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Wizyta biskupa Kazimierza
Nycza u Ojca Âwi´tego

przypomnia∏a nam zwiàzki Papie-
˝a z ziemià koszaliƒsko-ko∏obrze-
skà. Si´gajà one dalej ni˝ do 1991
roku, kiedy goÊciliÊmy w diecezji
Jana Paw∏a II. Sà starsze od samej
diecezji. W Koszalinie Ojciec
Âwi´ty przypomnia∏ Dekalog,
przyjmowany przez wszystkich
chrzeÊcijan. W tym sensie by∏a to
wizyta ekumeniczna. I to sà dwa
tematy przewodnie dzisiejszego
numeru. ■

Ks. Andrzej Rother, proboszcz z GoÊcina,
mo˝e Êmia∏o uchodziç za specjalist´ od

pogody. ¸àczy go szczególna za˝y∏oÊç ze Êw.
Micha∏em Archanio∏em, wzywanym w przy-
padku b∏yskawic i niepogody, a jednoczeÊnie
patronem zabytkowego koÊció∏ka w Uniera-
dzu. „Oby Micha∏ Archanio∏ pokazywa∏ nam
same przychylne wiatry oraz Êwie˝y powiew
nadziei” – mówi ks. Andrzej, poproszony
o prognoz´ na ten rok. Proboszcz otacza tro-
skà wszystko, co wià˝e si´ z Patronem. Ostat-
nio wie˝´ wyremontowanego koÊció∏ka
w Unieradzu zwieƒczy∏a choràgiew w kszta∏-
cie Êw. Micha∏a Archanio∏a. W renowacji po-

mog∏o m.in. Starostwo
Ko∏obrzeskie i Stowarzy-
szenie „Bicykl”. W mie-
dzianej kuli umieszczono
histori´ remontu, mone-
ty oraz... map´ tras rowe-
rowych. ERA

POGODA DLA DIECEZJI

Ks. Andrzej Rother

i Antoni Szarmach

ze Stowarzyszenia
„Bicykl”
z choràgwià
Êw. Micha∏a
Archanio∏a

ZA TYDZIE¡

■ CZY ÂW. JAN CHRZCICIEL, który
przez 700 lat widnia∏ w herbie
Koszalina, powróci na swoje
miejsce? 

■ KATEDRALNY O¸TARZ. Dlaczego
suknia Maryi ma tak intensyw-
ny czerwony kolor?

■ W OÂRODKU ANIO¸ÓW STRÓ˚ÓW

w Ko∏obrzegu dzieci majà co-
raz lepsze warunki do sp´dza-
nia wakacji.

Apel biskupa

Czytajcie
„GoÊcia”
W niedziel´ 2 stycznia we wszyst-
kich koÊcio∏ach diecezji odczytano
list biskupa Kazimierza Nycza, za-
wierajàcy zach´t´ do czytania na-
szego tygodnika.

List nosi tytu∏ „Troska o przy-
j´cie do rodzin »GoÊcia Niedziel-
nego«”. Biskup podkreÊla koniecz-
noÊç przepowiadania Dobrej No-
winy za poÊrednictwem wszyst-
kich dost´pnych Êrodków maso-
wego przekazu. „Wszyscy wiemy,
jak wielki jest dziÊ napór z∏a i za-
trutej ideologii na ludzi wierzà-
cych”. Stàd tak ogromne znacze-
nie prasy katolickiej. „Potrzebny
jest taki goÊç w domu, który po-
mo˝e ludziom byç wierzàcymi
dzisiaj” – pisze bp K. Nycz. Zazna-
cza równie˝, ˝e jest mu znana
trudna sytuacja wielu rodzin, jed-
nak „tak, jak nie mo˝e brakowaç
grosza na wykszta∏cenie dzieci,
niech go nie braknie na jednà
przynajmniej gazet´ w tygodniu”.
„Kupujàc, po˝yczajcie innym po
przeczytaniu” – apeluje do wier-
nych.

ERA

Wieczerza wigilijna w Zak∏adzie Karnym w Czarnem

Nowa kaplica

Biskup Kazimierz Nycz tu˝ przed

Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia 

poÊwi´ci∏ nowà kaplic´ w Zak∏adzie

Karnym w Czarnem.

Chocia˝ plany utworzenia wi´-
ziennej kaplicy powsta∏y 15 lat te-
mu, to dopiero teraz uda∏o si´ je
zrealizowaç. „Remont i adaptacj´
kaplicy wykonali sami skazani” –
podkreÊla ks. Andrzej Pacholski,
proboszcz parafii w Czarnem i ka-
pelan tutejszego Zak∏adu Karnego.
Wyposa˝enie liturgiczne groma-
dzono ju˝ wczeÊniej: kielich jest

darem na Rok Wielkiego Jubileuszu
od poprzedniej dyrekcji Zak∏adu,
paten´ podarowa∏ obecny dyrektor,
p∏k Franciszek Tarasewicz, a kape-
lan ufundowa∏ szaty liturgiczne. Bi-
skup obejrza∏ wystaw´ szopek bo-
˝onarodzeniowych, plon ogólno-
polskiego konkursu dla skazanych
(na zdj´ciu). Póêniej, wspólnie ze
skazanymi i funkcjonariuszami, za-
siad∏ do wieczerzy wigilijnej.
W spotkaniu uczestniczy∏ p∏k
Krzysztof Olkowicz, dyrektor Okr´-
gowego Inspektoratu Wi´ziennic-
twa w Koszalinie.
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KO¸OBRZEG. Oryginalna bo˝o-
narodzeniowa szopka w kaplicy
OÊrodka Charytatywnego dla Dzie-
ci pw. Anio∏ów Stró˝ów w Ko∏o-
brzegu wzbudza zainteresowanie
nie tylko mieszkaƒców domu przy
ul. Kasprowicza. Od pi´ciu lat w jej
scenerii odbywajà si´ organizowa-
ne przez ks. Piotra Pop∏awskiego,
dyrektora oÊrodka, wieczory kol´-
dowe. Jak mówi ks. Piotr, chodzi∏o
mu o stworzenie warunków pod-
trzymania tradycji Êpiewu pi´k-
nych, polskich kol´d. Na ka˝de spo-
tkanie zapraszany jest biskup, któ-
ry dzieli si´ z obecnymi gaw´dà ko-

l´dowà. Kol´dy razem z obecnymi
w kaplicy i w oÊrodku Êpiewajà za-
proszeni goÊcie. W latach ubie-
g∏ych w oÊrodku Êpiewa∏a Teresa
Zi´ba, ko∏obrzeski chór „Cantabi-
le”, „Cantate Deo” z Koszalina, Ka-
mila ¸oziƒska z Ko∏obrzegu oraz 
s. Karen Trafankowska, nazaretanka
z Kalisza, która Êpiewa∏a sama
i z siostrà ze zgromadzenia,
a w ubieg∏ym roku z rodzonym bra-
tem Jaromirem Trafankowskim,
pracownikiem Teatru Wielkiego
w Poznaniu. W tym roku J. Trafan-
kowski oczekiwany jest w Ko∏o-
brzegu z ca∏à poznaƒskà ekipà.

Kaplica Stefanów
PO¸CZYN ZDRÓJ. Bp Kazi-
mierz Nycz dokona∏ poÊwi´ce-
nia nowej kaplicy w Zak∏adzie
Leczenia Uzdrowiskowego
„Gryf ”. W placówce jednorazo-
wo przebywa 400 osób, w tym
wiele takich, którym wczeÊniej
k∏opoty z poruszaniem unie-
mo˝liwia∏y wychodzenie do ko-
Êcio∏a. Patronem kaplicy jest Êw.
Stefan, a gospodarzem jego
imiennik – ks. Stefan Leszczyƒ-
ski, po∏czyƒski dziekan.

Ko∏obrzeskie wieczory kol´dowe

5 florenów 
za ∏amanie ko∏em
CENNIK US¸UG KATOW-
SKICH, uchwalony przez rad´
miejskà Koszalina w 1743 roku
mo˝na przeczytaç na ekspozycji
„Koszalin – od Êredniowiecza do
wspó∏czesnoÊci”. Autorkà pasjo-
nujàcej wystawy w koszaliƒskim
Muzeum jest Danuta Szewczyk
(na zdj´ciu). Urzàd miejskiego ka-
ta ustanowiono ju˝ w 1464 roku.
Cennik precyzyjnie wylicza i ró˝-
nicuje „us∏ugi” katowskie. Oprócz
∏amania ko∏em, kat inkasowa∏ te˝
pieniàdze za stawianie pod pr´-
gierzem oraz wpakowanie do
worka. Najtaƒsze by∏o wyp´dze-
nie opryszka z miasta, kosztowa-
∏o tylko 18 szylingów.

Ks. Piotr Pop∏awski na tle oryginalnej szopki bo˝onarodzeniowej

Dla ofiar tsunami

W NIEDZIEL¢ 9 STYCZNIA
we wszystkich koÊcio∏ach zbie-
rane b´dà datki na pomoc ofia-
rom kataklizmu w Azji. Ks. Bo-
gus∏aw Matusik (na zdj´ciu)
z diecezjalnej Caritas apeluje
o wsparcie akcji. Pieniàdze tra-
fià do Caritas w Azji i b´dà
przeznaczone na zakup tego,
czego w tej chwili ofiary po-
trzebujà najbardziej – koców,
namiotów, leków. Gotówka,
w odró˝nieniu od darów w na-
turze, umo˝liwia udzielenie
b∏yskawicznej pomocy. Ta for-
ma pomocy jest równie˝... taƒ-
sza, poniewa˝ nie obcià˝ajà jej
wysokie koszty transportu da-
rów. Podajemy konto, na które
wp∏acaç mo˝na pieniàdze: Cari-
tas Diecezji Koszaliƒsko-Ko∏o-
brzeskiej, 75 – 061 Koszalin; ul.
Bpa Czes∏awa Domina 8, PKO
BP S. A. I/0 Koszalin 82 1020
2791 0000 7102 0009 0639
„Trz´sienie ziemi” (bank nie po-
biera prowizji za wp∏at´).

Ciekawy biuletyn 

MIASTKO. Parafia NajÊwi´tszej
Maryi Panny Wspomo˝enia
Wiernych w Miastku (proboszcz
ks. Józef Turkiel) wydaje w∏asny
biuletyn. Okazuje si´, ˝e para-
fialny informator mo˝e byç cie-
kawie redagowany i dostarczaç
sporo wiedzy o wspólnocie.
W grudniowym numerze mia-
steckiego biuletynu mo˝na prze-
czytaç o rekolekcjach adwento-
wych, akcjach Caritas parafialnej
czy wynikach zbiórki na remonty
w koÊciele. Zamieszczono te˝
porzàdek kol´dy, podzi´kowania
dla parafian za wsparcie udziela-
ne cz∏onkom wspólnoty i rozli-
czenia finansowe. Parafia prowa-
dzi równie˝ ciekawà i aktualizo-
wanà na bie˝àco stron´ i
nternetowà www.miastko.kosza-
lin.opoka.org.pl.

Jeszcze o Êniadaniu

KOSZALIN. WczeÊniej informo-
waliÊmy o Êniadaniu dla bezdom-
nych na koszaliƒskim dworcu au-
tobusowym. Prawie 100 bezdom-
nych i rodzin ˝yjàcych w niedo-

statku przysz∏o do jad∏odajni „Po-
dró˝nik”, by wspólnie zasiàÊç do
Êwiàtecznego sto∏u. Ze wszystki-
mi ∏ama∏ si´ op∏atkiem bp Pawe∏
CieÊlik (na zdj´ciu).

Ks. Bogus∏aw Matusik zach´ca do wp∏at
dla ofiar azjatyckiego kataklizmu
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Danucie Szewczyk, autorce wystawy,
koszaliƒski kat nie straszny
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Biskup, filozof, teolog, Ojciec
KoÊcio∏a. Wraz ze swym bratem Ba-
zylim oraz Grzegorzem z Nazjanzu
nale˝y do trzech „ojców kapadoc-
kich”. Na II Soborze Powszechnym
w Konstantynopolu przyczyni∏ si´
do odrzucenia ariaƒskiej herezji. Do
jego poj´cia duchowoÊci – g∏´bo-
kiego ˝ycia duchowego, gdzie do-
Êwiadcza si´ Boga w swoim wn´trzu
i jednoÊci z Nim, nawiàzywaç b´dzie
ca∏a tradycja mistyczna na Wscho-
dzie i Zachodzie. By∏ jednym z do-
radców cesarza Teodozjusza Wiel-
kiego. Najcz´Êciej przedstawiany
z Ewangelià w r´ku. Wspomnienie:
10 stycznia.

�

Ka˝dy z was powinien umieÊciç
w swej duszy bojaêƒ i mi∏oÊç jako
silny i trwa∏y fundament; i umacniaç
je dobrymi uczynkami i wytrwa∏à
modlitwà.

�

Wszystkie istoty podlegajàce
wzrastaniu nie pozostajà na zawsze
takie same, ale przechodzà wcià˝
z jednego stanu do innego, podda-
ne nieustannie przemianie na lep-
sze lub gorsze... Otó˝ podlegaç
przemianie, znaczy rodziç si´ wcià˝
na nowo... (...) Narodziny sà skutka-
mi wolnego wyboru, tak ˝e w pe-
wien sposób to my sami jesteÊmy
w∏asnymi rodzicami, samodzielnie
stwarzamy samych siebie i poprzez
nasze wybory nadajemy sobie
kszta∏t, jakiego pragniemy. 

ERA

Kolejne plany renowacji 

koÊcio∏a Mariackiego

He∏m ju˝
sp∏acony
Koszty rekonstrukcji he∏mu wie˝y
koÊcio∏a Mariackiego w S∏upsku zo-
sta∏y sp∏acone. 

Po dokonaniu podsumowania
okaza∏o si´, ˝e w ostatniej przed-
Êwiàtecznej zbiórce zebrano kwot´
9500 z∏otych, pozosta∏à do sp∏ace-
nia nale˝noÊci wa∏brzyskiej firmie,
która wykonywa∏a prace na wie˝y
koÊcio∏a Mariackiego. W ten sposób
zakoƒczono trwajàcà 4 lata zbiórk´
na odbudow´ zwieƒczenia wie˝y.
Koszty wykonanych robót przekro-
czy∏y 800 tys. z∏.  Prowadzona jest
zbiórka na nowe oÊwietlenie gotyc-
kiego prezbiterium, na co potrzeba
ponad 10 tys. z∏. W planach jest od-
tworzenie zegarów wie˝owych oraz
wykonanie ma∏ego dzwonu, który
wzywa∏by wiernych na nabo˝eƒ-
stwa w niedziel´ oraz w dni po-
wszednie. Obecny dzwon by∏by
wówczas wykorzystywany jedynie
w wielkie Êwi´ta. 

KK

Âwiàteczne Êpiewanie w Wa∏czu

Gwiazdo Êwieç, kol´do leç...
Tu˝ przed wigilià Bo˝ego Narodzenia

uczniowie ze Spo∏ecznego Ogniska

Muzycznego wystàpili w Wa∏eckim

Centrum Kultury z koncertem kol´d

i pastora∏ek. 

WÊród prezentowanych przez
ma∏ych artystów utworów znalaz∏y
si´ zarówno najbardziej znane pol-
skie kol´dy, jak i piosenki Êwiàtecz-
ne z ca∏ego
Êwiata. Chór ist-
nieje zaledwie
od roku, a kieru-
je nim El˝bieta
Górna, dyrektor
Ogniska. M∏odzi
artyÊci wykonali
najpopularniejsze polskie kol´dy,
a tak˝e znanà z repertuaru Eleni
pastora∏k´ „Maleƒka Mi∏oÊç”. Jako
drugi wystàpi∏ dziewcz´cy zespó∏

wokalny pod kierownictwem El˝-
biety Sujki. Oprócz m∏odych woka-
listów Êwiàteczne utwory zapre-
zentowali równie˝ instrumentali-
Êci: duet i kwartet gitarowy oraz
trio d´te (dwie tràbki i klarnet).

Choç przygotowania do koncertu
trwa∏y zaledwie kilka tygodni,
a wi´kszoÊç artystów stanowili de-
biutanci, wyst´p zosta∏ oceniony
bardzo wysoko. 

AGNIESZKA SINDREWICZ
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Uczniowie Spo-
∏ecznego Ogniska
Muzycznego
w Wa∏czu pod-
czas Êwiàteczne-
go koncertu

Zniesienie ograniczeƒ chroniàcych m∏odzie˝

B´dzie ∏atwiej o wódk´
Sejm zliberalizowa∏ ustaw´ o wy-
chowaniu w trzeêwoÊci i przeciw-
dzia∏aniu alkoholizmowi pod pre-
tekstem u∏atwienia ˝ycia przedsi´-
biorcom. 

Zmiany idà w kierunku likwi-
dacji ograniczeƒ w handlu alkoho-

lem. WczeÊniej zniesiono przepi-
sy zakazujàce sprzeda˝y alkoholu
w pobli˝u szkó∏ i koÊcio∏ów.
Obecne zmiany idà jeszcze dalej.
Dotàd gminy mog∏y samodzielnie
decydowaç o liczbie punktów
sprzeda˝y alkoholu na swoim te-
renie, teraz limity nie b´dà ju˝
obowiàzywaç. Wychowawcy
ostrzegajà, ˝e umo˝liwi to ∏a-
twiejszy dost´p nieletnich do al-
koholu i wywo∏a nowe problemy,
pogarszajàce i tak ju˝ bardzo
trudnà sytuacj´. Najdziwniejsze
jest w tym wszystkim, ˝e w zbiu-
rokratyzowanej Polsce „u∏atwia-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej”
rozpocz´to od liberalizacji rynku
alkoholowego. Tymczasem na
Êwiecie zmiany idà w odwrotnym
kierunku. W Rosji parlament
wprowadzi∏ niedawno restrykcje
na sprzeda˝ oraz promocj´ piwa
(mi´dzy innymi zakaz reklamowa-
nia o okreÊlonej porze w telewi-
zji), a rzàd USA przygotowuje
ogólnonarodowà kampani´ edu-
kacyjnà dotyczàcà spo˝ycia alko-
holu przez osoby niepe∏noletnie. 
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Nasi Êwi´ci

Âw. Grzegorz
z Nyssy
(335–339)
Napisa∏ dzie∏a „Wielka modlitwa
katechetyczna” i „O doskona∏o-
Êci”. Uchodzi za ojca mistyki
chrzeÊcijaƒskiej.
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Sonda

O ZWIÑZKACH 
OJCA ÂWI¢TEGO 

Z POMORZEM MÓWIÑ:

ZBIGNIEW PTAK, 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY

DRAWSKO POMORSKIE

– Szczycimy si´
tym, ˝e nasz
wielki Rodak go-
Êci∏ na naszej
ziemi i wcià˝ ma
do niej senty-

ment. Mamy w Drawsku pa-
miàtkowy g∏az, a teraz za-
biegamy o podniesienie
rangi „szlaku papieskiego”.
Chcemy go uporzàdkowaç i
dobrze oznakowaç. Pi´kna
rzeka Drawa jest jednà
z nielicznych rzek polskich,
które p∏ynà z pó∏nocy na
po∏udnie, a wi´c w stron´
Watykanu.

ANNA KONSEK, 
STUDENTKA Z KRAKOWA

– Wiadomo mi,
˝e Ojciec Âwi´ty
kocha polskie Ta-
try, które prze-
mierzy∏ wzd∏u˝
i wszerz. Znane

jest te˝ jego zami∏owanie
do sportów narciarskich.
Nie wiedzia∏am jednak nic
o jego kajakowych wypra-
wach. To wspania∏a i pasjo-
nujàca historia, która po-
winna byç bardziej spopula-
ryzowana. Na pewno przyja-
d´ zobaczyç te miejsca, byç
mo˝e zaplanujemy jakiÊ
wspólny studencki wypad. 

ROMAN GNIOT Z URZ¢DU

MIEJSKIEGO W WA¸CZU

– Szlak kajako-
wy dolinà rzeki
Rurzycy jest
miejscem, gdzie
Jan Pawe∏ II sp´-
dza∏ wakacje.

Uznany zosta∏ tak˝eza je-
den ze 100 najpi´kniej-
szych krajobrazów w Pol-
sce. Po∏àczenie tych dwóch
faktów sprawia, i˝ jest bar-
dzo popularny i ch´tnie od-
wiedzany przez mi∏oÊników
kajakarstwa, w´dkarzy oraz
artystów.

Ziemia

koszaliƒsko-ko∏obrzeska

kojarzy si´ Ojcu

Âwi´temu nie tylko

z pielgrzymkà w 1991 roku.

To stàd w∏aÊnie przesiad∏ si´

– jak to sam okreÊli∏ –

„z kajaka na bark´

Piotrowà”.

tekst
TADEUSZ ROGOWSKI

Trudno w to uwierzyç, ale
wszystkie godnoÊci ko-
Êcielne Karola Wojty∏y wià-
˝à si´ w jakiÊ sposób z...

kajakami. W 1958 r. podczas sp∏ywu
rzekà ¸ynà otrzymuje wiadomoÊç
o nominacji na biskupa. W 1964 r.
jako dopiero co mianowany arcybi-
skup metropolita krakowski uczest-
niczy w sp∏ywie po rzece S∏upi.
W 1967 r. tu˝ po otrzymaniu z ràk
papie˝a Paw∏a VI nominacji kardy-
nalskiej trafia wprost z Watykanu
nad rzek´ Draw´. Ostatnie kajako-
we wakacje sp´dza na Jeziorze
Kr´psko ko∏o Wa∏cza w 1978 r. Dwa
miesiàce póêniej zostaje papie˝em. 

Rodzinka

Zacz´∏o si´ we wczesnych la-
tach pi´çdziesiàtych od spotkania
grupy krakowskich studentów
z m∏odym ksi´dzem Karolem Woj-
ty∏à. Stalinizm próbowa∏ urobiç stu-
denckà m∏odzie˝ na mod∏´ komu-
nistycznà, czyniàc ogromne spusto-
szenie w sferze moralnoÊci i ducha.
M∏odzi szukali sensu ˝ycia i bronili
si´ przed komunistycznà indoktry-
nacjà. Potrzebowali przewodnika
i znaleêli go w osobie m∏odego

ksi´dza, zajmujàcego si´
duszpasterstwem akade-
mickim. Z czasem grupa
si´ rozros∏a, a wi´zi za-
cieÊni∏y. Po kilku latach
mogli ju˝ nazywaç siebie
„Rodzinkà”. Ksiàdz, biskup, wresz-
cie kardyna∏ Wojty∏a jest z nimi
wsz´dzie – najpierw na kajakach
i górskich w´drówkach, póêniej
udziela im Êlubów i chrzci dzieci.

Duszpasterstwo 
turystyczne

Sam ksiàdz Wojty∏a poczàtko-
wo uprawia turystyk´ dla wypo-
czynku. Jednak z czasem – jak
wspomina – „zorientowa∏em si´,
˝e wypoczynek ten mo˝na wyko-
rzystaç je˝eli nie bardziej po ka-
p∏aƒsku, to z pewnoÊcià bardziej
po duszpastersku”. Praca szybko
przynosi owoce. Ju˝ po kilku latach
Jerzy Ciesielski, „admira∏” wodniac-
kich wypraw, mo˝e napisaç w arty-
kule opublikowanym w „Homo
Dei”: „MyÊl´, ˝e duszpasterstwo
powinno obejmowaç ca∏ego cz∏o-
wieka z jego zainteresowaniami
i problemami, pracà i odpoczyn-
kiem, z jego aktualnym stylem ˝y-

cia. Mo˝na powiedzieç,
˝e duszpasterstwo ma
odkrywaç i pokazywaç
mo˝liwoÊci asymilowania
wszystkich zdrowych
wartoÊci ˝ycia”.

Kiedy ranne 
wstajà zorze...

Dzieƒ rozpoczyna∏ si´ wraz
z brzaskiem. Ks. Wojty∏a wsta-
wa∏ najwczeÊniej, goli∏ si´, kàpa∏
i oddawa∏ modlitwie. Po Mszy
Êw. prowadzi∏ rozmowy z m∏o-
dzie˝à, s∏ucha∏ spowiedzi w ka-
jaku nazywanym konfesjona∏em.
Póêniej by∏ czas na modlitw´.
Zachowa∏o si´ zdj´cie, na któ-
rym widaç ks. Wojty∏´ zag∏´bio-
nego w lekturze, w znierucho-
mia∏ym wÊród szuwarów kajaku.
„Z pewnoÊcià bardzo kocha∏
przyrod´ – wspomina jego przy-
jaciel ks. Mieczys∏aw Maliƒski. –
W takim obcowaniu z przyrodà
nabiera szczególnego znaczenia
nie tylko ludzka wra˝liwoÊç na
jej pi´kno, ale tak˝e pewna
sprawnoÊç, która warunkuje
i umo˝liwia jakàÊ intymnà bli-
skoÊç z naturà”.

Z pomorsk

Z kajaka na bark

Wujek p∏ywa∏ 
na starym kajaku
o wdzi´cznej 
nazwie „Kalosz”
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Msza Êwi´ta na szlaku
Do legendy przesz∏y ju˝ wod-

niackie Msze Êw. Za o∏tarz s∏u˝y∏y
odwrócone kajaki oraz skrzy˝o-
wane wios∏a. Âwiece pali∏y si´
w kocherach. Wojciech Heydel

wspomina: „Wujek mia∏ specjalny
turystyczny sprz´t liturgiczny...
Ca∏oÊç mieÊci∏a si´ w szaroniebie-
skim worku zawiàzanym na ta-
siemki”. Niekiedy okolicznoÊci
zmusza∏y do odprawiania Eucha-
rystii w namiocie. „O∏tarz mieÊci∏
si´ u wejÊcia na sk∏adanym stoli-
ku, a myÊmy stali na zewnàtrz.
W razie koniecznoÊci mo˝na by∏o
tak zamknàç namiot, ˝e celebrans
by∏by zupe∏nie niewidoczny, a lu-
dzie rozeszliby si´ w ró˝nych kie-
runkach” – wspomina Wojciech
Heydel. Czasy by∏y niepewne,
a komunistyczne w∏adze wyczulo-
ne na ka˝dy przejaw „publicznego
kultu religijnego”.

Wujek w „Kaloszu”

Po Êniadaniu „Rodzinka” ru-
sza∏a w drog´. Wujek – bo taki
przydomek otrzyma∏ ks. Wojty∏a –
p∏ynà∏ na starym kajaku
o pieszczotliwej nazwie
„Kalosz”. Cz´sto jednak
przesiada∏ si´ na któryÊ
z innych kajaków, aby po-

dyskutowaç z uczestnikami wy-
prawy. Odznacza∏ si´ znakomità
kondycjà fizycznà. Jak wspomina
jeden ze wspó∏towarzyszy, potra-
fi∏ przep∏ynàç jezioro o szerokoÊci
800 metrów tam i z powrotem.
Posi∏ki by∏y niewyszukane, pocho-
dzi∏y g∏ównie z puszek i s∏ojów
z gotowymi potrawami. Ks. Woj-
ty∏a, chocia˝ by∏ zwolniony ze
zwyk∏ych zaj´ç, nie zawsze korzy-
sta∏ z przywileju i cz´sto w∏àcza∏
si´ do prac porzàdkowych, jak
choçby zmywanie naczyƒ. 

Zaci´ty zawodnik

Co kilka dni obchodzono tak
zwany Dzieƒ Turysty. Tego dnia
wolno by∏o robiç wszystko,
oprócz... uprawiania turystyki.
Spano do po∏udnia, póêniej zbie-
rano grzyby, urzàdzano krótkie
wypady do pobliskich miejscowo-

Êci lub grano w bryd˝a.
Wielkim wydarzeniem
by∏ mecz pi∏ki no˝nej.
„Wujek nale˝a∏ do naj-
bardziej zaci´tych za-

wodników, a nawet raz zosta∏
sfaulowany i chodzi∏ potem kilka
dni z obanda˝owanà nogà” –
wspomina jeden z uczestników
kajakowych wypraw. Wieczorami
Êpiewano pieÊni harcerskie i lu-
dowe. Nie brakowa∏o zabawnych
improwizacji i drobnych insceni-
zacji. Wujek ch´tnie uczestniczy∏
w pojedynku na dok∏adanie ko-
lejnych zwrotek do znanych pie-
Êni. Na zakoƒczenie sp∏ywu wy-
g∏asza∏ mow´, nazywanà przez
uczestników wyprawy exposé.
„Z niezwyk∏ym taktem Wujek
umia∏ przekazaç powa˝ne treÊci
w lekkiej formie” – wspomina
Krzysztof Rybicki.

�

Kardyna∏ Karol Wojty∏a po wy-
padzie w 1978 r. na Jezioro Kr´p-
sko nigdy ju˝ nie powróci∏ na ka-
jakowe szlaki. Ale nigdy te˝ o nich
nie zapomnia∏. Podczas pobytu
w Polsce w 1997 r. ktoÊ nawiàza∏
do kajakowych wypadów. „Wspo-
mnienia te zosta∏y na zawsze
w moim sercu i w modlitwie” –
odpowiedzia∏ Papie˝. �
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V

Jerzy – wówczas m∏ody in˝ynier, dzi-

siaj kandydat na o∏tarze – odgrywa∏

g∏ównà rol´ w organizowaniu duszpa-

sterstwa wokó∏ ks. Wojty∏y. „By∏ tym,

co wyra˝a si´ w francuskim okreÊle-

niu chef naturel, ale zdolnoÊç kiero-

wania umia∏ obracaç na po˝ytek in-

nych” – powie o nim po latach arcy-

biskup krakowski. Zami∏owanie do

pieszej i wodnej w∏ócz´gi wyniós∏

z harcerstwa. Uprawia∏ kolarstwo,

gra∏ w koszykówk´ w barwach klubu

„Cracovia”. Latem 1970 roku wyje-

cha∏, jako polski in˝ynier, do stolicy

Sudanu. Zginà∏ 9 paêdziernika 1970

roku w katastrofie statku na Nilu.

�

JERZY CIESIELSKI

omorskiego jeziora Kr´psko do Watykanu 

rk´ Piotrowà

Arcybiskup Karol

Wojty∏a oraz Danuta

i Jerzy Ciesielscy
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W dziejach KoÊcio∏a niemal˝e od 

samego poczàtku istnia∏y podzia∏y

i schizmy. Niektóre doprowadzi∏y do

roz∏amów trwajàcych do dzisiaj. 

Poczàwszy od III wieku, kolejno
od∏àczajà si´ od KoÊcio∏a donatyÊci,
arianie, pelagianie, nestorianie... Li-
sta jest d∏uga. Jednak najpowa˝niej-
sze roz∏amy majà dopiero nadejÊç.

Schizma wschodnia

Konflikt narasta od wieków.
Najpierw, w V wieku, dochodzi do
politycznego podzia∏u cesarstwa
rzymskiego na wschodnie i zachod-
nie. Nak∏adajà si´ na to kulturowe
odr´bnoÊci oraz odmienne trady-
cje. Najazdy barbarzyƒców pot´gu-
jà wzajemnà niech´ç i odmiennoÊç,
a nawet pociàgajà za sobà czasowe
zerwanie ∏àcznoÊci pomi´dzy
Wschodem a Zachodem. Dochodzà
do tego powa˝ne spory doktrynal-
ne. 16 lipca 1054 r. KoÊció∏ Wschod-
ni (Konstantynopol) i Zachodni
(Rzym), stanowiàce dotàd ca∏oÊç,
stajà si´ odr´bnymi wspólnotami
wiernych, obrzucajàc si´ wzajemnie
ekskomunikà. KoÊció∏ dzieli si´ na
katolicyzm i prawos∏awie.

Schizma zachodnia

Bolesnym podzia∏em w ∏onie
samego KoÊcio∏a jest tzw. wielka
schizma zachodnia. Na poczàtku
XIV wieku nast´puje
przeniesienie Stolicy Apo-
stolskiej do Awinionu we
Francji. Po powrocie pa-
pie˝a do Rzymu francuscy
kardyna∏owie osadzajà na

tronie awinioƒskim swo-
jego kandydata – antypa-
pie˝a. Sobór w Konstancji
(1414–1428) przywraca
utraconà jednoÊç, odwo-
∏ujàc z urz´du dwóch pa-
pie˝y i obierajàc trzecie-
go – Marcina V. Cenà za-
˝egnania schizmy jest
jednak koncyliaryzm, g∏o-
szàcy wy˝szoÊç soboru
nad papie˝em Trzeba b´dzie jesz-
cze wieków, ˝eby nastàpi∏ powrót
do koncepcji silnego papiestwa.

Reformacja

Najpowa˝niejszy wstrzàs w ∏o-
nie KoÊcio∏a nast´puje w 1517 ro-
ku. Marcin Luter na drzwiach kate-
dry w Wittenberdze wiesza 95 tez
wzywajàcych do reformy katolickiej

nauki o odpustach oraz
˝ycia religijnego w Ko-
Êciele. Zasadniczym auto-
rytetem w sprawach wia-
ry czyni Pismo Âwi´te,
przekreÊlajàc tym samym

wag´ orzeczeƒ papie˝y,
uchwa∏y soborów i auto-
rytet Ojców KoÊcio∏a. We-
zwany na sejm w Worma-
cji, podtrzymuje swoje
tezy. Ju˝ w 1525 roku
zsekularyzowany zakon
krzy˝acki w Prusach staje
si´ pierwszym paƒstwem
luteraƒskim (protestanc-
kim). W 1529 r. niektóre

ksi´stwa i miasta niemieckie wypo-
wiadajà si´ przeciwko cesarzowi
i KoÊcio∏owi papieskiemu. JednoÊç
wyznaniowa ∏aciƒskiej Europy zo-
staje rozbita. 

ER
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KoÊció∏ podzielony

Schizmy, podzia∏y, herezje
Rzecznik tolerancji

Pawe∏ 
W∏odkowic
Kilka lat temu do Szko∏y Wy˝szej
imienia Paw∏a W∏odkowica
w P∏ocku zadzwoni∏ m´˝czyzna
i poprosi∏ o rozmow´ z... panem
Paw∏em W∏odkowicem. 

Prof. Eugenia Weso∏owska ze
stoickim spokojem odpowiedzia∏a,
˝e proszony do telefonu zmar∏
w 1435 roku. To anegdotyczne ju˝
wydarzenie ukazuje, jak ma∏o zna-
ny jest w Polsce jeden z najwybit-
niejszych myÊlicieli, twórca zasady

tolerancji religijnej w prawie mi´-
dzynarodowym.

Pawe∏ W∏odkowic (1370–1435)
by∏ prawnikiem i dyplomatà, uczo-
nym, rektorem Akademii Krakow-
skiej, obroƒcà interesów Polski
w sporach z Krzy˝akami. W latach
1414–1418 bra∏ udzia∏ w soborze
w Konstancji, gdzie wystàpi∏ ze
s∏awnym traktatem „O w∏adzy cesa-
rza i papie˝a nad niewiernymi”.
Uzasadnia∏ w nim, ˝e miecz nie
powinien byç narz´dziem krze-
wienia wiary. Poglàdy te wywo∏a∏y
niezwykle gwa∏townà polemik´
ze strony krzy˝ackiej, bowiem
wzgl´dami religijnymi uzasadniali
oni swoje zaborcze zap´dy poli-
tyczne. W∏odkowic, g∏oszàc zasa-
d´ tolerancji religijnej w polityce,
dzielnie zwalcza∏ wywody prze-
ciwnika. Co osobliwsze, zaznacza∏
z dumà, ˝e zajmujàc takie stano-
wisko, „czyni to nie jako ambasa-
dor, lecz jako uczony”.
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Sobór w Konstancji, miniatura 
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POLSKA TOLERANCJA
W Êwiecie rosnàcej

nietolerancji religij-

nej Królestwo Polski

i Litwy zajmowa∏o

pozycj´ wyjàtkowà.

Na jego rozleg∏ych

obszarach o bardzo zró˝nicowanej

ludnoÊci istnia∏a barwna religijna

mozaika – katolicyzmu, prawos∏a-

wia, judaizmu i islamu... W tym

okresie Polska rzeczywiÊcie mog∏a

si´ poszczyciç swojà rolà zarówno

przedmurza chrzeÊcijaƒstwa przed

zagro˝eniem ze strony Tatarów

i Turków, jak i najwi´kszej w Europie

przystani tolerancji religijnej. 

NORMAN DAVIES

„Europa”

Marcin Luter
broni swoich tez
przed cesarzem
Karolem V
na sejmie
w Wormacji 

Cesarz bizantyjski
w otoczeniu
stanów. Schizm´
wschodnià
spowodowa∏y
ró˝nice kulturowe,
polityczne
i doktrynalne
pomi´dzy
Konstantynopolem
i Rzymem.
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Ciàgle jestem na etapie poznawania parafii,
w której pracuj´ zaledwie rok. Kiedy tu przysze-
d∏em, spotka∏em si´ z du˝à ˝yczliwoÊcià i otwar-
toÊcià wielu parafian, bardzo ch´tnych do pomo-
cy i wspó∏pracy. Dzi´ki tej pomocy i ofiarnoÊci za-
raz na poczàtku mojej pracy uda∏o si´ doÊç du˝o
zrobiç, szczególnie na plebanii, gdzie wymienili-
Êmy wszystkie okna. W ostatnim czasie okna zo-
sta∏y wymienione tak˝e w salce w kancelarii para-
fialnej i w zakrystii. Szczególnie wdzi´czny je-
stem za pomoc dyrektorowi PZZ Stois∏aw Albino-
wi Badowerowi oraz Lucynie i Kazimierzowi Paro-
lom. MyÊl´, ˝e to, co zosta∏o zrobione w tej para-
fii, szczególnie jeÊli chodzi o duszpasterstwo i na-
bo˝eƒstwa, takie jak nowenna do Êw. Antoniego
we wtorek, do Matki Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy
w Êrod´ i Koronka do Mi∏osierdzia Bo˝ego w pià-
tek, nale˝y kontynuowaç i dà˝yç do wi´kszej fre-
kwencji wiernych, zw∏aszcza jeÊli chodzi o nie-
dzielnà Eucharysti´.

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Êw. Antoniego Padewskiego w MÊcicach

Wspólnota ludzi ˝yczliwych

KS. W¸ODZIMIERZ
MILEWSKI

ukoƒczy∏ seminarium w Pa-

rady˝u. Âwiecenia kap∏aƒskie

przyjà∏ w 1981 r. w S∏upsku

z ràk bpa Ignacego Je˝a. Wi-

kariusz w S∏awnie oraz pro-

boszcz, kolejno – w S∏awsku,

w nowo utworzonej parafii

Êw. Ignacego z Loyoli w Ko-

szalinie, Âmiechowie i MÊci-

cach.

koszalin@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Pi∏sudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel. (94) 3411-277, faks (94) 3410-314
Redagujà: ks. Edward Sienkiewicz – dyrektor oddzia∏u,
Tadeusz Rogowski

G
O

Âå
N

IE
D

Z
IE

L
N

Y
9

st
yc

zn
ia

20
05

VIII

KOSZALI¡SKO-KO¸OBRZESKI

NowoczesnoÊç i tradycja 

– w gospodarce, kulturze 

i ˝yciu religijnym – splatajà

si´ tutaj ze sobà i zgodnie

wspó∏istniejà. 

MÊcice to du˝y oÊro-
dek nowoczesnego prze-
mys∏u rolnego, z krajobra-
zem naznaczonym pot´˝-
nymi elewatorami zbo˝o-
wymi. Jamno a˝ do ostat-
niej wojny by∏o jednym
z najstarszych oÊrodków
kultury s∏owiaƒskiej na Po-
morzu Ârodkowym, two-
rzàcym swoistà enklaw´
wÊród ˝ywio∏u niemieckie-
go, nazywanà przez etno-
grafów „kulturà jamneƒ-
skà”. 

Pi´ç stuleci

Ró˝nica mi´dzy naj-
starszym a najm∏odszym
koÊcio∏em w parafii wy-
nosi prawie 500 lat! Obok
nowego koÊcio∏a parafial-
nego, poÊwi´conego w
1996 r., jest te˝ zabytko-
wy koÊció∏ filialny w Jam-
nie, pochodzàcy z XV
wieku (wyremontowany
i przygotowany do uro-
czystego poÊwi´cenia
przez ks. Tadeusza Na-
wrota). Jamno by∏o daw-
niej typowà wioskà rybac-
kà. Obecnie mieszka tu
liczna grupa rolników
oraz nowych przybyszów
– domy budujà zarówno
tubylcy, jak i przyjezdni.
Wszyscy tworzà nowà i –
jak mówi ks. Milewski –
˝yczliwà i dobrze zorga-
nizowanà spo∏ecznoÊç.
Niedaleko Jamna znajduje
si´ stara wieÊ ¸abusz,
która tak˝e szybko si´
rozwija.

Ró˝aniec i gitara

Nowe formy dzia∏alno-
Êci Êwieckich istniejà obok
form tradycyjnych. Pr´˝nie
dzia∏a Caritas, która wraz
z Akcjà Katolickà ka˝dego
roku przygotowuje na Êw.
Miko∏aja ponad 400 paczek
dla dzieci. Dobrze i pomy-
s∏owo organizowany jest
Dzieƒ Papieski. Powsta∏y
i dzia∏ajà grupy szensztac-
kie – rodzin, m∏odzie˝y
i dzieci. Sà tak˝e grupy ˚y-
wego Ró˝aƒca, no i oczywi-
Êcie ministranci. Duszpa-
sterstwo uwzgl´dnia po-
trzeby zarówno najstar-
szych, jak i najm∏odszych.
Z dobrym przyj´ciem para-
fian spotka∏a si´ propozycja
proboszcza, dotyczàca od-
wiedzania chorych (jest
wÊród nich parafianka liczà-
ca sobie 105 lat!) z Naj-
Êwi´tszym Sakramentem.
Ks. Milewski wraz z dwie-
ma katechetkami naucza

religii w dwóch szko∏ach
podstawowych oraz gimna-
zjum. Z parafià bardzo do-
brze wspó∏pracujà nauczy-
ciele, zw∏aszcza podczas
rekolekcji wielkopostnych. 

Dojrza∏a wspólnota

Szacunek dla tradycji
przy jednoczesnym otwar-
ciu na to, co nowe, przy-
nosi nieoczekiwane rezul-
taty. Powoli kszta∏tuje si´
i dojrzewa wspólnota. Do-
brze uk∏ada si´ wspó∏pra-
ca parafii z zak∏adami m∏y-
narskimi, z Urz´dem Gmi-
ny w B´dzinie oraz nieza-
wodnymi stra˝akami.
W salce katechetycznej
funkcjonuje Êwietlica pro-
wadzona przez Towarzy-
stwo Przyjació∏ Dzieci. Co-
dziennie dociera tutaj
transport Êwie˝ych bu∏e-
czek z B´dzina – prezent
od piekarni „Bajgiel”.
KS. EDWARD SIENKIEWICZ
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Zapraszamy na Msze Êw. w niedziele i Êwi´ta:

■ Msze Êw. w niedziele i Êwi´ta: w koÊciele parafialnym 

– 8.30, 12.00, 18.00; w Jamnie – 10.00

■ W dzieƒ powszedni w koÊciele parafialnym: godz. 17.00

KoÊció∏ parafialny
pw. Êw. Antoniego 

Padewskiego w MÊcicach
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