
Wierni z parafii Świętego Ducha w 
Koszalinie znani są z dużego zaanga-

żowania w prace na rzecz parafii i miasta. 
Choć przy kościele prężnie działa Caritas, 
wciąż poszukują nowych sposobów pomo-
cy potrzebującym. Co ciekawe, potrafią przy 
tym działać zespołowo. Przed Świętami 
Wielkanocnymi parafianie zrzeszeni w 
Komitecie Obywatelskim Miasta Koszalina 
(przewodniczący Tadeusz Wołyniec) zorga-
nizowali zbiórkę darów w koszalińskich su-
permarketach. Pomogli druhowie z ZHR 
(harcmistrz Robert Reinert). Zebrane da-

ry tradycyjnie już pozwo-
lą zorganizować śniadanie 
wielkanocne dla bezdom-
nych na koszalińskim dwor-
cu autobusowym. W każde 
święta w śniadaniu uczest-
niczy ok. 150 osób. 

 ERA

BEZDOMNI PROSZENI NA ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Druhny 
(od lewej) Klaudia 
Kotowska, 
Weronika Pusz 
i Izabela Janicka 
z ZHR 
przyjmują dary 
od ofiarodawców

ZA TYDZIEŃ
  STRAŻACY – pełnią służbę 

dniem i nocą, zdarza się, że 
ryzykują dla nas życiem

  W Czaplinku jeszcze w tym 
roku powstanie POMNIK OJCA 
ŚWIĘTEGO

  Formacja i integracja, czyli 
PARAFIA WOJSKOWA w podsłup-
skim Rędzikowie
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KS. EDWARD 
SIENKIEWICZ

Dyrektor koszalińskiego GN

Zespół redakcyjny kosza-
lińskiej edycji „Gościa 

Niedzielnego” składa 
wszystkim Czytelnikom 
najserdeczniejsze życze-
nia paschalnej radości, 
którą przynosi zmar-
twychwstały Chrystus Pan 
i wiary, która jest z nadziei 
i która pozwala nie tylko 
przyjąć owoce zwycięstwa 
nad śmiercią Paschalnego 
Baranka, ale też świadczyć 
o nich wszędzie tam, gdzie 
zakorzeniło się zwątpienie, 
smutek oraz rezygnacja. 

Od dwudziestu lat uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Jastrowiu 
startują w konkursie na 
najładniejszą wielkanocną palmę.

Tak było też w tym roku. 
Uczniowie wspólnie z wycho-
wawcami i rodzicami wyplata-
li palmy, z którymi w Niedzielę 
Palmową szli na czele procesji. 
Kiedyś palmy osiągały długość 
kilkunastu metrów. Ostatnio za 
długość nie dolicza się już do-
datkowych punktów, więc wy-

konawcy poprzestają na trzy-, 
czterometrowych palmach. W 
tym roku zwyciężyła klasa IV a 
(wychowawca Anna Tomasz), 
drugą nagrodę „wyplotła” kla-
sa V b Barbary Borkowskiej, a 
trzecie miejsce przyznano kla-
sie VI c (Karina Kuczyńska). Ko-
lejne, równorzędne lokaty przy-
padły klasie IV d (Aleksandra 
Koralewska) i V e (Roberta Bra-
nowska) oraz klasom V a (Wio-
letta Kochanowska) i V d (Kata-
rzyna Wawrycz).

WALDEMAR KUJAWA

W poniedziałek 21 marca w 
Koszalinie podpisano umowę 
o świadczeniu pomocy przez 
Caritas.

Caritas będzie świadczy-
ła usługi higieniczne dla pod-
opiecznych koszalińskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Ocenia się, że 200 mieszkań-
ców Koszalina nie ma możliwo-
ści prania i kąpieli z powodu 
braku mieszkania, wody, prądu 
lub z powodu choroby. Kosza-
lińska Caritas dysponuje dwo-
ma prysznicami, dwiema pralka-
mi automatycznymi oraz zapa-
sem bielizny. Skierowania będą 
wystawiać pracownicy socjalni z 
poszczególnych rejonów miasta. 
Jak podkreśla Małgorzata Szym-
czyk z koszalińskiego MOPS-u, 
niektóre z tych osób, szczegól-
nie bezdomnych, trzeba będzie 
zachęcać do skorzystania z tej 
formy pomocy. Umowę podpi-
sali ks. Paweł Brostowicz, dyrek-
tor diecezjalnej Caritas, oraz An-
drzej Miarka, dyrektor MOPS w 
Koszalinie.  ERA

Caritas poszerza 
działalność

Co nowego?

Dochowują wierności tradycji

Palmy z Jastrowia

Palmy wykonane przez jastrowskie dzieci prezentują się okazale
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Dostojny i piękny

SARBIA. Stary, bo liczący so-
bie 700 lat kościół pod we-
zwaniem Jana Chrzciciela 
w Sarbi, w lecie jest otoczo-
ny zasłaniającym go rzędem 
drzew. Dopiero zima wydoby-
wa całe piękno średniowiecz-
nej świątyni. Kościół ufundo-
wał rycerz Stabberin w 1310 
roku. Początkowo był drew-
niany, lecz 40 lat później po-
wstał na jego miejscu murowa-
ny i w takim stanie dotrwał do 
dzisiaj. W kruchcie pod wieżą 

można obejrzeć chrzcielnicę 
gotycką, wykutą przez kamie-
niarzy gotlandzkich w mięk-
k im porowatym wapieniu 
muszlowym. W prezbite-
rium znajduje się późnogo-
tycki krucyfiks z XV wieku, 
który wraz z figurami Matki 
Bożej i św. Jana tworzy gru-
pę Ukrzyżowania. Ciekawostką 
jest przedmiot trzymany w 
lewej ręce przez św. Jana. 
Najprawdopodobniej jest to... 
butelka wina.

SŁAWNO. Na imię ma Cleo 
(to od Kleopatry) i ma już kilka 
tygodni. Urodziła się w mroźny 
dzień przy szalejącej śnieżycy, 
w małym ogrodzie zoologicz-
nym, który zakłada w Sławnie 
pasjonat i miłośnik zwierząt 
Artur Pyka. W przyszłości ma-
ją tutaj być jeszcze alpaki i ge-
pardy. Teren ogrodu zostanie 
obsadzony rzadkimi okazami 
drzew i krzewów. Jak podkre-
śla A. Pyka, ogród ma przede 
wszystkim spełniać funkcję 
edukacyjną.
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Maleństwo Cleo

Cuda wielkanocne

FUNDACJA POLSKO-NIE-
MIECKIE POJEDNANIE wy-
płaca zasiłki w ramach pro-
gramu pomocy hu-
manitarno-socjalnej 
dla ofiar nazizmu. 
Łączna kwota prze-
znaczona na ten cel 
przekracza 1,7 milio-
na złotych. Z wsparcia ko-
rzystają bezpośrednie ofiary 
prześladowań nazistowskich 
(program nie dotyczy spadko-

bierców), którzy znajdują się 
w trudnej sytuacji material-
nej i życiowej. Poszkodowani 

mogą liczyć na jedno-
razowy zasiłek lub re-
fundację części kosz-
tów poniesionych 
m.in. na zakup le-
ków, sprzętu rehabili-

tacyjnego, pobytu w sanato-
rium. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie www.
fpnp.pl.

CZAPLINEK. ZŁOCIENIEC. 
W wielu miejscowościach die-
cezji ogłaszane są konkursy 
na prace związane z symbo-
liką świąteczną. Ośrodek kul-
tury w Złocieńcu wspólnie z 
parafią św. Jadwigi Królowej 
(proboszcz ks. Krzysztof 
Mazur) organizuje wystawę 
„Palmy i pisanki wielkanoc-

ne”. Z kolei ośrodek kultury 
w Czaplinku ogłosił konkurs 
dla dzieci i młodzieży „Cuda 
wielkanocne”. Organizatorzy 
w niczym nie ograniczają po-
mysłowości dzieci, oceniane 
będą zarówno pisanki i pal-
my, jak i rysunki ukazujące 
wielkanocne obrzędy, hafty 
i stroiki.

KOŁOBRZEG. Trwa przebu-
dowa kołobrzeskiego portu. 
Zachodni falochron ma zo-
stać całkowicie rozebrany, 
dno pogłębione do około 7,5 
metra. Nowy falochron bę-
dzie miał 450 metrów długo-
ści. Poszerzone zostanie wej-
ście do portu. Teraz mogą 
tu zawijać statki maksymalnie 

75-metrowe, po moderniza-
cji bezpiecznie wpłyną nawet 
100-metrowe. Z powodu prac 
ruch na torze wodnym odby-
wa się tylko przez sześć go-
dzin na dobę. Modernizacja 
portu ma się zakończyć za 
dwa lata. Koszt wszystkich 
prac oszacowano na 150 mi-
lionów złotych.

Przebudowa portu 

Fundacja wypłaca zasiłki

Kościół w Sarbi w zimowej krasie

W Czaplinku i Złocieńcu każdy może spróbować swoich sił w wielkanocnych 
konkursach

ZWIERZYNA LEŚNA, to 
jedno z naturalnych bo-
gactw regionu środkowo-
pomorskiego. Niestety, zi-
ma daje się we znaki rów-
nież sarnom, jeleniom i dzi-
kom. Mrozy i głęboka pokry-
wa śnieżna powodują, że nie 
mogą one dotrzeć do pokar-
mu. Pamiętają o tym służ-
by leśne, myśliwi i członko-
wie szkolnych kół miłośni-
ków przyrody, dokarmiając 
w okresie zimy zwierzęta. 

Pamiętają o zwierzętach

Zima to okres trudny również dla 
zwierzyny leśnej
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Pamiętali o żołnierzach

Uważajcie na siebie!
Dzieci z Koszalina przygotowały 
kartki z życzeniami świąteczny-
mi dla polskich żołnierzy 
przebywających w Iraku.

„Polska Wielkanoc w Ira-
ku” – tak brzmiał tytuł kon-
kursu, na który nadesłano po-
nad 200 prac. Wszystkie wy-
konane przez młodych ar-
tystów kartki świąteczne – 
jeszcze przed wysłaniem ich 
do Iraku – można było obej-
rzeć na wystawie zorganizo-
wanej w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Koszalinie. Tym ra-
zem dzieci, oprócz zwyczajo-

wych życzeń, dodawały kilka 
słów od siebie. „Szybko wra-
cajcie z Iraku do ojczyzny” 
– przynagla Tomek Mazano-
wicz, uczeń szkoły podstawo-
wej. „Uważajcie na siebie!” – 
napomina niewiele starsza od 
niego Beata Balonis. Konkurs 
zorganizowali młodzi działa-
cze: Łukasz Sendlewski, Mar-
cin Maślanka, Przemek Jago-
dziński i Jarek Kalenik.  ERA

W pierwszy poniedziałek i wto-
rek kwietnia obchodzony będzie 
w diecezji Dzień Świętości 
Życia. W tym dniu w sposób 
szczególny Kościół wzywa do 
obrony życia, zwłaszcza dzieci 
nienarodzonych.

Najwięcej będzie dzia-
ło się w Koszalinie i Słup-
sku. Główne uroczystości w 
Koszalinie rozpoczną się w 
poniedziałek 4 kwietnia w  
parafii Ducha Świętego.  
O godzinie 16.00 w auli 
Szkoły Katolickiej pod ha-
słem „Wybierz ży-
cie” odbędzie się 
spotkanie z Ewą i 
Lechem Kowalew-
skimi z Gdańska. 
O godzinie 18.00 
w kościele para-
fialnym zostanie 
odprawiona Msza 
święta pod prze-
wodnictwem bi-
skupa diecezjalne-
go Kazimierza Ny-
cza. Podczas Eu-
charystii odbędzie się ce-
remonia duchowej adop-
cji dziecka poczętego. Nato-
miast w Słupsku Dzień roz-
pocznie się we wtorek 5 
kwietnia spotkaniem o go-
dzinie 17.00 w siedzibie „Ci-

vitas Christiana” (ul. Pade-
rewskiego 9). 

Dzień Świętości Życia, 
obchodzony w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, 
wszedł na stałe do kalenda-
rza liturgicznego. Z obcho-
dami wiąże się Dzieło du-
chowej adopcji Dziecka Po-
czętego. Jest to zobowiąza-
nie otoczenia opieką niena-
rodzonego dziecka. Jak wy-
jaśnia ks. K. Włodarczyk, du-
chowa adopcja polega na 
tym, że codziennie przez 9 
miesięcy odmawiamy krótką 

modlitwę, rozwa-
żamy jedną tajem-
nicę Różańca św. 
oraz możemy pod-
jąć dodatkowe po-
stanowienia (czę-
sta spowiedź i Ko-
munia św., czyta-
nie Pisma Święte-
go, post, pomoc 
p o t r z e b u j ą c y m , 
ofiarowanie swo-
jego cierpienia, 
dodatkowe mo-

dlitwy). Ks. Krzysztof Wło-
darczyk zaznacza, że osoby, 
które nie wezmą udziału w  
uroczystościach diecezjal-
nych, mogą podjąć Dzieło 
Duchowej Adopcji w swoich 
parafiach.  ERA 

Troska o życie nienarodzone

Dzień Świętości Życia

Daria Lamkowska, 
uczestniczka konkursu, 

na tle świątecznych 
kartek

Biskup Czesław Domin patronem

W Darłowie  
będzie hospicjum 

We wtorek 15 marca  
w Darłowie uroczyście 
zainaugurowano działalność 
Hospicjum Domowego  
im. Księdza Biskupa  
Czesława Domina.

Dokument powołujący ho-
spicjum do życia podpisano 
podczas Mszy świętej w dar-
łowskim kościele św. Gertrudy. 

Podpisy złożyli ks. Paweł Bro-
stowicz (na zdjęciu, z lewej), 
dyrektor diecezjalnej Caritas 
oraz ks. Rafał Stasiejko (z pra-
wej).  W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele władz wo-
jewódzkich  i samorządowych, 
komendanci lokalnych jedno-
stek Marynarki Wojennej, Stra-
ży Granicznej, Policji i Stra-
ży Pożarnej oraz liczne grono 
przyjaciół hospicjum. ERA

 Więcej na s. VII
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„Ruch feministyczny 
bardzo jest potrzebny 

Kościołowi” – przekonywała 
Elżbieta Adamiak najpierw 

kleryków seminarium duchownego 
w Koszalinie, 

a później uczestników spotkania 
w szkole katolickiej 

przy parafii Ducha Świętego. 

tekst  
KS. EDWARD SIENKIEWICZ

Elżbieta Adamiak jest doktorem 
teologii, adiunktem w Zakła-
dzie Teologii Dogmatycznej 
na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Od lat zajmuje się zagad-
nieniami feminizmu. Twierdzi, że wie-
le osób nawet nie uświadamia sobie, 
jak wiele dóbr płynie dla chrześcijan z 
zaangażowania w obronę godności ko-
biety i przywrócenia, a także zagwa-
rantowania należnego jej miejsca w 
społeczeństwie i w Kościele. 

Dwie fale

Znawcy problemu wyróżniają najczę-
ściej dwie fale feminizmu (niektórzy mó-
wią również o trzeciej). Pierwsze pro-
testy kobiet miały miejsce w pierw-
szej połowie XIX wieku. Kobiety doma-
gały się uczestnictwa w życiu publicz-
nym, uznania ich prawa do wykształce-
nia i wyboru męża. Idea wyzwolenia ko-
biet pojawiała się również w pismach 
mężczyzn – filozofów: J.J. Rousseau,  
J. S. Milla. Za początek tej pierwszej fali 
uznaje się zgromadzenie kobiet w 1848 r. 
w Seneca Falls (USA), gdzie domagały się 
one przede wszystkim prawa do głosowa-

nia. Stąd wzięło się określenie „sufrażyst-
ki” (ang. suffrage – prawo do głosowania). 
Prawa wyborcze uzyskały kobiety w roku 
1868 w stanie Wyoming, (w Polsce dopie-
ro w 1918 roku). Ruch zajmował się także 
warunkami i możliwościami pracy zawo-
dowej kobiet oraz równej płacy za tę sa-
mą pracę. Idee tak zwanej drugiej fali sze-
rzą się od  1963 r., kiedy to została wyda-
na książka B. Friedan „Mistyka kobieco-
ści”. Przeprowadzone badania wskazywa-
ły wówczas negatywny wpływ na świado-
mość kobiet sytuacji, kiedy ograniczały się 
one do roli gospodyń domowych i matek. 
Domagano się więc udziału kobiet w ży-
ciu politycznym, ekonomicznym i prywat-
nym na takich samych zasadach jak męż-
czyźni. W Europie Zachodniej do powsta-
nia drugiej fali przyczynił się ruch studenc-

Promocja kobiety jako znak czasu

Feministki w Kościele?

Elżbieta Adamiak od lat zajmuje się zagadnieniami feminizmu
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TEOLOGIA FEMINISTYCZNA
rozwija się od końca lat 60. XX wieku. Podstawę 
tej koncepcji teologii wyznaczają doświadcze-
nia wiary i życia, cierpienia, marginalizacji i 
dyskryminacji, ale też wyzwolenia i wolności 
kobiet. Pragnie ona rozpoznać, nazwać, skryty-
kować i dążyć do przezwyciężenia struktur pa-
triarchatu w społeczeństwie i Kościele. Jej głów-
nymi przedstawicielkami są: M. Daly, C. Halkes,  
E. Gössmann, E. A. Johnson, H. Meyer-Wilmes, 
E. Moltmann-Wendel, R. Radford Ruether, L. M. 
Russel, L. Schottroff.





ki (1968 r.), który wywołał nowe tematy, 
takie jak problemy zdrowia kobiet, nowe 
metody regulacji poczęć, aborcji i sprawę 
przemocy wobec kobiet. W Polsce wol-
ne inicjatywy feministyczne możliwe by-
ły dopiero po roku 1989. Lata 80. aż do 
roku 1990 nazywa się niekiedy trzecią fa-
lą lub postfeminizmem. Jego przedstawi-
cielki krytykują występowanie niektórych 
grup w imieniu wszystkich kobiet, nie do-
strzegających różnicy ras, kultur, religii i 
narodowości.

Liberalny,  socjalistyczny, 
radykalny
Feminizm liberalny za główne miej-

sce dyskryminacji kobiet uważał regula-
cje prawne i dążył do zrównania pozycji 
prawnej kobiet i mężczyzn. Jednak oprócz 
zrównania wobec prawa ów nurt femini-
zmu prowadził niekiedy do maskuliniza-
cji, co było krytykowane także przez femi-
nistki. Z kolei feminizm socjalistyczny usi-
łował przeciwdziałać dyskryminacji kobiet 
na płaszczyźnie stosunków pracy i pro-
dukcyjnych, pomijając przy tym sferę pry-
watną oraz intymną w relacji kobiet i męż-
czyzn. Brak ten starał się nadrobić inny 
nurt, tzw. feminizm radykalny, wskazujący 
na patriarchalną organizację sfery seksu-
alnej i prokreacji. Właśnie temu nurtowi, 
dzięki większemu niż gdzie indziej ujaw-
nieniu różnic kulturowych, zawdzięczamy 
rozróżnienie pomiędzy płcią biologiczną 
a kulturową.

Nowy feminizm

Jak zauważyła Elżbieta Adamiak, ruch 
feministyczny postrzegany jest często ja-
ko wrogi Kościołowi, co – jej zdaniem – 
jest nieporozumieniem i wynika z bra-
ków teologii, redukowania roli kobiet 
w Kościele i mocno zawężonego obrazu 
chrześcijaństwa, który prezentują femi-
nistki należące do bardziej radykalnych 
nurtów tego kierunku. Wypada jednak 
dostrzec w łonie Kościoła pewną ewo-
lucję w stosunku do ruchu kobiet, poja-
wiającą się na przełomie XIX i XX wie-
ku. Za przełomowy moment E. Adamiak 
uważa słowa Jana XXIII z encykliki Pacem 
in terris, uznające promocję kobiet za je-
den ze znaków czasu. Kolejnym krokiem 

były dokumenty Soboru Watykańskiego 
II, w których pojawiły się zdania o rów-
ności kobiet i mężczyzn oraz o więk-
szym uczestnictwie kobiet w działalno-
ści apostolskiej Kościoła. Nauczanie to 
kontynuował Paweł VI, a zwłaszcza Jan 
Paweł II, który wydał odrębny doku-
ment, poświęcony problematyce kobie-
cej – list apostolski Muleris dignitatem (O 
godności i powołaniu kobiety). W wielu 
innych dokumentach Papież wzywa do 
coraz większego zaangażowania kobiet, 
aż do wezwania ich do tworzenia „no-
wego feminizmu”, a społeczeństwa i Ko-
ściół do zapewnienia tej działalności od-
powiedniej przestrzeni. 

Kobiety są ludźmi

Ruch feministyczny, który przeni-
ka także do Kościoła i staje się pod-
stawą tak zwanej teologii feministycz-
nej, można rozumieć – przekonywa-
ła E. Adamiak – jako próbę uświado-
mienia ludziom wierzącym w Jezusa 
Chrystusa, że w założonym przez Nie-
go Kościele są również kobiety. Wyda-
je się jednak, że stan tej świadomo-
ści nie zajmował specjalnie prelegent-
ki. O wiele ważniejsze wydawało się 
jej natomiast zwrócenie uwagi na licz-
ne przykłady dyskryminacji kobiet, wo-
bec których, jak twierdzi E. Adamiak, 
stanowisko Magisterium Kościoła i po-
stawa ludzi wierzących są ciągle nieza-
dowalające. Stąd też podstawowym ce-
lem zaangażowanych w ten ruch osób 
jest wpływanie przez różne inicjatywy 
i działania, także przez różnego rodza-
ju akcje informacyjne, na zmianę po-
staw ludzi wierzących i – według słów  
E. Adamiak – uświadomienie sobie, że 
„kobiety są ludźmi”. Służyć temu po-
winien przede wszystkim rozwój teo-
logii feministycznej, pomagającej zro-
zumieć, jak wiele dóbr Kościół dozna-
je dzięki rozwojowi ruchu feministycz-
nego. Trudno bowiem uznać za nor-
malną sytuację, w której kobiety są go-
rzej traktowane od mężczyzn. Wymow-
nym tego przykładem jest dla E. Ada-
miak znacznie mniejsza pensja kobiet 
niż mężczyzn, zatrudnionych na tym 
samym stanowisku i wykonujących ta-
ką samą pracę. 

Promocja kobiety jako znak czasu

Feministki w Kościele?

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

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
27 m

arca 2005

V

FEMINIZM
pochodzi od łacińskiego terminu femina – kobie-
ta. Pojęcie to oznacza wiele różnorodnych ruchów, 
działań społecznych i koncepcji teoretycznych, 
które mają na celu zwrócenie uwagi na dozna-
wanie przez kobiety niesprawiedliwości ze wzglę-
du na płeć (seksizm) oraz konieczność zmiany 
tej sytuacji przez uznanie pełnego człowieczeń-
stwa kobiet. Poszczególne nurty feminizmu róż-
nią  się między sobą w ocenie przyczyn dyskrymi-
nacji oraz ukazywaniu miejsc i obszarów, w któ-
rych złe traktowanie kobiet jest szczególnie ra-
żące. Różnice występują także w proponowanych 
sposobach zwalczania czy też zaradzania dyskry-
minacji. Problemu nie ułatwia również bardzo 
różne rozumienie i definiowania człowieczeństwa 
w poszczególnych nurtach i charakter ruchu, któ-
ry staje się podstawą wyłaniania się ciągle nowych 
form i uznawania poprzednich za stare.



ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW 
pierwotnie odbywał się w I piątek Wielkiego 
Postu. Ustanowiono go pod koniec XIX wieku, 
w Kościele baptystycznym i metodystycznym. 
Inicjatorkom, pochodzącym z różnych Kościołów 
i wspólnot kościelnych, chodziło w tej inicjaty-
wie przede wszystkim o modlitwę w intencji ludzi 
słabych i pokrzywdzonych społecznie, bezrobot-
nych, a także imigrantów. W roku 1927 powstał 
Światowy Komitet Dnia Modlitw Kobiet, który po-
stanowił, że każdego roku kobiety z jednego kraju 
będą przygotowywały modlitwy, które następnie, 
w tym samym dniu, będą odmawiane na całym 
świecie w Kościołach chrześcijańskich. Tym dniem 
jest obecnie pierwszy piątek marca. Ostatnie na-
bożeństwo zostało przygotowane przez Polki, na-
leżące do 9 Kościołów, zrzeszonych w Polskim 
Komitecie Światowego Dnia Modlitw. We wspól-
nej modlitwie uczestniczyło 170 krajów; w Polsce 
40 miejscowości. 
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Pomorskie zwyczaje wielkanocne

Śmigus, ale nie dyngus
Śmigus z dyngusem  
dzisiaj występują w parze.  
Nie zawsze tak było. 

Dwie tajemnice – śmierci i 
narodzin – zawsze rozbudza-
ły największe ludzkie emocje. 
W kulturach przedchrześcijań-
skich dominowały w obrzę-
dach i symbolice. Z nadejściem 
chrześcijaństwa pogańska sym-
bolika szybko została skojarzo-
na z cudem Zmartwychwsta-
nia, zaś pogańskie obyczaje – 
teraz już schrystianizowane – 
wytworzyły ogromną ilość lo-
kalnych odmian, składających 
się na mozaikę folkloru ludo-
wego. Bardzo wyraźnie widać 
to w ludowych zwyczajach po-
morskich.  

Kraszanki

Na Pomorzu do Świąt Wiel-
kanocnych przygotowywa-
no się bardzo starannie. Nie-
odzownym elementem były 
kraszanki, czyli jajka farbowa-
ne jednolitym kolorem, uzyska-
nym dzięki naturalnym barw-
nikom z liści, kory drzew, łu-
sek cebuli, szyszek, kwiatów 
malwy, rumianku, trzciny, łupin 
orzecha, liści pokrzywy oraz 
igieł modrzewiowych i wielu 
innych roślin. W niedzielę o 
najwcześniejszym świcie, mię-
dzy godziną 3 a 5, kiedy jesz-
cze było ciemno, męska mło-
dzież urządzała po wsiach gło-
śne przemarsze z bębnem, by 
zbudzić mieszkańców na rezu-
rekcję. Po śniadaniu wielkanoc-
nym, które przeciągało się do 
obiadu, młodzi wychodzili na 
wieś, aby wejść w rolę dyngow-
ników lub śmiguśników. Śmi-
gusa-dyngusa jeszcze wówczas 
nie było, występowały oddziel-
nie. Co ciekawe, oba używa-
ne dzisiaj słowa wywodzą się z 
gwary pomorskiej.

Szmaguster,  
czyli śmigus
Na Pomorzu znany był 

szmaguster, czyli „wielkanoc-

ne trącenie” albo swo-
isty sposób składania 
życzeń świątecznych 
za pomocą... rózgi. 
Słowo wywodzi się z 
niemieckiego Schmac-
kostern (schmecken – 
skosztować, posma-
kować, trącić; ostern 
– Wielkanoc), co Po-
morzanie przerobili na 
swój szmaguster. Stąd 
już blisko do szmagania, sma-
gania czy śmigania, co tłuma-
czy ogólnopolski śmigus. Zwy-
czaj symbolizował cierpienia 
Chrystusa, szczególnie Jego bi-
czowanie i okaleczenie cier-
niem. Już w Niedzielę Palmo-
wą chłopcy szli do lasu po 
brzozowe witki, by przez ty-
dzień moczone w wodzie na-
brały sprężystości. Tak przygo-
towaną „bożą rózgą” w Ponie-
działek Wielkanocny nękano 
dziewczęta, które odwzajem-
niały się chłopcom następne-
go dnia. Rózgowanie było dla 
dziewcząt karą za ich kuszenie 
i przesadną zalotność. Dziew-
częta niby się broniły, ale każ-
da chciała zostać wychłosta-
na. W przeciwnym razie mogło 
to oznaczać, że nie jest god-
na niczyjej uwagi. Wśród star-
szej młodzieży śmigus był wy-

razem zalotów. Chłop-
cy wybierali się do do-
mów swoich panien, 
bo powszechnie twier-
dzono, że kto mocniej 
smaga, ten bardziej 
kocha.

Dingnus,  
czyli dyngus

Słowo pochodzi 
od staroniemieckiego dingnus, 
dingnis, znaczy tyle, co okup 
czy wykupne. Był to datek go-
spodyń dla chłopców, zwa-
nych wielkanocnymi kolędni-
kami, odwiedzających domy z 
życzeniami świątecznymi. Ob-
rotni „dyngownicy” urządza-
li kolędę wielkanocną, cho-
dząc od chałupy do chału-
py. W swoich przyśpiewkach 
domagali się od gospodarzy 
daniny z jaj. Uzbierali nieje-
den mendel barwnych krasza-
nek, dlatego to oni najchęt-
niej uczestniczyli w zawodach 
jaj. Zabawa polegała na wza-
jemnym zderzaniu wierzchoł-
kami jajko o jajko. Wygrywał 
właściciel jajka nieuszkodzo-
nego, zabierając to stłuczone. 
Dopiero potem do tych od-
wiedzin i zawodów dołączo-
no starogermański lecz po-

gański jeszcze zwyczaj oble-
wania się wodą na znak ra-
dości z odejścia zimy. Kościół 
przypisał zwyczajowi symbol 
oczyszczającej mocy wody, 
co na Pomorzu przybrało for-
mę wielkosobotnich kąpieli 
nocnych w bieżącej wodzie. 

ERA

Na podstawie książki Romana 
Landowskiego „Dawnych obyczajów 
rok cały. Między wiarą, tradycją 
i obrzędem”, Wydawnictwo 
„Bernardinum” Pelplin 2000
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Święta 
Wielkanocne  
w obyczajowości 
ludowej 
związane były  
z odejściem złej 
zimy  
i nadejściem 
radosnej wiosny, 
symbolizującej 
nowe życie

PRZYŚPIEWKA 
DYNGOWNIKÓW 

Przyszliśmy tu po dyngusie, 
Powiemy wam o Chrystusie.  
W Wielki Czwartek, w Wielki 
Piątek Miał Pan Jezus wielki smu-
tek. Wielki smutek, wielkie ra-
ny, My są wszyscy chrześcija-
ny. Wy dawajcie, co Bóg każe:  
Po jajeczku i po parze. Choćbyście 
nam mendel dali, Bym wam  
bardzo dziękowali.
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Nazywano go „biskupem 
ubogich”. Zaledwie od czterech lat 
był biskupem koszalińsko- 
-kołobrzeskim, kiedy 
przedwczesna śmierć przerwała 
jego twórcze życie. Dzisiaj  
w diecezji powstają kolejne dzieła 
pod jego patronatem.

Był człowiekiem wielkiego 
działania, głębokiej modlitwy, 
ogromnego serca. W kolejną 
rocznicę śmierci w wielu miej-
scowościach diecezji modlono 
się i wspominano postać wybit-
nego biskupa.

W Koszalinie

Wieczorem w koszalińskiej 
katedrze odprawiona została 
Msza święta w intencji bpa Do-
mina. Przewodniczył bp Kazi-
mierz Nycz, towarzyszyli mu 
biskupi Ignacy Jeż oraz Paweł 
Cieślik. „Wszyscy, którzy go 
znaliśmy, wiemy, że był to pa-
sterz dobry, cechujący się nie-
zwykłą wrażliwością serca i de-
likatnością swojej osoby” – po-
wiedział bp K. Nycz. „Jeśli jaka-
kolwiek zmaza grzechu i winy, 
i coś do odpokutowania zosta-
ło po jego ziemskim bytowa-
niu, wypraszajmy łaski Boże-
go miłosierdzia dla niego i dla 

nas”. Po Mszy św. bi-
skupi, kapłani i wierni 
przeszli do krypty pod 
wieżą katedry, gdzie 
znajduje się grobowiec 
Biskupa, by wspólnie 
odmówić modlitwę 
„Anioł Pański”.

W Darłowie

Hospicjum Domowe im. 
bpa Czesława Domina, które 
powołano do życia 15 marca, 
obejmować będzie swoim za-
sięgiem cały powiat sławieński. 
„Na początek jesteśmy 
w stanie zaopiekować 
się 40 osobami” – mó-
wi ks. Rafał Stasiejko, 
wikariusz i przewod-
niczący parafialnej Ca-

ritas. Pracować będą 
głównie wolontariu-
sze. Już zgromadzo-
no potrzebny sprzęt 
– ambulans przeka-
zany przez diecezję 
płocką, łóżka prze-
c i w o d l e ż y n o w e , 
urządzenia do po-

dawania tlenu i płynów infu-
zyjnych. Podczas Mszy świę-
tej podpisano akt założyciel-
ski Hospicjum. Wierni urządzili 
pokaz solidarności z chorymi, 
ustawiając się w kolejce do ko-
sza, do którego zbierano datki 

na hospicjum. Homilię 
głosił ks. Paweł Bro-
stowicz. „Nie bał się 
kochać” – powiedział 
o zmarłym Biskupie. 

ERA

Rocznica śmierci bpa Czesława Domina

Nie bał się kochać BP CZESŁAW DOMIN 
Ordynariusz ko-
szal ińsko-ko-
łobrzeski w la-
tach 1992–1996. 
Ur. 6.07.1929 w 
Michałkowicach 
koło Siemianowic Śląskich. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 
1953 roku, a w roku 1970 mia-
nowany został biskupem pomoc-
niczym katowickim. Przez 15 lat 
był przewodniczącym Komisji 
Charytatywnej Episkopatu Polski 
oraz pierwszym dyrektorem 
Caritas Polskiej po jej odrodze-
niu w 1990 roku. Ogromna ilość 
pomocy rzeczowej i finansowej, 
jaką Polacy otrzymywali z za-
granicy w latach 80., była głów-
nie jego zasługą.
„Biskup Czesław dostrzegał czło-
wieka potrzebującego również 
w codziennych zwykłych wyda-
rzeniach. Wspomniał kiedyś, jak 
idąc na wieczerzę wigilijną z ku-
rii do domu biskupiego spotkał 
jedynego o tej porze przechod-
nia. Był nim młody żołnierz, któ-
ry spacerował po mieście, cze-
kając na pociąg odjeżdżający w 
późnych godzinach wieczornych. 
Biskup nie namyślając się długo, 
zaprosił go na Wigilię. Innym ra-
zem wkładał komuś niepostrze-
żenie pieniądze, gdy wiedział, 
że człowiek ten jest w potrzebie. 
Finansował naukę zdolnej mło-
dzieży, której rodzin nie było na 
to stać. Często zabierał do samo-
chodu osoby, które przy drodze 
czekały na jakiś pojazd. Nieraz 
mówiono mu, że ryzykuje, postę-
pując w ten sposób, ale on tylko 
się uśmiechał. Nigdy nie przecho-
dził obojętnie obok człowieka”. 
(„Rozmiłowany w Miłosierdziu”, 
Fundacja Charytatywna im. 
Księdza Biskupa Domina w 
Kołobrzegu).



MIŁOŚĆ WYMAGA OFIAR
Co to znaczy, że 
„nie bał się ko-
chać”? Żeby 
świadczyć miło-
sierdzie, trzeba 
podjąć działanie, 

a to oznacza podjęcie ryzy-
ka. Wielu ludzi tego się boi. 
Tymczasem miłość prawdzi-
wa wymaga ofiar. Gdybym 
zaczął kalkulować, to ni-
gdy nie podjąłbym żadnego 
dzieła. Pozostaje mi zawsze 
liczyć na to, że Pan Bóg po-
błogosławi i natchnie ludz-
kie serca. 

KS. PAWEŁ BROSTOWICZ 
 dyrektor Caritas diecezjalnej.

Obraz biskupa 
Domina 
podarował 
darłowskiemu 
hospicjum 
toruński 
artysta Tomasz 
Hoffmann

Na grobowcu 
bpa Czesława 
Domina 
zawsze leżą 
świeże kwiaty
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Piękna świątynia, 
zaangażowani parafianie, 
ambitne duszpasterstwo  
i świetlica parafialna  
– te cechy wyróżniają  
tę parafię wśród innych. 

A liczy sobie ona za-
ledwie 15 lat – powstała 
dokładnie 30.08.1988 r. 

Trochę historii

Obecny kościół za-
wsze był katolicki. Po 
utworzeniu, czyli tak 
zwanej kuracji w 1915 r., 
przychodzili tutaj katolicy 
narodowości niemieckiej. 
Po drugiej wojnie świato-
wej budynek z mieszczą-
cą się w nim kaplicą stał 
się plebanią parafii Ma-
riackiej, pełniąc tę rolę aż 
do śmierci ks. Czesława 
Berki w 1988 r. Ks. Nor-
bert Roj, jego następca, 
przeprowadził się już do 
nowej plebanii w tym cza-
sie wybudowanej przy ko-
ściele Mariackim. Pierw-
szym proboszczem został 
ks. Andrzej Rother. Pozo-
stał do roku 1997, kie-
dy to do parafii został 
skierowany ks. Jan Gardul-
ski wraz z wikariuszem 
ks. Krzysztofem Gorczyń-
skim. Drugim współpra-
cownikiem proboszcza 
został ks. Adam Paź.

Budowa

5 listopada 1998 r. roz-
poczęto wykopy pod bu-
dowę nowego kościoła. 
Projekt świątyni, zrealizo-
wany wcześniej w Kosza-
linie (kościół parafialny św. 
Kazimierza), został nieod-
płatnie przekazany przez 

architekta pana Lorka. W 
roku 2000 budowla była 
już gotowa w stanie suro-
wym. Pierwszą Mszę św., 
Pasterkę, odprawił w ko-
ściele biskup Ignacy Jeż. 
Od uroczystości I Komu-
nii św. w maju 2001 r., 
odprawiane są wszystkie 
nabożeństwa w niedzie-
le i święta. Ale budowa 
wciąż trwa – dotąd uda-
ło się przykryć kościół bla-
chodachówką, otynkować 
ściany zewnętrzne, zawie-
sić nowe żyrandole oraz 
dębową czterometrową fi-
gurę Chrystusa Ukrzyżo-
wanego w prezbiterium. 
Wykonano także projekt 
prezbiterium i przygoto-
wano materiał na dębo-
we ławki. 

Duszpasterstwo

Parafia realizuje ambit-
ny program duszpasterski. 
Jest tutaj oaza młodzieżo-
wa, dzieci Bożych, krąg bi-
blijny, krąg rodzin, Akcja 

Katolicka, Caritas, dusz-
pasterstwo bankowców i 
aż trzy zespoły muzyczne. 
Trzyletni program przygo-
towania do bierzmowania 
realizuje wikariusz ks. Da-
riusz Rataj. Z kolei ks. Ma-
riusz Ambroziewicz opie-
kuje się ministrantami, 
prowadząc ciekawy pro-
gram „Wychowanie przez 
spotkanie”, umożliwiają-
cy formację przez sport. 
Trzy lata temu urucho-
miono świetlicę parafial-
ną dla dzieci. Coraz więcej 
dzieci gromadzi Msza św. 
dla przedszkolaków, od-
prawiana od pierwszych 
dni istnienia parafii. Dzia-
ła Żywy Różaniec, w któ-
rym są dwie róże męskie. 
Kontynuowany jest pozo-
stały po Roku Jubileuszo-
wym 2000 zwyczaj wysta-
wiania Najświętszego Sa-
kramentu i adoracji – dwa 
dni w tygodniu od 7.00 do 
18.00, a w pozostałe dni 
od 17.00 do 18.00. 
KS. EDWARD SIENKIEWICZ

KS. JAN 
GARDULSKI

wyświęcony 27 maja 1984 
roku, pracował jako wi-
kariusz w Koszalinie i w 
Słupsku. W roku 1990 zo-
stał proboszczem w Piławie, 
a od 21 sierpnia 1997 r.  
w Białogardzie.

PANORAMA PARAFII 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białogardzie

Wychowanie przez spotkanie

ZDANIEM PROBOSZCZA
Od samego początku spotykam się z dużą życzli-
wością moich parafian, z którymi stanąłem przed 
trudnym zadaniem budowy nowego kościoła – 
w mieście o dużym bezrobociu. Tym bardziej na 
uznanie zasługuje ich ofiarność i zrozumienie. 
Potrzebne było ono zwłaszcza kiedy okazało się, 
że konieczny jest niezwłoczny remont domu pa-
rafialnego, w którym trzeba było wzmocnić, ocie-
plić i otynkować ściany zewnętrzne. Na wiosnę pla-
nowane jest położenie nowego dachu i ocieplenie. 
O tych pracach parafianie są informowani na bieżą-
co. Zwłaszcza że część środków na ten cel została 
wzięta z konta budowy kościoła. Nie chcąc jednak 
dopuścić do jeszcze większych zniszczeń i tym 
samym zwiększyć kosztu ewentualnego remon-
tu domu, praktycznie nie miałem innego wyj-
ścia, choć są parafianie krytykujący moją decy-
zję. Cieszy mnie bardzo wzrost frekwencji na nie-
dzielnej Eucharystii, co dało się zauważyć po roz-
poczęciu odprawiania nabożeństw w budującym 
się kościele. Parafianie coraz częściej wracają do 
swojego kościoła i przypominają sobie, że należą 
do tej wspólnoty. Dobrze układa się nam współ-
praca z władzami samorządowymi.

Kościół parafialny 
pw. NSPJ 

pięknieje z dnia na dzień

koszalin@goscniedzielny.pl
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Zapraszamy do kościoła
  Niedziele i święta – 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 

18.00; Kościernica – 9.00

  Dzień powszedni – 7.00, 18.00


