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Maryja czeka tu na pielgrzymów każdego dnia.
W miniony weekend przybyli oni jednak 
szczególnie licznie.

Skrzatusz tradycyjnie był miejscem diecezjal-
nej pielgrzymki do Matki Bożej Bolesnej. Uroczy-
stości trwały trzy dni. Rozpoczęły się nabożeń-
stwem lurdzkim w piątek wieczorem. W sobo-
tę rano miała miejsce Msza św. dla byłych miesz-
kańców Skrzatusza i okolic, mieszkających obec-
nie w Niemczech. Przewodniczył jej bp Paweł Cie-
ślik. Po południu przybyły grupy młodzieży, aby 
wziąć udział w spotkaniu z biskupem ordynariu-
szem Edwardem Dajczakiem i modlitew-
nym nocnym czuwaniu. Główne uroczy-
stości odbyły się w niedzielę. Kapłani, w 
tym kanonicy kapituł koszalińskiej, koło-
brzeskiej i pilskiej, w uroczystej proce-
sji, przeszli do ołtarza polowego. Zebra-
nych pielgrzymów, przybyłych biskupów: 
seniora Ignacego Jeża, Tadeusza Werno i  
Pawła Cieślika wraz z biskupem ordynariuszem na 
czele przywitał i pozdrowił dziekan pilski ks. Sta-
nisław Oracz, prepozyt kapituły pilskiej, a w imie-
niu rodzin zgromadzonych na uroczystościach po-
witała rodzina z parafii pw. św. Rafała Kalinowskie-
go, również z Piły. 

W homilii bp E. Dajczak nawiązał do patronki 
naszej diecezji. – Maryja ze Skrzatuskiej Piety uczy 
nas miłości, która potrafi wytrzymać to, co boli. 

Tu, w tym miejscu, Maryja nas przekonu-
je, że można powiedzieć Bogu „tak”, po-
wiedzieć to pięknie, wiernie. Trzeba się w 
Skrzatuską Pietę zapatrzeć. Ona jest tu w 
Skrzatuszu Matką, która nie wypowiada 
słów, czyni miłość do końca – mówił bi-
skup. – Ta homilia płynęła z serca do serca 

– mówili nam po uroczystości diecezjanie.
Przed zakończeniem nabożeństwa biskup Daj-

czak poświęcił wieńce dożynkowe przyniesione 
przez przedstawicieli parafii. 

Ks. prałat Józef Słowik, kustosz sanktuarium,  
wyraził radość ze wspólnego przeżywania pięknej 
uroczystości na chwalę Matki Bożej i zaprosił do 
pielgrzymowania również poza odpustami. 
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Niedzielnym 
uroczystościom 
przewodniczył 
bp Edward 
Dajczak

Diecezjalny odpust w skrzatuskim sanktuarium

Skrzatuska Pieta uczy miłości

ZA TYDZIEŃ
  BP TADEUSZ WERNO przecho-

dzi na emeryturę
  Relacja ZE SPOTKANIA MŁODZIE-

ŻY W SKRZATUSZU

Turyści odpoczywający w Kołobrzegu 
mieli okazję zobaczyć potęgę mo-

rza. – Przecież tutaj nie ma prawie plaży 
– mówi Hanna Kowalczyk z Warszawy. – 
Kiedy widzę ją w takim stanie i olbrzymie 
fale, uświadamiam sobie, jakim żywiołem 
jest morze. Wczoraj siedziałam tutaj i pi-
łam kawę, a dzisiaj wszystko pływa.
Pierwszy wrześniowy sztorm był bar-
dzo widowiskowy dla odpoczywających. 
Właściciele znajdujących się na plaży na-
miotów gastronomicznych nie mieli jednak 
zadowolonych min. – Jeszcze nie oszaco-
wałem strat – mówi jeden z nich. – Morze 
porwało mi kilka krzeseł, a wiatr porwał 

brezent. Przyzwyczaiłem 
się do tego, że progno-
zy są często nietrafio-
ne i przestałem zwracać 
na nie uwagę. A to był 
błąd. 

Turyści 
podziwiają 
siłę Bałtyku, 
gastronomicy 
zaciskają zęby
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WRZEŚNIOWY SZTORM

JULIA MARKOWSKA
redaktor wydania

Kiedy mam okazję 
spotkać się z bisku-

pem seniorem, czuję się 
wyróżniona. Jego często 
szorstkie poczucie humo-
ru powoduje, że każde 
spotkanie jest wyjątkowe. 
Jest on człowiekiem nie-
zwykle doświadczonym 
przez los. Jednak z tego 
cierpienia potrafi wydobyć 
nawet najmniejszą zale-
tę i znaleźć dobrą stronę 
każdego człowieka. Ma 
niezwykłą umiejętność 
obserwowania czasów, 
w których żyjemy i oce-
niania ich z dystansu. 
Nadanie Seniorowi tytułu 
Honorowego Obywatela 
Kołobrzegu ucieszyło 
mnie, gdyż doceniono po-
nadczasową mądrość. 
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Dziesięciolecie „Żubra” Ogórek doceniony

DOBRZYCA. W kościele pw. 
św. Huberta w Dobrzycy Koło 
Myśliwskie „Żubr” świętowa-
ło jubileusz swego dziesięcio-
lecia. Na jubileuszowe uro-
czystości zaproszonych zosta-
ło około dwustu osób z my-
śliwskich środowisk z całej 
Polski. W hubertowskiej Mszy 
św. wzięli również udział 
wykładowcy i uczniowie z 
Technikum Leśnego z Goraja, 
którzy wystąpili jako fanfa-
rzyści, ubogacając muzycz-
nie liturgię. Po Mszy św. go-
spodarze i zaproszeni goście 

przenieśli się do leśniczówki, 
gdzie przekazano poświęco-
ny sztandar oraz nadano od-
znaczenia i medale za działal-
ności w kole. Do koła należą 
mieszkańcy pobliskich miej-
scowości, a na jego czele stoi 
Maciej Kondelka. Koło „Żubr” 
jest związane z kościołem w 
Dobrzycy, tu odbywa się wie-
le myśliwskich uroczystości, 
a członkowie koła sprawują 
też opiekę nad tą świątynią, 
co roku ofiarowując  na przy-
kład nowy ornat, czy pomalo-
wanie dachu.

GOŚCINO. Do udziału w zor-
ganizowanym po raz pierwszy 
„Święcie ogórka” zaproszono 
wszystkich mieszkańców, którzy 
uprawiają ogórki i uwielbiają robić 
z nich przetwory. Podczas ogór-
kowej imprezy zorganizowano 
mnóstwo konkursów. Do sałatko-
wych zmagań przystąpiło 19 osób 
i tyle specjałów spróbować mu-
siało jury. Jednogłośnie pierwsze 
miejsce w tej kategorii przyznano 
Joannie Dylawerskiej z Gościna. 
Najbardziej zakręconego ogórka, 
o kształcie, który trudno wypa-
trzyć na naszych działkach, przy-
niosła Władysława Krzyżanowska. 
W kategorii największego ogór-
ka zwyciężyła Halina Butryn. 

Wyhodowane przez nią warzy-
wo miało aż 35 centymetrów. 
Najładniejszą ogórkową kom-
pozycję natomiast wyczarowała 
Bożena Seńko. Wybrano również 
„ogórkowe królowe”. W tej ka-
tegorii zwyciężyły dwie przebra-
ne za zielone warzywo Wiktoria 
Polikowska i Sylwia Makowiecka. 
Najciekawszą rymowankę o ogór-
ku ułożyła Małgorzata Pełechata 
z Ołużnej. – W przyszłym ro-
ku chcemy zorganizować ogór-
kową imprezę jeszcze przed 15 
sierpnia. To szczyt ogórkowego 
sezonu w naszej gminie – mó-
wi Wanda Milas, inspektor do 
spraw oświaty w Urzędzie Gminy 
Gościno.

Zawsze wierna
WAŁCZ. W kościele pw. św. 
Antoniego w Wałczu parafia-
nie i zaproszeni goście mie-

li okazję podziwiać kon-
cert-misterium „Polonia sem-
per Fidelis” (Polska zawsze 
wierna), poświęcony Janowi 
Pawłowi II. Na program koncer-
tu złożyły się utwory poetyckie 
S. Wyspiańskiego, C. K. Norwi- 
da, J. Słowackiego oraz Jana 
Pawła II. Poezję uzupełni-
ły arie i pieśni T. Joteyki, G. 
Donizettiego, G. Cacciniego, 
G.Bizeta. Zabrzmiały też frag-
menty homilii i encyklik papie-
skich. Wykonawcami koncer-
tu byli: Marek Kupczyński – ba-
ryton, Justyna Ilnicka – sopran, 
Stanisław Śliwinski – akompa-
niator, Joanna Pietrasiewicz 
– znakomita interpretator-
ka utworów poetyckich Jana 
Pawła II (na zdjęciu) oraz Janusz 
Telejko, poeta, autor scenariu-
sza koncertu.

Rekordowa obsada
PIŁA. Ponad 1100 biegaczy z 
całego świata stanęło na star-
cie XVII Międzynarodowego 
Półmaratonu Philipsa w Pile. 
Pierwszy raz w historii startów 
zgłosiło się aż tylu chętnych. 
Choć pogoda nie rozpieszcza-
ła biegaczy, zdobywca I miejsca 
poprawił swój zeszłoroczny czas 
o cztery sekundy.  Dwa pierw-
sze miejsca zajęli czarnoskórzy 
Kenijczycy. Pierwszy linię me-
ty przekroczył Michael Karonei 

z czasem 1:03:25. na drugim 
miejscu uplasował się jego ro-
dak Paul Ngetich. Trzeci me-
tę przekroczył Arkadiusz Sowa,  
zwycięzca rozgrywanych jed-
nocześnie Mistrzostw Polski w 
Półmaratonie. – Cieszę się bar-
dzo. Pogoda na trasie zawod-
nikom przeszkadzała, bo wiał 
dość silny wiatr. Biegało się trud-
no – skomentował biegacz. W 
gronie kobiet zwyciężyła Dorota 
Gruca z czasem 1:13:29.

Członkowie Koła Myśliwskiego „Żubr” spotykają się na uroczystościach  
w kościele w Dobrzycy

Z ogórków można przygotować nie tylko smaczne przekąski, ale  
i oryginalne kompozycje

Do startu w pilskim półmaratonie zgłosiło się ponad 1000 chętnych
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Honorowy obywatel i zasłużeni dla miasta Kołobrzegu

Kołobrzeg – perła w koronie
Do miast, które uhonorowały 
zasługi bp. seniora Ignacego Jeża, 
dołączył również Kołobrzeg.

Najstarszy polski biskup 
otrzymał już symboliczne klu-
cze do bram Koszalina, Słup-
ska i Katowic. Kołobrzescy rad-
ni zdecydowali, że za pracę na 
rzecz ich miasta biskupowi na-
leży się szczególne uznanie. 

Pierwszy biskup
– Chcieliśmy uhonorować 

osoby szczególnie zasłużone 
dla miasta, a pierwszy biskup 
naszej diecezji z całą pewnoś-
cią zasługuje na ten tytuł – wy-
jaśnia decyzję o nadaniu tytu-
łu „Honorowy Obywatel Mia-
sta” prezydent Kołobrzegu Ja-
nusz Gromek.

Jak mówił podczas uroczy-
stości przewodniczący kapituły 
ds. nadawania tytułów „Hono-
rowy Obywatel Miasta” i „Za-
służony dla miasta Kołobrze-
gu”, Dariusz Zajączkowski, za-
sługi Jego Ekscelencji są po-
wszechnie znane. Bp Ignacy 
Jeż sprawował swoją posłu-
gę w diecezji koszalińsko-ko-
łobrzeskiej w najtrudniejszym 
czasie, tworząc jej struktury. 
W nowej diecezji erygował 100 
nowych parafii. W latach 1982–
1990 zbudował wyższe semi-
narium duchowne, wyświęcił 
ponad 200 kapłanów.

14 kwietnia 1991 r. po 
czterdz iestopięc io letn ie j 
przerwie przywrócił kult ma-
ryjny na Górze Chełmskiej. 
W tym dniu wmurował ka-
mień węgielny pod sanktua-
rium maryjne, które w dniu 
1 czerwca 1991 r. poświęcił 
papież Jan Paweł II podczas 
swojej pielgrzymki do ojczy-
zny i diecezji koszalińsko-ko-
łobrzeskiej.

Kapłan przez lata troszczył 
się o więzionych opozycjoni-
stów oraz otaczał opieką ich 
rodziny. Zabiegał o ludność 
przesiedloną na tereny Pomo-
rza Środkowego, troszczył się 
o wsie popegeerowskie. Przy-

czynił się do odbudo-
wy i remontów wie-
lu kościołów, w tym 
jednego z najpiękniej-
szych zabytków Po-
morza – kołobrzeskiej 
konkatedry.

– Moje zaangażowanie w 
sprawy Kołobrzegu wiąże się 
bezpośrednio z jego historią. 
Kołobrzeg to symbol na całe 
tysiąclecie – mówi duchow-
ny. – Kołobrzeg był symbo-
lem władzy królewskiej Bo-
lesława Chrobrego i przyna-
leżności tych ziem do Pol-
ski. Ile razy mówiło się „Ko-
łobrzeg”,  wspominano rok 
1000. Być honorowym oby-
watelem takiego miasta ma 
dla mnie wielkie znaczenie. 
Jako biskupowi, z perspekty-
wy religijnej, bardzo mi to od-
powiada. 

Dla rozwoju miasta
Biskupowi szczególnie zale-

żało na odzyskaniu i odbudowie 
konkatedry kołobrzeskiej. Wie-
lokrotnie interweniował w tej 
sprawie u ówczesnych władz.

– Ówczesne władze chcia-
ły zachować ruinę, jako pamiąt-

kę po minionej wojnie 
– wspomina honorowy 
obywatel. – My chcieli-
śmy ją odbudować, ja-
ko symbol odbudowy 
tych ziem. W 1974 r. li-

sty pisane do premiera Piotra Ja-
roszewicza przyniosły wreszcie 
rezultaty i kościół pw. Najświęt-
szej Maryi Panny został przeka-
zany kurii w Koszalinie. Tylko 
piętra świątyni należały do Mu-
zeum Oręża Polskiego. I znów 
ordynariusz apelował do władz.

– Pisałem, że wszystko mo-
gę wytłumaczyć ludziom, ale 
nie to, że Muzeum Oręża Pol-
skiego znajduje się w kościele. 
Władzę ludową chyba stać na 
zapewnienie osobnego budyn-
ku – mówi z uśmiechem. Argu-
menty przekonały dygnitarzy i 
w końcu można było zająć się 
odbudową konkatedry. Biskup 
powierzył ją ks. Józefowi Słom-
skiemu. – I znów konkatedra 
stała się symbolem – tym razem 
– odrodzenia tej ziemi – doda-
je duszpasterz. – A Kołobrzeg 
jest dziś perłą w koronie Rzecz-
pospolitej.

Podczas XII uroczystej se-
sji Rady Miasta kapituła uho-
norowała jeszcze dwie osoby, 

które swoją pracą udowodni-
ły, że Kołobrzeg jest szczegól-
nie bliski ich sercu. Akty na-
dania tytułu „Zasłużony dla 
Miasta Kołobrzegu”, legityma-
cję oraz pamiątkowy meda-
lion otrzymali Alex Lubawiń-
ski i Piotr Dernowski. Jak moż-
na wyczytać z aktu uzasad-
niającego przyznanie wyróż-
nienia, Lubawiński, były bur-
mistrz Berlina Pankow i wielki 
miłośnik Kołobrzegu, był mo-
torem napędzającym współ-
pracę między obydwoma mia-
stami, wspomagał również 
miejskie instytucje i organiza-
cje. Drugi z uhonorowanych, 
Piotr Dernowski, uczestniczył 
w krwawej, dziesięciodniowej 
walce o wyzwolenie miasta. 
W 1946 r. powrócił do Koło-
brzegu i po ukończeniu kur-
su pedagogicznego przez wie-
le lat pracował jako nauczy-
ciel. Był także jednym z inicja-
torów powołania w 1961 r. w 
Kołobrzegu studium nauczy-
cielskiego. Od wielu lat dzia-
ła w szeregach Związku Kom-
batantów Rzeczpospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych.

KAROLINA PAWŁOWSKA

Bp Ignacy Jeż 
już dawno temu 
podbił serca 
kołobrzeżan
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– Nie jesteśmy 
przestępcami – mówią 

pracownicy pogotowia. 
– Pani dyrektor szukała pretekstu, 

by nas zwolnić, bo nie chcieliśmy 
pracować na kontraktach.

tekst i zdjęcie 
JULIA MARKOWSKA

Pani dyrektor powiedziała, że staro-
sta przyjedzie porozmawiać o kło-
potach finansowych pogotowia – 
wspomina Dariusz Musyt, jeden ze 

zwolnionych pracowników. – Gdy przyszli-
śmy, okazało się, że żadnych rozmów ze 
starostą nie ma. Zamiast tego otrzymali-
śmy wypowiedzenia. Po dwudziestu latach 
pracy zostałem potraktowany jak śmieć. 
Miałem dziesięć minut na opuszczenie po-
gotowia – kwituje wzburzony.

Beata Prusińska, dyrektor pogotowia, 
zwolniła dyscyplinarnie sześć osób. W 
wypowiedzeniach zarzuciła zwolnionym, 
że podpisywali się za kolegów na listach 
obecności, czyli dopuścili się fałszerstwa. 
Takie działanie, jej zdaniem, miało na ce-
lu ukrywanie nieobecności pracowników 
w pracy. Do podpisywania listy za siebie 
nawzajem przyznają się jednak niemal-
że wszyscy pracownicy. Zapewniają, że 
robili to oczywiście za zgodą i na proś-
bę zainteresowanych oraz że nikt w ten 
sposób nie tuszował nieobecności kole-
gi w pracy.

– Kiedyś brakowało sprzętu w pogoto-
wiu i dyżur zaczynało się od przenoszenia 
go z jednej karetki do drugiej – wspomina-
ją. – Najważniejsze było, by zdążyć przed 
wezwaniem i udzielić na czas pomocy cho-
rym. Z tego powodu faktycznie jeden pod-
pisywał się za drugiego. Teraz też często 
tak bywa, że nie zdążymy dobrze wejść 
do pogotowia, a już wskakujemy do karet-
ki. W takich chwilach nikt nie myśli o tym, 
czy podpisał listę, tylko czy zdąży z pomo-
cą na czas.

Ta specyfika pracy w pogotowiu spo-
wodowała, że mało kto przywiązywał do 
podpisywania wagę, tym bardziej że o ich 
obecności w pracy świadczyły inne doku-
menty.

– Kiedy policja wyjaśnia okoliczno-
ści zdarzenia, do którego byliśmy wzy-
wani – mówi Dariusz Musyt – nie spraw-
dza list obecności, lecz karty wyjazdowe. 
I na ich podstawie bez problemu odnajdu-
je członków zespołu, który udzielał wte-
dy pomocy.

Od momentu gdy zwolniono ich kole-
gów, pracownicy bardzo dokładnie wypeł-
niają już swoje biurokratyczne obowiąz-
ki. Jednak narzekają, że nie jest to pro-
ste. W pogotowiu codziennie jest nowa li-
sta obecności.

– Bardzo często przynoszona jest do 
dyspozytorni dopiero około godziny dzie-
wiątej, a nawet później – przekonuje Wal-
demar Jagła, kierowca. – Dzisiaj na przy-
kład przyniesiono ją dopiero po 11. Na-
uczeni jednak przykrym doświadczeniem, 
wpisaliśmy się w księdze wyjazdów.

Lekarze się martwią 
Na miejsce doświadczonych medyków 

przyszli młodzi ratownicy. – Bez porząd-
nego przeszkolenia zaczęli jeździć w erce 
– mówi Andrzej Wasiak, ratownik z 19-let-
nim stażem. – Jest to nie do pomyślenia, 
gdyż miejsce w takim zespole jest zarezer-
wowane dla najlepszych.

Lekarze pracujący w zespołach wyjaz-
dowych, zaniepokojeni takim stanem rze-
czy, napisali list do Ministerstwa Zdrowia, 
Urzędu Marszałkowskiego, dyrektora NFZ 
i innych instytucji odpowiedzialnych za 
pracę placówki. Czytamy w nim m.in.: „za-
istniały już sytuacje, gdy lekarz, kierownik 
zespołu wyjazdowego, musi zajmować się 
stanem pacjenta i równocześnie spraw-
dzać, czy niewykwalifikowany ratownik 
medyczny dokładnie wypełnia polecenia 
(zdarzały się już takie sytuacje)”. Pod li-
stem podpisało się dziesięciu z dwunastu 
współpracujących z pogotowiem lekarzy.

Dariusz Lewiński, lekarz wojewódzki, 
jeden z adresatów tego listu, nie chciał 
w jakikolwiek sposób skomentować przy-
czyn napiętej sytuacji w pogotowiu.

– To są decyzje szefowej placówki. Prze-
prowadziliśmy w pogotowiu kontrolę i ustali-
liśmy, że jest tyle zespołów wyjazdowych, ile 
być powinno, i są one dostępne dla pacjen-
tów – tłumaczy. – Choć rozumiem zaniepo-
kojenie kolegów lekarzy, gdyż w wyniku ta-
kich zmian kadrowych szybkość i sprawność 
ich zespołów jest prawdo-
podobnie niższa.

Skontrolowano rów-
nież wykształcenie nowo 
przyjętych pracowników. 
–Tylko w jednym przy-
padku mieliśmy wątpli-

Zwolnieni ratownicy 

Kto wyleczy chore pogotowie?

Erkami zaczęli 
jeździć młodzi, 

niedoświadczeni 
ratownicy, 

bez gruntownego 
przeszkolenia
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wości co do kwalifikacji – mówi Lewiński. 
– Jednak pani dyrektor zapewniła nas, że 
dostarczy nam brakujące dokumenty.

Drugie dno
Pracownicy przyczyn zwolnień upatru-

ją w tym, że nie chcieli zrezygnować z eta-
tów i zacząć pracować na kontraktach.

– Żeby zarabiać na kontrakcie tyle co te-
raz, musielibyśmy pracować po czterysta, 
pięćset godzin miesięcznie – uważa Przemy-
sław Missok, szef związku zawodowego. – 
Jest to niekorzystne zarówna dla nas, jak i dla 
pacjentów. Kto chciałby, żeby pomocy udzie-
lał mu zmęczony ratownik? – pyta retorycz-
nie. – Przecież po jakimś czasie ze zmęczenia 
zaczniemy się mylić. A pomyłka w naszym za-
wodzie to narażanie ludzkiego życia.

Niewątpliwie byłby to sposób jednak 
na poprawienie kondycji finansowej ko-
szalińskiego pogotowia, które wciąż zwra-
ca NFZ pieniądze za niewłaściwe wykony-
wanie usług medycznych. Przypomnijmy,  
spór o ponad pół miliona złotych zaczął 
się w grudniu 2005 r., po tym, jak kontro-
lerzy z NFZ ustalili, że całodobowe dyżu-
ry w stacji pełnią jedynie załogi czterech 
z pięciu zakontraktowanych karetek, zaś 
piąty zespół dyżuruje w domach pod tele-
fonem. Według funduszu taki sposób pra-
cy był niezgodny z umową. Dyrektor NFZ 
zażądał od stacji zwrotu pieniędzy wypła-
conych za całodobową gotowość wyjaz-
dową piątego ambulansu, czyli 545 tysię-
cy złotych. Należności te stopniowo potrą-
ca z bieżących wypłat.

– Dokładnie wiemy, jak duże jest to ob-
ciążenie i postanowiliśmy pomóc w rato-
waniu pogotowania – mówią związkow-
cy. – Dlatego zgodziliśmy się na zmniej-
szenie zatrudnienia w administracji, a cała 
załoga zrzekła się pięćdziesięciu procent 
funduszu socjalnego. Jest to oszczędność 
dla pogotowia około 30 tysięcy. Nasz ko-
lega znalazł też sponsorów, którzy wsparli 
pogotowie. Dzięki temu zaoszczędziliśmy 
około sześćdziesięciu tysięcy złotych.

Mediator i kontrole
Dyrekcja przygotowała się do zwolnie-

nia sześciu kolejnych osób, w tym wszyst-
kich pracujących w pogotowiu pielęgnia-
rek. We wrześniu nie umieściła już tych 

osób w grafiku i powiedziała, że mogą nie 
pracować. Jednak po kilku dniach zostały 
przywrócone do pracy. Teraz są one prze-
słuchiwane przez policję, w charakterze 
świadków, w sprawie list obecności. – Jed-
nak policjanci powiedzieli mi, że ze świad-
ka mogę stać się podejrzaną – mówi Kata-
rzyna Kotecka, pielęgniarka. – To co wtedy 
poczułam jest nie do opisania.

3 września w koszalińskim pogotowiu 
zawiązał się Międzyzakładowy Komitet 
Protestacyjny. Protest pracowników stacji 
popierają związkowcy z 16 koszalińskich 
zakładów, jednak wciąż dołączają nowi.

– Bardzo ważne, aby nikt nie mylił oku-
pacji ze strajkiem – mówi Missok. – Wia-
domo, że pogotowie nie może strajkować, 
gdyż naszym zadaniem jest ratowanie ży-
cia, a to jest najważniejsze.

Przez tydzień trwał protest okupacyj-
ny pogotowia. Pracownicy, którzy kończy-
li dyżury, po prostu nie wychodzili z pra-
cy. Koszalinianie przynosili protestującym 
jedzenie i wyrażali słowa otuchy.

– Mówili nam, byśmy się nie poddawa-
li, gdyż robimy dobrą robotę – mówi Jaro-
sław Gołofit, ratownik. – Ludzie wiedzą, 
jak ważne jest nasze doświadczenie i wie-
dzą, gdyż każdy może być przecież na-
szym pacjentem.

Jednak, gdy pojawił się mediator, oku-
pację tymczasowo zawieszono. – Jest nim 
jeden z koszalińskich parlamentarzystów, 
ale aby nie wikłać się w politykę w czasie 
kampanii wyborczej, na razie nie chcemy 
zdradzać, kto to jest – mówi Przemysław 
Missok, szef związku zawodowego. – Je-
żeli on nie będzie w stanie nam pomóc to 
wrócimy do tego rodzaju protestu.

Jest jedna rzecz, co do której obie stro-
ny konfliktu się zgadzają. W placówce nie-
zbędne jest przeprowadzenie wnikliwej 
kontroli. Dyrekcja podkreśla, że być mo-
że dzięki niej wyjdą na jaw kolejne niepra-
widłowości, które miały miejsce w stacji, 
a pracownicy mają nadzieję, że uda im się 
udowodnić swoją niewinność.

Kontrola ze Starostwa, sprawdzają-
ca funkcjonowanie placówki, wciąż trwa. 
Utrudnia ją nieobecność w pracy pani dy-
rektor Prusińskiej (ma zwolnienie lekar-
skie do końca miesiąca) i jej asystenta, 
który również jest na zwolnieniu. Do koń-
ca kontroli nadzorujący pogotowie staro-
sta nie chce na ten temat rozmawiać. 

Zwolnieni ratownicy 

Kto wyleczy chore pogotowie?
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Ośrodek Jazdy Konnej  
i Hipoterapii w Budzistowie 
w ciągu dziesięciu lat pomógł 
setkom niepełnosprawnych dzieci.

Dzięki przedsiębiorczości 
prezesa Andrzeja Michalskiego 
na rozległych obszarach przy 
Parsęcie, naprzeciw kościółka 
pw. św. Jana Chrzciciela utwo-
rzono stadninę koni wraz nie-
zbędną infrastrukturą.

– Było to możliwe przede 
wszystkim dzięki ludziom do-
brej woli, tym, którzy przejęli 
się losem osób niepełnospraw-
nych, a przede wszystkim dzie-
ci – wspomina dziś pomysło-
dawca.

Rodzice trzyletniej Gabry-
si Groc to jedni z wielu, któ-
rzy mają nadzieję, że zajęcia 
w ośrodku przywrócą spraw-
ność ich pociesze. Maleństwo 
ma dziecięce porażenie móz-
gowe. Od półtora roku, dzień 
w dzień, przychodzą tu, by pod 
okiem terapeutów korzystać z 
zabiegów hipoterapii. Jeszcze 
nie siedzi i nie trzyma dobrze 
głowy, ale i tak jest coraz le-
piej. O chorobie swojego dzie-
cka mówią otwarcie. Tu panu-
je taki klimat. Dlatego przyjeż-
dżają do ośrodka ludzie z całej 
Polski. W tym roku odwiedziło 
stadninę ponad 400 osób szu-
kających tego typu terapii.

Terapia i pasja
Spotkania odbywają się co-

dziennie lub kilka razy w tygo-
dniu. Pacjentami są przeważ-

nie dzieci, ale także 
osoby dorosłe ze scho-
rzeniami psychiczny-
mi, które mają zabu-
rzoną równowagę.

– Koń, idąc w stę-
pie, wytwarza soli-
darną symulację prawidłowe-
go chodu człowieka – tłuma-
czy dyrektor ośrodka i zara-
zem terapeuta Paweł Michal-
ski. – Konik, może nieładnie 
powiem, jest wykorzystywa-
ny jako przyrząd rehabilita-
cyjny. Ale jest to żywy przy-
rząd. Cieplejszy od człowie-
ka, podgrzewa mięśnie i po-
prawia równowagę. Koordy-
nując to z różnymi ćwiczenia-
mi u dzieci przy odpowied-
nim ustawieniu rączek i nó-
żek, można wytworzyć sche-
mat raczkowania – wyjaśnia 
fachowiec.

Ośrodek współpracuje 
z rehabilitantami z miejsco-

wego szpitala oraz z 
Ośrodkiem Wczesnej 
Interwencji, skąd kie-
rowane są dzieci. Uro-
czystość 10-lecia da-
ła okazję do prawie 
rodzinnego spotkania 

lekarzy, terapeutów i pacjen-
tów. Jak na ośrodek jazdy kon-
nej przystało, nie zabrakło też 
miłośników ognistych ruma-
ków. Przychodzą tu codzien-
nie. Przyciąga ich nie tylko 
pasja współzawodnictwa. Nie 
wstydzą się mówić, że kocha-
ją te zwierzęta.

– Kiedyś ktoś powiedział, 
że góry kocha się za to, że  
są. Tak samo jest z końmi. By-
cie z nimi daje mi wiele sa-
tysfakcji. Są miłe i grzecz-
ne. I nie robią mi krzywdy. 
Ludzie częściej krzywdzą niż 
zwierzęta – wyznaje Magda-
lena Tabiś, stała bywalczyni 
stadniny.

Magda Brodalka ma 11 lat. 
Od 4 lat zajmuje się końmi, bo 
– jak mówi – nie umie nie ko-
chać koni. Chce zostać instruk-
torem i trenerem. W jubile-
uszowych zawodach jeździe-
ckich zajęła pierwsze miejsce.

Te Deum
Przez wszystkie lata działal-

ności ośrodka w kolejne rocz-
nice jego powstania odprawia-
na jest Msza św.

– Zawsze chcemy prosić Pa-
na Boga o jego błogosławień-
stwo – wyznaje pan Paweł. W 
2003 r. za pomocą telebimu 
specjalnego błogosławieństwa 
udzielił ośrodkowi Jan Paweł 
II. Na pamiątkę tamtej chwili w 
2004 r. postawiono tu pomnik 
uwieczniający słowa błogosła-
wieństwa: „Pozdrawiam uczest-
ników centralnych uroczysto-
ści hipoterapii w Budzistowie, 
osoby niepełnosprawne w Pol-
sce i na świecie oraz tych, któ-
rzy im towarzyszą i niosą po-
moc. Niech dobry Bóg wszyst-
kim wam błogosławi”. Uroczy-
stościom 10-lecia ośrodka prze-
wodniczył bp Paweł Cieślik.

– To wspaniałe dzieło od lat 
niesie skuteczną pomoc dzie-
ciom i dorosłym – tym, którzy 
być może tylko tu mogą odzy-
skiwać swoje zdrowie. Dlate-
go dziś chcemy Bogu przede 
wszystkim dziękować – mó-
wił biskup. Homilię wygłosił bp 
Ignacy Jeż. – Do niepełnospraw-
nych na przestrzeni wieków od-
noszono się bardzo różnie. Dziś 
do obecności takiej osoby moż-
na się przyzwyczaić. Ale to też 
niesie swego rodzaju zagroże-
nia – stwierdził. I zaraz uzasad-
nił: –  Można uważać, że taką 
jest i pozostawić własnemu lo-
sowi. A tymczasem są ludzie, 
których ta sytuacja niepokoi. Ci 
stają wobec problemu: czy nie 
dałoby się jeszcze czegoś zro-
bić? Ten ośrodek i ludzie w nim 

służący człowie-
kowi są dowo-
dem na to, że 
można – prze-
konywał. KSD

W tym dniu 
zmierzyli się 
najlepsi

Biskup Paweł 
Cieślik odczytuje 
błogosła-
wieństwo  
Benedykta XVI

Mały jubileusz w Budzistowie

Galop po zdrowie 
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Zapraszamy
 PIELGRZYMKA
     DO RZYMU
Pielgrzymka autokarowa do 
Rzymu i świętych miejsc we 
Włoszech, a przede wszystkim 
do grobu Jana Pawła II wyru-
szy z Koszalina 19 październi-
ka. Jej powrót planowany jest 
osiem dni później, 27.10.2007 
r. Przez ten czas pielgrzymi od-
wiedzą m.in. Marktl (miasto 
rodzinne papieża Benedykta 
XVI), bazylikę św. Antoniego 
w Padwie i Monte Cassino. 
Chętni będą mogli uczestniczyć 
w audiencji u Ojca Świętego 
w Watykanie. W pielgrzymce 
uczestniczy kapłan i pilot tra-
sy. Noclegi przewidziane są w 
hotelach, w pokojach 2-, 3-oso-
bowych. Wszyscy chętni mogą 
zgłaszać się do 30 września. W 
tym celu należy skontaktować 

się z ks. Tomaszem Rodą z pa-
rafii katedralnej w Koszalinie – 
tel. 502 226 201. 

 ZOSTAŃ ORGANISTĄ
Od kilku lat w naszej diece-
zji działa Diecezjalne Studium 
Organistowskie, w którym 
kształcą się organiści. W tym 
roku rozpoczyna się kolejny 
nabór chętnych słuchaczy.  
Przesłuchania wszystkich za-
interesowanych odbędą się 
29 września o godzinie 10, w 
sali 103, przy ul. Bolesława 
Chrobrego 7 (obok katedry) 
w Koszalinie. Zajęcia  rozpo-
czną się 6 października 2007 
r. o godz. 10.00. Więcej in-
formacji na ten temat udzie-
la ks. Andrzej Jarzyna, z któ-
rym można kontaktować się 

drogą mailową (verdura@wp.
pl) lub osobiście, w zakrystii. 
Zaprasza on wszystkich chęt-
nych, którzy potrafią już grać 
lub chcą zgłębiać sztukę grania 
na organach od podstaw. 

 „RÓŻAŃCOWE
       JERYCHO”
Od 19 IX (od godz. 6.00) do 26 
IX (do godz. 6.00) 2007 r. w kapli-
cy Chrystusa Króla w parafii pw. 
Ducha Świętego w Koszalinie od-
będzie się adoracja Najświętszego 
Sakramentu w siedmiodobowym 
modlitewnym czuwaniu w ra-
mach 40-dobowej ogólnopolskiej 
nieustannej eucharystycznej ad-
oracji wynagradzającej Bogu:
– za wszystkie eucharystyczne 
świętokradztwa i obojętność wo-
bec Boskiej Zbawczej Miłości, 

– za wszystkie profanacje i nie-
godnie przyjęte Komunie świę-
te, 
– za wszelkie nieuszanowania 
w Domach Bożych i wszelką po-
gardę wobec rzeczy świętych, 
– za wszystkie zbezczeszczenia 
i usuwanie tabernakulum, 
– za wszystkie wystąpienia z 
Kościoła świętego i bluźnier-
stwa wobec Imienia Bożego, 
– za wszystkie grzechy nieoby-
czajowości i bezbożności, 
– za wszelkie obelgi i brak usza-
nowania wobec Ojca Świętego, 
– za wszelką pogardę okazywa-
ną biskupom, kapłanom i całe-
mu duchowieństwu. 
Do czynnego udziału w eks-
piacji wszystkich mieszkańców 
Koszalina i okolic zaprasza-
ją Mali Rycerze Miłosiernego 
Serca Jezusowego.  

Ciekawi ludzie

Trzydzieści lat kinooperatora 
Władysław Huttner jako 
kinooperator pracuje  
w kołobrzeskim kinie 
„Wybrzeże”już trzydzieści lat. 
Do dzisiaj wyświetlił kilkanaście 
tysięcy filmów.

Do kina ciągnęło go już 
w siódmej klasie szkoły pod-
stawowej. – Uwielbiałem oglą-
dać filmy i chciałem zobaczyć, 
jak to się dzieje, że pojawia-
ją się one na tym ogromnym 
ekranie. Zacząłem więc spo-
tykać się z pracownikami ki-
na i podpatrywać ich pracę – 
wspomina. Duży ekran zafa-
scynował go na tyle, że posta-
nowił zostać jednym z nich. 
Wyjechał do Warszawy i skoń-
czył tam szkołę dla kinoopera-
torów. Pracę w kinie „Wybrze-
że” rozpoczął zaraz po zda-
niu egzaminów przed Państwo-
wą Komisją Egzaminacyjną 1 
września 1977 roku. Do dzi-
siaj pamięta pierwszy wyświe-
tlony przez siebie film. To była 
trzecia część „Samych swoich” 
– „Kochaj albo rzuć”. Kino do-
słownie pękało w szwach.

Wiejskie pokazy
Na przełomie 

lat 70 i 80 W. Hutt-
ner wyświetlał filmy 
w okolicznych wio-
skach powiatu ko-
łobrzeskiego. Od-
wiedzał Rymań, Sie-
myśl, Drzonowo, Drozdowo. 
Mieszkańcy wiosek znosili 
więc do wiejskich klubów, 
świetlic i remiz strażackich 
krzesła i kłębili się w po-
mieszczeniach, czekając na 
kinooperatora, który przyje-
dzie do nich z filmem.

– Zawsze przed 
projekcją filmu wy-
świetlałem kroni-
kę filmową. Czasem 
zdarzały się śmiesz-
ne wpadki – wspomi-
na kinooperator. – Na 
przykład wtedy, gdy 
w marcu podczas ta-

kiej kroniki pokazywano bar-
bórkowe święto z... grudnia. 
Ludzie śmiali się z tego do 
rozpuku.

W sezonie letnim objeż-
dżał ośrodki wypoczynkowe w 
Dźwirzynie i urządzał projek-
cje filmowe dla turystów.

Przeboje i porażki

Obrazem, do którego chętnie 
powraca Huttner, jest włoski film z 
1988 roku pt. „Kino Paradiso”. To 
film szczególnie mu bliski, ponie-
waż opowiada o wcale nie łatwej 
pracy kinooperatora. Przez trzy-
dzieści lat jego pracy widzowie za-
pełniali salę kinową podczas ekra-
nizacji znanych powieści. Przebo-
jem były „Noce i dnie” , „Potop” i 
„Pan Wołodyjowski”.

– Pamiętam dwa momenty, 
kiedy musiałem przerwać projek-
cję filmu, bo nagle cała sala mi 
opustoszała. Pierwszy raz, gdy 
wyświetlałem polski film „Rok 
spokojnego słońca”, a później 
amerykańską produkcję „Barwy” 
– opowiada. Kryzys polskiego ki-
na pojawił się na początku lat 
90. Wtedy to na rynku pojawiły 
się kasety wideo i ludzie zaczęli 
oszczędzać na kinowych biletach. 
Na szczęście nie trwało to długo. 
W 1993 roku nastąpił wielki po-
wrót. Na ekrany wszedł „Park Ju-
rajski” Stevena Spielberga i ludzie 
wrócili do kina, bo przekonali się, 
że nic nie jest w stanie zastąpić 
dużego ekranu.

MARZENA BAMBER

Kołobrzeżanin 
Władysław 
Huttner  
w kinie 
„Wybrzeże” 
przepracował 
całe 30 lat
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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 

Od 150 lat pracują wśród 
sierot, ludzi chorych  
i opuszczonych.  
Od ponad 20 lat są obecne 
w Koszalinie. Siostry idą  
z duchem czasu: dziś uczą 
także angielskiego  
i obsługi komputera. 

Historia tego zgroma-
dzenia sięga połowy XIX 
wieku i wiąże się z osobą 
polskiego kapłana Zyg-
munta Szczęsnego Feliń-
skiego, wikariusza koś-
cioła św. Katarzyny w Pe-
tersburgu, późniejsze-
go metropolity warszaw-
skiego. Ksiądz Feliński 
zastanawiał się, jak po-
móc sporej rzeszy sierot 
i ludzi bezdomnych żyją-
cych w Petersburgu. Wie-
dział jednocześnie, że w 
mieście jest dużo dziew-
cząt, które chciały oddać 
się pracy charytatywnej 
w zakonie, ale nie mogły 
tego uczynić, bo władze 
carskie dokonały kasaty 
klasztorów. W 1857 r. za-
łożył więc przytułek dla 
ubogich rzymskokatoli-
ckiego wyznania, w któ-
rym pracowały kandydat-
ki do zakonu. Dziewczy-
ny żyły w regule zakon-
nej, nakreślonej przez za-
łożyciela, ale przynależ-
ność ukrywały w tajem-
nicy. 

To jest rodzina!
Z chwilą, gdy Zyg-

munt Szczęsny Feliń-
ski  został metropoli-
tą stolicy, siostry podję-
ły też pracę w Warsza-
wie i zamieszkały w pa-
łacyku myśliwskim nale-
żącym niegdyś do Sta-
nisława Augusta Ponia-

towskiego (budynek jest 
dziś siedzibą Domu Ge-
neralnego Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi). 

Niemal od samego 
początku jedną z głów-
nych cech zgromadze-
nia była rodzinność, ot-
wartość i wrażliwość na 
potrzeby otoczenia. Za-
sady, które w zgroma-
dzeniu sióstr franciszka-
nek wprowadził arcybi-
skup Feliński, wyprze-
dzały późniejsze refor-
my soborowe (nie było 
podziału na chóry dla le-
piej i gorzej urodzonych, 
zniesiono kapitułę win, 
czyli publiczne przepra-
szanie za przewinienia, 
kandydatki do zakonu 
nie musiały wnosić posa-
gu). Siostry miały utrzy-
mywać się z pracy rąk i 
stanowić wspólnotę ze 
swoimi podopiecznymi. 

W 1906 r. otworzyły 
pierwszy ośrodek w da-
lekiej Brazylii. Na począt-
ku pomagały tamtejszej 
Polonii, z czasem otacza-
ły opieką także innych 
potrzebujących (dziś w 

Brazylii działa 
ponad 70 placó-
wek prowadzo-
nych przez sio-
stry franciszkan-
ki). 

Odważnie  
i patriotycznie   
Głównym miejscem 

ich pracy była jednak 
Polska, w której do woj-
ny działało pięć prowin-
cji zakonnych. Siostry 
prowadziły 160 różnego 
rodzaju placówek (sie-
rocińce, zakłady wycho-
wawcze i opiekuńcze, 
przedszkola). Dowód 
heroizmu dały w cza-
sie okupacji: zakonnice 
opiekowały się nie tyl-
ko osieroconymi polski-
mi dziećmi, ale udzieliły 
też pomocy kilku tysią-
com małych Żydów. W 
czasie powstania war-
szawskiego zakonni-
ce służyły jako sanita-
riuszki. Postawę patrio-
tyczną przypłaciły wyso-
ką ceną: w 1944 r.  pra-
cujące w stolicy 44 sio-
stry hitlerowcy wywieźli 

do obozu w Ra-
vensbrück. 

Zakończe -
nie okupacji nie 
przyniosło spo-
koju: władze 

komunistyczne zamknę-
ły połowę placówek 
opiekuńczych i wycho-
wawczych, prowadzo-
nych przez franciszkanki 
(np. w przedszkolu, któ-
re prowadziły u zbiegu 
ulic Żytniej i Twardej w 
Warszawie, umieszczo-
no państwową placów-
kę). Siostry nie mogły 
już prowadzić domów 
dziecka i ośrodków wy-
chowawczych dla dzie-
ci zdrowych, pozwolo-
no im jedynie opieko-
wać się dziećmi znacz-
nie i głęboko upośle-
dzonymi. Pracowały w 
ośrodkach leczniczych, 
uczyły religii i służyły ja-
ko zakrystianki w koś-
ciołach. 

Wszystko zaczęło się 
zmieniać pod koniec lat 
80.: odradzały się placów-
ki zakonne na Wschodzie 
Europy. 

Przede wszystkim jed-
nak franciszkanki odzy-
skały swobodę działania 
w Polsce. Dziś prowadzą 
blisko 90 różnego rodzaju 
placówek w całym kraju. 

Zaczęło się  
od mieszkania  
w bloku 
W Koszalinie siostry 

są obecne od 1985 ro-
ku. Najpierw wynajmo-
wały mieszkanie w blo-
ku przy ulicy Bałtyckiej. 
Potem zamieszkały w 
domu katechetycznym 
przy parafii franciszka-
nów. Od trzech lat ma-
ją własny dom zakonny 
przy ulicy Żeglarskiej. 
Dziś mieszka tam  pięć 
zakonnic: każda z nich 
ma solidne wykształ-
cenie i przygotowanie 
do pracy z dziećmi. Ni-
ski parter siostry prze-
znaczyły na świetlicę 
dla dzieci z pobliskich 
osiedli. Wychowanko-
wie mogą tu liczyć na 
posiłek i pomoc w od-
rabianiu lekcji, siostry 
prowadzą zajęcia kom-
puterowe i lekcje języ-
ków obcych. Są spot-
kania okolicznościowe 
(Dzień Matki, Mikołajki, 
Dzień Rodziny) i wyjaz-
dy na wypoczynek (były 
już kolonie w Ustroniu 
Morskim, Zakopanem i 
Kórniku). 

Trzy zakonnice są 
katechetkami w Zespole 
Szkół numer 13, w Szko-
le Podstawowej numer 
4 i w jednym z przed-
szkoli. Pomagają też w 
przygotowaniu liturgii 
w kościołach Świętego 
Krzyża i św. Ignacego 
Loyoli. Współpracują z 
wiernymi działającymi 
w grupach parafialnych 
(świeccy przychodzą na 
nabożeństwa i dni sku-
pienia).

– Mieszkańcy akcep-
tują naszą obecność. 
Dobrze nam w Koszali-
nie – dodaje s. Regina 
Pobiedzińska, przełożo-
na koszalińskiego domu 
zakonnego. 

JAROSŁAW JURKIEWICZ

Jubileusz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 

Być najbliżej ludzi
AR

C
H

IW
U

M
 Z

G
RO

M
AD

Z
EN

IA

Siostry  
są dobrze 
przygotowane 
do pracy  
z dziećmi


