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KOŚCIOŁA ŚW. ANTONIEGO W PILE w 
relacji Krzysztofa Dęgi

  ODWIEDZIMY PARAFIĘ Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi 
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W         Karlinie odbył się
XIII Bieg Papieski, 

przemianowany w tym ro-
ku na Bieg Papieski im. Jana 
Pawła II. Tym razem na star-
cie stawiła się rekordowa 
liczba ponad 200 zawodni-
ków. O biegu musi być coraz 
głośniej, skoro do Karlina – 
oprócz obecnych co roku za-
wodników z Ukrainy i Biało-
rusi – przyjechała grupa bie-
gaczy z Kenii, a nawet za-
wodnik z Kanady. Cechą 
szczególną karlińskiego Bie-
gu jest wspaniała atmosfe-
ra zawodów. Zapraszam do 
relacji Karoliny Pawłowskiej 
wewnątrz numeru.            

I to dwa razy! „Obawiałem się, że jakiś łow-
ca talentów mnie zobaczy i będzie chciał 

namówić do gry w ekstraklasie. Wolałem 
nie ryzykować” – tłumaczy „Gościowi” ks. 
Zbigniew Ryckiewicz, proboszcz parafii 
św. Wojciecha w Kołobrzegu. A wydarzy-
ło się to podczas turnieju dla ministran-
tów dekanatu Kołobrzeg, rozgrywanego 
w Korzystnie. Atmosfera ministranckiej 
zabawy i humoru udzieliła się wszystkim 
uczestnikom festynu. Wcześniej jednak od-
była się Msza św. oraz uroczystość nadania 
odznak wzorowego ministranta. Festyn w 
Korzystnie zgromadził wielu zawodników 
i liczną publiczność. Były gry i konkursy, 
panie przygotowały grochówkę i ciasta do-

mowego wypieku, a wójt 
gminy Kołobrzeg Tadeusz 
Kowalski ufundował na-
grody dla zawodników.  
 TR

KS. ZBIGNIEW NIE TRAFIŁ DO BRAMKI!
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Wspólnota „Emanuel” przy-
gotowała propozycję dla osób, 
które nie wyjadą do Kolonii na 
Spotkanie Młodych.

Spotkanie Młodych w Kolonii 
będzie można wspólnie przeży-
wać w sobotę 20 sierpnia na Gó-
rze Chełmskiej. Początek o go-
dzinie 11.00. W programie m.in. 
radosna modlitwa uwielbienia, 
konferencja i koncert. Po połu-
dniu odprawiona zostanie Msza 
św. Wieczorem młodzież będzie 
uczestniczyć via satelita w spotka-
niu z papieżem Benedyktem XVI 
w Kolonii. Zakończenie około pół-
nocy w kościele Ducha Świętego, 
po zejściu z Góry Chełmskiej w 
Procesji Światła. Szczegółowe in-
formacje na stronie internetowej 
www.spotkanie-mlodych.kosza-
lin.opoka.info. Zgłoszenia moż-
na składać pocztą elektroniczną 
koszalin@emmanuel.info.pl lub 
telefonicznie (094) 34 06 302. 
Patronat honorowy nad kosza-
lińskim spotkaniem objął bp K. 
Nycz.  ERA

Spotkanie dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

O katechezie

Wybór miejsca spotkania 
nie był przypadkowy. Bp Kazi-
mierz Nycz jest przewodniczą-
cym Komisji Wychowania Ka-
tolickiego Konferencji Episko-
patu Polski i podczas ubiegło-
rocznego zjazdu dyrektorów, 
kiedy już było wiadomo, że bę-
dzie ordynariuszem w Koszali-
nie, na miejsce zjazdu wybrano 
Pomorze Środkowe. W tym ro-
ku dyskusja dotyczyła głównie 

nowego kate-
chizmu dla do-
rosłych, dusz-
pasterstwa ka-
techetycznego przy parafiach 
oraz innych aktualnych proble-
mów. Pierwszego dnia wysłu-
chano kilku wykładów, następ-
nego dnia odbyły się warsztaty, 
pozwalające na wymianę infor-
macji oraz podzielenie się do-
świadczeniami. Uczestników 
spotkania interesował rów-
nież Kościół koszalińsko-koło-
brzeski oraz region – zwiedzi-
li m.in. kolegiatę kołobrzeską, 
byli też w sanktuarium na Gó-
rze Chełmskiej. 

 

ES

W Grzybowie koło Kołobrzegu 
spotkali się w piątek 16 czerwca
dyrektorzy Wydziałów 
Katechetycznych z całej Polski.

Razem z „Emanuelem”

Kolonia 
na miejscu
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Bp K. Nycz 
na sali obrad
w Grzybowie



G O Ś Ć  K O S Z A L I Ń S K O - K O Ł O B R Z E S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
26

 c
ze

rw
ca

 2
00

5

II

„Columbus” zawinął do Kołobrzegu

KOŁOBRZEG. Pod koniec 
maja przypłynął z portu Bal-
tijsk na redę portu Kołobrzeg 
statek pasażerski z 368 pasa-
żerami i 168 członkami załogi 
M/V „C. Columbus”. Wyciecz-
kowiec kolos (144 metry dłu-
gości), pozostał na redzie do 
wieczora, następnie popłynął 

do Świnoujścia. W czasie po-
stoju na redzie pasażerowie i 
załoga przewożeni byli na ląd 
statkiem pasażerskim „Moni-
ka III” Kołobrzeskiej Żeglugi 
Pasażerskiej. Z brzegu podzi-
wiały kolosa tłumy kołobrze-
żan, turystów i kuracjuszy (na 
zdjęciu).

Wspaniała Dagmara 
SŁUPSK. Już po raz trze-
ci Słupsk ma swoją laureatkę 
w ogólnopolskim konkursie 
„Ośmiu Wspaniałych”, jest nią 
Dagmara Krysiak (na zdjęciu), 
uczennica Gimnazjum nr 2 w 
Słupsku. Laureaci zostali ogło-
szeni 11 czerwca na uroczystej 
gali w Częstochowie. Wolon-
tariuszka Dagmara, aby poma-
gać niesłyszącym i niewidzącym, 
uczy się języka migowego i alfa-
betu Braille’a. W swojej szkole 
organizuje wiele akcji charyta-
tywnych, pomaga rówieśnikom 
w nauce. Swoją działalność trak-
tuje jako misję i dar, którym na-
leży się dzielić. 

Burmistrz ściąga posiłki
BIAŁOGARD. Kiedy ukaże 
się ten numer „Gościa”, zna-
ne już będą wyniki kolejnej, 
37. „Bitwy o krowę”, sięgają-
cej tradycją do autentyczne-
go wydarzenia ze średniowie-
cza,  toczonej między Świdwi-
nem i Białogardem (w jednym 
z kolejnych numerów zamie-
ścimy relację z turnieju). Dwa 
lata z rzędu turniejową nagro-
dę – „Krowie rogi” zdobywał 
Świdwin. Burmistrz Białogardu 
Stefan Strzałkowski (na zdję-
ciu) najwyraźniej nie może się 
z tym pogodzić. Na specjalnie 
zwołanej konferencji zapowie-
dział, występując w otoczeniu 

zaciężnych hufców zbrojnych, 
że tym razem Świdwinowi nie 
pójdzie tak łatwo.

Bocian w Koszalinie     
KOSZALIN. Prezydent mia-
sta Mirosław Mikietyński oso-
biście otworzył w ratuszu wy-
stawę „Bociani świat”. W ten 
sposób miasto włączyło się 
w akcję „Bocian”, ogłoszo-
ną przez Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Przyrody „Pro Na-
tura”. Jak zapewniają organi-
zatorzy, stanowi to okazję do 
zwrócenia uwagi na szczegól-
ne miejsce bocianów w pol-
skiej kulturze i krajobrazie, 
na jego zagrożenia i potrze-
bę ochrony. O żabie – sym-
bolu starań Koszalina o utwo-

rzenie województwa środko-
wopomorskiego – tym razem 
nic nie było.

Rybacy nie ustępują
KOŁOBRZEG. Przedstawicie-
le komisji rybołówstwa Parla-
mentu Europejskiego przyje-
chali do kołobrzeskich ryba-
ków, aby wysłuchać skarg i pre-
tensji. Rybacy nie owijali w ba-
wełnę – uważają oni, że zarów-
no polski rząd, jak i urzędnicy 
z Brukseli swoją niekompeten-
cją doprowadzą ich do upadku. 

Rybacy chcą za unijne pienią-
dze modernizować flotę, do-
magają się finansowego wspar-
cia organizacji producenckich 
oraz zwiększenia limitów na 
połów dorszy. Przedstawicie-
le Parlamentu Europejskiego 
obiecali, że będą bronić intere-
sów rybaków. Czas pokaże, czy 
wywiążą się z obietnicy.

Akcja Caritas 
KOSZALIN. Ponad 40 osób 
skorzystało z możliwości bez-
płatnego przebadania słuchu w 
trakcie wspólnej akcji diecezjal-
nej Caritas i firmy Aston. Oka-
zało się, że 20 osób ma ubytki 
słuchu. Zostały one skierowa-

ne na konsultację ze specjali-
stą i poinformowane o dalszym 
postępowaniu umożliwiającym 
normalne życie. W związku z 
dużym zainteresowaniem, Ca-
ritas planuje powtórzenie akcji 
po wakacjach.

Kołobrzescy rybacy na jednej z narad w porcie
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W niedzielę 12 czerwca 
w Pile uroczyście obcho- 
dzono 75. rocznicę kon- 
sekracji kościoła pw. św. 
Antoniego.

„Ten jubileusz każe nam 
spojrzeć w przeszłość. War-
to choćby wspomnieć o 
pierwszym proboszczu pa-
rafii księdzu Jerzym Ruma-
ku. Przez wiele lat probosz-
czem był tu ksiądz Przemy-
sław Knap, a także wielu in-
nych. Warto w tym momen-
cie podziękować im za wie-
loletnią pracę i poświęce-
nie” – mówił biskup Kazi-
mierz Nycz podczas uroczy-
stej Mszy Świętej z okazji ju-
bileuszu. Grupy i wspólnoty 
działające w parafii ufundo-

wały nowy mszalny dzwon, a 
także stułę i ewangeliarz. Po 
południu odbył się festyn dla 
parafian, a wieczorem kon-
cert pieśni religijnych w wy-
konaniu Tomka Kamińskie-
go, który zaśpiewał swoje 
największe przeboje.

Budowę kościoła pod we-
zwaniem świętego Antonie-
go rozpoczęto w 1928 ro-
ku, a zakończono dwa lata 
później. Konsekracji doko-
nano 16 czerwca 1929 roku. 
Modernistyczny kształt ko-
ścioła był, jak na owe czasy, 
bardzo odważnym przedsię-
wzięciem. 

KRZYSZTOF DĘGA

Więcej o kościele w jednym 
z najbliższych numerów GN

W czwartek 2 czerwca w słupskim 
ratuszu podpisano deklarację 
o powołaniu Związku Miast 
i Gmin Papieskich.

Na zaproszenie prezydenta 
Słupska Macieja Kobylińskie-
go przybyli prezydenci, wójto-
wie i burmistrzowie Bydgosz-
czy, Częstochowy, Domaradza, 
Drawska Pomorskiego, Dydy-
ni, Gniezna, Grudziądza, Ino-
wrocławia, Krakowa, Mławy, 
Opoczna, Pabianic, Radomia, 
Skrzyszowa, Torunia i oczywi-
ście Słupska.

Sygnatariuszy deklaracji 
łączy jedno – ich miasta 
nadały honorowe obywatel-
stwo papieżowi Janowi Paw-
łowi II. Powstające stowarzy-
szenie ma współpracować na 
wielu płaszczyznach, między 
innymi naukowej i kulturalnej 
(organizacja wystaw, prze-
glądów teatralnych). Przede 

wszystkim jednak ma 
kultywować pamięć o 
postaci i dziele Pa-
pieża Polaka. W cza-
sie pierwszego spo-
tkania organizacyjne-
go wyznaczono ze-

spół roboczy, który 
określi miejsce i datę 
zjazdu założycielskie-
go oraz opracuje pro-
jekt statutu stowarzy-
szenia. 

EMILIA ROGOWSKA

W środę 15 czerwca bp Kazi-
mierz Nycz poświęcił plac pod 
budowę kompleksu edukacyjno-
-rekreacyjnego nad jeziorem 
Bystrzno koło Świdwina. 

Pomysł wybudowania ośrod-
ka dla dzieci z ubogich rodzin 
chce zrealizować Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społecznych ze Świ-
dwina. Nad brzegiem jeziora ma-
ją powstać m.in. budynek miesz-
kalny, budynek rekreacyjno-spor-
towy oraz przystań. Wśród zało-
życieli stowarzyszenia są m.in. 
burmistrz Józef Pietraszek, ks. 
Roman Tarniowy – proboszcz 
świdwińskiej parafii św. Micha-
ła Archanioła, miejscowi przed-
siębiorcy oraz mieszkańcy mia-
sta i gminy. Termin uruchomienia 
ośrodka zależy od możliwości fi-

nansowych. Bogdan Wachowiak, 
prezes stowarzyszenia, nie ukry-
wa, że liczy na pozyskanie środ-
ków unijnych. Dotąd wykonano 
wstępne prace związane z uzbro-
jeniem terenu.  TR

Powstaje ośrodek dla dzieci

Cenna inicjatywa
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Podczas uroczystości Edward 
Makowski wręczył bp. K. Nyczowi 
flagę Świdwina

75 lat kościoła św. Antoniego

Jubileusz w Pile

Prezydenci, 
burmistrzowie 
i wójtowie 
miast i gmin 
„papieskich”

Związek Miast i Gmin Papieskich

Zjednoczeni wokół  
Jana Pawła IIKs. Tadeusz Cyris, proboszcz 

parafii Grzmiąca, obchodzi 48. 
rocznicę święceń kapłańskich oraz 
40. rocznicę pracy duszpasterskiej 
w Grzmiącej.

Z tej oka- 
zji parafia-
nie skiero-
wali do na-
szej redak-
cji list z ży-
czeniami dla 
Księdza Pro-
boszcza.
„Dostojne-

mu Jubilato-
wi moc najlepszych życzeń, 
obfitego błogosławieństwa i 
wszelkich łask dobrego Bo-
ga Ojca i Jego Syna, świa-
tła Ducha Świętego na każdy 
dzień, zdrowia i spełnienia 
pragnień oraz pełnych plo-
nów zaszczepionej pracy ka-
płańskiej – życzą wdzięczni 
parafianie”.

Redakcja GN przyłącza się 
do życzeń dla Księdza Jubi- 
lata. ERA

Jubileusz  
ks. Tadeusza Cyrisa

Moc życzeń

Ks. Tadeusz Cyris
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12 czerwca już 
po raz trzynasty 
wyruszył bieg 
upamiętniający 
wizytę Jana Pawła II  
w Koszalinie  
w 1991 roku. 

tekst i zdjęcia 
KAROLINA PAWŁOWSKA 

Na starcie liczącej pięt-
naście kilometrów 
trasy z Domacyna do 
Karlina stawiła się re-

kordowa l iczba zawodni-
ków – 194 sportowców, w 
tym także z Ukrainy, Niemiec, 
Białorusi, Kanady, a nawet 
Kenii. Wystartowali spod fi-
gury Matki Boskiej Królowej 
Świata w Domacynie, by po 
trwającym około godzinę bie-
gu finiszować na stadionie w 
Karlinie. Na mecie jako jeden z 
pierwszych gratulował zawod-
nikom burmistrz Waldemar 
Miśko. Na wszystkich czekały 
też pamiątkowe medale, gdyż 

– jak podkreślali or-
ganizatorzy – w tym 
biegu każdy jest zwy-
cięzcą. Słowa uznania 
do zawodników skie-
rował bp Kazimierz Nycz.

Nowy rekord trasy – 44,23 
min ustanowiony zosta ł 
przez Dariusza Kruczkow-
skiego z klubu Zawisza Byd-
goszcz. Wśród pań pierwsza 

na mecie była Małgo-
rzata Sobańska z cza-
sem 50,31 min. Na-
grody rozdano rów-
nież w poszczegól-

nych kategoriach wiekowych. 
Wyróżniono najstarszego za-
wodnika – w tym roku na-
grodę otrzymał Marian Pa-
rusiński z Gdańska, urodzo-
ny w 1922 rokuss(!). Na me-

XIII Bieg Papieski im. Jana Pawła II

W rekordowej obsadzie
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O BIEGU 
POWIEDZIELI

BP KAZIMIERZ NYCZ, 
ORDYNARIUSZ 
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

Jako młody czło-
wiek, w szko- 
le średniej i je- 
szcze później 
w seminarium, 
chętnie upra-

wiałem biegi, chociaż nie 
wyczynowo. Sam bardzo 
lubię aktywnie spędzać 
czas. Tej trasy pewnie 
bym nie przebiegł, gdyż 
wymaga dobrego przygo-
towania i treningu. Tym 
goręcej jednak kibicuję 
wszystkim zawodnikom 
i gratuluję dotarcia na 
metę.

WALDEMAR MIŚKO, 
BURMISTRZ KARLINA

I m p r e z a  b y -
ła bardzo uda-
na. Padł rekord 
u c z e s t n i k ó w, 
pokonane zo -
s ta ł y  g ran ice 

kontynentów, to znaczy, 
że zyskuje swoją reno-
mę i nabiera coraz więk-
szego rozmachu. Raz 
biegłem tą trasą i przy-
znaję, że jest to ogrom-
na frajda. Jeśli tylko zdą-
żę z przygotowaniami, 
w przyszłym roku z pew-
nością ponownie wystar-
tuję.

KS. WOJCIECH BUDZIŃSKI, 
WIKARIUSZ PARAFII W KARLINIE

To mój drugi 
udział w biegu 
i choć poprawi-
łem swój czas, 
cała trasa była 
dla mnie bar-

dzo trudna. Pewnie dla-
tego, że moje przygoto-
wania nie były zbyt regu-
larne. Sport odzwiercie-
dla życie – raz się bar-
dziej chce, a raz mniej, 
a tak naprawdę najwięk-
szym wysiłkiem jest po-
konywanie siebie i swo-
ich słabości. Do przy-
szłego roku!

Andrzej Chwieduk, 
pierwszy na mecie 
wśród mieszkańców 
Karlina

Klaudia Krzemińska, 
najlepsza karlinianka 

Marian Parusiński  
z Gdańska, najstarszy 
uczestnik biegu

Mateusz Niemczewski, 
zwyciężył w biegu  
na 1500 metrów 
chłopców

Dariusz Kruczkowski  
z Zawiszy Bydgoszcz, 
zwycięzca XIII Biegu 
Papieskiego

Nagrody wręczał 
zwycięzcom 
biskup  
Kazimierz Nycz



tę dotarł w rewelacyj-
nej formie, udowad-
niając, że na uprawia-
nie sportu nigdy nie 
jest za późno. 

Główny bieg po-
przedziły inne wydarze-
nia. Dzień zaczął się od poran-
nej Mszy św. w intencji biegu, 
sprawowanej przez ks. Ludwika 
Musiała, proboszcza karlińskiej 

parafii. Do południa 
trwały międzyszkolne 
zawody dzieci i mło-
dzieży oraz bieg dzia-
łaczy samorządowych. 
W zmaganiach szkol-
nych w łącznej klasy-

fikacji zwyciężyły Szkoła Pod-
stawowa w Karlinie oraz Gim-
nazjum w Tychowie. Dyrekto-
rzy placówek otrzymali czeki na 

1500 zł, za które zakupią sprzęt 
sportowy. 

Jak zwykle dopisali zna-
ni ze swej gościnności miesz-
kańcy Karlina, tłumnie przyby-
wając na stadion i gorąco do-
pingując zawodników. Przy-
gotowano mnóstwo atrakcji 
– programy artystyczne, wy-
stępy zespołów muzycznych, 
kiermasz rodzinny. 

XIII Bieg Papieski im. Jana Pawła II

W rekordowej obsadzie
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XIII BIEG PAPIESKI 
 Klasyfikacja biegów 
dziecięcych i młodzie-
żowych
W kategorii szkół podstawowych

Bieg dziewcząt 1000 m:
Monika Stawarz – Szczewurze, 
Ilona Wastyszyn – Dobrowo, 
Agnieszka Łój – Dobrowo

Bieg chłopców 1500 m:
Mateusz Niemczewski – Tychowo, 
Łukasz Gasek – Karlino, 
Damian Ciesielski – Postomino

W kategorii szkół gimnazjalnych

Bieg dziewcząt 1200 m
Joanna Kopa – Sławsko, Jus-
tyna Krzemińska – Karlino, 
Małgorzata Gozdal – Karlino

Bieg chłopców 2000 m:
Adam Niciński – Sławsko, Tomasz 
Kowalski – Tychowo, Przemysław 
Rodak – Karlino

 Bieg samorządowców:
Bogusław Barański – radny 
z Trzebiatowa, Ryszard Tomys 
– radny ze Szczecinka, Witold 
Sikorski – Urząd Miasta Bobolice;
poza pierwszą trójką, jedyna pa-
ni – Grażyna Sikorska (dyrektor 
szkoły w Bobolicach)

 Bieg główny
Dariusz Kruczkowski (Zawisza 
Bydgoszcz) czas 44’23’’, My-
khaylo Iveruk (Ukraina), Leszek 
Biegała (Bydgoszcz) 

 Najlepsze wśród pań
Małgorzata Sobańska (Poz- 
nań), Dorota Ustianowska (Czę- 
stochowa), Renata Paradowska 
(KS Piaseczno) 

 Najstarszy zawodnik
Marian Parusiński (Gdańsk TKKF 
Rozstaje ZASPA)  

 Najlepsi karlinianie
Klaudia Krzemińska, Andrzej 
Chwieduk



Jak zwykle 
dopisała 
wspaniała 
karlińska 
publiczność

Małgorzata Sobańska 
z Poznania, pierwsza 
wśród pań na mecie 
biegu

Monika Stawarz  
z miejscowości 
Szczewurze wygrała 
bieg dziewcząt na 
1000 metrów

Joanna Kopa 
ze Sławska, najlepsza 
w biegu 
dla gimnazjalistek 
na 1200 metrów

Adam Niciński  
ze Sławska wygrał bieg 
dla gimnazjalistów  
na 2000 metrów

Bogusław Barański, 
radny z Trzebiatowa, 
zwyciężył w biegu 
samorządowców 
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Bukowo Morskie to nie tylko 
cystersi – zapewniają nas 
bukowianie. To również dość długa 
tradycja turnieju rodzinnego.

Właśnie tu na boisku obok 
świetlicy wiejskiej, w sobotę 
11 czerwca odbyły się zmaga-
nia między rodzinami w kilku 
konkurencjach. 

– Bardzo udane zawody – 
powiedziała Genowefa Domań-
ska, sołtys Bukowa Morskiego. 
– Nie chodzi przecież o samą 
rywalizację, ale o podtrzyma-
nie dobrych więzi sąsiedzkich. 

Sensacją te- 
gorocznego pi- 
kniku stał się 
mecz piłki no- 
żnej między 
paniami i pa-
nami, w któ-
rym zwyciężyły... panie. Piknik 
przygotowała pani sołtys przy 
pomocy radnego gminy Darło-
wo Jana Małeckiego. Nagrody 
ufundował wójt gminy Franci-
szek Kupracz. Puchar zdobyła 
rodzina Łysiaków, która obie-
cała zawalczyć o niego ponow-
nie w roku przyszłym.

ROBERT MURII

PRZYSIĘGA MINISTRANTÓW

Już po raz czwarty rozegrany 
został 2 czerwca w Sianowie 
IV  Wojewódzk i  Konkurs 
Twórczości Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II. 

Tegoroczny konkurs odbył 
się pod hasłem: „Abyście byli so-
lą dla ziemi i światłem świata”. 
Organizatorem konkursu było 
tradycyjnie Gimnazjum Gminne 
w Sianowie, zaś patronat hono-
rowy objęli: biskup Kazimierz 
Nycz i Jerzy Kotlęga, wojewódz-
ki kurator oświaty. Uczestniczy-
li uczniowie z 11 gimnazjów 
województwa zachodniopomor-
skiego. 

Koncert finałowy odbył się w 
sianowskim kinie „Zorza”, gdzie 
witała wszystkich Janina Tyta-
nicz, dyrektor Gimnazjum Gmin-
nego w Sianowie, oraz ks. Łu-
kasz Łukaszewicz. 

Najwięcej zadań spoczęło na 
koordynatorach konkursu: dyrek-
tor Janinie Tytanicz i ks. Łukaszu 
Łukaszewiczu. Dzielnie wspierał 
ich sztab złożony z nauczycieli 
Gimnazjum Gminnego w Siano-
wie: Joanna i Krzysztof Sosnow-
scy, Zofia Darnielewicz, Jadwi-
ga Krysińska oraz Danuta Stęża-
ła. Informację w lokalnych me-
diach zapewniła Anna Jesionow-
ska. Każdy uczestnik i jego opie-
kun otrzymał pamiątkowy dy-
plom, laureaci natomiast – cenne 
nagrody, w tym dwa rowery gór-
skie i odtwarzacze CD. Nagrody 
ufundowali: Zachodniopomorski 
Kurator Oświaty, burmistrz Sia-
nowa, proboszcz sianowskiej pa-
rafii, starostwo powiatowe, Nad-
leśnictwo Karnieszewice, KP-
GO Karnieszewice oraz dyrektor 
Gimnazjum Gminnego. 

 KS. ŁUKASZ ŁUKASZEWICZ
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W kościele 
pw. św. Jana 

Chrzciciela 
w Trzciance 

odbyła się 
przysięga nowych 

ministrantów. 
Na zdjęciu: 

ministranci wraz 
z proboszczem 

parafii ks. 
Zbigniewem 

Walem (z lewej) 
oraz ks. Leszkiem 

Kwiatkowskim



Zwycięska 
rodzina  

Łysiaków 
z innymi 

uczestniakami 
turnieju

W gminie Darłowo

Rodzinnie  
w Bukowie

IV Wojewódzki Konkurs Twórczości Karola Wojtyły

Kochają Papieża

LAUREACI
 Nauczanie:  I miejsce – nagroda Grand Prix – Barbara Radoń 
(Gimnazjum Brojce), II miejsce – Julia Szwakowska (Gimnazjum 
Integracyjne Stargard Szczeciński), III miejsce – Dorota Wagner 
(Gimnazjum w Trzebiatowie). Wyróżnienie otrzymała Ewa Galant 
(Gimnazjum w Goleniowie).
 Poezja: I miejsce – Barbara Radoń (Gimnazjum Brojce), II miej-
sce – Michał Sosnowski (Gimnazjum nr 2 w Sianowie), III miejsce – 
Aleksandra Maślak (Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim). Wyróżniono 
Łukasza Bochdziewicza (Gimnazjum nr 6 w Koszalinie).
 Poezja śpiewana: I miejsce – Anna Chmielarz (Gimnazjum nr 11  
w Koszalinie), II miejsce – Dorota Laskowska (Gimnazjum w Goleniowie), III miej-
sce – Katarzyna Labuhn (Gimnazjum w Trzebiatowie). Wyróżnienie – Gimnazjum 
nr 9 w Koszalinie
 Proza: I miejsce – Aleksandra Stebnicka (Gimnazjum w Świeszynie), 
II miejsce – Joanna Floriańczyk (Gimnazjum Trzebiatów), III miejsce 
– Katarzyna Labuchn (Gimnazjum Trzebiatów). Wyróżnienie: Justyna 
Słoninka (Gimnazjum Integracyjne w Stargardzie Szczecińskim).
 Nagroda Specjalna Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty: Anna 
Chmielarz (Gimnazjum nr 11 w Koszalinie).   
 Nagroda Specjalna dla szkoły: Gimnazjum w Trzebiatowie – za 
wszechstronne propagowanie twórczości Karola Wojtyły wśród uczniów 
swojej szkoły i wierność naszemu konkursowi.
 Nagrody Starosty Powiatu Koszalin: zespół z Gimnazjum nr 6 w 
Koszalinie (w kategorii – nauczanie), Magdalena Pianka (Gimnazjum w 
Sianowie, poezja), Anna Chmielarz (Gimnazjum nr 11 w Koszalinie, poezja 
śpiewana), Aleksandra Stebnicka (Gimnazjum w Świeszynie, proza).
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LISTY
W Szczecinku o Papieżu

Szczecinecki oddział „Ci-
vitas Christiana” uczcił 85. 
rocznicę urodzin Karola Woj-
tyły prelekcją ks. Marka Żej-
mo.  

Ksiądz przypomniał słowa, 
wokół których toczył się ca-
ły pontyfikat – miłość, bliź-
ni, cierpienie, śmierć,  pamięć 
i tożsamość. Jan Paweł II po-
wtarzał, że miłość jest sen-
sem życia człowieka. Miłość 
i bliźni były pojęciami, które 
Papież łączył ze sobą nieroze-
rwalnie. Jak powiedział prele-
gent, Ojciec Święty przestrze-

gał nas przed przedmioto-
wym traktowaniem człowie-
ka, a poprzez swoje cierpie-
nie i śmierć obudził społe-
czeństwo, które żyło dotąd 
głównie w świecie reklam i 
wrażeń estetycznych. Papież 
pokazał, że nie należy ukry-
wać ludzi chorych i cierpią-
cych, tylko porzucić swój ego-
izm i ruszyć na pomoc tym, 
którzy na nas czekają. Jan Pa-
weł II jest także „strażnikiem” 
naszej pamięci, bo zawsze po-
wtarzał, że Ojczyzna powin-
na być dla człowieka bardzo 
ważna. Upominał, byśmy pa-
miętali o naszych przodkach, 

kulturze, historii i całym dzie-
dzictwie.

Podsumowując,  ks. Marek 
Żejmo podkreślił, że czas cho-
roby i pogrzebu Ojca Święte-
go zmienił Polaków. Przesta-
liśmy traktować Jana Pawła II 
jak „ikonę”, a zaczęliśmy go 
słuchać i rozumieć jego sło-
wa. Teraz musimy starać się, 
aby ten zryw nie był chwilo-
wym uniesieniem, a pamięć o 
Wielkim Papieżu nie stała się 
tylko przedmiotem studiów i 
czci wąskiego grona ludzi. 

Spotkanie skończyło się 
wspólną dyskusją, a właści-
wie dzieleniem się wspomnie-

niami i refleksją z lat pontyfi-
katu Jana Pawła II. Szczegól-
nie interesujące były wypo-
wiedzi młodych ludzi, którzy 
urodzili się już za czasów te-
go pontyfikatu. Dla nich Oj-
ciec Święty był kimś wyjątko-
wym, był ich Papieżem. Wie-
lu zebranych uważało, że dni 
pogrzebu Ojca Świętego to 
zdany egzamin przez katoli-
ków świeckich, którzy poczuli 
się wspólnotą, Kościołem. Nie 
byłoby takiego poczucia jed-
ności, gdyby nie było takiego 
Papieża – mówiono. 

SYLWIA  
ŚPIEWAKOWSKA-TRĘBSKA

W sobotę 11 czerwca w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Białogardzie odbył się  
wiosenny dzień skupienia  
dla ministrantów i lektorów 
dekanatu białogardzkiego. 

Jak na ministrantów przy-
stało, zaczęło się od modlitwy 
przed Najświętszym Sakramen-
tem. Wszyscy, którzy chcieli 
w pełny sposób uczestniczyć 
w Eucharystii, mogli skorzy-
stać z sakramentu pojednania. 
Nie byłoby dnia ministranckie-
go bez Mszy św., którą ja-
ko prymicyjną odprawił zna-
ny z wielkiej przyjaźni do mi-
nistrantów neoprezbiter ks. 
Marcin Wolanin. Uwadze mini-
strantów nie uszły słowa kaza-
nia ks. Tomasza Roda (ci dwaj 
kapłani są dawnymi kolegami 
ministrantami), że powołanie 
kapłańskie ks. Marcina rodzi-
ło się właśnie przy ołtarzu, gdy 
służył do Mszy św., i na boi-
sku, gdzie często wraz z inny-
mi ministrantami i księżmi grał 
w piłkę. 

Po Mszy św. i błogosławień-
stwie prymicyjnym wszyscy uda-

li się na stadion Iskry 
Białogard, aby rozegrać 
I Ministranckie Mistrzo-
stwa Piłki Nożnej Deka-
natu Białogard. Mecze 
były rozgrywane systemem każ-
dy z każdym, a swoje jedenastki 
wystawiły parafie: Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny z Bia-
łogardu (I miejsce), Matki Bo-
żej Wspomożenia Wiernych z 
Tychowa (II miejsce), Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa z Bia-
łogardu (III miejsce) i Świętej 
Jadwigi z Białogardu. Spotka-
nia były bardzo zacięte, nikt nie 
chciał oddać pola przeciwniko-
wi. Na szczęście ten, który w 
kościele udzielał błogosławień-

stwa – ks. Marcin, rów-
nież na boisku potra-
fił sprawiedliwie udzie-
lać upomnień i przywi-
lejów, utrzymując emo-

cje zawodników na bezpiecz-
nym poziomie.

W czasie gdy piłkarze zma-
gali się na boisku, ich młodzi ko-
ledzy startowali w turnieju rzu-
tu lotką. Najlepszym okazał się 
Paweł Marszałek (parafia Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa), 
a po nim kolega z parafii Paweł 
Popławski, zaś trzecie miejsce 
przypadło Michałowi Karczew-
skiemu (parafia św. Jadwigi). Nie-
co mniej usportowieni odważ-
nie stanęli w szranki konkursu 

liturgicznego. Zwyciężył Maciej 
Fursewicz (parafia Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa), a II i III 
miejsce przypadły reprezentan-
tom parafii św. Jadwigi – Piotro-
wi Haikowi i Wojciechowi Kra-
szewskiemu.

Na koniec przyszedł czas 
na wręczanie nagród, dyplo-
mów i pucharów. Oczywiście 
podziękowaliśmy Panu Bogu za 
opiekę nad nami i za nowego 
kapłana, niech dobrze rozpo-
czyna swoją pracę duszpaster-
ską (może z ministrantami), bo 
talentów od Stwórcy z pew-
nością mu nie brakuje. Króluj 
nam Chryste!!! 

KS. MARIUSZ

Uczestnicy 
białogardzkiego 
spotkania 
ministrantów

W Białogardzie na sportowo 

Niezwykła prymicja
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Po długich latach starań 
grekokatolicy z Koszalina 
mają wreszcie własną, 
piękną świątynię. 

Grekokatolicy twier-
dzą, że w samym Kosza-
linie mieszka około ty-
siąca Ukraińców, chociaż 
obecny proboszcz kosza-
lińskiej parafii, ks. Bog-
dan Hałuszka, mówi, że 
ma 661 parafian. Ludność 
ukraińska została prze-
siedlona na ziemie za-
chodnie i północne w ro-
ku 1947, w ramach tzw. 
Akcji „Wisła”. Przez długi 
czas władze komunistycz-
ne nie chciały uznać ist-
nienia Kościoła greckoka-
tolickiego w Polsce i dla-
tego parafie tego obrząd-
ku zaczęły powstawać do-
piero po roku 1956. Na 
nabożeństwa grekokato-
licy uczęszczali do kościo-
łów rzymsko- katolickich. 
Zmieniło się to w roku 
1989, kiedy to biskupem 
grekokatolików został ks. 
Jan Martyniak. 

Budujemy!

Przez długi czas pa-
rafii i pasterza pozbawie-
ni byli także grekokatoli-
cy w Koszalinie. Zgodę na 
powstanie parafii otrzy-
mali w roku 1971, po 
24 latach starań. Do Ko-
szalina został skierowa-
ny ks. Włodzimierz Pyr-
czak. Rozpoczęte i trwa-
jące wiele lat wysiłki pro-
boszcza oraz wiernych w 
celu odzyskania dawnego 
obiektu religijnego, tak 
zwanej Fregaty, nie przy-
niosły żadnego efektu. 
Udało się jednak uzyskać 
zgodę na budowę nowej 

świątyni, na przekaza-
nym grekokatolikom pla-
cu przy ul. Niepodległo-
ści. 22 maja 1997 r. pod-
jęto decyzję o budowie 
nowej świątyni i zwróco-
no się do środowisk ukra-
ińskich, w kraju i za gra-
nicą, o pomoc finanso-
wą. Parafianie złożyli de-
klaracje comiesięcznych 
wpłat na rzecz prowa-
dzonych prac budowla-
nych. W maju 1997 r. bi-
skup greckokatolicki po-
święcił plac budowy i po-
stawiony na nim krzyż. 
W czerwcu 1998 r. na 
placu pojawili się robot-
nicy. Już w roku 2001, 
dzięki ciężkiej pracy sa-
mych parafian, budow-
la została przykryta da-
chem. W cerkwi trzeba 
jeszcze założyć nagłoś-
nienie, ogrzewanie i zro-
bić ławki. Malowany jest 
ikonostas. W przyszłości 
duże boczne okna ozdo-
bią witraże, a ściany po-
kryją freski.

Nowy proboszcz

W roku 2001 wspól-
nota bardzo uroczyście 
obchodziła jubileusz 35 
-lecia święceń kapłańskich 
ks. Włodzimierza Pyrcza-
ka i 30-lecie istnienia pa-
rafii greckokatolickiej w 
Koszalinie. W uroczy-
stościach uczestniczył bi-
skup Włodzimierz Jusz-
czak, ordynariusz die-
cezji warszawsko-gdań-
skiej. W tym samym ro-
ku, 14 lipca, święcenia ka-
płańskie przyjął ks. An-
drzej Mychajłyszyn, para-
fianin. W sierpniu 2003 r. 
ks. Pyrczak zorganizował 
pielgrzymkę do Krynicy, 
Sanoka, Rzepedzi, Nowe-
go Sącza i Jarosławia. Pod 
koniec sierpnia proboszcz 
wyjechał do Zakopanego 
na spotkanie duchowień-
stwa z bp. Juszczakiem, 
gdzie trafił do szpitala i 
zmarł. Jego następcą zo-
stał ks. Bogdan Hałuszka. 
 KS. EDWARD SIENKIEWICZ

KS. BOGDAN 
HAŁUSZKA

wyświęcony 1 lipca 1984 r. 
w Przemyślu. Po roku pracy 
w Koszalinie przeniesiony do 
Wałcza i Szczecinka, gdzie 
został proboszczem. W 2000 
r. mianowany proboszczem 
katedry we Wrocławiu. Od 
września 2003 r. pełni funk-
cję proboszcza parafii gre-
ckokatolickiej w Koszalinie

PANORAMA PARAFII 
Parafia greckokatolicka w Koszalinie

Mają własną świątynię 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Do parafii greckokatolickiej w Koszalinie nale-
żą mieszkańcy Koszalina i okolicznych wiosek 
(Ratajki, Skibno, Laski Koszalińskie, Kraśnik, 
Biesiekierz, Kretomino, Konikowo, Raduszka) 
We Mszy św. uczestniczy około 35 proc. 
wszystkich parafian, a więc nie jest najgorzej, 
zwłaszcza że w większości są to osoby starsze. 
Bardzo mało jest ludzi w średnim wieku, co 
spowodował pamiętny exodus grekokatolików 
do Kanady w roku 1983 i 1984. Wiąże się z tym 
również niewielka liczba dzieci i młodzieży w 
parafii. W ubiegłym roku były tylko 3 chrzty. W 
tym roku jak dotąd tylko 1. Zaplanowane są 2 
śluby, a pogrzebów było już 12. Tak więc para-
fia nasza starzeje się. Jakimś pocieszeniem jest 
to, że coraz więcej osób przychodzi na Mszę 
św. Staramy się, aby była ona również miej-
scem integracji naszej wspólnoty. Stąd w du-
żej sali, znajdującej się w podziemiach cerkwi, 
odbywają się spotkania z okazji św. Mikołaja, 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych 
oraz uroczyście obchodzonego w parafii odpu-
stu. Planujemy również otwarcie tego pomiesz-
czenia dla młodzieży, która chciałaby tu spę-
dzać swój wolny czas.

Zapraszamy na Msze św.:
 Niedziele – 9.30
 Święta – 9.30; 18.00

Świątynia 
greckokatolicka 

w Koszalinie

koszalin@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel. (94) 341 12 77, faks (94) 341 03 14
Redagują: ks. Edward Sienkiewicz – dyrektor oddziału,
Tadeusz Rogowski

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI
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