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W trzech salach Zamku Książąt Pomorskich można 
oglądać łącznie 156 fotogramów, prezentujących 
historię ziemi pomorskiej na przełomie 50 lat.

– Jest to autorska wystawa Jana Maziejuka, 
dziennikarza, fotoreportera, który już ponad 50 
lat pracuje w swoim zawodzie. Ta okrągła rocz-
nica sprowokowała go, żeby pokazać fragmen-
ty życia społeczno-polityczno-gospodarczego w 
Słupsku i na ziemi słupskiej – mówi Mieczysław 
Jaroszewicz, dyrektor Muzeum Pomorza Środ-
kowego w Słupsku.

Autor wystawy od 1972 r. mieszka w Słup-
sku. Zdjęcia dokumentowały wizyty pierwszych 
sekretarzy, premierów na ziemi słup-
skiej, migawki z Festiwali Pianistyki Pol-
skiej oraz codzienne życie mieszkań-
ców ziemi słupskiej. – To dziejopis, ale 
w formie fotografii, naszego życia tu, w 
Słupsku i na Pomorzu, w ciągu ostatnich 
50 lat – dodaje Jaroszewicz.

– Biorę życie, jakie ono jest na co 
dzień, szare, barwne, kolorowe. Staram 
się to rzetelnie robić, nic nie upiększać – pod-
kreśla Jan Maziejuk. – Pierwsze zdjęcie, inter-
wencyjne, opublikowane zostało w „Motorze”. 
Człowiek kupił nową SHL-kę i przedni widelec 
się w niej urwał. Przyszedł z tym do mnie. Zro-
biłem zdjęcie i wysłałem do „Motora”. Na na-
stępny dzień po publikacji przyjechała ekipa fa-

bryczna SHL-ki z Kielc i wymieniła to – 
wspomina fotografik.

Na ekspozycji zaprezentowany zo-
stał również sprzęt fotograficzny i pro-
jektory filmowe. Pierwszy aparat po-
chodzi z 1911 roku, czyli okresu mię-
dzywojennego.

– Możemy zobaczyć, jak rozwija-
ła się technika, produkcja aparatów fotograficz-
nych, jaki był ogromny postęp w tej dziedzinie 
– mówi Jan Maziejuk. – Przy kultowym Nikonie 
FM2 zaprezentowany został współczesny cyfro-
wy Nikon.

Wystawę można oglądać do 7 października.
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Jan Maziejuk 
od 50 lat 
dokumentuje 
na swoich 
fotografiach 
życie
na Pomorzu

Wystawa Jana Maziejuka

Tak to widziałem
Otwarte granice pozwa-

lają nie tylko na swo-
bodne przemieszczanie się 
ludzi. W ślad za nimi wędru-
ją również tradycje i zwycza-
je. Polterabend to zwyczaj 
tłuczenia naczyń w wieczór 
poprzedzający wesele. Jak 
każe tradycja, im więcej ba-
łaganu przed ślubem, tym 
więcej szczęścia i harmonii 
zagości w domu nowej pary 
po ślubowaniu. „Hałaśliwy 
wieczór” przywędrował do 
nas od sąsiadów zza Odry 
i na nowo odkrywany, staje 
się popularny także wśród 
Polaków.   

ZA TYDZIEŃ
  WIELOPOKOLENIOWE SPOTKANIA 

SĄ TRENDY! Opowiemy o sile, 
którą daje duża rodzina. 

  Czy można spędzić w KINIE 
TRZYDZIEŚCI LAT?

  Odwiedzimy parafię
pw. ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA 
W LĘDYCZKU

Podkołobrzeskie Zielniewo od kilku lat 
jest pod ścisłą obserwacją mediów. 

Przede wszystkim dlatego, że mieszka tam 
Andrzej Lepper. Okazuje się jednak, że po-
mysłowych i przedsiębiorczych mieszkań-
ców w tej miejscowości jest więcej. W zu-
pełnie nowatorski sposób wykorzystują 
oni koła od ciągników. W Zielniewie, po 
żniwach, wykorzystywane są one do… 
tresury młodych koni. Młodemu wała-
chowi nakłada się kompletną uprząż i 
przyczepia do niej oponę. Jako że jest 
ona duża i mocna, to może spokojnie 
usiąść na niej dorosły mężczyzna. Obok, 
trzymając lejce, idzie druga osoba, któ-
ra prowadzi konia. Ma to stopniowo na-
uczyć zwierzę posłuszeństwa i przyzwy-

czaić do ciężkiej pracy. 
Później zaprzęga się go 
do ciągnięcia cięższych 
ładunków.  

Nie ma to jak 
dobra opona
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Prace ruszyły pełną parą 
BIAŁOGARD. Rozpoczęto już 
prace remontowe w Centrum 
Rehabilitacji w Białogardzie. 
Kolejny etap przebudowy szpi-
tala po byłych jednostkach 
Armii Radzieckiej przeprowa-
dzi konsorcjum firm Matexim i 
Instalbud z Białogardu. Dzięki 
temu odremontowana bę-
dzie północna część obiektu, 
a Centrum Rehabilitacji zyska 
kolejnych dwadzieścia łóżek. 
W ramach prac budowlanych 
do świetności przywrócone zo-
stanie główne wejście do szpi-
tala, jak i powiększy się do-
tychczasowa baza zabiegowa 
Centrum. – Zostało nam bardzo 
mało czasu – mówi Krzysztof 
Bagiński, starosta białogardz-

ki. – Dużo zabiegów koszto-
wało nas pozyskanie pienię-
dzy na dalszą realizację inwe-
stycji z Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. Później rozpę-
tała się wojna i obrona już 
pozyskanych pieniędzy. Teraz 
już mamy środki finansowe i 
do prac przystąpił wykonaw-
ca. Niestety, na realizację zada-
nia pozostały niespełna czte-
ry miesiące. Jest to do wyko-
nania, ale tempo prac musi 
być bardzo szybkie. Na realiza-
cję kolejnego etapu inwestycji 
powiat białogardzki otrzymał 
13,2 mln zł. Wydatkowanie 
tych środków przebiegać bę-
dzie według zaplanowanego 
harmonogramu prac.
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Edukacja w praktyce

Właśnie rozpoczęto prace przy izolacji i ociepleniu budynku  
w remontowanej części Centrum Rehabilitacji

SŁUPSK. Kształcenie młodzie-
ży zgodnie z potrzebami lokal-
nego rynku pracy to główne 
założenie umowy podpisanej  
pomiędzy władzami Słupska 
a zarządem słupskiej fabry-
ki autobusów Scania. Według 
umowy, nauczyciele i ucz-
niowie Centrum Kształcenia 
Praktycznego oraz Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
4, zwanego popularnie „me-
chanikiem”, będą odbywać 
szkolenia w Scanii. – Nie bę-
dzie to szkoła przyzakładowa, 
a zupełnie nowa forma – mówi 
dyrektor „mechanika”, Tadeusz 
Pacholczyk. Uczniowie będą 
raz w tygodniu pod opieką bry-
gadzisty czy mistrza  zapozna-
wać się z pracą na konkretnym 
stanowisku. W ten sposób  bę-

dą po zakończeniu nauki sta-
nowić pożądanych, wykształ-
conych pracowników, mają-
cych już referencje przyszłego 
pracodawcy. W Słupsku ta for-
ma współpracy to nowość. – 
W Szwecji Scania współpracuje 
już w ten sposób ze szkołami – 
mówi Gert Flodkvist, dyrektor 
zarządzający słupskiej fabryki 
(na zdjęciu w trakcie podpisy-
wania umowy). Na razie jednak 
nie wiadomo, ilu absolwentów 
„mechanika” Scania będzie 
mogła zatrudnić w przyszło-
ści. Umowa to rezultat wiosen-
nych konferencji „Edukacja dla 
rynku pracy”, podczas których 
pracodawcy i przedstawiciele 
oświaty dyskutowali o dosto-
sowaniu kształcenia do oczeki-
wań słupskich pracodawców.

Rocznice sierpniowe
WAŁCZ. Podobnie jak w in-
nych miastach, także dla 
mieszkańców Wałcza  roczni-
ca polskiego Sierpnia była oka-
zją do spotkań i wspomnień. 
W Wałczu osoby represjono-
wane i skazane w stanie wo-
jennym  zostały zaproszone 
przez przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Wałczu Andrzeja 
Wiśniewskiego na uroczyste 
spotkanie przed sesją rady. Na 
spotkanie przybyli Waldemar 
Reginiewicz, Bolesław Rafałko, 
Henryk Maj, pozostali dzia-
łacze „Solidarności”, któ-
rzy w szczególny sposób za-
pisali się w historii tamtych 
wydarzeń, a przebywają po-
za Wałczem. Wręczono drob-
ne upominki i listy gratulacyj-
ne, przy kawie wspominano 
sierpniowe wydarzenia i czas 
internowania. Później wałcza-
nie, Waldemar Reginiewicz, 
zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej Solidarność 

80, Leszek Pawlewicz i Walenty 
Rystyk, członkowie Komisji 
Krajowej, uczestniczyli w ob-
chodach 25. rocznicy powsta-
nia Solidarności Walczącej 
we Wrocławiu, jako delegacja 
Zarządu Regionu Ziemi Pilskiej 
Solidarność 80.
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W uroczystościach udział wziął  
m. in. Waldemar Reginiewicz, 
zastępca przewodniczącego  
Komisji Krajowej Solidarność 80

Okradł kolonistów
MIELNO. Policjanci z poste-
runku policji w Mielnie za-
trzymali mężczyznę, który 
dokonał kradzieży kilkuna-
stu telefonów komórkowych 
z ośrodka wypoczynkowego 
w Łazach. 22-letni  Bartłomiej 
K., mieszkaniec Sianowa, w 
sierpniu br., wykorzystu-
jąc sen kolonistów przeby-
wających w ośrodku wypo-
czynkowym, ukradł z otwar-
tych  pokoi kilkanaście tele-
fonów komórkowych, odtwa-
rzaczy MP3 oraz aparat fo-
tograficzny. W toku prowa-
dzonych czynności policjan-
tom udało się odzyskać więk-
szość skradzionego mienia. 
Sprawcy grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Większość przedmiotów 
skradzionych wypoczywającym  
nad morzem kolonistom wróci  
w ręce właścicieli
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Ekologicznie i z pomysłem

Modne śmieci
Pomysł wykorzystywania starych 
plandek i nieaktualnych banerów 
jako materiałów do tworzenia 
modnych drobiazgów w Europie 
nie jest nowy. W Polsce moda  
na portfele, torby czy kapelusze 
z recyklingu dopiero się rodzi.

Pionierem podbijającym ryn-
ki i serca klientów jest koszaliń-
ska firma, produkująca unikatowe 
torby z plandek reklamowych. Dla 
klientów Tomka Kopydłowskiego 
i jego żony Anny Kamińskiej naj-
ważniejsza jest oryginalność. Cho-
dząc z torbą produkowaną przez 
ich firmę HOLO, ma się gwaran-
cję, że identycznej nie ma nikt in-
ny. Pomysł, podpatrzony w Niem-
czech, okazał się łatwy w realiza-
cji i – co najważniejsze – przyjął 
się na rynku. Zaczynali od jednej 
maszyny, dzisiaj dostarczają swo-
je torby do sklepów w Warsza-
wie, Krakowie i Łodzi, a także do 
Austrii, Grecji i… Japonii. – Pierw-
sze torby rozdaliśmy do testowa-

nia znajomym – opowiada Anna 
Kamińska. – Jedna z nich trafiła 
do Warszawy, gdzie wpadła w oko 
dziewczynie z agencji zajmującej 
się promocją marki jednego z ope-
ratorów telefonii komórkowej. Za-
owocowało to podpisaniem kon-
traktu i stworzeniem firmy. Wtedy 
też powstała strona internetowa, 
poprzez którą można zamawiać 
torby. Dzięki temu nie zamierzają 
wyjeżdżać z Koszalina.

Są jedynym producentem to-
rebek tego typu nie tylko w Pol-
sce, ale i w Europie Wschodniej. – 
Forma musi być jak najprostsza ze 
względu na niewdzięczność ma-
teriału, z którego się szyje – wy-
jaśnia Kamińska. – Nie ma kieszo-
nek na długopisy czy komórki. Ale 
za to bardzo trudno ją zniszczyć, a 
jak się wytrze, to jest dodatkowy 
efekt. Plandeka zbiera wszystkie 
zanieczyszczenia miejskie, mogą 
zetrzeć się napisy,  ale dziura na 
wylot się nie zdarzy. Można z nią 
iść na zakupy do warzywniaka i 
równie dobrze nosić wodę i pia-
sek z plaży. O ich sukcesie decy-

duje oryginalność wzorów i ekolo-
giczne założenie, że tworzy się z 
czegoś, co normalnie trafiłoby już 
na wysypisko. – Tak naprawdę to 
plasujemy się w kolejce tuż przed 
śmietnikiem – śmieje się Ania. – 
Wykorzystujemy to, z czego nikt 
więcej by już nie skorzystał. Dla 
nas to ważne, bo na co dzień sta-
ramy się żyć ekologicznie: segre-
gujemy śmieci, oszczędzamy wo-
dę, używamy żarówek energoo-
szczędnych. Pomysł na firmę do-
brze wkomponował się w naszą 
życiową filozofię. 

Produkcja toreb okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Przynosi 
nie tylko korzyści materialne, ale 
i satysfakcję. – Klienci wracają po 
raz szósty czy siódmy i kupują 
nowy model. To świetne uczucie 
– mówi właścicielka. Dlatego ko-
szalińscy producenci stawiają na 
rozwój. W tym celu między inny-
mi zatrudnili Pawła Krawczugo, 
studenta drugiego roku Wydzia-
łu Wzornictwa Politechniki Ko-
szalińskiej. – Tu nie ma nic przy-
padkowego – opowiada Paweł, 

który – nim zaczął pracować dla 
HOLO – był jej wiernym klientem. 
– Od początku szukam przy pro-
jektowaniu odpowiedniej grafiki, 
no i sprawdzam, czy dany wzór 
się nie powiela. Obecnie dostęp-
nych jest trzynaście modeli – od 
malutkich saszetek, po torby po-
dróżne i torby na laptopy. A pro-
ducenci wciąż się zastanawiają, 
czym jeszcze zaskoczyć swoich 
klientów. Na brak materiałów ra-
czej narzekać nie mogą. 

KAROLINA PAWŁOWSKA

Jubileusz „Słowa Parafialnego”

Zostawić coś po sobie
Gazetki parafialne, najczęściej 
tworzone przez samych para-
fian, stanowią zapis wszystkich 
lokalnych wydarzeń. Wałeckie 
„Słowo Parafialne” działają-
ce przy parafii św. Antoniego 
obchodzi właśnie mały jubile-
usz – we wrześniu oddaje do 
rąk czytelników setny numer. 

– „Słowo Parafialne” ukazu-
je się od 1 stycznia 1999 roku 
– mówi Wacław Krzyżewski, od 
początku działający w zespole 
redakcyjnym. – Jest to miesięcz-
nik redagowany przez Akcję Ka-
tolicką. Cieszymy się z tego ju-
bileuszu, bo nie spodziewaliśmy 
się, że wytrwamy aż tak długo. 
Zaczęło się od żartu ówczesnego 
proboszcza o. Andrzeja Mańcza-
ka, który powiedział: a może coś 
pozostawimy po sobie? Chociaż 
jakąś gazetkę? Pierwszy numer 

rozszedł się jak świeże bułeczki. 
– Ojciec Andrzej śmiał się, że to 
chyba długo nie potrwa, bo kto 
to wytrzyma. Jednak wytrzymali-
śmy – śmieje się redaktor. 

Redaktorzy tej parafialnej 
gazety: Wacław Krzyżewski, o. 
Krzysztof Mleczkowski, Mariusz 
Mróz, Józef Kozłowski pracują 
bezinteresownie, a uzyskany ze 
sprzedaży dochód w całości prze-

znaczany jest na zakup papieru na 
następne wydanie, ale i tak bez 
wsparcia ze strony ojca probosz-
cza byłoby trudno. – Wydawanie 
tego miesięcznika nie jest dla nas 
dochodowe, jednak nie wszystko 
da się przełożyć na proste rela-
cje zysków i strat. Jest to przecież 
forma apostolstwa, ewangeliza-
cji – potwierdza o. Andrzej Wło-
darczyk, proboszcz parafii św. An-
toniego. Pracę redakcji wspiera-
ją swym zaangażowaniem rów-
nież Roman Mróz, Ewa Krupska, 
Małgorzata Angel, ks. Arkadiusz 
Trochanowski z wałeckiej para-
fii greckokatolickiej, Roman Dec 
oraz Robert Bury. W „Słowie pa-
rafialnym” można znaleźć arty-
kuły na tematy związane z pa-
rafią, miastem, diecezją, a także 
z życiem Kościoła w Polsce i na 
świecie. Jak mówią redaktorzy, od 
początku założyli, że nie będzie 

tu nic z wielkiej polityki, bo tej 
jest aż nadto we wszystkich me-
diach. Może właśnie dlatego, mi-
mo skromnej szaty graficznej, ga-
zetka ma wielu wiernych czytelni-
ków, nie tylko z parafii św. Anto-
niego, ale z całego Wałcza, a na-
wet z dalszych okolic. – Ten jubi-
leusz jest dobrą okazją dla złoże-
nia podziękowań osobom, które 
poświęcają swój czas i siły, by re-
dagować to pisemko – mówił o. 
Andrzej. – Jest to żywa kronika 
wydarzeń w naszej parafii. Tego, 
co się tu dokonuje, i podejmowa-
nych przez naszą wspólnotę ini-
cjatyw. Przez to możemy przy-
bliżyć czytelnikom życie naszej 
wspólnoty. Patrząc na ten setny 
numer, warto podzielić się reflek-
sją: chociaż praca w redakcji wy-
maga sporo poświęcenia i trudu, 
dobrze, że takie pismo istnieje. 

BEATA STANKIEWICZ
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Anna Kamińska zawsze 
jako pierwsza testuje wprowadzane 
na rynek modele

Redaktorzy parafialnej gazety: 
Wacław Krzyżewski, proboszcz 
o. Andrzej Włodarczyk 
oraz Roman Dec
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Ciekawe zwyczaje

Weselne tradycje po niemiecku

Choć polterabend nie jest u nas 
za bardzo znanym obyczajem, jak 
staropolskie tradycje ślubne, to 
jest praktykowany w wielu regio-

nach Polski. Szczególnie na Górnym Śląsku 
i Śląsku Opolskim, na Pomorzu, Kaszubach, 
a także na bliskiej nam Złotowszczyźnie i w 
regionie pilskim. Polega on na tym, iż naj-
częściej w przeddzień ślubu przed domem 
przyszłych małżonków zbierają się goście. 
Ale goście nie są wcześniej zapraszani. Na 
polterabend przychodzi rodzina, i ta najbliż-
sza, i dalsza, przyjaciele, koledzy, znajomi, 
sąsiedzi, a mogą w tym uczestniczyć nawet i 
nieznajomi. Wystarczy, że wszyscy ci, którzy 
na polterabend przychodzą, szczerze życzą 
przyszłym nowożeńcom wszystkiego naj-
lepszego. Przy okazji składania życzeń tłu-
ką przed drzwiami domu porcelanowe, fa-
jansowe i gliniane naczynia, spodki, szklane 
butelki, kieliszki i puchary, a także rozsypu-
jąc wokół inne „śmieci”, np. drobne mone-
ty, kapsle od butelek i bardzo uciążliwe póź-
niej do sprzątania pierze czy papierowe pa-
ski ze zniszczarek. Im większa liczba przy-
byłych gości i im więcej potłuczonej porce-
lany i szkła, więcej „śmieci” wokół, tym za-
pewnić ma to większe szczęście przyszłe-
mu małżeństwu, a hałas ma za zadanie od-
pędzić złe duchy. Dlatego też nowożeńcy 
z uśmiechem na ustach sprzątają przykład-
nie po gościnnych życzeniach, a że szczęś-
cia nigdy za wiele, goście, czasami potra-
fią porozrzucać wokół wcześniej sprząt-
nięte skorupy. Te przedślubne wybryki go-
ści młoda para przyjmuje nie tylko z apro-
batą, ale wręcz z gorącymi podziękowania-
mi. Oczywiście, wszyscy goście są potem za-
praszani na poczęstunek, a impreza trwa do 
białego rana. 

Unijny obrzęd
Jednakże polterabend, czyli ha-

łaśliwy wieczór (polter – hałas; abend 
– wieczór) jest jednak tradycją ty-
powo niemiecką i wywodzi się od 
sąsiadów zza Odry. Jest kultywowa-
na w każdym niemal zakątku i or-
ganizuje się ją  zarówno na wsiach, jak i w 
dużych miastach. Na przykład we Frankfur-
cie nad Menem, gdzie ostatnio imprezowa-
no za sprawą polsko-niemieckiego związku 
małżeńskiego Emilii i Thomasa. Być może 
dzięki nim i ich międzynarodowych gościom 
polterabend uzyskał nową, unijną jakość? 

Wszystko jasne
Zanim obyczaj się rozpoczął, dom mło-

dej pary udekorowano sznurkami, na któ-
rych zamiast bielizny rozwieszono niemow-
lęcą odzież, a nad bramą wjazdową uwił so-
bie gniazdko bocian, z „kukiełkowym ma-
leństwem” leżącym w beciku w dziobie. Naj-
bardziej pracowite w tym dziele były Helga, 

mama Thomasa i jego jedyna sio-
stra Susana. Dzięki ich pomysłowo-
ści, sugestywny wystrój domu po-
kazywał wszystkim przechodzącym 
obok  „kto, kiedy, gdzie, po co i dla-
czego” tam się coś dzieje. Nie trud-
no było także trafić do domu nowo-
żeńców. 

Porcelanowe życzenia
Już od wczesnego wieczoru do Emilii i 

Thomasa zachodziło coraz więcej gości. Każ-
dy niosąc w torbach tłukące się życzenia. Re-
kordzistą był jednak ojciec pana młodego, 
który na ten dzień przygotował kilka taczek 
porcelanowych naczyń.  – Przygotowywałem 
się na ten wieczór od roku, kiedy wydawałem 

tekst i zdjęcia 
WALDEMAR KUJAWA

Polterowe 
życzenia 
rozpoczynała 
najbliższa 
rodzina  
młodej pary

W tradycji weselnej uczestniczyło 
międzynarodowe towarzystwo, m.in. z Niemiec, 

Polski, Bułgarii, Peru, Maroka i Włoch

Goście tłuką zastawę, a młoda para 
im za to dziękuje i pokornie sprząta. 

Coraz więcej niemieckich 
obyczajów kultywuje się  

w Polsce.  
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Ciekawe zwyczaje

Weselne tradycje po niemiecku

za mąż swoją córkę  – mówił Günter 
Herden. – Nawet nie wiedziałem, że 
w domu jest tyle niewykorzystywa-
nych naczyń. Ale i tak ta dość spora 
ilość szczęścia, które przygotowa-
łem dla syna i synowej, jest dla nich 
niewystarczająco duża, bo zasługu-
ją na potężną górę szczęścia i przy-
chylność nieba. 

Tą przychylność nowożeńcom 
zaprezentowali potem wszyscy goście, a 
rozbijanie naczyń rozpoczął ojciec młodej 
pary. 

Łopaty w ruch
Rozbijanie przed domem naczyń było 

pierwszym aktem spektaklu. Aktem dru-
gim było sprzątanie skorup. A było ich co 
niemiara. Całe najbliższe chodniki i jezd-
nia ulicy co chwilę były wyściełane kolej-
nymi porcjami porcelany, fajansu i szkła, 
gdyż goście przychodzili turami. Co tylko 
nowożeńcy posprzątali po jednych, przy-
chodzili i rozrabiali kolejni przyjaciele i 
znajomi. Miotły i łopaty były nieustannie 
w ruchu. Do tego musieli sporo się  napra-
cować  przy sprzątaniu butelkowych kapsli 
i korków oraz bardzo uciążliwych papiero-

wych pasków, ze zniszczonych wcześniej 
papierów, które były wszędzie – na ulicy 
i na dachu domu, ogrodzeniu i na trawni-
kach, a nawet przydomowych drzewach. 

Im gorzej, tym lepiej
Jak każe tradycja, im więcej bałaganu 

przed ślubem, tym więcej harmonii i szczęś-
cia zagości w domu nowej pary po ślubowa-
niu. Dlatego też goście nie próżnowali w swej 
życzeniowej szczodrości. Pilnując „młodych”, 
którzy uporali się w końcu z ulicznym bałaga-
nem, rozpoczęli od nowa do rozrzucania wo-
kół rozbitych przedmiotów, wyjmując z kon-
tenera wszystko to, co wcześniej składali tam 
oblubieńcy. Zabawa ze sprzątaniem rozpoczy-
nała się od nowa. Ale tego wszystkiego przy-
jaciołom było za mało. 

– Aby polterabend udał się jak najlepiej, 
młoda para musi mocno wcześniej zapraco-
wać na swoje przyszłe szczęście – tłumaczył 
Piotr, mieszkaniec Frankfurtu, Ślązak spod 
Opola, przyjaciel Thomasa. – Dlatego też z 
kolegami umówiliśmy się, że jak już będzie 

im się wydawało, że sprzątanie ma-
ją już za sobą, wywrócimy duży kon-
tener ze śmieciami, aby odpadki tra-
fiły ponownie na jezdnię i fortuna to-
czyła się dla nich i wokół nich nie-
ustannie. 

Jak obiecali, tak uczynili. Nawet 
wielokrotnie. Młoda para odwdzię-
czała się przyjaciołom uśmiechami i 
podziękowaniami, choć czasami żar-
tobliwie odpędzała uciążliwych na-

trętów. 
– Nawet ani przez chwilkę nie byłam zła, 

choć w normalnych warunkach, gdyby ktoś 
mi tak bałaganił, chyba przepędziłabym go na 
cztery strony świata, życząc mu niekoniecz-
nie szczęścia. Ale to był polterabend, wielo-
wiekowa tradycja i nasz wspólny z przyszłym 
mężem oczekiwany wieczór, i w duchu modli-
łam się nieśmiało, aby ludowe przepowiednie 
sprawdziły się w życiu, choć byłam i jestem 
pewna, że tak się właśnie stanie – stwierdzi-
ła panna młoda.

Tańce i śpiewy
Tak więc, gdy jedni z gości na nowo życzy-

li młodej parze wszelkich dobrodziejstw, oni z 
mozołem i ciężko pracowali długo przed do-
mem nad swym przyszłym szczęściem. Nato-

miast pozostali bawili się w ogrodzie, na ty-
łach posesji. Dla nich bowiem przygotowano 
wszelkie napitki i niezliczoną ilość smakowi-
tych przekąsek. A potem zaczęły się śpiewy i 
tańce. Wszystko trwało niemal do świtu, a ob-
rzędy zakończyły efektowne fajerwerki.

– Polterabend jest dla mnie i dla mojej ro-
dziny nowością – powiedziała Barbara, Polka, 
mieszkająca we Frankfurcie od niemal 20 lat. – 
Nie miałam okazji uczestniczyć w takiej impre-
zie w Polsce  ani też wcześniej w Niemczech. 
Cały ceremoniał był imponujący, sympatyczny 
i zabawny, choć równocześnie bardzo żałowa-
łam młodą parę za ich wytężoną pracę. Ale na 
każde szczęście trzeba przecież ciężko zapra-
cować. W tym obrzędzie jest wiele mądrości. 
A cała impreza przypominała wesele, choć nie 
w takim jak naszym, polskim wymiarze. 

Już za rok ślub i wesele...
Polterabend był czymś nowym także dla 

Polaków, którzy odwiedzili w tym czasie 
młodą parę. Z ciekawością przypatrywali 
się wszystkiemu, a potem świetnie się ba-
wili. Wszyscy porównywali polterabend do 
„naszego” polskiego wesela, doszukując się  
wspólnych akcentów. Natomiast jakie są róż-
nice pomiędzy oboma ślubnymi zwyczajami, 
wszyscy doświadczą z okazji ślubu kościelne-
go Emilii i Thomasa, który odbędzie w czasie 
Mszy świętej, odprawionej w kościele para-
fialnym panny młodej w Jastrowiu, i uczestni-
cząc później w weselu, które już jest przygo-
towane w Polsce, dokładnie za rok. Tym ra-
zem rodzina i przyjaciele z Niemiec poznają 
nowy zwyczaj. Zasmakują wówczas tradycyj-
nego, polskiego wesela.  

Kilka minut  
po rozpoczęciu 
obrzędu, 
do sprzątania 
śmieci  
i zbierania 
szczęścia 
zabrali się 
„młodzi”

Na zakończenie wieczoru zaczęła się zabawa 
w przydomowym ogrodzie
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Wizyta we wspólnocie Taizé

Ta mała wiosna
Ludzie ze wszystkich stron świata 
odwiedzający to miejsce,  
położone pośród pastwisk  
i pól słonecznikowych, przywożą 
do domu przede wszystkim radość 
ze spotkania z Bogiem  
w drugim człowieku.

Tu każdy może odnaleźć to, 
czego poszukuje, choć dla każ-
dego pielgrzyma wybór tego 
właśnie miejsca jest podyktowa-
ny inną potrzebą. 

Źródło 
Jan Paweł II mówił, że do  

Taizé przybywa się jak do źródła, 
przy którym wędrowiec zaspo-
kaja pragnienie i rusza w dalszą 
drogę. Grupa studentów, która w 
tym roku odwiedziła wspólnotę, 
zgodnie twierdzi, że tylko tu każ-
dy z przybywających, bez wzglę-
du na indywidualne doświadcze-
nia, w ciągu kilku godzin zaczyna 
żyć życiem wioski. Z własnej woli 
poddaje się rytmowi dnia w Taizé: 
uczestnictwu w modlitwie trzy 
razy dziennie, dyskusjom opar-
tym na Piśmie Świętym i pracy 
dla innych. – Modlitwa jest tym, 
co mnie najbardziej poruszyło – 
wyznaje Grzegorz, kleryk kosza-
lińskiego WSD. – Dzięki niej trzy 

razy w ciągu dnia życie 
zatrzymywało się, dzwo-
ny wzywały do Kościoła. 
Chociaż przesycone gór-
skim chłodem poranki 
bywają bardzo nieprzy-
jemne, a w kolejce do 
łazienki czy po posiłek 
można stać nawet dwa-
dzieścia minut – czas w 
Taizé podlega innym pra-
wom, zaś zmęczenie nig-
dy nie jest dość silne, 
by zrezygnować z modli-
twy czy rozmowy w gru-
pie. – Wspólna modli-
twa stanowi centrum ży-
cia w Taizé – opowiada 
Dominika Kiepuszewska, 
studentka. – Nie było-
by łatwo wrócić do sza-
rej rzeczywistości po po-
bycie w Taizé, gdyby nie 
brat Roger. Patrząc na 
pogodną twarz założy-
ciela wspólnoty, odkry-
wa się, jak niewiele po-
trzeba, aby być człowie-
kiem pokoju w swoim 
środowisku: wystarczy 
mieć otwarte serce na 
Boże działanie.

Marcelina Burdziak 
do Taizé przyjechała dru-
gi raz. Trudno jej porów-
nać obie pielgrzymki, po-
nieważ każda była inna. 

– Niezwykle łatwo jest 
znaleźć tutaj ciszę, któ-
rej każdy z nas potrze-
buje – zauważa. – Niety-
powa jest też modlitwa 
– inna niż w naszych ko-
ściołach. Dużą zaletą wy-
jazdu była grupa, z którą 
jechaliśmy – prawie trzy-
dziestu naprawdę fanta-
stycznych ludzi.

Prostota modlitwy, 
prostota gestu

Urszulanka s. Maj-
ka Makowska ze Słup-
ska przyjechała do Taizé 
nie tylko jako pątniczka, 
ale także jako opiekun-
ka grupy. – Najbardziej 
porusza mnie „prze-
strzeń modlitwy”, czy-
li możliwość spotkania 
się różnych kultur, na-
rodowości przy tym sa-
mym Panu, włączenie 
się w modlitwę kano-
nami, które przepływa-
ły przez nasze serca, a 
ich treść i melodia dłu-
go jeszcze po wyjściu z 
kościoła śpiewały w nas 
– wspomina. Jej pod-
opieczni zgodnie twier-
dzą, że nie sposób nie 
poddać się prostocie i 

harmonii. Również dla organiza-
tora studenckiej pielgrzymki, ks. 
Andrzeja Pawłowskiego ze słup-
skiej parafii pw. św. Józefa, pro-
stota stanowi ten element, który 
dotyka człowieka do głębi i nada-
je życiu w Taizé rys autentyzmu. 
Widoczna jest na każdym kroku, 
w każdej sytuacji – przenika całą 
przestrzeń małej górskiej wioski. 
– Proste kanony, prosty grób bra-
ta Rogera, prosty wystrój kościo-
ła – wszystko to zachwyca i da-
je poczucie sacrum, jak przejmu-
jący ryt ślubów jednego z braci, 
których byliśmy świadkami – za-
uważa duszpasterz. – W końcu 
prostota gestów: modlitwy,  go-
ścinności  braci, pomocy drugie-
mu, życzliwości. Co ciekawe, nie-
wiarygodnie prosta egzegeza bi-
blijna prowadzona przez jednego 
z braci. Myślę, że wiele racji miał 
założyciel wspólnoty w Taizé, mó-
wiąc: „Zbliżanie się do prostoty – 
do prostoty serca, prostoty życia 
– daje szczęście”. Tę małą wioskę 
trudno opisać słowami. W niej 
każdy odkrywa na nowo zarówno 
Boga, jak i drugiego człowieka. W 
ciągu tygodnia zawiązują się przy-
jaźnie na całe życie. Kto raz tam 
przyjedzie, zrozumie, co miał na 
myśli papież Jan XXIII, mówiąc do 
brata Rogera: „Ach, Taizé, ta ma-
ła wiosna!”.

KATARZYNA KASJANOWICZ

U góry z lewej:  
Msza św.  
w krypcie  
dla grupy 
polskiej

Z prawej: W czasie 
rekolekcji każdy 
potrzebował 
momentów 
wyciszenia  
(tu oaza ciszy 
przy źródełku 
św. Szczepana)

Poniżej z lewej:  
Bez pracy  
na rzecz innych 
niemożliwe 
byłoby  
to spotkanie 
(młodzi przy 
zmywaniu  
po posiłku).

Z prawej:
Wieczorami 
wszystkich 
łączyła wspólna 
zabawa  
w „Oyaku” 
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Potrafią spędzać czas inaczej 
niż w szpitalach czy ośrodkach 
odwykowych. 

Pokonali obawy i strach, na-
uczyli się rozbijać biwak, wio-
słować i doskonale bawić. 

Bez luksusów
Dwanaście osób ze 

stowarzyszenia „Feniks” 
spędziło pięć dni na 
spływie kajakowym. Wy-
ruszyli z jeziora Komo-
rze w miejscowości Si-
kory rzeką Piławą. Noco-
wali na polach namioto-
wych, sami rozbijali na-
mioty, przygotowywali 
posiłki. Nie było luksu-
sów, ale  były  piękne wi-
doki. Rozłożenie biwaku trwało 
około godziny. Codziennie ktoś 
inny przygotowywał posiłki.  Na 
wodę schodzili około godziny 
10.00 i płynęli do 18.00, z prze-
rwą na posiłek. Na jednym z po-
stojów musieli naprawić prze-
ciekający kajak. 

Nie tylko wiosłowali
W okolicach Nadarzyc zwie-

dzili poniemieckie bunkry i umoc-
nienia. Niektóre korytarze mają 
po dwa i pół kilometra długo-
ści. Byli też na wrzosowiskach w 
okolicach Bornego-Sulinowa. Wy-
dawałoby się, że to taki zwykły 
spływ kajakowy „Szlakiem Jana 
Pawła II” rzeką Piławą. Tylko lu-
dzie byli niezwykli – członkowie  
Stowarzyszenia Użytkowników 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowot-
nej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół 
„Feniks”. – By zrozumieć ich decy-
zję o udziale w spływie, ile ich to 
kosztowało, jakie bariery musie-
li pokonać, trzeba znać ich histo-
rie – podkreśla Ewa Giza,  prezes 
„Feniksa”. Osoby z podwójną dia-
gnozą to osoby chore psychicznie 
oraz uzależnione od alkoholu czy 
narkotyków.  

Pan Karol całe lata spędził w 
szpitalach na oddziałach psychia-
trycznych lub w ośrodkach odwy-
kowych. Od października 2006 r. 

uczęszcza do Powiatowe-
go Ośrodka Wsparcia. Od 
tej pory zmienił się. Do-
szedł do siebie, spędza 
czas inaczej niż w szpita-
lu czy pod wpływem nar-
kotyków. – Jeżdżę na ro-
werze, pływam w base-
nie. Byłem w Kamieniu 
Rymańskim i wspinałem 
się na ściance. Przed spły-

wem kajakowym bałem się, bo 
boję się dużej wody. Ale pokona-
łem strach.  Było wspaniale – opo-
wiada pan Karol. 

Pokonać własny strach
Prócz pana Ryszarda pozo-

stali pierwszy raz płynęli kaja-
kami i wiosłowali. Jako pierw-
sza zapisała się na spływ pani Te-
resa. Przełamała lody. – Jestem z 
nich dumna. Poradzili sobie. Nie 
zapominali o lekach – mówi Ewa 
Giza, lekarz psychiatra. Płynęli 
pod opieką trzech opiekunów, 
w tym ratownika WORP, a kie-
rownikiem wyprawy był Dariusz 
Gremblewski, terapeuta uza-
leżnień, instruktor wspinaczki, 
opiekun i instruktor grup spor-
tów ekstremalnych z monarow-
skiego ośrodka  leczenia uzależ-
nień w Kamieniu Rymańskim.  

Stowarzyszenie wraz z mona-
rowskim ośrodkiem w Kamieniu 
Rymańskim opracowało projekt 
Obóz Terapeutyczny dla osób z 
podwójna diagnozą „Szlakiem Ja-
na Pawła II rzeką Piławą 2007”. 
Dostali dofinansowanie z Urzędu 
Miasta. To pierwszy taki wspólny 
program, ale nie ostatni, jeszcze 
we wrześniu chcą spędzić dwa 
dni na spływie kajakowym rze-
ką Parsętą.

MARZENA BAMBER

Przygody są dla wszystkich

Pokonać siebie

Pogoda dopisywała. Humory też. Wiosłować było ciężko tylko pierwszego 
dnia. W kolejne dni nabierali wprawy i nie bali się połączyć kajaki 
do zdjęcia na wodzie

Musieli często przepływać pod zwalonymi pniami

Niektóre podziemne korytarze mają po 2,5 km
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Ostatniego 
dnia spływu 
było trochę 
ekstremalnie. 
Darek 
asekuruje 
Tomka  
przed progiem 
wodnym
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koszalin@goscniedzielny.pl

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

ZDANIEM PROBOSZCZA
Rozpoczęcie pracy nie było łatwe i towarzyszy-
ło temu mnóstwo niepewności. Dziękuję Bogu, 
że spotkałem takich ludzi, z którymi przez  
14 lat udało się zrobić bardzo wiele. Czas dla 
budowania kościoła nie jest najłatwiejszy, a in-
westycje i działania budowlane są istotne, bo 
ważne jest stworzenie warunków, w których 
można sprawować sakramenty. Wydaje mi się, 
że już wyszliśmy na prostą. Parafia funkcjonuje 
duchowo, na płaszczyźnie religijnej, poprzez 
wspólnoty, które się gromadzą wokół kościoła, 
a przecież o to głównie chodzi. Mówiąc o two-
rzeniu parafii, nie należy zapominać o pracują-
cych tu wcześniej wikariuszach: ks. Ryszardzie 
Chudali, ks. Zbigniewie Witce-Jeżewskim, ks. 
Dariuszu Stachuli i ks. Mirosławie Banasiaku. 
To także zasługa misjonarzy – ojców francisz-
kanów, którzy przyjeżdżają do nas z rekolek-
cjami.

KS. LESZEK 
KARPIUK 

Ur. w 1958 r. w Zamościu. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1986 r. w Słupsku. 
Jako wikariusz posługiwał 
w Świdwinie i Sławnie. Od 
1993 r. proboszczuje w pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w 
Kołobrzegu. W pracy dusz-
pasterskiej pomaga mu ks. 
Krzysztof Orłowski.

Kaplica służyć będzie 
wiernym jeszcze przez 

trzy lata – do czasu 
wybudowania kościoła 

parafialnego

W jednym z kołobrzeskich 
parków stoi niewielka 
kaplica. Tuż przy niej 
wyrasta nowa świątynia.

Parafia Miłosierdzia 
Bożego jest jedną z naj-
młodszych w dekanacie 
kołobrzeskim. Powo-
łana została w 1993 r. 
dekretem bp. Czesława 
Domina.

Proboszcz 
deweloper
– Przez pierwsze lata 

Msze św. odprawiane by-
ły w katedrze, a ja miesz-
kałem w wynajętych 
mieszkaniach – wspomi-
na proboszcz, ks. Leszek 
Karpiuk. – Nawet nie 
wiadomo było, w któ-
rym miejscu ma stanąć 
nowy kościół. Dla dusz-
pasterza najistotniejszą 
sprawą było, by jak naj-
szybciej mieć miejsce, w 
którym wierni będą mo-
gli zacząć się gromadzić. 
Dwa lata po formalnym 
powołaniu parafii, w cią-
gu zaledwie trzech mie-
sięcy wzniesiono kapli-
cę, która służy wiernym 
do dzisiaj, a następnie 
rozpoczęto budowanie 
plebanii.

– To nie tylko miesz-
kanie księdza. To tak-
że miejsce spotkań grup 
parafialnych – wyjaśnia 
ks. Leszek. – Nieocenio-
ną pomocą przy pracach 
budowlanych służy nam 
pan Marian Jagiełka i je-
go firma Pro-Bud.

Obecnie cały wysiłek 
wiernych kierowany jest 
na budowę nowej świą-
tyni. Komitet budow-
lany pod przewodnic-

twem Leona Giejsztow-
ta przewiduje, że prace 
potrwają dwa, trzy lata. 
Potrzebne fundusze pa-
rafianie zbierają do spe-
cjalnych puszek, składa-
ją na ten cel ofiary, a 
także organizują festy-
ny. W porozumieniu z 
komitetem proboszcz 
podjął się dla niektórych 
dość kontrowersyjnego 
przedsięwzięcia – konto 
zasilone zostanie przez 
sprzedaż mieszkań, wy-
budowanych przez pa-
rafię. – Mamy spory te-
ren parafialny, a te pie-
niądze staną się porząd-
nym zastrzykiem finan-
sowym. Choć nigdy nie 
spodziewałem się, że ja-
ko ksiądz zostanę de-
weloperem – śmieje się 
duszpasterz.  

Grupy parafialne
Wśród parafian widać 

przywiązanie do tradycyj-
nych form pobożności. 
Szczególnym szacunkiem 
otaczają oni Najświętszy 
Sakrament. Pierwszą gru-
pą, która wyklarowała się 
w nowej parafii, był Żywy 
Różaniec. W Szkole Pod-
stawowej nr 8, do której 
uczęszczają dzieci z para-
fii, pod opieką katechetki 
Teresy Jóźwik, modlą się 
także podwórkowe kółka 
różańcowe. Działa rów-
nież Apostolstwo Dobrej 
Śmierci. O potrzebujących 
dba Caritas.

– Pomagamy 50 rodzi-
nom. Między innymi or-
ganizujemy zbiórki żyw-
ności w supermarketach i 
przygotowujemy wypraw-
ki szkolne – mówi o dzia-
łalności grupy przewodni-
cząca Anna Wołoszczak. 

– Pełnimy także co śro-
dę dyżury w kancelarii pa-
rafialnej. Szczególną tro-
ską otaczane są w parafii 
dzieci i młodzież. Jest oa-
za młodzieżowa i scho-
la, którą opiekują się ks. 
Krzysztof Orłowski i kate-
chetka Agnieszka Bieniak. 
Mocną grupę stanowią mi-
nistranci.

Wysiłek pracujących 
tu księży przynosi dobre 
owoce. Choć tak młoda, 
kołobrzeska parafia cieszy 
się z powołań. – Dwóch 
księży jest już wyświęco-
nych, w seminarium jest 
dwóch kleryków, jest tak-
że jedno powołanie żeń-
skie – mówi z zadowole-
niem ksiądz proboszcz.

KAROLINA PAWŁOWSKA

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Kołobrzegu

Stawiać na młodych
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