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K tóż nie pamięta ogromnej rado-
ści, kiedy po raz ostatni w roku 

szkolnym zadzwonił dzwonek. Choć 
czasami radość ta mieszała się ze stra-
chem – bo oceny na świadectwie 
ukończenia kolejnej klasy były prze-
cież różne, to nic nie mogło zakłócić 
pewności, że od jutra nie trzeba będzie 
rano wstawać, chodzić do szkoły i od-
rabiać lekcji. w tym roku ponad 200 
tys. uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z warmii i Mazur rozpoczęło wakacje. 
Część z nich wyjedzie na turnusy orga-
nizowane przez parafie i stowarzysze-
nia kościelne, by nie tylko odpocząć, 
ale być blisko Boga. Co roku tego typu 
zorganizowany wypoczynek cieszy się 
coraz większą popularnością. Rodzi-
ce bowiem mają pewność, że pociechy 
będą pod dobrą opieką ludzi kierują-
cych się wiarą. Bo wakacje są ważne, 
ale Bóg jest najważniejszy. kfk

warsztatowy jubileusz

tu miłość wzajemna i dobroć
Praca opiekunów 
i uśmiech 
podopiecznych 
to najlepszy dowód 
na skuteczność 
placówki.

w arsztaty terapii zajęciowej, 
wchodzące w skład Centrum 

Młodzieży Caritas Archidiecezji 
warmińskiej we fromborku, obcho-
dziły 5-lecie istnienia. Przybyło wielu 
gości, którzy związani są z tą placów-
ką. wszystkich przywitała Agniesz-
ka Żuchowska, kierownik wtz, oraz 
ks. Jan Sztygiel, dyrektor centrum. 
– dzięki wspaniałej kadrze człowiek 
jest tu człowiekiem, a każdego dnia 
odbywają się lekcje miłości. Bo kto 
pragnie dobra drugiego człowieka, 
zawsze znajdzie sposób, by coś dla 
niego uczynić – mówił, składając ży-
czenia, ks. Roman lompa, dyrektor 
Caritas Archidiecezji warmińskiej.

Specjalnie na  tę  uroczystość 
podopieczni wtz przygotowali 

spektakl słowno-muzyczny o mi-
łości i  tęsknocie za  nią. Później 
goście zwiedzali pomieszczenia, 
w których znajdują się pracownie 
do zajęć hafciarsko-dziewiarskich, 
gospodarstwa domowego, logistycz-
nych, ogrodniczo-przyrodniczych, 
plastycznych i  wikliniarstwa. 
ogromne zainteresowanie wzbu-
dziły uprawiane rosiczki, pousta-

wiane na parapetach, by wyłapywać 
latające w pomieszczeniach owady. 
Po występach teatru z Krakowa od-
była się multimedialna prezentacja 
pięcioletniej historii warsztatów. 
Po niej goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek i urodzinowy tort 
– wszystko przygotowane przez nie-
pełnosprawnych gospodarzy.

kfk

długie przygotowania do jubileuszowego występu zakończyły się 
sukcesem. Po nim niepełnosprawni artyści otrzymali gromkie brawa
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Pamiętam czas 
liceum, kiedy 

przerabialiśmy powieść 
„Chłopi” władysława 
Reymonta.  
Mimo że uwielbiam 
czytać, jakoś 
z tą lekturą miałem 
drobne kłopoty, 
a za charakterystykę 
Boryny dostałem… 
zresztą nieważne. 
Jednak do dziś tkwi 
we mnie świadomość 
jego miłości 
do uprawianej ziemi. 
obecnie wydaje 
się, że rolnictwo 
jest nieco obdarte 
z reymontowskiego 
etosu, a młodzież 
garnie się raczej 
do miejskiego asfaltu 
niż do zroszonej 
łąki. Czy tak jest? 
odpowiedź  
na str. IV–V.

dla Piotra będą to pierwsze wakacje. – Pojadę do babci Celi i dziadziusia zygmunta, nad morze 
do wujka Maćka. Babcia tereska i dziadziuś Marian mają mnie zabrać do Częstochowy – 
wymienia pierwszoklasista
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adres redaKcji: 
ul. S. Pieniężnego 22, 10-006 olsztyn
telefon (89) 524 71 62
redagują: ks. Piotr Sroga – dyrektor 
oddziału, tel. 664 124 798, 
Krzysztof Kozłowski, tel. 664 126 989, 
łukasz Czechyra, tel. 664 126 993

olsztyn@gosc.pl

Kampania przeciw przemytnikom na warmii i Mazurach

Rentgen prześwietli skrytkę
o rosyjskiej fabryce 
papierosów, organizacjach 
przestępczych i edukacji 
młodzieży z podinsp. 
Ryszardem Chudym,  
rozmawia ks. Piotr Sroga

Ks.  Piotr sroga: Mieszkamy na  terenie, któ-
ry, jako jedyny w  Polsce, graniczy z  Rosją. 
Czy  bliskość obwodu kaliningradzkiego 
wpływa na pracę tutejszych celników?
ryszard chudy: oczywiście. Granica polsko--
-rosyjska ma nieco ponad 200 km i cztery przej-
ścia: Gronowo, Grzechotki, Bezledy i Gołdap. 
Główny nurt przewozu towarów do Rosji cen-
tralnej biegnie przez Białoruś. My odprawia-
my dziennie od 80 do 100 ciężarówek. w tamtą 
stronę przewozi się to, co Rosjanie pozwolą 
przewieźć. do Polski 80 proc. ciężarówek wjeż-
dża pustych. w obwodzie kaliningradzkim 
nie ma praktycznie przemysłu, dlatego ludzie 
żyją tam w większości z handlu.

to  granica Unii europejskiej. Czy  ten fakt 
wpływa na działalność placówek celnych?

– Przygotowania do wymogów unijnych 
rozpoczęły się pod koniec lat 90. Mieliśmy 
wtedy wiele wizytacji instytucji unijnych. 
Przyjeżdżali Belgowie, Hiszpanie, francuzi 
– cała europa. Przed wejściem do Unii euro-
pejskiej było nas 450 osób, teraz jest już 1000. 
Na wszystkich przejściach granicznych po-
troiliśmy liczbę celników. wszędzie też doko-
nano rozbudowy i modernizacji. w Bezledach 
powstał na przykład nowy budynek do odpra-
wy tirów, według standardów europejskich. 
Bardzo duże pieniądze poszły także na sprzęt 
do kontroli. Jest to bowiem granica dużego ry-
zyka, gdyż mamy do czynienia z rozbudowaną 
szarą strefą. Przykładem jest potężna fabry-
ka papierosów w obwodzie kaliningradzkim, 
w której produkuje się miliony paczek papie-
rosów, ale żadna z nich nie została oficjalnie 
sprzedana na terenie Rosji. Co się z nimi dzieje? 
wiemy, że część próbuje się przewieźć do nas. 
w  zeszłym roku skonfiskowaliśmy ponad  
1 mln paczek papierosów. 

Czy pomaga w tym nowy sprzęt?
– w ostatnim czasie kupiliśmy 2 urządze-

nia rentgenowskie, każde za około 10 mln zł. 
Możemy prześwietlać wszystkie samochody. 
wprowadza się auto, a sprzęt jeździ sam na szy-
nach i wszystko prześwietla.

Co ludzie przemycają przez tę granicę?
– Papierosy i alkohol to codzienność. Cza-

sami zdarzają się próby przemytu bursztynu, 
gdyż obwód kaliningradzki jest zagłębiem 
jego wydobycia. zdarzyło się pewnego razu, 
że w Gronowie wykryliśmy próbę przemytu 
220 kg bursztynu, który wieziono prosto z ko-
palni. Był jeszcze mokry. Rosja zliberalizowała 
obecnie swoje przepisy dotyczące wywozu tego 

surowca i dziś wiele osób legalnie zajmuje się 
jego handlem.

wykryliśmy przemyt innych rzeczy: wilka 
syberyjskiego w częściach, skórę niedźwie-
dzia, spreparowane krokodyle lub pryzmaty 
do peryskopów czołgowych. Udało się nam 
zatrzymać bezcenny ołtarzyk z francji, który 
pochodzi z XII–XIII wieku.

Jakich sposobów używają przemytnicy pa-
pierosów?

– Skrytki są w bakach samochodowych, 
ścianach, podłodze, fotelach. trzeba pamiętać, 
że za przemyt są określone kary – od 200 zł do  
3 tys. zł. Przy przemycie papierosów powy-
żej 500 paczek sprawa trafia do sądu. Samo-
chody zaś, w których były skrytki, zostają 
zarekwirowane.

Ile osób może być zaangażowanych w  ten 
proceder?

– Szacujemy, że w naszym regionie przemy-
tem zawodowo zajmuje się 40 tys. osób. to dla 
nich sposób na życie. Przy udanym przemycie 
100 paczek papierosów można zarobić około 700 
zł. Możemy jednocześnie mówić o zorganizo-
wanych grupach przestępczych, nawet o cha-
rakterze międzynarodowym. Nasza kontrola 
wykrywa wiele takich przypadków. Nie ogra-
niczamy się tylko do akcji na granicy. Nasze 
patrole kontrolują także drogi. w zeszłym roku 
zatrzymaliśmy koło Miłomłyna samochód, 
który przewoził 100 tys. paczek papierosów.

w  tym miesiącu rozpoczęliście kampanię 
uświadamiania ludzi o  zagrożeniu, jakie 
niesie przemyt. Na czym ona polega?

– Pierwszym celem naszej akcji jest wywo-
łanie refleksji na ten temat. ważniejsze jest jed-
nak to, że przemyt stał się zjawiskiem między-
pokoleniowym. Są rodziny przemytników. 
Często ojciec z synem współpracują na tym 
polu. Jest to dla nas wielkie wyzwanie. Chcemy, 
żeby do młodzieży dotarło, że to bardzo nie-
bezpieczna droga. Spotykamy się w szkołach 
z młodymi ludźmi, aby o tym mówić. Praktycz-
nie każdego dnia mamy 3 spotkania.

Czy Kościół ma jakąś rolę do odegrania w tej 
kampanii?

– Kościół ma autorytet, który przekonu-
je wielu ludzi. Patrzymy z wielką nadzieją 
na możliwość współpracy z księżmi. Jeśli 
ksiądz powie, że przemyt jest grzechem, nie ma 
już dyskusji. dlatego apelujemy o współpracę 
w tej sprawie.

� •

– Chcemy, żeby młodzież zrozumiała,  
że przemyt jest bardzo niebezpieczną 
drogą – mówi Ryszard Chudy
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województwo na sygnale

Konieczna edukacja

warmia-częstochowa. Człon-
kowie i sympatycy Akcji Katolic-
kiej z archidiecezji warmińskiej 
wzięli udział w ogólnopolskiej 
Pielgrzymce na Jasnej Górze. tego-
rocznemu spotkaniu przyświeca-
ją słowa bł. Jana Pawła II: „Miłość 
stanowi spełnienie wolności”. 
w przededniu głównych uroczy-
stości odbyła się konferencja, przy-
bliżająca postać i naukę Prymasa 
tysiąclecia oraz relacji łączących 
go z Janem Pawłem II. Pątników 
przywitał metropolita często-
chowski abp Stanisław Nowak. 
Po wysłuchaniu wystąpień pre-
zes AK Haliny Szydełko oraz słów 
skierowanych do członków akcji 
przez bp. Mariusza leszczyńskie-
go, pielgrzymi wyruszyli z kate-
dry na Jasną Górę, by uczestniczyć 
we Mszy św., której przewodniczył 
prymas Polski abp Józef Kowal-
czyk. Po uroczystościach, 50-oso-
bowa grupa pielgrzymów z olsz-
tyna wyruszyła w dalszą podróż 
do  wiednia, zatrzymując  się 
w sanktuarium w Kahlenbergu, 
gdzie znajduje się kościół i klasztor 
upamiętniający obecność w tym 
miejscu Jana III Sobieskiego.
 bu

województwo. Już  po  raz 9. 
odbyły  się Międzynarodowe 
Mistrzostwa warmii i  Mazur 
w Ratownictwie Medycznym. 31 
zespołów z całej Polski i z zagra-
nicy (z Norwegii, estonii i Rosji) 
zmagało się w pięciu konkuren-
cjach. Po raz pierwszy w mistrzo-
stwach wzięły udział dwie druży-
ny na motocyklach – z olsztyna 
i Pruszcza Gdańskiego. zespoły 
udzielały pomocy osobom poszko-
dowanym w wypadku drogowym, 
ratowali zakrztuszone dziecko, 
reanimowali pacjenta i udzielali 

pomocy osobie z problemami odde-
chowymi. – Nowością była pomoc 
osobie, która nadużyła dopalaczy. 
Staramy się wprowadzać nowe 
konkurencje, które odzwier-
ciedlają pojawiające  się nowe 
przypadki – mówi Magdalena 
zakrzewska, zastępca dyrektora 
ds. lecznictwa wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w olszty-
nie. Mistrzostwa wygrał zespół 
ratowników medycznych z Nzoz 
Nowy Szpital z Nakła i Szubina. 
zawody zakończyły się Paradą 
Ratownictwa. koz

olsztyn. w parafii bł. franciszki 
Siedliskiej w olsztynie odbyła się 
uroczystość 25. rocznicy świę-
ceń kapłańskich ks. kan. Janusza 
wieszczyńskiego (proboszcza 
parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w olsztynie), ks. kan. zdzi-
sława Milewicza (proboszcza 
parafii Bogarodzicy dziewicy 
Matki Kościoła w  olsztynie), 
ks. kan. prof. zdzisława Żywicy 
i ks. Piotra Krzywulskiego (kape-
lanów szpitala psychiatrycznego 
w olsztynie). – dziękujemy za zło-
żone nam życzenia, za modlitwy, 
które zanosicie za nas. My, w tej 

Mszy św. chcemy podziękować 
Bogu za dar kapłaństwa i za 25 lat 
posługiwania w kościele warmiń-
skim. Chcemy Go również prosić 
o Jego obecność w naszym życiu, 
Jego łaski i dary, które są niezwy-
kle potrzebne w życiu każdego 
kapłana do godnego sprawowa-
nia posługi w Kościele Chrystu-
sowym. Chcemy też za wszystkie 
niedociągnięcia i słabości przepro-
sić Boga, byśmy mogli dalej god-
nie uczestniczyć w sakramencie 
kapłaństwa – mówił ks. prof. zdzi-
sław Żywica.
 krzyk

a r c h i d i e c e z j a .  Rozdaniem 
dyplomów zakończyły  się 
na  wydziale teologii UwM 
w olsztynie, skierowane do księ-
ży, studia podyplomowe „współ-
czesne aspekty duszpasterstwa”. 
to element stałej formacji war-
mińskich kapłanów. obowiązek 
ukończenia studiów mieli księża, 
którzy w ostatnich czterech latach 
otrzymali święcenia kapłańskie. 
– Studiowali też chętni kapła-
ni, często z wieloletnim stażem. 
w sumie 55 – podkreśla ks. dr Jan 
Guzowski, prodziekan ds. kształ-
cenia. Podczas zajęć podejmowa-
no tematy dotyczące problemów 
współczesnej pracy duszpaster-
skiej. Uczestnicy pogłębiali swoją 
wiedzę m.in. z zakresu spowied-
nictwa, internetu, głoszenia 
kazań, prowadzenia rekolekcji, 
organizacji pielgrzymek, kwestii 
prawnych związanych z wyko-
nywaniem zawodu nauczyciela 
czy dotyczących uzależnień. kfk
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Abp wojciech ziemba 
osobiście gratulował 
każdemu absolwentowi 
podyplomowych studiów

Członkowie Akcji Katolickiej 
pielgrzymują z katedry 
częstochowskiej  
na Jasną Górę

Jak jeden dzień

dzieci 
wykonały 
dla księży 
jubilatów 
kolorowe 
laurki.  
– dziękujemy 
za te z serca 
płynące 
życzenia  
– mówili 
jubilaci

Reanimacja jest 
jedną  
z podstawowych 
umiejętności 
każdego 
ratownika 
medycznego
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Smolajny, założone w 1290 
roku, były folwarkiem 
biskupim, a od 1350 roku 
letnią rezydencją bisku-

pów warmińskich. Biskup Adam 
Stanisław Grabowski zbudował 
tu barokowy pałac, a jego następ-
ca, Ignacy Krasicki założył park 
i ogrody. właśnie w Smolajnach 
najchętniej spędzał czas. tutaj pra-
cował nad swoimi największymi 
dziełami, m.in. nad pełniącym 
w  późniejszym czasie funkcję 
hymnu narodowego utworem 
„święta miłości kochanej ojczy-
zny”. Po II wojnie światowej ma-
jątek przejęło państwo. w 1961 
roku powstała tu szkoła, która 
w  tym roku obchodzi 50-lecie 
swojego istnienia. Przez pół wie-
ku zmieniała kilkakrotnie swoją 
postać, aż wreszcie w 2000 roku 
został tu stworzony funkcjonujący 
do dziś zespół Szkół Rolniczych 
w Smolajnach, któremu patronuje 
bp Krasicki.

ziemia z dziada pradziada
Szkoła jest  nierozerwalnie 

związana z osobą obecnego dy-
rektora – Michała ottona Bukow-
skiego. Pracuje on w Smolajnach 
już 43 lata i był nie tylko uczest-
nikiem, ale i twórcą jej historii. 
Placówka, jeszcze jako zSRR, 
przygotowywała młodzież do pra-
cy w roli księgowych w państwo-
wych przedsiębiorstwach, potem 

profil kształcenia  się zmienił, 
gdyż przyszło zapotrzebowanie 
na ludzi pracy, którzy zdobywa-
jąc wykształcenie, mogli uzyskać 

pracę w PGR-ach i odciążyć swoje 
rodziny. do tego dochodził obo-
wiązek posiadania co najmniej 
zasadniczego wykształcenia rol-

warmińscy 
kowboje

tekst i zdjęcia
łuKasz czechyra 

lukasz.czechyra@gosc.pl

niczego, jeśli rodzice chcieli bez 
problemów przepisać na następ-
ców swoje gospodarstwo.

– Szybko okazało się, że techno-
logia poszła do przodu i wykształce-
nie zasadnicze nie jest już wystar-
czające – mówi Michał Bukowski. 
– Ciągniki wyposażone w kompu-
ter, maszyny za setki tysięcy zło-
tych. Uzyskanie dobrego wyniku 
w uprawie wymaga teraz nie tylko 
technologii, ale również umiejęt-
nego wyliczenia i odpowiedniego 
zarządzania. Podobnie w hodowli 
– trzeba znać genetykę, anatomię 
zwierzęcia, żeby ją dobrze pro-
wadzić. tylko wtedy może stać się 
opłacalna – zaznacza dyrektor 
szkoły. obecnie w szkole uczy się 
około 200 młodych ludzi – mają 
do dyspozycji stajnię, wybiegi dla 
koni, pastwiska, boisko, internat 
i kaplicę. to możliwe dzięki wyjąt-
kowej lokalizacji placówki.

– Plusem szkoły jest to, że znaj-
duje się z dala od dużych aglome-
racji. w  dużym stadzie zawsze 
jest pęd, pokusy, różnego typu 
zagrożenia. U nas tego nie ma – 
tłumaczy dyrektor Bukowski.  
– dajemy konkretny wzorzec – na-
sze obiekty są podobne do ich go-
spodarstw rodzinnych. Młody 
człowiek może się przyjrzeć, po-
znać w praktyce, spróbować cze-
goś nowego, np. oprócz produkcji 
nastawić się na turystykę.

Przy szkole działa sekcja jeź-
dziecka. – Uczniowie pielęgnują 
zwierzęta, zdobywają uprawnie-
nia instruktorskie – wymienia 
dyrektor szkoły. – takie podejście 
do ucznia w takim środowisku 
daje duże szanse, że w przyszłości 
przejmie on gospodarstwo swoich 
rodziców. Jeśli bowiem w gospo-
darstwach nie będzie następców, 
ziemia po przodkach może stać się 
towarem, który przejmą Holendrzy, 
francuzi czy Niemcy.

Na równi z zachodem
Atutem szkoły są również za-

jęcia pozalekcyjne – oprócz sekcji 
jeździeckiej działa np. orkiestra 

dęta. Można także zdobyć dodat-
kowe uprawnienia – operatora ma-
szyn, instruktora jazdy czy prawo 
jazdy kat. B. Najważniejsze jednak 
jest przygotowanie w kierunku 
rolniczym. – do tej szkoły przy-
chodzi się, aby dobrze przygoto-
wać się do przejęcia gospodarstw 
rodzinnych. teraz praca jest ciężka, 
ale gdy przejmę ziemię po rodzi-
cach, wprowadzę nowe technologie 
i będzie po prostu lżej – mówi Ka-
rolina wasylik. – Ja nie mam go-
spodarstwa – dodaje ola Szafran. – 
Interesują mnie zwierzęta i rośliny 
i chcę kiedyś mieć gospodarstwo. 
Najlepiej kształcić się i specjalizo-
wać w jednym kierunku – tłuma-
czy uczennica.

Młodzież, która uczy się w Smo-
lajnach, docenia urok i możliwości 
tego miejsca. Nie zamierza wyjeż-
dżać do dużych miast czy za gra-
nicę. – Czy opłaca się mieszkać 
w wielkim mieście? tam też trzeba 
ciężko pracować – mówi Karolina. 
– tutaj możemy robić to, co napraw-
dę lubimy – dodaje ola. Sporym 
atutem zespołu Szkół Rolniczych 
jest współpraca z gospodarstwami 
szkoleniowymi w kraju i za grani-

cą. Smolajny były pionierem w tej 
dziedzinie – 13 lat temu szkoła 
nawiązała kontakt z  podobną 
placówką w Roteneburgu (dolna 
Saksonia). teraz uczniowie jeżdżą 
na praktyki nie tylko do Niemiec, 
ale również do francji czy Szwe-
cji. – okazuje się, że młodzi Polacy 
są bardzo inteligentni i w sprzyja-
jących warunkach potrafią osią-
gnąć te same wyniki co zagraniczni 
sąsiedzi, wystarczy odpowiednie 
wykształcenie i przygotowanie 
– zaznacza Michał Bukowski.  
– widać zaangażowanie uczniów. 
Na  przerwach nie  rozmawiają 
o niebieskich migdałach, ale o cią-
gnikach, technologiach, osiąganych 
wynikach. Na świętach rolniczych, 
np. na dniu woźnicy, nie tylko star-
si panowie i panie, ale najmłodsi 
biegają za końmi, obserwują, włażą 
na ciągniki. widać, że to ich pocią-
ga – opowiada dyrektor. – to do-
wodzi, że ludzie już nie wstydzą się 
rolnictwa, ubierają się jak farme-
rzy i chodzą z podniesioną głową. 
Coraz częściej i chętniej hodują też 
konie – przede wszystkim w celach 
rekreacyjnych czy rehabilitacyj-
nych. Co roku przyjeżdżają do nas 
dzieci z ostródy ze wspólnoty 
wiara i światło. Nasze konie już 
znają te dzieciaczki, a one mogą 
choć na chwilę zapomnieć o swoich 
problemach.

odpowiedzialność 
zbiorowa

– w  porównaniu z  innymi 
krajami Unii europejskiej jesteśmy 
daleko w tyle. Nie z winy rolników, 
Polacy otrzymują 3-krotnie mniej 
dotacji niż nasi zachodni sąsiedzi. 
ogólnie w  polskim rolnictwie 
jest ciężko – mówi dyrektor Bukow-
ski. – owszem, rolnicy mają ziemię, 
wielkie ciągniki i piękne maszyny, 
ale mają też kredyty na 2–3 poko-
lenia – to ryzykanci. wystarczy 
powódź albo susza i zniknie cały 
majątek, długi się nie potopią, a zo-
bowiązania nie wyschną – tłuma-
czy Bukowski. Jako swoją główną 
misję dyrektor wymienia nie tyl-
ko odpowiednie przygotowanie 
praktyczne młodzieży, ale  też 
jej ochronę przed patologiami. – 
Młody człowiek, który gra u nas 
w orkiestrze, nie stanie w swo-
jej wiosce przy ulicy z butelką, 
bo musi iść na próbę czy występ. 
ochrona młodzieży to też element 
kształcenia – naszą ziemią muszą 
gospodarować ludzie mądrzy – za-
znacza�szef�szkoły.� •

rolnicy się uczą. Na obozach wędrownych mówili, że są z zSRR. 
ludzie dziwili się, że tak ładnie mówią po polsku,  
ale nikt nie wpadł na to, że to skrót od zasadniczej Szkoły 
Rachunkowości Rolnej.

Prawdziwych kowbojów można spotkać również na warmii
Powyżej: Igor jest szkolną maskotką. Karolina  
(z lewej) i ola robią w szkole to, co naprawdę lubią

dyrektor Michał Bukowski jest dumny ze swoich podopiecznych. 
o dobrze wykonanej pracy świadczą liczne wyróżnienia i trofea 
oraz wysokie miejsca w rankingach

dawny pałac biskupów 
warmińskich służy  
teraz tym, którzy  
w sercu mają dobro  
tej ziemi
Powyżej: Niektórzy 
już od dziecka wiedzą, 
co będą robić,  
gdy dorosną

Co tam konie mechaniczne! Jeden żywy daje więcej adrenaliny 
i emocji
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Papieska pielgrzymka po Polsce

Człowiek myśli, Bóg prowadzi
Na warmię 
przyjechał Marek 
śledź – pielgrzym 
objeżdżający 
na rowerze wszystkie 
miejsca w Polsce, 
które odwiedził 
Jan Paweł II.

Pan Marek wyruszył ze  swej 
rodzinnej legnicy 27 maja. 

Przejedzie ponad 4,5 tys. kilome-
trów, a 27 dni jazdy ma symboli-
zować 27 lat pontyfikatu Papieża 
Polaka. Pielgrzymka pod hasłem 
„Santo subito – ora pro nobis” za-
kończy się w Częstochowie. Pan 
Marek jest aktywnym członkiem 
Akcji Katolickiej przy parafii św. 
Jana Chrzciciela w legnicy, gdzie 
był jednym z założycieli Grupy Ro-
wer Akcji Katolickiej BICIClettA 
AK.

Co powie żona?
Kiedy po raz pierwszy powie-

dział biskupowi Markowi Men-
dykowi o inicjatywie, ten zapytał 
tylko: „Co na to żona?”. – Jakoś 
udało się ją przekonać. dostałem 
od niej prezent na 25-lecie małżeń-
stwa i chwilę samotności z okazji 
50. urodzin – śmieje się pan Marek. 
to jego pierwsza indywidualna 
wyprawa, ale jak mówi, nie czu-
je się osamotniony. Każdego dnia 
jest z kimś myślami – ma w pleca-
ku kilka kartek intencji, czasami 
przychodzą też poprzez SMS-y 
nowe prośby o modlitwę, również 
z zagranicy. do tego dochodzą po-
znani na trasie ludzie. – Gdy od-
poczywałem na stacji benzynowej, 
ktoś zaczął oglądać mój rower. za-
częliśmy rozmawiać i okazało się, 
że jest księdzem. Na zakończenie 
powiedział, że tego dnia odprawi 
w mojej intencji Mszę św. – opowia-
da pan Marek. – dzień był wtedy 
okropny, czułem ogromne zmęcze-
nie. Ale w chwili zwątpienia przy-
chodziła mi na myśl ta Msza św. 
i ludzie, którzy się za mnie modlili. 
Myślałem, że nie mogę ich zawieść, 

i jechałem 
dalej – 
m ó w i 
rowe-
rzysta. 
Podob-
ne du-

chowe 
przeży- 
cie mia-

łem w  Rajgro-
dzie. zauważy-

łem wielki kościół 
i  postanowiłem 

na chwilę się zatrzy-

mać. wchodzę, a tam wystawienie 
Najświętszego Sakramentu. Nikogo 
nie ma, ja sam, a na plakacie obok 
błogosławiący razem Chrystus i Jan 
Paweł II. Jakby na mnie czekali.

Popchnięcie od anioła 
dziennie do  przejechania 

ma około 170–180 km. warmia, 
poprzez swoją pagórkowatość 
jest  uciążliwa, a  dodatkowo 
pielgrzym trafił u nas na deszcz 
i wichury. Nie ma się co dziwić, 
że czasem przychodzi zwątpienie 
i zmęczenie. dodatkowo 40-kilo-
gramowa przyczepka nie ułatwia 
podróży. – Bardzo trudny był od-
cinek z Bielska do Żywca – wąska 
droga bez pobocza, ciągłe objazdy, 
sznur samochodów bez przerwy 
w obie strony. wiele razy zjeż-
dżałem i przepuszczałem jadące 
za mną auta. taka droga może 
wykończyć – mówi pan Marek. – 
Byłem wtedy potwornie zmęczo-
ny, w cichej modlitwie zacząłem 
„Aniele Boży, stróżu mój…” i po-
czułem ogromną ulgę. okazało 
się, że... urwała się przyczepka 
– śmieje się pielgrzym. tak się 

złożyło, że była to jedyna chwi-
la, kiedy ani za nim, ani przed 
nim na drodze nikt nie jechał. 
zdążył zabrać swój bagaż, nim 
pojawił się nowy sznur samocho-
dów. Pielgrzym nie wszędzie ma 
umówione noclegi, czasem jedzie 
w ciemno, ale jeszcze nigdy nie za-
wiódł się na opatrzności. – Sta-
łem kiedyś na rozjeździe na łom-
żę i Białystok. Miałem odwiedzić 
oba miasta, ale musiałem to roz-
łożyć na dwa dni. w Białymstoku 
mam znajomego księdza i pewny 
nocleg, w łomży nie znam nikogo. 
Kiedy tak kombinowałem, podje-
chał jakiś pan i powiedział, żeby 
jechać do łomży, bo  jest  tam 
fajna wystawa – opowiada pan 
Marek. – Pomyślałem, że jeżeli 
to ma być Anioł Stróż, to niech bę-
dzie, jadę do łomży. Kiedy przy-
stanąłem na chwilę w katedrze, 
podszedł do mnie młody człowiek 
i po chwili rozmowy zapropono-
wał nocleg w seminarium – był 
klerykiem. tam spotkałem pa-
sjonatów kolarstwa, wymienili-
śmy doświadczenia. Przysłowie 
„człowiek myśli, Pan Bóg kreśli” 
doskonale się sprawdza.

łukasz Czechyra

Papieski emblemat robi 
swoje – pozdrowieniami 
reagują kierowcy, 
motocykliści i przechodnie 
Poniżej: to pierwsza taka 
pielgrzymka indywidualna 
pana Marka. Żona zgodziła 
się na nią tylko 
po obietnicy składania 
codziennych sprawozdań

warmia 
idzie do Maryi
Hasło tegorocznych pielgrzymek 
na Jasną Górę oraz do ostrej Bra-
my brzmi „w komunii z Bogiem 
– Sakramenty”. Na pielgrzymkę 
do Częstochowy można się zapi-
sywać w  swojej parafii, zapisy 
na  pielgrzymkę do  wilna do 
30 czerwca u  kierownika 
pielgrzymki – ks.  Sławomira 
wiśniewskiego, Babiak 17, 11-100 
lidzbark warmiński, tel. (89) 
766 14 21 lub w Kętrzynie 5 lipca 
przed rozpoczęciem pielgrzymki. 
ze względu na stopień trudności 
wiek pielgrzymów został okre-
ślony na minimum 15 lat. więcej 
informacji można znaleźć na stro-
nie www.archwarmia.pl w zakład-
ce warmińskie Pielgrzymki 
Piesze.� •
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Pierwszy kontakt 
z komputerem, 
chłopskie gotowanie 
i wspólny wyjazd – 
to wszystko zamiast 
nudy i bezczynności. 
Mała mazurska 
miejscowość ożyła, 
dzięki kilkudziesięciu 
zapaleńcom.

Mieszkańcy Stębarka 
postanowili rok temu 
rozruszać miejscową 

społeczność i złożyli w Regional-
nym ośrodku Pomocy Społecznej 
w  olsztynie własny projekt pt. 
„Razem możemy więcej”. wśród 
100 propozycji z całego wojewódz-
twa zajął on 10. miejsce. organiza-
torzy dostali do dyspozycji 50 tys. 
zł. – Projektodawcą było Stowa-
rzyszenie osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin SoNIR Gminy 
Grunwald, natomiast oficjalnym 
partnerem – Rzymskokatolicka 
Parafia trójcy świętej w Stębarku. 
zaproponowaliśmy kilka przed-
sięwzięć. Każdy mógł wziąć udział 
w dwóch z nich – wyjaśnia Piotr 
Kołodziejski, prowadzący projekt. 
Można było uczestniczyć w kursie 
komputerowym dla początkują-
cych, warsztatach kulinarnych, 
artystycznych, socjoterapeutycz-
nych, aranżacji terenów zielonych 
i wyjeździe integracyjnym.

Rozmowy przy garach
Największą popularnością 

cieszyło się wspólne gotowanie 
i nauka obsługi komputera. zaan-
gażowany w realizację projektu 
ks. zbigniew Żabiński był także 
zaskoczony, gdy do pracy przy za-
zielenieniu przykościelnej posesji 
zgłosiła się spora grupa osób. Naj-
mniej chętnych przyszło po pomoc 
socjoterapeutyczną. w małym śro-
dowisku nie jest łatwo się przyznać, 
że potrzebna jest pomoc specjalisty 
w tym zakresie.

– Uczestniczyłem między in-
nymi w kursie gotowania. Było 
to dla mnie nowe doświadczenie. 
Prowadząca zajęcia bardzo  się 
do tego przykładała i zdobyliśmy 
nowe umiejętności – mówi Cze-
sław Bilich. wśród uczestników 
warsztatów gotowania było kilku 
mężczyzn, którzy z zapałem po-
znawali tajniki kucharskiej sztuki. 

zaprezentowano zasady zdrowego 
żywienia, a w części praktycznej 
przygotowywano potrawy trady-
cyjne, regionalne, autorskie. Pan 
Czesław nauczył się przyrządzać 
galantynę – danie z kawałków go-
towanego mięsa bez kości z jarzyna-
mi, podawane w galarecie na zimno. 
–dzięki takim spotkaniom, część 
mieszkańców Stębarka lepiej się po-
znała. ludzie otworzyli się na siebie 
i można sobie teraz bardziej zaufać 
– mówi. Pośród uczestników były 
także osoby niepełnosprawne.

Mama w sieci
– Jestem osobą niepełnospraw-

ną, moja córka również. Najwięcej 
satysfakcji sprawiła mi praca przy 
kościele. Ale ważna okazała się tak-
że obsługa komputera. Przy panu 
Karolu, który prowadził zajęcia, 

zrozumiałam, że ta umiejętność 
jest  bardzo potrzebna – mówi 
elżbieta Baranowska. dla jej cór-
ki komputer jest oknem na świat. 
w ten sposób kontaktuje się z przy-
jaciółmi z całej Polski, rozmawia 
z nimi i im doradza. – Kiedy zoba-
czyłam możliwości kontaktu z in-
nymi przez internet, zrozumiałam 
jak wielki to dar dla mojego dziec-
ka – wyznaje elżbieta. Jej córka, 
Aneta, zgromadziła wokół siebie 
licznych znajomych i przyjaciół – 
wszystko dzięki nowym technikom 
komunikacji. Mama twierdzi, że jak 
ksiądz w konfesjonale, tak ona w in-
ternecie wysłucha, poradzi.

Kontrola na plebanii
Pieniądze otrzymane z  Unii 

europejskiej w ramach programu 
operacyjnego „Kapitał ludzki” 

przeznaczono na wynagrodzenie 
dla specjalistów, którzy prowadzili 
poszczególne zajęcia. zakupiono 
laptop i aparat fotograficzny dla 
obsługi biurowej projektu. – Mie-
liśmy także kontrolę. Było wesoło, 
gdyż odbyła się ona w tydzień po wi-
zytacji parafii przez abp. edmunda 
Piszcza. Przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego sprawdzali 
przez cztery godziny wszystkie do-
kumenty na plebanii. wszystko było 
w porządku. Kontrolerzy wystawi-
li nam bardzo dobrą ocenę – mówi 
z dumą Piotr Kołodziejski.

w  projekcie mogli wziąć 
udział mieszkańcy Stębarka w wie-
ku od 16 do 64 lat. Piotr mieszka 
w tej miejscowości dopiero półtora 
roku i uważa, że integracja z sąsia-
dami, która dokonała się w czasie 
tych kilku miesięcy, normalnie 
zajęłaby kilkanaście lat. owoca-
mi zrealizowanego programu 
jest więc przede wszystkim po-
znanie się, ale także pozyskanie 
nowych umiejętności. Celom in-
tegracyjnym posłużył również 
wspólny wyjazd do świętej lipki 
i Kętrzyna, zorganizowany przez 
ks. zbigniewa. Cel został osiągnię-
ty. to przykład na to, że lepiej coś 
zrobić dla swojej społeczności, 
zamiast narzekać. w tekście pod-
sumowującym realizację projek-
tu zapisano: „daliśmy radę, mimo 
iż założenia były bardzo ambitne 
i  nie  wszyscy wokół wierzyli, 
że przedsięwzięcie się powiedzie!”. 
Gratulacje. Ks. Piotr Sroga

Realizacja projektów Unii europejskiej na warmii i Mazurach

Galantyna Czesława

Malowanie sprawiło wiele radości uczestnikom

Podczas warsztatów kulinarnych poznawano regionalne 
i autorskie przepisy

Po warsztatach 
artystycznych pozostały 
piękne prace
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Miejski kościół w  Nidzicy, 
w zachodniej części miasta, 

stanowił naturalną część murów 
obronnych. Ich fragment zacho-
wał się do dziś i widać go przy wej-
ściu na plebanię od strony kościo-
ła. Pierwszą wzmiankę o kościele 
i proboszczu Nidzicy znajdujemy 
w dokumencie lokacyjnym mia-
sta z 7 grudnia 1381 roku. opiekę 
duszpasterską w kościele parafial-
nym sprawowało wówczas dwóch 
duchownych: proboszcz, którym 
opiekował się zakon krzyżacki, 
i diakon zatrudniany przez miasto.

wszędzie ruch
Przy parafii znajduje się ośro-

dek Caritas z domowym hospicjum, 
w którym pracują pielęgniarki, leka-
rze oraz psycholodzy. odwiedzają 
w domach osoby obłożnie chore. 
Na dwóch poziomach budynku 
mieści się środowiskowy dzienny 
dom samopomocy, na poddaszu ro-
dzinny dom dziecka. Przy parafii 
działa neokatechumenat, odnowa 
w duchu świętym, wspólnota Żywe-
go Różańca i Nieustającego Różańca, 
Rodzina Radia Maryja, grupy Ruchu 
światło–Życie.

– Ciągła formacja daje błogo-
sławione efekty. dzięki temu reli-
gijność wiernych jest żywa. Spore 
zasługi mają wikariusze ks. Jan Pod-
wysocki i ks. Andrzej Sosnowski. 
wspiera ich w pracy ks. walenty 
Bykowski – podkreśla proboszcz 
ks. tadeusz lewdarowicz. w pierw-
szy czwartek miesiąca odbywa się 
całodzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu, zaś w każdy czwartek 
od godz. 17 adorację prowadzi odno-
wa w duchu świętym. 

do parafii należy pięć wiosek: 
Piątki, olszewo, Pielgrzymowo, 
Robaczewo i tatary. w niedzielę 
i święta kościelne w Pielgrzymo-
wie, w kaplicy utworzonej w byłej 

świetlicy wiejskiej, odbywają się 
Msze św.

Księgozbiór 
skatalogowany

Bibliotekę założyła pani danu-
ta Szałanda. Księgozbiór składa się 
z woluminów pozostałych po tra-
gicznie zmarłym poprzednim 
proboszczu ks. Sudzińskim oraz 
ze zbiorów obecnego proboszcza. 
– Pani danuta to mama ks. toma-
sza, który jest obecnie probosz-

czem w Stawigudzie – podkreśla 
proboszcz.

w parafii zrodziło się kilkana-
ście powołań kapłańskich i tyleż 
zakonnych. w tym roku święcenia 
otrzymał ks. Paweł Nowosielski, 
który będzie pracował w parafii 
Miłosierdzia Bożego w olszty-
nie. Również tutaj dojrzewało 
powołanie obecnego wicerekto-
ra wSd „Hosianum” ks.  Pawła 
Rabczyńskiego.

Krzysztof Kozłowski

Panorama Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. wojciecha  
w Nidzicy

Nowe witraże i powołania

obecny wygląd prezbiterium nidzickiego kościoła zyskało  
w latach 20. ubiegłego wieku

zapraszamy na Msze św. 

w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 
dla młodzieży, 13.00 dla dzieci, 15.00 
wyjazdowa w Pielgrzymowie, 15.00 
w kaplicy miejscowego szpitala, 18.00.
w dni Powszednie: 6.30, 7.00, 10.00 
(każdy piątek i w pierwsza sobota 
miesiąca), 18.00.

zdaniem 
proboszcza

– do parafii 
należy około 
8600 wiernych. 
ze względu 
na brak większych 
zakładów wiele 

osób nie ma pracy. Nasze 
miasto nie jest bogate. 
Mimo to przy kościele 
wiele się dzieje. świątynia 
wymagała gruntownego 
remontu. Posesja wokół 
kościoła był zaniedbana. 
Musieliśmy wykonać 
instalację odwodnienia 
terenu, by zbierająca się 
woda nie zagrażała murom 
budynku. Później zrobiliśmy 
izolację pionową i poziomą 
fundamentów kościoła. 
Kolejnym krokiem było 
wyłożenie posesji kostką 
granitową. Remontu wymagał 
również mur otaczający 
świątynię. Po wykonaniu 
tych prac otoczenie parafii 
wygląda schludnie. 
w kościele wymieniliśmy 
instalację elektryczną, 
odnowiliśmy główne drzwi, 
zamontowaliśmy nowe okna, 
w które powoli wstawiamy 
witraże. Planujemy również 
zainstalowanie nowej bramy 
wjazdowej na plac kościelny. 
dzięki pracy wikariuszy 
nie możemy narzekać na brak 
wiernych, zwłaszcza młodzieży, 
dla której drzwi naszej 
plebanii są zawsze otwarte. 
Może dlatego grupa parafialna 
pielgrzymująca na Jasną Górę 
jest jedną z najliczniejszych 
w archidiecezji. 
Przy parafii działa 
duszpasterstwo Policji. 
Jest również dom 
zgromadzenia Misjonarek 
świętej Rodziny.

Ks. tadeusz lewdarowicz

święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1976 r. od 2003 r. proboszcz 
tutejszej parafii.

tu ludzie może 
nie mają zbyt 
wielu pieniędzy, 
ale są bogaci wiarą 
i zaangażowaniem 
w życie parafii.


