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Dzieci z Trzcianki pomagają swo-
im rówieśnikom – ciężko chorym i 

niepełnosprawnym. W styczniową nie-
dzielę, nie zważając na mróz, na placu 
przed kościołem św. Jana Chrzciciela 
rozprowadzały wśród wiernych wycho-
dzących z kościoła samodzielnie zapro-
jektowane kalendarze. W tym roku akcja 
„Nasze czułe serca” odbywała się już po 
raz czwarty. Zainicjowali ją nauczyciele 
i uczniowie klas młodszych ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Trzciance. Akcji 
patronuje „Hospicjum Trzcianka” oraz 
miejscowa Caritas. W poprzednich latach 
z funduszy uzyskanych ze sprzedaży ka-

lendarzyków skorzysta-
ło 11 dzieci przewlekle 
i nieuleczalnie chorych, 
niepełnosprawnych i 
poszkodowanych w wy-
padkach.  KD

NASZE CZUŁE SERCA
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A Dziewczynki 
z trzcianeckiej 
„trójki” 
z kalendarzami

TADEUSZ ROGOWSKI
redaktor wydania

Był czas, że chóry para-
fialne, takie jak „Lutnia” 

z kościoła Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Koszalinie 
czy „Święta Cecylia” z kościo-
ła Świętej Rodziny w Pile, by-
ły tak naprawdę pierwszymi 
instytucjami polskiej kultury 
na Ziemiach Odzyskanych. 
Ich obecność pomagała lu-
dziom wrastać w obce oto-
czenie, pokonywać strach 
przed nieznanym i poczu-
cie wykorzenienia. Słowem, 
pomagała w stawaniu się 
tutaj Polski. W dzisiejszym 
numerze piszemy o jednym 
z tych chórów – „Świętej 
Cecylii” z Piły. 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Ekumenizm – drogą nawrócenia
Ekumenizm jest jednym 
z największych wyzwań stojących 
przed współczesnym Kościołem. 
Wyrazem dążeń do jedności 
jest wspólna modlitwa 
różnych Kościołów, w ramach 
organizowanego corocznie 
Tygodnia Powszechnej Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan. 

Od 16 stycznia przedstawi-
ciele wspólnot chrześcijańskich 
z terenu diecezji koszalińsko- 
-kołobrzeskiej odpowiadają po-
wszechną modlitwą na ewange-
liczne wezwanie: „Gdzie dwóch 
albo trzech gromadzi się w Mo-
je imię, tam Ja jestem pośród 
nich”. Gromadząc się w świąty-
niach rzymskokatolickich, ewan-
gelicko-augsburskich, prawo-
sławnych, greckokatolickich oraz 
zborach zielonoświątkowych 
wierni różnych wyznań wycho-
dzą sobie naprzeciw, by szukać 
wzajemnego dialogu. W sobotę 
21 stycznia, w kościele greckoka-
tolickim pw. Zaśnięcia Najświęt-

szej Bogurodzicy w Ko-
szalinie odprawione zo-
stało nabożeństwo eku-
meniczne „Moleben”, 
któremu przewodni-
czył biskup Ignacy Jeż. 
– Modlimy się o to, 
byśmy we wszystkich 
dziedzinach naszego 
życia potrafili przejść 
do porządku dzienne-
go nad różnicami, któ-
re między nami istnie-
ją. Do tego potrzebne 
jest nawrócenie – podkreślał w 
wygłoszonym kazaniu Biskup Se-

nior. W nabożeństwie 
uczestniczyli także pro-
boszcz parafii grecko-
katolickiej ks. Bohdan 
Hałuszko, ks. Mikołaj 
Lewczuk, proboszcz pa-
rafii prawosławnej, ks. 
Artur Hajdeczko, pro-
boszcz parafii ewange-
licko-metodystycznej, 
pastor Adam Ciućka, 
proboszcz zboru Koś-
cioła Zielonoświątko-
wego oraz ks. Janusz 

Bujak i ks. Bogdan Błądek, pro-
boszcz parafii wojskowej. KA
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„Droga 
ekumenizmu 
jest drogą 
nawrócenia, 
zarówno 
pojedynczych 
osób, 
jak i wspólnot” 
– mówił 
w koszalińskim 
kościele 
greckokatolickim 
bp Ignacy Jeż

ZA TYDZIEŃ
  O EKUMENICZNYM KONCERCIE KO-

LĘD czterech wyznań chrześ-
cijańskich

  Odwiedzimy PARAFIĘ PW. MATKI 
BOŻEJ OD WYKUPU NIEWOLNIKÓW 
W OKONKU

  WIADOMOŚCI z diecezji i re-
gionu
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Rybacy postulują

KOŁOBRZEG. Rybacy doma-
gają się od władz stabilizacji w 
dziedzinie rybołówstwa, wyty-
czenia jasnych celów oraz bar-
dziej stanowczej postawy w ne-
gocjacjach z Unią Europejską. 
Jeszcze w sierpniu ubiegłego ro-
ku członkowie Stowarzyszenia 
Armatorów Rybackich z 
Kołobrzegu sformułowali apel 
do przyszłego rządu i parlamen-
tu, w którym domagali się powo-
łania Ministerstwa Rybołówstwa 
i Gospodarki Morskiej (obecnie 

tym działem gospodarki zajmu-
je się departament ministerstwa 
rolnictwa), lepszej koordynacji 
działań między rybakami a prze-
mysłem przetwórczym, konkre-
tyzacji celów polskiego rybo-
łówstwa oraz dobrej reprezen-
tacji interesów środowiska w 
negocjacjach z UE. Rybacy żą-
dają również, by o wysokości 
kar finansowych za wykrocze-
nia związane z odłowem ryb de-
cydowały sądy, a nie inspekto-
rzy rybaccy. 
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Wandale niszczą świątynię!
SŁUPSK. Słupscy grekokatoli-
cy są wstrząśnięci powtarzający-
mi się aktami wandalizmu wo-
kół świątyni przy ulicy Jaracza. 
Od kilku miesięcy ich cerkiew jest 
systematycznie niszczona – naj-
pierw rozwalono schody, później 
powybijano wszystkie okna i po-
zrywano rynny, a teraz wymalo-
wano na ścianach nieprzyzwoite 
znaki, swastyki i wulgarne napisy. 
Ksiądz Bohdan Pipka, proboszcz 
parafii, ocenia, że naprawa wyrzą-
dzonych szkód pochłonie 20 tys. 
złotych. Do cerkwi uczęszczają 
głównie ludzie starsi, niezamoż-

ni, którzy z ogromną ofiarnością, 
przez wiele lat, własnymi siłami 
wybudowali świątynię (na zdję-
ciu). Regularnie na Mszę uczęsz-
cza tu około 200 osób z tysiąca 
słupskich wiernych obrządku gre-
ckokatolickiego.

Operobusem do Szczecina
BORNE SULINOWO. Tutej- 
szy samorząd przystąpił do pro-
jektu „Operobus”. To inicjatywa 
szczecińskiej Opery na Zamku, 
która w ten sposób chce popu-
laryzować muzykę operową. Raz 
na dwa tygodnie specjalny auto-
bus (operobus) dociera do mniej-
szych miejscowości na Pomorzu, 
zabiera melomanów na spektakl 

do Szczecina oraz bezpiecznie 
odwozi ich do domu. Projekt roz-
poczyna się w styczniu, a zakoń-
czy w lipcu 2006 roku. Wśród pro-
pozycji repertuarowych są m.in.: 
„Księżniczka czardasza” Kalmana, 
„Wiedeńska krew” Johanna 
Straussa, „Carmen” Bizeta, „Cza- 
rodziejski flet” Mozarta i oczywi-
ście „Halka” Moniuszki.

Przegląd kolęd
MIASTKO. Już po raz ósmy 
zorganizowano w miasteckim 
ośrodku kultury dziecięcy i mło-
dzieżowy przegląd kolęd. W tym 
roku na scenie wystąpiło 150 
wykonawców – przedszkola-
ków i uczniów szkół podstawo-
wych. Dzieci przedstawiły krót-

kie, kilkunastominutowe insceni-
zacje nawiązujące do Narodzenia 
Pańskiego w stajence. Na sce-
nie pojawiły się również miejsco-
we zespoły ludowe, wyśpiewując 
staropolskie kolędy. Nad całością 
czuwali niezastąpieni w roli pro-
wadzących państwo Bilińscy. 

Wesele po 60 latach
ŚWIESZYNO. Państwo Józefa 
i Jan Kowalczykowie (na zdjęciu) 
obchodzili 60. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. Z okazji 
jubileuszu w kościele Narodzenia 
NMP w Świeszynie odprawiona 
została Msza św. pod przewod-
nictwem proboszcza ks. Andrzeja 
Bujara, która zgromadziła liczną 
rodzinę państwa Kowalczyków, 
znajomych, sąsiadów i przed-
stawicieli miejscowych władz. 
Jubilaci opuszczali kościół przy 
dźwiękach marsza weselnego i 
oklaskach. Później były życzenia, 
kwiaty i prezenty oraz przyjęcie 
weselne ufundowane przez dzieci 
jubilatów. Bawiono się do białego 

rana, do tańca przygrywała kapela 
ludowa „Swaty”, wystąpił również 
miejscowy zespół „Jarzębiny”. 
Państwo Kowalczykowie wycho-
wali pięcioro dzieci i trzynaścio-
ro wnuków.

Bal prezydencki
SŁUPSK. Prezydent Słupska 
Maciej Kobyliński organi-
zuje czwarty już z rzędu 
Charytatywny Bal Prezydencki. 
Dochód w całości zostanie 
przekazany na potrzeby „Domu 
Maleńkiej Miłości” w Kobylnicy. 
Pomysł budowy Domu narodził 
się przed pięciu laty, kiedy to 
siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek postanowiły wy-
budować dom pobytu dla 60 
osób starszych, wymagających 

stałej opieki, oraz 50 nieuleczal-
nie chorych dzieci. W tej chwi-
li pod opieką sióstr przebywa 
dziewięcioro chorych, w kolej-
ce zapisanych jest następnych 
stu trzydziestu. Trwa budowa 
kolejnego obiektu. Dom utrzy-
mywany jest przede wszystkim 
z datków ofiarowanych przez 
ludzi dobrej woli. Potrzeby są 
jednak ogromne, więc siostry 
cieszą się z każdej inicjatywy na 
rzecz placówki.  

Oj, będzie się kręcić
TYMIEŃ. W Tymieniu pod 
Koszalinem powstaje najwięk-
sza w Polsce elektrownia wia-
trowa. Co prawda w największej 
w Polsce elektrowni w Zagórzu 
na wyspie Wolin stoi piętnaście 
wiatraków, ale w Tymieniu bę-
dzie ich aż siedemnaście. Do tej 

chwili postawiono osiem gene-
ratorów na słupach o wysoko-
ści stu metrów i ze skrzydłami 
o rozpiętości czterdziestu me-
trów. W Tymieniu średnia pręd-
kość wiatru przekracza sześć 
metrów na sekundę, a to ozna-
cza, że wiatraki kręcić się bę-
dą bez przerwy. Władze gminy 
Będzino są zadowolone – lokali-
zacja siłowni sprawi, że powsta-
ną tutaj nowe drogi, przybędzie 
miejsc pracy, do kasy gminnej 
będą wpływać podatki, a i sprag-
nieni atrakcji turyści będą zaglą-
dać tutaj częściej.
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Uzależnienia mogą przybierać różne formy

Modlitwa zmienia życie
„Wspólnota dała mi rzeczy, 
których wcześniej nie miałem, 
dała mi wartości. Wspólnota dała 
mi nowe życie” –  mówi Jacek, 
były narkoman ze Wspólnoty 
„Cenacolo” (Wieczernik)  
w Giezkowie koło Koszalina. 

Jacek od 3 lat nie bierze nar-
kotyków, a teraz daje świade-
ctwo tym najmłodszym, narażo-
nym na zagrożenia, jakie niesie 
obecny świat. Udowadnia, że ży-
cie z nałogami nie jest sposo-
bem na rozwiązywanie proble-
mów. Podobne świadectwo skła-
dał także przed uczniami klas 
starszych szczecineckiej Szkoły 
Podstawowej nr 6 i młodzieżą z 
Gimnazjum nr 1 Wladis, Łotysz 
mieszkający we wspólnocie od 
10 miesięcy. 

Zagrożeniami cywilizacyjny-
mi zaniepokojona jest również 
Barbara Sroka, katechetka z SP 
nr 6. Jej zdaniem, współczes-
ne uzależnienia przyjmują także 
nieznane wcześniej formy. Mo-
gą przejawiać się w nadmiernym 
zainteresowaniu grami kompu-
terowymi, czy Internetem, a za-
czynają się już w okresie szkoły 
podstawowej. „Nie są to uzależ-

nienia groźne dla zdro-
wia, jak narkotyki, ale 
prowadzą do tego sa-
mego – ucieczki od rze-
czywistości” – mówi B. 
Sroka. Uczniowie z za-
interesowaniem słucha-
li świadectw Jacka i Wladisa, któ-
rzy podkreślali, że modlitwa i ży-
cie w prawdzie, choć na począt-
ku wydaje się to bardzo trudne, 
prowadzi do życia wolnego od 
jakichkolwiek nałogów. To spra-
wia, że przestajemy oszukiwać 
sami siebie. „Przygoda” z uzależ-
nieniem najczęściej zaczyna się 
od oszukiwania rodziców, drob-
nych kłamstw, próby ucieczki w 
inny świat – atrakcyjny i wolny 

od problemów. Człon-
kowie Wspólnoty „Ce-
nacolo” wskazywali, że 
uleganie złu w najdrob-
niejszych nawet rze-
czach, jak gry kompu-
terowe, nie jest sposo-

bem na rozwiązywanie proble-
mów. Jest  ucieczką, która przy-
nosi zgubne skutki. „Całe zło 
zaczyna się od rzeczy niewin-
nych – tłumaczy Wladis. – Gra-
nica między nadmiernym zain-
teresowaniem, a już uzależnie-
niem jest bardzo cienka. Modli-
twa naprawdę potrafi odmienić 
człowieka, a praca uczy doceniać 
rzeczy drobne”. 

MACIEJ DREWNIAK

Apel biskupa

Gdziekolwiek 
znajdują się 
ludzie  
w potrzebie
Biskup Kazimierz Nycz zaapelo-
wał o wzmożoną troskę o bez-
domnych i samotnych w okresie 
zimowym. Apel biskupa odczy-
tano we wszystkich kościołach w 
niedzielę 22 stycznia.

Od kilku dni synoptycy za-
powiadają silne mrozy. Stanowią 
one zagrożenie życia ludzi bez-
domnych i tych wszystkich, któ-
rzy z różnych przyczyn nie mają 
odpowiednio ogrzanego miesz-
kania. Niosąc nadzieję ubogim, 
zwróćmy w te zimowe dni szcze-
gólną uwagę na osoby bezdom-
ne, samotne, w podeszłym wie-
ku i chore. Zainteresujmy się, czy 
mają one ogrzane mieszkania. 
Jeżeli nie, postarajmy się im sku-
tecznie pomoc. Podejmijmy we-
zwanie skierowane do nas przez 
Sobór Watykański II wyrażone 
w słowach: „Gdziekolwiek znaj-
dują się ludzie, którym brak po-
karmu i napoju, ubrania, miesz-
kania, lekarstw, pracy, oświaty, 
środków do prowadzenia życia 
godnego człowieka, ludzie nęka-
ni chorobami i przeciwnościami, 
cierpiący wygnanie i więzienie, 
tam miłość chrześcijańska win-
na ich szukać i znajdować, trosk-
liwie pocieszać i wspierać” (Apo-
stolicam actuositatem, 8).

Jednocześnie proszę wszyst-
kich ludzi dobrej woli, by zwró-
cili szczególną uwagę na ludzi 
pod wpływem alkoholu lub in-
nych środków odurzających, po-
nieważ to oni najczęściej nie po-
trafią zadbać o swoje bezpie-
czeństwo.

Aby skutecznie pomagać, 
miejmy odwagę podjąć współ-
pracę z ośrodkami pomocy spo-
łecznej, placówkami Caritas Die-
cezji, Caritas parafialnymi, poli-
cją, strażą miejską i organizacja-
mi pozarządowymi, niosącymi 
profesjonalną pomoc.

† KAZIMIERZ NYCZ,  
biskup koszalińsko-kołobrzeski
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Opłatek świeckich środowisk katolickich

Spotkanie w Słupsku
W sobotę 14 stycznia biskup 
Kazimierz Nycz spotkał się 
ze środowiskami katolickimi 
ze Słupska i okolic.

Spotkanie organizowali 
wspólnie słupska „Civitas Chri-

stiana” i Akcja Katolicka. Obec-
ni byli dwaj słupscy dziekani – 
ks. Marian Subocz i ks. Anto-
ni Tofil – oraz przedstawicie-
le ruchów i stowarzyszeń świe-
ckich, słupscy radni i działa-
cze Caritas. Opłatkowe spot-

kanie miało nie lada oprawę 
muzyczną – śpiewał dopie-
ro co powstały chór Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, 
były też kolędy w wykonaniu  
ks. Edwarda Strojka oraz zna-
nego słupskiego miłośni-
ka muzyki Krzysztofa Kiepu-
szewskiego. Biskup K. Nycz w 
okolicznościowym wystąpieniu 
wskazał na wielką rolę i znacze-
nie świeckich w Kościele, zachę-

cał też do ak-
tywnej posta-
wy na różnych 
obszarach ży-
cia publicz- 
nego.  TR

Biskup  
na spotkaniu  
w słupskiej 
„Civitas 
Christiana” 

Jacek i Wladis 
ze Wspólnoty 
„Cenacolo”  
w szczecineckiej 
szkole
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Był rok 1945. Jeszcze 
dymiły zgliszcza po-
morskich miast – Piły, 
Koszalina i Słupska – 

kiedy zaczęli nadciągać pierw-
si polscy osadnicy, a wraz z ni-
mi duchowieństwo. Obecność 
Kościoła dawała większe po-
czucie pewności i stabilizacji. 
Pierwsze lata były wyjątkowo 
trudne – organizowano admini-
strację państwową i kościelną, 
powstawały polskie instytucje, 
powoli rodziło się do życia  spo-
łeczeństwo. Fenomenem tych 
lat, wciąż jeszcze mało zbada-
nym, były chóry kościelne, któ-
re zaczęły szybko powstawać 
w większych miastach i od ra-
zu stały się symbolem polskiej 
kultury i narodowej tożsamości. 
Jednym z pierwszych na przy-
wróconym Polsce Pomorzu był 
chór Świętej Cecylii z  Piły.  

Pierwsze lata

Możliwe, że historia chóru 
jest jeszcze dłuższa, nie zacho-
wały się jednak zapiski z pierw-
szych lat działalności w dawnej 
parafii, wówczas pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela. Wia-
domo jedynie, że chór pod ta-
ką nazwą – Świętej Cecylii – po-
jawił się niemal równocześnie z 
nowo powstałą parafią. Wiado-
mo, że organizował go jeszcze 
w 1945 roku Kazimierz Czerwiń-
ski. Wiadomo też, że w pierw-
szych latach powojennych chó-
rzyści często uczestniczyli w uro-
czystościach świeckich. Niewie-
le informacji zachowało się z lat 
późniejszych. Chór nie miał swe-
go kronikarza,  więc początko-

wy okres trzeba dzisiaj odtwa-
rzać na podstawie ustnych rela-
cji. W 1946 roku chórem zaopie-
kował się pan Grodź, miejscowy 
organista. Na przemian – w koś-
ciele i swoim prywatnym miesz-
kaniu – organizował próby. Kil-
kakrotnie działalność chóru by-
ła na krótkie okresy zawieszana. 
Swoją regularną działalność chór 
rozpoczął we wrześniu 1956 ro-
ku, ten okres wiąże się z nazwi-
skiem ks. Janusza Popławskiego. 
Późniejsze lata to dalszy  rozwój 
chóru.  Ważną datą w jego histo-
rii jest 25 listopada 1962 roku. 
Tego dnia poświęcono obraz św. 

Cecylii, namalowany przez panią 
Aleksandrę Staszakową. Do dnia 
dzisiejszego jest ozdobą sali, w 
której spotykają się chórzyści.

Lata sukcesów

Okres rozkwitu chóru przy-
pada na lata 1980–1985, kiedy 
to jego opiekunem i dyrygen-
tem został ks. Stanisław Sko-
piak. Podniósł się poziom arty-
styczny, repertuar wzbogacono 
o setki nowych utworów. Chó-
rzyści systematycznie spotykali 
się i ćwiczyli. Profesjonalizm za-
owocował napływem młodzieży, 

W ostatnich dniach 
minionego roku

chór Świętej Cecylii
z parafii Świętej Rodziny

w Pile obchodził 
jubileusz 60-lecia 
swojego istnienia.

Sonda

PRZYGODA Z CHÓREM 
KLAUS PIOTR GIESE

– Do chóru św. 
Cecylii należę od 
16 lat. Był po-
trzebny głos – te-
nor  na wyjazd do 
Poznania. Ksiądz 

Waldemar Jonatowski zapro-
ponował mi wyjazd, gdyż wie-
dział, że już śpiewam w innym 
chórze – „Halka”. Wcześniej 
nawet kiedyś przyszedłem na 
próbę chóru Świętej Cecylii, 
ale nie podobało mi się, bo w 
czasie prób nie było przerw. 
Ale później przywykłem i tak 
już pozostałem.
TERESA DOLNA 

– Stale śpiewam 
w naszym chórze 
od 4 lat, ale nie-
regularnie śpie-
wałam już wcześ-
niej, bo od 1970 

roku. Później obowiązki ro-
dzinne nie pozwalały mi po-
święcać chórowi więcej cza-
su. Teraz dzieci poszły już na 
swoje, więc czasu mam wy-
starczająco dużo. Śpiewanie w 
tym chórze to rodzinna trady-
cja – w latach 50. śpiewał tutaj 
mój ojciec. 
BARBARA BEMBNISTA

– Jak trafiłam do
chóru? W roku
1975 śpiewałam w 
dziecięcej scholi.
Któregoś razu po-
dszedł do mnie 

ks. Michał Winiarz i zapropo-
nował śpiewanie w chórze 
Świętej Cecylii. Chętnie się zgo-
dziłam i od tego czasu śpiewam
w zasadzie nieprzerwanie, raz 
tylko miałam roczną przerwę, 
kiedy  uległam wypadkowi. 
STEFANIA BUKOWSKA

– Wcześniej miesz-
kałam w pobli-
skim Ujściu. Kiedy 
przeprowadziłam
się do Piły, tak się
złożyło, że za-

mieszkałam koło kościoła. 
Miałam także koleżankę, któ-
ra zaprowadziła mnie które-
goś dnia na próbę. I tak już 
pozostało. Bardzo się cieszę, 
że dziś mogę tu przychodzić 
i śpiewać.

mi duchowieństwo. Obecność 

Pilski Chór Świętej Cecylii obchodził  60-lecie

Śpiewem Pana rozsławiają
teksti zdjęcia

KRZYSZTOF DĘGA

Po prawej:
Pilski chór

Świętej Cecylii 
koncertował już

 w wielu miastach 
Polski i Europy

Po lewej:
Ks. Stanisław Skopiak 

– dyrygent chóru 

RADOŚĆ ŚPIEWANIA
Chór Świętej Cecylii to chór typowo amatorski. 
Jednak wszystko, co  robimy, robimy z wielkim 
zaangażowaniem i przywiązaniem do tradycji. 
Śpiewanie sprawia nam olbrzymią radość. W na-
szym repertuarze są tylko pieśni kościelne – po-
trafimy zaśpiewać około 600 pozycji. Teraz ćwi-

czymy Oratorium św. Pawła Mendelssohna. Cieszę się rów-
nież, że nadal nie brakuje chętnych do śpiewania – w ubie-
głym roku dołączyło do nas 10 osób. Spotkania chórzystów 
odbywają się w każdą środę i piątek o godzinie 18.00. Jeśli 
ktoś z Czytelników „Gościa Niedzielnego” chciałby również 
do nas dołączyć, to serdecznie zapraszamy. 

KS. STANISŁAW SKOPIAK 
dyrygent chóru
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zwłaszcza w latach 1986–1990. 
Dyrygentem został ks. Waldemar 
Jonatowski, a ukoronowaniem 
ówczesnej drogi było zaprosze-
nie chóru do koncertu w bazyli-
ce archikatedralnej w Poznaniu. 
W późniejszych latach chórzyści 
koncertowali w wielu polskich 
miastach, zaczęły napływać za-
proszenia z zagranicy, między 
innymi z Włoch. We wrześniu 
1998 roku dyrygentem chóru po-
nownie został ks. Stanisław Sko-
piak.  Od tego czasu próby odby-
wają się dwa razy w tygodniu. W 
każdą niedzielę chór śpiewa na 
Mszy świętej o godz. 11.00.  Czę-
sto jest zapraszany na koncerty i 
uroczystości religijne do sąsied-
nich parafii. Już od 15 lat bierze 
udział w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Piosenki Religijnej im. ks. 
Stanisława Ormińskiego w Rumi. 
Chór wiele koncertuje zarówno 
w kraju – ostatnio w Bydgoszczy, 
Czerwińsku, Częstochowie – jak 
i za granicą, m.in. w Wilnie i we 
Lwowie. Repertuar powiększył 
się o następną część Oratorium 
„Mesjasz” Haendla – „Chwała Bo-
żemu Barankowi”. 

„O naszym chórze napisano 
już kilka prac magisterskich” – 
nie bez dumy podkreśla ks. Sta-
nisław Skopiak.

Zróżnicowani
i zdyscyplinowani
Aktualnie w chórze śpie-

wa około pięćdziesięciu osób 
– kobiet i mężczyzn. Są wśród 
nich przedstawiciele ludzi bi-
znesu,  sekretarki,  nauczycie-
le, bankowcy i robotnicy. Co 
prawda średniej wieku chó-
rzystów nikt nie liczył, ale są 
wśród nich zarówno ludzie 
młodzi, jak i emeryci. Naj-
młodszymi „członkami” chó-
ru są dzieci, które często to-
warzyszą rodzicom i dziad-
kom na próbach. Obecni chó-
rzyści trafiali do niego różny-
mi drogami, niekiedy decydo-
wał zwykły przypadek. 

„Tak się złożyło, że podczas 
Mszy świętej stałem w pobli-
żu konfesjonału” – opowiada 
Norbert Szudrowicz, który w 
chórach śpiewa już 55 lat, a w 
Świętej Cecylii jest od 31 lat. 
„Ksiądz Michał Winiarz, któ-
ry był w konfesjonale, usłyszał, 
jak śpiewam, wyszedł i zapro-
ponował mi śpiewanie w chó-
rze”.

Chórzystką z najdłuższym 
stażem w Świętej Cecylii, bo 
śpiewającą już od 1961 roku, 
jest Helena Krawczyk. „Byłam  

pielęgniarką  i pracowałam w 
szpitalu” – opowiada. „Kiedyś 
podszedł do mnie szpitalny ka-
pelan ks. Henryk Kucharewicz 
i zaproponował przystąpienie 
do chóru. Z radością przyjęłam 
propozycję”. 

Śpiewanie w chórze para-
fialnym wymaga również samo-
dyscypliny. Chórzyści Świętej 
Cecylii szczycą się, że od sied-
miu lat nie zdarzyło się, aby ja-
kiś zaplanowany koncert został 
odwołany. „W poprzednich la-
tach bywało różnie. Teraz taka 
sytuacja nigdy nie ma miejsca. 
Choć to chór amatorski, to jed-
nak ma swoją tradycję” – opo-
wiada ks. Stanisław Skopiak.

Swój jubileusz chórzyści ob-
chodzili w swojej parafii Świę-
tej Rodziny, przedostatniego 
dnia roku, w dniu święta patro-
nalnego. Przyjechał również bi-
skup Kazimierz Nycz. 

„To piękny jubileusz. Przez 
te 60 lat przez chór przewinę-
ło się wiele osób, wiele poko-
leń, a chór nadal trwa” – mówił 
biskup. „Ogromnie cieszę się, że 
taki chór funkcjonuje właśnie tu, 
w Pile, w parafii Świętej Rodziny. 
Serdecznie wszystkim członkom 
chóru błogosławię”.  

OBRAZ ŚW. CECYLII
namalowany przez 

Aleksandrę Staszakową
Św. Cecylia, dziewica i męczenni-
ca (II–III w.). Jedna z najsłynniej-
szych męczennic Kościoła. Trudno 
jednak odróżnić w opisie jej mę-
czeństwa fakty historyczne od le-
gendy. Według starej tradycji, zło-
żyła ślub czystości, jednak zmu-
szono ją do małżeństwa z pogani-
nem Walerianem. Nawróciła swe-
go męża i jego brata Tyburcjusza. 
Razem z nimi poniosła męczeń-
ską śmierć przez ścięcie mieczem. 
Ciało św. Cecylii odkryto w 822 r. 
w katakumbach, a następnie zło-
żono w bazylice jej poświęconej na 
Zatybrzu. Imię św. Cecylii wymie-
niane jest w Kanonie rzymskim. 
Jest patronką chórzystów, lutni-
ków, muzyków, organistów, zespo-
łów wokalno-muzycznych.
W ikonografii św. Cecylia przedsta-
wiana jest jako orantka. Późniejsze 
prezentacje ukazują ją w tunice z 
palmą męczeńską w dłoni. Czasami 
gra na organach. Jej atrybutami są: 
anioł, instrumenty muzyczne – cy-
tra, harfa, lutnia, organy, a tak-
że  płonąca lampka, miecz, wie-
niec z białych i czerwonych róż – 
oznaczających jej niewinność i mę-
czeństwo.
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Śpiewem Pana rozsławiają



„Tutaj, choć jesteśmy za murami, czujemy się 
czyste i wolne, a także radosne i szczęśliwe,  
bo przy pomocy Jezusa Chrystusa nieustannie 
realizuje się nasze powołanie zakonne” 
– mówią mniszki klaryski ze Słupska.

W latach pięćdziesiątych władze pee-
relowskie chciały usunąć klaryski z miasta. 
Siostry napisały wówczas do ojca Pio, pro-
sząc go o modlitwę. Niebawem otrzymały 
odpowiedź, wraz z dołączonym obrazkiem 
Matki Bożej Łaskawej z własnoręcznie na-
pisanymi słowami „Padre Pio”, że ojciec Pio 
przyjmuje słupskie klaryski jako swoje cór-
ki duchowe. Opieka przyszłego Świętego 
poskutkowała – władze odstąpiły od swo-
jego zamiaru.

Do Słupska 

mniszki przyjechały w 1947 r. Okoliczności 
towarzyszące temu wydarzeniu są niezwykłe. 
Jedna z sióstr z klasztoru w Kętach miała ży-
dowskie pochodzenie. Kiedy więc wybuchła 
wojna, do bram klasztoru zapukali Niemcy, 
żądając wydania mniszki. Siostry jednak od-
mówiły, oświadczając, że prędzej same pój-
dą na śmierć. Wtedy to przeorysza Joanna Za-
charek złożyła przyrzeczenie, że jeśli siostry 
ocaleją, to założą po zakończonej wojnie no-
wy klasztor. Tuż po wojnie siostry wyruszyły 
na poszukiwanie miejsca pod nową fundację. 
Sprzedawca biletów na dworcu kolejowym w 
Krakowie pomylił się i zamiast do Szczecina, 
wydał siostrom bilet do Słupska. Te odebrały 
to jako znak od Pana Boga i posłusznie posta-
nowiły wypełnić Jego wolę. Zaczynały tak jak 
wszyscy pierwsi przybysze w tamtych latach – 
od odgruzowywania miasta.

Kościół klasztorny

św. Ottona został przekazany sio-
strom klaryskom 14 stycznia 1947 

roku. Ofiarną służbę duszpasterską 
w tej wyjątkowej świątyni pełniło 
czterech wybitnych kapłanów: ks. 
Adolf Pojda, zamordowany przez 
hitlerowców w 1942 roku; ks. Pa-
weł Gediga, zmarły w 1945 roku 
z wycieńczenia w rosyjskim obo-
zie przejściowym; legendarny już dzisiaj ks. 
Jan Zieja i ks. Wiktor Panecki. Im właśnie 
poświęcono pamiątkową tablicę u wejścia 
świątyni. Wewnątrz znajduje się epitafium 
ku czci bł. Bronisława Kostkowskiego, mę-
czennika II wojny światowej, urodzonego 
w Słupsku i ochrzczonego w tymże koście-
le. Otoczenie kościoła pełne jest pomników 
i miejsc pamięci; całkiem niedawno odsło-
nięto tutaj pomnik Jana Pawła II. W styczniu 
1947 roku siostry rozpoczęły dzienną ado- 
rację Najświętszego Sakramentu, a od grud-
nia 1951 roku – adorację wieczystą. W 1957 
roku nastąpiło zamknięcie klauzury.    

Zza krat klauzury 

na zewnątrz dociera niewiele informacji. 
Wiadomo tylko, że mniszki mieszkają w po-
jedynczych celach, a modlitwy zajmują im 

około siedmiu godzin dziennie. 
Wstają o piątej rano, dzień rozpo-
czynają od rozmyślań, później jest 
Godzina Liturgiczna, czyli jutrz-
nia, wreszcie Msza święta w koś-

ciele św. Ottona. Uczestniczą w niej wierni z 
całego miasta. „My ich nie widzimy, ale sły-
szymy się, bo wspólnie się modlimy” – mó-
wi jedna z sióstr. Po Eucharystii jest śnia-
danie, a następnie prace wewnątrz klasz-
toru. Mniszki zajmują się też szyciem i haf-
towaniem szat liturgicznych. Ale ich ulubio-
nym miejscem jest ogród. Wielu mieszkań-
ców Słupska i okolic powierza modlitwom 
mniszek swoje problemy i troski. W koście-
le św. Ottona odbywa się comiesięczna noc-
na adoracja Najświętszego Sakramentu, w 

której uczestniczą  – w wydzielo-
nym miejscu – słupscy wierni. Sama 
obecność mniszek, ich ciche apo-
stolstwo, przynosi niespodziewa-
ne owoce. Wielu słupszczan uważa 
klasztor za duchowe centrum swo-
jego miasta.  TR
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Siostry klaryski ze Słupska 

Wielbią Jezusa Eucharystycznego

Siostry zajmują 
się szyciem  
i haftowaniem 
szat 
liturgicznych
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ZAKON KLARYSEK 
ADORATOREK NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
powstał we Francji w roku 1854. Założycielami 
byli kapucyn o. Bonawentura Heurlaut i matka 
Maria Klara Bouillevaux. Do Polski klaryski przy-
były już w roku 1871 dzięki staraniom matki Marii 
od Krzyża (Morawskiej). Ich charyzmatem jest 
nieustanna dziękczynna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. W misję Kościoła siostry włączają 
się swoim osobistym świadectwem życia w samot-
ności i milczeniu, słuchaniu słowa Bożego, modli-
twy oraz wyrzeczenia się dóbr. Obecnie na terenie 
Polski jest siedem klasztorów mniszek klarysek. W 
Słupsku przebywa 36 mniszek.



Słupski klasztor 
sióstr klarysek  
i kościół  
św. Ottona
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Dorota mieszka w Złocieńcu,  
w małym domku okolonym 
ogrodem, którego wnętrza 
udekorowane są jej pogodnymi 
obrazami. Maluje je, trzymając 
pędzel w ustach. Od szóstego roku 
życia cierpi na postępujący zanik 
mięśni. Porusza się wyłącznie  
za pomocą akumulatorowego 
wózka inwalidzkiego. 

„Pewnego dnia znalazłam 
się przed białym blejtramem 
z pędzlem w ustach – opo-
wiada złocieniecka malarka. 
– Zaczęłam malować. Począt-
kowo mi to nie wychodziło. 
Plama koloru była nie tam, 
gdzie chciałam. Nie miałam po-
jęcia o barwach i technice ma-
larskiej, ale malowałam. Zapo-
mniałam o moim niesprawnym 
ciele. To było niezwykłe uczu-
cie. Godziny, które jeszcze nie-
dawno dłużyły się w nieskoń-
czoność, teraz stały się tylko 
chwilą. Namalowałam drzewo, 
bo chciałam w dalszym życiu 
być tak silna jak jego potężny 
pień. Na drugi dzień 
bolała mnie szczęka, 
szyja i dziąsła, ale ja 
znowu malowałam. I 
tak robię codziennie 
po kilka godzin”.

Jedenaście lat temu 
Dorota zaniechała pracy dzien-
nikarskiej, bo choroba tak się 
jej dała we znaki, że była na 
skraju załamania psychiczne-
go. Wówczas na swej drodze 
spotkała Andrzeja Grzelachow-
skiego-Agę, niezwykłego przy-
jaciela artystów inwalidów. 
Ten udzielił jej krótkiej rady: 
„Maluj”. 

Nie ma rzeczy 
niemożliwych
Dzisiaj Dorota należy do 

grona 24 polskich stypendy-
stów Światowego Związku Ar-
tystów Malujących Ustami lub 
Nogami, którego siedziba mie-
ści się w Księstwie Liechten-
steinu. Namalowała już prawie 

sto obrazów olejnych, 
które były prezento-
wane na licznych wy-
stawach indywidu-
alnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą. 

Współpracuje również z Wy-
dawnictwem Artystów Malują-
cych Ustami i Nogami AMUN 
w Raciborzu, które reproduk-
cje jej obrazów umieszczało 
wielokrotnie w swoich kalen-
darzach. W 2002 r. zdobyła 
pierwsze miejsce w I Europej-
skim Konkursie Plastyczno-Li-
terackim w Poznaniu. Jej osiąg-
nięcia docenił Minister Kultury, 
przyznając jej odznakę „Zasłu-
żony działacz kultury”.

Jej recepta na sukces? „Nie 
ma rzeczy niemożliwych. Są 
tylko różne sposoby osiąga-
nia wyznaczonego celu” – mó-
wi Dorota. „Wiele razy zaczy-
nałam życie aktywne. Postę-
pujący zanik mięśni jest cho-
robą, która powoli bezpowrot-

nie niszczy sprawność fizycz-
ną. To powoduje, że jeśli chcę 
żyć w pełni, to muszę zmie-
niać sposoby funkcjonowania” 
– tłumaczy.

Odnaleźć sens życia

Wcześniej Dorota też two-
rzyła ustami, ale w inny spo-
sób. Już w szkole podstawowej 
pisała wiersze, a później ma-
rzyła o drodze literackiej. Prze-
bywając w Centrum Kształce-
nia Inwalidów w Konstancinie, 
prezentowała swoją poezję na 
łamach gazetki „Validus”. Swo-
je wiersze, głównie o tematy-
ce miłosnej i losie osób nie-
pełnosprawnych, zamieszcza-
ła także w „Radarze”, „Miłuj-
cie się” oraz w regionalnych 
periodykach koszalińskich. W 
latach 1990–1993 wydała trzy 
tomiki swoich wierszy. Zdo-
była szereg nagród i wyróż-
nień na różnych konkursach li-

terackich. Obecnie jest człon-
kiem Związku Literatów Pol-
skich. Miłość do książek spra-
wiła, że podjęła pracę w biblio-
tece, a później jako redaktorka 
lokalnej gazety.

Teraz jednak swój poety-
cki świat utrwala w obrazach. 
„Ludzie mówią, że najważniej-
sze w życiu jest zdrowie – mó-
wi Dorota. – Ale to niepraw-
da, bo tylu ludzi jest zdro-
wych, ale bardzo nieszczęśli-
wych, bo nie znaleźli twór-
czego sensu swego życia. Po-
siadanie sprawności fizycznej 
wcale nie jest monopolem na 
szczęście. Ja cieszę się swoimi 
darami artystycznymi, że mo-
gę teraz swoją miłość do kul-
tury wyrażać w postaci koloro-
wych obrazów”.

Żyć normalnie

Dorota przestała się już 
wstydzić się swej nieuleczal-
nej choroby. Do dziś wspomina 
swój pobyt na warsztatach lite-
rackich w Strzekęcinie. „Ośro-
dek nie był przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Sta-
nęłam przy stromych, wąskich 
schodach wspinających się w 
górę, które przypominały mo-
je życie. Pomyślałam, że jeśli je 
pokonam, to będę mogła żyć 
aktywnie – nieważne, czy je 
pokonam sama, czy z pomocą 
innych osób. Mijali mnie peł-
nosprawni uczestnicy warszta-
tów, a ja ciągle stałam, wsty-
dząc się, że jestem inna”. 

Czas płynął. Wreszcie zdo-
była się na odwagę i zapyta-
ła mijającego mężczyznę, czy 
mógłby ją wnieść po schodach. 
Młody człowiek uczynił to bar-
dzo chętnie. „Od tej pory zro-
zumiałam, że nie będę mogła 
żyć czynnie, jeśli nie nauczę 
się prosić i przyjmować pomo-
cy, tak jakby to było coś natu-
ralnego. Powoli pozbywałam 
się lęku przed ludźmi i zaczę-
łam akceptować siebie, a in-
nych przestałam podejrzewać 
o litość” – kończy swoją opo-
wieść Dorota.

TERESA NOWAK

Dorota 
Szachewicz, 
malarka 
malująca ustami
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Niezwykła malarka ze Złocieńca

Świat wyczarowany ustami



Są miejsca w naszej 
diecezji, które zdają się 
powoli wymierać.

Brak jakiegokolwiek 
przemysłu, brak dających 
zatrudnienie zakładów, 
a przede wszystkim per-
spektyw na jakąkolwiek 
poprawę sytuacji sprawia, 
że młodzi stąd zwyczajnie 
uciekają. – Tym bardziej  
że przynajmniej wiele 
starszych osób wciąż żyje 
przeszłością – opowiada 
proboszcz parafii w Kła-
ninie, ks. Andrzej Dubel. 
– Po likwidacji PGR-ów 
ci ludzie nie dostali nic 
w zamian. Bywa, że je-
dynym źródłem utrzyma-
nia stają się sprzedawa-
ne przy drodze jagody i 
grzyby lub renty i zasiłki. 
Parafia jest

bardzo 
rozdrobniona
Są miejscowości, w 

których pozostało zale-
dwie kilka domów, auto-
bus od wielu lat tam nie 
dojeżdża. Takie rozrzu-
cenie terytorialne parafii 
bardzo utrudnia uczest-
nictwo w systematycz-
nym życiu duchowym. W 
praktyce oznacza to, że 
z półtora tysiąca parafian 
na Msze św. dociera zale-
dwie 20 procent. W więk-
szości wspólnotę tworzą 
ludzie starsi. Jak pokazu-
je pokolędowa statystyka, 
są miejscowości, w któ-
rych dzieci jest zaledwie 
kilkoro. – Spowoduje to 
likwidację ostatniej w pa-
rafii szkoły – ze smutkiem 
wyjaśnia proboszcz. Szan-
se na jej utrzymanie są 
znikome, liczy bowiem 

niewiele ponad 40 ucz-
niów. Trudności te nie po-
wodują jednak, że zamie-
ra życie duchowe parafii. 
Wręcz przeciwnie. Rośnie

poczucie 
przynależności

do miejsca i swojego koś-
cioła. Dzięki temu moż-
liwe było przeprowadze-
nie remontu kaplicy w 
najbiedniejszej wsi pa-
rafii – Dobrociechach, 
gdzie szczególne podzię-
kowania należą się pań-
stwu Muzyczukom i Ka-
sprzyckim. Także ofiar-
ność i zaangażowanie sa-
mych mieszkańców wsi 
sprawiło, że możliwe by-
ło przeprowadzenie re-
montu świątyni w Kłani-
nie. Prace były konieczne. 
– Przez trzy lata było tak, 
że przed odprawieniem 
Mszy św. najpierw trze-
ba było z ołtarza odgar-
nąć śnieg – opowiada ks. 
Andrzej. Wszystkie pra-
ce, przeprowadzane we 
własnym zakresie przez 

parafian, są udokumen-
towane na zdjęciach. W 
ich trakcie odkryta zosta-
ła tablica nagrobna puł-
kownika Walrada von Hel-
lermanna, kołobrzeskie-
go komendanta, z 1756 r. 
Ocalała, zalana betonem 
pod posadzką, jako jedy-
na pozostałość po prote-
stanckim wystroju świą-
tyni. Większość drewnia-
nych elementów i figur 
dziś oglądać można je-
dynie na starych fotogra-
fiach. To dopiero

ćwierć wieku 

istnienia parafii. Zeszło-
roczne uroczystości upa-
miętnia stojący przed koś-
ciołem parafialnym po-
mnik, ufundowany przez 
mieszkańców wsi  H. Czar-
necką, H. Krupę, B. Krypia-
ka i J. Macierzankę. Wyry-
te na pomniku słowa: „Bo-
gu dziękujcie, ducha nie 
gaście” wlewają otuchę w 
serca parafian i są zachętą 
do dalszej pracy.

KAROLINA PAWŁOWSKA

 

KS. ANDRZEJ 
DUBEL

ur. 16.01.1963 r. w Szczecinku, 
święcenia kapłańskie przy-
jął 15.06.1991 r. Pracował 
w Karlinie, Słupsku, Sławnie 
oraz katedrze kołobrzeskiej. 
Od 28.08.2002 r. jest pro-
boszczem w Kłaninie (deka-
nat Bobolice).

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kłaninie

Nie można się poddawać

ZDANIEM PROBOSZCZA
To specyficzny teren. Nigdy nie było tu kościel-
nego, katechetki czy organisty. Parafia leży na 
terenie dwóch gmin. Młodzież dojeżdża do są-
siednich wsi. Do domu wracają koło godziny 
17.00 i trudno mówić o jakimkolwiek włączaniu 
się w pracę grup czy wspólnot. Nawet organiza-
cja grupy ministranckiej stanowi problem. Mimo 
wszystkich niedogodności, nie można powie-
dzieć, by ludzie tworzący wspólnotę parafialną w 
Kłaninie nie byli chętni do podejmowania dzia-
łań. Trochę mało jest spontanicznej inicjatywy sa-
mych parafian. Jednak jeśli się poprosi, to zawsze 
znajdzie się grupka ludzi chętnie angażujących 
się w prace. Wśród nich są państwo Czarneccy, 
S. Drawik, J. Kemuś, Z. Kornaś, M. Kosidło, 
M. Niwiński, M. Pietrzykowski, Z. Piechura, M. 
Tomaszewski, a także sołtysi miejscowości wcho-
dzących w skład parafii i władze obydwu gmin, 
OSP i Szkoła Podstawowa w Kłaninie. Także 
dzięki nim istnieje rada parafialna czy wspólno-
ta Żywego Różańca. Dwa razy w miesiącu przy-
jeżdża do dzieci s. Michalina z Szensztackiego 
Instytutu Sióstr Maryi z Koszalina. Przy kościo-
łach są lektorzy i grupki ministranckie. 

Zapraszamy do kościołów
Msze święte

  Niedziela: 8.30 i 13.00 w Kłaninie, 10.00 w Głodowej, 11.00 
w Dobrociechach

  w dni powszednie – 17.00 w Kłaninie
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ul. Stoczniowców 11–13, 75-256 Koszalin
tel. 094 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz – dyrektor oddziału,
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XVII-wieczny kościół ryglowy 
pw. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła poświęcony 
został 29.06.1947 r.
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