejscowości – po-
wiedziała Irena Siedle-
cka, nauczycielka syp-
niewskiej szkoły i czło-
nek tamtejszej rady ro-
dziców, a równocześ-
nie reżyser i scenarzy-
sta spektakli. – Mając w 
pamięci poprzednie za-
interesowanie teatrem, 
„Śpiącą Królewnę” mu-
sieliśmy wystawić dwu-
krotnie, gdyż sala do-
mu kultury nie mieściła 
wszystkich chętnych w 

czasie jednego seansu. 
Jest to dowód wielkie-
go zainteresowania wi-
dzów, którzy oczekują 
choćby namiastki wiel-
kiej kultury.

W przygotowaniu 
przedsięwzięcia bio-
rą udział nauczyciele 
szkoły, rodzice i dzie-
ci, a także wielu miesz-
kańców Sypniewa, któ-
rzy pomagają w przy-
gotowaniu scenografii 
i strojów dla aktorów. 
Z wielką pomocą spie-
szy także Wiejski Dom 
Kultury, który dba o lo-

gistykę i techniczną organizację 
spektakli. 

Warto też zauważyć, że te-
atr ma znakomitą obsadę aktor-
ską, a niekwestionowaną gwiazdą 
jest tamtejszy proboszcz parafii 
ks. Edward Skwira, który zawsze 
występuje w pierwszoplanowych 
rolach, wywiązując się z nich wy-
śmienicie. U jego boku aktorską 
sztukę szlifują mieszkańcy wsi. 

Sama inicjatywa jest nie tyl-
ko okazją do zasmakowania tea-
tru. Jest także sposobem podre-
perowania kasy szkolnej, do któ-
rej trafia później, co prawda nie-
zbyt duży, dochód z bardzo ta-
nich biletów. – Potem wraz z ra-
dą rodziców i radą pedagogicz-
ną spożytkowujemy pieniądze na 
rzecz szkoły i naszych dzieci – po-
wiedziała Alina Januszkiewicz, dy-
rektorka sypniewskiego Zespołu 
Szkół Samorządowych. 

Po ostatnim opuszczeniu kur-
tyny mieszkańcy Sypniewa szyku-
ją się już do kolejnego występu.  

WALDEMAR KUJAWA 

Marcel  
i Nikodem 
Legunowie 
podczas 
koncertu  
w kołobrzeskiej 
konkatedrze

W spektaklu 
„Śpiąca 
Królewna”  
udział wzięło  
20 aktorów,  
a pierwszoplanowe 
postacie zagrali 
m.in. Beata Wnuk 
jako Królewna 
Różyczka, 
Marzanna 
Bielecka 
– Królowa Matka 
oraz ks. Edward 
Skwira jako król
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KRYSTYNA PODHAJSKA: Jaki był Pani dom ro-
dzinny? 

OLGA ZAWADZKA: – Urodziłam się w Czu-
szowie koło Krakowa (w zaborze rosyjskim) 
w majątku ojca, jako trzecie dziecko moich 
rodziców. Wychowywaniem dzieci zajmo-
wała się matka. Ojciec zarządzał majątkiem. 
Moi rodzice otaczali wielkim szacunkiem 
ludzi, którzy u nich pracowali. Dowodem 
niech będzie to, że moim ojcem chrzestnym 
był zwykły owczarz. Kiedy skończyłam 3 la-
ta, matka odziedziczyła po babce dobra w 
Ponikwie. Tam upłynęło moje dzieciństwo. 
W czasie I wojny światowej Ponikwę zaję-
li i zrujnowali Rosjanie. Zamieszkaliśmy we 
Lwowie. Tu mama zapisała mnie do szko-
ły prowadzonej przez zakonnice i w 1925 r. 
zdałam maturę. Po otrzymaniu świadectwa 
dojrzałości rozpoczęłam studia na Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza, ale ich nie ukończy-
łam. Musiałam wrócić do domu, żeby oto-
czyć mamę opieką, gdyż ojciec musiał do-
glądać majątku, a bracia studiowali.

Żyła Pani w trudnych czasach. Czy w Pani 
życiu było miejsce na miłość?

– Po śmierci matki odczuwałam wielką 
samotność i wtedy oświadczył mi się mój 
cioteczny brat. Przyjęłam oświadczyny i wie-
ku 27 lat zostałam żoną podchorążego. W 
posagu dostałam Czuszów. Tam zamiesz-
kaliśmy, tam urodziłam dwóch synów i tam 
przetrwaliśmy całą II wojnę światową.

A potem był PRL. Zmienił się ustrój...

– Tak. Nie były to dla mnie szczęśli-
we czasy. Musiałam opuścić swój dom, 
gdyż męża wysłano do jednostki wojsko-
wej na Ziemiach Zachodnich. Razem z sy-
nami mieszkaliśmy w Koszalinie, Kołobrze-
gu, Ustroniu Morskim i Sianowie. Mój mał-
żonek nie mógł pogodzić się z nową rze-
czywistością (np. wciąż opowiadał praw-
dę o Katyniu) i uciekł za granicę. Synowie 
chcieli pójść w ślady ojca. Podczas przecho-
dzenia przez „zieloną granicę” złapano ich 
i wydano wyrok: 5 lat więzienia. Karę od-
bywali w Czarnem koło Szczecinka. Jedne-
mu z nich z powodu ciężkiej choroby serca 
(zmarł w wieku 27 lat) udało się dosyć szyb-
ko wydostać, drugi odsiadywał wyrok. Od-
tąd moim marzeniem było zamieszkanie i 
praca w pobliżu uwięzionego syna.

Marzenie się ziściło. Jak do tego doszło?

– Jechałam do Czarnego na widzenie. W 
Szczecinku weszłam do kościoła i zobaczyłam 
ogłoszenie o kursie dla osób, chcących uczyć 
religii. Mimo że kurs już przez jakiś czas trwał, 
zgłosiłam się. Początkowo siostra przełożona 
podejrzewała mnie, że jestem „wtyczką” UB i 
jako jedyna słuchaczka musiałam zdać egza-
min. Spełniły się moje marzenia: zostałam ka-
techetką, z więzienia wyszedł mój syn i za-
mieszkałam w najdroższym mi mieście.

Pierwszą pracę rozpoczęłam w Przeradzi 
(parafia Parsęcko). Dodatkowo uczyłam w Sit-
nie i Jeleninie. Było mi ciężko. Ze Szczecinka 

wyjeżdżałam o godzinie 6.00, a wracałam wie-
czorem, ale ten okres wspominam najczulej. 
Uczenie religii było wielkim przeżyciem, bo 
dzieci były bardzo spragnione nauki o Bogu.

A potem wyrzucono religię ze szkół...

– Od tej pory przez długie lata uczy-
łam w parafii. Przygarnęły mnie siostry nie-
pokalanki. Dostałam pokoik w nieistnieją-
cym już domku, gdzie za ścianą w niezbyt 
wielkim pomieszczeniu (potem przerobio-
nym na salkę katechetyczną) stały zwierzę-
ta. Mimo że jego dach prawie się walił, dłu-
go nie mogłam dostać jakiegoś lokum. Kie-
dy je otrzymałam, okazało się, że jest na II 
piętrze, a WC w suterenie, więc w dalszym 
ciągu nocowałam u sióstr.

Od Instytutu Yad Vaschem otrzymała Pa-
ni w 1992 roku dyplom i medal Spra-
wiedliwy Wśród Narodów Świata za oca-
lenie życia 3 Żydówkom: Feli Kohn, Kla-
rze Nachtgeist i młodziutkiej wtedy Ni-
nie Drucker...

– To były wspaniałe, szlachetne, przywią-
zane do Polski dziewczyny. Na prośbę na-
szej wspólnej koleżanki ze studiów przetrwa-
ły wojnę w moim domu. I co ciekawe: prawie 
wszyscy mieszkańcy Czuszowa wiedzieli, że 
to Żydówki i nie doniesiono o tym Niemcom.

Jakie były ich dalsze losy?

– Fela i Klara nie chciały jechać do Izraela. 
Mieszkały i pracowały w Katowicach. Jedna 
była wykładowcą matematyki, a druga praco-
wała w teatrze. To były nadzwyczajne osoby. 
Obie już nie żyją. Ninka mieszka w Izraelu. 
Odwiedzała mnie. Mam z nią stały kontakt.

Prezydent RP uhonorował Panią za  zasłu-
gi Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Co Pani wtedy czuła?

– To dzięki byłemu ministrowi Kazimie-
rzowi Michałowi Ujazdowskiemu, który du-
żo czytał o moim najmłodszym bracie Adol-
fie, pisarzu-intelektualiście i oficerze, pole-
głym bohaterską śmiercią pod Anconą. Kie-
dy dowiedział się, że jego siostra często wy-
mieniana w książce pod tytułem „Zaczęło się 
w Tobruku” żyje i mieszka w Szczecinku, od-
wiedził mnie, a potem coś „szepnął” w Kan-
celarii Prezydenta RP. Jestem tym odznacze-
niem zaskoczona, bo nie czuję się żadną bo-
haterką. Jestem szarym człowiekiem. Moim 
szczęściem i przywilejem było to, że mogłam 
pomóc ludziom, którym groziła śmierć. 

Ciekawi ludzie 

Nie czuję się bohaterką

PANI OLGA ZAWADZKA 
jest współautorką „Podręcznika metodycznego do ka-
techizmu religii katolickiej”.  Za długoletnią katechi-
zację medalem papieskim odznaczył ją Jan Paweł II.  
Pochodzi z niezwykłej rodziny, jest córką Adolfa 
Bocheńskiego i hrabiny Marii Dunin-Borkowskiej. 
Jej słynni bracia to: dominikanin Józef Maria 
Bocheński – filozof, Aleksander Bocheński – pisarz 
i publicysta oraz Adolf Maria Bocheński – pisarz, 
oficer w armii generała Andersa. Podczas uroczysto-
ści dekorowania pani Olgi Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski doradca Prezydenta RP 
nazwał ją bohaterką naszych czasów. Mieszkanka 
Szczecinka  ma 103 lata. Cieszy się dobrym zdro-
wiem i doskonałą pamięcią.



Człowiek musi zrozumieć, jaki jest jego cel życia. 
Jeżeli to zrozumie, to wszystko będzie miało sens 
– powtarza wybitna mieszkanka Szczecinka 

Z Olgą Zawadzką, niezwykłą katechetką 
ze Szczecinka, rozmawia Krystyna Podhajska.
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Natalia Piekarska-Poneta, 
opowiadając o swoim życiu,  
nie używa wielkich słów. Po prostu 
uważa, że przeciwstawiając się 
zmianie nazwy miasta z Katowic 
na Stalinogród spełniła swój 
obowiązek. Pomimo iż miała tylko 
szesnaście lat. 

– Moi rówieśnicy i ja byli-
śmy młodzieżą, która żyła książ-
ką, miłością do Ojczyzny, wolnoś-
cią i radością, że Polska wróciła. 
Za bardzo nie znałam się na poli-
tyce, ale z różnych źródeł docho-
dziły do mnie informacje, iż wro-
giem są nie tylko hitlerowcy, ale i 
sowieci, i komuna – przekonuje. 
– Mój wujek był piłsudczykiem i 
widząc na niebie warczące samo-
loty radzieckie, wznosił pięść do 
góry, bo miał ochotę je przepę-
dzić. Usłyszałam o Katyniu, gdyż 
ojciec mojego kolegi tam zginął. 
Coraz częściej do mojej dziecię-
cej głowy dochodziły słowa, że 
wojna się jeszcze nie skończyła, 
tylko zmienił się wróg – wspomi-
na kobieta. 

Śmierć Stalina 
Pani Natalia z czasów szko-

ły średniej doskonale pamię-
ta wszechobecny kult Stalina. – 
W moim liceum przedstawiano 
go jako największego bohatera – 
mówi. – My, młodzi rozumieliśmy 
to na swój sposób. Spodziewali-
śmy się, że po śmierci wodza nasz 
kraj w końcu odzyska wolność.

Niestety okazało się, że ocze-
kiwania młodych się nie spełniły. 
Zamiast tryumfu i radości w Kato-
wicach zaczęto zmieniać szyldy. 
7 marca 1953 r. Rada Ministrów 
i Rada Państwa podjęły wspólnie 
uchwałę o przemianowaniu Ka-
towic na Stalinogród dla uczcze-
nia pamięci Wielkiego Wodza. – 
Kiedy wsiadłyśmy z koleżankami 
do tramwaju, który jeździł na tra-
sie Chorzów–Katowice, usłysza-

łyśmy, jak konduktorka 
krzyczy na starszą Ślą-
zaczkę, że nie sprzeda 
jej biletu do Katowic, bo 
nie ma takiego miasta – 
wspomina kobieta. – Po-
czułyśmy młodzieńczy 
bunt przeciw tym zmia-
nom i postanowiłyśmy, 
że my jej jeszcze udowodnimy, że 
Katowice są. 

Gumowa drukarenka  
– Byłyśmy wtedy we trójkę. 

Zosia, Basia i ja. Wróciłyśmy do 
domu i zaczęłyśmy ciąć czyste ze-
szyty. Na kartkach każda po kilka-
dziesiąt razy napisała: „Precz ze 
Stalinogrodem”. Szybciutko wró-
ciłyśmy do tego samego tramwa-
ju i rozsypałyśmy te ulotki. To był 
impuls, po prostu wiedziałyśmy, 
że musimy zareagować – podkre-
śla. Nastolatki miały nadzieję, że 
jeśli narobią szumu i wrzawy wo-
kół tych zmian, to przyłączą się 
do nich dorośli. Dziewczęta nie 
miały żadnego zaplecza politycz-
nego ani planu. Z młodzieńczą 
naiwnością wypowiedziały woj-
nę zmianom i niszczeniu polsko-
ści. Starannie kaligrafowały w wie-
lu egzemplarzach „Precz ze Stali-
nogrodem”, „Komuna to zaraza”, 

„Śmierć komunie” itp. 
Zajmowało im to bardzo 
dużo czasu. Okazało się, 
że jedna z nich – Barbara 
Galas ma gumową dzie-
cięcą drukarkę na korb-
kę. Dzięki niej można by-
ło wyprodukować o wie-
le więcej ulotek w krót-

szym czasie. Dziewczęta zosta-
wiały je wszędzie, gdzie się da-
ło. Nie zważając na swoje bezpie-
czeństwo wkładały je pod wycie-
raczki i do skrzynek pocztowych 
milicjantów i ubeków. Pisały także 
hasła kredą i farbą na budynkach 
w Chorzowie, Świętochowicach i 
Katowicach. Tajniacy przez kilka-
naście dni ścierali napisy i szukali 
sprawców. Wreszcie znaleźli.  

Zimna, czarna cela 
– W nocy wpadli do mieszka-

nia i kazali się szybko ubrać. Tra-
fiłam do UB – wspomina Natalia 
Piekarska-Poneta. – Pierwsze, co 
zobaczyłam, to przeraźliwie dłu-
gi korytarz, wzdłuż którego stał 
rząd mężczyzn z rękoma na kar-
ku. Przypomniała mi się okupa-
cja. Ubek krzyknął do mnie „Han-
de hoch!” i uderzył mnie w twarz. 
Po raz pierwszy w życiu ktoś ude-
rzył mnie w twarz. Wprowadzo-

no mnie do ciemnej, czarnej ce-
li, gdzie na siennikach leżało pięć 
czy sześć kobiet. Było strasznie 
zimno.

Pani Natalia bardzo dokład-
nie pamięta tamte pomieszcze-
nia i ludzi, z którymi się zetknęła. 
Więźniarki, które pomagały mło-
dej dziewczynie odnaleźć się w 
więziennej rzeczywistości, i ube-
ków, którzy wciąż zadawali jedno 
pytanie: „Kto ci kazał?” Pozosta-
wało ono bez odpowiedzi. – Czu-
łam, że nie mogę nic powiedzieć, 
bo gdybym kogoś wydała, zdra-
dziłabym Polskę – tłumaczy ko-
bieta. – Wciąż więc powtarzałam, 
że wszystko robiłam sama. To by-
ły trzy tygodnie nieustającego bi-
cia, wrzasków i pisania własnego 
życiorysu. 

W czerwcu 16-letnią dziew-
czynę skazano na pobyt w zakła-
dzie poprawczym. Jej starsze ko-
leżanki trafiły do więzienia. Na-
talia uciekła przy pierwszej nada-
rzającej się okazji. Okrężną dro-
gą, przez pół Polski, wróciła do 
rodzinnego domu. Tam przez kil-
ka miesięcy poważnie chorowała 
i ukrywała się. Na króciutkie spa-
cery po ogrodzie mama pozwala-
ła jej tylko w nocy. 

Dzięki pomocy przyjaciół Na-
talia podjęła naukę w Technikum 
Wychowania Fizycznego w Gdań-
sku. Jednak po niemal dziesięciu 
miesiącach nauki ubecy odnaleź-
li ją. – W pociągu przykuli mnie 
kajdankami do ławki, jak najwięk-
szego przestępcę – wspomina. –  
U kresu podróży usłyszałam: „Tu 
stacja Stalinogród”. Trafiłam do 
więzienia. 

Epilog 
Pani Natalia została wypusz-

czona z więzienia dopiero po 
śmierci Bieruta. Walka ze Stalino-
grodem odcisnęła bolesne pięt-
no na niej i jej koleżankach. Przez 
długie lata kobiety miały prob-
lemy z podjęciem nauki i pracy, 
wciąż towarzyszył im strach. Nie-
stety, do dziś muszą walczyć o 
unieważnienia wyroków skazują-
cych za zdradę kraju. I znowu są 
w tej walce osamotnione.  

 JULIA MARKOWSKA

Autorka książki „Siedziałam za Katowice” odwiedziła Koszalin

Wiara w wolność
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koszalin@goscniedzielny.pl
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