
I
G

o
ść N

iedzielN
y

13 kw
ietnia 2008

tekst
Karolina 
Pawłowska

redaktor wydania

13 kwietnia 2008
nr 15/838

„Małżeńskie 
zmagania o miłość, 
która nigdy nie 
ustaje” – to hasło 
spotkania rodzin, 
które w weekend 
w CEF-ie w Koszalinie 
zorganizowały siostry 
z Szensztackiego 
Instytutu Sióstr Maryi. 

T rzydniowe spotkanie wypeł-
niły wspólna modlitwa, udział 

w konferencjach i wykładach. Był 
też wyjazd do sanktuarium Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej na 
Górze Chełmskiej. Dzieci przygo-
towały przedstawienie, a małżon-
kowie uczestniczyli w pogodnym 
wieczorze: rozmawiali w cztery 
oczy o swojej miłości, o tym, za 
co są sobie wzajemnie wdzięczni 
i czego od siebie oczekują. – Taka 
rozmowa działa oczyszczająco – 
podkreśla s. M. Inga Grula, któ-
ra przygotowała rodzinny week-

end. W spotkaniu wzięły udział 
całe rodziny z różnych zakątków 
Pomorza. Państwo Lentzowie 
przyjechali z córką i synem. – 
Nasze dzieci dobrze się tu czują, 
bo zobaczyły, że są rówieśnicy, 
którzy żyją według podobnych 
zasad jak one: nie oglądają nieod-
powiednich filmów, nie czytają 

niewłaściwych gazet. Duża grupa 
osób reprezentowała Trójmiasto. 
Z ogromnym zainteresowaniem 
spotkały się konferencje wygło-
szone przez diecezjalnego mode-
ratora Ruchu Światło–Życie, ks. 
Zbigniewa Woźniaka i francisz-
kanina o. Romana Ruska. 

Jarosław Jurkiewicz

Bocianie gody

W naszej diecezji jest wiele 
miejsc, gdzie swoje rodzi-

ny zakładają bociany. Po powrocie 
z Afryki samce  bociana białego 
przylatują do gniazdowiska, by na-
prawiać i powiększyć ubiegłorocz-
ne gniazdo. Gdy kilka dni później 
przylatuje samica, trafia ona już 
do „wyremontowanego” domku. 
Bociek zachęca ją głośnym kleko-
taniem do powiększenia rodziny. 
Pod koniec kwietnia samica skła-
da w odstępach dwudniowych trzy 
do pięciu jaj. Wysiadywanie trwa 
ponad miesiąc. Pisklęta  już po kil-
ku godzinach otwierają oczy i za-
raz próbują klekotać. Matka i oj-
ciec dbają o pisklę w równej mierze.  
 jm
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Weekend dla rodziny

Małżeńskie zmagania

Wspólne zdjęcie uczestników rekolekcji

B udowa tarczy 
antyrakietowej 

w Redzikowie wywołuje 
emocje nie tylko 
wśród polityków. 
W Słupsku 
demonstrowali 
zdecydowani 
przeciwnicy lokalizacji 
systemu obronnego 
w Polsce. Także z odległej 
Australii. – Polska, tak 
jak Australia, została 
wciągnięta w „gwiezdne 
wojny”, które nas nie 
dotyczą – przekonywał 
Ciaron O`Reilly, znany 
pacyfista. A sami 
słupszczanie mają 
w tej sprawie zdania 
podzielone. W jednym 
się tylko zgadzają – nikt 
ich o zdanie nie pytał. 
Więcej o kontrowersjach 
wokół tarczy w artykule 
Julii Markowskiej.
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Błotnica. Gniazdo już naprawione 
po zimie. Wkrótce bociania rodzina 
się powiększy
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Słupsk. Prezydent RP Lech 
Kaczyński nadał Karolinie 
Sobczak odznaczenie „Za ofiar-
ność i odwagę”. Przyznany 

medal jest formą podziękowania 
za bohaterską postawę. Na trasie 
Sierakowo–Łosino w ydarzył 
się tragiczny wypadek. 22-letni 
kierowca samochodu VW Golf 
III z niewyjaśnionych przyczyn 
zjechał na pobocze i uderzył 
w drzewo. Kierowca i jeden 
18-letni pasażer zginęli na miej-
scu. Drugi z pasażerów, 18-letni 
słupszczanin, został uwięziony 
na tylnym siedzeniu. Kobieta 
wyciągnęła młodzieńca i udzieli-
ła mu pierwszej pomocy medycz-
nej. Opatrzyła jego rany. Miał 
poważne złamania kości. Kiedy 
samochód stanął w płomieniach, 
odciągnęła rannego w bezpiecz-
ne miejsce i opiekowała się nim 
aż do czasu przyjazdu lekarza. 
Podczas uroczystości Karolina 
Sobczak otrzymała podzięko-
wania od przedstawicieli władz 
samorządowych, kadry kierow-
niczej słupskiej policji oraz od 
uratowanego słupszczanina i 
jego rodziny.
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Karolina Sobczak  
otrzymała podziękowania 
za wzorową postawę  
na miejscu wypadku

Uwolnij książkę
Wałcz. Przy tutejszym ratuszu 
młodzież rozdawała książki. 
Każdy, kto miał ochotę przeczytać 
książkę, mógł zabrać ją do domu. 
Warunek? Po przeczytaniu powi-
nien przekazać ją komuś następ-
nemu.  Oto właśnie w Wałczu roz-
poczęła się akcja „bookcrossing”,  
znana też w Polsce pod hasłem 
„Uwolnij książkę”. Uczniowie 
wałeckich szkół postanowili 

„uwolnić” książki leżące w domo-
wych biblioteczkach, przeczytane 
i zapomniane. Każdą z nich opa-
trzono etykietą: „Weź mnie, prze-
czytaj i podaj dalej”, dzięki której 
można będzie śledzić ich losy. 
Temu też służy „bookcrossingo-
wa” strona internetowa. Jest to 
pierwsza impreza „bookcrossin-
gu” w Wałczu. Zapowiedziane są 
już następne.
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Czy książka to już przeżytek? Ta akcja może przekonać do tego, 
że jednak nadal jest przyjacielem

Koszaliński KIK 
zaprasza:
19 kwietnia – Msza św. w koście-
le  pw. św. Kazimierza – godz. 
18.00, spotkanie przy „święco-
nym”  z ks. bp. Pawłem Cieślikiem  
w domu parafialnym;

21 kwietnia, godz. 17.00, sie-
dziba KIK (ul. Wł. Andersa 24) – 
prelekcja Zygmunta Zgierskiego 
pt. „Kulturowe fundamenty 
Europy”;

28 kwietnia, godz. 17.00, 
siedziba KIK – prelekcja ks. 
dr. Mariusza Kołacińskiego: 
„Encyklika o nadziei chrześci-
jańskiej Spe salvi”.

„Prawdziwe” 
dzwony
Piła. Niezwykły dar na 25-lecie 
kapłaństwa ks. prał. Stanisława 
Oracza, proboszcza parafii 
kolegiackiej na os. Górnym w 
Pile, ufundowali mieszkań-
cy tej części Piły. Postanowili 
bowiem zakupić i poświęcić 
swojemu proboszczowi najwięk-
szy z trzech dzwonów, któremu 
dano nazwę „Wspomożycielka”. 
Do tej pory dźwięk dzwonów 
zastępowało nagranie odtwa-
rzane przez kościelne głośniki. 
Największy z dzwonów waży 
prawie tonę, nieco mniejszy jest 
„Jan Paweł Wielki”, który waży 
ponad 600 kg. Najmniejszy jest 
„Św. Maksymilian Kolbe”, ważą-
cy „zaledwie” 280 kg. Dzwony 
zamontowano na przykościelnej 
wieży. Na górę zostały podnie-
sione za pomocą dźwigu wypo-
życzonego z pilskiej „Nafty”. 
Na samej szczycie 27-metrowej 
dzwonnicy został zamontowany 
krzyż. Uroczyste poświęcenie 
nastąpi 24 maja.

Ratowanie życia
Białogard. Szpital Powiatowy 
w Białogardzie wzbogacił się 
o nowy ambulans ratunko-
wy, dzięki któremu uspraw-
niona zostanie praca Zespołu 
Wyjazdowego Oddziału Pomocy 
Doraźnej. – Nowoczesna, w pełni 
wyposażona karetka na pewno 
wpłynie dodatnio na pracę 
naszego pogotowia – powiedział 
Maciej Kiełbratowski, dyrektor 
szpitala. Zaprezentował także 
nowy aparat do hemodializy, 
który na rzecz szpitala przeka-

zało Międzynarodowe Centrum 
Dializ. Aparat jest na Oddziale 
Intensywnej Opieki Medycznej 
i w warunkach zagrożenia życia 
stanowi tzw. nerkę zastępczą dla 
pacjentów z ostrą niewydolnością 
nerek. Do tej pory białogardz-
kich pacjentów przewożono do 
Kołobrzegu lub Koszalina. Aparat 
przekazał Andrzej Bury, dyrek-
tor operacyjny International 
Dialisys Centers w Warszawie. W 
przyszłości firma chciałaby otwo-
rzyć stację dializ w Białogardzie.

Poświęcenia aparatu dokonał ks. infułat Antoni Kloska
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Większość słupszczan przeciwna umieszczeniu tarczy antyrakietowej w Redzikowie

Tarcza niezgody 

W mojej ocenie strach przed 
tarczą wynika z nie-

wiedzy – przekonuje Maciej 
Kobyliński, prezydent Słupska. 
– Decyzja o lokalizacji tarczy an-
tyrakietowej zapadnie, nomen 
omen, wysoko nad naszymi gło-
wami. Wszystko wskazuje na to, 
że zostanie ona zlokalizowana 
w podsłupskim Redzikowie i ten 
fakt musimy maksymalnie wyko-
rzystać w celu dalszego rozwoju, 
który  może nabrać niespotyka-
nego dotąd tempa. Zapewniam, że 
tarcza antyrakietowa jest insta-
lacją stricte defensywną, rakiety 
nie są uzbrojone, a cele niszczą 
tylko siłą energii kinetycznej. 
Wszelkie sugestie, że tarcza mo-
że stanowić niebezpieczeństwo 
dla ludzi, są po prostu zupełnie 
nieuprawnione. Prezydent pod-
kreśla także, że zbudowanie sys-
temu w tym miejscu  wiąże się 
z niewątpliwymi korzyściami 
dla regionu i Słupska. – Rząd 
domaga się  od strony amery-
kańskiej konkretnych przed-
sięwzięć związanych z moder-
nizacją polskiej armii. W myśl 
reguły „coś za coś” także Słupsk 
liczy na wymierne rekompensa-
ty, związane z powstaniem tar-
czy antyrakietowej – zapewnia 

samorządowiec. W przekonaniu 
do tej inicjatywy mieszkańców 
prezydenta wspierają  również 
członkowie Sojuszu Wspierania 
Obrony Antyrakietowej. Jest to 
organizacja non profit, zajmująca 
się problemami obronności ame-
rykańskiej. 

Wójt protestuje 
Zupełne inne zdanie w kwe-

stii tarczy ma Mariusz Chmiel, 
wójt gminy Słupsk, który zdecy-
dowanie nie zgadza się na budo-
wę instalacji. Jego zdaniem miej-
sce, gdzie ma być umiejscowiona, 
znajduje się zbyt blisko zabudo-
wy mieszkalnej w Redzikowie 
oraz miasta Słupska. A poza tym 
jeśli premier Donald Tusk pod-
pisze w USA  deklarację o budo-
wie tarczy w Polsce, to będzie 
już zbyt  późno, aby uzyskać ja-
kieś wymierne korzyści dla re-
gionu.  Wójt  wysłał do premiera 
list, w którym oznajmił, że miesz-
kańcy Redzikowa nie chcą u sie-
bie  tarczy. „Usytuowanie takie-
go obiektu militarnego w bezpo-
średnim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej i tuż przy grani-
cy miasta jest nieporozumieniem 
i decyzją nieprzemyślaną” – napi-
sał Mariusz Chmiel. 

Przeciwni budowie tarczy są 
również działacze organizacji 
antywojennych z całego świata. 
Mieszkańcy Słupska mieli okazję 
poznać je w czasie manifestacji, 
która przeszła pod koniec mar-
ca ulicami miasta. – Nie potrze-
bujemy  kolejnych zabawek dla 
generałów, lecz szkół  i szpitali 
– mówił Filip Ilkowski z „Inicja-
tywy Stop Wojnie”. – Nikt nie po-
winien uwierzyć, że baza zwięk-
szy nasze bezpieczeństwo, gdyż 
jest to absurd. Budując ją, nara-
żamy się na ataki terrorystyczne, 
przed którymi nikt nas nie obro-
ni – przekonywał mieszkańców.  
Przeciwnicy tarczy, przebrani za 
polskich, amerykańskich i rosyj-
skich polityków wykrzykiwali 
najróżniejsze hasła. Na transpa-
rentach można było przeczytać, 
iż żądają referendum w sprawie 
budowy tarczy i zakończenia wy-
ścigu zbrojeń.

Mieszkańcy mało wiedzą
– To jest wielka niewiadoma, 

ale czuję, że nic dobrego z tego nie 
będzie – uważa Krystyna Runo-
wicz, słupska  emerytka. –  Prze-
cież w ten sposób zwracamy na 
siebie uwagę terrorystów, którzy 
do tej pory nawet nie wiedzieli, 
gdzie jest nasze miasto. Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich w Słup-
sku zleciło przeprowadzenie ba-
dań opinii publicznej na temat po-
parcia dla budowy  tarczy. Wyni-
ka z nich, że zdecydowana więk-
szość mieszkańców Słupska jest  
przeciwna umieszczeniu elemen-
tów tarczy antyrakietowej w Re-
dzikowie. Za tarczą opowiada się 
prawie 31 proc. badanych, niemal 
dziesięć procent nie ma jeszcze 
w tej kwestii wyrobionego zda-
nia.  Prawie 90 proc. responden-
tów uważa, iż za mało się o tym 
pomyśle rozmawia z mieszkań-
cami.  Julia Markowska

Zwolennicy namawiają, przeciwnicy straszą.  
Mieszkańcy nie za bardzo wiedzą, o co chodzi, 
i kierują się emocjami.

Czym jest tarcza
system obrony przeciwrakietowej, nazywany popularnie tarczą 
antyrakietową, to sposób naziemnego bazowania przeciwrakiet, 
które trafiają w nadlatujące rakiety przeciwnika w środkowej 
fazie lotu. rakiety z bazy mają strącać ładunki nuklearne 
wystrzelone w europę lub stany zjednoczone przez iran lub 
koreę Północną. rząd Polski prowadzi negocjacje ze stanami 
zjednoczonymi w sprawie instalacji tarczy w podsłupskim 
redzikowie. ostateczne decyzje w sprawie jej lokalizacji mają 
zapaść jeszcze w tym roku. nieoficjalnie powtarza się,  
że pozytywna decyzja w tej kwestii już zapadła.

Na transparentach można było przeczytać, iż demonstranci 
żądają referendum w sprawie budowy tarczy

Słupsk, 29 marca 2008 r. Przeciwnicy tarczy, przebrani  
za polityków, przeszli przez miasto w demonstracji
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Seria pożarów 

Nie igrać z ogniem
Przez całą noc 
koszalińscy strażacy 
z Państwowej Straży 
Pożarnej i jednostek 
ochotniczych 
walczyli z pożarem, 
który wybuchł 
na terenie 
budowy Centrum 
Handlowego 
„Forum” przy ulicy 
Gnieźnieńskiej.

Z niewyjaśnionych przyczyn 
ogień wybuchł z jednym z ele-
mentów mieszkalnych. Szybko 
rozprzestrzeniające się płomie-
nie wkrótce objęły kolejnych 16 
dwupiętrowych kontenerów, sta-
nowiących zabezpieczenie socjal-
ne budowy. W 80 barakach znaj-
dowało się ponad 100 robotników. 
Czternaście wozów i około pięć-
dziesięciu strażaków walczyło 
z żywiołem prawie do 8.00 rano. 
– 7 osób poszkodowanych trafiło 
do szpitala, w tym jedna w stanie 
ciężkim – informuje dowódca jed-
nostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 
Komendy Miejskiej PSP w Kosza-
linie, mł. kpt. Mariusz Sobajtis, 
biorący udział w nocnej akcji. – 
Sytuacja była o tyle poważna, że 
ogień zaskoczył dużą liczbę osób 
w środku nocy. Dojazd na miejsce 
zdarzenia też nie jest najłatwiej-
szy, samochody musiały wjeż-
dżać pojedynczo, woda ciągnięta 

była ponad dwieście metrów, a to 
wszystko nie ułatwia strażakom 
pracy. Niemniej tutaj nie spowo-
dowało to rozprzestrzenienia się 
pożaru. Nieoficjalnie mówi się, 
że przyczyną ognia było susze-
nie odzieży na piecykach. 

Seria pożarów trwa. Na po-
czątku miesiąca w Czaplinku po-
nad 40 strażaków przez 6 godzin 
walczyło z pożarem budynku 
mieszkalnego. Na szczęście nikt 
nie ucierpiał, ale straty mate-
rialne wstępnie oszacowano na 
ćwierć miliona zł. Straż pożarna 
nie wyklucza, że przyczyną tra-
gedii mogła być lekkomyślność 
lub zaniedbanie mieszkańców. 
Dwa dni po pożarze kontenerów 
na koszalińskiej budowie w So-
wieńskim Młynie w płomieniach 

zginął 68-letni mężczyzna. Zda-
niem strażaków biorących udział 
w akcji, tylko przypadek sprawił, 
że pozostali mieszkańcy budyn-
ku uszli z życiem i udało im się 
uratować niemal cały dobytek. 
– Najprawdopodobniej przyczy-
ną pożaru było zwarcie instalacji 
elektrycznej – przypuszcza mł. 
kapitan Sobajtis. Sprawą zajęła 

się policja. Po-
żary dotknęły 
także Słupsk. 
Najpierw ogień 
w ybuchł na 
dziesiątym pię-
trze wieżowca. 
Tu przyczyną 
była eksplozja 
niew yłączone-
go na noc tele-

wizora. Mimo groźnie wygląda-
jącej sytuacji nikt nie ucierpiał. 
Następnego dnia znów doszło do 
dwóch groźnych pożarów. Przy-
czyną jednego z nich był najpraw-
dopodobniej niedopałek papiero-
sa, z którym właścicielka miesz-
kania zasnęła na kanapie. Kobieta 
trafiła do szpitala z oparzeniami 
stóp, rąk i ramion. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że głupota by-
ła także powodem niewielkiego 
pożaru na budowie słupskiego 
szpitala. Prawdopodobnie ogień, 
który doszczętnie zniszczył ba-
rakowóz, przeniósł się z wypa-
lanych traw. Widać że, mimo re-
gularnych apeli strażaków o roz-
sądek, niektórym wciąż brakuje 
wyobraźni. 

Karolina Pawłowska

kurs dla fotografów  
i kamerzystów 
Kamerzyści i fotografowie mogą posze-
rzyć swoje umiejętności. 12 kwietnia orga-
nizowane jest szkolenie, które upoważni 
do fotografowania celebracji liturgicznych. 
Zajęcia poprowadzi ks. mgr lic. Andrzej 
Korpusik, proboszcz parafii Sianów. Kurs 
rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa 
sześć godzin. Wszyscy uczestnicy powin-

ni przywieźć ze sobą rekomendację księ-
dza proboszcza parafii zamieszkania oraz 
dotychczas robione fotografie i filmy.

rekolekcje  
w koszalinie
Centrum  Edukacyjno-Formacyjne  ser-
decznie zaprasza wszystkich chętnych na 
rekolekcje. Odbędą się one w następujących 
terminach:  

4–6 kwietnia: rekolekcje dla małżeństw 
organizowane przez siostry szensztackie
18–20 kwietnia: spotkania małżeńskie
30 kwietnia do 4 maja: warsztaty dla 
scholi parafialnych organizuje Ruch Światło–
Życie
3–4 maja: weekend dla narzeczonych orga-
nizuje ks. Andrzej Wachowicz
23–27 czerwca: rekolekcje dla matek orga-
nizują siostry szensztackie. 
Informacji na temat spotkań  udziela Marta 
Łopatka z CEF, tel. tel. 094-340-98-00. •

zaproszenia
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Z płonących 
kontenerów 
na budowie 
koszalińskiego 
Centrum 
Handlowego 
Forum 
ewakuowano 
ponad  
100 osób
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9 miesięcy  
przed Bożym 
Narodzeniem 
Kościół obchodzi 
jako symboliczną 
datę wcielenia 
Syna Bożego. 
Wspomnienie 
tego wydarzenia 
podkreśla, że Bóg 
zaczął realne, 
ludzkie życie  
od poczęcia się 
w łonie matki. 

W tym roku obchody Die-
cezjalnego Dnia Świętości 

Życia pod przewodnictwem bp. 
Edwarda Dajczaka odbyły się 
w  pilskiej parafii pw. Świętej 
Rodziny.

Modlitewna tarcza
Ważną częścią uroczystości 

była Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego Zagrożonego Zagładą, 
do której przystąpiła duża gru-
pa wiernych, przyjmując pod 
duchową opiekę dzieci poczęte, 
których przyjście na świat jest 
zagrożone. – To wielkie zadanie 
dla nas, żeby dbać o życie i u po-
czątku, i u schyłku życia, aby by-
ło godne. To piękne, że w dzień 
świętości życia tak wiele osób 
podejmuje się duchowej adopcji 
nieznanego sobie dziecka – mó-
wi salezjanin o. Błażej Idczak. 
Zainteresowanie akcją potwier-
dzają znikające w szybkim tem-
pie deklaracje o adopcji. – Jest 
zadaniem nas wszystkich przyj-
mowanie życia ludzkiego jako 
daru, który należy szanować, 
chronić i wspierać, który wyma-
ga opieki i troski – apelował bp 
Edward Dajczak. Duchowa adop-
cja to spore wyzwanie. Świado-
mość, że nowo poczęte życie jest 
gdzieś zabijane, wzmaga potrze-
bę, by je chronić właśnie przez 
modlitwę. – Podjęcie się takiej 

adopcji jest rzeczą mobili-
zującą, bo różnie to bywa 
z modlitwą w życiu czło-
wieka. Łatwiej sięgnąć 
po różaniec wiedząc, że 
od tej modlitwy zależy 
życie człowieka – oce-
nia o. Błażej. – Bardzo 
często ma to wymiar 
ekspiacji. Zachęca się, żeby ko-
biety, które popełniły grzech 
aborcji, podjęły adopcję ducho-
wą. Okazuje się, że to bardzo po-
maga, przynosi ulgę. Zdaniem 
ks. prałata Stanisława Oracza, 
Dzień Świętości Życia to 

powszechne 
zobowiązanie

– Życie jest święte – wyja-
śnia. – Kościół mówi o tym nie 
tylko do swoich wiernych, ale 
i do szerszego ogółu, do ludzi, 
którzy mają wątpliwości, uczest-
niczą w polemice, prowadzonej 
w parlamencie i w mediach. Du-
chowa adopcja dziecka poczęte-
go, która integralnie wiąże się 
z dzisiejszym świętem, jest dla 
nas wyjściem naprzeciw tym 
problemom, które wszyscy za-
uważamy.

W przygotowanie tej uro-
czystości zaangażowały się pa-
rafialne wspólnoty, zwłaszcza 
panie pracujące w poradnictwie 
rodzinnym. – Kiedyś, a w porad-
nictwie jestem już osiemnaście 
lat, ludzie mówili, że życie zaczy-
na się po porodzie, w tej chwi-
li prawie sto procent par mówi 
jednomyślnie: życie od poczęcia 
– zauważa Eleonora Skibińska, 
doradca życia rodzinnego, od-
powiedzialna za dekanat pilski. 
– Ale kiedy zbieraliśmy podpisy 
w obronie życia poczętego, to by-
ło mi bardzo przykro, nikt mi się 
nie podpisał... ani w poradni, ani 
w szkole rodzenia. Ludzie zdawa-
łoby się otwarci i czekający z ra-
dością na swoje dziecko, które ma 
się urodzić. Same doradczynie 
włączają się w dzieło duchowej 
adopcji każdego roku. – Podpisu-
jemy deklarację razem z mężem 
i córką od pięciu lat. Mamy więc 

troje własnych dzieci i gromadkę 
adoptowanych duchowo – dodaje 
Renata Szczech z Róży Wielkiej. 
Zobowiązawszy się do duchowej 
adopcji, należy przez dziewięć 
miesięcy codziennie odmawiać 
jedną tajemnicę różańcową oraz 
specjalną modlitwę w intencji 
dziecka i jego rodziców. Do mo-
dlitwy można dołączyć dowolnie 
wybrane dodatkowe postanowie-
nia, np. częstsze przystępowanie 
do sakramentów, post czy walkę 
z nałogiem.

Podczas uroczystości roz-
strzygnięto również konkursy 

dla dzieci i młodzieży: plastycz-
ny „Cud Życia” i fotograficzny 
„Kocham Życie”, zorganizowane 
przez Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” oraz Referat 
Duszpasterstwa Rodzin diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej.

Beata Stankiewicz

Najważniejsza misja świata
Ks. Andrzej Wachowicz, diecezjalny duszpasterz 
rodzin diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
– duchowa adopcja jest wielką promocją życia. 
trzeba mówić o duchowym życiu, trzeba zadbać, 
żeby życie było. dlatego prosimy o modlitwę przez 
dziewięć miesięcy za osoby, które są w stanie 

błogosławionym i których dzieci są zagrożone aborcją. a to jest 
największe nieszczęście, bo to po prostu zbrodnia – postawić 
się na miejscu Pana Boga, który jest Panem życia i śmierci. 
dlatego się mobilizujemy, aby wspomóc te osoby – i tu nie 
myślę tylko o kobietach, ale również o mężczyznach, o ojcach, 
którzy częściej są bardziej winni aniżeli kobiety. myślę tutaj 
także o ginekologach i pielęgniarkach. za nich wszystkich się 
modlimy, a przede wszystkim, żeby to dziecko się urodziło i żeby 
wniosło radość w rodzinę, bo często tak jest, że dziecko wnosi 
ze sobą jedność małżeńską, jednoczy małżonków. tak jak ojciec 
Święty powiedział, ci, którzy podejmują duchową adopcję życia 
poczętego, są obrońcami życia, i to jest najważniejsza misja  
na świecie. 

Diecezjalny Dzień Świętości Życia w Pile

Duchowa misja

Podjęcie duchowej 
adopcji mobilizuje. 
Łatwiej sięgnąć po 
różaniec wiedząc, że od 
tej modlitwy zależy życie 
człowieka
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Pamięć i trwanie
K s i ą d z  Woj c i e c h 

Wojtowicz tak wspo-
mina swoje ostatnie 
spotkanie z wielkim 

rodakiem:  – Pod koniec stycz-
nia 2005 roku, zgodnie z trady-
cją, wraz z innymi studentami, 
kapłanami Kolegium Polskiego 
w Rzymie, kolędowaliśmy z  
Janem Pawłem II. Pamiętam, 
że tego wieczoru cierpiał, wy-
dawał się nawet fizycznie nie-
obecny, ale mimo to na koniec 
znalazł dla każdego z nas dobre 
słowo.   Kiedy podszedłem, aby 
osobiście zamienić choć kilka 
słów z Ojcem Świętym, Papież 
wyciszonym, słabym głosem po-
wiedział: „A, Koszalin… Biskup 
Ignacy Jeż… Tak, pamiętam. 
1991 rok i wtedy padało”. Ksiądz 
Wojciech zwraca także uwagę, 
że najważniejsze jest, by mądrze 
„zagospodarować” spuściznę po 
Papieżu. 

– Mówiąc o sposobie czcze-
nia pamięci Jana Pawła II wska-
załbym przede wszystkim na 
potrzebę głębokiej refleksji nad 

jego nauczaniem. Jeśli śledzi się 
rysy jego duchowości czy anali-
zuje nauczanie, to owo „wypłyń 
na głębię” staje się głównym mo-
tywem. Marsze, pomniki są po-
trzebne i wskazane, ale nie wy-
starczą.   •

Papieska 
rocznica. Były 
marsze, koncerty, 
wspomnienia, 
wspólne 
śpiewanie 
„Barki”. Jednak,  
co najważniejsze, 
nie zabrakło 
szczerej 
modlitwy za 
Jana Pawła II. 

tekst
Karolina Pawłowska

kpawlowska@goscniedzielny.pl
Piła. Kilka tysięcy mieszkańców Piły zgromadziło się  pod pomnikiem Jana Pawła II  
na placu Zwycięstwa. O godz. 20.30 rozpoczęła się tam uroczysta Msza św. i Różaniec  
w intencji szybkiej beatyfikacji Papieża
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Kołobrzeg. Bazylika była wypełniona po brzegi. Po Mszy św. 
dziękczynnej za życie i posługę Jana Pawła II  wystawiono 

misterium papieskie pt. „Ufać Bogu aż do śmierci” w reżyserii 
Jacka Pechmana i Ryszarda Czepulonisa.  

Wyjątkowym wydarzeniem artystycznym był występ 
sopranistów Marcela i Nikodema Legunów z towarzyszeniem 

orkiestry Filharmonii Koszalińskiej
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Koszalin. Około 10 tys. wiernych uczestniczyło w marszu 
modlitewnym (po prawej), zorganizowanym z okazji 3. rocznicy 
śmierci sługi Bożego Jana Pawła II. Wierni przeszli ulicami 
miasta sprzed pomnika Jana Pawła II do kościoła pw. Ducha 
Świętego, gdzie w 1991 roku modlił się Papież. Spotkaniu 
przewodniczył bp Edward Dajczak, który był wzruszony 
zaangażowaniem koszalinian. – Myślę, że dziś Ojciec Święty 
jest bardziej dumny z tego, że jest honorowym obywatelem 
miasta Koszalina. Będzie mógł się do nas łatwiej przyznać tam, 
w niebie, bo go nie zawiedliście! – powiedział biskup
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Słupsk. W kościele Mariackim w Słupsku  zaprezentowano 
prawykonanie Mszy Serca Ubogiego, monumentalnego 
dzieła słupskiego kompozytora prof. Leszka Kułakowskiego.
Monumentalne dzieło wykonało blisko 250 artystów. 
Zaśpiewały połączone chóry: Iuventus Cantans Akademii 
Pomorskiej, Chór Fantazja i Chór Państwowej Szkoły Muzycznej 
II stopnia, Cantores Veiherovienses oraz Cartusia. Zagrali 
słupscy filharmonicy pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza.  
Jako soliści wystąpili Magdalena Gruszczyńska-Wojtczak 
(sopran), Wiesława Maliszewska (alt), Piotr Kusiewicz (tenor) 
i Piotr Lempa (bas). 
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Sianów. W sadzeniu papieskiego drzewka ku 
czci Benedykta XVI  oprócz proboszcza parafii 
w Sianowie, burmistrza i leśniczego uczestniczyły 
przewodnicząca Rady Miejskiej Kazimiera Janowicz 
i przedstawicielka najmłodszego pokolenia 
mieszkańców 7-letnia Gosia Kałwak. Na uroczystość 
upamiętniającą trzecią rocznicę śmierci Papieża 
Polaka przyszła z mamą Krystyną. Z ogromnym 
zapałem kopała ziemię, by dać miejsce pamiątkowej 
roślinie. Obiecała, że będzie jej doglądać. Od roku 
rośnie lipa, która nosi imię Jana Pawła II.
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Białoruski zespół tańca

Zatańczyć w Polsce
Każdego roku 
młodzieżowe 
schronisko 
w Duninowie gości 
młodych artystów 
z Białorusi. W kraju 
swoich dziadków 
znajdują rodzinną 
atmosferę, a przy 
okazji odwiedzają 
miejsca, które znają 
tylko z opowiadań. 

Za gościnę odwdzięczają się 
tym, co potrafią najlepiej – 

śpiewem i tańcem. 

Taniec w programie 
szkolnym

Mecenasem i pomysłodaw-
cą zapraszania do Polski utalen-
towanej białoruskiej młodzieży 
jest ks. Jerzy Wyrzykowski, pro-
boszcz duninowskiej parafii pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej. – 
W marcu gościliśmy grupę „Wo-
jaż”, która prezentowała swoje 
umiejętności w okolicznych słup-
skich i usteckich szkołach oraz 
w odpowiedzi na zaproszenie ks. 
Jana Oleskiego pojecha-
ła do Koczały – wyjaśnia 
duszpasterz. – W czerw-
cu przyjedzie do nas ko-
lejna grupa i już otrzy-
mują zaproszenia na 

występy. Poprzednie grupy bale-
towe wystawiały swój program 
w Filharmonii Bałtyckiej, dwie 
z nich były w Sopocie u ks. Dariu-
sza Dobka, w Rzeczenicy, w WSD 
w Koszalinie, w Centrum Szkole-
nia Marynarki Wojennej w Ust-
ce, u studentów Akademii Pomor-
skiej w Słupsku. – Ks. Jerzy, będąc 
w 2004 r. na rekolekcjach na Bia-
łorusi, poznał naszego probosz-
cza ks. Władysława Zawalniuka 
z Mińska, który otrzymał w cza-
sie pierestrojki kościół wcześniej 
zamieniony na teatr – opowiada 
o początkach polsko-białoruskiej 
współpracy Krystyna Bałabano-
wicz, opiekun grupy. Ks. Zawal-
niuk postanowił zatrzymać w od-
restaurowanej świątyni teatralne 
tradycje. Przy parafii działa obec-
nie siedem chórów, warsztaty te-
atralne oraz balet. – To wcale nie 
znaczy, że na Białorusi jest wię-
cej utalentowanych dzieci – śmie-
je się Alina Borisowa, scenograf 
grupy „Wojaż”. – U nas w pro-
gramie każdej szkoły są godziny 
tańca. 

U was wszystko jest inne
Chętnych na przyjazd do Du-

ninowa nigdy nie brakuje. – Na-
si dziadkowie i babcie czuli się 

Polakami – wyjaśnia 
Natalia. Między wy-
stępami starają się jak 
najwięcej zobaczyć, by 
mieć o czym opowiadać 
po powrocie do domu. – 

Byliśmy w Muzeum Chleba, oglą-
daliśmy panoramę Ustki z latarni 
morskiej – wylicza z przejęciem 
Olga. – W Słupsku oglądaliśmy 
wystawę polskiego artysty Wit-
kacego w Zamku Książąt Pomor-
skich i rękodzieło regionalne po-
morskiej kultury ludowej. Część 
wystawy poświęcona była ubio-
rom i haftom z naszych stron, 
z Białorusi. – No i wrażenie zro-
biła na nas sala konferencyjna 
w ratuszu z pięknymi witraża-
mi w oknach – dodaje Jana. Na 
pytanie, kto chciałby mieszkać 
w Polsce, niemal wszystkie ręce 
wystrzeliły do góry. – Wszystko 
tu jest inne – stara się wyjaśnić 
Maria. – Ludzie tutaj są życzli-
wi i radośni. Wyprawa do Polski 
jest też lekcją historii dla mło-
dych Białorusinów. – Poprzed-
nia grupa była latem w Szymbar-
ku. Ogromnym przeżyciem  dla 
uczestników była wystawa wago-
nów i autentyczny gułag z ziem-
lanką syberyjską, w której poko-
tem leżeli wychudzeni zesłańcy, 
również małe dzieci – wspomina 
opiekunka grupy. – Autentyczne 
zdjęcia okropnej męczarni wy-
głodzenia uświadomiły niezna-
ne młodzieży białoruskiej fakty 
gehenny polskich sybiraków. 

Mistyka wytańczona
Ks. Wyrzykowski przyznaje, 

że białoruskim artystom trudno 
się oprzeć. – Jesteśmy urzecze-
ni mistyką tańca i przebogatych 

strojów – mówi. – Nie bez powo-
du używam słowa „mistyka”. To, 
co oglądamy w perfekcyjnych 
formach baletu, dotyka nieskoń-
czonego piękna, które jest ich 
modlitwą. Kiedy byłem na tere-
nie Białorusi, poznałem ich pro-
blem z dotarciem do Boga, do 
wartości religijnych. Czas przed 
pierestrojką był czasem ateizmu. 
Ksiądz Zawalniuk, aby zostać ka-
płanem, musiał skończyć świec-
ką uczelnię, zrobił doktorat z eko-
logii, dopiero wtedy wypuszczo-
no go za granicę, gdzie skończył 
seminarium i został wyświęco-
ny na kapłana. Dzieci za przy-
należność religijną i uczestnic-
two w nabożeństwach były in-
wigilowane, a nawet trafiały do 
zakładów psychiatrycznych, co 
zdarzyło się pilotce, która opro-
wadzała mnie po Mińsku. Raz 
w dzieciństwie poszła z babcią 
do cerkwi na Mszę ofiarowaną za 
dziadka. Koleżanki z klasy zaczę-
ły się z niej wyśmiewać, że całuje 
kamień (jest tam zwyczaj całowa-
nia krzyża, często kamiennego). 
Zaczęła w szkole bronić swoich 
wartości religijnych, za co trafi-
ła do zakładu psychiatrycznego. 
Dzisiaj się to zmieniło, jest wol-
ność religijna, kościoły wcześniej 
zamienione na magazyny są od-
dawane, ale brakuje kapłanów. 
Na jednego kapłana przypada 
nieraz pod względem obszaru je-
den dekanat.

Katarzyna Banasik

Białoruskiej 
młodzieży 
podoba się  
w Polsce
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