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Wkołobrzeskim parku pojawiła się nie-
typowa kaczka. Ma biało-brązowe 

piórka. Specjaliści po dokładnym obejrzeniu 
ptaka stwierdzili, iż jest to wyjątkowy okaz 
niezwykle popularnej u nas kaczki krzyżówki. 
Taki ptasi albinos. Nie wszyscy od razu uwie-
rzyli w te zapewnienia. – Dopiero gdy zaczęła 
pływać z małymi, dałam się przekonać – mó-
wi pani Maria, emerytka. – Jej potomstwo 
wygląda dokładnie tak samo jak innych ka-
czek. Nie wiem dlaczego ta przyroda jest 
taka zwariowana – kwituje kobieta. Zwykle 
samica kaczki ma szarobrązowe piórka i szary 
dziób. Samiec jest o wiele piękniejszy. Ma 
żółty dziób, zieloną głowę, brązową pierś, a 

na szyi białą przepaskę.  
Lecz w przypadku koło-
brzeskiej kaczki-dziwaczki 
spór o to, która płeć jest 
piękniejsza, wybucha na 
nowo. JM

KACZKA DZIWACZKA
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Potomstwo 
krzyżówki-
-albinoski 
wygląda całkiem 
zwyczajnie

KAROLINA PAWŁOWSKA
redaktor wydania

Piją i biją. Ich ofiary nie 
potrafią się bronić. 

Pracownicy socjalni, policja 
i zespoły interdyscyplinar-
ne do spraw zapobiegania 
przemocy wobec dzieci nie 
wszędzie mogą dotrzeć na 
czas, by zapobiec tragedii. 
Najwięcej wiedzą sąsiedzi. 
Tyle że oni jednak czasami 
wolą nie widzieć i nie sły-
szeć. Reagują dopiero, gdy 
hałasy zza ściany nie po-
zwalają im zasnąć. Wtedy 
jednak może być już za 
późno. Nie lubimy się wtrą-
cać w „nie swoje sprawy”. 
Tylko czy bierność nie 
oznacza współwiny? 

Święcenia kapłańskie A.D. 2007

Paście stado Boże!
Tradycyjnie już bazylika 
kołobrzeska była miejscem 
udzielenia święceń kapłańskich.  
W tym roku 2 czerwca  
przystąpiło do nich 7 kandydatów. 
Więcej o święceniach – str. IV – V

To jedno z najważniejszych 
wydarzeń diecezjalnych, a naj-
ważniejsze w życiu Wyższego Se-
minarium Duchownego w Kosza-
linie. – Cały rok czekamy na ten 
dzień – powiedział „Gościowi Nie-
dzielnemu” rektor ks. D. Jastrząb. 
– Święcenia kapłańskie konden-
sują w sobie sens istnienia tej 
uczelni. – Właściwością Kołobrze-
gu jest witać i podejmować gości. 
Witam i zapraszam do modlitwy 
w intencji przyszłych pracowni-
ków winnicy Bożej – zachęcał na 
rozpoczęcie uroczystości ks. prał. 
J. Słomski – proboszcz konkate-
dry. Włączyli się w nią rodzice, 
przyjaciele, licznie zgromadzeni 
wierni, a także kapłani z terenu 
całej diecezji. W obecności bp. P. 
Cieślika obrzędu święceń doko-
nał administrator diecezji bp. Ta-

deusz Werno. – Ukocha-
ni młodzi księża! – mó-
wił. – Musimy sobie na-
wzajem towarzyszyć. I 
módlmy się wszyscy o 
licznych i świętych ka-
płanów. Biskup prosił też o mod-
litwę w intencji oczekiwanego 
nowego ordynariusza diecezji. – 
Czuję nieopisaną radość – mó-
wił ks. Paweł Mielnik z Białogar-
du. – Reszta zależy od Pana Bo-
ga – dodał. Wzruszeni byli szcze-
gólnie rodzice neoprezbiterów. – 

To niesamowite przeży-
cie – wyznała mama ks. 
Romana Maźca ze Sław-
na. – Czuję ogromną ra-
dość i dumę. Ale jest też 
nutka niepokoju. Bo jeśli 

jest już księdzem, to chciałabym, 
by zawsze był takim, jakiego chce 
go Bóg i Kościół. Będę się o to go-
rąco modliła – zapewniła. Młodzi 
kapłani znają już miejsca swoich 
pierwszych parafii. Do zobacze-
nia w winnicy Pańskiej! 

KS. DARIUSZ JAŚLARZ
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Neoprezbiterzy 
podczas Litanii 
do Wszystkich 
Świętych

ZA TYDZIEŃ
  ŚWIĘTUJEMY Z BP. IGNACYM JEŻEM 

70-lecie święceń kapłańskich 
  W Karlinie po raz piętnasty 

POBIEGLI DLA JANA PAWŁA II 
  RELACJA Z FESTIWALU Pieśni 

Religijnej Cantate Domino
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Nauka namacalna
SŁUPSK. Kilka tysięcy osób 
wzięło udział w ponad dwustu 
imprezach organizowanych przez 
Akademię Pomorską w Słupsku w 
ramach V Bałtyckiego Festiwalu 
Nauki, którego celem była pro-
mocja wiedzy i samej uczelni. 
Największą aktywnością wyka-
zali się fizycy, którzy przygoto-
wali dla uczestników blisko 50 
atrakcji. Można było dowiedzieć 
się, jak to jest leżeć na łożu z 
1200 gwoździ, obejrzeć wystawę 
iluzji, zobaczyć, jak robi się lody 
bez użycia lodówki, obejrzeć te-
lewizor z lat 50., z płaskim mo-
nitorem i pilotem, a także trój-
wymiarowe fotografie sprzed stu 
lat. Neofilologowie proponowa-

li m.in. prezentację literacką, po-
święconą obrazowi Słupska we 
wspomnieniach jego przedwo-
jennych mieszkańców. Dzięki pe-
dagogom można było nauczyć 
się na specjalnych warsztatach 
optymizmu, a geografowie pro-
ponowali udział w wycieczce 
szlakiem słupskich bram albo też 
w eksperymencie  pokazującym, 
jak szybko i nieodwracalnie dep-
tanie trawników niszczy roślin-
ność. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także pokazy tań-
ców rycerskich, wystawa daw-
nych okrętów bałtyckich i sta-
rożytnych wykopalisk z regionu 
pomorskiego. Następny festiwal 
już za rok

Po papieskich śladach
WRZOSY–JASTROWIE. 
Aktywny wypoczynek przy pięk-
nej pogodzie, ale również szacu-
nek, pamięć i modlitwa o rychłą 
kanonizację Papieża Polaka. W ten 
sposób spędziło czas ponad dwa-
dzieścia osad kajakowych, które 
wzięły udział w II Ogólnopolskim 
Spływie Kajakowym im. Jana Pa-
wła II „Rurzyca 2007”. Wodniacy 
popłynęli „papieskim” szlakiem 
na Pojezierzu Wałeckim. Stąd w 
lipcu 1978 r. arcybiskup krakow-
ski Wojtyła wyruszył wraz z gru-
pą przyjaciół na spływ kajakowy 
na rzekę Rurzycę, by zaraz po-
tem wsiąść do łodzi Piotrowej. 
– Bardzo się cieszę, że w tym 
roku udział wzięło dwukrotnie 
więcej uczestników w porówna-
niu z pierwszą inicjatywą w ro-
ku ubiegłym  – powiedział dyrek-
tor Ośrodka Kultury w Jastrowiu, 
Wiesław Puzio, komandor spływu 
i współorganizator imprezy, któ-
rą wsparło także Stowarzyszenie 
Gmin Pojezierza Wałeckiego 
oraz Andrzej Szeremeta, szef 
firmy „Kapitan” z Wałcza. – 
Najważniejsze było to, że prze-

żyliśmy duchową i fizyczną przy-
godę. Chcemy iść po śladach na-
szego Papieża, a w tym przypad-
ku także po tych samych wod-
nych szlakach. Nad brzegiem je-
ziora Krępsko uczestnicy spły-
wu modlili się podczas Mszy św. 
w intencji kanonizacji Jana Pa-
wła II, odprawionej przez ks. 
Piotra Kozłowskiego. W uroczy-
stości oprócz uczestników wy-
prawy udział wzięły władze sa-
morządowe i mieszkańcy gminy 
Jastrowie oraz okolicznych gmin 
Pojezierza Wałeckiego.

Wystawa wspomnieniowa 
WAŁCZ. W Muzeum Ziemi 
Wałeckiej otwarto wysta-
wę poświęconą życiu i pracy 
duszpasterskiej ks. dr. Adama 
Ślusarczyka – ostatniego pro-
boszcza parafii greckokatolickiej 
w Starym Lublińcu. Wystawa 
ta łączy wydarzenia z lat 40. 
XX wieku z obecnym życiem 
wspólnoty greckokatolickiej w 
Wałczu. Większość wiernych 
wałeckiej parafii tworzą wysie-
dleńcy ze Starego Lublińca oraz 
z Lublińca Nowego, którzy zna-
leźli się w powiecie wałeckim na 
skutek akcji „Wisła”. Na ekspo-
zycję składa się 10 plansz zawie-
rających zdjęcia, listy, dokumen-
ty i podpisy w języku ukraińskim 
i polskim. Wystawę uzupełnia-
ją eksponaty mówiące o pierw-
szej liturgii greckokatolickiej w 
Wałczu, która odbyła się w świę-
to Zesłania Ducha Świętego w 
1959 r. Na wystawie można zo-
baczyć również przedmioty, któ-
re przywiozła ludność ukraińska 

w czasie akcji „Wisła”. Są to do-
kumenty – karty przesiedleńcze, 
a także ubrania, przedmioty co-
dziennego użytku, jak kołowro-
tek, tara do prania, wyszywa-
ne obrusy i ręczniki oraz modli-
tewniki pisane językiem staro-
-cerkiewnosłowiańskim. Wśród 
eksponatów jest także prywatny 
czasosłoł – brewiarz pierwsze-
go proboszcza parafii greckoka-
tolickiej w Wałczu, ks. Teodora 

Markowa.
tolickiej w Wałczu, ks. Teodora 

Markowa.Markowa.

Nie dopisali pielgrzymi 

DOMACYNO. Statua Matki 
Bożej Królowej Wszystkich Na-
rodów stanęła na domacyńskim 
wzgórzu w 1995 r. Przywieźli 
ją Filipińczycy w dowód sza-
cunku i podziwu, jakim darzy-
li Jana Pawła II, i dla upamiętnie-
nia jego wizyty na Filipinach. Ta 
największa w Polsce figura jest 
dziełem filipińskiego rzeźbiarza 
Eduardo Castrillo. Dar z egzo-
tycznych Filipin przyciąga wie-
lu turystów i pielgrzymów. Z te-
go względu organizowane są do-
roczne spotkania upamiętniają-
ce rocznice poświęcenia statuy. 
Od samego początku bierze w 
nich udział bp Ignacy Jeż, który 
towarzyszył kardynałowi Vidal z 

Filipin podczas poświęcenia fi-
gury. W tym roku również nie 
zabrakło filipińskich akcentów, 
przygotowanych przez grupę te-
atralną ze Szkoły Podstawowej 
w Gościnie. W tym roku dopisa-
ła pogoda, nie spisali się nato-
miast pielgrzymi. Część przyje-
chała własnymi środkami trans-
portu lub rowerami, pielgrzymi 
ze Świdwina pokonali nawet od-
ległość na piechotę, ale, jak mó-
wią organizatorzy, odwiedzają-
cych domacyńskie wzgórze po-
winno być znacznie więcej. Być 
może to wina słabej reklamy, ale 
organizatorzy już głowią się, by 
w przyszłym roku uroczystości 
nabrały rozmachu.
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Niektóre eksperymenty wymagały nie lada odwagi

Na wystawę składają się przedmioty 
codziennego użytku przywiezione 
przez przesiedleńców

Dzięki występom dzieci z Gościna powiało egzotyką Filipin

Spływ kajakowy śladami Jana Pawła II 
to także duchowa przygoda
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Kilka sekund, które zmieniły życie

Lidka pójdzie z nami kiedyś na spacer 
Dramat trwał kilka sekund, 
ale zamienił w koszmar życie 
34-letniej kobiety, jej dzieci  
i rodziców. Wszyscy wierzą,  
że zdarzy się cud.

Było ciepłe, suche listopa-
dowe przedpołudnie. Lidka 
Schlaetker od kilku godzin sie-
działa za kierownicą kilkuna-
stoletniej mazdy. Jechała z sy-
nami z Berlina do rodziców w 
Boninie pod Koszalinem. – Sa-
mochód był sprawdzony, wy-
szykowałem go córce na wa-
kacje w Chorwacji. Bez proble-
mów zrobiła siedem tysięcy ki-
lometrów. Po górach! – pod-
kreśla ojciec Lidki, Michał Sko-
rupiński. – 10 listopada jechała 
do nas na wybory. Kandydowa-
łem na wójta Manowa. Chciała 
oddać na mnie głos.

Lidka minęła Szczecin i tuż 
za stacją Shella z nieustalonych 
przyczyn zjechała do rowu. Au-
to przeleciało w powietrzu  20 
metrów, dachowało. 

Potrójny cud 

 – Około 13 odebrałem tele-
fon z policji w Goleniowie: cór-
ka miała wypadek, śmigłowiec 
zabrał ją do kliniki w Szczeci-
nie, nie wiedzą, co z dziećmi. 
Oblał mnie zimny pot – wspo-
mina Skorupiński. – Potem 
wiadomość ze szpitala: córka 
jest w stanie ciężkim, operacja 
trwa. Chłopcy też są operowa-
ni, ale ich życie nie jest zagro-
żone. Boże, dzięki Ci! – powta-
rzaliśmy z żoną. Rozpacz mie-
szała się z modlitwą. To, co uj-
rzeli na policyjnym parkingu, 
budziło przerażenie: z samo-
chodu została miazga. – Dach 
był wgnieciony niemal do pod-
łogi. Na tylnym siedzeniu peł-
no było krwi – wspomina. 

Eryk ma złamany obojczyk 
i ogólne potłuczenia. Bardziej 
poszkodowany jest Nils – ma 
wiele ran  od odłamków pęk-
niętej szyby, trzeba też szyć 
ogromną ranę głowy. Chłopcy 
szybko dochodzą do zdrowia. 

Fatalnie jest z Lidką. 
Tuż po wypadku prze-
szła siedmiogodzinną 
operację. Ma uszko-
dzone kręgi szyjne, 
połamane dwa żebra i oboj-
czyk, złamaną kość jarzmową, 
pęknięte płuca. I to najgorsze 
– na odcinku między ósmym a 
dziewiątym kręgiem ma uszko-
dzony rdzeń kręgowy. Straciła 
czucie w nogach, ma sparaliżo-
wane całe ciało od pasa w dół. 
– Boże, nie pozwól jej umrzeć 
– powtarzaliśmy z żoną. 

Zły ratunek 

„Coś chwyciło moje ręce w 
stalowym uścisku i nie pozwoli-
ło zrobić żadnego ruchu” – tak 
Lidia po odzyskaniu przytomno-
ści wspominała ostatnie sekundy 
przed wypadkiem. 

Zawisła w pasach bezpieczeń-
stwa, chciała wyczołgać się z sa-
mochodu. Podbiegli jacyś ludzie, 
wyjęli ją i położyli na trawie. Ten 
ratunek był niefachowy – gdyby 
zostawili ją w spokoju, być może  
rdzeń nie zostałby uszkodzony. 

Wciąż nie wiadomo, co by-
ło przyczyną wypadku. Podejrze-
nia, że zawiódł układ kierowniczy, 
nie potwierdziły się. Niespraw-
ność auta wykluczyły ekspertyzy 
dwóch biegłych. Biegły z trzydzie-
stoletnią praktyką ocenił, że jesz-
cze nie spotkał się z przypadkiem, 
żeby ktoś wyszedł żywy z aż tak 
rozbitego samochodu. 

Po tygodniu od tra-
gedii bliscy podejmują 
decyzję o przetranspor-
towaniu Lidii do kliniki 
w Berlinie (tam kobieta 

na stałe mieszka z synami). W Ber-
linie przechodzi kolejną opera-
cję kręgów szyjnych, bo grozi jej 
kompletny paraliż.  Przeszła dwa 
poważne zapalenia płuc. 

– Od grudnia stale jest przy 
niej żona. Jakie to szczęście, że 
poszła na wcześniejszą emery-
turę. Do kwietnia byłem tam i 
ja. Kursowaliśmy między klini-
ką, szkołą wnuków a domem 
– opowiada pan Michał. – Kie-
dy tylko trzeba, jedzie tam tak-
że nasz syn. 

Podziękujemy  
Matce Bożej 
Wspaniała, wysportowana, 

pełna życia dziewczyna. Ćwi-
czyła jogę, chodziła do fit-
ness clubu, pięć kilometrów na 
uczelnię dojeżdżała rowerem 
– tak Lidkę sprzed wypadku 
wspominają najbliżsi.  – Stu-
diuje filologię germańską i so-
cjologię. Zostały jej dwa koń-
cowe egzaminy... Cieszyła się, 
że jak wróci do Berlina, będzie 
mogła  starać się o stałą pracę. 
Wszystkie plany – jej i nasze – 
wzięły w łeb  – mówi ojciec. – 
Tak przykro patrzeć, jak siedzi 
w wózku. Strasznie cierpi. 

Michał Skorupiński nie traci 
wiary, że córka wróci do zdro-

wia. Przekopał  internet, szu-
kając wiadomości o leczeniu 
urazów rdzenia kręgowego. 
– Operująca Lidkę w Szczeci-
nie powiedziała nam, że skoro 
rdzeń nie jest całkowicie prze-
rwany, są szanse. 

Od kilku tygodni stara się 
o skierowanie córki na reha-
bilitację w mieleńskim ośrod-
ku Euromed, który specjalizuje 
się w leczeniu schorzeń neuro-
logicznych. – Zabiegi w skafan-
drze kosmicznym, basen, bio-
prądy, masaże – to świetna pla-
cówka. Profesor Marek Harat, 
który jest konsultantem w Eu-
romedzie, obejrzał wyniki ba-
dań i zawyrokował: „Przywieź-
cie ją!”. A to już daje nadzieję. 

Rehabilitacja kosztuje (cena 
turnusu wynosi około 10 tysię-
cy złotych), a rodzina już jest 
zadłużona. Szczeciński oddział 
Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem udostępnił swo-
je subkonto. Rodzina rozesła-
ła apel o wpłatę 1 procen-
ta podatku dochodowego przy 
składaniu PIT-ów. Odzew był 
ogromny.

– Wszystkim darczyńcom 
mówię: Bóg zapłać! – dodaje Mi-
chał Skorupiński. – Od wypad-
ku Lidki mamy tylko jeden cel: 
pomagać jej i szukać w modli-
twie i medycynie – gdziekolwiek 
na świecie to będzie możliwe – 
szans na powrót do zdrowia. I te 
trzy słowa: Jezu, ufam Tobie!

JAROSŁAW JURKIEWICZ

ZBIÓRKA  
TRWA NADAL 

Może uda się opłacić kilka turnu-
sów. Wpłaty można przekazywać 
na konto: 
Polskie Towarzystwo Walki 
z Kalectwem,  
ul. Wielkopolska 32, 
70-450 Szczecin, konto: 
13 1020 4795 0000 9502 2408 
Darowizna 
KRS 0000120774 – Dla Lidii



W marcu 
Lidia przeszła 
drugie poważne 
zapalenie płuc
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Neoprezbiterzy A.D. 2007

Siedmiu wspaniałych
2 czerwca w kołobrzeskiej 

konkatedrze zabrzmiało po raz 
kolejny dziękczynne „Te Deum”, 
obwieszczając radosną 

dla całej diecezji 
wiadomość. Mamy siedmiu 
nowych kapłanów powołanych 

do pracy w kołobrzesko-koszalińskiej 
winnicy.

Po raz pierwszy ubrani w ka-
płańskie szaty liturgiczne doko-
nali konsekracji chleba i wina. 
Przygotowywali się do tej chwili w 

Wyższym Seminarium Duchownym przez 
sześć lat studiów i formacji. Wkrótce roz-
poczną pracę w naszych parafiach. „Niech 
Bóg Was uczyni prawdziwymi pasterzami, 
którzy wiernych karmią żywym Chlebem 
i słowem życia, aby coraz bardziej wzra-
stali jako jedno Ciało Chrystusa”. Życzymy 
Wam, drodzy neoprezbiterzy, aby sło-
wa błogosławieństwa biskupa z obrzędu 
święceń towarzyszyły Wam zawsze w wa-
szej kapłańskiej drodze. 

KS. ROMAN MAZIEC
parafia 
pw. Wniebowzięcia 
NMP w Sławnie; 
„Do Ciebie lgnie mo-
ja dusza, prawica Twoja 
mnie wspiera” (Ps 63,9)



KS. PAWEŁ MIELNIK
parafia pw. św. Jadwigi 
Śląskiej w Białogardzie; 
„Łaska Pana Jezusa 
ze wszystkimi”
(Ap 22,21)



KS. ZBIGNIEW 
OLKOWSKI

parafia 
pw. św. Anny 
w Barcinie; 
„Jezu, ufam Tobie”



KS. RADOSŁAW 
SIWIŃSKI

parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP 
w Kołobrzegu;
„Przyjdź, Panie Jezu!” 
(Ap 22,20)



KS. PIOTR SKIBA
parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP  w Bobolicach; 
„Wiem, Panie, że nie 
człowiek wyznacza swą 
drogę, i nie w jego jest 
mocy kierować swoimi 
krokami, gdy idzie”
(Jr 10,23)



KS. PRZEMYSŁAW 
TYMECKI

parafia pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej 
w Duninowie;  
„Gdybym innych nakarmił 
wszystkim, 
co posiadam, i szczycił 
się, że wydałem własne 

ciało, a miłości bym nie miał, niczego bym nie 
zyskał” (1 Kor 13,3)



KS. MARCIN 
WIŚNIOWSKI

parafia 
pw. Wniebowzięcia 
NMP w Sławnie; 
„Każdy kapłan z ludu bra-
ny, dla ludu bywa ustana-
wiany”
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Neoprezbiterzy A.D. 2007

Siedmiu wspaniałych
Rozmowa z wicerektorem 
koszalińskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Koszalinie 
ks. Krzysztofem 
Włodarczykiem.

KAROLINA PAWŁOWSKA: Sied-
miu neoprezbiterów – czy 
to dużo, czy mało?

KS. KRZYSZTOF WŁODARCZYK: – Zawsze du-
żo. Cieszymy się z każdego powołania. Je-
śli spojrzelibyśmy na to matematycznie, to 
naturalnie, że to nie jest dużo. Rzeczywi-
ście pragnienie serca może być dużo więk-
sze, ale przyjmujemy tę liczbę z radością. 
Można powiedzieć, odwołując się do tytu-
łu westernu, że tych siedmiu wspaniałych 
dostaje szansę, aby wiele dokonać.

Czyli zostają najlepsi? Przechodzimy od 
ilości w jakość?

– Jako przełożeni wewnętrzni nie je-
steśmy od takiego socjologicznego kla-
syfikowania kandydatów do święceń ka-
płańskich. Seminarium jest po to, by 
odkrywać powołanie i utwierdzać da-
nego młodzieńca, że to jest jego dro-
ga życiowa. To jest wielka odpowie-
dzialność spoczywająca na przełożo-
nych, aby przez obserwację i współpra-
cę z alumnami dążyć do tego, by powo-
łanie wydało owoc. Moderatorzy w se-
minarium mają podwójne zadanie: tro-
ski o przyszłe życie młodego człowie-
ka i odpowiedzialności za cały Kościół, 
w którym przyszły kapłan będzie słu-
żyć. Przez sześć lat formacji mamy wła-
ściwie rozeznać, czy to jest właśnie po-
wołanie do takiej służby. Nie jesteśmy 
naturalnie omnibusami, ale wierzymy, 
że Duch Święty wspomaga nas swoim 
światłem.

Czy w takim razie coraz mniej młodych 
mężczyzn decyduje się podjąć służbę dla 

ludzi i dla Kościoła? Czy bra-
kuje nam księży do pracy w 
diecezji?

– Nie chciałbym robić ja-
kichś statystyk czy obliczeń 
arytmetycznych. W Kościele 
nie ma bezrobocia, potrzeby 
zawsze są duże. Jezus powo-
łuje akurat takich młodzień-
ców i tylu ich dzisiaj posy-
ła. Powołanie to nie sprawa 
rynku pracy, ale to przede 
wszystkim wymiar mistycz-

ny – tajemnica miłości Pana Jezusa, który 
powołuje. Za każdym powołaniem idzie 
misja. Jeżeli odczuwamy braki kapłanów, 
to też jest jakaś tajemnica powoływania, 
której nie da się oceniać w kategoriach 
arytmetycznych. Żniwo ciągle jest wielkie 
i wciąż brakuje robotników. Prośmy więc 
Pana żniwa, aby wyprawiał robot-
ników na żniwo swoje. Oprócz 
modlitwy potrzebne jest także 
wsparcie i pokierowanie młodymi 
ludźmi ze strony dorosłych: kate-
chetów, rodziców, wychowawców, 
tak by nie bali się oni wypłynąć na 
głębię, by odpowiedzieli bez wa-
hania na zaproszenie Pana.

Czy każdy starający się do seminarium zo-
staje przyjęty?

– Jeżeli spełnia wymogi formalne i nie 
ma przeszkód natury prawnej. W pierw-
szej fazie nie oceniamy i nie przekreśla-
my kandydata, nawet jeśli mamy wątpli-
wości co do jego osobowości. Trudno po-
wiedzieć, ilu chętnych zgłosi się w tym ro-
ku, nie prowadzimy wstępnego rozezna-
nia w parafiach. W zeszłym roku przyję-
liśmy na pierwszy rok dwudziestu dwóch 
młodzieńców. 

Co jest najważniejsze w formacji?

– Są cztery wymiary formacji w przy-
gotowaniu do drogi kapłańskiej. Po pierw-
sze formacja ludzka, a więc akceptacja 
siebie, swojej płci, kształtowanie osobo-

wości, osiąganie dojrzałego czło-
wieczeństwa. Po drugie forma-
cja duchowa, a więc rozwijanie 
życia religijnego, rozwój chary-
zmatów osobistych. Nie ma bo-
wiem autentycznego kapłaństwa 
bez głębokiego życia duchowe-
go. Po trzecie formacja intelektu-

alna, która przygotuje kapłana do kompe-
tentnego odpowiadania na problemy dru-
giego człowieka i świata. Tu chodzi o to, 
co podkreśla papież Benedykt XVI – ka-
płan ma być specjalistą w sprawach wia-
ry. W seminarium nie ma przygotowania 
szczegółowego na przykład w sprawach 
ekonomii czy budownictwa, jest nato-
miast położony nacisk na solidną podbu-
dowę teologiczną, solidne i systematycz-
ne budowanie wiedzy. Po czwarte jest to 
formacja duszpasterska, bo to główne za-
danie kapłana – uświęcanie ludu, do któ-
rego zostaje posłany. Tutaj bardzo ważne 
jest świadectwo księdza, że on jest we-
wnętrznie przekonany do tego, co głosi, 
że tym na co dzień żyje, że głosi nie tyl-
ko słowem, ale całym sobą, dlatego tych 
wszystkich wymiarów formacji nie da się 
rozdzielić, one wzajemnie się przenikają. 

 

Cieszymy się z każdego powołania

W kołobrzeskiej 
konkatedrze 
neoprezbiterzy 
odprawili swoją 
pierwszą Mszę 
świętą
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Sprawy, które bulwersują

Pijana miłość boli
Te przypadki wstrząsają całą 
Polską. Nie ma tygodnia  
bez newsu informującego  
o pijanych opiekunach. 

Miejscowość Jeziorka koło 
Słupska trudno znaleźć na ma-
pie. Za sprawą tragedii, do któ-
rej tu doszło, dowiedzieli się o 
niej wszyscy. 

Przeszkadzało w piciu

7-miesięczną Wiktorię zamor-
dował mężczyzna, który miał się 
nią opiekować. Najprawdopo-
dobniej płacz dziecka przeszka-
dzał mu w piciu. Tadeusz D. i Ur-
szula S. pozostawili niemowlę 
pod opieką kompletnie pijanego 
znajomego, bo sami pojechali do 
sąsiedniej wsi na imprezę. O tym, 
że w domu dzieje się coś złe-
go, policję zaalarmowali sąsiedzi, 
zaniepokojeni głośnym płaczem 
maltretowanej dziewczynki. Gdy 
funkcjonariusze weszli do domu, 
znaleźli na kanapie martwe nie-
mowlę. Stłuczona kość lewej rę-
ki, złamane żebro, liczne siniaki – 
lista obrażeń jest długa. Nie mo-
gą być one wynikiem nieszczęśli-
wego wypadku. To efekt ciosów 
zadawanych dziecku pięściami i 
uderzeń główką o płaską, twar-
dą powierzchnię, jak podłoga lub 
ściana. Jerzy O. twierdzi, że jest 
niewinny. Jego słowom przeczy 
wstępna opinia biegłych z Akade-
mii Medycznej w Gdańsku, gdzie 
dokonano sekcji zwłok niemow-
lęcia. Z ustaleń wynika, że bezpo-
średnią przyczyną zgonu dziew-
czynki był krwiak przymózgo-
wy z rozległym stłuczeniem ko-
ści sklepienia i podstawy czaszki. 
Wstępne badanie przeprowadzo-
ne na miejscu wykazało, że mat-
ka dziewczynki miała w wydycha-
nym powietrzu ponad 1,5 promi-
la, a ojciec ponad 3 promile alko-
holu. „Opiekun”, z którym zosta-
wili Wiktorię, także miał ponad 
3 promile. Teraz grozi mu doży-
wocie za zabójstwo. Za brak na-
leżytej opieki nad dzieckiem od-
powiedzą prawdopodobnie rów-
nież rodzice. Tyle  że to nie wróci 
życia Wiktorii.

Butelka 
ważniejsza  
niż dziecko
Całą Polską wstrząs-

nęły wydarzenia spod 
Słupska. Ale zdarzają 
się one niemal co dnia. 
Tylko łut szczęścia spra-
wia, że nie dochodzi do 
dramatów. Jak w ubie-
głym roku, gdy w Ko-
łobrzegu pijani rodzice 
przerzucali się dwuipółmiesięcz-
ną Wiktorią. Przed nocnym skle-
pem rzucali niemowlęciem do 
siebie jak piłką. Obydwoje byli 
nietrzeźwi. 

Mielno. Tu policjanci asystu-
jący pracownikom GOPS-u w jed-
nym z mieszkań zastali dwoje 
dzieci, dwu- i pięcioletnie, pod 
opieką kompletnie pijanych ro-
dziców. Rodzice zostali zatrzy-
mani do dyspozycji policji, a dzie-
ci decyzją sądu rodzinnego trafiły 
do pogotowia rodzinnego. 

W Tychowie oficer 
dyżurny został zawiado-
miony, że pijany męż-
czyzna prowadzi wózek 
i szarpie znajdujące się 
w nim dziecko. 13-mie-
sięczna Roksanka wypa-
dła z wózka na betono-
wy podjazd. Skierowa-
ny na miejsce policjant 
odnalazł matkę dziew-
czynki wychodzącą ze 
sklepu z dwoma piwa-

mi w ręku. Roksanka trafiła na 
Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpi-
tala Wojewódzkiego w Koszali-
nie z podejrzeniem wstrząśnienia 
mózgu. Jak powiedziała rzecznik 
szpitala, będzie tam przebywała 
do czasu wyznaczenia jej opieku-
nów zastępczych. 

Nie odwracaj głowy

To tylko informacje z ostat-
niego tygodnia. Nie wiadomo, 
ile dramatów rozgrywa się w 

czterech ścianach. – Mamy peł-
ną informację o tej rodzinie – 
mówi Michał Walkusz, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy społecznej w Tychowie. – 
Trzy lata temu kobiecie odebra-
no starszą córkę. Mieliśmy pod-
stawy, by przypuszczać, że ko-
bieta wyciągnęła z tego wnio-
ski. Dostawaliśmy wprawdzie 
nieoficjalne informacje, że czę-
sto zmienia konkubentów i nau-
żywa alkoholu, ale nie potwier-
dził tego wywiad środowisko-
wy. Sąsiedzi z jakichś względu 
oficjalnie też nabierają wody w 
usta, więc GOPS nie może zro-
bić nic więcej. – Trudno mówić 
tutaj o liczbach, ponieważ bar-
dzo wiele przypadków nie uj-
rzało nigdy światła dziennego 
– wyjaśnia mł. asp. Beata Glisz-
czyńska z Komendy Powiatowej 
w Koszalinie. Sąsiedzi wolą nie 
reagować i powiadamiają służ-
by dopiero, gdy słyszą krzyki, 
które przeszkadzają im w spa-
niu. – Mieszkańcy doskonale się 
znają, wiedzą, kiedy mieszkają-
cy obok sąsiedzi są pijani, dzie-
ci biegają do późna po podwór-
ku, są zaniedbane, brudne. W 
takich sytuacjach bezwzględnie 
należy to zgłosić policji czy pra-
cownikom socjalnym. Dla poli-
cji najważniejsza jest informa-
cja, nawet anonimowa – dodaje 
Gliszczyńska. Zdaniem Mirosła-
wa Woźniaka, dyrektora Ośrod-
ka Wspierania Rodziny „Dom 
pod świerkiem” w Białogardzie, 
następuje eskalacja zjawiska. – 
W powiecie białogardzkim po-
wstaje zespół interdyscyplinarny 
dla ofiar przemocy w rodzinie. 
Na ostatnim spotkaniu przedsta-
wiane były wyniki i oceny tych 
zjawisk – mówi Woźniak. – Oka-
zuje się, że 97–98 procent to sy-
tuacje wynikające z nadużywa-
nia alkoholu. To odpowiedź na 
pytanie o przyczyny. Trudno po-
zostać obojętnym na tego typu 
przypadki. Padają pytania o to, 
jak zapobiegać tragediom i kto 
zawinił. Tym głośniej, gdy rzecz-
nik praw dziecka bada negatyw-
ny wpływ Teletubisiów na psy-
chikę dzieci.

KAROLINA PAWŁOWSKA

Osobom 
wychowanym 
w kochającej 
rodzinie trudno 
wyobrazić sobie 
dramat dziecka, 
dla którego 
rodziców 
ważniejsza  
od niego samego 
jest butelka...
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Jeżeli chcesz odpowiedzieć 
na Chrystusowe wezwanie: 
„Wypłyń na głębię”, które po-
wtórzył sługa Boży Jan Paweł II,
to przyjdź na spotkanie młodych 
Źródła Wiary. 

22 i 23 czerwca już po raz 
czwarty odbędzie się w Koło-
brzegu Budzistowie spotkanie 
młodych, którzy chcą wspólnie 
przeżywać swoją radosną wia-
rę. Początek o godzinie 18.00 
w Kołobrzegu, skąd po Mszy 
św. w bazylice NMP wyruszy 
procesja Via Lucis do Budzisto-
wa. Na zakończenie spotka-
nia wystąpi zespół Siewcy Led-
nicy. – To impreza skierowa-
na przede wszystkim do lu-
dzi młodych, którzy, kończąc 
rok szkolny, pragną podzięko-
wać Bogu za otrzymane łaski, 
a także spotkać się ze swoimi 
rówieśnikami i przy dźwiękach 
chrześcijańskiej muzyki nieźle 
się pobawić – mówi ks. Seba-
stian Brzozowski, organizator 
Źródeł Wiary 2007. – Będzie 
coś dla ducha, ale także i dla 
ciała. Niczego nie zabraknie! 
Przyjeżdżając w tym roku, za 
rok zabierzesz jeszcze swoich 
kolegów i koleżanki. Trzeba ze 
sobą zabrać przede wszystkim 
uśmiech i otwarte serce oraz 
kogoś do towarzystwa. Zachę-
camy wszystkich księży do zor-
ganizowania grup, prosimy tak-
że ze względów organizacyj-
nych o zgłaszanie grup zorga-
nizowanych do 15 czerwca. Je-
żeli ktoś pilnie potrzebował-
by noclegu, organizatorzy za-
pewniają miejsce po uprzed-
nim zgłoszeniu. Spotkanie nic 
nie kosztuje, ale przy zapisie, 
otrzymując śpiewnik, świecę 
i pamiątkę spotkania, będzie 
możliwość złożenia dobrowol-
nej ofiary na pokrycie części 
kosztów spotkania. Więcej in-
formacji można uzyskać u ks. 
Sebastiana Brzozowskiego: tel. 
660 440 714, e-mail: sebastian-
brzozowski@vp.pl lub na stro-
nie Źródeł Wiary www.zrodla-
wiary.koszalin.opoka.org.pl.

Skrzatusz w łączności z Lourdes

Relikwiarz dla św. Bernadetty
Fragment habitu i włos
św. Bernadetty Soubirous,
które znajdują się w Skrzatuszu, 
doczekały się pięknej oprawy. 
Relikwiarz jest darem rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych
z tutejszej parafii. 

Został on specjalnie przy-
gotowany przez Edmunda 
Szczygłowskiego z Wałcza. Za-
montowano w nim duże owal-
ne okienka z lekko powięk-
szającym szkłem. Dzięki te-
mu przednia strona relikwiarza 
ukazuje umieszczone w nim re-
likwie, z tylnej strony widoczna 
jest zaś czerwona lakowa pie-
częć z napisem potwierdzają-
cym ich autentyczność. – W la-
tach osiemdziesiątych byłem w 
Lourdes, widziałem nabożeń-
stwa lurdzkie – wspomina ku-
stosz sanktuarium, ksiądz pra-
łat Józef Słowik. – Wracając 
do Polski, przywiozłem kamień 
węgielny, który został wmuro-
wany w kaplicy lurdzkiej ko-
ścioła św. Józefa Robotnika w 
Koszalinie. Kiedy zostałem ku-
stoszem w Skrzatuszu, stwier-
dziłem, że skoro jest tu Matka 
Boża Bolesna, trzeba pomyśleć 
o nabożeństwach lurdzkich dla 
chorych. Dzięki uprzejmości 
ks. Joëla Lamberta, proboszcza 
parafii Jassans (diecezja Belley-
-Ars) we Francji, który odwie-
dził nasze sanktuarium, otrzy-
małem relikwie św. Bernadet-
ty Soubirous. Jest to fragment 
habitu oraz włos Świętej. Do 
tej pory były noszone w proce-
sji na kryształowej tacy, teraz 
są już w pięknym relikwiarzu. 
W skrzatuskim sanktuarium z 
inicjatywy księdza kustosza od 
kilku lat odprawiane są nabo-
żeństwa lurdzkie. Wierni mo-
gą w nich uczestniczyć od ma-
ja do października, podobnie 
jak w Lourdes, tyle że jedynie 
raz w miesiącu – w trzecią so-
botę każdego miesiąca o godz. 
17.30. Nabożeństwo lurdzkie 
w Skrzatuszu składa się z kil-
ku elementów: litanii śpiewa-
nej do Matki Bożej, modlitwy 

do Matki Bożej Skrza-
tuskiej i Matki Bożej 
z Lourdes, Mszy św. z 
kazaniem dla chorych 
i błogosławieństwem 
każdego chorego oraz 
lurdzkiej procesji ró-
żańcowej  prowadzo-
nej przez miejscowość. 
Wpisy dziękczynne od-
zwierciedlają wyjątko-
wą atmosferę tych na-
bożeństw, ale także 
wdzięczność za łaski 
otrzymywane od Mat-
ki Bożej w skrzatuskim sank-
tuarium. – Relikwie św. Bernar-
detty są szczególnym znakiem 
działania i obecności  Maryi w 
tym miejscu – mówił 
ksiądz biskup Paweł 
Cieślik podczas 
poświęcenia reli-
kwiarza. – Tu, w 
Skrzatuszu, 
czcimy Mat-
kę Bożą 
Bolesną, 
a jedno-
cześnie 
j e s te -
śmy też 
w szcze-
gólnej 
łączności z Lour-
des, z tym pięk-
nym miejscem, 
znanym w całym 
świecie z obja-
wień i szcze-
gólnych łask 
Maryi. Dla-
tego w 

procesji nabożeństw 
lurdzkich szczególne 
znaczenie mają wła-
śnie relikwie św. Ber-
nardetty, której ja-
ko dziecku w Lourdes 
Matka Boża przeka-
zała orędzie do całe-
go świata.  Relikwie te 
znalazły dobre miejsce 
w tej pięknej świątyni, 
w sanktuarium maryj-
nym naszej diecezji. 

BEATA STANKIEWICZ

ŚW. BERNADETTA
Bernadetta Soubirous, dziew-
czynka z Pirenejów, której w 
Lourdes w 1858 r. osiemnasto-
krotnie objawiała się Matka Boża. 
Urodzona 7 stycznia 1844 r.,
w 1866 r. wstąpiła do nowicja-
tu sióstr Miłosierdzia w Nevers 

i pozostała tam aż do śmier-
ci. Zmarła 16 kwiet-
nia 1878 r. Ciało św. 

Bernadetty, wbrew wszel-
kim prawom natury, w ogóle 
nie ulega procesowi rozkładu. 

Spoczywa ono w sarkofagu-reli-
kwiarzu w klasztorze w Nevers 
(Francja). Jej beatyfikacji doko-
nał Pius XI 14 czerwca 1925 r.,
zaś  8 grudnia 1933 r. miała 
miejsce kanonizacja.
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Biskup Paweł 
Cieślik i kustosz 
sanktuarium, 
ksiądz prałat 
Józef Słowik, 
z poświęconym 
relikwiarzem

Poniżej: Relikwiarz 
jest darem
od dzieci, 
które w tym 
roku przyjęły
I Komunię św.
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Spotkanie młodych

Umocnieni
w Chrystusie



Kościół w malutkim 
Słowinie ma swój klimat. 
Ciepłe wnętrze świątyni 
zachęca, by przyklęknąć 
i choć przez chwilę się 
pomodlić. 

– Remont wnętrza 
świątyni rozpoczęliśmy 
niemal od chwili moje-
go przyjścia do parafii 
– wspomina proboszcz 
ks. Grzegorz Krajewski. 
– Teraz możemy się po-
szczycić tym, że wszyst-
ko jest porządnie zro-
bione.

O swoje dbają

Na ścianach i  suficie 
prezbiterium wielobarw-
ne polichromie, wykona-
ne przez Dorotę i Pauli-
nę Fecht. Odnowiony oł-
tarz zdobi grupa Ukrzyżo-
wania, wyrzeźbiona przez 
pana Migela. Cały kościół 
odmalowano, a wcześniej 
wymieniono wszystkie wi-
traże. – Nawet na wieży – 
dodaje z dumą proboszcz, 
wymieniając liczne prze-
prowadzone prace. Było 
to możliwe dzięki sponso-
rom i ofiarności parafian. 
Bardzo wiele w tych dzia-
łaniach pomagają władze 
samorządowe, zwłaszcza 
wójt gminy Darłowo Fran-
ciszek Kupracz i słowiński 
sołtys Mirosław Gałuszkie-
wicz oraz życzliwi ludzie, 
których nie brakuje, jak Ja-
nusz Świderski czy Rena-
ta Mróz. – Można powie-
dzieć, że mieszkańcy to lu-
dzie z duszą. Są krytyczni, 
ale konstruktywni i chętni 
do pracy – zamyśla się ks. 
Grzegorz. – To chyba dla-
tego, że tu nigdy nie by-

ło pegeeru, sami gospo-
darze. Faktycznie, ludzie 
tutaj żyją skromnie, ale o 
swoje dbają. Niemal przy 
każdym szachulcowym 
domku wykoszona trawa 
i kwitnące rabatki. Miesz-
kańcy trwają przy koście-
le. Chcą się modlić i dbać o 
swoją świątynię. Nie spo-
sób wymienić wszystkich 
inwestycji, ale widać tro-
skę parafian. Znać też go-
spodarską rękę probosz-
cza, mimo że sam zmagał 
się z chorobą serca i kilka 
miesięcy temu przeszedł 
poważną operację. – Pod-
czas mojej choroby nie-
ocenioną pomocą służy-
li ojcowie franciszkanie z 
Darłowa z o. Stanisławem 
na czele, mój przyjaciel ks. 
dziekan Andrzej Wróblew-
ski oraz pozostali księża z 
dekanatu – opowiada ks. 
Grzegorz, ale ani myśli po-
przestać na tym, co zro-
bione. Już przymierza się 
do zagospodarowania te-
renu wokół kościoła i bu-
dowy lapidarium. 

Śpiewają aż miło!

Działania material-
ne przekładają się rów-
nież na wymiar duchowy 
wspólnoty. Oprawę litur-
giczną zapewniają scho-
le dziecięce. Zwłaszcza 
ta prowadzona przez An-
nę Berlińską przy koście-
le filialnym w Boleszewi-
cach. – Śpiewają aż miło! 
– mówi proboszcz. – Gi-
tar mają chyba z sześć. 
Pięknie rozśpiewali nie 
tylko swój kościół, ale 
całą parafię. Przy każ-
dym z trzech kościołów 
są ministranci, choć pro-
boszcz ze smutkiem za-
uważa, że starsi chłop-

cy uciekają sprzed ołta-
rza. Jest także parafialna 
Caritas, której przewodzi 
sołtys Mirosław Gałusz-
kiewicz, oraz grupy ró-
żańcowe. Przed dwoma 
laty parafianie zawierzyli 
się Matce Bożej Nieusta-
jącej Pomocy, której ob-
raz, namalowany przez 
s. Marię Goretti, klaryskę 
ze Słupska, mają w swo-
im kościele parafialnym. 
Co środa licznie groma-
dzą się na nowennę do 
Matki Boskiej. –  W ze-
szłym roku także przeży-
waliśmy wielką uroczy-
stość, związaną z wpro-
wadzeniem do kościoła 
obrazu Miłosierdzia Bo-
żego – dodaje duszpa-
sterz. – Te dwa wydarze-
nia bardzo ożywiły du-
chowo społeczność. 

KAROLINA PAWŁOWSKA

 

KS. GRZEGORZ 
KRAJEWSKI 

pochodzi z Łodzi, tu także 
przyjął w 1966 r. święcenia 
kapłańskie. Pracę w die-
cezji koszalińsko-kołobrze-
skiej rozpoczął w 1993 r. w 
Starym Krakowie. Dziesięć 
lat później objął parafię  
w Słowinie.

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Słowinie

Ludzie z duszą

ZDANIEM PROBOSZCZA
Na duszpasterzu za powierzony rząd dusz ciąży 
ogromna odpowiedzialność wobec Boga i para-
fian. Kapłan – duszpasterz  ma świadomość, że 
prawdziwy i najważniejszy kościół to ten du-
chowy. Najpiękniejsze udane i zrealizowane in-
westycje, dotyczące kościoła materialnego, nie 
mogą przesłonić sacrum, modlitwy, frekwen-
cji niedzielnej i nie tylko, a przede wszystkim 
Eucharystii. Ksiądz musi przewyższać przecięt-
ną normę etycznego postępowania i powinien 
mieć wysoko postawioną poprzeczkę moralną. 
Wierni nigdy nie zrozumieją i nie zaakceptują 
zgorszenia. Praca duszpasterska to trudne za-
danie, wymagające stałej uwagi, podobnie jak 
w przypadku jazdy samochodem. Wymaga tak-
że osobistej kultury, cierpliwości i permanent-
nego baczenia, by nie popełnić błędu. Matka 
Boża Nieustającej Pomocy, od niedawna patron-
ka parafii Słowino, dodaje nam sił, by być bli-
sko Boga.

Zapraszamy do kościołów
  W niedzielę: o 8.45 w Karwicach, o 10.00 Słowinie, 
     o 11.15 Boleszewie
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tel. 094 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz – dyrektor oddziału,  
Julia Markowska, Karolina Pawłowska 

koszalin@goscniedzielny.pl

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

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

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
10

 c
ze

rw
ca

 2
00

7

VIII

KA
RO

LI
N

A 
PA

W
ŁO

W
SK

A

Dzięki zaangażowaniu 
swoich wiernych kościół 

parafialny w Słowinie 
pięknieje 


