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KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

Uroczystą celebracją Nieszporów 
w atmosferze przepełnionej 
śpiewem i modlitwą, młodzi ludzie 
rozpoczęli Adwent.  

– Weszłam  do kościoła, że-
by się pomodlić i byłam niesamo-
wicie zaskoczona tym, co zoba-
czyłam. Półmrok, zapalone świe-
ce, coś wspaniałego – mówi Ane-
ta, dziewiętnastolatka ze Szcze-
cinka. –  Urzekły mnie głosy śpie-
wających na zmianę kobiet i męż-
czyzn. Nieszpory to wieczorne 
śpiewane nabożeństwo liturgicz-
ne – podziękowanie Bogu za od-
kupienie, dokonane przez Chry-
stusa, i za dobro udzielone w cią-
gu mijającego dnia. Śpiewano je 
już w XVIII wieku. Ostatnio jakby 
trochę o nich zapomniano.

Do tradycji powrócono w 
Szczecinku. Dzięki ks. Dawidowi 
Hamrolowi i młodzieży całej die-
cezji z Ruchu Światło–Życie, która 
w tym mieście odbywała krótkie 
rekolekcje w kościele Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, miesz-
kańcy mieli okazję uczestniczyć w 
nieszporach, połączonych z luce-

narium (obrzędem świa-
tła). Blask świec i prze-
piękny śpiew na zmia-
nę żeńskiego i męskiego 
chóru stwarzał wspania-
ły, modlitewny nastrój. 
– Ty, Panie, zapalasz mo-
ją pochodnię, Boże mój, rozja-
śniasz moje ciemności – brzmia-
ły wspólne głosy rozmodlonych 
uczestników. Tak rozpoczęty czas 
Adwentu z pewnością pozwoli na 
prawdziwie wewnętrzne przygo-
towanie się do przyjścia Chrystu-
sa. Uroczystość prowadził ks. Ja-

cek Lewiński. W krótkim 
kazaniu zachęcał wier-
nych, by podczas Ad-
wentu uczyli się życia ze 
światłem w sercu, bo tyl-
ko wtedy będą szczęśli-
wi, a ciemność i grzech 

nie służą człowiekowi. – Nieszpo-
ry pamiętam z  czasów mojej 
młodości, zawsze uczestniczyły 
w nich tłumy wiernych – mówi  
Marianna Kowalczyk. – Najczę-
ściej wspólnym śpiewem, takim 
od serca, czcili oni Matkę Bożą. 

KRYSTYNA PODHAJSKA 
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Blask świec wraz 
ze śpiewem 
chóru stwarzał 
modlitewny 
nastrój 

Pierwsza  niedziela Adwentu 

Nieszpory w blasku świec 

ZA TYDZIEŃ
  O niezwykłej postaci 

KS. RYSZARDA DUTKIEWICZA
  O działalności księży 

SALETYNÓW Z TRZCIANKI
  WIADOMOŚCI z diecezji i re-

gionu

Policja ma nowy oręż w walce z niezdyscy-
plinowanymi kierowcami, którzy zapinali 

pasy dopiero wówczas, gdy dostrzegali funk-
cjonariuszy. Ostatnio policjanci z Komendy 
Policji w Wałczu testują cyfrową lornetkę, 
która pomaga wcześniej dojrzeć nieodpo-
wiedzialnych szoferów. – Urządzenie słu-
ży do robienia  zarówno zdjęć, jak i krót-
kich filmów. Możemy zobaczyć kierowcę, 
który nie zapiął pasów, nawet z odległo-
ści kilometra. O wiele wcześniej, niż on 
nas jest w stanie zobaczyć – mówi sierż. 

sztab. Andrzej Prendecki z 
Sekcji Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji 
w Wałczu. Kierowcy, którzy 
zostają przyłapani na łama-
niu przepisów, gdy zobaczą 
zdjęcie z lornetki, nie dys-
kutują, tylko potulnie zga-
dzają się na mandat.  KD

Lornetka 
umożliwia 
policjantowi 
wcześniejsze 
dostrzeżenie 
nieodpowie-
dzialnych 
kierowców
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TRZECIE OKO POLICJI 
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JULIA MARKOWSKA
redaktor wydania

Adwent trwa. Zarówno 
w naszej diecezji, jak 

i w całej Polsce ruszyły 
przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia. Wszy-
scy przygotowują się do 
narodzin Jezusa jak po-
trafią, jak ich nauczyli ro-
dzice. Jedni myślą o tym, 
skąd wziąć kredyt na wy-
stawne przyjęcia i prezen-
ty, inni podczas roratnich 
Mszy św. zastanawiają się 
nad tym, co mogą w sobie 
zmienić, nad czym popra-
cować. Później w podob-
nej konwencji obchodzą 
święta. Jest jeszcze czas, 
by wybrać, którą drogą po-
dążymy.   
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Rekolekcje dla kapłanów
GRZYBOWO. Po raz siód-
my w Ośrodku Rekolekcyjno- 
-Wypoczynkowym w Grzybowie 
odbyły się rekolekcje dla ka-
płanów. Pierwszej serii miał 
przewodniczyć bp Ignacy 
Jeż. Zastąpił go ks. Wacław 
Grądalski, który bardzo czę-
sto wspominał posługę i ży-
cie śp. bp. Ignacego. Drugiemu 
etapowi rekolekcji  przewodni-
czył prowincjał Zgromadzenia 
Księży Marianów ks. Paweł 
Naumowicz, trzeciemu zaś abp 
Edmund Piszcz, senior diecezji 
warmińskiej (na zdjęciu).
W rekolekcjach uczestniczyło 
ponad stu księży z 17 diecezji. 
Najdalej do domu mieli kapłani 
z diecezji tarnowskiej, gliwic-
kiej, legnickiej. Księża maria-

nie, gospodarze ośrodka, za-
praszają już kapłanów na reko-
lekcje  w listopadzie 2008 r.
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Niebezpieczne cukierki

KOSZALIN. Policjanci KMP 
w Koszalinie razem z funkcjo-
nariuszami Straży Granicznej 
spotkali się z dziećmi z pierw-
szych klas. Spotkanie było po-
święcone temu, jak należy za-
chowywać się w kontaktach z 
obcymi. Żeby przybliżyć i zain-
teresować dzieci tematem, od-
czytano im bajkę „Cukierki”. 
Przesłaniem opowiadania jest 
wzbudzanie w dzieciach czuj-
ności w sytuacji, gdy ktoś nie-
znany będzie próbował często-
wać je na przykład słodyczami. 
Na koniec spotkania funkcjo-
nariusze Straży Granicznej za-
prezentowali umiejętności psa 

szkolonego do wyszukiwania 
narkotyków. Dzieci były bar-
dzo zaciekawione przeczyta-
ną bajką i zadowolone z wizy-
ty „dwóch mundurów”. W ra-
mach akcji takich jak dzisiej-
sza koszalińska policja włącza 
się aktywnie do ogólnopolskie-
go programu „Cała Polska czy-
ta dzieciom”. Jednocześnie re-
alizuje w formie zabawy pro-
gramy prewencyjne z zakre-
su  bezpieczeństwa i zwalcza-
nia przestępczości narkotyko-
wej. Policjanci i funkcjonariu-
sze Straży Granicznej planują 
tego typu spotkania w następ-
nych szkołach.

Tajemnica krypty
ZALESKIE. Wejście do krypt 
pod świątynią odsłonięto pod-
czas prac remontowych w ko-
ściele w Zaleskich  w gminie 
Ustka. Istnienie podziemnego 
cmentarza nie było tajemni-
cą,  jednak teraz już podczas 
wstępnych oględzin okazało 

się, że krypty są większe niż 
pierwotnie sądzono. Z badań 
wynika, że są  co najmniej czte-
ry komory, zawierające trum-
ny  prawdopodobnie członków 
rodziny von Below, którzy byli 
właścicielami tych ziem. Krypty 
ciągną się pod większą czę-
ścią kościoła. Trumny są splą-
drowane i pootwierane, ko-
ści zmarłych porozrzucane. – 
Jest tu na przykład trumienka 
małego dziecka. To robi wra-
żenie, na co dzień nie ogląda 
się takich widoków – przyzna-
je wykonawca remontu Robert 
Felusiak, którego pracowni-
cy odkryli wejście. Parafia w 
Duninowie, do której należy 
kościół w Zaleskich, będzie się 
starała o pozyskanie pienię-
dzy na remont krypt i w przy-
szłości zamierza udostępnić je 
zwiedzającym.
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Robert Felusiak pokazuje miejsce, 
gdzie znajdują się krypty

Przez tego typu akcje koszalińska policja w zabawowej formie realizuje 
programy prewencyjne
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Kurs „Emaus”
CZAPLINEK. W parafii pw. 
Świętej Trójcy odbył się kurs 
„Emaus”, który przeprowadzi-
ła Szkoła Nowej Ewangelizacji 
św. Marka. – Po kursie wierzę i 
ufam, że Pismo Święte jest oso-
bą, Jezusem Chrystusem – po-
wiedziała nam 20-letnia  Ania. 
– Mam ogromny, wielki szacu-
nek do Pisma Świętego i  wielkie 
pragnienie poznania życia Pana 
Jezusa i głoszenia Jego Ewangelii.
W kursie wzięło udział 26 
osób, które chciały jeszcze 
bardziej poznać i pokochać 
Pismo Święte, Słowo Boże, 
którym jest Jezus. Był to 
bardzo twórczy i dynamicz-
ny czas, który przyniósł wie-
lu uczestnikom ożywienie 

i odnowienie duchowe po-
przez poznanie mocy Bożego 
Słowa. Na kursie ważna by-
ła nie tylko zdobywana wie-
dza, ale także osobiste do-
świadczenie przylgnięcia  do 
Słowa. Uczestnicy mogli za-
kosztować, jak bardzo istot-
nym elementem czytania 
Słowa jest modlitwa. – Na 
kursie zrozumiałam, że mu-
szę żyć Słowem Bożym w mo-
jej rodzinie i w mojej pracy – 
mówi Jolanta. –  Nie wystar-
czy słuchać Pisma Świętego w 
kościele. Teraz Pismo Święte 
jest moim przyjacielem jak 
Jezus, a nie zbiorem niezro-
zumiałych tekstów tylko do 
czytania.

Uczestnikami były osoby ze Wspólnoty „Galilea” ze Złocieńca i Wierzchowa 
oraz członkowie grupy modlitewnej przy parafii w Czaplinku
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Diecezjalne warsztaty muzyczne

Śpiewać każdy może…
Ośrodek Charytatywny  
pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu 
gościł uczestników III Warsztatów 
Diecezjalnej Diakonii Muzycznej 
pod patronatem ks. bp. Edwarda 
Dajczaka. 

Niemal 80 osób reprezen-
towało wszystkie grupy piel-
grzymkowe. Pojawiło się wie-
le nowych twarzy. – Był to rado-
sny i pracowity czas, w którym 
stworzono nam warunki do spę-
dzenia wspaniałych dni na do-
skonaleniu  warsztatu wokalne-
go, ale przede wszystkim wiel-
bieniu Jezusa poprzez śpiew – 
wspomina Jagoda. Program uło-
żony przez ks. Arkadiusza Osli-
sloka i współprowadzących z 
nim warsztaty Martę, Olę, Anię i 
Wojtka nie pozostawiał czasu na 
nudę. Już pierwszego wieczoru 
po zakwaterowaniu uczestnicy 
zgromadzili się na wieczornym 
czuwaniu, po którym chętni mo-
gli obejrzeć i wysłuchać (wszyst-
ko miało swój cel!) koncertów 
światowych sław muzyki estra-
dowej. Kolejne dni to mnóstwo 
ćwiczeń, ale z zasłużoną prze-
rwą na wycieczkę i miły pobyt 
na „Dzikim Zachodzie” w pobli-
skim Zieleniewie. 

Marsz po pięciolinii
– Wszystko rozpoczęło się 

w 1995 r., kiedy nasza pie-
sza pielgrzymka była odpo-
wiedzialna za animację Mszy 
św. na Jasnej Górze dla kil-
ku diecezji – wspomina po-
czątki ks. Arkadiusz. – To nie-
samowite, gdy przyszło nam 
podczas drogi wspólnie ćwi-
czyć pieśni. Pamiętam zdziwie-
nie ludzi, których mijała nasza 
grupa specjalna, złożona z dia-
konii muzycznych poszczegól-
nych grup, śpiewająca na gło-
sy pieśni chwały. Była to nie-
zwykła przygoda, która połą-
czyła ludzi z różnych zakąt-
ków naszej diecezji. W tym ro-
ku powtórzyła się sytuacja – 
mieliśmy animować Mszę na 
szczycie Jasnej Góry. Stworzy-

ło to okazję do ponownej in-
tegracji i wspólnej przygody 
oraz doświadczeń – dodaje. 
Ksiądz Arkadiusz sam wspania-
le gra na gitarze i równie do-
skonale śpiewa. Swego czasu 
był filarem religijnego zespo-
łu „Miktam”. Jest niestrudzo-
nym pielgrzymem. Zawsze ma-
rzył, by móc przedłużyć czas 
pielgrzymkowego śpiewania. – 
Warsztaty muzyczne to ideal-
na okazja nie tylko do szlifo-
wania wokalno-instrumental-
nych umiejętności, ale przede 
wszystkim do zacieśniania wię-
zi w pielgrzymkowej wspólno-
cie, której jesteśmy częścią – 
twierdzi Kasia. – Uważam, że 
takie spotkania, obok tych or-
ganizowanych indywidualnie 
przez każdą grupę, są dosko-
nałym narzędziem promocyj-
nym wspólnego wędrowania. 
Pokazują, że pielgrzymka to 
przede wszystkim modlitwa 
we wspólnocie, wspólna pra-
ca, ale i zabawa. A każdemu, 
kto pragnie śpiewem uwielbiać 
Pana Boga, udowadnia, że wy-
starczy tylko chcieć – przeko-
nuje uczestniczka warsztatów.

Mocne akordy
Podobnego zdania jest Ola: 

– Był to cudowny czas spę-
dzony ze wspaniałymi młody-

mi ludźmi. Warszta-
ty  były nie tylko za-
jęciami udoskonalają-
cymi nasze zdolności, 
ale również modlitwą, 
wspólnym uwielbieniem Pana 
Jezusa. Zwieńczeniem 3-dnio-
wego spotkania była wspólna 
Msza z uświetnioną żmudnymi 
ćwiczeniami oprawą w koście-
le pw. św. Marcina w Kołobrze-
gu, a po niej – krótki koncert, 
który mimo obiadowej pory 
zgromadził licznych słuchaczy. 
– To były moje pierwsze warsz-
taty Diakonii Muzycznej Piel-
grzymkowej. Przypo-
mniałam sobie, jak do-
brze się czuję, śpiewa-
jąc w drodze, pomimo 
zmęczenia – na chwa-
łę Pana. Zatęskniłam 
za tym czasem... – wy-
znaje Paulina. Na wio-
snę mają zamiar wyru-

szyć na inną pielgrzym-
kę… po diecezji. Po-
przez koncerty uwiel-
bienia w większych 
miastach chcą zachęcać 

do udziału w diecezjalnej piel-
grzymce pieszej na Jasną Gó-
rę. – To ma być wspólne dzie-
ło i jest ogromne zainteresowa-
nie księży, z ks. bp. Edwardem 
Dajczakiem na czele – mówi ks. 
Arek. – Ogromnie cieszy mnie 
zapał młodych ludzi, którzy 
współtworzą to dzieło. Nie jest 
to nic nowego dla innych diece-
zji, więc korzystamy z tego do-

świadczenia. Wszystko 
po to, by pokazać Boży 
zapał, który ludzie mło-
dzi – i nie tylko – mają 
w swoich sercach i chcą 
się nim dzielić z innymi 
– przekonuje pomysło-
dawca. 

KS. DARIUSZ JAŚLARZ

W warsztatach 
wzięło udział 
niemal 80 osób

Warsztaty 
były czasem 
doskonalenia 
warsztatu 
wokalnego  
i uwielbiania 
Jezusa poprzez 
śpiew
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Happening przed ko-
szalińskim ratuszem 
był najbarwniejszym 
wydarzeniem ca-

łego tygodnia. Około tysiąca 
uczniów i koszalinian wysłu-
chało fragmentów „Wesela”, 
czytanego przez zaproszo-
nych gości. Na scenie przed 
ratuszem z tekstem zmierzy-
li się m.in. bp Paweł Cieślik, 
Andrzej Ziemiński, dyrek-
tor Koszalińskiej Biblioteki, 
Roman Budynek, komen-
dant straży pożarnej, prezy-
dent miasta i parlamentarzy-
ści. Do stworzenia weselnego 
klimatu bardzo przyczyniła się 
również ludowa kapela, którą 
stworzyli uczniowie, oraz cho-

choły, których taniec był bar-
dzo intrygujący. 

Na zakończenie imprezy 
wszyscy wspólnie w rytmie ra-
pu przeczytali fragment tekstu 
Pana Młodego, zaczynający się 
od słów: „Niech się stopi, niech 

się spali, byle ładnie grajcy gra-
li, byle grali na wesele...”.

Przez tydzień twórczość 
Stanisława Wyspiańskiego go-
ściła w koszalińskim Liceum im. 
Stanisława Dubois. Były konkur-
sy, zabawy, wykłady. Jak zwy-
kle w tej szkole uczniowie i na-
uczyciele stanęli na wysokości 
zadania. – Choć nie za bardzo 
lubię czytać, postanowiłam zaj-
rzeć do książek i sprawdzić, co 
wszyscy w tym Wyspiańskim 

widzą – przy-
znała się nam 
Ania, uczenni-
ca klasy pierw-
szej. 

– Rok 2007 
jest Rokiem 
S t a n i s ł a w a 
Wyspiańskie-
go – powie-
dział Rafał Ja-
nus, dyrektor 

I LO. – Postanowiliśmy więc 
przybliżyć jego twórczość 
uczniom i koszalinianom. Zda-
niem dyrektora, organizowa-
nie tego typu akcji ma zachę-
cić licealistów do sięgnięcia 
po dzieła poety. Choć, jak 
sam przyznaje, czasami uczeń 
jest zmuszany do czytania, a 
dopiero później to docenia. 
– U podstaw naszych niekon-
wencjonalnych działań tkwi 
to, że prawdziwej literatu-
ry jest coraz mniej w szko-
le – ubolewa dyrektor. – Jak 
mówił minister Legutko, cią-
gle są jakieś skróty ze skró-
tów. Dlatego te kilka lektur, 
które przerabiamy w szkole, 
chcemy jeszcze bardziej uwy-
puklić, podkreślić. Zdaniem 
Rafała Janusa, „Wesele” jest 
nie tylko niezwykle poetyc-
kie. – Dla naszej młodzieży 
jest ono atrakcyjne również 

Ludowa muzyka, cztery 
tańczące chochoły 
i wspólne czytanie 

„Wesela”. Uczniowie 
z I Liceum 

Ogólnokształcącego 
 im. Stanisława Dubois 

z dużym 
rozmachem uczcili 

setną rocznicę 
śmierci wieszcza. 

tekst i zdjęcia
JULIA MARKOWSKA

Ciekawy happening

Wesele przed ratuszem

Każda klasa 
przygotowała 
transparent 
odwołujący się 
do twórczości 
Wyspiańskiego. 
Jak widać 
w ich tworzeniu 
nie zabrakło 
poczucia 
humoru
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ze względu na swoisty 
rytm, wręcz hiphopo-
wy – tłumaczy. 

Koszalinianie prze-
konali się na własne 

uszy, że utwór zna-
komicie nadaje się do 
wspólnego skandowa-
nia w rytmie rapu. – 
Kiedy usłyszałam o ta-
kim pomyśle, nie wie-

działam, co myśleć – przyzna-
je Barbara Małolepszy, kosza-
linianka. – Dawniej trochę in-
aczej podchodziło się do li-
teratury i nauki. Ale przeko-
nałam się, że dzięki tej zmia-
nie formy dramat jest o wiele 
bardziej zrozumiały dla mło-
dych. Emerytka jest przeko-
nana również, że Polacy bę-
dą wracać do twórczości Sta-
nisława Wyspiańskiego cały 
czas. – Był to człowiek tak 
wszechstronny i mądry, że 
w jednym zdaniu potrafił za-
wrzeć bardzo wiele trafnych 
spostrzeżeń.  

ze względu na swoisty 
rytm, wręcz hiphopo-
wy – tłumaczy. 

Koszalinianie prze-
konali się na własne 

uszy, że utwór zna-
komicie nadaje się do 
wspólnego skandowa-
nia w rytmie rapu. – 
Kiedy usłyszałam o ta-
kim pomyśle, nie wie-

nisława Wyspiańskiego cały 
czas. – Był to człowiek tak 
wszechstronny i mądry, że 
w jednym zdaniu potrafił za-
wrzeć bardzo wiele trafnych 
spostrzeżeń.  

Ciekawy happening

Wesele przed ratuszem

Biskup Paweł Cieślik czytał 
fragment „Wesela”

Z lewej: Pomimo że w dramacie 
chochoł był tylko jeden, przed 
ratuszem pojawiły się aż cztery. 
Każdy był inny i wyjątkowy

Pomimo 
zimna 
młodzież 
bardzo dobrze 
się bawiła

CZY WARTO 
CZYTAĆ 

WYSPIAŃSKIEGO?

OLA KUCHAREK 
– Stanisław 
Wyspiański był 
człowiekiem wy-
jątkowym i nie-
zwykle wszech-
stronnym. To 
nie tylko dramatopisarz, 
ale także malarz, twórca 
wielu witraży. Te uzdol-
nienia plastyczne można 
niemalże zobaczyć w je-
go dramatach. Chociażby 
dlatego warto je czytać. 
Do tego nie był mu obo-
jętny los kraju. Jako dobry 
obywatel, znakomity ob-
serwator potrafił dokład-
nie określić wszystkie na-
sze przywary. 

WERONIKA NOWACZYK 
– Artysta ten 
tworzył w zu-
pełnie innej 
rzeczywistości 
i epoce. A jed-
nak jego utwo-
ry są tak aktualne, że po 
dziś dzień możemy się z 
nich sporo o sobie do-
wiedzieć. Poznać ce-
chy ludzi, Polaków, któ-
re pomimo upływu lat w 
ten sam sposób potrafią 
niszczyć. Język utworów 
Wyspiańskiego nie jest 
zbyt prosty. Trzeba się 
go nauczyć, by odnaleźć 
i zrozumieć wszystkie, 
nawet te głęboko ukryte 
symbole. 

MAGDA BEREZKA
– Nie lubię twór-
czości Stanisława 
Wyspiańskiego.
Może dlatego, 
że język jego 
utworów jest dla 
mnie archaiczny i niezrozu-
miały. Wszyscy mówią, ja-
ki jest zabawny i spostrze-
gawczy. Ja tego po pro-
stu nie widzę i nie czuję. 
Choć może za kilka lat to 
się zmieni. 
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Zapraszamy
 KIK ZAPRASZA
Klub Inteligencji Katolickiej 
w Koszalinie zaprasza swoich 
członków, sympatyków i osoby 
zainteresowane na spotkania. 
W poniedziałek 10 GRUDNIA o 
godz. 17.00 w siedzibie KIK 
przy ul. W. Andersa 24 od-
będzie się zebranie zarządu 
Klubu. 
W niedzielę 16 GRUDNIA moż-
na będzie wziąć udział w ad-
wentowym dniu skupienia, 
który odbędzie się w Domu 
Formacyjno-Edukacyjnym przy 
WSD w Koszalinie (Wilkowo).  
Początek o godz. 9.00. Wyjazd 
do Wilkowa tradycyjnie z pla-
cu przy zbiegu ulic Zwycięstwa  
i Matejki o godz. 8.20.
W niedzielę 6 STYCZNIA 2008 r. 
odbędzie się spotkanie opłat-
kowe Członków Klubu z ks. 
biskupem Edwardem Daj-
czakiem.
Zarząd Klubu życzy swoim 
Sympatykom i Członkom głę-
bokiego  przeżywania w rado-
ści narodzin Bożej Dzieciny i 
obfitych łask Bożych  na zbliża-
jący się Nowy Rok 2008.

 DLA LEKARZY
Lekarze zrzeszeni w Dusz-
pasterstwie Lekarzy w Ko-
łobrzegu pracują w wielu ga-
binetach, przychodniach, sa-
natoriach i szpitalu. Spotykają 
się  w pierwsze wtorki miesią-
ca. Najbliższe spotkanie bę-
dzie miało miejsce 11 GRUD-
NIA. Każde rozpoczyna się o 
godz.19.00 Mszą św. w bazyli-
ce kołobrzeskiej w intencji le-
karzy ( w listopadzie za zmar-
łych lekarzy). Po Eucharystii w 
miejskim ratuszu medycy dys-
kutują na tematy związane z 
etyką lekarską i wiarą. Są gru-
pą otwartą na wszystkich leka-
rzy, nie tylko z miasta i okolic. 
8 STYCZNIA 2008 r. przeżywać 
będą swoją kolejną „Lekarską 
wiliję”. To tradycyjne już spo-
tkanie odbywa się w Ośrodku 
Charytatywnym pw. Aniołów 
Stróżów w Kołobrzegu. Po 
Mszy św. o godz.18.00, przy 
wigilijnych potrawach, w ro-
dzinnej atmosferze śpiewają 
kolędy. Wszyscy zainteresowa-
ni lekarze proszeni są o kon-
takt z dr Katarzyną Krystosik- 
-Łasecką, tel. 600 810 797.  

Koszykówka na wózkach 

„Niegościnni” kołobrzeżanie
Po raz pierwszy w kołobrzeskiej 
hali Milenium odbył się Turniej   
w Koszykówce na wózkach 
„Stobud Cup”. Gospodarze okazali 
się najlepsi i rozgromili wszystkie 
przyjezdne drużyny. 

W turnieju wzięły  udział 
amatorskie drużyny z Bydgosz-
czy, Gdańska, Szczecina i Koło-
brzegu. Głównym sponsorem 
tytularnym turnieju został Mar-
ket Budowlany Stobud. Turniej 
współfinansowano ze środków 
Miejskiego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.  Kołobrze-
żanie w swoim składzie mie-
li asa, na którego żaden prze-
ciwnik nie znalazł  sposobu. 
Gra Mariusza Szklarskiego by-
ła tak skuteczna, że praktycz-
nie w każdym meczu rzucał 
więcej niż wszyscy zawodnicy 
drużyny przeciwnej.  Dla nie-
go  koszykówka przez wiele lat 
była celem i sensem życia.  Te-
mu sportowi poświęcił dzie-
sięć lat. – Wszystko zaczęło 
się, kiedy wyjechałem z Ustro-
nia i rozpocząłem naukę w Po-
znaniu – wspomina. –  Była to 
nauka życia i samodzielności. 
Treningi i rozgrywki wyznacza-
ły właściwie cykl mojego życia. 
Żyłem  od meczu do meczu, na 
boisku poznałem swoich przy-
jaciół.  Jednak kilka lat temu 
zacząłem myśleć o przyszłości 
i rodzinie, zrezygnowałem z 
niemal zawodowego uprawia-
nia sportu. – Koszykówka gra-
na na wózku różni się od „zwy-
kłej” tylko tym, że niepełno-
sprawnym za granie nikt nie 
płaci – przekonuje Mariusz. – 
Zarabiają sędziowie, trenerzy, 
działacze, a nam zostaje pot i 
wysiłek – kwituje.  Pomimo te-
go mężczyzna jest przekonany, 
że treningi pozwoliły mu uwie-
rzyć w siebie i zacząć funkcjo-
nować jak zwyczajny człowiek. 
Wiedział, że pomimo fizycz-
nych ograniczeń musi  dotrzeć 
na trening i z wszystkim so-
bie poradzić. – Kiedy przesta-
łem trenować i zacząłem ukła-

dać sobie życie, oka-
zało się, że nie ma dla 
mnie rzeczy niemożli-
wych – mówi ze śmie-
chem. – Mam wspania-
łą żonę Basię i dwój-
kę fajnych dzieci. No 
i pracę, która pozwala 
mi spędzać dużo cza-
su z rodziną. Jestem 
szczęśliwy.  

Nauka samodzielności
Ludzie  niepełnosprawni 

stosunkowo rzadko uprawiają 
sport. Składa się na to wiele po-
wodów. Bardzo często jest to 
zbyt opiekuńcze wychowanie, 
brak możliwości korzystania z 
dostosowanych środków komu-
nikacji i wiedzy na temat, gdzie 
można ten sport uprawiać.  Kie-
dy w rodzinie pojawia się cho-
re dziecko, rodzice za wszel-
ką cenę starają mu się ułatwić 
życie. Wyręczają od małego z 
wykonywania domowych obo-
wiązków i wszystko podsuwają 
pod nos.  Efektem takiego po-
stępowania  jest bardzo często 
wychowanie człowieka, który 
uważa, że świat ma obowiązek 
mu wszystko dać, a od siebie 
nie trzeba wymagać nic.  Czy-
li skoncentrowanego wyłącznie 
na sobie egoisty, uzależnione-
go od pomocy innych. – Mo-
ja mama nie mogła znieść mo-
jej samodzielności – wspomina 
Tomek z Sianowa. – Mam nie-
dowład nóg, a ona traktowała 

mnie, jakbym nie mógł 
robić nic. Od takie-
go sposobu wychowa-
nia uratowała mnie… 
operacja. Jako ośmiola-
tek wyjechałem na kil-
ka miesięcy do szpitala, 
gdzie mogłem polegać 
wyłącznie na sobie. Jak 
spóźniłem się na obiad, 
to jadłem zimny, jak nie 

pojawiłem się na czas w kla-
sie, musiałem robić dodatkowe 
zadania. Po prostu traktowa-
no nas tak, jak normalne dzie-
ci, które nie mają się nad sobą 
użalać, ale zdobywać wciąż no-
we umiejętności – kwituje. 

JULIA MARKOWSKA

KLASYFIKACJA 
KOŃCOWA TURNIEJU:
I miejsce – Kołobrzeg 
II miejsce – Bydgoszcz 
III miejsce – Szczecin 
IV miejsce – Gdańsk 
Najlepsze osiągnięcia:
Najlepszy zawodnik – Mariusz 
Szklarski 
Najlepsza zawodniczka
 – Mirosława Stolarek 
Najlepszy w konkursie 
za „2” – Maciej Stranc 
Najlepszy w konkursie 
za „3” – Marek Pienczyn 



Koszykówka  
na wózkach 
różni się  
od „zwykłej” 
tylko tym, że 
niepełnospra-
wnym za granie 
nikt nie płaci 
– uważa Mariusz 
Szklarski
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Centrum Kultury Ukraińskiej otwarte

Poznaj sąsiada
Najwięcej konfliktów rodzi się 
z niedomówień i braku wiedzy. 
Dzięki centrum można nadrobić 
zaległości i dokładnie poznać 
tożsamość kulturową Ukraińców. 

Za sprawą ks. Stefana Pry-
chożdenko, wspieranego przez 
wiernych, w nieużywanych do-
tąd, a teraz wyremontowanych 
pomieszczeniach w kamienicy, 
w której mieści się cerkiew grec-
kokatolicka, zostało utworzone 
Centrum Kultury Ukraińskiej.

Kultura wokół religii
– Powstanie centrum to wy-

darzenie, wydawałoby się, bar-
dziej świeckie niż cerkiewne – 
mówił ks. biskup Włodzimierz 
Juszczak. – Tymczasem celem 
parafialnego życia cerkiewnego 
jest nie tylko prowadzenie lu-
dzi do świętości. Równie waż-
ne jest tworzenie kultury – za-
pewniał. Świadectw kultury, któ-
ra tworzyła się wokół życia re-
ligijnego, mamy bardzo wiele. 
Cerkiewna architektura, malar-
stwo – chociażby ikonostas – 
czy muzyka... Przy cerkwi dzia-
łają zespoły czy chóry, jak choć-
by chór „Synthagma”. Utworzony 
przez księży, prowadzony przez 
ks. Bogdana Drozda i jego brata, 
dr. Romana Drozda, którzy dyry-
gują i komponują. Cerkwie były 
i są ośrodkami kultury, dlatego 
nie sposób oddzielić tych dwóch 
płaszczyzn – religijnej i kultural-
nej, więc i to święto miało ów 
podwójny wymiar. 

Mszy św. poprzedzającej uro-
czystość otwarcia Centrum prze-
wodniczył ks. bp Włodzimierz 
Juszczak, ordynariusz diecezji 
wrocławsko-gdańskiej. On też 
wygłosił homilię. Wraz z nim Li-
turgię sprawowali ks. Piotr Ba-
ran, dziekan słupskiego dekana-
tu, i ks. Stefan Prychożdenko, ad-
ministrator miejscowej parafii. Na 
zakończenie Eugenia Kipisz, Ana-
stazja Mynio, Stefan Hnat i Kata-
rzyna Petrycka, parafianie, któ-
rzy ponad 20 lat temu swymi sta-
raniami przyczynili się do zało-

żenia parafii w Miastku, 
otrzymali listy gratulacyj-
ne. Po Mszy św. wszyscy 
zebrani przeszli do po-
mieszczeń nad cerkwią, 
gdzie bp Włodzimierz 
poświęcił Centrum Kul-
tury Ukraińskiej.

Wzrusza i uczy
Centrum tworzą bi-

blioteka, czytelnia i Mu-
zeum Świadectwa Wia-
ry Wiernych Kościoła Greckoka-
tolickiego. W przyszłości plano-
wane jest zorganizowanie do-
datkowo pracowni komputero-
wej. Ekspozycja w części muze-
alnej to przede wszystkim sta-
re fotografie, księgi liturgiczne, 
modlitewniki, śpiewniki z nuta-
mi – wydane w XIX i na początku 
XX w.,  bogato wyszywane stro-
je, sprzęty codziennego użytku, 
obrazy. – Zwiedzanie wystawy 
było dla mnie szczególnym prze-
życiem – dzieli się wrażeniami 
s. Melania Kuzio ze Zgromadze-
nia Służebnic NMP. – Patrzyłam, 
skąd są te stroje. Byłam zdumio-
na, że po tylu latach ich kolory są 
tak dobrze zachowane. Wzruszy-
łam się bardzo, 
kiedy zobaczy-
łam strój z po-
wiatu, z któ-
rego pocho-
dzi moja ma-
ma. Ona, jadąc 
tu, przywio-
zła strój ślub-
ny. Oglądałam 
zdjęcia, przed-

mioty opowiadające hi-
storię. Dobrze, że ludzie 
zachowali je do tej pory 
i teraz udostępnili zwie-
dzającym. Jestem za-
chwycona tą wystawą.

Budowanie mostów
Ks. Stefan podzię-

kował wszystkim za-
angażowanym w pra- 
ce remontowe i stworze-
nie tego szczególnego 

miejsca. Wspomniał, iż ma na-
dzieję, że Centrum będzie miej-
scem spotkań całej lokalnej spo-
łeczności miasteckiej. Już planuje 
w przyszłości wieczornice, spot-
kania przedstawicieli różnych kul-
tur: Ukraińców, Polaków, Kaszu-
bów, Niemców, aby wspólnota 
ukraińska mogła pielęgnować swe 
tradycje i przedstawiać je innym. 
Chęć współdziałania przy reali-

zacji tych zamierzeń potwierdzi-
li obecni na uroczystości Roman 
Ramion, burmistrz miasta i gmi-
ny Miastko, oraz Dariusz Zabro-
cki, przewodniczący Rady Miej-
skiej, podkreślając, że w Miastku, 
będącym ośrodkiem wielokultu-
rowym, takie działania są szcze-
gólnie ważne. Tym bardziej że or-
ganizowane już wspólne impre-
zy, pokazujące bogactwo i różno-
rodność tradycji tutejszego społe-
czeństwa, cieszą się dużą popu-
larnością. 

Po zwiedzeniu wystawy wszy-
scy zebrani przeszli do miaste-
ckiego domu kultury, by podzi-
wiać wspaniale przygotowany 
program artystyczny. Wystąpiły 
miejscowa grupa parafialna „Na-
mysto”, prowadzona przez Miro-
sławę Prychożdenko, oraz przyby-
ły z Białego Boru zespół tańca lu-
dowego „Witrohon”, którym kie-
ruje Andrzej Drozd, i chór „Dżere-
ło” pod kierownictwem Ireny Bo-
ruszczak. – Staram się przypomi-
nać, jakie skarby kultury tworzo-
ne są przy okazji życia religijnego 
– podkreśla ks. bp Włodzimierz. – 
My – naród ukraiński – nie mamy 
czego się wstydzić! Mamy wie-
le wartości kulturalnych, ale sa-
mi tego nie znamy dobrze, a nasi 
sąsiedzi – Polacy – tym bardziej. 
Mam nadzieję, że ten ośrodek bę-
dzie służył poznaniu, a dzięki te-
mu budowaniu mostów i zasy-
pywaniu przepaści, które są mię-
dzy ludźmi.

BEATA STANKIEWICZ

Mszy św. 
poprzedzającej 
uroczystość 
otwarcia 
centrum 
przewodniczył 
ks. bp 
Włodzimierz 
Juszczak, 
ordynariusz 
diecezji 
wrocławsko-
gdańskiej

– Zwiedzanie 
wystawy było 

dla mnie 
szczególnym 
przeżyciem 
– dzieli się 

wrażeniami  
s. Melania Kuzio 
ze Zgromadzenia 

Służebnic NMP
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koszalin@goscniedzielny.pl

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

W koszalińskim muzeum 
dzieci znakomicie się 
bawią. Mogą wszystkiego 
dotknąć,  przygotować 
kutię , a przy okazji 
zapamiętać, czym różni się 
podłaźnik od choinki.  

Spotkania to część 
realizowanego w muze-
um całorocznego pro-
gramu edukacyjnego 
„Cztery pory tradycji”. 
Dzięki niemu podczas 
zajęć praktycznych i za-
bawy młodzi ludzie po-
znają polskie obyczaje. 
Właśnie trwa cykl zajęć 
na temat Bożego Na-
rodzenia. – Prezentuje-
my rodowód charakte-
rystycznych obrzędów 
utrwalonych zarów-
no na kartach kalenda-
rzy, jak i w świadomo-
ści wielu pokoleń Pola-
ków – tłumaczy Dioni-
zy Rypniewski, kierow-
nik działu oświatowego 
Muzeum w Koszalinie. 
– Staramy się, by lekcje 
były atrakcyjne: przygo-
towujemy ciekawe re-
kwizyty i stroje, orga-
nizujemy zajęcia prak-
tyczne.  

Całoroczny program 
edukacyjny „Cztery po-
ry tradycji” składa się 
z czterech części odpo-
wiadających poszcze-
gólnym porom roku. 
Jest więc „Wiosna – od 
Wielkanocy do Bożego 
Ciała”, „Lato – od św. Ja-
na do dożynek” i „ Jesień 
– od Wszystkich Świę-
tych do Adwentu”. 

Jest wreszcie część 
ciesząca się największą 
popularnością: „Zima – 
od Wigilii Bożego Naro-
dzenia do zapustów”. 

Zrobią nawet 
kutię 
Zapach Wigilii w mu-

zealnych wnętrzach czu-
je się już od końca li-
stopada. Codziennie kil-
ka grup przedszkolaków 
i uczniów poznaje tu bu-
dzące najcieplejsze sko-
jarzenia bożonarodze-
niowe zwyczaje. – Przy-
gotowaliśmy trzy rodzaje 
zajęć, a wyboru dokonują 
sami nauczyciele – objaś-
nia Dionizy Rypniewski. 

„Wokół wieczerzy” to 
temat lekcji poświęco-
nych przygotowaniu wi-
gilijnego stołu. Ucznio-
wie  dowiadują się, w ja-
ki sposób przygotowuje 
się świąteczne potrawy i 
przy okazji poznają tra-
dycyjny sprzęt kuchen-
ny. Ważna jest świątecz-
na symbolika. W kątach 
izby dzieci same ustawia-
ją snopki słomy (według 
tradycji miało to sprzy-
jać przyszłorocznym uro-
dzajom). Potem obwią-
zują nogi stołu sznurem 
(symbol obfitości), pod 
stół kładą sierp (metal 
miał odganiać szkodniki), 
a pod obrus – na pamiąt-
kę narodzin Chrystusa w 

żłóbku – siano. 
Na obrus wysy-
pują groch, ziar-
na zbóż i mak. 

I najważniej-
sze – nakrywa-
nie stołu. Głów-
ne miejsce zaj-
muje opłatek. Są 
półmiski z rybą, 
pierogami i piernikami, są 
produkty, z których przy-
gotowuje się wigilijne po-
trawy.  Można włożyć rękę 
do słoja, można dotknąć 
i dokładnie obejrzeć. Nie-
które produkty – socze-
wicę, siemię lniane, kaszę 
gryczaną – część dzieci wi-
dzi pewnie pierwszy raz. 

Krótki teoretyczny 
wstęp, drewniane łyżki w 
dłonie i można przystąpić 
do przygotowania kutii. 
Uczniowie sami mieszają 
składniki (mak, pszenica, 
orzechy, migdały) i w ten 
sposób odkrywają tajniki 
nieco już zapomnianego 
przysmaku. 

Jest i król, i anioł 
Lekcje pod hasłem 

„Moja choinka” przybli-
żają symbolikę bożona-
rodzeniowego drzewka 
i  świątecznych ozdób. 

Uczniowie do-
wiadują się, jaka 
jest różnica mię-
dzy współczesną 
choinką a pod-
łaźnikiem (sta-
ropolski zwyczaj 
wieszania pod 
sufitem przy-
strojonej gałęzi 

lub drzewka). Uczą się 
też staropolskich sposo-
bów zdobienia choinki  
(papierowe ptaki, pawie 

oczka, gwiazdy).  Prze-
wodnikiem jest Graży-
na Bezowska – plastycz-
ka zatrudniona w Muze-
um, która przygotowała 
ozdoby choinkowe wy-
łącznie z tradycyjnych 
materiałów (słoma, bibu-
ła, papier glansowany). 
Dla utrwalenia wiedzy – 
krzyżówka. 

I wreszcie trzeci, 
cieszący się w tym ro-
ku największą popular-
nością, temat lekcyjny 
– „Kolędnicy”. Grażyna 
Bezowska sama wykona-
ła stroje dla poszczegól-
nych postaci (król, anioł, 
diabeł, śmierć, Cyganka, 
Żyd, pastuszek, bocian). 
Można je przymierzyć, a 
nawet w takim przebra-
niu zrobić sobie zdjęcie. 
Przede wszystkim jed-
nak można dowiedzieć 
się, jakie zwyczaje ko-
lędnicze obowiązywa-
ły w poszczególnych re-
gionach kraju. 

JAROSŁAW JURKIEWICZ
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Ciekawe lekcje

Cztery pory tradycji

ULUBIONE ZWYCZAJE 
JOANNA RÓŻAŃSKA 
Uwielbiam ubierać choinkę. Sama 
robię niektóre ozdoby. Z koloro-
wego papieru można zrobić ład-
ne kółka. A dzięki zajęciom w mu-
zeum dowiedziałam się, że ozdoby 
można przygotować nawet ze  zwy-
kłej słomy.  

AGNIESZKA POPŁAWSKA 
Strojenie choinki to chyba najfaj-
niejszy świąteczny zwyczaj. Chętnie 
pomagam mamie w przedświątecz-
nych przygotowaniach, na przykład 
lepię uszka. A potem czekam na 
prezenty. 

MICHALINA JAŻDŻEWSKA 
Lubię wszystkie świąteczne obycza-
je. Na lekcji w muzeum dowiedziałam 
się, że kiedyś Boże Narodzenie wyglą-
dało trochę inaczej niż dziś. W poko-
ju stawiało się słomę, a pod obrusem 
było dużo siana. Nie było bombek, a 
świąteczne drzewko wieszało się pod sufitem. 

Pod okiem 
Grzżyny 
Bezowskiej 
dzieci w muzeum 
uczą się 
samodzielnie 
wykonywać 
ozdoby 
choinkowe


