
ZA TYDZIEŃ
 TE DZIECI POMAGAJĄ NAM BYĆ LEP-
SZYMI LUDŹMI – o dzieciach niepeł-
nosprawnych, leczonych za po-
mocą hipoterapii
 BYLIŚMY Z OJCEM ŚWIĘTYM
– o uroczystościach pogrzebo-
wych w Krzyżu Wielkopolskim
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Początkowo wydawało 
się, że pomysł zorgani-

zowania „małej Kolonii” w 
Koszalinie ma małe szanse 
powodzenia. Organizatorzy 
udowodnili, że niemożliwe 
może stać się możliwe. Na 
Górę Chełmską przybyło 
kilkuset młodych mieszkań-
ców diecezji, by w łączno-
ści z papieżem Benedyk-
tem XVI przeżywać Spotkanie 
Młodych w Kolonii. O półno-
cy zeszli z góry i przeszli 
z modlitwą przez miasto, 
dochodząc do pomnika Jana 
Pawła II. Więcej o tym wyda-
rzeniu wewnątrz numeru. 

KSIĄDZ PIOTR UJĄŁ WŁAMYWACZA

PR
Z

EM
YS

ŁA
W

 G
RY

Ń

KS. EDWARD 
SIENKIEWICZ
redaktor wydania

Solidarność 25 lat później

Od niej się zaczęło
W sobotę i niedzielę w całym 
regionie świętowano 25-lecie 
powstania „Solidarności”.

W Wałczu w kościele św. Mi-
kołaja odprawiona została Msza 
święta. W homilii ks. Romuald 
Kunicki powiedział, że solidar-
ność to przede wszystkim soli-
darność sumień, a nie źle poję-
ta solidarność ludzi – nawet tych 
wywodzących się z lat walki o 
godność i prawdę. Ks. R. Kuni-
cki dokonał poświęcenia okolicz-
nościowej tablicy ufundowanej 
przez działaczy „Solidarności” z 
lat 1980–1981. Napis na tablicy 
głosi: „Tym, którzy obudzili nasze 
sumienia w sierpniu 1980 roku – 
dziękujemy za »Solidarność«. Ko-
misje Zakładowe NSZZ »Solidar-
ność« Wałcza”.

W Muzeum Ziemi Wałeckiej 
uroczyście otwarto wystawę pa-
miątek z okresu wielkiego prze-
łomu 1980/81. Kustoszem cie-
kawej wystawy jest Marek Fijał-
kowski z Muzeum Regionalne-
go w Pile, któremu w zorganizo-
waniu ekspozycji pomagał sale-

zjanin i archiwista ks. Ja-
rosław Wąsowicz z Piły. 
Prof. Ignacy Dziedziczak, 
rektor wałeckiej wyższej 
szkoły zawodowej, przy-
pomniał historię zrywu 
sierpniowego. Swoimi 
osobistymi wspomnie-
niami z internowania po-
dzielił się Bolesław Rafałko. Kilku 
osobom wręczono pierwsze eg-
zemplarze książki „Czas przeło-
mu – rzecz o transformacji poli-
tyczno-ustrojowej w Wałczu po 

1989 roku”, napisanej 
przez młodego wałe-
ckiego historyka Prze-
mysława Bartosika.

Uczestnicy uroczy-
stości udali się na wa-
łecki cmentarz, by od-
dać hołd zmarłej nie-
dawno Barbarze Oroń, 

nazywanej wałecką Anną Walen-
tynowicz. „Bo od niej w Wałczu 
wszystko się zaczęło” – mówi-
li wzruszeni działacze pierwszej 
„Solidarności”.  WK

Mszy św. 
z okazji 25-lecia 
powstania 
„Solidarności” 
przewodniczył 
ks. Romuald 
Kunicki 
(drugi z prawej)
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Ks. Piotr Popławski, dyrektor Ośrodka 
Charytatywnego dla Dzieci pw. Aniołów 

Stróżów w Kołobrzegu, właśnie siedział w 
swoim biurze, kiedy usłyszał krzyk dziecka 
z pokoju. Rosły mężczyzna, bo to on oka-
zał się intruzem, widokiem księdza zbytnio 
się nie przejął. I tu popełnił pierwszy błąd. 
Spokojnie wyszedł przez okno, przez które 
wcześniej dostał się do środka, po czym bez 
trudu przesadził ponaddwumetrowy płot, li-
cząc widocznie na to, że księdzu ta sztuka się 
nie uda. Tutaj popełnił drugi błąd. Ksiądz 
pokonał przeszkodę, dopadł włamywa-

cza na jednej z kołobrze-
skich ulic i oddał w ręce 
policji. Włamywacz sta-
nie przed sądem, a ks. 
Piotr zapowiada, że nie 
dopuści do nękania po-
wierzonych jego opiece 
dzieci.  ERA

Ten płot 
przesadził
ks. Piotr 
Popławski
(na zdjęciu)
w pościgu 
za włamywaczem
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KOŁOBRZEG. Do portu co-
raz częściej zawijają znane na 
morzach i oceanach statki i 
okręty. Niedawno zawitał tutaj 
bryg „Fryderyk Chopin”. Sta-
tek posiada bardzo oryginal-
ne ożaglowanie, kiedyś ulu-
bione przez piratów ze wzglę-
du na osiąganie dużych szyb-

kości. Konstruktorem jednost-
ki jest Zygmunt Choreń, pro-
jektant słynnych żaglowców 
„Pogorii”, „Daru Młodzieży” i 
„Iskry”. Na kołobrzeskie na-
brzeże portowe wyległy tłumy 
mieszkańców i wczasowiczów, 
by być świadkami niecodzien-
nego wydarzenia.

„Chopin” w Kołobrzegu

DYGOWO. Na polach w okoli-
cach Czernina podczas koszenia 
zboża zapalił się kombajn (na 
zdjęciu). Szybka i sprawna ak-
cja strażaków zapobiegła spale-
niu się całego pola. Na szczęście 
rolnicy dysponują coraz więk-
szą liczbą nowoczesnego sprzę-
tu – na polskich polach, podob-
nie jak na drogach dokonuje 

się prawdziwa rewolucja. Sta-
re i wysłużone „Bizony” coraz 
częściej zastępowane są przez 
nowoczesne kombajny produk-
cji zachodniej. Ich zakup moż-
liwy jest dzięki unijnym dopła-
tom rolniczym. Rolnicy narze-
kają jednak na niskie, ich zda-
niem, ceny zbóż oraz problemy 
ze zbyciem ziarna.

Spalony kombajn

KOSZALIN. Ujawniono wyniki 
kontroli NIK w zakładach przemy-
słu mięsnego „Agros”. W wyniku 
upadłości firmy w lipcu ubiegłe-
go roku na bruku znalazło się po-
nad 500 pracowników, a niemal 
4000 rolników kooperantów stra-
ciło swojego odbiorcę. Z ustaleń 
NIK wynika, że „Agros” upadł w 
wyniku „nierzetelnego i korupcjo-
gennego prowadzenia prywatyza-

cji przedsiębiorstwa bez sprecy-
zowanych celów”. Skarb państwa 
stracił siedem milionów złotych.  
Gwoździem do trumny okazał się 
zakup przez „Agros” dwóch spó-
łek o złej kondycji finansowej, 
co spowodowało „utratę płynno-
ści i wiarygodności finansowej, a 
następnie upadłość firmy”. Spra-
wa trafiła do koszalińskiej pro-
kuratury.

Agros w prokuraturze

PIŁA. Żywiołowy taniec, po-
pisy akrobatyczne przy akom-
paniamencie bębnów i specjal-
ne efekty pirotechniczne – ta-
kie atrakcje czekały na publicz-
ność, która przyszła nad pilską 
rzekę Gwdę, by obejrzeć spek-

takl „Taniec ognia” (na zdjęciu). 
Widowisko zakończyło się ka-
nonadą podniebnych fajerwer-
ków. Publiczność dopisała, tym 
bardziej że w Pile w czasie te-
gorocznego lata zbyt wielu cie-
kawych imprez nie było.

Ogień nad Gwdą

KOŁOBRZEG. Piłkarzom nie 
wystarcza już bieganie po „zwy-
kłej” murawie. Coraz większym 
powodzeniem cieszy się pił-
ka plażowa. Miłośnicy tej dy-
scypliny sportu wyznaczyli so-
bie spotkanie  do przeprowa-
dzenia rozgrywek Pucharu Pol-

ski (na zdjęciu) na pięknych pla-
żach Kołobrzegu. Podczas me-
czów sędziowie najwięcej trud-
ności mieli z rozstrzygnięciem, 
czy piasek dostał się do oczu 
zawodników przypadkowo, czy 
w wyniku nieprzepisowej gry 
przeciwników. 

Piłka na plaży

W ŚRODĘ 24 SIERPNIA we-
szły w życie nowe przepisy 
wprowadzające dwuletnią ulgę 
w opłatach na ubezpieczenie 
społeczne dla nowo zakładanych 
firm. Dotąd każda osoba rejestru-
jąca działalność gospodarczą mu-
siał płacić, niezależnie od osiąg-
niętych przychodów, ponad 700 

zł miesięcznie na ZUS. Teraz wy-
da znacznie mniej – nieco po-
nad 89 zł. Ulgi nie obejmą tych 
przedsiębiorców, którzy już pro-
wadzą działalność, lub prowadzi-
li ją w ostatnich 5 latach. Skład-
ka na ubezpieczenie zdrowotne 
– dla jednych i drugich – wynie-
sie niecałe 158 zł.

Będzie łatwiej
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„Fryderyk Chopin” mija główki kołobrzeskiego portu
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Małe święto plonów w Połczynie

Boże poletko
W minioną niedzielę w Połczynie 
Zdroju odbyło się Miejskie Święto 
Ogrodów Działkowych. 

Uroczystości w amfitea-
trze poprzedziła Msza świę-
ta odprawiona przez ks. Stefa-
na Leszczyńskiego. W kazaniu 
ksiądz dziekan podkreślił, że 
uprawianie nawet małego ka-
wałka ziemi to dobry sposób 
na podziwianie przyrody jako 
dzieła Bożego. Podczas festy-
nu sześć ogrodów rywalizowa-
ło ze sobą w kilku konkursach. 
W konkursie na najładniejsze 
stoisko zwyciężył Pracowniczy 
Ogród Działkowy „Morena”, 
za najładniejszy kosz obfito-
ści nagrodzony został POD „Pi-
wosz”, a konkurs „Skarby z na-
szej działki”, w którym rywa-
lizowały potrawy, przetwory i 

nalewki przygotowane z dział-
kowych produktów – wygrał 
ogród „Kolejarz”. Nagrody w 
postaci opryskiwaczy, kosiarek 

i innych działkowych narzędzi 
ufundował Urząd Miasta i Gmi-
ny w Połczynie Zdroju. 

TEO

Spotkania z kulturą

Interfolk 2005
W Kołobrzegu zakończyły się 
XVI Międzynarodowe Spotka- 
nia z Folklorem „Interfolk” 
2005 

Ranga kołobrzeskiej impre-
zy rośnie z roku na rok. W tym 
roku przyjechały zespoły folk-
lorystyczne ze Szwecji, Belgii, 
Niemiec, Węgier, Ukrainy, a na-
wet z Korei i dalekiej Polinezji. 
Najsilniejszą reprezentację wy-
stawiła Polska 
– w Kołobrze-
gu obecne by-
ły  zarówno 
zespoły góral-
skie z Żywiec-
czyzny i Pod-
hala, jak i re-
gionalne z Dygowa, Gościna, 
Kinowa i Pyrzyc. Organizatorzy 
pamiętali o imprezach towa-
rzyszących – przy okazji festi-
walu odbywały się plenery ar-
tystyczne, jarmarki, degustacje 
potraw narodowych. 

Charakterystyczną cechą 
kołobrzeskich spotkań jest 

wspólna zabawa. Prezentacja 
zespołów nie odbywa się w 
salach konkursowych, ale na 
ulicach, plaży i bulwarze nad-
brzeżnym. Międzynarodowe 
spotkania „Interfolk” wyprze-
dziły integrację polityczną – 
wielu uczestników festiwalu 
przyjeżdża tutaj co roku, aby 

znów spotkać się z przyjaciół-
mi z innych stron świata. W 
wypowiedziach podkreślają, 
że wspólna zabawa, spotka-
nia, prezentacja własnej kul-
tury, przyczyniają się do po-
koju na świecie, tego zwykłe-
go – na poziomie zwykłych 
ludzi. ERA

Ks. Stefan Leszczyński odprawia Mszę św. dla działkowców w połczyńskim 
amfiteatrze

W parafiach – Sławno

Jubileusz 
ks. Mariana
Ks. prałat Marian Dziemianko 
ze Sławna obchodził niedawno 
25-lecie pracy duszpasterskiej.

Msza święta odprawiona zo-
stała w sławieńskim kościele Ma-
riackim. Homilię o dobrym paste-
rzu wygłosił ks. proboszcz Grze-
gorz Fąs, a przy ołtarzu obok du-
chownych stanęli klerycy semina-
rium duchownego. To nie przypa-
dek, bo w czasach pasterzowania 
Księdza Jubilata z tej parafii naro-
dziło się wiele powołań kapłań-
skich. A był to czas niezwykły – 
czas przeobrażeń społecznych i 
szybkich zmian.

„Przemiany spowodowały po-
działy i konflikty. Zasługą Księ-
dza Proboszcza było łączenie, 
jednoczenie, łagodzenie konflik-
tów, a jednocześnie angażowa-
nie jak najszerszego kręgu wier-
nych w życie Kościoła” – pisze 
w nadesłanym z okazji jubileu-
szu liście do redakcji pan Eusta-
chy Bindas. „Cechy osobowości 
ks. Mariana to wrażliwość, aktyw-
ność, entuzjazm, bezpośredniość 
w stosunku do wiernych, których 
w większości znał po imieniu”. 
Taka postawa zapewniła Jubilato-
wi uznanie i szacunek. „Jest dla 
swoich wiernych tak bardzo dzi-
siaj potrzebnym autorytetem” – 
pisze pan Eustachy, przekazując 
Jubilatowi za naszym pośredni-
ctwem moc serdecznych życzeń 
od wszystkich parafian. 

Redakcja „Gościa Niedzielne-
go” z przyjemnością dołącza do 
życzeń dla księdza Mariana, któ-
rego szeroką i pełną zaangażowa-
nia działalność nieraz przybliżała 
Czytelnikom.  ERA
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Kołobrzeskie 
spotkania są 

okazją 
do poznawania 
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Ks. prałat Marian Dziemianko



Jeszcze na godzinę przed po-
łudniową Mszą świętą Góra 
Chełmska świeciła pustkami. 
Gdy biskup Tadeusz Werno ce-

lebrował Eucharystię, młodzież zaj-
mowała już sporą część polany przed 
ołtarzem. Wieczorem, kiedy na tele-
bimie ukazał się papież Benedykt 
XVI, trudno było już znaleźć wol-
ne miejsce. A kiedy o północy szli z 
zapalonymi lampkami przez uśpio-
ne już miasto, uformowali długi po-
chód. Przez cały dzień, pojedyn-
czo, parami, niewielkimi grupkami, 
wreszcie – dużymi grupami parafial-
nymi, przybywali na Górę Chełmską 
młodzi pielgrzymi. Nie pojechali do 
Kolonii, ale tutaj znaleźli wspól-
notę i atmosferę, która niczym nie 
różniła się od tamtej na błoniach 
Marienfeld. Śpiewali, tańczyli, słu-
chali konferencji, modlili się, adoro-
wali Najświętszy Sakrament, dawa-
li świadectwa, oglądali transmisję 
z Kolonii. Nie żałowali: „Droga by-
ła długa, ale warta przejechania”, 
„Przybyliśmy tu po nadzieję i zna-
leźliśmy ją”, „Wspaniali ludzie, mod-
litwa i jedność”, „Brakuje takich 
spotkań” – mówili już po wszyst-
kim.   
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Sonda

MÓWIĄ 
ORGANIZATORZY, 

LIDERZY 
WSPÓLNOTY 
EMMANUEL 

KATARZYNA MATEJEK
D u c h  Ś w i ę -
ty obdarzył nas 
wszystkich ła-
ską niezwykłego 
spotkania – oko-
ło 300 młodych, 
w uroczej i dość 

kameralnej atmosferze Gó-
ry Chełmskiej, chciało słu-
chać o Eucharystii i adora-
cji i wspólnie je przeżywać. 
Niezwykła była szczególnie 
adoracja Najświętszego Sa-
kramentu – gdy tylu mło-
dych w wielkiej ciszy wpa-
trywało się w monstrancję 
na polanie przed kaplicą. 
Noszę w sercu przekona-
nie, że tak naprawdę to był 
najważniejszy punkt Spot-
kania Młodych. 

JAN MATEJEK
Widziałem ra-
dość i jedność 
wśród uczestni-
ków spotkania. 
Na tym świętym 
miejscu Duch 
Święty poka-

zał mi, że Kościół jest ży-
wy i ogarnia młodych lu-
dzi z ich pragnieniami po-
szukiwania prawdy i miło-
ści. Wieczorny przekaz sa-
telitarny z Kolonii, skon-
centrowany na adoracji, 
uświadomił mi, że plan na-
szego czuwania na Górze 
Chełmskiej, podczas któ-
rego mówiliśmy właśnie o 
Eucharystii i adoracji, nie 
był przypadkowy.

tekst i zdjęcia 
EMILIA ROGOWSKA

Zorba dla Pana Boga – starsi uczestnicy spotkania nie byli zdziwieni zachowaniem młodzieży, 
a nawet często sami przyłączali się do zabawy

Początkowo wydawało się, 

że pomysł zorganizowania 

„małej Kolonii”  
w Koszalinie ma niewielkie 

szanse powodzenia. 

Organizatorzy – wspólnota 

Emmanuel – udowodnili 

jednak, że niemożliwe może 

stać się możliwe.

Światowe Spotkania Młodych na Górze Chełmskiej

Mała Kolonia
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Zorba dla Pana Boga – starsi uczestnicy spotkania nie byli zdziwieni zachowaniem młodzieży, 
a nawet często sami przyłączali się do zabawy

Od Benedykta XVI do Jana Pawła II.
Po zejściu z Góry Chełmskiej i przejściu przez miasto,
uczestnicy spotkania długo żegnali się ze sobą
pod pomnikiem Papieża przed koszalińską katedrą.

Spotkanie było bardzo uda-
ne i poprowadzone przez 

Wspólnotę Emmanuel niemal per-
fekcyjnie. Piękny koncert dał ze-
spół wokalno-instrumentalny, 
świetnie pracowała obsługa tech-
niczna, wojsko przygotowało sma-
kowity posiłek, nieoceniona była 
życzliwość i uczynność sióstr szen-
sztackich. Cieszył udział młodzie-
ży, wśród której przeważali ludzie 
z parafii wiejskich. Jestem pod 
wrażeniem zachowania młodzieży 
podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu – ponad godzinę w 
wielkim skupieniu klęczeli na po-
lanie, a kiedy podczas transmi-
sji z Kolonii pojawił się na ekra-
nie Pan Jezus Eucharystyczny, mło-
dzież znów klękała i zachowywa-
ła się tak, jakby rzeczywiście była 
na błoniach Marienfeld. Podczas 
spotkania na Górze Chełmskiej 
zebraliśmy sporo doświadczeń i 
są dobre prognozy na to, żeby ta-
kie spotkanie w przyszłości po-
wtórzyć.

MOIM ZDANIEM
KS. DARIUSZ JASTRZĄB

Światowe Spotkania Młodych na Górze Chełmskiej

Mała Kolonia

Na chełmskiej 
polanie młodzież 
poczuła się 
tak samo  
jak w Kolonii

Grupie instrumentalno-wokalnej ze wspólnoty 
Emmanuel z łatwością przychodzi zarówno 
śpiewanie po łacinie, jak i granie na młodzieżową 
nutę utworów religijnych

Za to Najświętszy Sakrament młodzież adorowała już w tradycyjny sposób

Benedykt XVI 
na Górze 
Chełmskiej? 
Nie jest 
pierwszym 
papieżem,  
który tutaj 
zawitał.
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O dobrym miejscu na urlop 
dobrze pomyśleć 
już pod koniec wakacji. 
Choćby po to, aby jak najlepiej 
zaplanować następne. 

Takim miejscem jest na 
pewno Kołobrzeg – uzdrowi-
sko o unikatowym mikrokli-
macie, nad czystym morzem, 
z szerokim pasem wydm, 
zróżnicowanym drzewosta-
nem i bujnie kwitnącą zie-
lenią. 

Dobre położenie

Wśród ki lkudziesięciu 
ośrodków czynnych w tym 
mieście wyróżnia się Sanato-
rium Uzdrowiskowe „Bałtyk”. 
Imponująca budowla, wznie-
siona tuż przy kołobrzeskim 
molo, nadmorskiej promena-
dzie i niedaleko portu – zwra-
ca uwagę dużym, oszklonym 
i wyniesionym nad plażę ta-
rasem. Trudno sobie wyobra-
zić lepszą lokalizację. Ośro-
dek ma stałych klientów, któ-
rzy przyjeżdżają tutaj głów-
nie ze względu na możliwość 
popatrzenia na morze z wy-
sokości siódmego piętra. Ma 
swoje walory również dru-
ga strona budynku, południo-
wa, zawsze bardziej nasło-
neczniona. Tę wybierają naj-
częściej ludzie starsi, którzy 
mogą korzystać z kąpieli sło-
necznych na balkonie. Ale, jak 
podkreśla Andrzej Guzowski, 
dyrektor ośrodka – cena po-
koju od strony morza jest nie-
co wyższa. 

Po zdrowie 

Innym atutem „Bałtyku” 
jest to, że funkcjonuje przez 
cały rok. Organizuje się tutaj 
pobyty zdrowotne, sanatoryj-
ne i rehabilitacyjne, choć mo-
gą w nim przebywać także ci, 
którzy chcą skorzystać z in-
nej formy odpoczynku, dobrej 
zabawy i rekreacji. Personel 
dzieli swych klientów na trzy 
grupy: komercyjnych, przyjeż-

dżających za pośred-
nictwem biur tury-
stycznych oraz kiero-
wanych przez Naro-
dowy Fundusz Zdro-
wia. Chyba najliczniejszą gru-
pę, około 200 osób jednora-
zowo, stanowią Niemcy, któ-
rzy w takiej liczbie przebywa-
ją w ośrodku przez cały rok. 
Indywidualni goście najlicz-
niej przybywają w okresie let-
nim, podczas ferii zimowych i 
długich weekendów. Dyrekcja 
ośrodka chce zainteresować 
swoją ofertą również miesz-
kańców terenów położonych 
na wschód od polskiej grani-
cy. Podobno pojawili się już 
pierwsi goście usiłujący po-
rozumieć się w języku rosyj-
skim.  

„Morska Odyseja”

Do zalet ośrodka należy 
bogata oferta zabiegów reha-
bilitacyjnych oraz basen. Do-
stępnych jest około 100 ro-
dzajów zabiegów, a każdy 
pobyt rozpoczyna się wizytą 
u lekarza i badaniem. Zapew-
niona jest też całodobowa 
opieka pielęgniarska. Klienci 
komercyjni mają zagwaranto-
wany jeden zabieg dziennie, 
osoby przybyłe za pośredni-
ctwem biur turystycznych – 
dwa, a kierowane przez NFZ 

– trzy. Oprócz zabie-
gów zalecanych przy 
dys funkc j i  ruchu , 
schorzeniach serca 
i cukrzycy, w „Bałty-

ku” przygotowano także tak 
zwane pakiety prozdrowotne 
dla ludzi młodych, prowadzą-
cych bardzo intensywny tryb 
życia i pragnących podczas 
pobytu nad morzem zregene-
rować siły. Sporą atrakcją jest 
otwarty przed trzema laty 
kompleks basenów „Morska 
Odyseja”, w którym oprócz 
pływalni jest także basen so-
lankowy, rynna wodna, ja-
cuzzi oraz umożliwiająca wo-
dolecznictwo baza zabiego-
wa. Z miejscem związana 
jest pewna anegdota. Pierw-
sze otwarcie basenu, które-
mu towarzyszyło poświęce-
nie, okazało się przedwczes-
ne, ze względu na wykrytą 
usterkę – zaraz po otwarciu 
i poświęceniu, obiekt trze-
ba było szybko zamknąć. Po 
dokonaniu niezbędnych po-
prawek nastąpiło ponowne 
otwarcie, a wraz z nim kolej-
ne poświęcenie. 

Jedna pani drugiej...

Obiekt, który kilkakrot-
nie zmieniał swojego właś-
ciciela, ma już 30 lat i obec-
nie znajduje się pod zarzą-

dem firmy „Tekom”. Podle-
ga również ciągłej moderni-
zacji – niedawno został prze-
prowadzony kolejny remont. 
Teraz w ośrodku jest 326 
miejsc w budynku głównym 
i 166 miejsc w stojącym nie-
opodal – w październiku licz-
ba pokoi zwiększy się jesz-
cze o 110.  W ośrodku znaj-
dują się przeważnie poko-
je dwuosobowe, chociaż są 
też apartamenty. Wyposaże-
nie odpowiada standardom 
trzygwiazdkowego hotelu. 
Andrzej Guzowski, pytany o 
receptę na sukces, odpowia-
da bez namysłu: jakość usług. 
I choć bardzo trudno zado-
wolić wszystkich, uwag kry-
tycznych jest niewiele. Jak 
się okazuje, najlepszą formą 
promocji jest nadal poczta 
pantoflowa, ponieważ ludzie 
mają ograniczone zaufanie 
do kolorowych prospektów. 
O wiele ważniejsze okazuje 
się świadectwo zaufanej są-
siadki. Procentuje także – jak 
mówi Piotr Skupień, zastęp-
ca dyrektora – uczestnictwo 
w krajowych i zagranicznych 
targach turystycznych, profe-
sjonalnie przygotowana stro-
na internetowa i pobyt na lin-
kach niemieckich stron inter-
netowych.  

KS. EDWARD SIENKIEWICZ

Prawdziwy sukces to dobra jakość

„Bałtyk” z widokiem... na morze

Sanatorium 
„Bałtyk” 
z lotu ptaka
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Moje doświadczenie Eucharystii – świadectwo

Małe cuda umacniają wiarę
Ogłaszając rok 2005 Rokiem Eucharystii, 
nasz Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił nas 
do zgłębiania jej tajemnicy i okazywania 
większej miłości Jezusowi przebywającemu 
z nami w Najświętszym Sakramencie.  
Dla mnie przeistoczenie chleba i wina 
w Ciało i Krew Pana, Jego obecność pośród nas  
– to największy cud, który jest nam dany.

Na moją „przygodę” z Eucharystią skła-
dają się doznania i prawdziwe „małe cuda”, 
które umacniają moją wiarę.

Takiego cudownego przeżycia doznałem 
4 września 1994 roku, podczas chrztu mojej 
wnuczki Adusi w kościele Matki Bożej Różań-
cowej w Szczecinie. W trakcie udzielania Ko-
munii świętej przez kapłana usłyszałem wy-
raźnie głos wewnętrzny: „Wyciągnij rękę swo-
ją”. Klęcząc, wyciągnąłem obie dłonie. Kapłan 
się zbliżał i w pewnym momencie zobaczy-
łem, jak Hostia wypada z puszki i wirując spa-
da. Spojrzałem na podłogę i zasmuciłem się, 
bo nie zobaczyłem Hostii. Kiedy podniosłem 
oczy, ujrzałem Ciało Pana Jezusa na mojej pra-
wej dłoni. Radość moja była wielka: słyszałem 
głos Pana i poczułem Jego dotyk. Kapłan wziął 
Hostię z mojej ręki i podał mi do ust.

Kiedy indziej, l czerwca 1995 roku, w trak-
cie Mszy świętej w katedrze NMP w Kosza-
linie w momencie przyjmowania Komunii 
świętej odczułem, że Jezus chce mi coś po-
wiedzieć. Wracałem do domu bardzo rados-
ny. Zastanawiałem się cały czas, co takiego 
chciał mi powiedzieć Jezus i pomyślałem, że 
jeśli faktycznie chciał, to na pewno się to sta-
nie. Usiadłem przy stole, aby doczytać książ-
kę Jana Budziaszka „Dzienniczek perkusisty”, 
którą chciałem jeszcze tego samego dnia wrę-
czyć synowi. Otworzyłem książkę i przeczy-
tałem zdanie: „A ksiądz to przecież ten, któ-
ry codziennie swoimi rękoma dotyka Pana Je-

zusa”. Odczytałem te słowa jako zaprosze-
nie przez Pana Jezusa do codziennej Komu-
nii świętej. Odpowiedziałem – tak, Panie Jezu! 
Już po pięciu tygodniach codziennego przyj-
mowania przeze mnie Ciała Pańskiego Jezus 
zaczął działać. Ks. Ryszard, proboszcz z mojej 
parafii św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie, 
zaproponował mi wzięcie udziału w szkoleniu 
przygotowującym do posługi nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św. Odebrałem to jako wolę 
i działanie Pana Jezusa. I tak – ku wielkiej mo-
jej radości – znalazłem się wśród pierwszych 
trzydziestu czterech nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii św. w diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej, którzy w grudniu 1995 roku otrzymali 
decyzję biskupa.

Już prawie dziesięć lat pełnię posługę nad-
zwyczajnego szafarza Komunii świętej w cza-
sie Mszy świętych. Chodzę także do chorych, 
przynosząc im Pana Jezusa i głosząc słowo Bo-
że tym, których stan na to pozwala.

Jesienią 2001 roku pojechaliśmy z żoną na 
pielgrzymkę do Fatimy w Portugalii, gdzie 13 
maja 1917 roku miało miejsce pierwsze obja-
wienie Matki Bożej, a 13 października 1917 
roku – szóste i ostatnie. 13 września uczestni-
czyliśmy w uroczystej Mszy świętej przed ba-
zyliką, z procesją z figurą Matki Bożej Fatim-
skiej. Dziękowaliśmy Matce Bożej za cud ura-
towania Ojca Świętego 13 maja 1981 roku i za 
wszystkie dotychczas otrzymane łaski, powie-
rzaliśmy Jej intencje, z którymi przyjechaliśmy. 
Kiedy wracaliśmy już do kraju, powiedziałem 
w autokarze przez głośnik, że Matka Boża dla 
każdego coś przygotowała – i sam byłem zdzi-
wiony, że to powiedziałem.

W sobotę 13 października, już w Koszali-
nie, w katedrze NMP na Mszy świętej poran-
nej czytałem słowo Boże, a w czasie przyjmo-
wania Eucharystii doświadczyłem cudowne-
go doznania. W momencie podawania Komu-
nii świętej usłyszałem wewnętrzny głos, jak-
by z Hostii: „Widzisz, jestem w tobie”. Ogar-
nęła mnie wielka radość serca: Jezus jest ży-
wy i prawdziwy! Jestem przekonany, że to był 
ten prezent od Matki Bożej Fatimskiej, o któ-
rym mówiłem wcześniej w autokarze. Dopie-
ro w domu przyszło mi na myśl, że to przecież 
13 października, dzień szóstego objawienia 
w Fatimie, jak również sobota – dzień maryj-
ny. Sprawdziłem też, że 13 października 1917 
roku była także sobota. Dla mnie to doznanie 
autentycznej obecności Jezusa Chrystusa w 
Eucharystii jest jednocześnie widocznym zna-
kiem od Matki Bożej.

Chciałbym, aby to moje świadectwo by-
ło dziękczynieniem złożonym Jezusowi za 
wszystkie otrzymane łaski i pozdrowieniem 
dla Matki Bożej Różańcowej.

„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała 
we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są 
powołani według Jego zamiaru” (Rz 8,28)

WALDEMAR GRABOWSKI 
Koszalin

Pamięci  
o. Bogumiła Talarka

6 lipca wierni ze sławieńskiej para-
fii zebrali się w kościele św. Antonie-
go, by modlić się i wspominać postać 
pierwszego kapłana w powojennej hi-
storii miasta – ojca Bogumiła Talarka, 
bo w tym dniu minęło 65 lat od jego 

kapłańskich święceń. Niezwykła to po-
stać i nie dziwi fakt, że nie tylko pierw-
si osadnicy darzą go szacunkiem, ale je-
go imię przekazują następnym pokole-
niom.

Ojciec Bogumił, franciszkanin, przy-
był do Sławna w 1947 roku w żołnier-
skim mundurze. I jako zakonnik, i ja-
ko żołnierz z energią zabrał się do od-
budowy duchowego życia parafii i zbu-
rzonej przez wojska sowieckie świą- 
tyni. Nie było dla niego rzeczy nie-
możliwych, szczególnie gdy trzeba by-
ło przeciwstawić się sile komunistycz-

nej ideologii wobec Kościoła i tworzyć 
wspólnotę ludzi w trudnej powojennej 
sytuacji.

Eucharystii przewodniczył ks. Marian 
Dziemianko, a wraz z nim proboszczowie 
obu sławieńskich parafii i ojców franciszka-
nów z Darłowa i Darłówka. Wszyscy uczest-
niczący w Mszy św. podpisali list do Ojca Ju-
bilata, do Niepokalanowa, zapewniając go o 
modlitwie i szacunku, jakim go darzą.

Były to dla nas wszystkich wzruszają-
ce chwile.

EUSTACHY BINDAS 
Sławno  
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Parafia św. Wojciecha  
w Kołobrzegu powstała  
27 sierpnia 1998 roku. 

Dzięki staraniom pro-
boszcza ks. Zbigniewa Ry-
ckiewicza, wspieranego 
przez pracujących tu do-
tychczas wikariuszy (obec-
nie ks. Arkadiusz Oslis-
lok) oraz wiernych, szyb-
ko udało się wybudować 
i dobrze wyposażyć tym-
czasową kaplicę. Na za-
pleczu wygospodarowano 
miejsce na mieszkanie dla 
proboszcza i wikariusza, 
biuro parafialne i kuchnię 
z niewielką jadalnią. Poza 
kaplicą parafianie groma-
dzą się na nabożeństwach 
w użyczonym przez urząd 
gminny pomieszczeniu na- 
leżącym do parafii w Ziele-
niewie. Ogromnym przed-
sięwzięciem w parafii jest 
szybko posuwająca się 
budowa nowego kościo-
ła. Obecnie trwają prace 
przy konstrukcji dacho-
wej. „Ofiarność i zaanga-
żowanie parafian – mó-
wi ks. Ryckiewicz – zasłu-
gują na szczególne uzna-
nie, ponieważ jest to jedy-
ne źródło, z którego po-
chodzą środki na budowę 
świątyni”. 

Położenie parafii 

pozwala przypuszczać, że 
dotychczasowa liczba po-
nad 5900 parafian będzie 
nadal rosła. Mimo wielkie-
go wyzwania, jakim dla tej 
wspólnoty jest budowa 
nowego kościoła, w dusz-
pasterstwie parafialnym 
duchowni starają się nie 
zaniedbywać ani tych tra-
dycyjnych, ani też bardziej 
nowoczesnych form. I tak 

dość prężną grupę stano-
wią członkowie Żywego 
Różańca (5 róż), pamięta-
jący o modlitwie w waż-
nych dla lokalnej wspól-
noty i Kościoła powszech-
nego intencjach. Poza tym 
w parafii aktywni są mini-
stranci. Coraz częściej bio-
rą oni udział w różnych, 
organizowanych na tere-
nie dekanatu oraz diece-
zji konkursach, zawodach, 
wyjeżdżają także na wy-
cieczki i pielgrzymki. Litur-
gia jest piękniejsza dzięki 
pracy zatrudnionej w pa-
rafii organistki i 23-oso-
bowej scholi, śpiewającej 
podczas nabożeństw.  

Znaczącą pomocą 

w wielu przedsięwzięciach 
w parafii są dla probosz-
cza członkowie parafialnej 
rady duszpasterskiej. Wie-
lu z nich poza formalny-
mi spotkaniami pozosta-
je w stałym kontakcie z 
proboszczem, angażując 
się i służąc swojemu dusz-
pasterzowi radą. Oprócz 
tej grupy powstało nie-
co mniejsze grono osób, 
specjalizujących się w bu-
downictwie i pomagają-

cych w konkretnych pra-
cach przy budowie koś-
cioła. Dzięki pracy dzie-
więciu członków zespołu 
charytatywnego w para-
fii wzrasta wrażliwość na 
potrzeby słabszych i bied-
niejszych. Poza doraźną 
pomocą, udzielaną w cią-
gu roku osobom chorym 
i ubogim, w okresie świąt 
organizowana jest zbiór-
ka żywności oraz ofiar, 
co umożliwia obdarowa-
nie paczkami ponad 30 ro-
dzin. Parafian integrują or-
ganizowane pielgrzymki 
np. do Rzymu, Francji, Hi-
szpanii i krajowych sank-
tuariów, takich jak Licheń 
czy Jasna Góra. Na terenie 
parafii znajduje się Szkoła 
Podstawowa nr 6, w któ-
rej katechizuje wikariusz 
i siostra ze Zgromadze-
nia św. Wincentego à Pau-
lo. Trzeba podkreślić bar-
dzo dobrą współpracę pa-
rafii z dyrekcją szkoły, któ-
ra przyszła z pomocą, uży-
czając pomieszczeń szkol-
nych, aby wierni do czasu 
powstania tymczasowej 
kaplicy mogli gromadzić 
się na nabożeństwach.

KS. EDWARD 
SIENKIEWICZ

KS. ZBIGNIEW 
RYCKIEWICZ, 

wyświęcony 28 maja 1989 
roku w Kołobrzegu, pra-
cował jako wikariusz w 
Ustce, Koszalinie, Człopie  
i Barwicach. Proboszczem 
w Kołobrzegu został 27 
sierpnia 1998 r.

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Wojciecha w Kołobrzegu

Ofiarni i zaangażowani

ZDANIEM KSIĘDZA PROBOSZCZA
To dość młoda i przez to rozwojowa 

wspólnota. Wierni są bardzo ofiarni i zaan-
gażowani. Na terenie parafii ciągle budo-
wane są nowe domy. Powstaje także nowe 
duże osiedle. Systematycznie rośnie liczba 
chrztów i ślubów. Dzięki temu, mimo trud-
nych czasów dla wznoszenia kościołów, sta-
ramy się sobie jakoś radzić i pokonywać róż-
ne pojawiające się problemy. Po kilku latach 
od powstania parafii, dziś trwają prace przy 
konstrukcji dachowej świątyni, a w przy-
szłym roku chcielibyśmy położyć dachów-
kę. Są również i takie sprawy, które mar-
twią oraz bolą. Mam tu na myśli ciągle niską 
frekwencję na niedzielnej Eucharystii oraz 
dość konsumpcyjne podejście do życia nie-
których moich parafian. Może nie w tak du-
żym stopniu, jak w innych częściach miasta, 
ale i tu odczuwany jest brak pracy w nie-
których rodzinach oraz niedostatek. Wciąż 
utrzymuje się duża liczba małżeństw niesa-
kramentalnych i tzw. wolnych związków, na-
wet bez kontraktu cywilnego. Jakąś nadzie-
ją jest to, że od czasu do czasu trafiają oni 
do kancelarii parafialnej i próbują zmieniać 
swoje życie.

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziele i święta: 7.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00; 
Zieleniewo – 9.00
 Dzień powszedni: 18.00

koszalin@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel. (94) 341 12 77, faks (94) 341 03 14
Redagują: ks. Edward Sienkiewicz – dyrektor oddziału,
Tadeusz Rogowski
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Budowa kościoła szybko się 
posuwa. Obecnie powstaje 

konstrukcja dachowwa


