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Przeboje z lat 60. i 70. towarzyszyły za-
bawie karnawałowej dla babć i dziad-

ków, zorganizowanej przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Słowinie w ramach realizacji 
programu „Szkoła Marzeń’’. Do „Prywatki u 
babci i dziadka” – bo taki tytuł nosiła uroczy-
stość, uczniowie przygotowywali się podczas  
zajęć pozalekcyjnych. Zabawa rozpoczęła się 
po staropolsku – polonezem. Potem były 
konkursy: jaka to melodia, maraton tanecz-

ny klas z udziałem babć 
i dziadków z wnukami. 
– „Wszystkie dotychczaso-
we wyjazdy oraz imprezy 
realizowane w  ramach 
projektu »Szkoła Marzeń« 
dają naszym uczniom wie-
le radości oraz wpływają 
na wyrównanie szans edu-
kacyjnych” – mówi dyrek-
tor B. Wolowska. 

„SZKOŁA MARZEŃ” DLA  BABCI I DZIADKA

RO
BE

RT
 M

U
RI

I

Uczniowie oraz 
prowadzące 
uroczystość 
nauczycielki 
E.Kulak, 
A. Natkańska 
oraz A. Stępień 
przebrali się 
w stroje 
z dawnych lat

Koniec roku 2005 był za-
razem końcem kadencji 

poprzednich dziekanów na-
szej diecezji. Decyzją bisku-
pa diecezjalnego rozpoczęli 
pełnienie swej funkcji nowi 
(lub pozostający na kolejną 
kadencję). Diecezja obej-
muje ponad 14 tys. km² na 
terenie części trzech woje-
wództw. Tworzy ją 218 para-
fii, w tym 197 prowadzonych 
przez księży diecezjalnych, 
19 przez zakonnych, jedna 
parafia wojskowo-cywilna i 
jeden wikariat samodzielny. 
Zwykle 10–11 wspólnot pa-
rafialnych tworzy dekanaty. 
Na ich czele stoją księża dzie-
kani. Sylwetki obecnie dzia-
łających dziekanów przybliża 
Karolina Pawłowska.  

Warsztaty młodych liderów środowisk katolickich. Sesja I 

Lider wykwalifikowany
Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” oraz wydział 
duszpasterski kurii biskupiej 
zaprosiły osoby w wieku 19–30 
lat, zaangażowane w działalność 
kościelną, społeczną lub 
polityczną, na pierwszą sesję 
pt. „Spotkania młodych liderów 
środowisk katolickich”.

Sesja odbyła się w Kołobrze-
gu w Ośrodku Caritas pw. Anio-
łów Stróżów 25 i 26 lutego. 

„Pan Bóg nakazuje się roz-
wijać. Chcę to realizować przy 
pomocy m.in. takich warszta-
tów” – mówi Przemek Jagodziń-
ski z Koszalina. W trakcie ćwi-
czeń i symulacji na kolejnych se-
sjach uczestnicy będą poznawa-
li zasady funkcjonowania organi-
zacji oraz otrzymają podstawo-
wą wiedzę potrzebną w działal-
ności publicznej. Nabędą umie-
jętności budowania zespołu, pra-
cy zespołowej, zasad komunikacji 
społecznej, zarządzania projekta-
mi, radzenia sobie z sytuacjami 

konfliktowymi w orga-
nizacji i jej otoczeniu, 
uaktywniania cech przy-
wódczych oraz dosko-
nalenia, asertywności i 
mediacji. Pierwszą se-
sję wypełniły wykład ks. 
dr. A. Hryckowiana: „Czy 
Kościół ma prawo wy-
powiadać się w kwestiach spo-
łecznych”; „Antropologia biblij-
na” w przekazie ks. dr. D. Jastrzę-
bia, a także dynamiczne i cieka-
we wykłady-ćwiczenia dr. Wacła-
wa Idziaka z Politechniki Kosza-
lińskiej pt.: „Lider, kierowanie, ze-
spół – wprowadzenie, projekt au-
torski”. W zajęciach równie ak-

tywnie jak młodzież 
uczestniczył przewod-
niczący „Civitas Chri-
stiana” R. Pilich: „Ist-
nieje wielka potrzeba 
wykreowania nowych 
liderów – nie narzuco-
nych, ale takich, któ-
rzy będą mieli napraw-

dę coś ważnego do zapropono-
wania” – przekonywał podczas 
spotkania.  Pomysłodawcą se-
sji jest Łukasz Bendlewski, mło-
dy, pełen zapału człowiek. Do 
tematu i rozmowy z Łukaszem 
jeszcze powrócimy… Następna 
sesja odbędzie się w Koszalinie  
25 i 26 marca. 

KS. DARIUSZ JAŚLARZ
redaktor wydania
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Ćwiczenia 
o charakterze 
psychologicznym 
z dr. W. Idziakiem 
(z prawej) miały 
dynamiczną 
formę

ZA TYDZIEŃ
  ODWIEDZIMY PARAFIĘ pw. Trójcy 

Świętej w Kretominie
  ROZMOWA Z REDEMPTORYSTĄ o. 

Andrzejem Wrublewskim o sy-
tuacji katolików na Białorusi
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Sztuczne lodowisko 
DRAWSKO POMORSKIE. 
Dzięki staraniom władz sa-
morządowych Drawska 
Pomorskiego już w niedłu-
gim czasie dojdzie do realiza-
cji kolejnej inwestycji z zakre-
su budowy obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych. Na se-
sji Rady Miejskiej w Drawsku 
Pomorskim 23 lutego 2006 r. 
pomiędzy władzami Drawska 
Pomorskiego a firmą Polskie 
Lodowiska Spółka z o.o. doszło 
do podpisania listu intencyjne-

go w sprawie budowy sztucz-
nego lodowiska. O ile wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 
lodowisko zacznie funkcjono-
wać od października–listopada 
br. Firma Polskie Lodowiska Sp. 
z o.o. posiada doświadczenie w 
budowie tego typu obiektów, 
gdyż zrealizowała już takie in-
westycje m.in. w Szczecinie i 
Koszalinie. Lodowisko będzie 
wyposażone w całą infrastruk-
turę (wypożyczalnia łyżew, ga-
stronomia, szatnie itp.).

Becikowe – uroczyście w urzędzie
W URZĘDZIE GMINY DAR- 
ŁOWO odbyła się uroczy-
stość wręczenia becikowego 
dla rodziców, którzy pierw-
si złożyli wnioski. Wójt gminy 
Franciszek Kuprach serdecznie 
gratulował przybyłym rodzi-
com, życząc im przede wszyst-
kim zdrowia dla swoich po-
ciech oraz niezapomnianych 
chwil płynących z uroków ro-
dzicielstwa. Podczas uroczysto-
ści, oprócz życzeń i powinszo-
wań, wręczone zostały rodzi-
com listy gratulacyjne, zestawy 
pielęgnacyjne dla dzieci, kwiaty, 
a wraz z nimi jednorazowa za-
pomoga w wysokości 1000 zł. 
Dla mam i tatusiów przygotowa-
no słodki poczęstunek. 

Agnieszka Mrówczyńska ze swoją 
pociechą. Obok – wójt Franciszek 
Kuprach
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Nowy sprzęt rentgenowski
SZPITAL POWIATOWY W 
WAŁCZU. Pracownia rentge-
nodiagnostyczna została do-
posażona w nowy aparat fir-
my LISTEM do wykonywania 
grafoskopii. Urządzenie to zo-
stało zakupione dzięki dotacji 
Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego i wspar-
ciu Starostwa Powiatowego w 
Wałczu. Starostwo ufundowało 
również nowoczesny negato-
skop. W odnowionej pracowni 
RTG odbyło się 22 lutego uro-
czyste spotkanie, w czasie któ-

rego ksiądz prałat dr Romuald 
Kunicki poświęcił nowy sprzęt . 
W czasie uroczystości staro-
sta wałecki wręczył okolicznoś-
ciowe grawertony. Otrzymali 
je pracownicy szpitala, któ-
rzy zebrali najwięcej pozytyw-
nych opinii wśród ankietowa-
nych pacjentów. Grawertony  
odebrali między innymi dr 
Andrzej Kawczyński, ordynator 
oddziału ginekologiczno-po-
łożniczego, oraz dr Wojciech 
Chomczyk, specjalista chorób 
zakaźnych.

Św. Florian dla strażaków

BE
AT

A 
ST

AN
KI

EW
IC

Z

Prezes OSP Andrzej Macewicz (z lewej) i Andrzej Wiśniewski z figurą patrona 
strażaków

MIELĘCIN. Figurkę św. Flo- 
riana, swego patrona, otrzy-
mała jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mielęcinie, 
gmina Człopa.  Ofiarodawcą 
figurki, wykonanej ze spe-
cjalnej żywicy, był  Zbigniew 
Tymecki. Uroczyste poświęce-
nie figurki odbyło się 19 lu-
tego w kościele parafialnym 
pw. Matki Bożej Bolesnej w 
Mielęcinie. Na Mszę św. przy-
była cała jednostka miejscowej 

OSP, z prezesem Andrzejem 
Macewiczem i komandorem 
Januszem Barańskim na czele. 
Obecna też była radna Elżbieta 
Koczenasz. Ksiądz proboszcz 
Wojciech Staszczak przybliżył 
wszystkim zebranym dzieje św. 
Floriana i dokonał poświęcenia 
figury. Po nabożeństwie stra-
żacy i zaproszeni goście prze-
szli do remizy, gdzie przygo-
towali honorowe miejsce dla 
patrona.

Współpraca na wypadek kryzysu
BIAŁOGARD. W ubiegły pią-
tek odbyło się spotkanie do-
tyczące „zagrożenia wystąpie-
niem wysoce zjadliwej gry-
py ptaków”, w którym wziął 
udział powiatowy weterynarz. 
Celem spotkania było opraco-
wanie programu działań na wy-
padek wystąpienia ptasiej grypy 
na naszym terenie. To i podob-
ne spotkania są możliwe dzięki 
utworzeniu we wrześniu 2005 
roku Zintegrowanego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w 
Białogardzie. Dzięki takiej or-
ganizacji i wspólnemu działa-
niu znacznie łatwiej koordyno-
wać zadania w razie zagrożenia. 
W starostwie wygospodarowa-
ne zostaną specjalne pomiesz-
czenia, w których mieścić się 

będzie Centrum wyposażone w 
sprzęt komputerowy, telefony, 
faksy, które usprawnią kontakt 
i kierowanie akcją. Aby uniknąć 
ewentualnych kłopotów zwią-
zanych z awarią energetyczną, 
Centrum otrzyma własny agre-
gat prądotwórczy, dzięki które-
mu sprzęt będzie mógł działać 
niezależnie od dostaw prądu. 
Szefem jest Tomasz Hynda, wice-
starosta białogardzki. Ustalony 
został skład Centrum i poszcze-
gólne grupy tematyczne (np. 
Grupa Planowania Cywilnego, 
Monitorowania Prognoz i Analiz, 
Zabezpieczenia Logistycznego, 
czy też Opieki Zdrowotnej i 
Pomocy Socjalno-Bytowej), dzię-
ki czemu usprawniona będzie 
praca.

Do poprzedniego nume-
ru koszalińsko-kołobrze-

skiego „Gościa Niedzielnego” 
wkradł się złośliwy cho-
chlik! Pod zdjęciem konkate-
dry kołobrzeskiej w artyku-
le „Diecezja z komputera” na-
pisaliśmy, że jest to katedra 
koszalińska. Uprzejmie prze-

praszamy księży prałatów: 
Józefa Słomskiego i Tadeusza 
Piaseckiego oraz Wiernych 
tych parafii i Czytelników za 
ten błąd. Usprawiedliwia nas 
jedynie fakt, że podwójne sto-
lice diecezji rodzą podświado-
me dylematy… 

KS. DARIUSZ JAŚLARZ

Sprostowanie
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Cmentarz Wojenny w Wałczu 
został założony w 1945 roku  
(na powierzchni 8,73 ha). 
Spoczywa tu 4390 polskich i 1688 
radzieckich żołnierzy, którzy 
zginęli w bitwach o te tereny,  
w tym również w walkach  
o przełamanie Wału Pomorskiego. 

370 nagrobków przy zbio-
rowych mogiłach, obelisk pa-
miątkowy, urna z ziemią z pól 
bitewnych oraz krzyże – łaciń-
ski, ustawiony na początku lat 
90., oraz prawosławny, usta-
wiony w 1996 roku – dziś przy-
pominają o krwawej historii.

W lutym minęła już 61. 
rocznica wyzwolenia ziemi wa-
łeckiej i jak co roku o tej porze 
w Wałczu odbył się cykl uro-
czystości kulturalnych i spor-
towych, zaś centralna uroczy-
stość odbyła się na Cmentarzu 
Wojennym. W każdą rocznicę 
wyzwolenia  wałczanie spoty-
kają się tu, by uczcić pamięć 
żołnierzy poległych w walkach 
na ich ziemi. W ubiegłym ro-
ku wśród przybyłych gości był 
również Arno Hedtke, który ja-
ko 17-letni żołnierz Wehrmach-
tu został wysłany do obrony 
Wału Pomorskiego. Złożył on 
w czasie uroczystości 
na Cmentarzu Wojen-
nym  wieniec i wygło-
sił po polsku krótkie, 
lecz pełne wyrazu prze-
mówienie, w którym, w 

imieniu własnym i ży-
jących kolegów, złożył 
hołd wszystkim pole-
głym żołnierzom. 

Wspominać  
i przypominać
W tym roku na 

cmentarz przybyły de-
legacje organizacji 
kombatanckich, szkół, 
zakładów pracy, firm oraz wła-
dze miasta i powiatu. W cza-
sie przemówień padły znaczą-
ce słowa: „(…) Jest naszą po-
winnością wspominać i przy-
pominać kolejnym pokole-
niom wydarzenia zimy 1945 

roku...”. Modlitwę za 
poległych odmówi-
li ksiądz mitrat Piotr 
Żornaczuk, proboszcz 
parafii prawosławnej 
w Wałczu, oraz kape-

lan wałeckiego gar-
nizonu ksiądz kom.  
podpor. Zbigniew Kłu-
sek. Po Apelu Pole-
głych i salwie honoro-
wej złożono wieńce i 
wiązanki kwiatów.

Oficjalne obchody 
poprzedził koncert mu-
zyczny „W krainie ope-
ry, operetki i musica-
lu”, w wykonaniu arty-

stów Polskiej Opery Kameralnej, 
który odbył się w auli I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kazi-
mierza Wielkiego, a wieczorem 
10 lutego mieszkańcy Wałcza 
zostali zaproszeni na „Biesiadę 
Cygańską” w Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji. Wystąpiły 
wałeckie zespoły: Chabry, Cze-
remcha, Aplauz, nowo powsta-
ły chór męski oraz gościnnie – 
„Swaty” z Koszalina. W Zespo-
le Szkół nr 3 odbyła się patrio-
tyczno-muzyczna inscenizacja, 
w której przedstawiono wspo-
mnienia walk o Wał Pomorski, 
wiersze i pieśni z tamtych cza-
sów,  a żołnierze z 100. bata-
lionu łączności zainscenizowali 
przysięgę wojskową. Natomiast 
w Muzeum Ziemi Wałeckiej ot-
warta została wystawa „Weh-
rmacht 1944–1945 – ostatnie 
chwile”, na której zaprezento-
wano liczne fotografie obrazują-
ce ostatnie miesiące działań żoł-
nierzy niemieckich oraz wiele 
eksponatów, wśród których zna-
lazły się mundury, uzbrojenie, 
elementy wyposażenia schro-

nów bojowych. Większość z 
nich znaleziono właśnie na tere-
nie Wału Pomorskiego. Komisa-
rzami wystawy byli Jacek Łusz-
czyk i Wojciech Olek. 

Powrót do przeszłości

Odwiedzających wystawę 
witał niecodzienny widok – na 
schodach, przed wejściem do 
muzeum, w malowniczych po-
zach stali członkowie Grupy Re-
konstrukcyjnej TGRH, ubrani w 
mundury żołnierzy z czasów  
II wojny światowej. Oni też za-
prosili zwiedzających do odwie-
dzenia odrestaurowanych przez 
siebie bunkrów w rejonie „Ce-
gielni”, zwanych też „Czapą Hit-
lera”. Od niedawna stanowią one 
prawdziwą atrakcję turystyczną 
– można tam bezpiecznie zwie-
dzić udostępnione pomieszcze-
nia umocnień tej części Wału 
Pomorskiego. Zostały one wy-
posażone w wiele sprzętu, ja-
ki znajdował się tam w czasie 
działań wojennych, jest tam też 
spory zbiór pamiątek z owych 
czasów. Chętnych do zobacze-
nia bunkrów było wielu, miłą nie-
spodzianką okazał się poczęstu-
nek na zakończenie zwiedzania – 
wojskowa grochówka. Ponieważ 
Wałcz jest miastem sportowców, 
zorganizowano też rocznicowe 
imprezy sportowe. Rozpoczął 
je 11 lutego Turniej Akrobatyki 
Sportowej, przygotowany przez 
KS „ŻAK”, w którym swoje umie-
jętności przedstawiło 40 uczest-
ników, w tym również zawod-
niczki klasy mistrzowskiej: Kata-
rzyna Wankiewicz, Natalia Siking 
i Katarzyna Karpińska. Tego sa-
mego dnia odbyły się halowe za-
wody lekkoatletyczne dla dzieci, 
w których udział wzięło 30 za-
wodników ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 12 lutego mia-
ły miejsce dwie kolejne imprezy: 
LOK-owskie Zawody Sportowe w 
strzelaniu z pistoletu sportowe-
go oraz Turniej Piłkarski Młodzi-
ków. 18 lutego zorganizowano 
III Ogólnopolski Turniej Klasyfi-
kacyjny Kadetek i Kadetów oraz 
mecz piłki nożnej KS „Orzeł”–
„Noteć” Rosko. BS

Zima 1945 r. na Wale Pomorskim i jej reminiscencje

Przypominać kolejnym pokoleniom!

Członkowie 
Grupy 
Rekonstrukcyjnej 
TGRH w akcji

W ubiegłym 
roku wśród 
przybyłych gości 
był również 
Arno Hedtke, 
który jako 
17-letni żołnierz 
Wehrmachtu 
został wysłany 
do obrony Wału 
Pomorskiego
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Decyzją biskupa nowi dziekani rozpoczęli pełnienie swej funkcji

Ożywiają jedność i braterstwo

KS. ZBIGNIEW  
WITKA-JEŻEWSKI
ur. 7.11.1964 r.  
w Miastku, wyświę-
cony 15.06.1991r. 
w Koszalinie. 
Pracował  
w Drawsku, Biało-
gardzie, Połczynie 
Zdroju, Miastku  
i Kołobrzegu.  
Proboszcz pa-
rafii pw. Judy 
Tadeusza w Starym 
Chwalimiu.

KS. TADEUSZ 
WILK 

ur. 8.10.1960 r.  
w Słupsku, wyświę-
cony 26.05.1985 r. 
Pracował w kosza-
lińskiej katedrze, na-
stępnie jako wykła-
dowca muzyki koś-
cielnej i łaciny w 
WSD w Koszalinie. 
Proboszcz parafii 
 pw. św. Jadwigi  
w Białogardzie.

KS. ANDRZEJ 
BUJAR, 

ur. 15.03.1955 r. w 
Łaziskach Górnych, 
wyświęcony 
26.05.1985 r.  
w Koszalinie. 
Pracował w 
Białogardzie, 
Koszalinie, Manowie, 
Białym Borze i ja-
ko kapelan szpital-
ny. Proboszcz para-
fii pw. Narodzenia 
NMP w Świeszynie.

KS. ANDRZEJ 
PACHOLSKI

ur. 12.08.1951 r. 
w Orzepowicach, 
wyświęcony 
29.04.1979 r. 
w Koszalinie. 
Pracował w Kępicach, 
Bożytuchomiu, 
Słupsku, Polanowie, 
Rzeczycy 
i Wytownie. 
Proboszcz parafii 
Wniebowzięcia NMP 
w Czarnem. 

KS. ANDRZEJ 
WRÓBLEWSKI 

ur. 3.06.1957 r. 
w Żółtnicy, wyświę-
cony 30.05.1982 r. 
 w Kołobrzegu. 
Pracował w Wałczu, 
Szczecinku, Lę-
borku, Świdwinie, 
Górawinie 
i Miastku. 
Proboszcz parafii 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
w Starym Jarosławiu.

KS. WOJCIECH 
GAPPA

ur. 23.04.1943 r. 
w Łobżenicy, 
wyświęcony 
18.06.1967 r. 
Pracował w 
Lubsku, Tychowie, 
Polanowie 
i Szczeglinie. 
Proboszcz pa-
rafii pw. 
Zmartwychwstania 
Pańskiego 
w Drawsku.

DEKANAT 
BARWICE 

DEKANAT 
BIAŁOGARD 

DEKANAT 
BOBOLICE

DEKANAT 
CZARNE  

DEKANAT 
DARŁOWO 

DEKANAT 
DRAWSKO

DEKANAT 
PIŁA

DEKANAT 
 POLANÓW

DEKANAT 
POŁCZYN ZDRÓJ 

DEKANAT 
SŁAWNO

DEKANAT SŁUPSK 
WSCHÓD 

KS. STANISŁAW 
ORACZ

ur. 15.06.1958 r., 
 wyświęcony 
29.05.1983 r. 
w Zielonej 
Górze. Pracował 
w Przytocznej, 
Trzebiczu, Gorzowie 
Wielkopolskim 
i Dzierżęcinie 
Wielkim. Od 
25.08.1994 jest 
proboszczem pa-
rafii pw. NMP 
Wspomożenia 
Wiernych w Pile.

KS. ROMAN 
ŚLEDŹ 

ur. 23.10.1959 r. 
w Szczecinku, 
wyświęcony 
21.06.1987 r. 
Pracował w 
Sławnie, Barwicach, 
Sianowie, Słupsku 
i Ostrowicach. Od 
28.08.2002 r. jest 
proboszczem para-
fii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w 
Polanowie. 

KS. RAJMUND 
TESSMER 

ur. 8.04.1960 r. 
w Złotowie, wyświę-
cony 21.06.1987 r. 
w Szczecinku. 
Pracował w Ko-
szalinie, Kołobrzegu, 
Kępicach, 
Szczecinku, 
Połczynie Zdroju  
i Lipce.  
Od 4.11.1997 r.  
jest proboszczem  
parafii pw. Jana 
Chrzciciela  
w Redle.

KS. DR MATEUSZ 
KRZYWICKI

ur. 24.05.1953 r. w 
Sianowie, wyświęco-
ny 18.05.1980 r. 
 w Koszalinie. 
Pracował w kate-
drze koszalińskiej, 
był ojcem duchow-
nym i wykładowcą 
WSD w Koszalinie, 
następnie praco-
wał w Chrząstowie, 
Jastrowiu i Ustce. 
Proboszcz parafii 
pw. św. Antoniego 
w Sławnie. 

KS. ANTONI TOFIL 
ur. 15.10.1960 r. 
w Koszalinie, tu też 
przyjął święcenia ka-
płańskie 26.05.1985 
r. Pracował w słup-
skich parafiach: pw. 
Najświętszej Maryi 
Panny Królowej 
Różańca Świętego, 
św. Maksymiliana 
M. Kolbego,  
Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 
Proboszcz parafii 
pw. Jana Kantego  
w Słupsku.

KS. EUGENIUSZ 
MATYSIAK

ur. 1.01.1943 r. 
w Krasnowsi (woj. 
podlaskie), wyświę-
cony 23.06.1968 r. 
Drohiczynie. Do ro-
ku 1980 r. praco-
wał w diecezji dro-
hiczyńskiej, następ-
nie w Czarnem. Od 
30.11.1990 r. jest 
proboszczem parafii 
pw. św. Bartłomieja 
w Rzeczycy.

DEKANAT 
MIROSŁAWIEC
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KS. ANDRZEJ 
ROTHER 

ur. 16.11.1952 r. 
w Katowicach, 
wyświęcony 
29.04.1979 r. 
w Koszalinie. 
Pracował w Koło-
brzegu, Słupsku, 
Koszalinie, Prze-
chlewie, Lęborku 
i Biało-gardzie. 
Proboszcz para-
fii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Gościnie.

KS. KAZIMIERZ 
SERAFIN 

ur. 3.02.1955 r. 
w Domaszowicach, 
wyświęcony 
27.05.1984 r. w 
Lęborku. Pracował 
w Połczynie 
Zdroju, Koszalinie 
i Mirosławcu. 
Proboszcz para-
fii pw. Michała 
Archanioła 
w Jastrowiu.

KS. RYSZARD 
ANDRUSZKO

ur. 9.10.1958 r. 
w Karlinie, wyświę-
cony 26.05.1985 r. 
 w Koszalinie. 
Pracował w Mielnie 
i Polanowie, stu-
diował w Rzymie, 
był ojcem du-
chownym w WSD 
w Koszalinie. 
Proboszcz parafii 
pw. św. Marcina w 
Kołobrzegu.

KS. RYSZARD 
ŁOPACIUK 

ur. 11.12.1954 r. w 
Miastku, święcenia 
kapłańskie przyjął 
29.04.1979 r.  
w Szczecinku. 
Pracował  
w Sianowie, 
Koszalinie, Słupsku 
i Budowie. 
Proboszcz parafii 
pw. św. Kazimierza 
w Koszalinie.

KS. JÓZEF OLESKI 
ur. 17.01.1950 r. 
w Rogulicach, świę-
cenia kapłańskie 
przyjął 29.04.1978 r. 
w Szczecinku. 
Pracował 
w Choczewie, 
Koszalinie 
i Osiekach. 
Proboszcz para-
fii pw. Narodzenia 
NMP w Koczale.

DEKANAT 
GOŚCINO  

DEKANAT 
JASTROWIE

DEKANAT 
KOŁOBRZEG 

DEKANAT 
KOSZALIN 

DEKANAT 
MIASTKO

KS. KRZYSZTOF 
SKRZYNIARZ 

ur. 5.12.1960 r. 
w Świdwinie, świę-
cenia kapłańskie 
przyjął 21.06.1987 r. 
 w Szczecinku. 
Pracował  
w Kołobrzegu 
i  Koszalinie. 
Proboszcz parafii 
pw. św. Antoniego 
Padewskiego  
w Osiekach.

DEKANAT 
MIELNO 

 DEKANAT SŁUPSK 
ZACHÓD 

KS. DR MARIAN 
SUBOCZ 

ur. 28.08.1947 r., 
wyświęcony  
17.06.1973 r. Po stu-
diach w Rzymie peł-
nił funkcję wicerek-
tora i rektora WSD 
w Koszalinie. Był dy-
rektorem Caritas 
Polskiej, zastęp-
cą sekretarza gene-
ralnego Konferencji 
Episkopatu Polski. 
Proboszcz parafii 
pw. św. M. Kolbego 
w Słupsku.

DEKANAT 
SZCZECINEK

KS. JERZY 
STADNIK

ur. 9.05.1948 r., 
wyświęcony  
30.04.1978 r. 
Pracował 
w Koszalinie, 
Świdwinie, Słupsku, 
Ustce i Parsęcku. 
Od 1.07.1995 r. jest 
proboszczem w pa-
rafii pw. św. Brata 
Alberta w Bornem 
Sulinowie. 

DEKANAT 
ŚWIDWIN 

DEKANAT  
TRZCIANKA

DEKANAT
USTKA  

KS. ROMAN 
TARNIOWY

ur. 22.02.1961 r. 
w Połczynie Zdroju, 
ukończył semi-
narium poznań-
skie, wyświęcony  
21.06.1987 r. 
w Szczecinku.  
Pracował w Lęborku 
i Bruskowie 
Wielkim. Od 
1.07.1995 r. jest 
proboszczem para-
fii pw. św. Michała 
Archanioła w 
Świdwinie.

KS. IRENEUSZ 
MARASZKIEWICZ 
ur. 16.11.1957 r., 
 wyświęcony  
31.05.1982 r. 
w Kołobrzegu. 
Pracował w Ustroniu 
Morskim, Słupsku, 
przez 10 lat był na 
misji w Zambii. Od 
21.06.1998 r. jest 
proboszczem 
w parafii pw. Matki 
Bożej Saletyńskiej 
w Trzciance.

KS. DR JAN 
TURKIEL 

ur. 10.07.1953 r. 
w Prokopowiczach 
(Grodno), wyświęco-
ny 30.04.1978 r. 
w Słupsku. 
Wykładowca wielu 
uczelni, przez osiem 
lat pełnił funkcję dy-
rektora Wydziału 
Duszpasterskiego 
Kurii Biskupiej. 
Proboszcz parafii 
pw. Najświętszego 
Zbawiciela w Ustce.

Decyzją biskupa nowi dziekani rozpoczęli pełnienie swej funkcji

Ożywiają jedność i braterstwo

KS. ZBIGNIEW  
WITKA-JEŻEWSKI
ur. 7.11.1964 r.  
w Miastku, wyświę-
cony 15.06.1991r. 
w Koszalinie. 
Pracował  
w Drawsku, Biało-
gardzie, Połczynie 
Zdroju, Miastku  
i Kołobrzegu.  
Proboszcz pa-
rafii pw. Judy 
Tadeusza w Starym 
Chwalimiu.

KS. TADEUSZ 
WILK 

ur. 8.10.1960 r.  
w Słupsku, wyświę-
cony 26.05.1985 r. 
Pracował w kosza-
lińskiej katedrze, na-
stępnie jako wykła-
dowca muzyki koś-
cielnej i łaciny w 
WSD w Koszalinie. 
Proboszcz parafii 
 pw. św. Jadwigi  
w Białogardzie.

KS. ANDRZEJ 
BUJAR, 

ur. 15.03.1955 r. w 
Łaziskach Górnych, 
wyświęcony 
26.05.1985 r.  
w Koszalinie. 
Pracował w 
Białogardzie, 
Koszalinie, Manowie, 
Białym Borze i ja-
ko kapelan szpital-
ny. Proboszcz para-
fii pw. Narodzenia 
NMP w Świeszynie.

KS. ANDRZEJ 
PACHOLSKI

ur. 12.08.1951 r. 
w Orzepowicach, 
wyświęcony 
29.04.1979 r. 
w Koszalinie. 
Pracował w Kępicach, 
Bożytuchomiu, 
Słupsku, Polanowie, 
Rzeczycy 
i Wytownie. 
Proboszcz parafii 
Wniebowzięcia NMP 
w Czarnem. 

KS. ANDRZEJ 
WRÓBLEWSKI 

ur. 3.06.1957 r. 
w Żółtnicy, wyświę-
cony 30.05.1982 r. 
 w Kołobrzegu. 
Pracował w Wałczu, 
Szczecinku, Lę-
borku, Świdwinie, 
Górawinie 
i Miastku. 
Proboszcz parafii 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
w Starym Jarosławiu.

KS. WOJCIECH 
GAPPA

ur. 23.04.1943 r. 
w Łobżenicy, 
wyświęcony 
18.06.1967 r. 
Pracował w 
Lubsku, Tychowie, 
Polanowie 
i Szczeglinie. 
Proboszcz pa-
rafii pw. 
Zmartwychwstania 
Pańskiego 
w Drawsku.

DEKANAT 
BARWICE 

DEKANAT 
BIAŁOGARD 

DEKANAT 
BOBOLICE

DEKANAT 
CZARNE  

DEKANAT 
DARŁOWO 

DEKANAT 
DRAWSKO

DEKANAT 
PIŁA

DEKANAT 
 POLANÓW

DEKANAT 
POŁCZYN ZDRÓJ 

DEKANAT 
SŁAWNO

DEKANAT SŁUPSK 
WSCHÓD 

KS. STANISŁAW 
ORACZ

ur. 15.06.1958 r., 
 wyświęcony 
29.05.1983 r. 
w Zielonej 
Górze. Pracował 
w Przytocznej, 
Trzebiczu, Gorzowie 
Wielkopolskim 
i Dzierżęcinie 
Wielkim. Od 
25.08.1994 jest 
proboszczem pa-
rafii pw. NMP 
Wspomożenia 
Wiernych w Pile.

KS. ROMAN 
ŚLEDŹ 

ur. 23.10.1959 r. 
w Szczecinku, 
wyświęcony 
21.06.1987 r. 
Pracował w 
Sławnie, Barwicach, 
Sianowie, Słupsku 
i Ostrowicach. Od 
28.08.2002 r. jest 
proboszczem para-
fii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w 
Polanowie. 

KS. RAJMUND 
TESSMER 

ur. 8.04.1960 r. 
w Złotowie, wyświę-
cony 21.06.1987 r. 
w Szczecinku. 
Pracował w Ko-
szalinie, Kołobrzegu, 
Kępicach, 
Szczecinku, 
Połczynie Zdroju  
i Lipce.  
Od 4.11.1997 r.  
jest proboszczem  
parafii pw. Jana 
Chrzciciela  
w Redle.

KS. DR MATEUSZ 
KRZYWICKI

ur. 24.05.1953 r. w 
Sianowie, wyświęco-
ny 18.05.1980 r. 
 w Koszalinie. 
Pracował w kate-
drze koszalińskiej, 
był ojcem duchow-
nym i wykładowcą 
WSD w Koszalinie, 
następnie praco-
wał w Chrząstowie, 
Jastrowiu i Ustce. 
Proboszcz parafii 
pw. św. Antoniego 
w Sławnie. 

KS. ANTONI TOFIL 
ur. 15.10.1960 r. 
w Koszalinie, tu też 
przyjął święcenia ka-
płańskie 26.05.1985 
r. Pracował w słup-
skich parafiach: pw. 
Najświętszej Maryi 
Panny Królowej 
Różańca Świętego, 
św. Maksymiliana 
M. Kolbego,  
Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 
Proboszcz parafii 
pw. Jana Kantego  
w Słupsku.

KS. EUGENIUSZ 
MATYSIAK

ur. 1.01.1943 r. 
w Krasnowsi (woj. 
podlaskie), wyświę-
cony 23.06.1968 r. 
Drohiczynie. Do ro-
ku 1980 r. praco-
wał w diecezji dro-
hiczyńskiej, następ-
nie w Czarnem. Od 
30.11.1990 r. jest 
proboszczem parafii 
pw. św. Bartłomieja 
w Rzeczycy.

DEKANAT 
MIROSŁAWIEC

DEKANAT
WAŁCZ

KS. JERZY 
SŁAWIŃSKI 

ur. 29.08.1961 r. 
wyświęcony 
20.05.1986 r. 
Pracował w 
Złotowie i Wałczu. 
Od 20.12.1993 jest 
proboszczem para-
fii pw. Miłosierdzia 
Bożego w Wałczu.
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Wychowankowie domów dziecka 
nie mają łatwego życia.  
Brak kontaktu z rodzicami 
skutecznie odbija się na ich 
psychice. Wielu z nich w dorosłym 
już życiu nie potrafi się odnaleźć. 
Ale nie zawsze życie dziecka 
„biduli” jest usiane kolcami.  
Na szczęście są ludzie i instytucje, 
które pomagają takim osobom.

Rafał Chylicki z Wałcza ma 
19 lat. Choć jest bardzo młody, 
przeszedł już w swoim życiu 
bardzo dużo. Jego mama zmar-
ła, gdy miała zaledwie 28 lat. 

„Przypominam sobie, jak ma-
musia przygotowywała karmę 
dla kurczaków. W pewnej chwi-
li zasłabła i spadła ze schodów. 
Pamiętam jak dziś, że z jej skroni 
płynęła krew” – chłopak, opowia-
dając to, jest wyraźnie wzruszo-
ny. Miał wtedy 6 lat. Wspomina 
pogrzeb matki, na którym wszy-
scy strasznie płakali. Swojego oj-
ca nie pamięta. Nie może, bo 
spędził z nim zaledwie 3 godziny 
swojego życia. Zaraz po urodze-
niu się Rafała jego biologiczny oj-
ciec odszedł. Mamie chłopca by-
ło bardzo ciężko. Po kilku miesią-
cach  związała się z innym  męż-
czyzną. Ojczym traktował Rafa-
ła bardzo dobrze. „Nigdy nie od-
czułem, że nie jestem jego dziec-
kiem. Traktował mnie jak syna. Ja 
też traktowałem jego jak własne-
go ojca” – opowiada Rafał.

Rafał ma dwie przyrodnie 
siostry: Asię i Natalię. Pamię-
ta, jak po śmierci mamy dziew-
czynki przychodziły do niego, a 
on pokazywał siostrom zdjęcia 
i godzinami opowiadał o ma-
mie: o tym, jak często ich przy-
tulała, jak się uśmiechała, jak o 
nich dbała. Po śmierci mamy Ra-
fałem zajął się ojczym. Począt-
kowo ich życie układało się jak 
do tej pory. Gdy jednak ojczym 
poznał inną kobietę, która była 
alkoholiczką, także zaczął pić. 
Rafał nie czuł już ojcowskiej 
miłości. Gdy miał 12 lat, mu-
siał w domu wszystko wykony-
wać sam.  Nieraz bywało, że Ra-

fał zamiast iść do szko-
ły tak jak jego rówieś-
nicy, zostawał w do-
mu, rozpalał w piecu i 
robił obiad. 

Wtedy jego prawną 
opiekunką została bab-
cia. Wkładała wiele ser-
ca w wychowanie dzieci, ale by-
ła zbyt słaba, aby radzić sobie 
ze wszystkim. Gdy babcia zmar-
ła, dzieci zostały same. Nie mo-
gły liczyć na pomoc ze strony oj-
ca. Z pomocą przyszło  Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wałczu.  W niedługim czasie 
dzieci zostały przewiezione do 
rodziny zastępczej.  „Ta rodzi-
na bardzo się starała, aby było 
nam dobrze. Moje siostry szyb-
ko się zaaklimatyzowały. Ja mia-
łem wtedy piętnaście lat i zaczą-
łem się buntować. Dziś z per-
spektywy widzę, że to był błąd, 
ale wtedy chciałem być wolny” 
– dodaje Rafał. Zaczął uciekać z 
domu. Taka sytuacja miała miej-
sce przez kilka miesięcy. Póź-
niej chłopak trafił do Pogotowia 
Opiekuńczego. Czasu, który tam 

spędził, nie wspomina 
dobrze. Miał utrudnio-
ny kontakt z siostrami, 
ponadto inni wycho-
wankowie znęcali się 
nad nim. Był bity. Kie-
dy po pięciu miesiącach 
pobytu w Pogotowiu 

Opiekuńczym dowiedział się, że 
zostaje przeniesiony do domu 
dziecka, ucieszył się. Pobyt w 
„bidulu” wspomina dobrze. Jak 
sam mówi, nauczył się tam sa-
modyscypliny i dbania o własny 
pokój. Gdy skończył 18 lat, wró-
cił do Wałcza. Niestety, nie miał 
się gdzie podziać. Ponownie za-
stukał do drzwi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.  Pra-
cownicy socjalni poradzili mu, 
ażeby wystąpił z wnioskiem do 
burmistrza miasta o przyzna-
nie mieszkania. Pracownicy cen-
trum poparli ten wniosek. Po 
koniec wakacji 2005 roku Ra-
fał otrzymał klucze do własnej 
kawalerki. Choć mieszkanie ma 
20 mkw., to Rafałowi ono w zu-
pełności wystarcza. Musi jednak 
przejść kapitalny remont. Chło-

paka cały czas wspomaga Po-
wiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Rafał dostał od nich wy-
prawkę: meblościankę, pralkę, 
żelazko, telewizor, kanapę i ku-
chenkę gazową. Rozpoczął na-
ukę w Liceum Ogólnokształcą-
cym w trybie eksternistycznym. 
Później chciałby zrobić jeszcze 
policealne studium o kierun-
ku leśnym. Dzięki ludziom do-
brej woli ma już to, co ważne: 
swój własny, mały kąt do spania. 
Reszta zależy od tego, jak bę-
dzie w stanie sobie poradzić.  

KRZYSZTOF DĘGA 

Klucz  
do własnego 
mieszkania 
to realizacja 
jednego  
z marzeń Rafała

             Ludzkie losy

Dostał od życia „bonus”
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BYĆ JAK MATKA
BOŻENA TEREFENKO,  
KIEROWNIK POWIATOWEGO 
CENTRUM POMOCY 
RODZINIE W WAŁCZU
– Do takich 
dzieci jak Rafał 
nie podchodzi-
my jak twardzi 
urzędnicy. Tak 
byśmy niewie-
le mogli zrobić. Staramy się 
być dla nich jak matka, któ-
ra doradzi, co jest dobre, a 
co złe, pokaże, którą drogą 
iść. Rafał jest miłym, inteli-
gentnym młodym mężczy-
zną. Czasami popełnia błę-
dy, wówczas, jak matka, na-
wet na niego nakrzyczę, a 
kiedy postępuje dobrze –  
pochwalę. 
Jako pracownicy PCPR sta-
ramy się kierować tymi 
młodymi ludźmi. Robimy 
wszystko, aby  ułatwić 
im start w dorosłe życie. 
Motywujemy do składa-
nia wniosków o przydział 
mieszkań. Występujemy 
do Urzędu Miasta z proś-
bami o dofinansowywanie 
czynszów mieszkaniowych. 
Staramy się wyposażać w 
meble, sprzęt AGD i RTV 
mieszkania, które zostają 
im przyznawane, aby wie-
dzieli, że nie są sami i że 
są ludzie i instytucje, które 
podchodzą do nich z otwar-
tym sercem. 
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O udziale jastrowskiej młodzieży  
w rekolekcjach zimowych

Mają uszy do słuchania
Dla wielu młodych ludzi ferie zimowe są okazją 
do wyjazdu na zimowiska czy obozy.  
Niektórzy korzystają z innych ofert,  
mniej typowych – choćby z rekolekcji.

Wzorem lat ubiegłych, także i w tym 
roku Wyższe Seminarium Duchowne w 
Koszalinie zaprosiło młodych ludzi z wie-
lu parafii diecezji. Tegorocznym mottem 
modlitewnego skupienia były słowa Ewan-
gelisty Marka: „Kto ma uszy do słuchania, 
niechaj słucha!”. 

Na zaproszenie uczelni odpowiedzia-
ła między innymi młodzież z parafii pw. 
NMP Królowej Polski w Jastrowiu, z Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, mi-
nistranci oraz wychowankowie z Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastro-
wiu. Dzięki wsparciu księdza proboszcza 
Jerzego Ruszkowskiego, który zafundo-
wał młodzieży wyjazd, przebywali cztery 
dni w koszalińskim seminarium. „Bardzo 
się cieszę, że tak duża grupa zdecydowała 
się na uczestnictwo w tej cennej inicjaty-
wie, chcąc tym samym rozbudzić i 
pogłębić swoje życie chrześcijań-
skie w łączności z Chrystusem – 
powiedział ksiądz proboszcz.  – 
Najbardziej cieszę się, że w na-
szej grupie znaleźli się młodzi 
mężczyźni z jastrowskiej Placów-
ki Wychowawczej”.

Do Koszalina pojechała także 
grupa dziewcząt, które przeży-
wały modlitewne spotkania w do-
mu rekolekcyjnym. Młodzież wró-
ciła z feryjnego wypoczynku peł-

na wrażeń. Z bliska spróbowali m.in. co-
dzienności seminaryjnej, a oprócz prze-
żywania Eucharystii i spowiedzi mogli 
uczestniczyć w spotkaniach i konferen-
cjach z udziałem zaproszonych gości, 
spotkaniach tematycznych w grupach, za-
jęciach sportowych i rekreacyjnych, grach 
i zabawach, projekcjach filmowych. W 
czasie zajęć doszło m.in. do emocjonują-
cego turnieju piłki nożnej, w której zwy-
ciężyli piłkarze z parafii św. Maksymilia-
na w Słupsku, a dwie kolejne lokaty za-
jęli chłopcy z Placówki Wychowawczej w 
Jastrowiu i ministranci jastrowskiej parafii 
NMP Królowej Polski.

Wielkim przeżyciem dla wszystkich 
był udział we Mszy św. sprawowanej 
przez biskupa diecezji Kazimierza Ny-
cza, który pozostał po niej w semina-
rium, by rozmawiać z młodzieżą.  „Samo 
spotkanie i możliwość porozmawiania z 
księdzem biskupem było dla nas wiel-
kim wydarzeniem. A zimowe rekolek-
cje były dla wielu  nowością. Oprócz do-
brego, relaksującego wypoczynku prze-

żyliśmy duchową przygodę. Je-
steśmy bardzo zadowoleni z wy-
jazdu, a sama organizacja kilku-
dniowego pobytu i opieka klery-
ków z seminarium duchownego 
były wzorowe. W przyszłości za-
chęcamy wszystkich kolegów, by 
skorzystali z takiej formy prze-
życia ferii czy wakacji” – powie-
dzieli młodzi jastrowianie tuż po 
przyjeździe z koszalińskiego se-
minarium.

WALDEMAR KUJAWA

Postanowienia ze Światowego  
Dnia Chorego 

Caritas parafii pw. św. Faustyny Kowal-
skiej w Słupsku przyłączyła się do organiza-
cji Światowego Dnia Chorego. W tym dniu 
odbyła się uroczysta Msza święta, podczas 
której ks. Ryszard Fudala udzielił sakra-
mentu namaszczenia chorych. We Mszy św. 
uczestniczyli licznie członkowie Caritas. Po 
nabożeństwie chorzy (a była to grupa ok. 
40 osób) zostali zaproszeni przez członków 
Caritas na spotkanie w salkach parafialnych 
przy kawie, cieście, słodyczach i owocach. 
Spotkanie zainicjował ks. Ryszard wspólną 
modlitwą oraz słowem do chorych. Szcze-
gólny nacisk położył na posłannictwo osób 
chorych, mogących ofiarować swoje cier-
pienie w intencji Kościoła, parafii, kraju, a 
także wypraszać modlitwą potrzebne ła-
ski. W miłej i serdecznej atmosferze człon-
kowie Caritas wyrazili swoją chęć pomo-
cy w trudach codzienności osobom obec-
nym na spotkaniu. Osoby, które chciały sko-
rzystać z naszej pomocy, zostawiły swoje 
adresy, określając, w jakiej formie chciałyby 
uzyskać pomoc. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym śpiewem, począwszy od pieśni 
„Podajmy sobie ręce…”.

Ten wspólny śpiew zrodził propozycję za-
wiązania chóru seniorów w naszej parafii – 
może więc będziemy mogli skorzystać z po-
mocy naszych chorych przy oprawie innych 
akcji organizowanych przez naszą wspólno-
tę? Owocem tego spotkania jest postanowie-
nie organizowania comiesięcznych Mszy św. 
dla chorych (w drugą sobotę miesiąca) w po-
łączeniu ze spotkaniem w salkach parafial-
nych. Swoją pomocą i serdeczną troską obej-
miemy również chorych obłożnie, którzy nie 
będą mogli przybyć na te Msze św. 

Na początku trafimy do osób, do któ-
rych udają się nasi księża z comiesięczną 
posługą, a następnie w ogłoszeniach para-
fialnych poinformujemy parafian, aby zgła-
szali do nas osoby, które potrzebują pomo-
cy – czy to z rodziny, czy też sąsiadów. Do 
tych osób udadzą się wolontariusze, któ-
rych pozyskamy wśród młodzieży gimna-
zjalnej przygotowującej się do bierzmowa-
nia. Udamy się też do szkoły podstawowej 
z misją powołania tam Szkolnego Koła Cari-
tas i zaangażowania młodych ludzi do pomo-
cy ludziom potrzebującym. Wierzymy, że na-
sze plany, przy szczerej modlitwie osób cho-
rych, (o którą prosiliśmy na spotkaniu) i za-
angażowaniu naszych księży zamienią się w 
dobre dzieło, odzwierciedlające myśl przy-
świecającą naszemu działaniu: „Nieście na-
dzieję ubogim”.

MAŁGORZATA KRZEMIEŃ

LISTY

Grupa 
jastrowskiej 
młodzieży 
wróciła z ferii 
w seminarium 
duchownym  
w Koszalinie  
z bagażem 
wrażeń (pierwszy 
z lewej) 
ks. proboszcz 
Jerzy Ruszkowski
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Mieszkańcy Piły kościół 
pw. św. Stanisława Kostki 
nazywają „czerwonym” 
kościołem. Ta potoczna 
nazwa pochodzi od koloru 
cegły, z której zbudowana 
jest neogotycka świątynia.

Za inicjatora budowy 
kościoła należy uznać Frie-
dricha  Gottlieba  Radema-
chera, ówczesnego prowi-
zora kościelnego, radnego 
miejskiego, który w 1893 
roku wyszedł z taką inicja-
tywą. W tym celu nabył od 
władz komunalnych daw-
ny plac browarny oraz są-
siednie parcele. Prace bu-
dowlane ruszyły w ma-
ju 1896 roku. Kościół zo-
stał postawiony w rekor-
dowym tempie. Świątynia 
została oddana bowiem 
1 listopada 1897 roku, a 
poświęcenia jej dokonał 
generalny superintendent  
D. Kasekiel. Pierwszym 
proboszczem, pełniącym 
swoją funkcję aż do 1911 
roku, został pastor Eugen 
Schrotter. Jego staraniem 
1 kwietnia 1909 roku od-
dano do użytku plebanię, 
która przetrwała do dnia 
dzisiejszego. 

Po II wojnie światowej 
władze przekazały kościół 
wraz z plebanią parafii pw. 
św. Antoniego, prowadzo-
nej przez ojców kapucy-
nów. Pierwsza Msza św. 
odbyła się 15 maja 1947 r. 
w święto Wniebowstą-
pienia Pana Jezusa. Mszę 
odprawił ówczesny dzie-
kan pilski – ks. dr Tadeusz 
Ptak. Od tamtej pory aż do 
roku 1986 młodzież miała 
w kościele swoje Msze św. 
i specjalne nabożeństwa. 
Uczyła się także religii. 

24 czerwca 1987 r. ks. 
bp Józef Michalik, ordy-
nariusz gorzowski, utwo-
rzył przy kościele św. Sta-
nisława Kostki parafię, 
której pierwszym pro-
boszczem został ks. pra-
łat Kazimierz Helon. Po 
jego śmierci 1 września 
1989 r. nowym probosz-
czem został ks. Włady-
sław Nowicki.

Jak mówi obecny pro-
boszcz, ciągłym kłopo-
tem parafialnym jest fakt, 
że na terenie parafii nie 
ma żadnej szkoły, przed-
szkola oraz gimnazjum. 
Stąd przygotowanie do 
I Komunii Świętej i do sa-
kramentu bierzmowania 
odbywa się w kościele, 
a dzieci i młodzież przy-
chodzą z różnych szkół.

Parafia św. Stanisła-
wa Kostki pod wzglę-
dem terenu jest najwięk-
szą parafią w Pile, się-
ga bowiem aż po Kali-
nę włącznie. Zapleczem 
modlitewnym parafii, 
obok istniejących grup 
modlitewnych – Żywe-
go Różańca, Przyjaciół 
Seminarium Duchowne-
go w Koszalinie, Odno-
wy w Duchu Świętym, 
Apostolatu Maryjnego i 
Akcji Katolickiej – jest 
Dom Pomocy Społecznej 
i jego 70 pensjonariuszy. 
Patronem domu został 
papież Jan Paweł II. W 
każdą niedzielę o godz. 
10.30, a także w pierw-
sze piątki i święta odpra-
wiana jest w tutejszej ka-
plicy Msza św. Chrystus 
obecny w Najświętszym 
Sakramencie dodaje sił 
wszystkim jego miesz-
kańcom do dźwigania 
krzyża starości i  choroby 
– dodaje ks. Nowicki. 

Od ośmiu lat przy pa-
rafii działają Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Dzię-
ki umowie z PFRON oko-
ło 30 stałych uczestni-
ków pod okiem wykwali-
fikowanej kadry pedago-
giczno-rehabilitacyjnej na-
bywa umiejętności w za-
kresie podstawowych co-
dziennych czynności. Pa-
rafia zatrudnia na etacie 
kierowcę, który mikrobu-
sem każdego dnia dowozi 
uczestników warsztatów 
na zajęcia.  Po południu 
budynek parafialny wy-
korzystywany jest do za-
jęć grup parafialnych oraz 
miejskich. To właśnie tu 
spotykają się członkowie 
Maltańskiej Służby Me-
dycznej, a także odbywają 
się kursy pomocy chorym 
organizowane przez Sto-
warzyszenie Pomocy Cho-
rym im. Sługi Bożej Stani-
sławy Leszczyńskiej. Ca-
ritas istniejąca przy para-
fii troskliwie opiekuje się 
chorymi i ubogimi. Stałą 
opieką objętych jest oko-
ło 800 osób, a co miesiąc 
księża odwiedzają 78 cho-
rych w ich domach. 

KRZYSZTOF DĘGA

 

KS. WŁADYSŁAW 
NOWICKI

Proboszcz parafii pw. św. 
Stanisława Kostki w Pile, ka-
nonik gremialny Kapituły Pil- 
skiej. Wyświęcony 20 czerw-
ca 1971 roku w Jastrowiu. 
Wcześniejsze parafie: Miast- 
ko, Słupsk, Lębork; po 3-let-
nich studiach dziennych na 
ATK w Warszawie duszpa-
sterzował jako proboszcz w 
Sławoborzu, Barwicach i od 
1 września 1998 roku w Pile.

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Pile

Wychodzą z sercem do chorych

ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasza parafia jest parafią „wiekową”. Przeważają 
emeryci, stąd mało dzieci, mało chrztów, a dużo 
pogrzebów. W życie parafii jest zaangażowanych 
około 350 rodzin. W tym roku rozpoczynamy wy-
mianę okien na witraże w całej nawie kościelnej. 
Wymieniliśmy także konfesjonały oraz możemy po-
szczycić się stacjami Drogi Krzyżowej rzeźbiony-
mi w lipie. Oprócz stałych nabożeństw odprawia-
nych w naszym kościele tradycją stała się już Pilska 
Droga Krzyżowa, odprawiana od 1999 roku z udzia-
łem wszystkich pocztów sztandarowych Piły, kom-
panii reprezentacyjnej Szkoły Policji, której prze-
wodniczy co roku któryś z księży biskupów. Krzyż 
dźwigany podczas Drogi Krzyżowej niesiony jest 
przez wszystkie grupy społeczne. W ubiegłym ro-
ku, 17 września,  ks. bp Kazimierz Nycz wraz ks. 
bp. Pawłem Cieślikiem konsekrowali naszą świąty-
nię. Od tego roku 17 września przeżywać będzie-
my i rocznicę konsekracji, i odpust.  Podobnie jak w 
całym kraju, około jedna trzecia parafian regularnie 
uczestniczy w nabożeństwach. 

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.30
 Święta zniesione: 6.30, 9.00, 10.30, 17.00, 18.30
 Dni powszednie: 6.30, 9.00, 18.30

Adres redakcji:
ul. Stoczniowców 11–13, 75-256 Koszalin
tel. 094 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz – dyrektor oddziału,
Karolina Pawłowska, Tadeusz Rogowski 

koszalin@goscniedzielny.pl
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