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KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

Wystawę zdjęć poświęconych 
pierwszemu ordynariuszowi naszej 
diecezji bp. Ignacemu Jeżowi 
zaprezentowano w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Koszalinie. Są fotografie 
jubileuszy biskupa, jego spotkań 
z wiernymi i najsmutniejszych 
chwil – ubiegłorocznego pogrzebu 
hierarchy. 

Autorem zdjęć jest Tadeusz 
Banach, prezes Akcji Katolickiej 
w parafii katedralnej w Koszali-
nie, który przez lata towarzyszył 
z aparatem fotograficznym śp. bi-
skupowi Jeżowi. – Fotografowa-
łem go podczas uroczystości re-
ligijnych. Ale często też sam bi-
skup prosił o zrobienie specjal-
nych zdjęć, bo wybierał się do 
Watykanu, albo jechał do które-
goś z miast w Polsce – opowiada 
autor zdjęć. Wystawa obejmuje 
kilkadziesiąt fotografii, upamięt-
niających obchody jubileuszów 
kapłaństwa i sakry biskupiej bp. 
Ignacego Jeża. Jest też zdjęcie, do 

którego autor ma szcze-
gólny sentyment: biskup 
klęczący przez Janem Pa-
włem II. – Zrobiłem je 
podczas wizyty Papieża 
w Koszalinie, stałem na 
balkonie domu przy ulicy Akade-
mickiej 33. Musiałem użyć tele-
obiektywu – wspomina Tadeusz 
Banach. – To zdjęcie było później 
wielokrotnie publikowane. Na 
wystawie znalazła się wzruszają-
ca fotografia: po nabożeństwie 
odprawionym na Górze Chełm-
skiej w rocznicę śmierci Jana Pa-
wła II biskup Ignacy wypuszcza z 
rąk gołębia. Są też kadry z ostat-

niej Mszy św., odprawio-
nej przez biskupa w ko-
szalińskiej katedrze. Trzy 
dni później wyruszył w 
ostatnią podróż do Rzy-
mu, gdzie miał odebrać 

nominację kardynalską. Kilka foto-
grafii upamiętnia pożegnanie ko-
szalinian ze zmarłym biskupem i 
pogrzeb w kołobrzeskiej konkate-
drze. – Wspaniały człowiek, pełen 
humoru, życzliwy innym. Wierzy-
my, że z góry nam teraz błogosła-
wi – dodaje Tadeusz Banach. Je-
go wystawę wkrótce będą mogli 
obejrzeć mieszkańcy Polanowa. 

JAROSŁAW JURKIEWICZ
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Na wystawie 
autor zdjęć (po 
prawej) spotkał 
się z niektórymi 
ich bohaterami

Wystawa wspomnieniowa

Tak pamiętamy biskupa 

ZA TYDZIEŃ
  O ZGROMADZENIU SIÓSTR OPATRZ-

NOŚCI BOŻEJ w Jastrowiu
  Jak świętowano 70. URODZI-

NY KS. PROF. ZW. DR. HAB. LECHA 
BOŃCZY-BYSTRZYCKIEGO

WKoszalinie rozgorzała dyskusja na 
temat zakazu wjazdu do centrum 

miasta dla samochodów szkół jazdy.  W 
naszym regionie jest ich ponad dwie-
ście i zdaniem kierowców przyczynia-
ją się one do paraliżu ruchu drogowego 
w mieście. – Mam już dosyć tych „elek”, 
chyba teraz wszyscy chcą zostać kierow-
cami – mówi Klemens Markowski, ko-
szalinianin. – Ostatnio  widziałem trzy 
kolizje drogowe z ich udziałem. Jeżdżą 
niepewnie, powoli, jak to uczniowie. 
Na pewno nie powinni jeździć w cen-
trum – podkreśla. Piła jest jedynym mia-
stem w naszej diecezji, w którym podję-

to decyzję o zakazie. Jej 
mieszkańcy potwierdza-
ją, że dzięki temu fak-
tycznie ruch na ulicach 
stał się bezpieczniejszy 
i sprawniejszy. JM

Kierowcy 
zapominają, 
że kiedyś też 
uczyli się jeździć
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KAROLINA PAWŁOWSKA
redaktor wydania

Przez dwa tygodnie po 
parafiach naszej die-

cezji peregrynował krzyż, 
który towarzyszył Janowi 
Pawłowi w jego ostatniej 
Drodze Krzyżowej w rzym-
skim Koloseum. Zarówno 
dla studentów, którzy 
przeżywali swoje rekolek-
cje z biskupem Edwardem 
Dajczakiem, jak i dla miesz-
kańców parafii, w których 
gościł krucyfiks było to 
niezwykłe przeżycie. – Ten 
krzyż stał się dla nas już 
swoistą relikwią, więc tym 
owocniejsza była jego wiel-
kopostna adoracja – mówi-
li, nie kryjąc wzruszenia. 
Więcej o papieskim krzyżu 
na str. IV–V. Zapraszam do 
lektury! 
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Kolory życia

WAŁCZ. Mieszkańcy Wał-
cza i okolicznych miejscowo-
ści zostali zaproszeni na Wie-
czór Ukraiński, zorganizowany 
w Wałeckim Centrum Kultury. 
Koncert zatytułowany „Kolory 
naszego życia”  rozpoczął Kazi-
mierz Fecek recytacją wiersza 
o tym właśnie tytule. Przed wy-
pełnioną do ostatniego miej-
sca widownią zaprezentował 
się wałecki zespół „Czerem-
cha”, następnie zespół „Swaty” 
z Koszalina, „Jantarowy kwiat” 
z Jamna oraz „Jagody” z Nieda-
lina. Zespoły wykonywały pieś-
ni ukraińskie, recytowano też 

wiersze, na zakończenie zaś, 
po wspólnie wykonanej pio-
sence „Oj czorna...”, odśpiewa-
no jeszcze po polsku „Sokoły”. 
– Takie koncerty organizujemy 
kilka razy w roku – powiedzia-
ła założycielka i kierowniczka 
zespołu „Czeremcha” Marian-
na Balcerek. – To dobry sposób 
na integrację środowiska wałe-
ckiego z żyjącą tu od lat mniej-
szością ukraińską. Kultura łą-
czy ludzi, pozwala poznać się 
nawzajem. A dla nas taki kon-
cert to przyjemność, okazja do 
spotkania się z zaprzyjaźniony-
mi zespołami.

Gospodarzem wieczoru był wałecki zespół „Czeremcha”
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Samorządowcy obradują
TUCZNO. W Tucznie odbył 
się drugi konwent wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go, udział wzięło blisko 70 osób. 
Teresa Łuczak, burmistrz Mia-
sta i Gminy Tuczno, przedsta-
wiła charakterystykę Tuczna, a 
Marcin Kozłowski z Urzędu Mar-
szałkowskiego omówił założe-
nia konkursu „Gmina Fair Play”. 
Ideą tego konkursu jest wskaza-
nie firmom miejsc, gdzie inwe-
storzy mogą liczyć na przyjazną 
atmosferę i fachowe doradztwo 
ze strony pracowników urzędu. 

Projekt ten ma również wspo-
móc rozwój kontaktów pomię-
dzy gminami, wyeliminować ry-
walizację i zachęcić do dobrej 
współpracy i wymiany informa-
cji na temat efektywnych me-
tod promocji inwestycji. Laure-
aci konkursu będą mogli wyko-
rzystać logo „Gmina Fair Play” 
w promocji i jako argument w 
kontaktach z inwestorami. Oży-
wioną dyskusję wzbudziła rela-
cja dotycząca aktualnego stanu 
prac nad wdrożeniem Regional-
nego Programu Operacyjnego 
na lata 2007–2013. 

Trudne początki
CZAPLINEK. Młodzi parafia-
nie z Czaplinka i okolic spędzi-
li zimowe ferie w górach w Sta-
sikówce. Celem była nauka jaz-
dy na nartach i snowboardzie. 
Wśród licznych zmagań, upad-
ków udało się pokonać wszel-
kie trudności i „złapać bakcy-
la”, aby swobodnie zjeżdżać 
ze stoku. Czas mijał szybko, 
więc trzeba było go spędzić in-
tensywnie, aby go zbytnio nie 
zmarnować. Oprócz nauki jaz-
dy był czas na zwiedzenie Za-
kopanego, wejście na Guba-
łówkę oraz przejście szlakiem 

z Łysej Polany do Morskiego 
Oka. Młodzi ludzie z zapałem 
podejmowali trud wyjazdu. Pa-
miętając, że są chrześcijanami, 
modlili się, także po łacinie, za 
dobrodziejów i rodziców oraz 
wychowawców o siły, potrzeb-
ne łaski i dobre wykorzystanie 
wszelkich otrzymanych darów. 
W wyjeździe wzięło udział 49 
młodych ludzi, pragnących po-
znawać zakątki naszego kraju, 
uczyć się życia, poznawać zi-
mowe sporty i dzielić się mi-
łością i odpowiedzialnością je-
den za drugiego. 

Pożegnanie oficerów 
PIŁA. 19 lutego mieszkańcy Piły, 
rodziny oraz delegacje Sił Zbroj-
nych RP oraz Ministerstwa Obro-
ny Narodowej pożegnali dwóch 
lotników, którzy zginęli w kata-
strofie wojskowego samolotu 
transportowego CASA, do któ-
rej doszło 23 stycznia pod Mi-
rosławcem. Uroczystości pogrze-
bowe ppłk. Grzegorza Jułgi oraz 
majora Pawła Zdunka rozpoczę-
ły się o 13.30 w kościele garnizo-
nowym w Pile, gdzie wystawiono 
trumny z ciałami tragicznie zmar-
łych pilotów. W kazaniu ks. kape-
lan A. Kwiatkowski powiedział: – 
Życie żołnierza naznaczone jest 
różnego rodzaju  rozłąkami. Za-
wsze jest radość z powrotu ojca i 

męża do domu. Oni też sądzili, że 
będzie ta radość. Niestety, nie da-
ne im było tam dotrzeć. Osiągnę-
li inny cel – dom Ojca naszego w 
niebie. Lotnicy spoczęli na cmen-
tarzu komunalnym w Pile.

Otwarte drzwi komendy
KOSZALIN. W ramach ak-
cji „Bezpieczne ferie” Komen-
da Miejska Policji w Koszali-
nie przy ul. Słowackiego 11 ot-
worzyła drzwi dla wszystkich 
chcących poznać, na czym po-
lega codzienna praca policjan-
tów. W ciągu trzech godzin ko-
mendę odwiedziło około 200 
osób, w większości dzieci, cho-
ciaż przybyły również osoby 
dorosłe, w tym turysta z Fran-
cji. Zobaczyli stanowisko dy-
żurnego miejskiego i monito-
ring miasta, niebieski pokój, 
sztab dowodzenia. Ponadto w 
auli komendy policjanci z Gru-
py Szturmowej zaprezentowa-
li swój sprzęt i umiejętności, 
a przewodnicy psów służbo-
wych w towarzystwie Tenora 

nauczyli, jak bezpiecznie ob-
chodzić się ze zwierzętami. Na 
koniec policjanci Ruchu Drogo-
wego pokazali radiowozy i ich 
wyposażenie.

Początki na śniegu bywają bardzo trudne
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Pilanie pożegnali tragicznie 
zmarłych lotników
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Najbardziej zainteresowane pracą 
koszalińskich policjantów  
były naturalnie dzieci
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Trudne sprawy 

„Przeterminowane” prawo jazdy
– Proszę, pomóżcie mi. Nie wiem 
jak zabronić mojemu mężowi 
prowadzić samochód – napisała 
do nas pani Eliza Kowalczuk 
z Sianowa. – On nie jest w stanie 
sam funkcjonować, a co dopiero 
prowadzić auto.    

Mąż pani  Elizy ma 79 lat i 
cierpi na  chorobę Alzheimera.  
Z dnia na dzień coraz trudniej 
jest mu funkcjonować w codzien-
nym świecie, jednak wciąż pew-
nie czuje się za kierownicą. Zda-
niem specjalistów wynika to z te-
go, że jeździć nauczył się niemal-
że sześćdziesiąt lat temu, a to, 
czego nauczyliśmy się jako mło-
dzi ludzie, pamiętamy najdłużej. 
Mieszkanka Sianowa stara się za 
wszelką cenę nie dopuścić do te-
go, by wsiadał za kółko, jednak – 
jak sama przyznaje – po prostu 
brak jej sił, gdyż jest osobą star-
szą i schorowaną. – Jak chowa-
łam kluczyki, to strasznie krzy-
czał i stawał się agresywny, a z 
kolei jak mu je dawałam, to jeź-
dził nie wiadomo gdzie i jak.  Za-
obserwowałam, że nie rozpo-
znaje już liter, więc jak on ma wi-
dzieć znaki drogowe i się do nich 
stosować? – pyta retorycznie ko-
bieta. W rozmowie z nami przy-
znaje jednak, że bardzo trudno 
jest jej podjąć jakiekolwiek kro-
ki prawne, by urzędowo odebrać 
choremu uprawnienia. – On cza-
sami zdaje sobie sprawę ze swo-
jej choroby i to jeżdżenie jest dla 
niego znakiem, że jeszcze sobie 
daje z życiem radę, choć od daw-
na już tak nie jest – kwituje smut-
no pani Eliza. 

Trudna sprawa 
Według Andrzeja  Byszew-

skiego, kierownika wydziału ko-
munikacji w koszalińskim ratu-
szu, rodziny postępują w ten 
sposób bardzo często. Z jednej 
strony zdają sobie sprawę z nie-
bezpieczeństwa na drodze, jakie 
stwarza chory czy bardzo wie-
kowy kierowca, z drugiej stro-
ny natomiast nie chcą go urazić 
swoim działaniem. – Kiedy za-

uważymy, że stan zdro-
wia kogoś z naszych 
bliskich nie pozwala, 
by samodzielnie zasia-
dali za kółkiem, mamy 
moralny  obowiązek tę 
sprawę wyjaśnić. Zda-
ję sobie sprawę, że jest  
to sprawa bardzo trud-
na, ale musimy pamiętać, że od 
tego bardzo często zależy ludz-
kie życie – przekonuje urzęd-
nik. – Ludziom bardzo trudno 
przyznać się do słabości swojej 
lub swoich najbliższych.  W wy-
dziale komunikacji pracuję już 
osiemnaście lat i w tym czasie 
tylko jedna osoba przyszła do 
urzędu i zrezygnowała z prawo 
jazdy, mówiąc, że nie czuje się 
już pewnie za kółkiem.

Najczęściej do urzędu po po-
radę  przychodzą  dzieci, które 
wiedzą, że coś jest nie tak z  tatą 
kierowcą, ale boją się cokolwiek 
z tym zrobić. Nie chcą, by rodzic 
o nich źle myślał  czy oskarżył o 
chęć zabrania samochodu.  

Ważny sygnał 
Kiedy  zdaje nam się, że ktoś  

z naszych bliskich zaczyna nie ra-
dzić sobie z byciem kierowcą, po-
winniśmy bez wahania porozma-
wiać o swoich wątpliwościach  z 
lekarzem rodzinnym.    

– Lekarz, który ma dokładną 
wiedzę na temat zdrowia swoje-

go pacjenta, zadecydu-
je, czy nasze obawy są 
zasadne – tłumaczy dy-
rektor. – Jeżeli ma on 
podobne obawy, to po-
winien niezwłocznie po-
informować o nich wy-
dział komunikacji.  Zda-
niem Andrzeja Byszew-

skiego, inicjatywa takiego dzia-
łania bardzo rzadko wychodzi 
właśnie od lekarzy. Najczęściej 
jest tak, że nawet nie przycho-
dzi im do głowy, by zapytać swo-
jego podopiecznego, czy ma pra-
wo jazdy i czy z niego korzysta.  
Wielu lekarzy boi się także, że ta-
kie zaświadczenie przesłane do 
urzędu chory będzie mógł za-
skarżyć jako wyjawienie tajemni-
cy lekarskiej.

– Takie rozumowanie jest 
błędne. Nam chodzi tylko o syg-
nał, iż istnieje podejrzenie, że 
dana osoba może stwarzać za-
grożenie na drodze – przeko-
nuje dyrektor.

Kiedy urzędnicy  dostaną syg-
nał, że stan zdrowia jakiejś osoby 
uniemożliwia bycie dobrym kie-
rowcą, to  po rozmowie z nim kie-
rują go na badania do Wojewódz-
kiego Ośrodka Medycyny Pracy 
(WOMP). Ich koszt ( 250 złotych) 
ponosi badany. – Nie jest to du-
ża suma, gdyż obejmuje konsulta-
cję internisty, neurologa, psychia-
try, okulisty,  laryngologa – mówi 
Barbara Czechlewska-Furche, le-

karz, szefowa działu konsultacyj-
no-orzeczniczego WOMP. – Usta-
wa określa  cenę tych badań na 
300 złotych.

Zdaniem lekarki, niezbędne 
jest wprowadzenie  obowiązku 
badania wszystkich kierowców 
powyżej 75. roku życia. – Kilka 
lat temu projekt ustawy, wpro-
wadzający taką zasadę, był gło-
sowany w Sejmie, niestety posło-
wie zadecydowali, iż  takie roz-
wiązanie prawne nie jest Pola-
kom  potrzebne – ubolewa ko-
bieta. –  Badania, które prze-
prowadzamy, muszą być bardzo 
szczegółowe i dokładne, byśmy 
nikomu nie zrobili  krzywdy. Ba-
dany ma zawsze prawo odwołać 
się od ich wyniku do  Instytutu 
Medycyny Pracy.  

Wnioski o przebadanie kie-
rowców do WOPM oprócz wy-
działów komunikacji kieruje 
także prokuratura i policja. Bo-
wiem często dopiero podczas 
postępowań sądowych okazuje 
się, że chorym, którzy są ubez-
własnowolnieni czy mają ogra-
niczoną poczytalność, nikt ni-
gdy nie zabrał prawa jazdy. Po 
prostu nikomu to nie przyszło 
do głowy.

JULIA MARKOWSKA  

Kiedy rodzice opiekują 
się dziećmi, wszyscy 

oczekują od nich odpo-
wiedzialności. Natomiast 
gdy czas wymusza, by te 
role odwróciły się, dzie-
ciom bardzo trudno jest 
podejmować nieprzyjem-
ne dla rodziców decy-
zje. Oczywiście po ludzku 
trudno jest odbierać ko-
chanym  rodzicom poczu-
cie samodzielności. Często 
jednak decyzje, które są 
bardzo dla obu stron bo-
lesne, są dowodem dojrza-
łej i prawdziwej miłości.

MOIM 
ZDANIEM

JULIA MARKOWSKA

Przekonanie 
kierowcy, 
że powinien 
oddać swoje 
prawo jazdy, 
jest bardzo 
trudne
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Wielu z nas ma 
wciąż przed ocza-
mi obraz, gdy Jan 
Paweł II uczestni-

cząc – już tylko duchowo – 
w odprawianej tradycyjnie w 
Koloseum Drodze Krzyżowej, 
przy ostatniej stacji przytulił 
twarz do drewnianego krzyża 
z figurą Chrystusa. Fotografia 
Arturo Mariego, papieskiego 
fotografa, który uwiecznił ten 
moment, obiegła cały świat. 

Uświęcony cierpieniem
– Z krzyżem, który towarzy-

szył nam przez te dni, związa-
na jest bardzo ciekawa histo-
ria – mówił po przywiezieniu 
krucyfiksu do Piły ks. Stani-
sław Oracz, proboszcz pilskiej 

parafii pw. NMP Wspomożenia 
Wiernych. – Podczas ostatniej 

stacji, upamiętniającej 
złożenie Jezusa 
do grobu, Jan 
Paweł II po-

prosił o podanie mu krzyża. Po-
jawił się dylemat, jaki krzyż po-
dać w te zbolałe ręce. Jak opo-
wiadał dzisiejszy arcybiskup ko-
adiutor Lwowa Mieczysław Mok-
rzycki, wówczas papieski sekre-
tarz, pobiegł on do swego poko-
ju i wziął krzyż wiszący tam na 
ścianie. Ci, którzy byli świadka-
mi tej Drogi Krzyżowej, mówią, 
że Jan Paweł II uśmiechnął się 
na widok tego krzyża. Przytulił 
do serca, ucałował wielokrotnie 
i jakby odżył – tak jakby krzyż 
go uniósł. To było szczególne 
misterium w tej kaplicy. 
Ten krzyż został uświę-
cony tajemnicą cierpią-
cego Chrystusa w cier-
piącym Papieżu na kil-
ka dni przed śmier-
cią. To zostało bardzo 

mocno zakodowa-
ne w pamięci świadków. 
Po nominacji arcybiskup 
Mokrzycki, wyprowa-
dzając się z Watykanu, 
zabrał ten krzyż ze so-
bą do Lwowa. Wcześ-
niej towarzyszył on jesz-
cze ciężko choremu ks. M. 
Drozdkowi na Krzeptów-
kach. Potem o ten krzyż 
prosili inni księża. Wokół 
krzyża już narosła cała hi-
storia – został on uświęco-
ny nie tylko przez błogo-
sławieństwo, ale też przez 

CHWILA 
PRZY KRZYŻU

ELŻBIETA 
– Łzy mi po-
leciały. Jeże-
li ktoś ma swój 
krzyż, a klęknie 
przed tym krzy-
żem, to myślę, 

że zrobi mu się na ser-
cu lżej. Byliśmy dzisiaj ca-
łą rodziną, by powierzyć 
swój ból Temu, który za 
nas cierpiał. Tym szcze-
gólniej przeżyliśmy dzi-
siejszy dzień, że przywołał 
on wspomnienie ostatniej 
drogi Jana Pawła II, w któ-
rej towarzyszyliśmy mu. 

KATARZYNA 
– To niezwy-
kłe, wzruszają-
ce doświadcze-
nie. Bo przecież 
Jan Paweł II był 
dla nas jak dru-

gi ojciec. Dla nas, młodych, 
był znakiem Słowa, które 
do nas kierował, sprawiały, 
że jednoczyliśmy się z nim 
i za nim szliśmy. Dzisiaj na-
dal młodzi kierują się jego 
naukami, noszą je w ser-
cu. Takie dni jak dzisiejszy 
sprawiają, że łatwiej sobie 
uświadomić, jak są one nam 
potrzebne. 

ROBERT 
– Krzyż to wiel-
ka tajemni-
ca dla każdego 
człowieka, któ-
rą ciężko zgłę-
bić, i wszelkie 

próby jej wytłumaczenia 
będą zawsze bardzo po-
wierzchowne. Obecność 
krzyża papieskiego w koś-
ciele św. Antoniego, jak 
mówi wielu parafian, po-
zwoliła na odczucie obec-
ności Jana Pawła II tak, 
jakby sam Ojciec Święty 
wędrował po naszej para-
fii, i za to możemy wszy-
scy mu dziękować. Mogło-
by się wydawać, że dla 
niektórych ludzi jest to 
głupstwo, jak mówi Pismo 
Święte, ale dla chrześcijan 
to jest jakby most między 
nami a Panem Bogiem.

fotografa, który uwiecznił ten 
moment, obiegła cały świat. 

Uświęcony cierpieniem
– Z krzyżem, który towarzy-

szył nam przez te dni, związa-
na jest bardzo ciekawa histo-
ria – mówił po przywiezieniu 
krucyfiksu do Piły ks. Stani-
sław Oracz, proboszcz pilskiej 

parafii pw. NMP Wspomożenia 
Wiernych. – Podczas ostatniej 

stacji, upamiętniającej 
złożenie Jezusa 
do grobu, Jan 
Paweł II po-
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piącym Papieżu na kil-
ka dni przed śmier-
cią. To zostało bardzo 

mocno zakodowa-
ne w pamięci świadków. 
Po nominacji arcybiskup 
Mokrzycki, wyprowa-
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zabrał ten krzyż ze so-
bą do Lwowa. Wcześ-
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cze ciężko choremu ks. M. 
Drozdkowi na Krzeptów-
kach. Potem o ten krzyż 
prosili inni księża. Wokół 
krzyża już narosła cała hi-
storia – został on uświęco-
ny nie tylko przez błogo-
sławieństwo, ale też przez 

Peregrynacja krzyża papieskiego

Przytulić się 
do krzyża

Przez dwa tygodnie 
w kościołach naszej 

diecezji wierni modlili się 
przed krzyżem, 

który towarzyszył 
Janowi Pawłowi II 
w Wielki Piątek 2005 r., 

na tydzień przed jego 
śmiercią. 

tekst
KAROLINA PAWŁOWSKA 
i BEATA STANKIEWICZ
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trwanie przy nim na modlitwie 
Ojca Świętego. Nasz ordynariusz 
wiedząc, że będą u nas diece-
zjalne obchody Światowego Dna 
Chorego, potem rekolekcje aka-
demickie, poddał myśl, żeby ten 
krzyż przywieźć tu z diecezji 
przemyskiej, gdzie obecnie znaj-
duje się w jednej z parafii. 

Szczególna 
niespodzianka
Peregrynacja krzyża papie-

skiego była wspaniałą niespo-
dzianką zarówno dla studen-
tów, którzy przeżywali prowa-
dzone przez bp. Edwarda Daj-
czaka rekolekcje, jak i miesz-
kańców parafii, gdzie zawitał 
niezwykły krucyfiks. Rozpoczę-

ła się podczas obcho-
dów Światowego Dnia 
Chorego w Pile, skąd 
krzyż wyruszył w po-
dróż po kościołach 

diecezji koszalińsko-koło-
brzeskiej. W każdym z kościo-
łów na swój sposób przeżywa-
no te uroczystości, zachowując 
ramowy program nawiedzenia 
– celebrację Mszy św. na powi-
tanie krzyża i adoracje przepro-
wadzone potem przy krzyżu 
przez młodzież i inne grupy 
duszpasterskie. – Bardzo ucie-
szyłem się wiadomością, że bę-
dziemy adorować krzyż papie-
ski, że będzie można go do-
tknąć, ucałować, tak jak Ojciec 
Święty – mówi ks. Kazimierz Se-

rafin, dziekan dekanatu Jastro-
wie. – Tak też odbierają to nasi 
parafianie – każdy dźwiga swój 
krzyż, a to szczególny krzyż, 
uczący nas, jak dźwigać włas-
ny – i w radościach, i w smut-
kach. Przeniesiemy się myślami 
do czasów tej szczególnej Dro-
gi Krzyżowej i na nowo odży-
je ten duch łączności z  Janem 
Pawłem II, który niestety chyba 
powoli zanika. 

Choć informacja o pere-
grynacji krzyża, swoistej relik-
wii związanej z Janem Pawłem 
II, była niespodziewana, w każ-
dym z nawiedzanych przez pa-
pieski krzyż miejscu czekali na 
niego wierni. – We wtorek o go-
dzinie jedenastej dostałem po-

twierdzenie, że krzyż 
będzie w naszej parafii 
– opowiada ks. Ryszard 
Łaszcz, proboszcz para-
fii św. Franciszka z Asy-
żu w Stobnie. – Szyb-
ko dzwoniłem do lu-
dzi, a oni przekazywa-
li tę informację dalej. 
Flaga papieska zawie-
szona na kościele dała 
znać, że dzieje się coś niezwy-
kłego. Wieść rozeszła się szyb-
ko, kiedy o godzinie 15 krzyż był 
u nas, witało go około siedem-
dziesiąt osób, była Msza św., ad-
oracja, każdy mógł ucałować ten 
niezwykły krzyż. To było wielkie 
przeżycie.

Tajemnica
Trasę peregrynacji krzy-

ża wyznaczały rekolekcje dla 
studentów w Pile, Koszalinie 
i Słupsku, prowadzone przez 
bp. Edwarda Dajczaka. Krzyż 
towarzyszył młodym w ich 
wielkopostnych przygotowa-
niach. – Cała tajemnica tego 
wieczoru rekolekcyjnego pole-
ga na tym, by człowiek się ot-
worzył i dał się porwać Bożej 
miłości. To spotkanie z miłoś-
cią Boga poprzez znak krzy-
ża. Tym bardziej że towarzyszy 
nam krzyż szczególny, który 
jest dla nas pamiątką i wspo-
mnieniem człowieka, którego 
ko- chaliśmy i nadal kocha-

my – mówił podczas 
rekolekcji biskup 
Dajczak. Rozwa-

żania prowadzo-
ne przy krzyżu 
podczas czuwa-
nia we wszyst-

kich kościołach dawa-
ły sposobność utrwa-
lenia w pamięci cen-
nej prawdy, że krzyż 
jest znakiem naj-
większej miłości, ja-
ką Bóg obdarza czło-
wieka. – Bardzo czę-
sto o chrześcijaństwie 
mówi się, że jest ono 
jakimś kodeksem mo-

ralnym, że coś się powinno 
zachować, zrobić, wypełnić – 
wyjaśniał hierarcha. – Pierw-
sze jest coś innego. Bez tego 
pierwszego, ważę się powie-
dzieć, wszystko inne staje się 
karykaturalne. Pierwsza spra-
wa to uwierzyć, że się jest ko-
chanym. Wielu z uczestniczą-
cych w rekolekcjach i adoracji 
krzyża nie kryło łez i wzrusze-
nia. – Zgasły światła, rozpo-
częła się adoracja. Klęczałem 
z boku, modląc się. Patrzyłem, 
jak młody człowiek podszedł 
do krzyża i przytulił się do 
niego – opowiada biskup Daj-
czak. – Taka chwila potrzebna 
jest każdemu człowiekowi, że-
by zrozumiał, czym jest Ewan-
gelia, czym jest tajemnica Bo-
żej miłości. – Papież uczył nas, 
młodych, jak przyjmować swój 
krzyż i jak z krzyża Chrystusa 
czerpać siłę – mówi Grzegorz, 
student Politechniki Koszaliń-
skiej. – Dla mnie ostatnia Dro-
ga Krzyżowa Jana Pawła II by-
ła wielką lekcją, podobnie jak 
całe te niezwykłe rekolekcje, 
związane z odchodzeniem Pa-
pieża do domu Ojca. To, co za-
tarło się w pamięci przez dwa 
lata, powróciło, gdy uklękną-
łem przy krzyżu, który miał 
wówczas w rękach Papież.  
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Po lewej: Peregrynację papieskiego 
krzyża zainaugurowała Msza św. 
dla chorych w kaplicy Szpitala 
Specjalistycznego w Pile

– Nie bójcie 
się przytulić 
do krzyża 
Chrystusa! – 
wzywał podczas 
rekolekcji 
dla studentów 
bp Edward 
Dajczak
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Rekonstrukcja wydarzeń sprzed 63 lat

Historia na ulicach 
Strzały, wybuchy, ogień, kłęby 
dymu i żołnierze w mundurach 
różnych formacji walczący 
zacięcie, tak jakby cofnął się 
czas... 63. rocznica przełamania 
Wału Pomorskiego stała się okazją 
do przedstawienia mieszkańcom 
Wałcza i gościom rekonstrukcji 
walk ulicznych, jakie rozgrywały 
się tu w czasie II wojny światowej.

– Swego czasu podjęliśmy de-
cyzję, aby tę rocznicę wyjątko-
wo uczcić – wspominają Bogdan 
Dankowski, dyrektor Wałeckie-
go Centrum Kultury i Magdalena 
Suchorska-Rola, dyrektor Muze-
um Ziemi Wałeckiej. – Postano-
wiliśmy przygotować cykl imprez 
nawiązujących do historii. Chcie-
liśmy, żeby program był różno-
rodny i atrakcyjny, aby było coś z 
rozrywki i edukacji. Zaplanowa-
liśmy koncert Reprezentacyjne-
go Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego, wystawę „Mun-
dur żołnierski wczoraj i dziś”, 
Dziecięcy Festiwal Piosenki Żoł-
nierskiej oraz rekonstrukcje walk 
ulicznych. To poważne przedsię-
wzięcie, również pod względem 
finansowym. Uzyskaliśmy wspar-
cie ze strony starostwa, które po-
średniczyło też w uzyskaniu do-
finansowania z Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowa-
nych. Pozostałe koszty pokryły 
WCK i MZW – samorządowe in-
stytucje kultury – mówią orga-
nizatorzy. 

Walki na ulicach 
Wałcza
W rekonstrukcji wzięli udział 

członkowie Grupy Inscenizacji Hi-
storycznych „Pomerania 1945”, 

503. Batalionu z Piły, Grupy Re-
konstrukcji Historycznej „3 Ba-
stion Grolman”, Lubuskiego To-
warzystwa Rekonstrukcji Histo-
rycznej. W akcji wykorzysta-
no czołg T 34, samochód Ku-
belwagen, samochód ciężarowy 
– opel Blitz, pojazd transporto-
wy Half track, motocykle „Mos-
kwa”. Walczący wyposażeni by-
li w broń używaną w tamtych 
czasach, m.in. karabiny Mosin i 
Mauser.  Widowisko składało się 
z trzech epizodów. Na począt-
ku pojawił się radziecki zwiad, 
rozpoznając uzbrojenie żołnierzy 
niemieckich. Po zetknięciu się z 
przeciwnikiem i wymianie ognia, 
zwiad przekazał informacje do 
sztabu. Do natarcia ruszyła czo-
łówka pancerna 61. Armii. 

– Mało doświadczeni czołgi-
ści wyrywali się do przodu – sko-
mentował Daniel Iwański z Grupy 
Rekonstrukcyjnej Pomerania 1945 
–  a piechota, która pozostała w 
tyle, nie zdołała uchronić czoł-
gu przed niemieckim pancerfau-
stem. Armii Czerwonej udało się 
przełamać pierwszą linię niemie-

ckiej obro-

ny, wtedy z lewej flanki uderzy-
ły oddziały odwodowe 61. Ar-
mii, całkowicie niszcząc niemie-
cki punkt obrony. Odgrywam rolę 
oficera Armii Czerwonej NKWD, 
który nadzorował działania wojsk 
radzieckich, no i muszę pilno-
wać, aby mniej odważni nie co-
fali się do tyłu – śmieje się Da-
niel. – Na co dzień jestem miesz-
kańcem Wałcza, studiuję w Toru-
niu archiwistykę, a moją pasją jest 
historia.

Wyzwanie logistyczne 
Grupy rekonstrukcyjne to 

prawdziwi fachowcy. Ludzie, któ-
rych łączy zamiłowanie do histo-
rii. Mają oni do wykonania okre-
ślone zadanie, które jednocześ-
nie jest dla nich zabawą. Kiedy 
jednak spotyka się kilka grup re-
konstrukcyjnych z całej Polski, by 
na podstawie przygotowanego 
scenariusza odegrać walki toczą-
ce się w kilku etapach, organiza-
tor ma przed sobą poważne za-
danie logistyczne. – W ciągu kil-
ku godzin musieliśmy zgrać dzia-
łanie ponad pięćdziesięciu osób, 
sprzętu, ochrony, zabezpieczeń – 
mówi Magdalena Suchorska-Ro-
la. – Pojawienie się sprzętu pan-
cernego z towarzyszeniem pro-
fesjonalnej pirotechniki powo-
duje, że konieczna jest szcze-

gólna ostrożność. Ważne jest 
też opanowanie widow-
ni – dodaje  Bogdan Dan-
kowski. – Zabezpieczenie 
placu widowiska tak, że-
by nikt nie wszedł na li-
nię wybuchów czy prze-
jazdu ciężkiego sprzętu 
pancernego, mającego 
ograniczoną widocz-
ność. Używana jest 

oczywiście ślepa amuni-
cja, ale i taka mo-

że skrzywdzić. Zachowanie bez-
pieczeństwa jest tu sprawą pod-
stawową. Pomocna jest policja, 
straż, firma ochroniarska – doda-
ją organizatorzy.

Pokazać część historii
– Odgrywam rolę oficera 

Waffen SS – mówi Marek Łuka-
sik z „Pomeranii 1945”. – Na-
sza rola polegała na obronie 
posterunku, który znajdował 
się w Wałczu. Cała inscenizacja 
jest symboliczną syntezą wie-
lu walk, które miały miejsce w 
okolicach Wału Pomorskiego. 
Stronę niemiecką reprezentu-
ją dwa oddziały SS Nordland i 
SS Letland. Szturmowały prze-
ważające siły Armii Czerwo-
nej. Na skrzyżowaniu ulic mia-
ła miejsce zacięta walka z uży-
ciem czołgu, dwóch transpor-
terów opancerzonych i prawie 
60 aktorów.

Jedną z wyrazistych postaci 
występujących w rekonstrukcji 
był dowódca Sd.Kfz., czyli Mit-
tlere Schützenpanzerwagen, 
przekonywująco odgrywany 
przez Zbigniewa Juszkiewicza. 
– Wyzwalanie miasta przez od-
działy armii radzieckiej – mó-
wi ubrany w niemiecki mun-
dur pan Zbigniew – to temat 
dla niektórych kontrowersyj-
ny, ale wydaje mi się, że warto 
mówić i pokazywać młodym lu-
dziom, jak wyglądała historia II 
wojny światowej, że nie ginę-
li tam Rosjanie, Polacy, Niemcy, 
ale po prostu ludzie. Naszym 
zadaniem jest pokazać pewną 
część historii, ale i dramatyzm 
ludzkich losów poprzez pry-
zmat odtwórstwa historyczne-
go – przekonuje.

BEATA STANKIEWICZ
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Długo oczekiwane pozwolenie 

Będzie nowa szkoła

Dotychczas podstawówka, 
gimnazjum i liceum korzystały 
z sal parafialnych przy kościele 
pw. Ducha Świętego. Zgodnie z 
projektem kubatura szkoły wy-
niesie prawie pięć tysięcy me-
trów sześciennych. Na dwóch 
piętrach oprócz sal lekcyjnych 
znajdą się pracownie specjali-
styczne, aula, biblioteka, czytel-
nia oraz sześć dwuosobowych 
pokoi. O nową inwestycję zapy-
taliśmy proboszcza parafii pw. 
Ducha Świętego ks. prałata Ka-
zimierza Bednarskiego. 

KAROLINA PAWŁOWSKA: Dwadzie-
ścia lat starań o pozwolenie 
na budowę to bardzo długo…

KS. PRAŁAT KAZIMIERZ BEDNAR-
SKI: – Wyrosło już nowe poko-
lenie. Pozycja, z której dzisiaj 
startujemy, jest bardzo trud-
na. Trzeba wziąć pod uwagę 

niż demograficzny, drożyznę 
budowlaną. Pozwolenie przy-
szło w najgorszym momencie, 
jaki można było sobie wyobra-
zić. To jest negatywne spoj-
rzenie. A jeżeli spojrzeć na 
to z drugiej strony, trzeba się 
cieszyć, że możemy ruszyć w 
końcu z pracami.

Dawniej zabudowanie tego 
placu szacowaliśmy w przybli-
żeniu na 2 miliony złotych, po-
tem skoczyło to na 5 milionów, 
a dzisiaj liczymy się z tym, że bę-
dzie to kosztować blisko 10  mi-
lionów. Do każdego cennika po-
trzebny jest nowy rzut architek-
toniczny. A więc trzy razy pod-
chodziliśmy z planem architek-
tonicznym. Ile to jest wyrzuco-
nych w błoto pieniędzy. I tego 
się wstydzę, bo to nie są mo-
je pieniądze. Pytanie, czy trze-
ba było czekać aż tyle lat? No 
i właśnie – ktoś za to ponosi 
odpowiedzialność. Plan budo-
wy zmieniał się przez te wszyst-
kie lata. A te zmiany to oczywi-
ście i pieniądze. Nie jestem de-
talistą, nie chciałbym w okresie 

Wielkiego Postu niko-
go oskarżać za całą sy-
tuację. Pozostawiam to 
odbiorcom, mieszkań-
com Koszalina. 

Kiedy pierwsi ucznio-
wie zasiądą w ławach 
nowo wybudowanej 
szkoły?

– To bardzo trud-
ne pytanie. Byłem umó-
wiony w poprzednim 
rządem co do pewnych 
dotacji na ten cel, a dzi-
siaj nie wiem, czy to, 
co było już zaakceptowane, bę-
dzie nadal aktualne. Prawdo-
podobnie nie. Trzeba będzie 
starać się na nowo. Stąd bar-
dzo dużo rzeczy nie zależy ode 
mnie. W tym roku będziemy 
budować własnymi siłami – te-
reny zielone, część sportową. 
Jest przygotowana cała doku-
mentacja, ze wszystkimi uzgod-
nieniami. To już bardzo wiele. 
A jeśli znajdziemy pieniądze na 
realizację, to myślę, że w ciągu 
trzech lat damy radę wszystko 
zabudować. Na ostatnim miej-
scu w harmonogramie jest bu-

dowa bursy. Jeśli Pan Bóg da ży-
cie, to będziemy działać, a jeśli 
nie – to podejmie się tego mój 
następca. Lata lecą, ja już je-
stem człowiekiem starszym, pa-
trzę na życie z górki, boję się, 
żeby mi nie zabrakło czasu, że-
by doprowadzić to wszystko do 
końca. I to jest całe moje zmar-
twienie.

Jak duża będzie nowa placów-
ka?

– Szkoła katolicka jest szan-
są wychowania takiej 
młodzieży, która bę-
dzie obliczem Kosza-
lina w tych miejscach, 
gdzie będzie prowadzi-
ła swoje dorosłe życie. 
Wydaje mi się, że to 
nic nowego pod słoń-
cem – jak niegdyś Col-
legium Nobilium ks. 
Stanisława Konarskie-
go było szkołą wycho-
wującą przyszłych – w 
dzisiejszym języku mó-
wiąc – parlamentarzy-
stów, ministrów, mę-
żów stanu. Jeżeli mó-
wimy o szkole katolic-

kiej, to musimy sobie zdawać 
sprawę, że musi to być szko-
ła mała, ale z właściwym klima-
tem, wysokim poziomem dy-
daktycznym i wychowawczym. 
W tej chwili uczniowie korzy-
stają z pomieszczeń przysto-
sowanych do zajęć szkolnych – 
także w piwnicach i na strychu. 
To nie są warunki godne szko-
ły. Mam ambicje, żeby pozo-
stawić małą szkołę, ale dosta-
tecznie przygotowaną, dosta-
tecznie obszerną, z miejscem 
na spacery, z zieleńcem, z bo-
iskiem sportowym.  

Wodpowiedzi na żywe zain-
teresowanie Czytelników 

artykułem „Bóg nas nie odrzuca”, 
poruszającym tematykę związ-
ków niesakramentalnych, który 
ukazał się w „Gościu Niedzielnym”  
przed dwoma tygodniami  

(nr 7/2008), oraz powtarzający-
mi się zapytaniami, wyjaśniam, 
że warunkiem przyjęcia Komunii 
św. zawsze jest stan łaski uświę-
cającej. W przypadku osoby ży-
jącej w związku niesakramental-
nym warunkiem uzyskania roz-

grzeszenia jest wyjątkowa sytu-
acja zagrożenia życia. Natomiast 
w każdej innej sytuacji, nawet 
tak szczególnej jak pogrzeb bli-
skiej osoby, niezbędne jest po-
stanowienie zerwania z przy-
wiązaniem do grzechu. W każ-

dej innej sytuacji każdy czło-
wiek traktowany jest indywidu-
alnie w konfesjonale, a spowied-
nicy znają warunki do udziele-
nia godziwego i ważnego roz-
grzeszenia.

KS. MARCIN PIOTROWSKI

Post scriptum do artykułu „Bóg nas nie odrzuca”

Po wieloletnich oczekiwaniach 
Katolicki Zespół Szkół doczekał się 
zgody na budowę nowego obiektu. 

– Plany 
zmienialiśmy 
przez te lata 
trzykrotnie. 
Mam nadzieję, 
że teraz się 
uda pokonać 
wszystkie 
trudności 
– mówi ksiądz 
prałat Kazimierz 
Bednarski

Z lewej: obecna 
siedziba 
placówki
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Weronika ma dziesięć miesięcy. 
Jest bardzo pogodna 
i uśmiechnięta. Zupełnie jakby 
była zdrowym dzieckiem. 

Dziewczynka uro-
dziła się przedwcześ-
nie, obciążona licz-
nymi wadami. 

Dziecko żyje
Nie ma jednej gałki 

ocznej i nerki. Na do-
datek jej maleńkie ser-
duszko bije z pewny-
mi zaburzeniami. Jej 
rodzice próbują, jak 
mogą, pomóc swojemu 
najmłodszemu dziecku. 
Pragną, by dziewczynka 
miała szansę za kilka lat 
wyglądać prawie normal-
nie. Na razie czeka ją seria 
kosztownych zabiegów. O 
ile rodzice zbiorą potrzeb-
ne na ten cel fundusze.

Przed urodzeniem nic 
nie zapowiadało, że z 
dzieckiem dzieje się coś 
złego. W trzydziestym 
czwartym tygodniu cią-
ży pani Monika poczuła, że 
zaczyna rodzić. Pan Krzysztof 
zawiózł żonę do szpitala w 
Czarnkowie. Lekarze z tutej-
szego szpitala zadecydowali, 
że przedwczesny poród powi-
nien odbyć się w placówce w 
Pile. – Gdy byłam już na poro-
dówce w Pile, zauważyłam, że 
wody płodowe są zielone. Le-
karze zadecydowali wtedy o 
przeprowadzeniu cesarskiego 
cięcia. Po porodzie lekarze od 
razu zabrali córeczkę do inne-
go gabinetu. Pytałam, co się 
dzieje. Odpowiadali tylko, że 
dziecko żyje. Dopiero po kil-
kunastu godzinach, gdy przy-
jechał do mnie mąż,  pozwolo-

no mi pójść do Weronisi. Wte-
dy też zobaczyłam, że nie ma 
gałki ocznej. To był szok – opo-
wiada mama dziewczynki. Jak-

by tego nie było dość, le-
karze mieli jeszcze gor-

sze informacje dla ro-
dziców. Dziecko ma 
wrodzoną wadę w 

przegrodzie międzykomoro-
wej serca, nie ma też lewej 
nerki. Po pięciu dobach leka-
rze przewieźli dziewczynkę do 
Kliniki Neonatologii w Pozna-
niu. Tam wszystkie wady, które 
stwierdzili pilscy lekarze, zo-
stały potwierdzone. 

Co dalej?
Monika i Krzysztof zaczę-

li szukać pomocy dla swojej 
maleńkiej córeczki.  Specja-
liści poinformowali rodziców, 
że istnieje możliwość wszcze-
pienia Weronice implantu. Ta-
kie leczenie nie jest jednak ob-
jęte refundacją z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. – Wszcze-
pienie implantów ma spowo-
dować rozszerzenie oczo-
dołu. To umożliwi później 
wszczepienie protezy oka 
– wyjaśnia pan Krzysztof, 

ojciec Weroniki. Do tej po-
ry dziewczynka przeszła dwie 

operacje. Niestety, na dalsze 
potrzebne leczenie rodzice nie 
mają pieniędzy. Sama procedu-
ra leczenia Weroniki jest wie-
loetapowa, a każdy etap mo-
że być powtarzany kilkakrot-
nie, aż do uzyskania właściwe-
go efektu. 

W rodzinie Nowaków jest 
ciężko. Pracuje tylko pan 
Krzysztof. Za swoją pensję 
musi utrzymać pięcioosobo-
wą rodzinę. Każda operacja 
kosztuje ponad pięć tysięcy 
złotych. Nowaków nie stać 
więc na kolejne operacje We-
roniki. Liczą, że znajdą się lu-
dzie dobrej woli, którzy wpła-
cą choć małą kwotę na ope-
rację ich ukochanej córecz-
ki.  Liczą, że ich najmłodsza 
Weronika będzie miała moż-
liwość żyć jak jej rówieśnicy. 
Pomóżmy jej.

KRZYSZTOF DĘGA

Konkurs
Z okazji Narodowego Dnia 

Życia Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” w Pile i w Ko-
szalinie, parafia Świętej Rodziny 
(księża salezjanie) w Pile, Stowa-
rzyszenie „Vocatio Dei” oraz Re-
ferat Duszpasterstwa Rodzin Die-
cezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
ogłaszają konkursy plastyczne, 
których celem jest propagowa-
nie idei duchowej adopcji dzie-
cka poczętego i świętości życia 
ludzkiego, zachęcanie do obser-
wacji życia i budzenia refleksji 
oraz kształtowanie postaw pro-
rodzinnych. 

 NA PLAKAT: 
    „CUD ŻYCIA” 

Konkurs przeznaczony jest 
dla uczniów szkól gimnazjal-
nych. Prace należy nadsyłać do 
15 marca na adres: Parafia Świę-
tej Rodziny, ul. Jana Bosko 1, 
64–920 Piła lub Kuria Biskupia 
Koszalińsko-Kołobrzeska – Dusz-
pasterstwo Rodzin, ul. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego 25, 75-
950 Koszalin, z dopiskiem „Cud 
życia”. Prace należy podpisać na 
odwrocie, podając: tytuł pracy, 
imię i nazwisko, klasę, adres i 
telefon szkoły, imię, nazwisko i 
telefon nauczyciela, pod które-
go kierunkiem wykonana zosta-
ła praca.

 NA FOTOGRAFIĘ
    „KOCHAM ŻYCIE”
Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Format 
zdjęcia w formie elektronicznej. 
Obowiązkowo należy dołączyć 
wersje elektroniczne prac za-
pisane na CD jako pliki JPG lub 
TIFF o minimalnej wielkości pli-
ku 700 KB w skali 1:1 i rozdziel-
czości nie mniejszej niż 300 dpi, 
jednocześnie fotografia powin-
na umożliwiać wydruk wyso-
kiej jakości formatu A4. Termin 
nadsyłania prac –  15 marca 
2008 r. Prace należy przesyłać 
na e-maila: rodzina@salezjanie.
opoka.org.pl lub Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana”, ul. Zwycięstwa 135a, 
75-603 Koszalin, lub e-mailem 
na adres: koszalin@civitaschris
tiana.pl. Zdjęcie należy podpi-
sać, podając: tytuł pracy, imię i 
nazwisko, klasę, adres i telefon 
szkoły. 

Ludzkie losy

Pomóżmy maleńkiej 
Weronice!

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 
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i uśmiechnięta. Zupełnie jakby 
była zdrowym dzieckiem. 

Dziewczynka uro-
dziła się przedwcześ-
nie, obciążona licz-

Dziecko żyje
Nie ma jednej gałki 

ocznej i nerki. Na do-
datek jej maleńkie ser-
duszko bije z pewny-
mi zaburzeniami. Jej 
rodzice próbują, jak 
mogą, pomóc swojemu 
najmłodszemu dziecku. 
Pragną, by dziewczynka 
miała szansę za kilka lat 
wyglądać prawie normal-
nie. Na razie czeka ją seria 
kosztownych zabiegów. O 
ile rodzice zbiorą potrzeb-
ne na ten cel fundusze.

Przed urodzeniem nic 
nie zapowiadało, że z 
dzieckiem dzieje się coś 
złego. W trzydziestym 
czwartym tygodniu cią-
ży pani Monika poczuła, że 
zaczyna rodzić. Pan Krzysztof 
zawiózł żonę do szpitala w 
Czarnkowie. Lekarze z tutej-

gałki ocznej. To był szok – opo-
wiada mama dziewczynki. Jak-

by tego nie było dość, le-

nerki. Po pięciu dobach leka-
rze przewieźli dziewczynkę do 
Kliniki Neonatologii w Pozna-
niu. Tam wszystkie wady, które 
stwierdzili pilscy lekarze, zo-
stały potwierdzone. 

Co dalej?
Monika i Krzysztof zaczę-

li szukać pomocy dla swojej 
maleńkiej córeczki.  Specja-
liści poinformowali rodziców, 
że istnieje możliwość wszcze-
pienia Weronice implantu. Ta-
kie leczenie nie jest jednak ob-
jęte refundacją z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. – Wszcze-
pienie implantów ma spowo-
dować rozszerzenie oczo-
dołu. To umożliwi później 
wszczepienie protezy oka 
– wyjaśnia pan Krzysztof, 

ojciec Weroniki. Do tej po-
ry dziewczynka przeszła dwie 

operacje. Niestety, na dalsze 
potrzebne leczenie rodzice nie 
mają pieniędzy. Sama procedu-
ra leczenia Weroniki jest wie-
loetapowa, a każdy etap mo-
że być powtarzany kilkakrot-
nie, aż do uzyskania właściwe-
go efektu. 

W rodzinie Nowaków jest 
ciężko. Pracuje tylko pan 

była zdrowym dzieckiem. 

Dziewczynka uro-
dziła się przedwcześ-

Nie ma jednej gałki 
ocznej i nerki. Na do-
datek jej maleńkie ser-
duszko bije z pewny-
mi zaburzeniami. Jej 
rodzice próbują, jak 
mogą, pomóc swojemu 
najmłodszemu dziecku. 
Pragną, by dziewczynka 
miała szansę za kilka lat 
wyglądać prawie normal-
nie. Na razie czeka ją seria 
kosztownych zabiegów. O 
ile rodzice zbiorą potrzeb-
ne na ten cel fundusze.

Przed urodzeniem nic 
nie zapowiadało, że z 
dzieckiem dzieje się coś 
złego. W trzydziestym 
czwartym tygodniu cią-
ży pani Monika poczuła, że 
zaczyna rodzić. Pan Krzysztof 
zawiózł żonę do szpitala w 
Czarnkowie. Lekarze z tutej-

by tego nie było dość, le-
karze mieli jeszcze gor-

sze informacje dla ro-
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wrodzoną wadę w 

Kliniki Neonatologii w Pozna-
niu. Tam wszystkie wady, które 
stwierdzili pilscy lekarze, zo-
stały potwierdzone. 

li szukać pomocy dla swojej 
maleńkiej córeczki.  Specja-
liści poinformowali rodziców, 
że istnieje możliwość wszcze-
pienia Weronice implantu. Ta-
kie leczenie nie jest jednak ob-
jęte refundacją z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. – Wszcze-
pienie implantów ma spowo-
dować rozszerzenie oczo-
dołu. To umożliwi później 
wszczepienie protezy oka 
– wyjaśnia pan Krzysztof, 

ojciec Weroniki. Do tej po-
ry dziewczynka przeszła dwie 

operacje. Niestety, na dalsze 
potrzebne leczenie rodzice nie 
mają pieniędzy. Sama procedu-
ra leczenia Weroniki jest wie-
loetapowa, a każdy etap mo-
że być powtarzany kilkakrot-
nie, aż do uzyskania właściwe-
go efektu. 

W rodzinie Nowaków jest 
ciężko. Pracuje tylko pan 
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MOŻESZ POMÓC 
WERONICE

Datki na leczenie Weroniki można 
przesyłać na specjalne konto:
Obywatelska Fundacja na rzecz 
Dzieci Niepełnosprawnych i 
Potrzebujących Pomocy w Chodzieży, 
ul. Zdrojowa 14a, 64-800 Chodzież. 
Numer konta 61 1090 1317 0000 
0000 3100 0261 z dopiskiem: „Dla 
Weroniki Nowak”.




