
ZA TYDZIEŃ
  ROZMOWA Z BOLESŁAWEM KURKIEM 

Z POŁCZYNA ZDROJU, który od 
kilku lat prowadzi Kameralny 
Chór Mieszany „Cantus”

  NIE MA URLOPU OD MIŁOSIERDZIA, 
czyli – czym zajmuje się Ca-
ritas podczas wakacji 

  WIADOMOŚCI z diecezji i re-
gionu
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Uwagę odób przejeżdżających przez 
Ujście koło Piły zwraca ogromny koś-

ciół położony na zboczu wzgórza. Tutaj znaj-
duje się słynna kalwaria, powstała jeszcze w 
1890 roku, kiedy to na stromym zboczu wy-
budowano 14 kapliczek. Kult trwał do 1943 
roku, kiedy to kalwarię kompletnie zniszczy-
li Niemcy. Po wojnie w miejscach starej Drogi 
Krzyżowej ustawiono symboliczne kamienne 
figurki, a kilka lat temu parafianie podjęli pró-
bę odbudowania kalwarii. Wybudowano już 
pierwszą stację przedstawiającą scenę, gdy 
Chrystus bierze krzyż na swoje ramiona. W 
1999 roku, w setną rocznicę powstania kal-
warii miejscowa Huta Szkła ufundowała sta-
cję X.  Jedną z kolejnych stacji będzie figu-
ra Jezusa, umieszczona na 40-metrowym 
postumencie, od dołu podświetlana. Ma 

ją być widać nawet z odle-
głości kilku kilometrów od 
Ujścia. 

KALWARIA W UJŚCIU

Jedna ze stacji 
ujskiej kalwarii

KS. EDWARD 
SIENKIEWICZ
redaktor wydania

W gminie Kobylnica sio-
stry franciszkanki 

chcą opiekować się ludź-
mi starszymi oraz chorymi 
dziećmi. Budują wielki dom 
– do jego funkcjonowa-
nia trzeba wielkiego serca, 
choć nazwały go „Domem 
maleńkiej miłości”. Dom 
Maleńskiej Miłości rośnie w 
oczach, ale do zakończenia 
prac jeszcze daleko. Siostry 
dwoją się i troją by zdobyć 
niezbędne fundusze. A mo-
że spróbujemy im w tym 
pomóc? 

W niedzielę 7 sierpnia odbę-
dzie się festyn parafialny w 
Wyszewie 

Coraz więcej parafii organizu-
je doroczne festyny, z których do-
chód przeznaczony jest zwykle na 
remont kościoła lub na parafialną 
Caritas. Po ubiegłorocznym suk-
cesie parafianie z Wyszewa po-
stanowili zorganizować imprezę 
także w tym roku. Festyn rozpo-
cznie się o godzinie 15.00, a or-
ganizatorzy zapewniają, że nie za-
braknie atrakcji dla dzieci i doro-
słych. Będą stoiska gastronomicz-
ne, loteria fantowa z rowerem 
górskim jako nagrodą główną, a 
wszyscy chętni będą mogli od-
być przejażdżkę bryczką. Dochód 
w całości zostanie przeznaczony 
na remont kościoła. „Zapraszam 
wszystkich parafian oraz miesz-
kańców okolicznych miejscowo-
ści. Przyjeżdżajcie – nie będzie-
cie żałować” – zachęca ks. Sławo-
mir Forc, proboszcz parafii w Wy-
szewie.

TADEUSZ ROGOWSKI

Festyn parafialny

Wyszewo 
2005

Uroczystości w Pile

Sztandar dla policji

W sobotę 16 lipca w Pile 
obchodzono Święto Policji. 

Obchody zaczęły się od Mszy 
św. w kościele św. Stanisława 
Kostki w Pile, gdzie kazanie wy-
głosił kapelan pilskich policjan-
tów, a jednocześnie proboszcz 
parafii, ks. Władysław Nowicki. 
Do Mszy służyli pilscy policjan-
ci. Na placu Staszica kontynuo-

wano uroczystości z udziałem 
władz państwowych i samorzą-
dowych. Wręczono sztandar Ko-
mendzie Powiatowej Policji w 
Pile, który poświęcili wspólnie 
ks. Władysław Nowicki i ks. Ste-
fan Komorowski, kapelan policji 
z Poznania (na zdjęciu). Miesz-
kańcy Piły uczestniczyli w festy-
nie przygotowanym przez funk-
cjonariuszy.
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O „Srebrny Dzwon”

KOŁOBRZEG. Po raz dwudzie-
sty ósmy wystartowały jachty do 
wyścigu o „Srebrny Dzwon” (na 
zdjęciu). Organizatorem impre-
zy był Jacht Klub Morski „Joseph 
Conrad” z Kołobrzegu. Z brzegu 
regaty obserwowały tłumy wcza-

sowiczów. Kołobrzeg przygoto-
wał w tym roku wyjątkowo bo-
gatą ofertę dla wypoczywających 
tutaj osób. Impreza rozpoczyna-
jąca tegoroczne lato była trans-
mitowana przez jeden z kanałów 
telewizji publicznej. 
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KOSZALIN. W środę 13 lip-
ca przy Pomniku Więzi Polo-
nii z Macierzą odbyła się uro-
czysta inauguracja Polonijnego 
Lata – Koszalin 2005. Historia 
koszalińskich polonijnych spot-
kań liczy już 35 lat. W tym roku 
swój jubileusz 15-lecia obcho-
dzi również koszaliński oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”. Przez 35 lat w imprezach 
polonijnego lata uczestniczyło 
20 tysięcy osób zrzeszonych w 
300 artystycznych zespołach. W 
ramach imprezy odbywają się 
warsztaty edukacyjno-artystycz-
ne oraz specjalne studium przy-
gotowujące dyrygentów.

SŁUPSK. Minister Infrastruk-
tury oraz Wojewoda Pomor-
ski podjęli decyzję o budowie 
południowej obwodnicy mia-
sta. Obecnie droga tranzytowa 
z Gdańska do Szczecina bieg-
nie dokładnie przez centrum 
Słupska. Ponad 16-kilometro-
wy odcinek połączy Redzikowo 
z Reblinem, umożliwiając bez-
kolizyjne ominięcie miasta. Za-
nim jednak droga powstanie, 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad musi wyku-
pić 324 hektary gruntów. Prze-
widuje się, że pierwsze pra-
ce rozpoczną się pod koniec 
2006 roku.  

ZWIĄZEK MIAST I GMIN 
DORZECZA PARSĘTY uzy-
skał dofinansowanie na realiza-
cję projektu „Zagospodarowa-
nie turystyczne obszarów cen-
nych przyrodniczo w Dorzeczu 
Parsęty”. Projekt zakłada zago-
spodarowanie dwóch najwięk-
szych szlaków kajakowych w 
Dorzeczu – Parsęty i Radwi. Po-
wstaną tutaj przystanie kajako-

we, m.in. w Białogardzie i Kar-
linie, szlaki piesze i rowerowe 
oraz opracowany zostanie prze-
wodnik turystyczny. Nie jest to 
pierwsza inicjatywa zmierzająca 
do turystycznego zagospodaro-
wania pomorskich rzek. Niedaw-
no w Karlinie oddano do użytku 
nowoczesną przystań (na zdję-
ciu), sfinansowaną częściowo z 
pieniędzy z Unii Europejskiej.

ZDBICE. Podczas letnich wę-
drówek pomorskimi drogami, 
co chwila można natknąć się 
na ślady historii. Zdbice to klu-
czowa miejscowość w łańcuchu 
niemieckich umocnień – Wału 
Pomorskiego – otoczona lasami 
i jeziorami. W 1945 roku roze-
grały się tutaj zacięte i krwawe 
walki z udziałem polskich żoł-

nierzy. Dzisiaj znajduje się tu-
taj muzeum, a kilometr obok 
muzeum otwarte, gdzie moż-
na obejrzeć czołgi i inny sprzęt 
wojskowy (na zdjęciu). Jeszcze 
kilka lat temu można było w 
tym samym miejscu zwiedzić 
okopy i schrony, jednak miej-
scowe władze zadecydowały o 
ich likwidacji.

BORNE SULINOWO. W lip-
cu rozegrany został wielki 
turniej rycerski, zorganizo-
wany przez Ośrodek Kultury. 
Piastowscy wojowie, zakuci 
w stal rycerze, strojne biało-
głowy wypełnili ulice Borne-
go. Do miasta ściągnęły rze-
sze turystów, by obejrzeć tur-
niej łuczniczy, bieg rycerski, 
turniej walk pieszych, sąd nad 
wiedźmą oraz uczestniczyć w 
zabawach plebejskich.

Polonijne lato 
– Koszalin 2005

Obwodnica 
słupska

Kolonia w Koszalinie
KOSZALIN. Wspól-
nota „Emanuel” przygo-
towuje 20 sierpnia na 
Górze Chełmskiej spot-
kanie tych wiernych, 
którzy nie mogą wyje-
chać do Kolonii. W pro-
gramie jest m.in. ra-
dosna modlitwa uwielbienia, 
konferencja i koncert. Po połu-
dniu odprawiona zostanie Msza 
św. Wieczorem młodzież bę-

dzie uczestniczyć via 
satelita w spotkaniu 
z Ojcem Świętym Be-
nedyktem XVI w Kolo-
nii. Spotkanie zakoń-
czy się około północy 
w kościele Ducha Świę-
tego, po zejściu z Gó-

ry Chełmskiej w Procesji Świat-
ła. Patronat honorowy nad ko-
szalińskim spotkaniem objął bi-
skup Kazimierz Nycz.

Turniej rycerski

Na tropach historii

Kajaki na Parsęcie
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Zespół z Katowic w Pile i w Szczecinku

„Przemienienie”
Do Piły i Szczecinka przyjedzie  
w sierpniu zespół „Przemienienie” 
z katowickiej parafii  
pw. św. Michała.

Grupa „Przemienienie” po-
wstała w kwietniu 1983 roku 
jako młodzieżowa grupa wo-
kalno-instrumentalna. Jest lau-
reatem wielu konkursów i fe-
stiwali, m.in. w Czerwińsku, 
Górce Klasztornej, Warszawie, 
Poznaniu, Gliwicach oraz Ka-
towicach. Mają za sobą rów-
nież koncerty zagraniczne – 
byli we Włoszech, Austrii, na 
Ukrainie, w Niemczech i we 
Francji, dotarli nawet za polar-
ne koło do Norwegii i Szwecji. 
W 1998 roku swój jubileusz  
XV-lecia uczcili pielgrzymką do 
Ojca Świętego. 

Oprócz piosenek religij-
nych zespół wykonuje kame-
ralne dzieła Pergolesiego, Ba-
cha, Mozarta i Bairda. Wśród 
kilkuset piosenek religijnych 
znajdują się także utwory ze-
społów Living Sound, Gen 
Rosso czy Gen Verde. Nie-
które z utworów – „Chodź ze 

mną”, „Oczekiwanie”, 
„Dla nowego świata” 
i „Przemienienie” – 
należą do najbardziej 
popularnych w kraju, a wie-
le piosenek jest codziennie 
emitowanych przez rozgłoś-
nie Radio Maryja, Arka, Woj-
ciech, Podlasie, Józef czy Ra-
dio Katowice. Grupa ma w do-
robku 9 kaset oraz kompakty 
„ Jesteś porannym światłem” i 
„W kruszynie chleba” (pieśni 
na pierwszą Komunię św.). 

Od kilkunastu lat grupa 
wyjeżdża na wspólne waka-
cje, przemierzając kraj wzdłuż 

i wszerz, łącząc wypo-
czynek z ewangelizacją 
przez muzykę. Osiem-
naście lat temu wyjecha-

li po raz pierwszy, zaczynając 
od Połczyna Zdroju i Szczecin-
ka. W tym roku zawitają tutaj 
ponownie. 

Kierownikiem zespołu 
jest Wiesław Świderski. „Go-
rące podziękowanie składa-
my księżom proboszczom ze 
Szczecinka oraz ks. probosz-
czowi Władysławowi Nowi-
ckiemu z Piły za  serce, goś-
cinę i pomoc w organizacji 
naszego pobytu na ziemi po-

morskiej” – napisali członko-
wie zespołu w liście do naszej 
redakcji.  ERA
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ZAPRASZAMY  
NA KONCERTY

W niedzielę 7 sierpnia zespół wy-
stąpi w Szczecinku – w koście-
le Mariackim (godz. 13.30) oraz 
w kościele św. Rozalii z Palermo 
(godz. 19.45). Na poniedziałek 
8 sierpnia zaplanowano koncert 
w szczecineckiej parafii Ducha 
Świętego (godz. 19.00). We wto-
rek 9 sierpnia zespół wystąpi w 
kościele św. Stanisława Kostki 
w Pile (godz. 19.00), koncert 
będzie powtórzony następnego 
dnia o tej samej porze. W czwar-
tek 11 sierpnia zespół wystą-
pi z koncertem w Pile, w koście-
le Świętej Rodziny (godz. 18.30). 
Wszystkie koncerty odbywać się 
będą po Mszy św.



Zespół 
„Przemienienie”

Echa Lednicy

Stanowiliśmy jedność!
Mimo upływu czasu dzielącego 
nas od spotkania w Lednicy, do 
naszej redakcji wciąż nadchodzą 
listy z relacjami uczestników.  

Z pewnością wielu młodych 
jechało do Lednicy z ciekawo-
ści. A jednak to, co tam zo-
baczyli, przerosło ich oczeki-
wania. „Lednica przyciąga jak 
magnes” – pisze Ola ze Słup-
ska. „Kiedy zobaczyłam tylu 
młodych ludzi – oniemiałam. 
Niesamowite było uczucie, że 
wszyscy jesteśmy tutaj w tym 
samym celu, aby wyznać przed 
Bogiem naszą wiarę i zjedno-
czyć w modlitwie nasze serca”. 
Lednickie spotka-
nie zrobiło rów-
nież wrażenie na 

Patrycji: „Nieważne, czy jest 
się młodym, czy starym, czy 
jest się tam pierwszy raz, czy 
któryś z rzędu – to miejsce jest 
otwarte dla każdego, kto kocha 
Boga, i dla tych, którzy zgubili 
gdzieś swą przystań i chcą do 
niej dopłynąć. Ono po prostu 
porywa wszystkich. Byłam pod 
ogromnym wrażeniem, gdy tłu-
my młodzieży ciągnęły na led-
nickie pole”.

Uczestnicy spotkania podkre-
ślają, że Lednica była dla nich 
miejscem odrodzenia i umocnie-
nia wiary. „Lednica pulsuje jed-
nością. Daje nadzieję na mądre 
dorastanie w wierze. Zostawia 
ślad i tęsknotę, by dalej wędro-
wać, by nie bać się przeciwno-
ści. Rodzi pragnienie, by nie mar-
nować talentów” – opowiada Ka-
sia z Koszalina. Chce ze wszystki-
mi podzielić się swoją radością: 

„Lednica ukazała mi piękno przy-
jaźni i jedności, którą stanowili-
śmy wszyscy razem. Pokazała, że 
wielu młodych ludzi, tak samo jak 
ja, czuje potrzebę podziękowa-
nia, przeproszenia i bycia razem 
z Bogiem i z innymi. Tam nikt nie 
był samotny”.

Nieco starsi uczestnicy spotka-
nia patrzą na Lednicę z innej per-
spektywy. Tak jak Andrzej i Ewa, 
młode małżeństwo ze Słupska: 
„Lednica – to zadanie, a nie tyl-
ko zachwyt. To przede wszystkim 
wierność Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II, który zawsze będzie 
się wiązał z tym miejscem. Tutaj, 
jak nigdzie indziej, wypełniają się 
jego słowa: Szukałem Was. Teraz 
wy do mnie przychodzicie”. 
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Młodzież  
w Lednicy
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Dlaczego maleńkiej – za-
stanawiam się, czytając 
napis na tablicy wska-
zującej kierunek do do-

mu sióstr franciszkanek i zjeż-
dżając z wąskiej drogi prowa-
dzącej z Kobylnicy do niewielkiej 
miejscowości o nazwie Widzino. 
Tuż za tablicą informującą o gra-
nicy wioski rozpoczyna się pol-
na utwardzona droga. Po kilku-
dziesięciu metrach wjeżdżam za 
bramę niewielkiej posesji. Obok 
znacznie większy budynek, ale 
jeszcze w budowie. Ciągle za-
stanawiam się nad tą „maleń-
ką miłością”. W domu, w kuch-
ni, spotykam siostry franciszkan-
ki i kilka starszych pań. „Właśnie 
skończyłyśmy obiad i wychodzi-
my” – mówi s. Bronisława, poma-
gając starszym kobietom opuś-
cić pomieszczenie. Siadamy i za-
czynamy rozmawiać. „Ja jestem 
na zewnątrz” – wyjaśnia szyb-
ko s. Józefa. „Wie ksiądz, od tych 

wszystkich drobnych, przyziem-
nych spraw”. 

Mały dom  
wielkiej miłości
Zaledwie kilka dni temu odbył 

się tu wielki festyn, który zgroma-
dził wielu mieszkańców Słupska i 
okolic. Siostry rozkładają przede 
mną arkusz papieru, pokazując 
plan budowy dużego ośrodka, w 
którym całodobową opieką chcą 
objąć 60 osób starszych, niemo-
gących samodzielnie funkcjono-
wać w swoim środowisku, oraz 
50 nieuleczalnie chorych dzie-
ci, wymagających stałej, specjali-
stycznej opieki. Poza tym w do-
mu, który chcą wybudować, z 
dziennej pomocy, stale będzie 
mogło korzystać około 100 osób. 
Natomiast w okresie letnim fran-
ciszkanki chcą organizować ak-
tywny wypoczynek dla biednych 
dzieci z Polski i Europy. Już samo 
zapoznanie się z tą deklaracją, 
związaną z realizowanym przez 
franciszkanki bardzo ambitnym 
projektem, pozwala sobie uświa-
domić, że chodzi o wielką mi-
łość i wielką wiarę, a może też o 
trudną nadzieję. Ciągle bowiem, 
zwłaszcza na Pomorzu Środko-

wym, potrzeby znacznie prze-
wyższają możliwości zaspokaja-
nia ich, a potrzebujących jest o 
wiele więcej niż tych, którzy mo-
gliby im pomóc.

Wielkie dzieło  
dla Małego Jezusa
Dlaczego więc – pytam po 

kilkunastu minutach rozmowy 
– nazywacie to miejsce „domem 
maleńkiej miłości”, skoro cho-
dzi o wielkie dzieło? „Mamy na 
myśli – odpowiada s. Bronisława 
– miłość maleńkiego Pana Jezu-
sa w żłóbku, do którego najła-
twiej przyjść wszystkim małym 
i biednym. Tak jakby był to dom 
samego Jezusa, zdanego na ła-
skę i niełaskę ludzi, a jednak 
zbawiającego świat przez mi-
łość. Cokolwiek bowiem uczyni-
liście jednemu z tych najmniej-
szych – cytuje Ewangelię s. fran-
ciszkanka – to Mnie uczyniliście. 
A czynią franciszkanki rzeczy-
wiście wiele dobrego, i od wie-
lu lat, swoją „maleńką miłością”, 
która jest najskuteczniejszym le-

karstwem, nawet na tę najwięk-
szą niesprawiedliwość.

Chciały spieszyć  
z pomocą wszystkim 
potrzebującym
Zgromadzenie Sióstr Fran-

ciszkanek Maryi Nieustającej Po-
mocy powstało w XIX w. na Wę-

tekst  
KS. EDWARD 
SIENKIEWICZ

W gminie Kobylnica 
siostry franciszkanki 
chcą opiekować się 
ludźmi starszymi oraz 
chorymi dziećmi. Budują 
wielki dom – do jego 
funkcjonowania 
trzeba wielkiego 
serca, choć nazwały 
go „Domem Maleńkiej 
Miłości”.

Dom Maleńskiej Miłości rośnie w oczach, ale do zakończenia prac jeszcze daleko

W Kobylnicy koło Słupska powstaje „Dom maleńkiej miłości”

Służebnice maleńkiej miłości
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Zaradność i poświęcenie Sióstr 
wzbudza podziw połączony  

z sympatią i szczyptą humoru



grzech, założone przez Austriacz-
kę s. Marię Annę Brunner. W 
1890 r. s. Anna ze Zgromadzenia 
Sióstr Świętego Krzyża z Ingen-
bohl w Szwajcarii została wysła-
na na Węgry, gdzie wraz z innymi 
7 siostrami opiekowała się chory-
mi. Z czasem rozluźniły się więzy 
ze zgromadzeniem, co, przy na-
pływających powołaniach z Dol-
nego Śląska, skłoniło s. Annę do 
założenia nowego zgromadze-
nia. Niestety, ze względów poli-
tycznych siostry musiały opuścić 
Węgry i osiedliły się w Czechach, 
w miejscowości Ostrów-Przywo-
zie. Z pomocą miejscowego pro-
boszcza ponownie zaopiekowa-
ły się ludźmi chorymi, starając 
się jednocześnie o zatwierdzenie 
swojego zgromadzenia. W 1939 
r. otrzymały wreszcie aprobatę 
Kościoła. Do dziś siostry chcą być 
wszędzie tam, gdzie potrzebna 
jest pomoc i służba człowiekowi 
choremu. Wzorem troski o cho-
rego człowieka jest dla nich Ma-
ryja Nieustającej Pomocy, która 
jak nikt inny wniknęła w tajem-
nicę Jezusa i spieszy z pomocą 
wszystkim potrzebującym. 

Zaciszne miejsce

Do dziś, wierne charyzma-
towi swojej założycielki, pracu-
ją w domach pomocy społecznej 
dla dzieci, np. w Krzyżanowicach, 
gdzie mają swój dom generalny, 
domu dla ludzi starszych (Wroc-
ław), w szpitalach, stacjach opie-
ki Caritas i w pielęgniarstwie ot-
wartym. Poza tym oddają się po-
słudze słowa Bożego w pracy ka-
techetycznej. Oprócz 5 domów w 
Polsce, franciszkanki mają jeszcze 
dom w Czechach, w Wiedniu i 
dwa domy na Ukrainie. Wszędzie 
opiekują się nieuleczalnie chory-
mi, zwłaszcza dziećmi. Angażują 
się również w katechizację i pro-
wadzą przedszkola. Pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych matka ge-
neralna zgromadzenia, s. Monika 
Rusek, chciała wybudować jesz-

cze jeden dom na Pomorzu Środ-
kowym, aby i tutaj franciszkanki 
mogły opiekować się ludźmi star-
szymi oraz chorymi dziećmi. Na-
pisała więc stosowne pismo do 
wójtów gmin tej części kraju, w 
którym zapytała, czy nie byliby 
zainteresowani powstaniem na 
terenie ich gminy takiego właś-
nie miejsca. Pierwszy odpowie-
dział na pismo wójt gminy Kobyl-
nica, który zaprosił siostry i prze-
kazał im na ten cel półtora hek-
tara, przy wsi Widzino. Zaciszne 
– jak mówią – i oddalone od du-
żych aglomeracji miejskich oraz 
ruchliwych dróg miejsce od razu 
spodobało się siostrom, które w 
1999 r. zaczęły realizować swój 
projekt. Już w 
listopadzie te-
go roku ów-
czesny biskup 
diecezji kosza-
l ińsko -koło -
brzeskiej Marian Gołębiewski do-
konał poświęcenia kamienia wę-
gielnego pod wielki dom „maleń-
kiej miłości” sióstr franciszkanek.

Ma być kompleks

W 2001 r., w połowie sierp-
nia, przybyły pierwsze siostry, 
aby rozpocząć służbę starszym 
osobom, które zamieszkały w 
wybudowanym na terenie ośrod-
ka niewielkim domu. Pięć z nich 
przybyło ze Słupska, dwie z te-
renu gminy Kobylnica i jedna z 
południa Polski, z okolic Kielc. 
Docelowo ma tu powstać kom-
pleks domów społecznych. Sio-
stry założyły gruby zeszyt, w 
którym zapisują wszystkie zgła-
szające się do nich osoby. Już 
dziś, od zaraz, w domu chciało-
by zamieszkać ponad 120 osób, 
wiele z nich przyjeżdża z rodzi-
nami. Zwłaszcza młodzi proszą 
franciszkanki o przyjęcie ich star-
szych dziadków czy innych krew-
nych, ponieważ nie potrafią się 
nimi opiekować, często nie ma-
ją też możliwości i warunków. 

Ponad 80 osób chciałoby pod-
jąć pracę u sióstr. „Pracy mamy 
dużo, ale nie mamy pieniędzy, 
aby za nią zapłacić” – mówi  
s. Józefa. Wiele produktów 
przywozi do domu matka ge-
neralna. Jak tylko może poma-
ga siostrom pan Kuliński, wójt 
gminy Kobylnica. 

Wesoła i pożyteczna 
zabawa
Każdego roku franciszkan-

ki organizują na swojej posesji 
bardzo głośny i dobrze już zna-
ny w okolicy festyn, podczas 
którego na gości czeka wie-
le atrakcji i który zasila konto 
budowy ośrodka. W tym roku 
na przykład odbyły się pokazo-
we skoki spadochronowe, licz-
ne konkursy, gry, zabawy, prze-
jażdżka konna, była smakowi-
ta wojskowa grochówka oraz 
pyszne ciasta i inne smakołyki, 
upieczone przez panie z oko-
licznych gospodarstw. „Zaba-
wa była przednia” – mówi s. Jó-
zefa. „Ludzie nie chcieli się ro-

zejść nawet po północy”. Sio-
stry wydały nawet specjalny ka-
lendarz, w którym rok mie-
rzony jest od jednego festy-
nu do drugiego. Franciszkan-
ki bardzo wdzięczne są wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek spo-
sób pomagają w organizacji tej 
imprezy i naturalnie realizacji 
wielkiego, rozpoczętego przez 
nie dzieła „maleńkiej miłości”. 
„Wszystkim – mówią s. Broni-
sława i Józefa – naszym dobro-
dziejom, wszystkim, którzy się 
modlą w tej intencji i nie szczę-
dzą własnego czasu dla tego 
dzieła”. 
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POMÓŻ I TY
Możesz wspomóc to wielkie dzieło, 
wpłacając pieniądze na konto:
BSK S.A. O/Wrocław 71 1050 
1575 1000 0005 0273 1425
Z dopiskiem „Chore dzieci – 
Kobylnica”



W Kobylnicy koło Słupska powstaje „Dom maleńkiej miłości”

Służebnice maleńkiej miłości

W festynie 
biorą udział całe 
rodziny, włącznie 

z najmłodszymi
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Byliśmy z Ojcem Świętym

  Pierwszy  obelisk  Papieża  w Polsce
Pierwszy pomnik dla Ojca 
Świętego powstał w diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej  
– w Kuźnicy Czarnkowskiej,  
w parafii św. Franciszka 
Ksawerego. Tę ciekawą historię 
opisały w liście do redakcji  
Anna Odwrót i Elżbieta Żydowicz. 

Dzwon w Kuźnicy Czarn-
kowskiej dwa razy rozbrzmie-
wał dla Ojca Świętego – pierw-
szy, gdy został wybrany na 
Stolicę Piotrową, i drugi, gdy 
nadeszła wiadomość o jego 
śmierci. Parafianie towarzyszy-
li Papieżowi przez ponad 25 
lat pontyfikatu, uczestnicząc w 
Mszach św. w intencji Papie-
ża oraz spotykając się pod-
czas apeli  jasnogórskich. Czę-
sto wspólnie czytali wiadomo-
ści z Watykanu, omawiali trasy 
kolejnych pielgrzymek papie-
skich, a nawet wspólnie ukła-
dali modlitwy i pieśni dla Oj-
ca Świętego. Inicjatorem tych 
spotkań był śp. ks. Marian Ja-
kubiec MS, wikariusz parafii. 
„On to zdobywał materiały z 
wiadomościami i do rozwa-
żań, on to przyciągał rzesze 
ludzi, którzy w słotę, mróz, 

zadymkę o tak późnej porze 
zapełniali kościół” – piszą w 
liście do redakcji parafianki z 
Kuźnicy. 

Obelisk
Z czasem ks. Marian wpadł 

na pomysł, aby tę naszą radość z 
wyboru Papieża Polaka uwiecz-
nić w sposób trwały. Przywie-
ziono kamień, a grupa parafian 
przerobiła część księżowskiego 
ogrodu na placyk z postumen-
tem. Spod ręki artysty pana Je-
żyny wyłonił się napis „Totus 
Tuus”, a niżej orzeł i drugi na-
pis: „Ojcu Świętemu Janowi Pa- 
włowi II Rodacy 1979”. W nie-
dzielę 17 czerwca 1979 roku  
obelisk poświęcił biskup pomoc-
niczy diecezji gorzowskiej Pa-
weł Socha. „Z pewnością był to 
pierwszy w Polsce pomnik, po-
stawiony już w 8 miesięcy po 
wyborze Ojca Świętego” – piszą 
parafianki z Kuźnicy Czarnkow-
skiej. Przez wszystkie lata pon-
tyfikatu obelisk stanowił central-
ne miejsce różnych uroczystości 
kościelnych poświęconych Ojcu 
Świętemu. Składano kwiaty w 
dniach urodzin i kolejnych rocz-
nic wyboru Papieża, aż do tego 

dnia, kiedy na stopniach pomni-
ka zaczęły pojawiać się znicze...

Symboliczny nagrobek

W dniach żałoby pomnik stał 
się symbolicznym nagrobkiem – 
wszyscy, którzy nie mogli być w 
Watykanie, oddawali tutaj hołd 
Ojcu Świętemu. Uczniowie i na-
uczyciele Zespołu Szkół w Kuźni-

Mieszkańcy Kuźnicy Czarnkowskiej, uczestnicy spotkania Jana Pawła II w Gnieźnie na Wzgórzu Lecha, 3 czerwca 
1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Wiernych z Kuźnicy Czarnkowskiej zobaczył 
za pośrednictwem telewizji cały świat, dzięki wyróżniającemu się w tłumie transparentowi (w lewym dolnym rogu)

Obelisk w Kuźnicy Czarnkowskiej był pierwszym pomnikiem w Polsce 
poświęconym Janowi Pawłowi II.
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Byliśmy z Ojcem Świętym

  Pierwszy  obelisk  Papieża  w Polsce
cy Czarnkowskiej nie tylko prze-
żywali głęboko w swoich ser-
cach owe niepokoje, ale dawa-
li im  w tych dniach publiczny 
wyraz. „Poruszające były rozmo-
wy pedagogów z uczniami o ich 
odczuciach związanych z odej-
ściem Ojca Świętego. Nauczy-
ciele zdawali sobie sprawę, że te 
dzieci, podobnie jak większość z 
nich samych, nigdy nie znały in-
nego papieża. Trudno było okre-
ślić ów stan zadumy, jaki zapano-
wał w szkole na wieść o ciągle 
pogarszającym się stanie zdro-
wia Jana Pawła II, a potem o je-
go śmierci – piszą panie z Kuź-
nicy w liście do redakcji. – Cała 
szkoła żyła przez jakiś czas od-
miennym rytmem. Front szkoły 
znaczył biały transparent z po-
żegnalnym napisem. Na koryta-
rzu wzniesiono mały ołtarzyk z 
wizerunkiem Ojca Świętego, na 
którym do dnia pogrzebu paliły 
się znicze”. Szybko też zapełnia-
ły się karty wyłożonej księgi kon-
dolencyjnej. Pozostaną w niej pa-
miątkowe wpisy zarówno ucz-
niów, jak i nauczycieli oraz pra-
cowników szkoły. 

Przemarsz

Najbardziej jednak wzrusza-
jącą uroczystością, 7 kwietnia, 
był przemarsz uczniów ze sztan-
darem szkoły, na kształt konduk-
tu żałobnego i Msza żałobna za 
spokój duszy Jana Pawła II. Po-
przedzona została ona sponta-
nicznie przygotowanym progra-

mem, upamiętniającym postać i 
dokonania Papieża Polaka, który 
uczniowie zaprezentowali przed 
obeliskiem. Wkład w przygo-
towanie programu mieli na-
uczyciele, uczniowie, a przede 
wszystkim wikariusz, ks. Krzysz-
tof Rodzik. Zabrzmiały lubiane 
przez Ojca Świętego pieśni, cy-
towano wspomnienia i fragmen-
ty życiorysu, a związane z Papie-
żem anegdotki pomogły się wy-
rwać z nastroju przygnębienia. 
Już wcześniej, bo we wtorek, w 
godzinach przedpołudniowych, 
panie przedszkolanki przypro-
wadziły przed pomnik dzieci z 
tutejszego przedszkola, które 
zapaliły znicze i odmówiły pa-
cierz. W środę po południu na-
tomiast ks. proboszcz Jan Siecz-
ka MS poprowadził wzruszają-
ce nabożeństwo przy pomniku, 
a później odprawił Mszę św. w 
kościele. Przybyli wierni z całej 
parafii, z odległych nawet wio-
sek. Kościół był pełen, a zaśpie-
wana na zakończenie „Barka” 
stała się prawdziwym hymnem. 
W miejscowych sklepach zabra-
kło czarnych wstążek na kir, wy-
wieszano fla-
gi narodowe i 
papieskie, a w 
oknach wysta-
wiano portre-
ty Ojca Świę-
tego – tak wy-
glądała cała 
Kuźnica. Przy 
pomniku palą 
się znicze.  

Obelisk 
poświęcony 

Janowi  
Pawłowi II  
jest dzisiaj 
miejscem 
częstych  
spotkań  

i nabożeństw 
z udziałem 
młodzieży

Koszalin – raj dla grup kontrowersyjnych

Sekta destrukcyjna?
W Koszalinie od kilku lat istnieje 
ośrodek Misji Czaitanii. 

W Polsce Instytut Wiedzy o 
Tożsamości „Misja Czaitanii” dzia-
ła od 1990 roku i posiada ośrod-
ki we wszystkich większych mia-
stach. Jednakże źródła naukowe 
podają, że 5000 lat temu waisz-
nawizm, na który grupa się powo-
łuje – nie istniał. Nie było nawet 
Wedyzmu, na podstawie którego 
rozwinął się hinduizm, a którego 
początków należy szukać dopiero 
w XII w. przed Chrystusem.

Ideologia ruchu

oparta jest na założeniach re-
ligii hinduistycznej, chrześcijań-
stwa i nauk wschodnich. Jest on 
zlepkiem różnych nurtów i dok-
tryn religijnych. 

Filozofia i nauka, które re-
prezentuje Misja Czaitanii, sto-
ją w jawnej sprzeczności z wiarą 
chrześcijańską (np. wiara w rein-
karnację, samozbawienie, man-
trowanie, pogarda dla ciała, wia-
ra w wielu bogów i półbogów 
itp.). Wbrew zapewnieniom li-
derów grupy, nie ma możliwo-
ści pogodzenia chrześcijaństwa 
z Misją Czaitanii.

W Koszalinie,

tak jak w kilku innych miastach w 
Polsce, Misja Czaitanii organizu-
je cotygodniowe wykłady otwarte 
na przeróżne tematy, nie zawsze 
związane bezpośrednio z reli-
gią, a także oferuje darmowe lek-
cje medytacji, które, jak twierdzi, 
są łatwe, efektywne i przyjem-
ne. Proponowane są również roz-
maitego rodzaju ulotki, broszury, 
publikacje. Ośrodek Misji Czaita-
nii w Koszalinie zwiększył ostat-
nio swoją aktywność. Pojawia się 
coraz więcej plakatów zapraszają-
cych na cotygodniowe spotkania, 
a także na wakacyjne „wyjazdy  
z medytacją”.

Sekta?

Stowarzyszenie Ruch Obro-
ny Rodziny i Jednostki, skupiają-
ce rodziców, których dzieci by-
ły lub nadal są w sektach (obok 

Międzynarodowego Towarzystwa 
Świadomości Kryszny, Dzieci Bo-
ga, sekty „Niebo”) zalicza rów-
nież Misję Czaitanii do wspólnot 
religijnych o destrukcyjnym cha-
rakterze. Tak samo ocenia Misję 
Dominikańskie Centrum Informa-
cji o Sektach i Nowych Ruchach 
Religijnych oraz wszystkie in-
ne ośrodki informacyjne i po-
radnie w naszym kraju. Jednak-
że owa krytyka dotyczy metod i 
skutków działania, a nie przeko-
nań religijnych. Oskarżano ruch 
m.in. o stosowanie wyrafinowa-
nych technik psychomanipula-
cji i środków halucynogennych, 
kształtowanie bezwzględnego 
posłuszeństwa, doprowadzanie 
członków do chorób umysło-
wych, izolowanie ich od rodzin, 
namawianie do porzucenia na-
uki, doprowadzanie do wyczer-
pania fizycznego przez stosowa-
nie diety wegetariańskiej.

Co prawda żadnego z tych za-
rzutów nie udało się udowodnić 
na sali sądowej, jednak coraz wię-
cej osób woli trzymać się z daleka 
od instytucji, która wzbudza takie 
kontrowersje i kojarzy się z afera-
mi sądowymi, a rodzicom – z za-
grożeniem dla ich dzieci.

ELŻBIETA FRONC

WARTO WIEDZIEĆ
Więcej informacji na temat Misji 
Czaitanii i innych ruchów i grup 
religijnych można znaleźć na 
stronach internetowych m.in.:
– www.sekty.net
– www.kulty.info
– www.opoka.org.pl
Wszystkich zainteresowa-
nych problemem zapraszamy 
do Biura Informacji o Sektach 
i Nowych Ruchach Religijnych  
w Koszalinie przy ul. Andersa 24, 
tel. (094) 3403601, czynnego w 
każdy poniedziałek w godzinach 
18.00–19.00, a także do kontak-
tu pocztą elektroniczną na adres: 
sekty@koszalin.opoka.org.pl





Biesiekierz to niewielka 
miejscowość, licząca 
około 1000 mieszkańców, 
leżąca na trasie z Gdańska 
do Szczecina, zaledwie 
kilkanaście kilometrów 
od Koszalina. 

Parafia Chrystusa Kró-
la w Biesiekierzu powsta-
ła 24 czerwca 1960 roku. 
Pierwszym pracującym tu 
duszpasterzem był ks. Le-
onard Niemczyk. Po je-
go śmierci w roku 1980 
proboszczem w Biesiekie-
rzu został ks. Jan Guzow-
ski, pracujący w parafii do 
dnia dzisiejszego. 

Kościoły 

Kościół parafialny 
pw. Chrystusa Króla w 
Biesiekierzu pochodzi z 
XIV w. W drugiej po-
łowie XVII w. świątynia 
została przebudowana. 
Wieża tego kościoła po-
chodzi z XIX wieku. W 
ostatnim czasie wykona-
no elewację kościoła. W 
świątyni pojawiły się no-
we ławki, a w prezbite-
rium sedilia i krzesełka 
dla ministrantów. W bie-
żącym roku rozpoczę-
to instalację gazowego 
ogrzewania w kościele. 
Do parafii należą jesz-
cze trzy świątynie filial-
ne: neogotycki kościół 
pw. św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w 
Starych Bielicach, koś-
ciół pw. Świętej Rodzi-
ny w Parnowie i goty-
cki kościół w Cieszynie, 
wybudowany w XIV w. 
Neogotycka świątynia w 
Starych Bielicach została 
wybudowana w 1894 r. 

Wykonane w ostatnich 
latach prace w tym koś-
ciele, to dokończenie re-
nowacji witraży i zało-
żenie gazowego ogrze-
wania. Kościół w Parno-
wie został zbudowany w 
wieku XV i przebudo-
wany w XIX. W kościele 
tym wymagają wzmoc-
nienia fundamenty. Po-
za tym w świątyni wy-
malowano ostatnio dach 
z blachy cynkowej. Go-
tycki kościół w Cieszy-
nie, który wybudowano 
w XIV wieku, był restau-
rowany w wieku XIX. 
Obecnie do odbudowa-
nia jest nawa główna 
kościoła, którego wyre-
montowana wieża speł-
nia funkcję kaplicy. Jak 
mówi ks. Guzowski, po-
wierzchnia ta – jak na ra-
zie – jest wystarczająca i 
mieszczą się w niej gro-
madzący się na nabo-
żeństwach wierni. 

Duszpasterstwo

Wszystkie działania 
duszpasterskie w parafii 

wspierane są modlitwą, 
zwłaszcza członków Ży-
wego Różańca, który li-
czy 9 róż. Na terenie pa-
rafii działa również Cari-
tas. Członkowie tej gru-
py angażują się w róż-
ne akcje charytatywne, 
zwłaszcza w okolicach 
świąt Bożego Narodze-
nia i Wielkanocnych. Na 
podkreślenie zasługu-
je jednak postawa wie-
lu mieszkańców parafii, 
którzy bez żadnej za-
chęty czy prośby trosz-
czą się o swoich samot-
nych lub biedniejszych 
sąsiadów, odwiedzając 
ich, a nawet dzieląc się 
z nimi przygotowywa-
nymi w domu posiłkami 
lub robiąc dla nich za-
kupy. Zauważyć trzeba 
także parafialny zespół 
muzyczny, uświetniają-
cy uroczystości religij-
ne, w którym śpiewają 
młode małżeństwa. Gru-
pa powstała ze śpiewa-
jącej kiedyś w kościele 
dziecięcej scholi.

KS. EDWARD 
SIENKIEWICZ

 

PANORAMA PARAFII 
pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu

Wzrasta życie sakramentalne

ZDANIEM PROBOSZCZA
To typowa wiejska parafia, do której należy 18 
wiosek. W ostatnim czasie dwie z nich: Stare i 
Nowe Bielice bardzo szybko się rozbudowują, po-
nieważ swoje domy buduje tu wielu dotychczaso-
wych mieszkańców Koszalina. Wierni w tej parafii 
są bardzo życzliwi i ofiarni. Dlatego też wszystko, 
co udało się zrobić, wyremontować, możliwe by-
ło dzięki odpowiedzialności i zaangażowaniu pa-
rafin. Obserwuję wzrost życia sakramentalnego w 
parafii, którego wyraźnym wskaźnikiem jest z ro-
ku na rok systematycznie wzrastająca liczba roz-
danych Komunii św. Są również bolączki, do któ-
rych zaliczyłbym przede wszystkim wzrost niesa-
kramentalnych małżeństw, który to problem za-
czął narastać wraz z napływem do parafii nowych 
mieszkańców. Poza tym, mimo próśb i przekazy-
wanych w różnej formie nauk, wciąż wielu para-
fian nie rozumie obowiązku uczestnictwa w nie-
dzielnej Eucharystii. Poważnym problemem jest 
także wysokie bezrobocie, będące niejednokrot-
nie przyczyną bolesnych doświadczeń w wielu 
mieszkających w parafii rodzinach.

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziele i święta: Biesiekierz – 10.00, 14.30; Stare Bielice 
– 8.30; 13.00; Parnowo – 11.30; Cieszyn – 11.30
 W dzień powszedni: Biesiekierz – 18.00; Stare Bielice 
(wtorek) – 17.30; Parnowo (czwartek) – 16.30; Nowe Bielice 
(wtorek, PDPS) – 15.00.

KS. JAN 
GUZOWSKI

wyświęcony 28 czerwca 
1970 r. w Świnoujściu.Zanim 
przyszedł do Biesiekierza 
pracował w kurii biskupiej. 
Po objęciu obowiązków pro-
boszcza w tej parafii przez 
pewien czas łączył je z po-
wierzonymi mu zadaniami 
w koszalińskiej kurii.

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
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Kościół
pw. Chrystusa Króla


