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zaczynali w 17 osób, 
teraz wyruszy 
ich ponad setka.  
Przez 10 dni, 
o żebraczym chlebie 
i bez złotówki 
w kieszeni, będą iść 
i głosić ewangelię 
na plaży.

W  tym roku akcja nadmorskiej 
ewangelizacji odbędzie  się 

po raz trzeci. zanim jednak ewange-
lizatorzy wyruszą głosić Słowo Boże 
na plażach naszej diecezji, wezmą 
udział w trwających pięć dni rekolek-
cjach. – To czas modlitwy i przygoto-
wania do czekającego ich trudu – mówi 
ks. Radek Siwiński, pomysłodawca 
i organizator ewangelizacji. do lipa, 
gdzie odbywają się rekolekcje, zjechali 
chętni z całej Polski. Wśród ewange-
lizatorów zdecydowany prym wiodą 
osoby świeckie. Już w piątek wyru-
szą na bałtyckie plaże. ze względu 

na trwający festiwal SunRise, swoją 
wędrówkę rozpoczną w kołobrze-
skich parafiach. Następnie podzieleni 
na dwie grupy wyruszą dalej. Akcja 
potrwa do 31 lipca, a patronuje jej  
bp edward dajczak, który gorąco pro-

si o pomoc w ewangelizacji wybrzeża 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
A o tym jak wyglądała tegoroczna 
ewangelizacja, opowiemy Państwu 
w następnym numerze. 

Justyna Tylman

Sztuka wieczorową porą

Gratka dla miłośników ambitnego 
teatru. Ponad 800 osób obejrza-

ło nocny spektakl „Mayday”, przy-
gotowany przez aktorów z Teatru 
Nowego w Słupsku. Ta pełna gagów, 
zaskakujących zwrotów akcji i hu-
moru sytuacyjnego sztuka została 
wystawiona na dziedzińcu usteckie-
go ratusza. Reżyserem przedstawie-
nia był edward Żentara, zmarły nie-
dawno były dyrektor artystyczny 
Bałtyckiego Teatru dramatycznego 
w Koszalinie. 
Przedstawienie oczarowało publicz-
ność, która co  chwilę wybucha-
ła śmiechem. Scenografia i oświe-
tlenie doskonale komponowały się 
z architekturą ratusza. – Było trochę 
chłodno, ale inaczej niż na klasycz-
nych deskach, tak bardziej klima-
tycznie – podkreślają zadowoleni 
widzowie. 
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ustka. chętnych do obejrzenia sztuki było tak wielu, że już na godzinę przed jej rozpoczęciem 
większość miejsc siedzących była zajęta 
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Plażowicze nadmorskich kurortów pozytywnie reagują 
na zaproponowaną przez ks. Radka formę ewangelizacji

W akacje! dla 
jednych czas 

odpoczynku, inni 
je ignorują, a jeszcze inni 
wykorzystują dosłownie 
każdą ich chwilę. Tak 
jest w przypadku 
pielgrzymów. Właśnie 
w czasie dwu-, a czasem 
trzymiesięcznych 
wakacji odwiedzają 
Jasną Górę najczęściej. 
Wybierają różne środki 
lokomocji. Samochód, 
autobus, pociąg, własne 
nogi w dobrych butach. 
Karolina Pawłowska 
postanowiła towarzyszyć 
rowerowym pątnikom 
w ich wyprawie do 
Jasnogórskiej Pani. 
czy jej oraz 160 
pielgrzymom udało się 
dojechać bez przeszkód? 
Reportaż z pielgrzymki 
na stronach iV–V.  
zapraszam do lektury!

ewangelizacja 2011

z Jezusem na wakacje
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turystyka. Jesteś turystą wypo-
czywającym nad Bałtykiem i nie 
wiesz, co warto zwiedzić albo jak 
znaleźć najbliższy bankomat? Wejdź 
na stronę www.ustka.pl, gdzie 
znajduje się interaktywna mapa 
ustki i całego wybrzeża. została 
ona przygotowana specjalnie dla 
wczasowiczów spędzających urlop 
nad morzem przez władze ustki. – 
dzięki mapie można dowiedzieć się 
o sezonowych atrakcjach, znaleźć 
punkty opieki medycznej i inne 
obiekty użyteczności publicznej – 
wyjaśnia eliza Mordal z wydziału 
promocji usteckiego ratusza. – Mapa 
jest bardzo prosta w obsłudze, infor-
macje prezentowane są w sposób 
jasny i czytelny. Aplikacja ma nie-
wielki rozmiar, więc wczytuje się 
błyskawicznie.
Turysta ma do wyboru dwie mapy: 
całego wybrzeża (przydatna, gdy 
chcemy zwiedzić okolice kurortu) 
oraz samej ustki. – Żeby ułatwić 
nawigację osobom, które po raz 
pierwszy przyjechały nad morze, 
wprowadziliśmy wiele funkcji uła-
twiających wyszukiwanie i orien-
tację. Wystarczy wpisać początek 
nazwy ulicy, by aplikacja podpo-
wiedziała nam resztę – mapa auto-
matycznie skaluje się i przenosi nas 
w wybrane miejsce – dodaje eliza 
Mordal.

adres redakcJi: 75-256 Koszalin
ul. Stoczniowców 11–13
telefon (94) 341 03 14
redaguJą: ks. dariusz Jaślarz 
– dyrektor oddziału, Julia Markowska, 
Karolina Pawłowska, Justyna Tylman

koszalin@gosc.pl

Studia nie tylko dla kleryków

Bez wiary ani rusz
– Żeby studiować 
teologię, trzeba mieć 
w sobie trochę pasji 
i zainteresowania, 
nie tylko naukowego, 
ale życiowego  
– podkreśla  
ks. dr Jacek lewiński, 
dyrektor instytutu 
Teologicznego.

Studia teologiczne na Wy-
dziale Teologicznym uni-
wersytetu Szczecińskiego 

z sekcją w Koszalinie przyciągają 
co roku ludzi w różnym wieku. 
Tu nie trzeba uczyć się regułek 
na  pamięć. Trzeba zrozumieć, 
co się studiuje, a następnie wyko-
rzystać to w życiu. 

Teologiczna zajawka
Pani iwona Kamińska przyzna-

je, że wybrała teologię, bo chciała 
od strony naukowej dowiedzieć się 
więcej o swojej wierze. Jak mówi, 
dopiero teraz, będąc na Mszy św., 
wie, o co chodzi, ma szerszy i peł-
niejszy obraz tego, co dzieje się 
na ołtarzu. Pięcioletnie studio-
wanie wspomina jako czas pe-

łen wyzwań. Przede wszystkim 
trzeba dużo czytać, czasami na-
wet kilka encyklik jednocześnie. 
– To nie kryminały, że człowiek 
kończy czytać i wie, o co chodzi. 
Słownik był moim wiernym towa-
rzyszem – śmieje się. 

Teologia pod względem orga-
nizacji roku nie różni się od in-
nych kierunków. Są wykłady, ćwi-
czenia i egzaminy w czasie sesji. 
za dobre wyniki można otrzymać 
stypendium naukowe, a w razie 
kiepskiej sytuacji materialnej – 
stypendium socjalne. To studia 
dzienne, ale znacznym udogod-
nieniem jest to, że zajęcia odbywa-
ją się tylko trzy razy w tygodniu. 
Studentem może zostać każdy, kto 
zdał maturę. – u nas studiują lu-
dzie w różnym wieku. Są młodzi 
zaraz po maturze, są studenci in-
nych kierunków, dorośli, którzy 
wcześniej nie studiowali, oraz 
absolwenci różnych kierunków, 
którzy teologię traktują jako 
formę osobistego dokształcenia 
– wyjaśnia ks. lewiński. Wykła-
dowca wspomina jedną ze swoich 
studentek, która ukończyła AWF 
i  jako drugi kierunek wybrała 
teologię. – Pogodziła potrzeby 
ciała i ducha, w końcu w zdrowym 
ciele zdrowy duch – śmieje się 
ks. Jacek.

liturgika czy homiletyka?

Przez pierwsze dwa lata student 
zapoznaje się z filozofią. Są zajęcia 
z historii filozofii, metafizyki, an-
tropologii, teorii poznania oraz 
psychologii. – Jest to pomyślane 
w ten sposób, żeby najpierw po-
znać systemy myślowe, które póź-
niej ułatwią studiowanie teologii 
– wyjaśnia wykładowca. Nie bra-
kuje także przedmiotów takich jak 
język angielski czy informatyka. 
Koszalińskie Seminarium ma 
świetnie wyposażoną bibliotekę, 
z której studenci mogą swobod-
nie korzystać. Poza tym zajęcia 
odbywają się w jednym budynku 
i nie trzeba na ćwiczenia jechać 
z jednego końca miasta na drugi. 
dla pani iwony bardzo ważne było 
to, że promotorem był jej wykła-
dowca, a nie nieznany profesor. – 
Pisanie pracy magisterskiej było 
bardzo komfortowe. Wykładowca 
i materiały na miejscu, na konsulta-
cje przyjeżdżałam raz w tygodniu. 
zawsze mogłam zatelefonować, 
umówić się na dodatkowe spotka-
nie – mówi zadowolona. 

do tej pory co roku teologię stu-
diowało około 30 osób. Według wy-
kładowców to wielka zaleta, bo każ-
dego studenta znają osobiście. 
– Miałam koleżanki w wieku mo-

jego syna, nie pozwoliłam mówić 
do siebie „per pani”. Przecież razem 
studiowałyśmy – śmieje się pani 
iwona. Jednak panujący na uczelni 
prawie rodzinny klimat nie gwa-
rantuje, że ci, którzy studia roz-
poczęli, ukończą je. – Nie dajemy 
nikomu taryfy ulgowej, bo to teo-
logia – mówi z  przekonaniem 
wykładowca. Pani iwona potwier-
dza. – Nie można prześlizgnąć się 
przez te studia. Jest sporo nauki, 
ale przede wszystkim trzeba mieć 
wiarę. Bez niej ani rusz! – twierdzi. 
Jej się udało, jest już absolwentką.

dokąd po indeks?
chętni, którzy przegapili 

pierwszy nabór, mają kolejną 
szansę rozpocząć studia na Wy-
dziale Teologicznym uniwersytetu 
Szczecińskiego z sekcją w Koszali-
nie jeszcze w tym roku. drugi na-
bór rozpoczął się 8 lipca i potrwa 
do 2 sierpnia. Rekrutacja kandyda-
tów odbywa się drogą elektronicz-
ną. Planowany jest także iii nabór, 
od 5 sierpnia do 5 września. Więcej 
informacji na temat studiów moż-
na uzyskać na stronie interneto-
wej uniwersytetu Szczecińskiego: 
www.us.szc.pl/main.php/wt. albo 
w sekretariacie Wyższego Semina-
rium duchownego w Koszalinie. 

Justyna Tylman

– Na teologii studiują normalni ludzie, my nie unosimy się  
nad ziemią. Wspólne spotkania to zawsze okazja do żartów  
i śmiechu – zapewnia iwona Kamińska 

Studenci teologii muszą się sporo uczyć. Jednak nawet przed sesją 
najważniejszy jest dobry humor i pozytywne nastawienie
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Wirtualny 
przewodnik  
po wybrzeżu

ustka. Międzynarodowy suk-
ces usteckich żeglarzy! czterech 
zawodników uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „oPTy” wzięło 
udział w szóstych regatach „Bał-
tyk – morze przyjaźni”, zorgani-
zowanych przez władze partner-

skiego miasta ustki – rosyjskiego 
Pionierska. Trzydniowe regaty 
zakończyły się w ubiegłym tygo-
dniu. choć młodzi żeglarze mieli 
niewiele czasu, by przystosować 
się do nowych warunków (nie-
znany akwen, bariera języko-

wa), zawodnicy z optymizmem 
wypłynęli na szeroką wodę. 
determinacja, świetne przygoto-
wanie i co najważniejsze – wola 
walki – przyniosły efekty: Mate-
usz Kasperowicz zajął 6. miejsce, 
Seweryn Wysokiński 8., zaś Jakub 
Palanis 13. miejsce (w swojej gru-
pie wiekowej 4.). Mniej szczę-
ścia miał Marcin Pawlak, który 
uplasował się poza pierwszą 
dwudziestką. – łącznie w klasie 
optymist, w której wzięli udział 
nasi mieszkańcy, wystartowało 
prawie 40 zawodników z obwodu 
kaliningradzkiego – informuje 
leszek Kasperowicz, komandor 
uKS „opty”. Warto dodać, że 
w ramach współpracy z Pionier-
skiem dwa lata temu władze ustki 
zaprosiły rosyjską młodzież na 
konferencję poświęconą ekologii.

Młode, morskie wilczki

usteccy żeglarze odnoszą coraz większe sukcesy 
w międzynarodowych regatach
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eliza Mordal z usteckiego 
ratusza prezentuje 
wirtualną mapę
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diecezJa. od września, w kosza-
lińskim centrum edukacyjno-For-
macyjnym, powracają weekendy 
dla narzeczonych. chętni muszą 
się spieszyć i najlepiej już teraz 
zarezerwować odpowiadający im 
termin. liczba miejsc jest ograni-
czona, a zainteresowanie taką for-
mą przygotowania przedmałżeń-
skiego rośnie. Narzeczeni, przez 
dwa weekendowe dni uczestniczą 
w spotkaniach i zajęciach warsz-
tatowych. Spotkania prowadzą 
małżeństwa, które dzielą się 
z młodymi swoją wiedzą poprzez 
świadectwa i anegdoty z życia. – 
Nie starają się nam wmówić, że 
teraz nasz świat będzie bezpro-
blemowy. uczulają, że nie wolno 
nam przestać ze sobą rozmawiać 

– mówią Karolina i Arek z Kosza-
lina. Weekendy dla narzeczonych 
to dialogowa forma przygotowania 
do małżeństwa. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.

poradnictwo.koszalin.opoka.org.
pl. 
zgłoszenia przyjmuje ks. Andrzej 
Wachowicz, tel. 698 803 299 lub 
e-mail: A.Wachowicz@oaza.pl.
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Na weekend we wrześniu

Grupy biorące udział w zajęciach liczą około 20 par

kultura. Miłośnicy górskich 
klimatów oraz ci, którzy góry 
wolą podziwiać na fotografiach, 
powinni odwiedzić najnowszą 
wystawę w Muzeum ziemi Wałec-
kiej. Kontynuując cykl „Jedziemy 
na wakacje”, tym razem muzeum 
proponuje wyprawę „Pod samiuś-
kie Tatry”. W ubiegłym roku jed-
na z letnich wystaw zachęcała do 
podróży nad morze, prezentując 
nie tylko obrazy marynistyczne, 
ale i sprzęt rybacki, a nawet skrzy-

nię piracką pełną skarbów. Teraz 
w jednej z sal wałeckiego muzeum 
podziwiać można eksponaty etno-
graficzne, m.in. góralskie stroje 
ludowe oraz sprzęty używane 
w regionie tatrzańskim. Rewela-
cyjnie prezentuje się miniatura 
góralskiego domu, a wspaniałym 
uzupełnieniem wystawy są foto-
grafie autorstwa Bartosza dybow-
skiego, przedstawiające malowni-
cze górskie krajobrazy. Wystawa 
potrwa do 25 września.

od morza do Tatr
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Wystawa zachęca  
do ruszenia tatrzańskim 
szlakiem, prezentując 
piękno górskich 
krajobrazów
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z modlitwą na rowerach

Najpierw zjechali z róż-
nych stron diecezji 
do skrzatuskiego san-
ktuarium. Tu zawierzy-

li się Matce Bożej Bolesnej i poprosi-
li o błogosławieństwo bp. edwarda 
dajczaka. do rowerowych sakw, 
w których pielgrzymi wieźli swo-
je intencje, dołożyli także te, które 
powierzył im biskup. Poprosił, by 
w ramach przygotowań do przy-
szłorocznego jubileuszu 40-lecia 
istnienia diecezji modlili się o świę-
te rodziny i świętych kapłanów. 
– Żałowałem, że nie mogłem po-

jechać z wami w ubiegłym roku, 
i miałem nadzieję, że teraz się uda…
Ale do trzech razy sztuka – zapew-
niał pielgrzymów bp edward.

Podczas liczącej ok. pół tysiąca 
kilometrów drogi nie brakowało 
chwil wzruszających i momentów 
trudnych, w których trzeba było 
zmierzyć się ze swoimi słabościa-
mi. Wbrew pozorom pielgrzym-
kowy trud na rowerze to wyzwanie 
nie tylko dla ludzi bardzo młodych. 

– Bywało ciężko, ale trzeba 
zrobić wszystko, żeby osiągnąć 
cel – przyznaje lubomir Kolarz, 

najstarszy, bo 79-letni uczestnik 
pielgrzymki. – W mojej rodzinie 
ważne było, żeby za wszystko 
Bogu dziękować. Ja pojechałem, 
żeby podziękować za swoje życie. 

dla Moniki Kot, która wyruszy-
ła po raz drugi, właśnie ta różno-
rodność pokoleniowa jest plusem 
pielgrzymki rowerowej. – świetne 
jest to, że jadą razem ludzie bardzo 
młodzi i dojrzali, i doskonale się do-
gadują, pomagają sobie – mówi. – 
Piękne jest też to, że spotykamy się 
z  tak wielką życzliwością ludzi, 
którzy nas przyjmują w swoich 

pielgrzymka 
na Jasną górę. 
W ubiegłym 
roku doskwierał 
im upał, w tym 
– próbował ich 
zniechęcić deszcz. 
Nic jednak 
nie powstrzymało 
ponad 160 
pielgrzymów 
przed 
wyruszeniem 
w Bożą drogę… 
na rowerach! 
Przemierzyli 
całą Polskę, 
żeby stanąć 
przed tronem 
Jasnogórskiej 
Pani, powierzyć 
Jej swój wysiłek, 
modlitwę 
i prosić o dalsze 
wstawiennictwo 
i opiekę.

tekst i zdjęcia
karolina pawłowska 

karolina.pawlowska@gosc.pl

Pod rybą na lednickich Polach odnowili przyrzeczenia chrzcielne na dole z leweJ: W tym roku nasza 
diecezja dołączyła do ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerzystów na dole w środku: Pielgrzymkowa 
spowiedź. Podczas wędrówki pomoc duchową niosło pątnikom pięciu kapłanów na dole z praweJ: 
Napotykani po drodze ludzie to prawdziwe anioły pielgrzymki – jak ks. Andrzej Szyndler,  
proboszcz małego imielna, które zgotowało pielgrzymom prawdziwą ucztę

lekkie kontuzje na trasie to codzienność, na szczęście fachowa 
pomoc zawsze była na miejscu

za napotykaną na drodze życzliwość pielgrzymi odwdzięczają się 
swoją modlitwą

Na zmęczonych, ale pełnych wzruszenia pielgrzymów czekał  
na Jasnej Górze bp Paweł cieślik

Każde miejsce  
do odpoczynku jest dobre 
dla strudzonego pielgrzyma

miejscowościach albo zwyczajnie 
po drodze pozdrawiają. 

– dla nas to też niezmiernie 
ważne, że możemy przyjmować 
u siebie pielgrzymów i podejmo-
wać ich tym, co mamy. Wiemy, 
że odwdzięczają się nam, zabierając 
nasze intencje na Jasną Górę i mo-
dląc się za nas w trakcie podróży – 
dodaje Bogusława owczarek z cha-
jewa, która to miejscowość podjęła 
pielgrzymów pysznym obiadem. 

Więcej o tym, jak było pod-
czas pielgrzymki, można dowie-
dzieć się na stronie internetowej: 
www.rowerowa.info. Tu też z pew-
nością wkrótce można będzie wy-
patrywać informacji o przyszło-
rocznej�wyprawie�modlitewnej.�•

Profesjonalny serwis, czyli 
łukasz w akcji
poniżeJ: Podczas Bożej 
wyprawy zawsze jest czas  
na modlitwę
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dorota Szachewicz 
maluje ustami.  
To jej sposób  
na szczęśliwe życie. 

Pani dorota cierpi na postępują-
cy zanik mięśni. – Kiedy mia-

łam sześć lat, mama zauważyła, że 
nie zachowuję się jak rówieśnicy. 
Szybko męczyłam się, utykałam. 
z biegiem lat mogłam robić coraz 
mniej rzeczy – wspomina. dużo 
czasu poświęcała na rehabilita-
cję. Musiała też uczyć się tego, że 
człowiek zdrowy wcale nie musi 
być zły. Bo sporo przykrości do-
świadczyła w  dzieciństwie od 
rówieśników. 

średnie wykształcenie zdobyła 
we wrocławskim liceum ekono-
micznym, bo tylko tam w owym 
czasie mogła kształcić się mło-
dzież niepełnosprawna. chciała 
studiować medycynę, ale ktoś, kto 
poruszał się na wózku inwalidz-
kim, nie mógł marzyć o akademii 
medycznej w tamtych czasach. Po 
maturze poszła więc do pracy w  
spółdzielni inwalidów w draw-
sku Pomorskim. – Miałam szyć 
rękawice, bo nikt nie chciał mnie 
zatrudnić w biurze. z  czasem jed-
nak choroba odebrała moim rękom 
sprawność. 

od lat oddawała się pasji lite-
rackiej. Publikowała w prasie ogól-
nopolskiej, za granicą i w almana-
chach poetyckich. Ma na koncie 
także trzy własne tomiki. – Kiedy 
już nie mogłam pisać, zaczęła się 
moja przygoda z malarstwem. do 
sięgnięcia po pędzel  zachęcił ją 
malarz i pedagog z Poznania An-
drzej Grzelachowski-Aga. Mówił: 
„zacznij malować, jeśli nie możesz 
pisać! To cię uspokoi”.

Malarstwo wycisza 
Pani dorota nie trzyma pę-

dzelka bezpośrednio w ustach. Ma 
specjalny ustnik zrobiony z drew-
nianej łyżki, którego końcówka 
opiera się na zębach. i do tego ust-
nika mocuje się pędzelek. Maluje, 
nakładając na płótno kropki z farb. 
– człowiek walczący z chorobą 
buntuje się, przeklina świat. A ja, 
kiedy zaczynam malować obraz, 

myślę, że te kropki to moje małe 
modlitwy. 

Maluje ze zdjęć i z tego, co 
zostanie w jej oczach. często robi 
z przyjacielem wycieczki po okoli-
cy, nad wodę i do lasu. lubi kwiaty, 
widok drzew i wiejskich dróg. i ta-
kie są jej obrazy. 

– A gdy leżę wieczorem w łóż-
ku i myślę sobie o moim malar-
stwie, to dochodzę do wniosku, że 
Pan Bóg dał mi światło, a może ra-
czej otworzył drzwi. i ja weszłam 
w te drzwi – tłumaczy. 

Nagroda od ministra 
Artystów malujących ustami 

lub nogami jest w Polsce niespeł-
na 27. Na Pomorzu zachodnim 
w Szczecinie mieszkają jeszcze 
dwie malarki. Niepełnosprawni 
artyści spotykają się na corocz-
nych plenerach i  wystawach. 
W ubiegłym roku byli w Wiśle, 
szlifowali warsztat pod okiem 
mieszkającej tam artystki Moni-
ki ślósarczyk. – Pomogła mi, bo 
miałam kłopot z malowaniem zie-
leni – wyjaśnia.  

Pani dorota pokazywała swoje 
prace na wielu wystawach indy-
widualnych, a także zbiorowych, 
m.in. w Warszawie (Muzeum Na-
rodowe), Mrągowie, Trójmieście 
i za granicą – na litwie i na Wę-

grzech. Minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego wyróżnił 
ją odznaką „zasłużony działacz 
kultury”. dostała też nagrodę 
roczną władz miasta złocieńca 
„lider 2008”. 

od lat związana jest z wydaw-
nictwem AMuN w  Raciborzu, 
które wydaje kalendarze i pocz-
tówki z reprodukcjami prac arty-
stów malujących ustami i nogami.  
– W tym wydawnictwie jesteśmy 
jak jedna rodzina. dzwonię do 
nich, kiedy mam psychiczny dołek. 
Panie z biura kontaktują się, żeby 
zapytać, jak się czuję – opowiada 
malarka.

Bóg dał mi skarb
W ubiegłym roku podupadła 

na zdrowiu. Miała kłopot z ner-
kami. odmawiała udziału w wy-
stawach i spotkaniach autorskich. 
Ale wiosną poczuła się już lepiej. 
17 czerwca była na wernisażu swo-
jej indywidualnej wystawy w gale-
rii „Po schodach” w Tarnobrzegu. 
Pokazała 26 obrazów z różnych lat. 
– Tytuł wystawy jest specyficzny 
„50 kolorów życia”. Bo w tym roku 
kończę 50 lat – zdradza autorka. 

Wyjazd do Tarnobrzega bar-
dzo ją podbudował. – Poczułam się 
tak, jakby ktoś dodał mi skrzydeł. 
dałam pokaz malowania. ci ludzie 
chłonęli to, co robię – relacjonuje. 
– chciałam im pokazać, że nie jest 
ważne, czy ma się zdrowe nogi, czy 
ręce. Żeby być szczęśliwym, trzeba 
mieć dystans do siebie i świata.  

lubi spotkania z  młodymi 
ludźmi. Stara się udowodnić im, 
że można pokonać kompleksy. Nie-
dawno była na spotkaniu w przed-
szkolu w Kaliszu Pomorskim. Słu-
chało jej prawie 120 maluchów. 
– Jeśli dzięki mnie chociaż jedno 
dziecko zrozumiało, co jest ważne 
w życiu, to osiągnęłam sukces. 

Stara się cieszyć otaczającym 
ją światem. – Mam dobry kon-
takt z rodzeństwem. codziennie 
odwiedza mnie mama – stara się 
mi pomóc. W młodości wiele wy-
cierpiała, patrząc na moją chorobę. 
ludzie mówili, że Bóg ją pokarał 
chorym dzieckiem. Ale dziś chyba 
jest szczęśliwa. czasem mówi: „Pan 
Bóg dał mi skarb”. 

Jarosław Jurkiewicz 

Niezwykła malarka ze złocieńca

Bóg otworzył mi drzwi

W Vii edycji przyznawanego 
przez władze Kościerzyny 
Medalu im. Matki Teresy 
z Kalkuty pani dorota została 
nagrodzona statuetką 
za specjalne osiągnięcia

Trochę czasu zajęło jej, zanim nauczyła się panować 
nad pędzelkiem. Teraz stale musi się pilnować, by zachować 
odpowiednią odległość między oczami a płótnem. 
– Mam słaby wzrok. Przyjaciółka mówi, iż nie zdawała sobie 
sprawy, że mam tak bliski kontakt z obrazem

Na swoje pasje 
zwykle niewiele 
mają czasu, ale raz 
do roku odkładają 
na chwilę parafialne 
obowiązki. zjeżdżają 
się w wybrane 
miejsce i zasiadają 
nad szachownicą. 

Spotkali się jubileuszowo – 
Szachowym Mistrzostwom 
Polski duchowieństwa 

stuknęło bowiem 10 lat. i choć 
w tym roku w turnieju zabrakło 
reprezentanta naszej diecezji, na 
miejsce swoich zmagań szachiści 
wybrali koszalińskie Wyższe Se-
minarium duchowne. zawodnicy 
w koloratkach oraz jeden brat al-
bertyn przyjechali z kilku diecezji 
rozsianych po całej Polsce, a jeden 
nawet ze swojej misji na Wyspach 
Normandzkich. 

W tegorocznych zmaganiach 
uczestniczyło 10 zawodników. 
– Szachistów-księży w  Polsce 
jest wielu, ale gorzej z ich dys-
pozycyjnością. Podczas wakacji 
mają obowiązki duszpasterskie, 
które uniemożliwiają im udział 
w mistrzostwach – mówi ks. Sta-
nisław dębowski z diecezji ra-
domskiej, inicjator i mózg całego 
przedsięwzięcia. od przyszłego 
roku zadanie to przejmie od nie-
go ks. Krzysztof domaraczenko 
z diecezji drohiczyńskiej. – Moja 
pierwsza miłość to Pan Bóg, a dru-
ga szachy – śmieje się przyszły 
organizator mistrzostw. Podczas 
kolejnej edycji szachiści w kolo-
ratkach będą się zmagać w łomży. 
Planują także rozszerzyć zasięg 
mistrzostw na europę. Nawią-
zali już kontakty z duchownymi 
z czech, Słowacji i Włoch.

Granie na maksa
Ksiądz Konrad dyrda z die-

cezji przemyskiej, dwukrotny 
uczestnik mistrzostw, przekonuje, 
że szachy tylko wbrew pozorom są 

nudną dyscypliną. – dostarczają 
niekiedy nawet bardzo silnych 
emocji, ale przede wszystkim 
uczą pokory, cierpliwości, odpo-
wiedzialności za podejmowane 
decyzje, znoszenia porażek i my-
ślenia analitycznego, co przydaje 
się także w posłudze kapłańskiej 
– uzasadnia duchowny. dla zjeż-
dżających się z  różnych stron 
księży, których łączy wspólne 
zamiłowanie do szachów, to także 
okazja do spotkania w przyjaciel-
skim gronie. – Wspólne zaintere-
sowania przybliżają nas – dodaje 
ks. dębowski.

Mistrzostwa to dla amatorów 
królewskiej gry przede wszyst-
kim prawie tydzień zmagań na 
szachownicy. Mniej liczą się 
umiejętności, bardziej możliwość 
pogrania z równym lub lepszym 
przeciwnikiem. dlatego starają 
się ten czas maksymalnie wyko-
rzystać. Boje toczą się w szachach 
normalnych, 15-minutowych oraz 
błyskawicznych – 5-minutowych. 
– zawodnicy biorący udział w mi-
strzostwach mają drugie kategorie 

szachowe, a to jak na amatorów 
dość wysoki poziom – chwali 
uczestników zygmunt Wielecki, 
który od samego początku sędziu-
je mistrzostwa. Podkreśla też, że 
z roku na rok poziom księżowskich 
szachów rośnie, choć duszpasterze 
nie mają zbyt wiele czasu na pod-
noszenie sportowych kwalifikacji. 
W tym roku we wszystkich trzech 
kategoriach szachowym mistrzem 
został ks. Stanisław Bąk z Węgier-
ki w archidiecezji przemyskiej. 

duszpasterstwo  
z królową i wieżą

codzienne księżowskie obo-
wiązki nie pozostawiają wiele 
miejsca na szachowe przyjem-
ności, ale duchowni starają się 
także wykorzystać swoją pasję do 
działań duszpasterskich. – Szachy 
rozwijają dzieci intelektualnie, 
ale przede wszystkim wychowu-
ją. uczą samodyscypliny, punk-
tualności, odpowiedzialności 
za podjęte decyzje – wylicza ks. 
Krzysztof domaraczenko. A to, że 
podopieczni ks. Krzysztofa wbrew 

obiegowym opiniom chętnie dają 
się oderwać od komputera czy te-
lewizora dla szachów, potwierdza 
zainicjowana przez duszpasterza 
jedyna w Polsce diecezjalna liga 
Szachowa, w której rywalizuje 
prawie 50 dzieci. 

Próbę zaprzężenia szachów do 
działań ewangelizacyjnych podjął 
także ks. Stanisław Gibiński, choć 
– jak przyznaje – ta forma duszpa-
sterstwa na wyspie Guernsey przy 
francuskim wybrzeżu na kanale 
la Manche, gdzie obecnie pracuje 
misjonarz, budzi nieco zdumienia. 
– Szachy na tym terenie nie są po-
pularne, toteż na początku pomysł 
zorganizowania tam koła szacho-
wego spotkał się ze zdziwieniem 
nawet u moich braci w kapłaństwie 
– uśmiecha się ksiądz-szachista. 
W cotygodniowych spotkaniach 
koła uczestniczy ok. 30 dzieci 
w wieku 6–12 lat. – To jest moja dro-
ga do ludzi, by ich przyprowadzić 
do Kościoła. zapał do szachów może 
przerodzić się w miłość do Boga – 
dodaje misjonarz. 

Karolina Pawłowska

Szachowe Mistrzostwa Polski duchowieństwa

Szach-mat w koloratce

zwycięzcą koszalińskiego turnieju został ks. Stanisław Bąk z Węgierki w archidiecezji przemyskiej
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Podbeskidzie promowało się nad morzem

hej, bystra ustka! 

Mieszkańcy i  turyści, 
który w miniony week-
end wybrali się na nad-

morską promenadę, przecierali 
oczy ze zdumienia. zamiast tra-
dycyjnego widoku plażowiczów 
w japonkach, z parawanami pod 
pachą zobaczyli odzianych w lu-
dowe stroje górali z ciupagami. 
Niezwykle popularny nad Bałty-
kiem smażony dorsz musiał uznać 
wyższość golonki po beskidzku. 
A wszystko za sprawą Bielska--
-Białej, które już po raz kolejny 
promowało się w ustce.

dostali po ryju 
Pani irena, która przyjecha-

ła do  ustki z  Wrocławia z  całą 
swoją rodziną, była lekko zmie-
szana. – Jak widać, góra z górą się 
nie zejdzie, ale morze z górą jak 
najbardziej – sparafrazowała zna-
ne powiedzenie. 

Stoiska ze specjałami kuch-
ni podbeskidzkiej przeżywały 
prawdziwe oblężenie. Absolut-
nym hitem okazały się pieczone 
świńskie ryje, po kilkanaście zło-
tych za sztukę. – Wielkie to takie, 
tłuste, ale smakuje wybornie – 
ocenia starsze małżeństwo. 

Swoje wyroby zaprezentowali 
beskidzcy artyści ludowi. Mieczy-
sław Tutaj ze Szczyrku, którego 
spotkaliśmy przy jednym ze sto-
isk, do ustki przyjeżdża już od kil-
ku lat. – odpowiada mi wasz kli-
mat i nie mam na myśli tylko jodu 
– śmieje się, lekko zaciągając. 

– Baco, a jaka będzie w te wa-
kacje pogoda nad morzem? 
– dociekamy.

– Mieszana. Trochę słońce, 
trochę deszcz – ocenia, spogląda-
jąc na niebo. Przysłuchujący się 
naszej rozmowie inny góral do-
rzuca swoje trzy grosze: – To, 

czego mnie nauczył mój dziadek, 
zawsze się sprawdzało. A on ma-
wiał, że jak nie będzie lało, to bę-
dzie pogoda.

Przepis na oscypek
Tłumy turystów ustawia-

ły  się również przed bacówką 
Józka łoscypka. Smażony, owczy 
ser znikał w  mgnieniu oka. – 
Garnek z  mlekiem stawiamy 
na blasze i palimy pod piecem – 
zdradza recepturę góral. – Mle-

ko nagrzewamy do pewnej 
temperatury, nigdy nie wiem 
jakiej, zawsze wkładam palec 

i wiem, że jest to ta tempera-
tura. do kotła wrzuca się pod-

puszczkę, czeka się pięć minut, 
aż pojawi się ser. Następnie odce-
dzamy i sparzamy, żeby był jed-

nolity. Wkładamy go do odpo-
wiednich foremek, po czym 
gotujemy w słonej wodzie. 
Później wędzimy jakieś 
7,5 godziny. Po wędzeniu 

oscypek, żeby był smaczny, 
musi poleżeć jeszcze jakieś 

pięć godzin. 

zbójnicy w kościele 
dni Bielska-Białej w ustce 

to nie tylko specjały kuchni gó-
ralskiej i prezentowanie walorów 
regionu. W kościele pw. Najświęt-
szego zbawiciela już po raz kolejny 

odprawiono nietypowe nabożeń-

stwo z udziałem ludowych kapel 
– zespołów Wałasi i zbójników. 
zamiast organów zabrzmiały gę-
śle, a góralskie wykonanie „Barki” 
na długo pozostanie w pamięci 
uczestniczących w nabożeństwie 
wiernych. – My, górale, znani je-
steśmy ze swojej pobożności i mani-
festowania swojej miłości do Boga 
– mówi Piotr Gibiec z wydziału 
promocji bielskiego Ratusza. 

Józef łoscypek, pomysłodaw-
ca góralskiej Mszy, choć nikomu 
nie życzy źle, wierzy w sprawiedli-
wość Boską. – Kilka miesięcy temu 
zostałem okradziony – mówi. – 
i jakość wcale się tym nie martwię, 
bo wiem, że ten, kto to zrobił, do-
stanie za swoje. Pan Bóg jest może 
nierychliwy, ale sprawiedliwy. do-
bre uczynki wcześniej czy później 
wracają do ciebie, a za złe spotka 
cię zasłużona kara. 

À propos dobrych uczynków: 
pochodząca z ustki, a mieszkająca 
na stałe w islandii rodzina Kapu-
stów lepszego prezentu od górali 
dostać nie mogła. ich córka Alicja 
podczas nietypowego nabożeń-
stwa przystąpiła do  Pierwszej 
Komunii świętej. – Mamy Beskidy, 
mamy islandię. To się nazywa mieć 
w kościele zjednoczoną europę – 
skomentował ks. prof. Jan Turkiel, 
proboszcz usteckiej parafii pw. 
Najświętszego zbawiciela. 

Jacek cegła

Wyroby beskidzkich twórców ludowych rozchodziły się jak ciepłe 
bułeczki

ludowi muzycy, którzy zagrali w usteckim kościele, śpiewem 
wyrazili swoją miłość do Boga
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łAKwaśnica na świńskim ryju, folkowe kapele 
grające muzykę „spod samiuśkich Beskidów” 
i baca sprzedający „łoscypki”. W ustce, gdzie od lat 
niepodzielnie królują dorsz i syrenka,  
przez dwa dni władzę dzierżyli górale. 


