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Napoleon a sprawa polska – pod takim ha-
słem odbył sięw Słupsku pięciodniowy 

kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Napoleońskiego. Przybyło na niego 20 ba-
daczy z Polski, a także z USA i Kazachstanu. 
Naukowcy przedstawili m.in. badania doty-
czące śladów pobytu wojsk napoleońskich 
w Szczecinku i Koszalinie oraz informacje 
o pamiątkach napoleońskich w kościołach 
Pomorza Środkowego. Kongresowi towa-
rzyszyła wystawa „Napoleońskie impresje” 
w Zamku Książąt Pomorskich i kiermasz 
książek historycznych. Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Napoleońskie (INS) to pre-
stiżowa organizacja, skupiająca ok. 600 ba-

daczy epoki z blisko 50 
krajów. Liczba wejść na 
stronę internetową INS 
– 220 tys. miesięcznie 
– świadczy też o dużej 
liczbie sympatyków.  

NIECH ŻYJE NAPOLEON! 
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Rozmowy z ludźmi kil-
kadziesiąt lat star-

szymi nie są zbyt mod-
ne. Co może wiedzieć o 
życiu człowiek, który nie 
umie korzystać z MP trój-
ki i najnowszych zdoby-
czy techniki? Okazuje, że 
wie o wiele więcej, niż 
nam, młodym, może się 
zdawać. Zygmunt Wujek  
żyje kilkakrotnie dłużej 
niż my, a przez ten czas 
poznał życie z różnych 
stron. Poznał smak prze-
raźliwej rozpaczy i rado-
ści. Możemy skorzystać 
z jego doświadczeń i nie 
powtarzać popełnionych 
błędów. Wystarczy chcieć 
słuchać. 

Formalnościom stało się zadość

Biskup objął diecezję
Decyzja papieża Benedykta XVI o nominacji 
bp. Edwarda Dajczaka na ordynariusza naszej diecezji 
została przyjęta z radością i optymizmem. 
Już po pierwszych spotkaniach widać, że biskup 
nominat z pasją, ale i rozwagą chce wziąć się do pracy.

Aby jednak było możliwe podejmowanie wszel-
kich działań, musi nastąpić formalne przejęcie die-
cezji zgodnie z wymogami prawa kanonicznego. 
9 lipca zgromadzeni w katedrze koszalińskiej du-
chowni i wierni byli świadkami tego wydarzenia. 
Uroczystość rozpoczęła się Koronką do Miłosier-
dzia Bożego w kaplicy adoracji, którą poprowa-
dził biskup Edward. Po przejściu do prezbiterium 
biskup Dajczak przedstawił dokument no-
minacyjny, sporządzony przez nuncjusza, 
powołujący go na urząd biskupa ordyna-
riusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Autentyczność dokumentu sprawdził ks. 
dr L. Wódz – kanclerz kurii biskupiej, któ-
ry także odczytał jego treść wobec Kolegium Kon-
sultorów. To ważne gremium składa się z 10 ka-
płanów diecezji, wybranych spośród członków Ra-
dy Kapłańskiej. Każdy z nich oraz biskup nominat 
złożyli własnoręczne podpisy na protokole, któ-
ry zostanie przesłany Stolicy Apostolskiej. Z tym 
momentem utracił władzę administrator diecezji, 
bp Tadeusz Werno, a bp Edward Dajczak objął w 
pełni urząd biskupa diecezjalnego. – Mając w pa-
mięci posługę poprzednich biskupów diecezjal-

nych: śp. Czesława Domina, Ignacego Je-
ża, Mariana Gołębiewskiego i Kazimierza 
Nycza, z nadzieją i otwartym sercem pa-
trzymy na postać nowego pasterza die-
cezji – bp. Edwarda. Przychodzi do nas 

z sąsiedniej diecezji, gdzie od siedemnastu lat 
był biskupem pomocniczym, bardzo zaangażo-
wanym w duszpasterstwo, szczególnie w pracy z 
młodzieżą – mówił wcześniej do diecezjan zastę-
pujący ordynariusza biskup Tadeusz. Objęcie die-
cezji może się odbyć wraz z uroczystym ingre-
sem. Tym razem jednak obydwa wydarzenia zo-
stały rozdzielone. Ingres – uroczyste liturgiczne 
wejście do katedry koszalińskiej – odbędzie się 
11 sierpnia o godz. 11.00. KS. DARIUSZ JAŚLARZ

Biskup nominat 
składa podpis 
na protokole

ZA TYDZIEŃ
  PORADNIK pielgrzyma
  Odwiedzimy parafię pw. 

ŚW. WOJCIECHA W WIERZCHOWIE 

JULIA MARKOWSKA
redaktor wydania
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Słupski Chłopczyk powraca
SŁUPSK wróci do przedwo-
jennej tradycji produkcji ser-
ka pleśniowego o nazwie Słupski 
Chłopczyk (Stolper Jungchen). 
Umowę o podjęciu produk-
cji serka typu camembert wła-
dze miasta podpisały z Zakładem 
Produkcyjno-Handlowym Ser- 
-Milk z Zielinia. Miasto Słupsk 
uzyskało od bawarskich spadko-
bierców producenta przedwojen-
nego serka prawo do używania 
tej nazwy handlowej oraz ory-
ginalną recepturę. Słupsk może 
udzielać licencji na produkcję te-
go towaru do 23 marca 2014 ro-
ku. Ser produkowano w Słupsku 
od końca XIX wieku do marca 
1945 roku. Jest to tzw. pleśniak 
z gatunku camembert, ale wy-
różniały go charakterystyczne, 
delikatesowe punkty smakowe. 
Dawniej stanowił aż 75 proc. 
produkcji serów słupskiej mle-
czarni. Ponad połowa produkcji 
była eksportowana do Berlina. 
Na światowej wystawie EXPO 
w 1927 r. w Paryżu słupski pro-
dukt uzyskał Złoty Medal i Krzyż 
Zasługi. Pod koniec lat 20. mi-

nionego wieku serek stał się 
tak znany, że wizerunek chłop-
ca z krążkiem sera umieszcza-
no nawet na kartkach poczto-
wych ze Słupska. Pierwszą de-
gustację przysmaku zaplanowa-
no na początek sierpnia. Wtedy 
też ma się odbyć premiera spek-
taklu Teatru „Władca Lalek”, po-
święconego właśnie Słupskiemu 
Chłopczykowi.

Dla „Długiego”
KOŁOBRZEG. Darek „Długi” 
Swosiński, znany kołobrzeski fo-
tografik, walczy z chorobą nowo-
tworową. Jego przyjaciele posta-
nowili pomóc mu i zebrać pienią-
dze na leczenie. Zorganizowali w 
Latarni Morskiej piknik charyta-
tywny i koncert zespołów: Cisza Jak 
Ta, Oddział Chorych na Marzenia 
i Tomasza Skierczyńskiego. W 
trakcie koncertu odbyła się licy-
tacja zdjęć „Długiego” i beczki pi-
wa, ufundowanej przez Fiddler’s 
Green Tawerna. Można było rów-
nież kupić widokówki, kalenda-
rze i prace Darka oraz zjeść gro-
chówkę. – Na piknik przyszły set-

ki sympatyków, kolegów, koleża-
nek, przyjaciół Darka, którzy z ca-
łego serca wierzą, że Darek wy-
gra z chorobą i wróci do zdrowia 
– mówi Wojtek Sabała z Klubu 
Muzycznego Latarnia Morska. 
Podczas pikniku zebrano 25 891 
zł. Darek Swosiński jest samo-
ukiem, najchętniej fotografuje 
pejzaże i przyrodę. Jego pasją jest 
również nurkowanie. Wciąż moż-
na mu pomagać, wrzucając pie-
niądze do puszek, które stoją w 
kołobrzeskich sklepach, kioskach, 
pubach, restauracjach, lub wpła-
cając je na konto: 52 1060 0076 
0000 4013 2007 0728.

Otwarcie Sportowej Doliny
KOSZALIN. Młodzi mieszkań-
cy Koszalina w końcu mają miej-
sce, w którym mogą bezpiecz-
nie spędzać czas. Centrum spor-
towo-rekreacyjne, znajdujące się 
w okolicach restauracji „Fregata”, 
miało być oddane do użytku mie-
siąc temu, lecz roboty, z różnych 
przyczyn, przedłużały się. 
– Tu jest super – powiedział 
nam Tomek, dziesięciolatek. – 
Mieszkam na Przylesiu, ale na 
pewno będę tu siedział od ra-
na do nocy. Najbardziej podo-
bają mi się boiska do koszyków-
ki. Oprócz nich znajduje się tam 
kilka boisk do siatkówki, kort te-
nisowy, dwie ściany tenisowe do 
treningu i siłownia. Miejsce dla 
siebie znajdą także zwolennicy 
tenisa stołowego. Maluchy będą 
mogły wyszaleć się na trzech pla-
cach zabaw, a młodzież w skate-
parku i na ścieżce rowerowej. 
Łączna powierzchnia wszystkich 
obiektów w Sportowej Dolinie 
to prawie 10 tys. metrów kwa-
dratowych. Wartość inwestycji, 
realizowanej przez Zarząd Dróg 
Miejskich na zlecenie ratusza, 

to 3,7 miliona złotych. Z tego 
1,2 mln złotych pochodzi z Unii 
Europejskiej. Niestety, nie uda-
ło się wybudować amfiteatru na 
450 miejsc. Ma być gotowy do-
piero we wrześniu.

Żaneta od nagród
KOSZALIN. Monodram „... 
syn” Żanety Gruszczyńskiej- 
-Ogonowskiej (na zdjęciu), w re-
żyserii Michała Siegoczyńskiego, 
wciąż zbiera laury w ogólnopol-
skich konkursach. Po prestiżowym 
wyróżnieniu na V Ogólnopolskim 
Przeglądzie Monodramu Współ-
czesnego w Warszawie aktorka 
zdobyła główną nagrodę aktorską 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu 
na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej. Zdaniem widzów, 
ta świetnie zagrana sztuka jest 
niesamowicie prawdziwa. – Kiedy 
wyszłam z teatru, po prostu 
nie wiedziałam, co powiedzieć 
– wspomina Alina Wyrwicka z 
Koszalina. – Bardzo dokładnie zo-
baczyłam tam, jak ważna jest w 
życiu nawet najmniej znacząca 
decyzja. 
Monodram napisany specjal-
nie dla Żanety Gruszczyńskiej- 
-Ogonowskiej wciąż jest dla 
nie niej olbrzymim wyzwa-
niem. Aktorka sama przyzna-
je, że po każdym spektaklu pła-
cze, by poradzić sobie z wszyst-
kimi emocjami, które pokazu-

je na scenie. Sztuka to psycho-
logiczne studium kobiety, któ-
ra z miłości utraciła kontrolę 
nad własnym życiem. Pod wpły-
wem wielkiego uczucia podej-
muje złe decyzje. Doprowadzają 
ją one do punktu, w którym 
musi poświęcić własne dziecko.  
Spektakl miał premierę 6 paź-
dziernika zeszłego roku.

Słupski Chłopczyk w całej okazałości

Na koncert przybyli licznie sympatycy i przyjaciele „Długiego”, pragnący 
wesprzeć go w walce z chorobą

W tym miejscu każdy młody amator 
sportowych zabaw znajdzie coś  
dla siebie
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Walka o uratowanie  kościoła 

Wielki zapał w Motarzynie
Mieszkańcy maleńkiego Motarzyna sami 
postanowili walczyć o remont swojego 
kościoła. Bez tego, być może, piękna świątynia 
wkrótce przestałaby istnieć. 

Drewniany szkielet, ściana z cegieł i dach 
pokryty czarną folią – tak wygląda dziś kościół 
w Motarzynie. Parafianie z zaciekawieniem za-
glądają do środka przez szpary między drew-
nianymi belkami. I cieszą się: to początek ra-
towania zabytku! 

Motarzyn to malutka miejscowość na krań-
cach powiatu białogardzkiego. Niespełna trzy-
dzieści domów, nieco ponad stu mieszkań-
ców. Żeby tu dojechać, kilka kilometrów za Ty-
chowem trzeba zboczyć z drogi do Połczyna. 

Mieszkańcy mówią, że w ich  wsi jest bar-
dzo spokojnie. Niektórzy dodają: może nawet 
za bardzo. – Nie ma szkoły ani świetlicy. Sklep 
jest tylko objazdowy. Kościół był jedynym 
miejscem, w którym ludzie mogli się spotkać 
– przyznają. – Mieliśmy dopuścić, żebyśmy i 
tego zostali pozbawieni?! W dodatku szachul-
cowa świątynia była sporą atrakcją turystycz-
ną: została wzniesiona w 1683 roku (zachod-
nią, neogotycką ścianę dobudowano w XIX 
wieku). Prawdziwym skarbem są dwa dzwony 
– z 1603 i 1605 roku. 

I kościół, i cała wieś należą do parafii Krosi-
no. To rozległa parafia – leży na terenie dwóch 
powiatów (szczecineckiego i białogardzkiego) 
i trzech gmin (Tychowo, Barwice i Grzmiąca). 
Ks. proboszcz Mariusz Woźniak ma pod opie-
ką pięć kościołów. – Wszystkie są zabytko-
we, na wszystkie potrzeba pieniędzy i wszyst-
kie są właśnie w remoncie – wylicza Mirosław 
Adamczyk, szef społecznego komitetu. – Ale 
nasz jest w najgorszym stanie.

Wierni przyznają, że od dawna z niepo-
kojem spoglądali na zapadającą się posadz-
kę świątyni. Kiedy ponad trzy lata temu gmina 
przeprowadziła w Motarzynie badania geolo-
giczne, nie było już wątpliwości: fundamenty 
kościoła niebezpiecznie się osuwają; budow-
la może runąć w każdej chwili! –  Ksiądz pro-
boszcz powiedział, że najprawdopodobniej 
kościół trzeba będzie zamknąć – wspomina 
Wiesława Wierszycka, która stała się głównym 
orędownikiem ratowania zabytku.

Akurat w tym czasie przypadała piętnasta 
rocznica święceń kapłańskich proboszcza. Pa-
rafianie mieli w planach specjalną uroczystość. 
– Ale pomyśleliśmy sobie, że najbardziej wy-
stawne święto nie zostawiłoby trwałego efek-
tu – dodaje Wierszycka. – Pojawiła się inna pa-
ląca potrzeba. 

W styczniu 2005 roku zawiązali społecz-
ny komitet i zaczęli walczyć o ratowanie 
świątyni. – Zwykle w takie akcje włącza się kil-

ka procent ludzi, w tej wsi byłaby to 
jedna rodzina.  A tu zaangażowała się 
większość – ksiądz Mariusz Woźniak 
nie może wyjść z podziwu. – Gdybym 
wtedy nie widział tego zapału, chyba 
bym się nie podjął remontu.  

Festyny to nasza specjalność 

Rzeczoznawcy oszacowali, że na ratowa-
nie motarzyńskiego kościoła potrzeba po-
nad 900 tysięcy złotych. Ogromna kwota nie 
odstraszyła mieszkańców. Drukują kolorowe 
ulotki z prośbą o datki i prowadzą  stronę in-
ternetową. – Założył ją nasz syn – chwalą się 
Teresa i Jarosław Jakimiukowie, którzy od po-
czątku mocno angażują się w prace komitetu.

Od trzech lat komitet organizuje też fe-
styny. Pierwszy odbył się niespełna pół roku 
po zawiązaniu komitetu. Sukces był ogromny. 
Na boisko w Motarzynie zjechała cała okolica 
(starostwo specjalnie wyremontowało drogę). 
– Sznur samochodów ciągnął się wzdłuż całej 
naszej wsi – opowiada Longina Wójcicka. 

Gwiazdą była grupa disco polo Bajer Full. 
Rok temu zagrał zespół Terne Roma z Bogda-
nem Trojankiem na czele. 

W tym roku gmina udostępniła na festyn 
stadion w Tychowie. Były występy bractwa 
rycerskiego i młodych akrobatów z Koszali-
na. Organizatorzy sprzedawali cegiełki, które 
brały udział w losowaniu nagród (kino domo-
we, rowery i sofa podarowana przez miejsco-
wego producenta). Gospodynie z okolicznych 
wsi upiekły i sprzedawały ciasto. Ugotowały 
flaczki, grochówkę i żurek. Były stoiska z kieł-
baskami i słodyczami. Jak zwykle czas umila-
ła rodzinna kapela Adamczyków z Motarzyna. 

Gwiazdą był zespół Partita. A za 
rok ma wystąpić Robert Janowski. 
Obiecał, że zagra za darmo. 

Zimą następny wniosek 

Dzięki festynom i ulotkom o Mo-
tarzynie zrobiło się głośno. O pieniądze na re-
mont wciąż jednak trzeba walczyć. W stycz-
niu 2006 komitet  złożył w Ministerstwie Kul-
tury wniosek o dotację. Bez rezultatu. – Byli-
śmy potem w ministerstwie. Pocieszali, żeby 
się nie załamywać, bo za pierwszym razem 
prawie każdy wniosek jest odrzucany – doda-
je Wiesława Wierszycka. 

Po roku jeszcze raz złożyli komplet do-
kumentów. Starali się o 900 tys., dostali 385. 
Muszą jeszcze zgromadzić 60 tys. zadeklaro-
wanego wkładu własnego. W połowie czerw-
ca ruszyli z remontem. Ksiądz Woźniak prze-
widuje, że do jesieni będą stały ściany kościo-
ła, budowla zostanie pokryta dachem, zostaną 
też założone okna i drzwi. – Zimą złożymy na-
stępny wniosek o dotację. W przyszłym roku 
chcemy wyremontować wnętrze.

Wójt Tychowa Elżbieta Wasiak z podzi-
wem patrzy na inicjatywę w Motarzynie. Przy-
znaje, że idea ratowania zabytkowego koś-
cioła scementowała wieś. Ludzie stali  się so-
bie bliżsi. Teraz chcą mieć własną świetlicę. 
Wkrótce Rada Gminy ma wyrazić zgodę na za-
kup na ten cel pomieszczeń dawnego sklepu. 

A ksiądz Woźniak, przypominając, jak 
wszystko się zaczęło, przytacza powiedzenie: 
„Jeśli chcesz ludzi skłócić – rzuć im ziarno, je-
śli chcesz ich pojednać – każ im budować koś-
ciół”. – Jest w tym dużo mądrości. 

JAROSŁAW JURKIEWICZ

Czy można 
zmarnować taki 
zapał!? – pyta 
ks. proboszcz
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Nad jego łóżkiem wi-
szą dziecięce, ręcz-
nie szyte buciki. 
Rzeźbiarz znalazł je 

na gruzach domu w Hebronie. 
– Należały pewnie do jakiegoś 
dziecka współczesnej wojny – 
przypuszcza Wujek. – Są one 
dla mnie symbolem okrutnego 
dzieciństwa mojego i milionów 
innych osób. 

Jego rzeźby najczęściej na-
wiązują do tematyki wojny i 
historii naszego kraju. Złośli-
wi koledzy mówią, że uprawia 
sztukę patriotyczną. – Jakoś mi 
to nie przeszkadza, bo wiem, 
że to, co robię, jest ważne – 
kwituje te złośliwości uśmie-
chem. – Jestem zakładnikiem 
pokolenia dzisiejszych komba-

tantów – przyznaje. – Ukształ-
towała ich wojna, wiele przeży-
li i chcą za wszelką cenę utrwa-
lić to, co w nich siedzi. Wie-
le niewypowiedzianych emocji, 
wspomnień i cierpienia. Ja je-
stem jednym z nich, czuję po-
dobnie i im ulegam. Bo w życiu 
chyba najważniejsze jest być 
wiernym sobie. Dlatego wra-
cam do źródeł i szukam. Pomi-
mo mojego wieku wciąż szu-
kam prawdy – przekonuje. – 
Na pewno na to, co robię, mają 
wpływ moje przeżycia: wojna, 
stalinizm, śmierć syna…  

Nie jestem artystą 

– Nie jestem artystą, tyl-
ko robotnikiem, który zajmu-
je się kamieniem – mówi sam 
o sobie. – Nie mam potrzeby 
szokowania widza, lecz prze-
kazania mu piękna lub prawdy. 
Chcę, aby moje kamienie nio-
sły ważne przesłanie. 

Poprzez swoje rzeźby, in-
stalacje i rysunki chce opowia-
dać o trudnej polskiej historii, 
która bardzo często przepla-
ta się z historią innych naro-
dów. Chętnie korzysta z sym-
boli, czasem symboliczny jest 
nawet materiał, którego uży-
wa. Swoje dzieła rzeźbiarz po-
kazywał na najróżniejszych wy-
stawach w Polsce i za granicą. 
Pierwszą indywidualną wysta-
wę miał w 1963 roku w Tarno-
wie. Od tego czasu jego prace 
oglądano m.in. w warszawskiej 
Zachęcie, na Wawelu, w Essen 
i wielu innych miejscach. 

W przeciwieństwie do in-
nych artystów nie robią na nim 
wrażenia nazwy słynnych gale-
rii. – Nie przepadam za galeria-

mi, wolę miejsca, które współ-
grają z tym, co chcę poka-
zać – tłumaczy Zygmunt Wu-
jek. – Często są to schrony, ru-
iny, zielona przestrzeń. Sztu-
ka jest dla niego warstwą du-
chową. – Tworzenie zaczyna 
się od jakiejś myśli, abstrak-
cji, która powoli dojrzewa. Bar-
dzo często najpierw mam w rę-
ku materiał, kamień, a dopiero 
po latach go wykorzystuję. Ko-
piąc fundamenty pod mój dom, 
znalazłem bryłę bursztynu, 
która ważyła ponad dwa kilo-
gramy. Nie miałem na nią żad-
nego pomysłu. Jednak gdy w 
1985 roku jechaliśmy na piel-
grzymkę do Rzymu, wyrzeźbi-
łem z niej Matkę Bożą z Dzie-
ciątkiem. Podarowaliśmy ją Ja-
nowi Pawłowi II. 

Z kolei kawał starego dę-
bu znalezionego w okolicach 
dawnych murów obronnych ar-
tysta wykorzystał przy tworze-
niu pomnika św. Maksymiliana 
Kolbego. Uważa on, że w ta-
kich sytuacjach już sam mate-
riał jest symboliczny, zawiera 
w sobie przeszłość.

Szukam prawdy

Robotnik od kamienia

Nie uważa się za artystę, 
lecz robotnika. Jednak 

swoją wrażliwością 
i postrzeganiem 

rzeczywistości 
zadziwia widzów 

od kilkudziesięciu 
lat.

tekst 
JULIA MARKOWSKA
jmarkowska@goscniedzielny.pl

Przed domem Zygmunta Wujka 
stoi wiele rzeźb z najróżniejszych 
materiałów. Często surowce 
znajduje na złomowisku, które 
jego zdaniem idealnie oddaje 
przemijającą rzeczywistość
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 – Zaśmieciłem ten Kosza-
lin, jest tu wiele moich rzeźb. 
Niby mam na nie monopol w 
tym mieście, a niby nie – za-
stanawia się rzeźbiarz. Jednak 
sam przyznaje, że od jakiegoś 
czasu ucieka ze swoimi dzie-
łami z tego miasta. Stara się 
znaleźć widzów gdzie indziej, 
tam, gdzie czekają na sztukę. 

Zakład produkcyjny 
czy sztuka ?
Mimo że nie uważa się za 

artystę, ma wiele cech uważa-
nych za charakterystyczne dla 
prawdziwych twórców – i do-
brych ludzi. Niezwykle szar-
mancki i uprzejmy dla kobiet; 
w jego oczach każdy człowiek 
zasługuje na szacunek i po-
moc. Bez względu na wszyst-
ko godzinami potrafi rozma-
wiać o sztuce. Jeździ starym, 
zabytkowym mercedesem, w 
którym zawsze coś jest do na-
prawienia. Nie za bardzo przej-
muje się swoim ubiorem. Choć 
to akurat wynika chyba z te-
go, że ciągle jest w pracy lub 

właśnie skończył pracować. 
Czasem nie pamięta, by zapła-
cić na czas wszystkie rachun-
ki. Jak sam przyznaje, z tego 
powodu przez lata zdążył się 
już – z wzajemnością – przy-
zwyczaić do komornika. Mó-
wi sam o sobie, że pod wzglę-
dem obowiązkowości jest nie-
sforny, lecz z tym walczy. – Że-
by nie robić debetów, nie wyra-
biam sobie karty do bankoma-
tu – przyznaje. Ostatnio jed-
nak udało mu się wygrać pro-
ces z miastem o to, że rzeźbiąc 
przed swoim domem nie pro-
wadzi zakładu produkcyjnego, 
lecz tworzy. 

Rozumiem młodych 

Nauczyciel, wychowawca 
w zakładzie poprawczym, in-
struktor sztuki, wykładowca. 
Przez całe życie pracuje z mło-
dzieżą. – Wychowanie młode-
go człowieka to niesamowite 
wyzwanie, o wiele łatwiej jest 
pracować z kamieniem – przy-
znaje. – Młodego człowieka 
nie da się ociosać i ukształto-
wać dłutem. Trzeba z nim roz-
mawiać, wskazywać drogę. Od-
ciąć to, co w nim jest złe i wy-
eksponować dobro. 

W domu Zygmunta Wujka 
zawsze jest pełno młodych lu-
dzi. Wiedzą, że mogą przyjść 
do niego o każdej porze dnia 
i nocy, niektórzy nawet jakiś 
czas u niego mieszkają. – Gdy 
są na jakimś życiowym zakrę-
cie, przychodzą do pokoju mo-
jego zmarłego syna i w samot-

ności zastanawiają się, jak ma-
ją postąpić. Rozumiem ich, bo 
często robię to samo. Moi ucz-
niowie są przekonani, że ich 
pokolenie jest zupełnie inne 
niż ich rodziców. Ale to nie jest 
prawda, gdyż mają oni taką sa-
mą potrzebę miłości i szacun-
ku. Szukają tych samych warto-
ści. Na dobrą sprawę człowiek 
nie zmienia się od tysięcy lat. 

Zdaniem Wujka młodzi tak-
że niosą swój krzyż, gdyż mu-
szą wyjeżdżać w poszukiwaniu 
pracy. A jest to dla nich nie la-
da cierpienie. Dopiero na ob-
czyźnie doceniają swoją wia-
rę i korzenie. – Przecież koś-
cioły za granicą są pełne mło-
dych Polaków, którzy chcą na-
leżeć do wspólnoty – tłuma-
czy. – Dopiero tam odnajdują 
na nowo Boga.   

Trzeba dziękować 
za wszystko 
– Wiem, że człowiek nie 

jest wieczny, choć patrząc na 
biskupa Jeża można by przy-
puszczać, że mam jeszcze wie-
le czasu – mówi artysta. – Ale 

on jest jedy-
ny i niepowta-
rzalny. Dlate-
go dla siebie 
powoli sam 

opracowuję taki program mi-
nimum – tłumaczy rzeźbiarz. 
Przez najbliższe dziesięć lat 
Zygmunt Wujek zamierza chro-
nologicznie uporządkować 
swoje dzieła, dokończyć habi-
litację i napisać testament, bo 
jak przekonuje, taka jest od-
wieczna kolej rzeczy.  

– W pewnym wieku, przy-
gotowując się do śmierci, trze-
ba ponaprawiać to, co jesz-
cze się da naprawić i wciąż w 
różny sposób dziękować tym, 
którzy byli dla nas w życiu do-
brzy – przekonuje Wujek. Zda-
niem rzeźbiarza na naszej dro-
dze życia spotykamy często lu-
dzi, którzy świadomie – lub 
mniej świadomie – nam po-
magają. Nie można o tej do-
broci nigdy zapominać. Jego 
„filozofia pamięci” nakazuje, 
by wciąż im dziękować. Ro-
bi to, modląc się za nich, wy-
konując różne tablice pamiąt-
kowe, czasem wspierając fi-
nansowo. – Nieważne, w ja-
ki sposób – podkreśla. – Naj-
ważniejsze, by pamiętać, bo 
niestety wdzięczność jest tą 
cechą, której pozbywamy się 
najszybciej. 

Rzeźbiarz czuje się także 
w obowiązku nie zapominać o 
historii i ludziach, którzy zgi-
nęli w czasie różnych wojen. 
– W Bornem-Sulinowie zosta-
ło zamordowanych wiele tysię-
cy oficerów polskich i francu-
skich, niestety, mówi się o tym 
za mało – ubolewa. – Nie mo-
żemy nigdy zapominać o na-
szych korzeniach. Nie chodzi o 
to, by żyć wyłącznie przeszłoś-
cią i rozliczać; trzeba umieć 
być dzisiaj i pamiętać o wczo-
raj – tłumaczy. – Tak jak biskup 
Ignacy Jeż, który łączy teraź-
niejszość i przeszłość. 

Szukam prawdy

Robotnik od kamienia

Pojazd jest częścią powstającej 
właśnie instalacji, opowiadającej 
o historii Polski i Pomorza. 
Kamienne głowy Janka 
Stawisińskiego, „Inki” 
i Romka Strzałkowskiego 
przypominają młodych ludzi, którzy 
zginęli za wolność. Na bębnie 
zdjęcia obrazujące wydarzenia 
poznańskie

– Wciąż szukam 
prawdy – mówi 
rzeźbiarz
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Białorusini pokazali, jak tańczą i śpiewają

Kiedy tańczę, muszę się uśmiechać
Od trzech lat młodzieżowe 
schronisko w Duninowie gości 
dzieci i młodzież z Białorusi. 
Przyjeżdżają, by zobaczyć kraj, 
który znają tylko z opowiadań. 
W zamian przywożą ze sobą 
trochę swojej ojczyzny.

Tego lata w duninowskim 
ośrodku przebywały dwie ponad-
pięćdziesięcioosobowe grupy z 
Mińska – zespół wokalny „Re-
wia”, prowadzony przez Nataszę 
Romanową, i grupa taneczno-ba-
letowa „Pralesaczka”, pod kierun-
kiem Eleny Piszczało. Ich występ 
można było zobaczyć między in-
nymi w Polskiej Filharmonii Sinfo-
nia Baltica w Słupsku. 

Odradzająca się kultura

W słupskiej filharmonii zespo-
ły odebrały również dyplom z rąk 
Macieje Roślickiego, prezesa Sto-
warzyszenia „Służymy Innym” im. 
ks. dr. Bolesława Domańskiego 
oraz nagrodę od wiceprezydenta 
Słupska Andrzeja Kaczmarczyka. 
– Pierwszy raz zetknąłem się z ni-
mi, głosząc rekolekcje na Białoru-
si pod Witebskiem – mówi ks. Je-
rzy Wyrzykowski, proboszcz pa-
rafii pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej w Duninowie. – Na Bia-
łorusi Kościół powoli dźwiga się z 
ateizmu i ruin posowieckich. Tam 
poznałem ks. dr. Władysława Za-
wilniuka, proboszcza mińskiej ka-
tedry. To ciekawa postać – zanim 
został kapłanem, skończył uczel-
nię ekologiczną, gdzie się dokto-
ryzował, dopiero wtedy pozwolo-
no mu wyjechać za granicę. Wró-
cił już jako ksiądz. Przy jego para-
fii działa siedem chórów, warszta-
ty teatralne oraz balet. 

Białoruskie „Mazowsze”

Zespół „Pralesaczka” jest luź-
no związany z tym środowiskiem i 
na Białorusi jest odpowiednikiem 
naszego „Mazowsza”. Gdziekol-
wiek się nie pojawią, ich profe-
sjonalny warsztat baletowy i peł-
ne kolorów widowisko białoru-
skich, ukraińskich i rosyjskich tań-

ców podbija serca publiczności. 
– Ćwiczymy w szkolnej pracow-
ni chemicznej – opowiada Elena 
Piszczało. – Warunki są trudne, 
ale efekty wspaniałe. Dużo jeździ-
my i chcemy się pokazać z jak naj-
lepszej strony. Występowaliśmy 
w Anglii, we Włoszech, a trzy la-
ta temu w Polanicy Zdroju wytań-
czyliśmy I miejsce na V Międzyna-
rodowym Przeglądzie Spółdziel-
czych Zespołów Artystycznych. 
Nabór rozpoczyna się wśród czte-
rolatków. Z tymi całkiem maleń-
kimi tancerzami zespół liczy bli-
sko siedemdziesiąt osób. Ale że-
by zostać gwiazdą, potrzeba kil-
ku lat solidnego wysiłku. Andriej, 
który na co dzień pracuje w  war-
sztacie samochodowym, tańczy 
od osiemnastu lat.  – Czyli miałeś 
trzy, kiedy zaczynałeś? – upew-
niam się dwa razy, czy wszystko 
dobrze zrozumiałam. – Tak – An-
driej śmieje się z mojej zdziwio-

nej miny. – To jest ciężka, fizyczna 
praca, ale daje mnóstwo satysfak-
cji. Kiedy wychodzę na scenę, za-
pominam o tym, że mogło cokol-
wiek boleć. Kiedy tańczę, muszę 
się uśmiechać. Andriej jest w Pol-
sce trzeci raz. – Wszystko mi się 
podoba, bo jest zupełnie inaczej 
– mówi. – Po pierwsze u nas nie 
ma morza, a po drugie tu są in-
ni ludzie. Pytam, co ma na myśli, 
i przez chwilę brakuje nam słów. 
– Zupełnie inna kultura – mówi, 
wzruszając ramionami. 

U was jest czysto 
i kolorowo
Między występami starają się 

jak najwięcej zobaczyć. Żeby by-
ło co opowiadać po powrocie. – 
Goście zwiedzają atrakcyjny tu-
rystycznie nasz region: Rezer-
wat Ornitologiczny Jeziora Mod-
ła, Park Narodowy w Smołdzinie, 

Skansen w Klukach, Park Krajo-
brazowy Dolina Słupi, zabytki 
Ustki i Słupska – wymienia ks. 
Wyrzykowski. Dla Wali najład-

niejsze są jed-
nak sklepy i 
kościoły. Dość 
szybko poko-
nujemy barierę 
językową. Wa-
la i jej koleżan-
ki z „Rewii”, 
choć nie mó-
wią po polsku, 
dużo rozumie-
ją. – U was jest 
czysto i kolo-
rowo – wyjaś-
nia poważnie. 
O b d a r z o n a 
mocnym, czy-
stym głosem 
Wala na scenie 
jest jak wulkan 
energii, trudno 
oderwać oczy, 
prywatnie to 
nieśmiała na-

stolatka w okularach. Dziewczyn-
ki już zapowiadają, że chciałyby 
do Polski wrócić za rok. Być mo-
że uda się spełnić ich marzenie, 
bo co roku znajdują się ludzie 
dobrej woli, dzięki którym jest 
możliwy przyjazd Białorusinów. 
– Ogromne podziękowania nale-
żą się senator Dorocie Arciszew-
skiej-Mielewczyk, prezes Moni-
ce Kamińskiej, właścicielom słup-
skich hurtowni oraz wielu innym 
osobom, bez których nie byłoby 
to możliwe – mówi ks. Wyrzy-
kowski. – Białorusinom bardzo 
zależy na kontakcie z nami. Po-
konują trud odległości, kosztów 
wynajmu autokaru (blisko pięć i 
pół tysiąca dolarów) na 14 dni. 
Musimy szukać im sponsorów na 
pobyt, a za to odwdzięczają się 
nam pięknymi występami. Kiedy 
byłem na Białorusi trzy lata temu 
na rekolekcjach, wszędzie spoty-
kałem żywą wiarę pokolenia do-
rosłych, którzy rozumieli mnie 
po polsku. Następne pokolenie 
zostało niestety wynarodowio-
ne i myślę, że przez sentyment 
do tradycji ojców pragną z nami 
utrzymywać kontakty. 

KAROLINA PAWŁOWSKA

Zespoły „Rewia” 
i „Pralesaczka” 
odebrały 
w Słupsku 
wyróżnienia 
od Stowa-
rzyszenia 
„Służymy 
Innym” 
i prezydenta 
miasta Słupsk 

Nieodzownym 
elementem 
występów 
zespołu 
są wielobarwne 
stroje 
nawiązujące 
do białoruskich 
tradycji 
ludowych
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Jubileusz w Toporzyku 

Parafia w wieku dojrzałym 
Ksiądz biskup Paweł Cieślik, dawni 
proboszczowie, goście  
z Anglii, a przede wszystkim 
wierni świętowali półwiecze parafii 
w Toporzyku koło Połczyna Zdroju. 

Była okazja do wspólnej 
modlitwy, zabawy i wspomina-
nia pionierskich lat tworzenia 
nowej parafii. 

Dla każdej wspólnoty taka 
rocznica jest dużym świętem. W 
niewielkiej parafii jest ona wyda-
rzeniem szczególnym: tu prze-
cież nikt nie jest anonimowy, tu 
społeczność gra ważną rolę. 

Przełom: 1957 rok

Wprawdzie parafia w Topo-
rzyku liczy sobie 50 lat, ale ka-
tolicy osiedlali się na tym terenie 
już w pierwszych miesiącach po 
wojnie. Znakomita większość no-
wych mieszkańców to byli przy-
bysze z dawnych Kresów (woje-
wództwo tarnopolskie), ze wsi 
Kozłów oraz sąsiednich miejsco-
wości Dmuchawce i Bereżnica 
Niżna. Z trudem aklimatyzowali 
się w nowym otoczeniu. Na Po-
dolu zostawili gospodarstwa, z 
którymi ich rodziny związane by-
ły od pokoleń. 

 Wraz z odradzającą się pol-
skością stopniowo tworzyły się 
struktury kościelne. Przez pierw-
sze lata powojenne posługę 
duszpasterską osiedlającym się 
w Toporzyku i okolicy katolikom 
nieśli pracujący w pobliskim Poł-
czynie ojcowie ze Zgromadze-
nia Księży Oblatów Maryi Nie-
pokalanej. 

Warto wspomnieć, że wszyst-
kie placówki duszpasterskie na 
tym terenie podlegały wówczas 
parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Świdwinie. Sytuacja 
zmieniła się w 1951 roku, kiedy 
biskup gorzowski powołał no-
wą parafię w Połczynie Zdroju. 
Rok później powstał samodziel-
ny wikariat w Toporzyku. Pierw-
szym duchownym, który sprawo-
wał posługę w tej miejscowości, 
był nieżyjący już dzisiaj ksiądz 
Sylwester Górzyński ze zgroma-
dzenia księży oblatów. 

On również po utwo-
rzeniu w czerwcu 1957 
roku parafii w Toporzy-
ku stał się jej pierwszym 
proboszczem. W 1958 
roku zastąpił go na tej 
funkcji ojciec Wacław 
Zięba ze Zgromadzenia 
Ojców Salezjanów. 

W sumie w powo-
jennej historii Toporzy-
ka posługę duszpaster-
ską pełniło 11 probosz-
czów (łącznie z obecnie pracują-
cym w parafii księdzem Henry-
kiem Tomke). Najdłużej urząd ten 
sprawował śp. ksiądz Mieczysław 
Herman (zmarł w 1999 roku). 

Parafia w dzisiejszym kształ-
cie ma dość rozległy obszar: obej-
muje kilkanaście wsi. Ale liczy 
niewiele ponad 1300 osób. Więk-
szość to potomkowie repatrian-
tów z Podola. Niektórzy w po-
szukiwaniu źródeł dochodu wy-
ruszyli za granicę do pracy, więk-
szość utrzymuje się jednak z pra-
cy w gospodarstwach rolnych.  Są 
silnie związani z parafią, o czym 
świadczy liczne uczestnictwo w 
nabożeństwach, a także dbałość 
o trzy działające w parafii świą-
tynie: w Toporzyku, Gawrońcu i 
Starym Resku. 

Byli nawet goście  
z Anglii 
Uroczystość jubileuszowa sta-

ła się świętem całej wspólnoty. W 
kościele w Toporzyku obecni by-
li wierni ze wszystkich zakątków 
parafii. Przyjechali niegdyś pracu-

jący tu księża, byli przed-
stawiciele duchowień-
stwa z sąsiednich para-
fii oraz z innych dekana-
tów. – Przyjechał też pro-
boszcz z mojego rodzin-
nego Zakrzewa pod Zło-
towem – dodaje ksiądz 
Tomke. 

Obecny był także po-
chodzący z parafii w To-
porzyku ksiądz Roman 
Tarniowy, który jest w 

tej chwili proboszczem parafii pw. 
św. Michała Archanioła w Świdwi-
nie i dziekanem dekanatu świ-
dwińskiego. 

Z Anglii przyjechał ksiądz Je-
rzy Januszkiewicz, który pocho-
dzi z Toporzyka, a w 1973 roku 
w Londynie przyjął święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa Włady-
sława Rubina. Ksiądz Januszkie-
wicz jest teraz proboszczem pa-
rafii pw. Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa w Reading i dziekanem 
rejonu południowo-zachodniego 
w polskim duszpasterstwie Anglii 

i Walii. Mimo wielu obowiązków i 
sporej odległości nie traci kontak-
tu z rodzinną miejscowością. 

Czas modlitwy i zabawy 

W czasie uroczystej Mszy 
świętej ksiądz biskup Paweł Cie-
ślik udzielił sakramentu bierzmo-
wania młodzieży pochodzącej z 
parafii. Był czas na przypomnie-
nie najważniejszych wydarzeń z 
półwiecza. Materialną pamiątką 
obchodów są dary ufundowane 
przez parafian: chorągiew jubile-
uszowa, krzyż procesyjny, orna-
ty, mikrofony, bielizna kielicho-
wa, obrusy ołtarzowe i świece, 
ampułki, obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej i stacje Drogi Krzy-
żowej oraz lekcjonarze do koś-
ciołów w Toporzyku, Gawrońcu i 
Starym Resku. Przy okazji obcho-
dów ukazała się także publikacja 
poświęcona historii parafii w To-
porzyku.  Po nabożeństwie wierni 
z Toporzyka i innych miejscowo-
ści uczestniczyli w festynie zor-
ganizowanym na Przystani Rowe-
rowej. Na początek zabawy dzie-
ci ze szkoły podstawowej zatań-
czyły poloneza. Była loteria fanto-
wa, konkursy dla dzieci i występy 
zespołów młodzieżowych. Śpie-
wał chór Cantus z Połczyna i ze-
spół ludowy Leszczyny z Pęcerzy-
na pod Świdwinem. 

– Dzięki tym obchodom chy-
ba jeszcze bardziej poczuliśmy się 
wspólnotą – ocenia ksiądz Hen-
ryk Tomke. – Dziękuję wszystkim 
instytucjom i prywatnym ofiaro-
dawcom, którzy wsparli organiza-
cję uroczystości jubileuszowych. 

JAROSŁAW JURKIEWICZ

Jubileusz 
zgromadził 
księży 
związanych 
z parafią, 
przedstawicieli 
sąsiednich 
parafii i innych 
dekanatów.  
W środku  
bp Paweł Cieślik

PARAFIALNE ŚWIĄTYNIE 
Chlubą parafii jest pochodzący z 1860 r. neogotycki kościół pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toporzyku. Jego strzelista wieża 
dumnie góruje nad zabudowaniami wsi. Wyjątkową architekturę ma koś-
ciół filialny w Gawrońcu. Został zbudowany w kształcie rotundy na planie 
koła. Kopulasta bryła świątyni zwraca uwagę przyjezdnych. W podziemiach 
są krypty ze szczątkami członków rodziny Borków, którzy niegdyś władali 
Gawrońcem. Skarbem parafii jest także maleńki kościół filialny w Starym 
Resku. Ta bardzo urokliwa świątynia powstała w II połowie XVIII.
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Tutejszy proboszcz, 
ks. kanonik Stanisław 
Meslin, jest najdłużej 
pracującym w tej samej 
parafii proboszczem naszej 
diecezji. Przed dwoma 
laty, 10 grudnia, świętował 
40-lecie pracy w Rudkach. 

– Kiedy przyjecha-
łem do Rudek, byłem 
osiem lat po święce-
niach – wspomina. – 
Moje pierwsze placówki 
to były naprawdę pięk-
ne miejscowości. Pierw-
sze wrażenie po przy-
byciu: tu nie ma nawet 
chodników!

To siedź Pan 
w tych Rudkach!
Koledzy pocieszali 

go wówczas: pojedziesz 
do Wałcza, to sobie po-
chodzisz po chodni-
kach. – Ale wkrótce po-
lubiłem te moje Rud-
ki – dodaje ze śmie-
chem. Chociaż kiedy 
zimą  drogi zaśnieżo-
ne, kościoły zimne, wi-
no zamarzało w kieli-
chu – nieraz pojawia-
ło się zwątpienie. Te-
raz nie wyobraża so-
bie życia  gdzie indziej. 
Tu widzi dorosłych, któ-
rych chrzcił, a ich rodzi-
com udzielał ślubów. – 
Moi poprzednicy uwa-
żali, że to jedna z naj-
cięższych placówek, i 
po dwóch, trzech latach 
prosili o przeniesienie – 
mówi duszpasterz. – Ja 
prosiłem o pozostawie-
nie i biskup Ignacy po-
wiedział: „To siedź pan 
w tych Rudkach!”. A te-

raz przy okazji spotka-
nia wypomina: „To two-
je proboszczowanie bę-
dzie wpisane do księgi 
Guinnessa”.

Prędzej kaktus 
na dłoni…
Parafia obejmuje 

oprócz kościoła w Rud-
kach 4 kościoły filial-
ne: w Dębołęce, Gol-
cach, Laskach Wałe-
ckich i Karsiborze. W 
ostatniej miejscowo-
ści został wybudowa-
ny nowy kościół, cho-
ciaż niektórzy mówili, 
że prędzej kaktus im na 
dłoni wyrośnie niż koś-
ciół na wsi. Został też 
wyremontowany za-
bytkowy kościół w La-
skach. – Gmina bardzo 
pomogła – chwali pro-
boszcz. – Między inny-
mi sfinansowała okna, 
drzwi kościoła w La-
skach oraz  budowę ka-
plicy i remont zakrystii 
w Rudkach. Gorące po-
dziękowania należą się 
wójtowi gminy, Piotro-
wi Świderskiemu. 

Bardzo ważną spra-
wą jest też zaangażo-
wanie parafian, któ-
rzy aktywnie pomagają 
we wszystkich pracach. 
Tak było przy remon-
cie kościoła pw. św. An-
toniego w Golcach, wy-
budowanego w 1669 r.,
a więc najstarszego w
parafii, przy naprawach 
zabytkowej wieży wi-
dokowej w Golcach czy 
przy budowie dwóch 
nowych kaplic cmen-
tarnych w Karsiborze 
i w Rudkach. Miesz-
kańcy parafii aktyw-
nie działają nie tylko 

przy pracach remonto-
wo-budowlanych. Cari-
tas przy każdym koście-
le pomaga w przygoto-
waniu i rozdawaniu da-
rów najbardziej potrze-
bującym. – To wszech-
stronna cenna pomoc, 
bardzo się z niej cieszę 
– mówi ks. Stanisław. 
– Jestem moim parafia-
nom bardzo wdzięczny, 
mógłbym wymieniać 
długo, ale wspomnij-
my chociaż: Krystynę 
Kisiel, Wiesławę Szała-
wińską, Bogusię Woj-
dyłę, Stanisława Troja-
nowskiego, Krystynę 
Śliwińską, Marię i Ka-
zimierza Kilanów, Irenę 
Kilan, Andrzeja Kasiń-
skiego, Edwarda Nie-
zgodę, Andrzeja Tro-
janowskiego. W para-
fii działa też aktywnie 
Koło Przyjaciół Semi-
narium Duchownego, 
zrzeszające aż 42 oso-
by. Jest kółko różańco-
we, składające się z 10 
róż, i oczywiście, przy 
każdym kościele, Litur-
giczna Służba Ołtarza. 

BEATA STANKIEWICZ

 

KSIĄDZ KANONIK 
STANISŁAW 

MESLIN 
ur. 14 czerwca 1932 r. w 
Borszczowie (dawna diece-
zja lwowska). Święcenia ka-
płańskie przyjął 23 czerwca 
1957 r. w Gorzowie Wlkp. Od 
1957 r. pracował jako wika-
riusz w Kamieniu Pomorskim, 
Zbąszynku, Gryfinie, Kostrzy-
niu nad Odrą. Od 10 grud-
nia 1965 r. jest proboszczem 
w Rudkach. 

PANORAMA PARAFII
pw. św. Wawrzyńca w Rudkach 

Polubiłem moje Rudki

ZDANIEM PROBOSZCZA
Wbrew temu, co uważali moi poprzed-

nicy, ja sądzę, że to nie jest trudna parafia. 
Można zauważyć wielką poprawę, jeśli cho-
dzi o udział parafian we Mszy św., w rekolek-
cjach, misjach, i oczywiście o udzielanie się 
społeczne. Można na nich zawsze liczyć, kie-
dy tylko zwrócę się z jakąś prośbą – dla dobra 
Kościoła są w stanie zrobić naprawdę dużo. 
Chociażby ta pomoc przy wszystkich naszych 
remontach – a jest ich tu naprawdę wiele. 
W pracę w każdej filii wkładam całe serce i tyle 
czasu, ile tylko mogę. Na przykład ceremonie 
Wielkiego Tygodnia odprawiane są w trzech 
kościołach: w Dębołęce, Karsiborze i Rudkach. 
W czerwcu przeżyłem coś wyjątkowego: para-
fianie zorganizowali uroczystości mojego zło-
tego jubileuszu kapłaństwa w każdym kościele. 
Kosztowało ich to wiele trudu. Jestem im za to 
bardzo wdzięczny i serdecznie dziękuję.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele o 8.30 w Golcach, o 9.30 w Karsiborze, 

o 10.45 w Laskach Wałeckich, o 12.00 w Dębołęce, 
o 13.00 w Rudkach.

  W dni powszednie o 18.00.

XX-wieczny 
kościół parafialny 
poświęcony został 
8 czerwca 1945 r.
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