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FERIE W WIATRAKU

Ka¿de ferie s¹ przyjemne
lecz najlepsze te w "Wiatraku"
tak mi raz powiedzia³ kumpel
który mieszka obok w "bloku"

Pos³ucha³em, pomy�la³em
chêæ zabawy wziê³a górê

do "Wiatraka" siê wpisa³em
i dzi� tego nie ¿a³ujê

Tam pozna³em wiele osób
pani¹ Aniê, pana Zbyszka

ka¿dy ma na dzieci sposób
- czy to �mieszek czy urwiska

Wszyscy byli �cool� - jak lubiê
co te¿ mi siê spodoba³o

i wam powiem co odczu³em
¿e tam wszyscy mnie kochaj¹

Uczestnik
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Witaj!
Chcia³bym Ci dzi� opowiedzieæ o ci-

szy. Tej ciszy tajemnej kryj¹cej siê w g³êbi
Ciebie i mnie. W g³êbi ka¿dego. Chcia³bym
opowiedzieæ Ci o ciszy, w której wyra�nym
i dono�nym staje siê szept mi³uj¹cego Boga.
Sam wiesz, jak ma³o jej w Tobie i wokó³
Ciebie. A im wiêcej biegasz, za³atwiasz,

przeprowadzasz niezliczonych rozmów, pu-
kasz, wchodzisz, kupujesz, sprzedajesz, je�-
dzisz, narzekasz, im mniej masz czasu, tym
bardziej potrzebujesz ciszy. I nie my�l, ¿e
przyjdzie sama, ¿e sama pojawi siê w Two-
im ¿yciu. Nic samo siê nie staje! Trzeba, by�
tê ciszê oswoi³ - jak zdzicza³ego psiaka, któ-
ry nieufnie, ale z têsknot¹ za ciep³em d³oni,
wpatruje siê w Twoje oczy.

Wiêc, co? Hm...... najpierw zatrzymaj
siê. Zrób sobie ma³¹ przerwê. I pomilcz. Naj-
pierw nic nie mów. Sam zobaczysz, ¿e to
trudne, lecz mo¿liwe. I, proszê, nie zra¿aj
siê, ¿e Ci nie wychodzi!! Na to trzeba cza-
su! Wiem, wiem. Ty go na pewno nie masz!
Gdyby� czasami "odpu�ci³" sobie film? No
.... zyskujesz godzinkê z kawa³kiem. A to
ju¿ du¿o. Rozejrzyj siê po swoim dniu i zo-
bacz, ile czasu marnujesz. Wiem, ¿e mo¿e
chcia³by� go wiêcej po�wiêcaæ najbli¿szym,
ale je¿eli siebie bêdziesz dawa³ byle jakie-
go, to ten czas te¿ bêdzie byle jaki. Chodzi
mi o to, aby� siebie odkry³, otworzy³ siê na
Bo¿¹ mi³o�æ, by stawaæ siê darem dla innych.
Otworzyæ siê mo¿esz tylko wtedy, gdy za-
milkniesz. Postaraj siê. Wiem, ¿e nie jest to
³atwe. I mnie czasem skrzyd³a swêdz¹, by
byæ wszêdzie i jak najwiêcej zobaczyæ, do-

Bo¿onarodzeniowe refleksje

NARODZI£ SIÊ Z MARYI Minê³a kolêda. Jest "pok³osie". Nie prze-
gapmy tego tekstu. Wraz z nowym wydaniem
"Na o�cie¿" rozwa¿amy nowy temat.

Mimo, ¿e ju¿ poma³u koñczy siê karna-
wa³ poruszamy sprawê "dobrej i z³ej zaba-
wy". Jest wiele tekstów, które nawi¹zuj¹ do
tego. Ciekawa mo¿e np. byæ "rozmowa mie-
si¹ca" z naszym parafianinem Andrzejem,
który wspó³tworzy program pt. "Ale checa".
M³ody cz³owiek mówi o tym, jak mo¿na twór-
czo prze¿yæ czas nie siêgaj¹c po "rozwesela-
cze".

Tato snuje opowie�æ, jak to kiedy� bawio-
no siê, a pani dr Majewska opisuje pewien
spektakl w teatrze Polskim w Bydgoszczy,
który jest bardzo dobrym przyk³adem depra-
wacji ludzi m³odych. Rodzicom wypada wiêc
jak zawsze - czuwaæ.

Du¿o stron wype³niaj¹ teksty na temat
wydarzeñ w "Wiatraku" i w "Martyrii". Tam
rzeczywi�cie nietrudno jest co� przeoczyæ.

�wiêtowali�my "walentynki". Jest te¿ co�
na ten temat i mo¿e przydaæ siê ta lektura
ludziom m³odym, a starszym te¿ nie zaszko-
dzi.

Na koniec wspomnê o czym� bardzo wa¿-
nym . "Sam proboszcz nie da rady" to tytu³
notatki  z  Rejonowego Spotkania Duszpa-
sterskiego Bydgoskiego V Dekanatu. Spró-
bujmy uwa¿nie przeczytaæ o tym co dzia³o
siê na Spotkaniu i porównaæ z tytu³em rela-
cji.

Niebawem zaczn¹ obowi¹zywaæ Dekrety
III Powojennego Synodu Gnie�nieñskiego.
Postaramy siê w najbli¿szych wydaniach
przybli¿yæ ich tre�æ.

Idzie czas "Przygotowania Paschalnego"
- czyli Wielki Post, a wiêc modlitwa, post i
ja³mu¿na niech bêd¹ naszymi dobrymi po-
stanowieniami. Szczê�æ Bo¿e.

FRED

Mo¿na nie czytaæ

�wiadczyæ. I wcale nie jest ³atwo, nawet
anio³owi, usiedzieæ w spokoju i ciszy serca,
gdy tyle, tyle spraw. Chcê byæ dla Ciebie naj-
lepszym Przyjacielem i opiekunem, lecz
bêdê nim tylko wtedy, gdy zatrzymam siê i
zapatrzê w Najwy¿szego. W Nim jest moja
si³a i twoja tak¿e. Wiem, ¿e w sercu g³êbo-
ko pragniesz byæ dobry, kochaj¹cy, czu³y,
wyrozumia³y. Ja to wiem! Ale naprawdê mu-
sisz znale�æ czas, by zaczerpn¹æ ze �ród³a.
Z Panem Bogiem nie mo¿na jak z pizz¹ na
telefon - dzwonisz i masz za parê minut. Tam
gdzie jest Pan Bóg, tam potrzebny jest czas,
uspokojenie serca, zwolnienie kroku, by nie
przegapiæ tego co najwa¿niejsze i najpiêk-
niejsze. Wiêc uspokajaj serce, zwalniaj krok.
Znajd� ten czas tylko dla Niego. Zapatrz siê,
zas³uchaj. Nie gadaj! To wymaga odwagi,
bo czasami Bóg przemawia inaczej ni¿ Ty
chcesz, w ciszy serca krzy¿uje Twoj¹ wolê,
objawiaj¹c swoj¹, lecz gdy nie uciekniesz,
to zrozumiesz, zobaczysz, do�wiadczysz, ¿e
z tego krzy¿owania wyrasta ca³e piêkno
Twojego ¿ycia, Twojego powo³ania. Z tego
krzy¿owania wyrasta Twoja si³a nieprzemi-
jaj¹ca - si³a serca, które zna cenê milczenia
i zna trud trwania; si³a duszy wypatruj¹cej i
cierpliwej; si³a ludzka i nieludzka jednocze-
�nie. Znam tê si³ê! Znam j¹ w Tobie, bo prze-
cie¿ s¹ chwile kiedy taki jeste� - pe³en po-
koju i trwania, jak ska³a. Ca³ym moim aniel-
skim sercem, chcê by� zawsze taki by³. Wte-
dy dopiero bêdziesz podpor¹ dla innych, po-
moc¹, si³¹. Wtedy odnajdziesz siebie praw-
dziwego, odkryjesz, ¿e to ca³kiem mo¿liwe
w tym zwariowanym �wiecie byæ dobrym,
czu³ym, kochaj¹cym. To wcale nie jest s³a-
bo�æ, to moje anielskie pragnienie. Twoje,
mimo wszystko, te¿. Uczmy siê razem jak
to marzenie realizowaæ, co? Pewnie nie bê-
dzie to ³atwe, mamy jednak siebie nawza-
jem. Tak, tak. Jeste�my sobie potrzebni.

Wiesz, co? Mam czasami wra¿enie, ¿e
traktujesz mnie jak stwora z "gwiezdnych
wojen" albo inne wymy�lone cudactwo. A
ja przecie¿ jestem ca³kiem realny!! Napraw-
dê! Fakt - nie mam cia³a. Ale mam duszê i
woln¹ wolê, jak Ty. Jestem stworzony - jak
Ty. Ró¿nimy siê tym, ¿e ja raz opowiedzia-
³em siê za Bogiem, stan¹³em po Jego stro-
nie, i ten wybór jest ju¿ na zawsze. Ty ka¿-
dego dnia musisz wybieraæ, bo Twoja wola
jest s³absza ni¿ moja. Nie my�l,  ¿e przez to
nie rozumiem Ciebie, ¿e jestem ponad, ¿e
nie pojmujê trudu. Pojmujê i chcê Ci poma-
gaæ, aby�my kiedy� pobiegali razem po nie-
bieskich ³¹kach.

Trzymaj siê dzielnie. Przytulam Ciê na
dobranoc i ca³ujê na dzieñ dobry.

TWÓJ ANIO£ M.
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Rrozmowa miesi¹ca

�ALE HECA�
 z naszym parafianinem Andrzejem rozmawiaj¹ Zosia, Krzysztof i Mietek

Jeste� m³odym mê¿czyzn¹. Mê¿czyznê
mo¿na pytaæ ile ma lat?
Pewnie, ¿e mo¿na o to pytaæ, wiêc odpowia-
dam, w maju ukoñczy³em dziewiêtna�cie.
W tym wieku pewn¹ miar¹ "cz³owieka suk-
cesu" jest posiadanie prawa jazdy. Czy
masz takowe?
Mam. Oczywi�cie ¿e mam.
W rodzinie jeste�? Pierwszy, drugi, ostat-
ni?
No, w zasadzie po mamie i tacie to ostatni.
W zasadzie? Czy¿by i pierwszy?
Nie. Tak siê z³o¿y³o, ¿e siostrzyczka jest o dwie
minuty starsza. Dla mnie przez to przypad³o
to - ostatni.
Czyli jako syn jeste� rodzynkiem. Jak to
jest traktowane w domu? Taty syn? Mamy
syn?
Taki zupe³nie normalny syn obojga rodziców.
Nie ma wyró¿nieñ z tej czy innej strony.
A obowi¹zki?
Wzglêdem rodziny? Oczywi�cie pewne s¹.
Jakie� drobne zakupy typu ziemniaki, czy co�
podobnego. Jak wszêdzie zreszt¹,
A takie szczególne, tylko twoje obowi¹z-
ki? Oprócz nauki oczywi�cie.
G³ównie to posprz¹taæ swój pokój. Pozmywaæ
po sobie. To nale¿y do tych glównych codzien-
nych obowi¹zków.
Mo¿na ciebie ogl¹daæ w telewizji w takim
programie "Ale Checa". Jak to siê zaczê-
³o?
Z telewizj¹ rozpoczê³o siê przypadkowo. Pod-
szed³em kiedy� po autograf do p. Waleriana
Krenza. Po paru minutach rozmowy zapropo-
nowa³ spotkanie. Poda³em swój numer telefo-
nu bez jakiejkolwiek pewno�ci, bez obietnic z
tej, czy tamtej strony. Pewnie po miesi¹cu za-
prosili mnie do studia. Nastêpnego dnia krê-
cili�my pierwsze zdjêcia.
Kiedy to by³o?
Hmm. Jakie� piêæ lat temu, mo¿e trochê wiê-
cej.
To by³ taki sam program jak dzi�?
Nie. "Ale heca" istnieje na ekranach cztery lata.
Na pocz¹tku by³a "Pajdokracja". Pó�niej by³ w
niej odcinek "O�la ³awka".
Sk¹d te pomys³y, teksty?
Do "O�lej ³awki" teksty pisa³ nam kabaret "Kli-
ka". Tam gra³em rolê ch³opaka ³adnie ubrane-
go, uczesanego, uk³adnego i czêsto w �miesz-
ny sposób spieraj¹cego siê z koleg¹.
Kolejny etap?
To pomys³ na obecny program.
Postaæ, któr¹ grasz obecnie w "Ale heca"
to postaæ synka, z pani¹ Bo¿enn¹ Szymañ-
sk¹ w roli mamusi. Czy mo¿esz powiedzieæ
jak to jest z t¹ "telewizyjn¹ mam¹"? Czy
tak jak w domu?
Jest bardzo fajnie choæ zupe³nie inaczej jak w
domu. Wiadomo, to przecie¿ zupe³nie obca
osoba. Gdy spotykamy siê raz w miesi¹cu to
oczywi�cie zawsze weso³a rozmowa, powita-
nie typu "cze�æ mamu�", "cze�æ synu�". To
rzeczywi�cie jest bardzo sympatyczne. Jednak
w wielu innych przypadkach zwracam siê po
prostu per Pani.
Jaka forma jest lepsza?

To zale¿y od kontekstu.
Sk¹d pochodzi ten tytu³ "Ale heca"?
Tytu³ wymy�li³a jaka� pani, ale nie wiem do-
k³adnie kto?
A pomys³ takiej a nie innej formy progra-
mu?
To pomys³ Pañstwa Krenzów i kabaretu "Kli-
ka"
A Pani Bo¿enna Szymañska?
Pani Szymañska jest tam aktork¹ jak inni, tyle
¿e "mam¹"
Ilu ludzi tak od strony technicznej potrze-
ba, aby powsta³ taki odcinek?
Aby program powsta³ trzeba oko³o 12-14 osób.
Musi byæ przecie¿ kierownik produkcji, re¿y-
ser, scenarzysta, monta¿ysta, kamerzysta,
autorzy muzyki, tekstów i kilku innych.
Iloma kamerami siê pos³ugujecie?

Jedn¹. Jedna nam w zupe³no�ci wystarczy.
A ilu jest aktorów?
By³o nas sze�cioro dzieciaków. Obecnie jest
o�mioro. Doszli Miko³aj i Agnieszka. Dalej to
moi telewizyjni rodzice, tata Moniki, czyli na-
prawdê Asi. By³y ju¿ i inne osoby, zale¿nie od
charakteru poszczególnych odcinków.
Kto tak naprawdê gra te role doros³ych?
Moja mama to oczywi�cie Pani Szymañska,
tata to pan Sobczak. Tata Moniki to p. Szpak.
Wujkowie, ciocie to osoby z naszego Teatru
Polskiego w Bydgoszczy.
Czy ty z aktorów-dzieci jeste� najstarszy?
Wiekiem tak, sta¿em w telewizji to nie. Nawet
m³odsi ode mnie maj¹ znacznie d³u¿szy sta¿.
Sk¹d bior¹ siê pomys³y tematów do tego
programu?
Ró¿nie to bywa. Niektóre z ¿ycia, niektóre
wymy�lone, a niektóre to bardzo stare pomy-
s³y kabaretu "Klika" przystosowane do nowych
okoliczno�ci i warunków. Tych ostatnich jed-
nak jest prawdopodobnie ma³o.
Ogl¹da³em taki odcinek, jak uczeñ zamó-
wi³ sobie na lekcjê - do klasy pizzê. Sk¹d
ten pomys³?
Autentyczny. Taki przypadek by³ w jednej ze
szkó³. Ca³a otoczka, to ju¿ fikcja.
Z ka¿dego odcinka wywodzi siê jednak ja-

ki� mora³, tak?
Tak i o to chodzi. Tak by³o równie¿ we wspo-
mnianym odcinku. Pouczenie, ¿e ten ch³opak
post¹pi³ nieodpowiednio.
Czy nie korci³o ciê, by te pomys³y prze-
nie�æ na przyk³ad do szko³y?
Raczej nie, przynajmniej w wiêkszo�ci, choæ
z t¹ pizz¹ to ... ale nie wysz³o.
A na grunt domowy, czy prywatny? Pamiê-
tasz takie odcinki z "woln¹ chat¹", czy
wagarami?
Te¿ nie my�la³em. Nie mam komputera, wiêc
na�ladowanie wolnej chaty nie mog³oby mieæ
miejsca. Co do "balangi", to pomimo, ¿e byli-
�my w domu nieraz tylko z siostr¹, jako� niko-
mu nie wpad³o to do g³owy. Wagary za� to te-
mat z ¿ycia i zdarza³o siê wprowadziæ go w
czyn.
Czy jako aktorzy- dzieci utrzymujecie miê-
dzy sob¹ prywatne kontakty?
Z dziewczynami nie. One mieszkaj¹, w ró¿-
nych, odleg³ych od Fordonu dzielnicach. Z
ch³opakami czê�ciej, bo to równie¿ fordonia-
cy. Mieszkamy stosunkowo blisko siebie i czê-
�ciej siê spotykamy.
Czy w domu ogl¹daj¹ twoje programy?
Oczywi�cie, wszystkie ogl¹daj¹.
Masz swoj¹ ta�motekê?
Tak. Mam nagrane chyba wszystkie odcinki.
Jako aktorzy dostajecie nagranie z telewi-
zji?
Nie, musimy nagrywaæ we w³asnym zakresie.
A co by� poleca³ naszym Czytelnikom w
najbli¿szej przysz³o�ci?
Ostatnio nagrywali�my dwa odcinki. Polecam
ten, w którym siê o�wiadczam. Reszty nie
zdradzê by nie zepsuæ zabawy,
Kiedy to bêdzie?
W �rodê, 21 lutego o godz. 14.30 w progra-
mie II TVP.
Czy mo¿esz zdradziæ jak przyjmuj¹ ciebie
w domu jako tego z telewizji? Masz cza-
sem jakie� wzglêdy?
Nie, nie mam ¿adnych wzglêdów. Wszyscy
traktuj¹ mnie normalnie, jak domownika.
A w szkole?
Tym bardziej nie ma wzglêdów.
Porozmawiajmy mo¿e o twoich innych za-
interesowaniach. Masz jakie� hobby?
Interesuj¹ mnie ró¿ne rzeczy, ale prawdziwe
hobby to samochooody i jeszcze raz samo-
oochody. To moja pasja, to mój konik. Jestem
fanatykiem motoryzacji.
Takie prawdziwe samochody?
Prawdziwe te¿ mnie interesuj¹. W domu jed-
nak takich nie mam. Mam tylko modele.
Jakie to modele?
Ró¿ne. Zbieraniem zaj¹³em siê ju¿ kilka lat
temu. Zaczyna³em od zwyk³ych "resoraków".
Mam w zbiorach taki ¿ó³ciutki, ulubiony model
samochodu moich marzeñ wykonany w skali
1:24. Pó�niej przysz³a kolej na inne, coraz lep-
sze, wiêksze, takie w skali 1:18.
Wszystko z elementami takimi jak w ory-
ginale?
Tak, wszystkie detale jak w prawdziwym. Ru-
chomy uk³ad kierowniczy, otwierane drzwi,
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karoseria, lakier. Tylko silnik jest atrap¹.
Jakie typy samochodów dominuj¹ w two-
jej kolekcji?
Interesuj¹ mnie samochody terenowe, spor-
towe i osobowe.
Czyli rywalem pana Paw³a Fr¹tczaka nie
jeste�?
Absolutnie nie. On zbiera tylko po¿arnicze, no
i ma ich o wiele wiêcej.

A ty ile masz?
Oko³o 50. modeli.
Czy oprócz zbierania modeli samochodów
jeszcze masz jak¹� pasjê?
Tak, jest ni¹ fotografia.
Jak¹ dziedzin¹ fotografii siê interesujesz?
Pejza¿e, wschody i zachody s³oñca oraz ar-
chitektura. Z mojego balkonu najczê�ciej fo-
tografujê wschody s³oñca.
Masz jakie� zdjêcie,  takie z którego jeste�
zadowolony?
Mam jedno, takie które podoba siê wszystkim,
choæ ja na nim nie dostrzegam nic specjalne-
go. Na zdjêciu uchwyci³em moment, jak pro-
mienie s³oneczne wychodz¹ zza ciemnej
chmury.
A inne zainteresowania? Na przyk³ad mu-
zyka?
Lubiê s³uchaæ muzyki powa¿nej. Lubiê utwory
Kazika. Z reszt¹ bywa ró¿nie.
Masz swoich idoli? Teraz tak modne s¹
Brathanki, czy Golce?
W zasadzie nie tyle idoli, co pewne wybrane
utwory ró¿nych wykonawców Z indywidualnych
wykonawców to przepadam za Grzegorzem
Turnauem i Jackiem Wójcickim.
To mo¿e z innej strony. Do jakiej szko³y
chodzisz?
Do XV LO, czyli tu na miejscu.
To taki lokalny patriota?
Co� w tym rodzaju jak na razie.
A jakim jeste� uczniem?
Szczerze mówi¹c dobrym to nie jestem. Ta-
kim przeciêtnym, Mo¿e w drugiej dwudziest-
ce.
Ulubiony przedmiot?
Biologia. �ci�lej zoologia i anatomia cz³owie-
ka. Tu uk³on w stronê pani Bieliñskiej, która
mnie tego uczy.
Program w telewizji z twoim udzia³em po-
kazuje negatywne zjawiska w�ród m³odych
ludzi. O�miesza je i wskazuje jak byæ po-
winno. Czy uwa¿asz, ¿e m³odzi ludzie po-
trafi¹ siê bawiæ, czy te¿ ho³duj¹ "balandze"

w której im wiêcej p³ynu czy innych u¿y-
wek przep³ynie, tym lepszy "ubaw"?
S¹ tacy, którzy potrafi¹ siê kulturalnie bawiæ.
S¹ jednak i tacy, a jest ich sporo, którzy uwa-
¿aj¹, i¿ bez alkoholu siê nie obejdzie.
A ty osobi�cie?
Trudno mnie to oceniaæ. Osobi�cie nie pijê.
Nie pijê piwa, nie pijê wódek, choæ nie mogê
powiedzieæ, ¿e nie mia³em w ustach ani kropli

alkoholu. To jednak tak "towarzysko", bardzo
ma³e ilo�ci. Zwyk³ej wódki jeszcze w ¿yciu nie
pi³em.
Czy bêd¹c w tak m³odym wieku cz³owie-
kiem mediów nie masz wra¿enia, ¿e mo¿e
ci - mówi¹c tak m³odzie¿owo - po prostu
"odbiæ"?
Nie. Zdecydowanie nie mo¿e. Staram siê byæ
od tego z daleka.
Czyli mo¿na byæ normalnym cz³owiekiem
bêd¹c tyle razy widzianym w telewizji?
Oczywi�cie. To s¹ dwa ró¿ne �wiaty i o tym
trzeba pamiêtaæ.
Masz bogate zainteresowania, koñczysz
szko³ê, jeste� znanym. Co dalej? Kim zo-
staniesz?
Trudne pytanie. Chcia³em byæ stra¿akiem,
kosmonaut¹. Chcia³bym byæ kierowc¹, testu-
j¹cym auta dobrej firmy. Jednak nie mo¿na byæ
wszystkim.
A tak naprawdê co przed tob¹?
Marz¹ mi siê studia na PWST w Krakowie.
Chcia³bym, ale ... Wiem, ¿e do £odzi nie mam
szans, to najbardziej elitarna szko³a. Warsza-
wa? No nie wiem. Chcia³bym jednak Kraków.
A gdyby siê nie uda³o?
To pewnie fotografia. Gdyby i to nie wypali³o
to mo¿e dealer samochodowy?
Spróbuj mo¿e odpowiedzieæ na takie oso-
biste pytanie. Jeste� cz³owiekiem wierz¹-
cym w Boga. Czy lubisz chodziæ do spo-
wiedzi?
Hmm. To rzeczywi�cie trudne pytanie. Oczy-
wi�cie chodzê do spowiedzi. Jednak bêd¹c
szczerym nie mogê ukryæ, ¿e nie zdarza siê to
regularnie na przyk³ad co miesi¹c. Jednak je-
stem przy konfesjonale znacznie czê�ciej ani-
¿eli raz na rok, na Wielkanoc. Czasem jednak
bêd¹c nawet nie w tej parafii, bêd¹c gdzie�
daleko, w zupe³nie innym mie�cie przychodzi
taka wewnêtrzna potrzeba. Widzê ko�ció³ to
wstêpujê do niego. Jest ksi¹dz w konfesjona-
le i czujê potrzebê- trzeba Choæ mówiê, nie
jest to jaki� utarty schemat, a raczej wewnêtrz-

na podpowied�- id�. To daje wtedy ulgê, tak¹
wewnêtrzn¹ rado�æ.
Sporo podró¿ujesz. Czy uwa¿asz, ¿e Pol-
ska jest ³adnym krajem?
Oczywi�cie, jest wiele piêknych miejsc, piêk-
nych zak¹tków, wiele ciekawych rzeczy do
obejrzenia.
Co by� poleca³ turystom?
Zale¿y komu. Tym, którzy lubi¹ ciszê i zieleñ
to zdecydowanie nasze Bory Tucholskie, oko-
lice Drzewiarza, P³êsna,. Piêkne czyste jezio-
ra, czy�ciutka Brda. Du¿o zieleni i mo¿liwo�æ
spotkania w naturalnych warunkach or³a bieli-
ka, czy bobrów.
A od strony kultury?
To tylko Kraków i jeszcze raz Kraków To per³a
naszej kultury.
Jako m³ody cz³owiek mo¿esz nam zdradziæ
jakie jest twoje zainteresowanie kobieta-
mi?
Oj, kobietami! Kobiet¹ interesowa³em siê ju¿
od urodzenia. Okaza³o siê, ¿e by³a to moja
mama, która mnie urodzi³a i wykarmi³a.
Jednak powa¿nie?!
Obecnie jak ka¿dy m³ody cz³owiek - szukam.
Dziewczyny nie mia³em i nie mam.
Pora koñczyæ nasz¹ rozmowê. Czego ci
¿yczyæ? Mo¿e tego, aby�my mieli "swego"
zawodowego aktora z Fordonu?
Daj Bo¿e. Daj Bo¿e. Naprawdê chcia³bym
wystêpowaæ kiedy� na deskach prawdziwego
teatru.
Czy to marzenie wziê³o siê z telewizji?
Na pewno telewizja rozbudzi³a. takie pragnie-
nie.
I nauczy³a tej charakterystycznej mimiki
jak¹ siê pos³ugujesz?

Pewnie nie. To zapewne genetyczne, po tatu-
siu o ile siê nie mylê. On te¿ by³ i jest zgrywus.
Serdecznie dziêkujemy za rozmowê i ¿y-
czymy spe³nienia marzeñ. Zarówno tych
nam wyjawionych i tych skrytych.
Dziêkujê bardzo. Te¿ cieszê siê, ¿e Was po-
zna³em.
Rozmowa odby³a siê z 11. lutego 2001 roku.

OPRACOWA£: KFAD, FOTO MIETEK

Ulubione przys³owia  Andrzeja:  Darowanemu ko-
niowi  w garnku do twarzy. * Kto rano wstaje, ten
prezenty dostaje. * Jak sobie po�cielesz, to mnie za-
wo³aj.
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Rejonowa Konferencja Duszpaster-
ska Dekanatu V odby³a siê w naszej para-
fii 10 lutego 2001 roku pod przewodnic-
twem ks. bpa Stanis³awa G¹deckiego. Na
spotkanie przyby³o oko³o 80 osób - kap³a-
nów i �wieckich tworz¹cych Rady Parafial-
ne w naszym Dekanacie.

Spotkania obejmowa³o tematy: Omó-
wienie programu duszpasterskiego na rok
2001; Struktura, cel i zadania Parafialnej

Rady Duszpasterskiej; Duszpasterstwo bi-
blijne - S³owo Bo¿e w liturgii w oparciu o
uchwa³y III Powojennego Synodu Archidie-
cezji Gnie�nieñskiej.

Spotkanie rozpoczêto modlitw¹ bre-
wiarzow¹, na zakoñczenie której ks. Biskup
powiedzia³ m.in:

"Wola Bo¿a jest dla nas wyrazem
tego co ma siê staæ, co powinno siê nada-
rzyæ, co powinno wynikn¹æ z natury, z dzia-
³alno�ci cz³owieka i z wolnego ducha, tak
aby �wiat sta³ siê taki, jakim go Pan Bóg
zamierzy³. Zarówno "Redemptoris missio",
czyli encyklika o misji Zbawiciela, jak i ostat-
ni tekst Ojca �wiêtego "Novo millennio in-
eunte" stanowi¹ tak¹ interpretacjê woli
Bo¿ej na czas obecny. Czy szukaæ tego za-
dania misyjnego dzisiaj? Nie zamierzamy
wybieraæ siê do krajów misyjnych, a tu na
Fordonie na czym by ono mia³o polegaæ?
Zwiêkszona urbanizacja i inny sposób ¿y-
cia ani¿eli kiedy� to jest znak czasu i wy-
zwanie do misjonowania. Cz³owiek ¿yj¹cy
w zmienionych warunkach miêdzy nami jest
podmiotem misji. Wszystkie dziedziny kul-
tury, polityki i ekonomii to jest równie¿ za-
kres i przestrzeñ, która powinna podlegaæ
misji. Trzeba szukaæ ludzi i �rodowisk, któ-
re wprawdzie s¹ ochrzczone, ale istnieje
ten "ateizm ochrzczony", czyli to co ozna-
cza ¿ycie bezbo¿ne, które p³ynie w nie�wia-
domo�ci chrztu, tego czym jest chrzest jako
wezwanie do �wiêto�ci. Patrz¹c na te
wszystkie zadania i szukaj¹c miejsca i pola
dla dialogu z filozofi¹, z kultur¹, z lud�mi
naszego czasu, nale¿y patrzeæ na Ducha
Bo¿ego, który wzbudza w powszechnym
naszym ludzkim do�wiadczeniu znaki obec-
no�ci Bo¿ej. Chcemy siê zwróciæ z modli-
tw¹ o to, aby lud Bo¿y i ka¿dy cz³owiek,
który jest �wi¹tyni¹ Boga zosta³ u�wiêco-
ny. Zwracamy siê do Pana Boga kiedy sami
nie umiemy sobie z czym� poradziæ. Osta-
tecznym celem modlitwy nie jest jednak

uzyskanie pomocy w rozwi¹zaniu jakiego�
problemu, ale budowanie swojego ¿ycia w
oparciu o Boga, aby wszystko co czynimy
dzia³o siê przed obliczem Boga i w obliczu
ludzi."

Program duszpasterski w Archidiece-
zji obejmuje najbli¿sze 10 lat. Na rok 2001
przedstawi³ go ks. dziekan Zygmunt Try-
bowski.

W roku 2001 Ko�ció³ gnie�nieñski
pragnie ukazaæ rolê Biblii, jako �ród³a wia-
ry ¿ywej, wiary jako odpowiedzi na S³owo
Bo¿e. Przewiduje siê "Triduum parafialne"
intronizuj¹ce bibliê, intronizacjê biblii w ro-
dzinie, formacjê biblijn¹ kap³anów i �wiec-
kich, podkre�lenie wa¿no�ci S³owa Bo¿e-
go w liturgii, zachêcanie uczniów do umi³o-
wania Pisma �wiêtego.

Po roku po�wiêconym Biblii bêd¹ trzy
etapy (trzyletnie) programu, zbudowanego
wed³ug triady: poznaæ, kochaæ, na�lado-
waæ.  Pierwszy etap bêdzie oparty na praw-
dzie o cz³owieku: Kim jest cz³owiek? Co
znaczy byæ chrze�cijaninem? Cz³owiek we
wspólnocie rodziny. Nastêpne trzy lata
bêd¹ dotyczy³y cz³owieka w spo³eczeñ-
stwie, a nastêpne trzy cz³owieka w Ko�cie-
le.

Na prze³omie wieków pytamy o ten-
dencje rozwojowe skierowane ku przysz³o-
�ci, pytamy co by³o motorem napêdowym
cywilizacyjnego rozwoju, postêpu kultural-
nego, jak wygl¹da³a wiara naszych przod-
ków w ci¹gu minionych stuleci. Wobec tych
pytañ staje Ko�ció³ w Polsce.

W ostatnim kwartalniku Etos, w arty-
kule "Ko�ció³ w Polsce u progu XXI wieku"
ks. Adam Szafrañski napisa³: "Bior¹c pod
uwagê spo³eczne i ekonomiczne uwarun-
kowania obecnej doby mo¿na powiedzieæ,
¿e najwa¿niejszym problemem Ko�cio³a w
Polsce w nadchodz¹cym stuleciu bêdzie
wzajemne zrozumienie i wspó³praca hierar-
chii ko�cielnej i ludzi �wieckich�. Dobrze
wiêc, ¿e jeste�my tu razem aby zadumaæ
siê nad programem duszpasterskim.

Ks. Przemys³aw Ksi¹¿ek przedstawi³
podstawowe za³o¿enia dzia³ania Parafial-
nych Rad Duszpasterskich. Charaktery-

stycznym znakiem ich dzia³ania jest roz-
dzielenie zadañ w parafii na Radê ds. dusz-
pasterskich i Radê ds ekonomicznych.

Rada s³u¿y rad¹, a nie decyduje. Z
jej kompetencji wy³¹czone s¹ sprawy dok-
tryny i moralno�ci. Powinna j¹ cechowaæ
szczera troska o Ko�ció³ i parafiê.

Zadania Rady Duszpasterskiej to
m.ini.: pobudzanie i rozwój inicjatywy apo-
stolskiej jako zaczynu ewangelicznego w
swoim �rodowisku pocz¹wszy od siebie,
wspomaganie duchowieñstwa przez pracê,
radê, czasem krytykê i propagandê w do-
brym znaczeniu tego s³owa, wyra¿anie opi-
nii zw³aszcza w kwestiach z³o¿onych, wy-
suwanie propozycji i wniosków duszpaster-
skich dotycz¹cych nauki religii, rekolekcji,
liturgii, duszpasterstwa rodzin, przygotowa-
nia do ma³¿eñstwa, rodzin rozbitych i zwi¹z-
ków niesakramentalnych, rozeznanie w
problematyce charytatywnej.

Do odczytywania coraz liczniejszych
problemów i zadañ nie wystarczy sam pro-
boszcz. Odpowiedzialno�æ �wieckich za
Ko�ció³ zakorzeniona jest w sakramencie
chrztu �wiêtego i powszechnym kap³añ-
stwie ludu Bo¿ego.

Ks. Piotr Wencel omówi³ takie zagad-
nienia, jak: duszpasterstwo biblijne, S³owo
Bo¿e w liturgii, liturgia godzin.

W dyskusji, która siê wywi¹za³a na
zakoñczenie spotkania podjêto m.in. spra-
wy Adoracji Naj�wiêtszego Sakramentu ze
sta³ym dy¿urem spowiedniczym na Fordo-
nie i katechizacji doros³ych.

Wspóln¹ agap¹ w Domu Kateche-
tycznym spotkanie zakoñczono. (IJ, M)

Rejonowe Spotkanie Duszpasterskie

SAM PROBOSZCZ NIE DA RADY



W Ko�ciele ambrozjañskim kult Ma-
ryi by³ i jest bardzo ¿ywy od samych po-
cz¹tków jego powstania, istniej¹ liczne tego
�wiadectwa z minionych wieków. Warto
zaznaczyæ, ¿e co pi¹ty ko�ció³ parafialny i
co trzeci nieparafialny maj¹, tytu³y maryj-
ne. Maryja w tej liturgii �ci�le ³¹czy siê z
prawd¹ dogmatyczn¹, i¿ Chrystus jest
prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³o-
wiekiem.

Charakterystyczn¹ cech¹ tej liturgii
jest nazywanie Maryi Matk¹ Dziewic¹, uka-
zywanie Jej jako wzoru dla wiernych i pod-
kre�lanie Jej roli w Dziele Odkupienia jako
"Nowej Ewy".
�WIÊTA MARYJNE

Najstarszym, jednocze�nie najwa¿-
niejszym �wiêtem maryjnym Ko�cio³a am-
brozjañskiego jest obchodzona w ostatni¹
niedzielê Adwentu uroczysto�æ B³ogos³a-
wionej Bo¿ej Rodzicielki zawsze Dziewi-
cy Maryi. Korzeniami swymi siêga ona do
pierwotnego Ko�cio³a Zachodniego, w któ-
rym od prze³omu IV-V wieku IV niedziela
Adwentu by³a niedziel¹ Bogurodzicy. W
liturgii tego Ko�cio³a ca³y Adwent jest
szczególnym czasem po�wiêconym czci
Matki Boga. Wszystkie inne �wiêta maryj-
ne s¹ takie same i obchodzone w tym sa-
mym czasie co u nas, czyli w liturgii rzym-
skiej.
MARYJA W EUCHARYSTII

W ambrozjañskiej liturgii Eucharystii
znacznie czê�ciej ni¿ w obrz¹dku rzymskim
s³awi siê dziewictwo Maryi, a obok niego
Jej Bo¿e Macierzyñstwo. Msza �wiêta jest
bardzo podobna, jednak posiada pewne ele-
menty zaczerpniête z ko�cio³ów wschod-
nich.

Jej charakterystyczn¹ cech¹, jest to,
¿e ka¿dy formularz mszalny posiada sw¹
w³asn¹ prefacjê. To sprawia, ¿e w mszale
tym mamy a¿ 421 tych modlitw. W ka¿dej
z nich wymieniana jest osoba Matki Bo¿ej,
choæ w ró¿nych wymiarach.

Najbardziej znana jest prefacja na
wspomniane najstarsze �wiêto - IV niedzieli
Adwentu. Wys³awia ona Matkê Bo¿¹ wy-
mownymi porównaniami. "Z Jej ³ona wy-
rós³ Ten, który nas nakarmi³ chlebem nie-
bieskim. To co Ewa zjad³a powoduj¹c prze-
stêpstwo, Maryja odda³a przynosz¹c Zba-
wienie. Stamt¹d zosta³y wylane trucizny
�mierci, st¹d wysz³y Tajemnice Zbawicie-
la. Stamt¹d wysz³o zniewalaj¹ce z³o, st¹d
przyby³ na pomoc Majestat Odkupiciela.
Tam syn pierwszy znalaz³ �mieræ, tu Syn
drugi zmartwychwsta³, jako Stwórca, dziê-
ki któremu ludzka natura, ju¿ nie jako nie-
wolnica, ale jako wolna, zostaje wyprowa-
dzona, To co Adam utraci³ jako praojciec,

Pomagajmy sobie wzajemnie

WÓZKI, CHODZIKI I ...

Chrystus w³asn¹ moc¹ odzyska³. Rozwa¿a-
j¹c to i wierz¹c g³êboko mo¿emy z rado-
�ci¹ za�piewaæ..." Niemniej piêkny w swej
wymowie jest bardzo stary, prawdopodob-
nie u³o¿ony przez �w. Ambro¿ego tekst pre-
facji na Bo¿e Narodzenie.

Oto jego fragmenty mówi¹ce o Mat-

ce Bo¿ej: "... Przez Chrystusa Pana nasze-
go, Jego to Ona, B³ogos³awiona Maryja
poczê³a jako Matka i Dziewica, bez utraty
chwa³y dziewictwa, bez udzia³u mê¿czyzny.
Uwierzy³a tylko w to, co us³ysza³a od Anio-
³a, i bez wahania przyjê³a to, w co uwie-

rzy³a. Dlatego to, tak poczêtego i narodzo-
nego Syna cz³owieka i Boga prawdziwe-
go, wszyscy g³o�no nazywamy ... "

Jak wspomnia³em, w ambrozjañskiej
liturgii Mszy �w. mo¿na odnale�æ wp³ywy
liturgii wschodniej. Takim przyk³adem
niech bêdzie tekst �piewu wiernych, za-
czerpniêty z �wiêta IV niedzieli Adwentu,
kiedy to uczestnicy, jakby ustami �wiêtej
El¿biety modl¹ siê: "Dlaczego to Ty przy-
chodzisz do mnie? Ty o Matko mojego
Pana? Gdybym wiedzia³a, ¿e przybywasz,
wysz³abym Ci na spotkanie. Ty niesiesz w
Swym ³onie Króla Wszech�wiata - ja tylko
proroka. Ty, Tego, który daje Prawo - ja
tego, który je zachowuje. Ty, S³owo, które
Zbawia - ja g³os, który og³asza Jego przyj-
�cie".
MARYJA W LITURGII GODZIN

Ambrozjañska liturgia Godzin po-
dzielona jest na identyczne godziny kano-
niczne, co nasza. Odmienna jest w niej
Jutrznia, która zawsze zaczyna siê tak samo,
modlitwami: Zdrowa� Maryjo, Ojcze nasz,
Chwa³a Ojcu, Pó�niej mówi siê Alleluja,
Hymn �w. Ambro¿ego, kantyk trzech M³o-
dzieñców i Kyrie. Po tym nastêpuje modli-
twa z danego dnia. Brewiarz ambrozjañski
podzielony jest na 10 dni, w ci¹gu dwóch
tygodni. Dni licz¹ siê od poniedzia³ku, do
pi¹tku, a w niedziele i �wiêta Pañskie od-
mawia siê kantyk ze Starego Testamentu.
Maryja codziennie wspominana jest pod-
czas modlitw na Jutrzniê i Kompletê, za�
w �wiêta maryjne modlitwy wszystkich go-
dzin s¹ wy³¹cznie Jej po�wiêcone.

OPRACOWA£ KFAD

Od autora: T³umaczenie modlitw: o.
Marek Hryniewicki OFM Conv. W nastêp-
nym odcinku przedstawimy Ko�ció³ Moza-
rabski.
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Od niedawna dzia³a przy naszej pa-
rafii wypo¿yczalnia sprzêtów dla niepe³no-
sprawnych, takich jak: wózków inwalidz-
kich, chodzików, kul itp.

Znajduje siê ona w Domu Kateche-
tycznym przy ul. Bo³tucia 5 (na parterze w
pomieszczeniu Stowarzyszenia Charyta-
tywnego im. b³. Urszuli Ledóchowskiej).

Czynna jest w ka¿d¹ �rodê od godz.
17.00 do 18.30.

Osob¹ odpowiedzialn¹ za prowa-
dzenie ww. wypo¿yczalni jest pani El¿bie-
ta Maruszak (tel. 343-06-55, w. 26).

Spotkania osób niepe³nospranych
odbywaj¹ siê w Klubie �Heros� (ul. Thom-
mee 1). W marcu planowana jest wieczor-
nica.

Informacji udziela pani El¿bieta.

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (9)

KO�CIÓ£ AMBROZJAÑSKI



Rok Prymasa Stefana Wyszyñskiego

GNIEZNO
"A S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o

w�ród nas".
Te s³owa z Ewangelii �w. Jana Aposto³a

by³y elementem bo¿onarodzeniowej dekora-
cji w naszym ko�ciele. Czy rzeczywi�cie za-
mieszka³o w�ród nas?

Kontakt ze S³owem Bo¿ym jest bardzo
wa¿nym elementem formacyjnym Oazy Ro-
dzin. Realizowany jest on przynajmniej w
dwóch wymiarach. Stanowi jedn¹ z czê�ci co-
miesiêcznych spotkañ krêgu oazowego oraz
jest zobowi¹zaniem, które stara siê realizo-
waæ ka¿dy oazowicz. Podczas  spotkañ krê-
gu ma miejsce  dzielenie siê Ewangeli¹. Naj-
pierw czytany jest fragment Ewangelii, a na-
stêpnie w modlitewnej ciszy rozwa¿ane jest
S³owo przed chwil¹ us³yszane. Co Chrystus
chce mi przez te s³owa powiedzieæ?  Mo¿e
co� mnie w nich poruszy³o, zaniepokoi³o, po-
budzi³o do podjêcia jakiego� postanowienia
lub te¿ wskaza³o moj¹ s³abo�æ? A mo¿e przy-
nios³o mi rado�æ lub wskaza³o drogê? To tyl-
ko niektóre pytania mog¹ce siê pojawiæ w trak-
cie chwil ciszy i  rozwa¿ania S³owa Bo¿ego.
Pytania, które nale¿y  odnie�æ do siebie. Na-
stêpnie ka¿dy, kto ma tak¹ wolê, dzieli siê z
innymi swoim prze¿yciem S³owa Bo¿ego,
swoim do�wiadczeniem. Nie jest to obowi¹-
zek, jednak¿e takie osobiste refleksje, które
nie maj¹ charakteru t³umaczenia, czy wyja-
�niania, wzajemnie wzbogacaj¹.

Up³ynê³o dzi� piêæ lat, gdy wczesnym
dniem wyruszy³em z Trzemeszna "szlakiem
�wiêtego Wojciecha", by obj¹æ w posiadanie
stolicê prymasowsk¹ w Gnie�nie. By³ dzieñ
mro�ny i �nie¿ny - jak dzi�. Pod miastem roz-
promienia³o s³oñce. Wspomnienie tych piêciu
lat pracy ka¿e mi podziêkowaæ Bogu za nie-
zwyk³y zaszczyt,  jakiego dozna³em od Daw-
cy wszelkiej pracy i pos³annictwa. By³em pe-
³en lêku wtedy, jak dzi� jestem pe³en zawsty-
dzenia, ¿e tak niegodnie i nieudolnie praco-
wa³em. Gorliwo�æ i ogrom pracy niekiedy pa-
da³y swym ciê¿arem na warto�æ tej pracy. O
ile od strony gorliwo�ci nie mam sobie wiele
do wyrzucenia, to jednak ciê¿ar gatunkowy tej
pracy bardzo nie dopisa³. Pomimo poczucia
winy, czego� niepe³nego, my�lê o tym, co ju¿
minê³o, z ulg¹. Bo jednak to by³o nies³ycha-
nie ciê¿kie. Bodaj dopiero teraz, w swoim obo-
zie izolacyjnym, mam chwilê oddechu, który
tak trudno by³o schwytaæ w ci¹gu tych piêciu
lat. Poniewa¿ koñczê je w wiêzieniu, ufam, ¿e
Mi³osierny Bóg policzy mi te miesi¹ce jako za-
do�æuczynienie za winy, którymi zawiod³em
Jego plany. Nie przestajê ufaæ, ¿e Najwy¿szy
Pasterz dusz ludzkich pozwoli mi lepiej s³u-
¿yæ Mu, "gdy ustanie nieprawo�æ". I dlatego
dzieñ ten spêdzam w modlitwie "za Gniezno",
za stolicê Wojciechow¹, za stolicê "Boguro-
dzicy Dziewicy, Bogiem s³awionej Maryi". Jej
oddajê ca³¹ troskê swoj¹ i proszê: dignare me
laudare Te, Virgo sacrata. Pozwól mi budo-
waæ Ko�ció³ Syna Twego, pozwól przygoto-
waæ diecezjê Twoj¹ i Bazylikê na wielki jubile-
usz Narodu na tysi¹clecie ³aski Chrztu �wiê-
tego.

Dzi� te¿ dotar³o do nas pos³annictwo
z pobliskiego ko�ció³ka, jakiego nie mieli�my
od 1 stycznia. Widocznie �wiêcono dzieñ od-
pustem, bo wczoraj by³ dzwonek - jakby na
nieszpory, a dzi� kilkakrotnie. Dotar³y do nas
koñcowe s³owa pie�ni: "Zdrowa�, Zdrowa�
Maryjo" - i nic wiêcej. Jak to wiele dla wiê�-
niów. Ile¿ rado�ci.
(ks. Stefan Kardyna³ Wyszyñski w dniu
2.II.1954, wtorek "Zapiski Wiêzienne")

WYBRA£A REDKA

Z ¿ycia Oazy Rodzin (11)

�ZAMIESZKA£O W�RÓD NAS�
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Czytanie Pisma �wiêtego jest zobowi¹za-
niem podejmowanym w celu wypracowania
systematycznego kontaktu  ze S³owem Bo-
¿ym. Systematycznego, czyli najlepiej co-
dziennego, a je¿eli to siê nie udaje to przy-
najmniej z pewn¹ regularno�ci¹. Nie ma wy-
znaczonego czasu, mo¿e to byæ piêæ minut,
a mo¿e byæ i godzina. Czasami wystarczy roz-
wa¿yæ chocia¿by jeden werset, a mo¿e siê
on okazaæ dla nas wa¿nym prze³omem lub
wskazówk¹.   Z punktu widzenia cz³owieka
wspó³czesnego,  niezwykle zabieganego, ci¹-
gle narzekaj¹cego na tzw. brak czasu, co-
dzienny kontakt z Pismem �wiêtym wydaje
siê niemal niemo¿liwy. Je¿eli jednak przeana-
lizujemy nasz rozk³ad dnia, ilo�æ czasu spê-
dzan¹ przed telewizorem, przy gazetach, le-
niuchowaniu i innych zajêciach, które nie za-
wsze s¹ niezbêdne do ¿ycia, oka¿e siê, ¿e
wygospodarowanie kilku minut nie stanowi
problemu. Nawet ci, którzy uwa¿aj¹ siebie za
niezwykle zapracowanych, na pewno by je
znale�li.

Twierdzê, ¿e w tej materii s¹ tylko dwie
mo¿liwo�ci, albo chcê czas po�wiêciæ temu
celowi, albo nie - trzeciej nie ma. Tak wynika
z mojego wieloletniego do�wiadczenia.

Od wielu ju¿ lat bowiem, je¿eli którego�
dnia nie wezmê do rêki Pisma �wiêtego, to
wynika to tylko z mojej s³abo�ci.

BOGDAN

Gdy w naszym ¿yciu koñczy siê jaki� jego
rozdzia³, albo odchodzi kto� bliski, pozostaje
pustka, któr¹ nie zawsze potrafimy wype³niæ.
Czasami te¿, po prostu nie szukamy mo¿li-
wo�ci jej wype³nienia. A przecie¿ ka¿dy z nas
jest obdarowany wieloma talentami, trzeba je
tylko odkrywaæ w sobie i rozwijaæ. Z po¿yt-
kiem dla siebie i innych.

Taka refleksja przysz³a mi na my�l  po
przeczytaniu artyku³u Zuzanny Przeworskiej
"Tyle mi³o�ci jest we mnie",  w numerze 51
(19.12.2000) Tygodnika Pilskiego. A rzecz do-
tyczy Jadwigi Maciejewskiej, która prowadzi
Pogotowie Rodzinne na zlecenie Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Po
przej�ciu na emeryturê (uczy³a w szkole), a
po �mierci matki, zosta³a sama z synem, któ-
ry jednak by³ poza domem (student). "By³am
przybita...doskwiera³a mi samotno�æ...szuka-
³am celu"- wspomina  w ww. artykule pani Ja-
dwiga. I wówczas, poprzez media, dotar³a do
Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Tym spo-
sobem w jej mieszkaniu zaczê³y pojawiaæ siê
ma³e dzieci.  Ma³e dzieci, niemowlêta, znaj-
duj¹  u niej mi³o�æ, dobr¹ opiekê i schronie-
nie, zanim kto� stworzy im prawdziw¹ rodzi-
nê. Otacza je opiek¹ i mi³o�ci¹ jak w³asne:
"... ja je kocham. Ta mi³o�æ objawia siê w pra-
cy, umacnia siê w pokonywaniu trudno�ci. Nie
ma ³atwej mi³o�ci, to tylko pozory".  Sama te¿
dziêki tym dzieciom du¿o zyska³a: "nie czujê
pustki, odzyska³am cel w ¿yciu".

Ka¿dy z nas w swoim ¿yciu do�wiadczy³
ju¿ zapewne chwil pustki i samotno�ci. Chwil

kiedy czujemy siê niepotrzebni lub tracimy
sens ¿ycia. Pani Jadwiga jest przyk³adem, ¿e
w ka¿dej sytuacji mo¿emy znale�æ miejsce dla
siebie, za� pustkê wype³niæ mi³o�ci¹ i rado-
�ci¹. A potrzebuj¹cych s¹ naprawdê niezliczo-
ne rzesze. "Czujesz siê osamotniony, posta-
raj siê odwiedziæ kogo�, kto jest jeszcze bar-
dziej samotny" (Jan Pawe³ II).

TEKST BOGDAN, FOT. MIETEK

Mo¿na i tak

RADO�Æ ¯YCIA



11 lutego obchodzimy �wiêto Naj-
�wiêtszej Maryi Panny z Lourdes. W tym
bowiem francuskim miasteczku, po³o¿onym
u stóp Pirenejów, 11 lutego 1854 roku,
Matka Naj�wiêtsza ukaza³a siê Bernade-
cie Soubirous, córce miejscowego m³yna-
rza.  Dzi� Lourdes jest miejscem, do które-
go ka¿dego roku przybywaj¹ miliony piel-
grzymów, szczególnie ludzi chorych, nie-
pe³nosprawnych, za� 11 lutego jest �wia-
towym Dniem Chorych.

Na Wielkanoc 1971 roku odby³a siê
do Lourdes pielgrzymka osób niepe³no-
sprawnych, a jej g³ównym organizatorem
by³ Jean Vanier. Pielgrzymka, w której
uczestniczy³o ok. 12 tys. niepe³nospraw-
nych, przyczyni³a siê do prze³amania ba-
riery pewnej niechêci, jak¹ ¿ywili mieszkañ-
cy Lourdes do tej grupy ludzi. Jednocze-
�nie po jej zakoñczeniu, zrodzi³a siê my�l,
a¿eby ci ludzie spotykali siê we wspólno-
tach, by nie pozostawali sami ze swym cier-
pieniem i problemami.  Szybko zaczê³y po-
wstawaæ ma³e wspólnoty przyja�ni, modli-
twy i �wiêtowania. Ta pielgrzymka sta³¹ siê
pocz¹tkiem wielkiego ruchu - "WIARA  i
�WIAT£O". Jest to ruch wspólnotowy, w
jego centrum znajduj¹ siê ludzie zranieni
w ró¿nym stopniu przez upo�ledzenie umy-
s³owe, bez wzglêdu na swój wiek. "WIARA
i  �WIAT£O" daje osobom z upo�ledzeniem
umys³owym mo¿liwo�æ poznania i wykorzy-
stania swoich darów oraz odkrycia rado�ci
jak¹ niesie przyja�ñ. Wspólnoty Ruchu s¹
wspólnotami ludzi �wieckich, mê¿czyzn i
kobiet. Grupy licz¹ po 30-40 osób i dzia³a-
j¹ na swoim terenie. Kap³ani g³osz¹ we
wspólnotach  S³owo, sprawuj¹ sakramen-
ty, pomagaj¹ budowaæ wspólnotê wiary, ale
nie kieruj¹ nimi. Spotkania odbywaj¹ siê
przewa¿nie raz w miesi¹cu. W trakcie tych
spotkañ jest miejsce na wspólny posi³ek,
rozmowy, tañce. Najwa¿niejszym momen-
tem spotkania jest modlitwa i Eucharystia.
Z okazji ró¿nych �wi¹t zapraszani s¹ go-
�cie. Miêdzy comiesiêcznymi spotkaniami
cz³onkowie spotykaj¹ siê w mniejszych gru-
pach. W czasie wakacji odbywaj¹ siê piel-
grzymki i rekolekcje. Wspólnoty dzia³aj¹ w
ramach Ko�cio³a Katolickiego, Prawos³aw-
nego i Anglikañskiego, w ok. 70 krajach.
W 1975 roku Papie¿ Pawe³ VI przyj¹³
wspólnoty "WIARY  i  �WIAT£A" w Bazyli-
ce �w. Piotra.

W Polsce, pierwsza wspólnota po-
wsta³a we Wroc³awiu w 1978 roku.  W tym
samym roku, pierwsz¹ w Warszawie wspól-
notê za³o¿y³ Marcin Przeciszewski (wów-
czas student, a obecnie Dyrektor i Naczel-
ny Redaktor Katolickiej Agencji Informacyj-
nej), aktywny dzia³acz  Ruchu. Na Wielka-
noc 2001 planowana jest Wielka Piel-
grzymka Ruchu "WIARA  i  �WIAT£O" do
Lourdes. Przyjad¹ przedstawiciele wspól-
not z ponad 70 krajów, spodziewany jest

W niedzielê 11. lutego o godzinie 16.00
zosta³a odprawiona Msza �w. z liczniejszym
ni¿ zwykle udzia³em chorych. Po Euchary-
stii wyj¹tkowi jej uczestnicy spotkali siê w
Domu Katechetycznym na agapie przygo-
towanej przez cz³onków Parafialnej Grupy
Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej "D¹b".

Okoliczno�ciowa refleksja koncentro-
wa³a siê wokó³ sposobu uzyskiwania si³y
ducha i zdobywania nadziei, a przygotowa-
na zosta³a na podstawie niedzielnego S³o-
wa Bo¿ego i nowego cyklu katechez pod-
jêtych przez Jana Paw³a II, a opublikowa-
nych w Niedzieli (nr 3-6/2001 r.).

Katechezy te mówi¹, ¿e postawa znie-
chêcenia cechuje ludzi, którzy unikaj¹ za-
anga¿owania w tworzenie historii ludzkiej
oraz jej przemianê. "S¹ oni przekonani, ¿e
nic nie mo¿na zmieniæ, a ka¿dy ich wysi³ek
skazany jest na niepowodzenie. (...) Tym
sposobem wielu mê¿czyzn i wiele niewiast
upada z wyczerpania,... trac¹ ufno�æ, sta-
j¹ siê obojêtni, niezdolni do walki i nadziei."
Papie¿ mówi, ¿e jeste�my wezwani aby
usun¹æ lêk przed przysz³o�ci¹, poniewa¿
ten lêk prowadzi do zniechêcenia, zanie-

Wokó³ �wiatowego Dnia Chorych

WIARA I �WIAT£O

Dzieñ Chorych w naszej parafii

POTRZEBA NIEWIELE
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udzia³ ok. 18 tys. osób, w tym ok. 1600 z
Polski. Dla tych, którzy chcieliby bli¿ej po-
znaæ Ruch i znale�æ siê w Lourdes równo-
legle z Ruchem "WIARA  i  �WIAT£O" or-
ganizowany jest wyjazd "WIELKI TYDZIEÑ
W LOURDES".

Do Lourdes warto jechaæ, gdy¿ dzie-
j¹ siê tam rzeczy WIELKIE. Wiem to z w³a-
snego do�wiadczenia, dlatego szczerze za-
chêcam do wyjazdu. Chorzy, u³omni, nie-
pe³nosprawni szukaj¹ tam nie tylko �ród³a
uzdrowienia, ale tak¿e ukojenia w bólu i
cierpieniu. Natomiast ci, którzy na co dzieñ
narzekaj¹ na drobne dolegliwo�ci i wszem

obwieszczaj¹ swoje rzekomo du¿e cierpie-
nie, winni równie¿ jechaæ. Tam dopiero zo-
bacz¹ tysi¹ce ludzi naprawdê chorych i
cierpi¹cych. A w�ród tych tysiêcy s¹ tak¿e
i tacy, którzy w swoich ogromnych cierpie-
niach potrafi¹ okazaæ równie ogromn¹ ra-
do�æ, rado�æ czêsto poprzez ³zy bólu.

11 lutego i w ka¿dym dniu roku pa-
miêtajmy o tych ludziach i pamiêtajmy rów-
nie¿ jak wielk¹ ³ask¹ od Boga jest zdrowie.
Szkoda, ¿e tak rzadko potrafimy siê nim
cieszyæ. Na podstawie materia³u Kazimie-
rza Kwasiborskiego z Warszawy

PRZYGOTOWA£ BOGDAN

Od autora:
Zainteresowani wyjazdem do Lourdes mog¹ siê
kontaktowaæ listownie z Katolick¹ Agencj¹ In-
formacyjn¹, Skwer Kard. Wyszyñskiego, 01-015
Warszawa.

dbywania obowi¹zków ¿yciowych, stacza-
nia siê w apatiê i na³ogi.

Cz³owiek w swej wolno�ci zamiast i�æ
drogami Bo¿ego planu, który zak³ada, ¿e
wszyscy ¿yjemy we wzajemnym pokoju,
zrywa wiê� z Bogiem, z drugim cz³owiekiem
i ze �wiatem. Nie nale¿y obawiaæ siê w³a-
snych ograniczeñ i upadków, których do-
�wiadczamy w ¿yciu. Nie wolno daæ siê z³a-
maæ grzechowi, przez który tracimy zaufa-
nie do siebie i innych. �£zy nasze po�ród
trudów ¿ycia przygotowuj¹ zwyciêstwo i
wiosnê ducha.� Modlitwa bêd¹ca pro�b¹ o
pomoc w ludzkiej s³abo�ci przywo³uje Boga,
który podtrzymuje nas drêczonych przez
rezygnacjê. Chrystus zaprasza nas do
wspó³pracy z prawd¹ i pokojem w Swoim
Królestwie. Królestwo to przychodzi niepo-
strze¿enie, do duszy naszej, wprowadza-
j¹c z³ot¹ niæ nadziei s³owami Pisma �wiê-
tego po�ród biedy i s³abo�ci. Bo ca³y �wiat
przewidziany jest do przemiany S³owem
Bo¿ym, a Jego królestwo ju¿ po�ród nas
jest, gdy z ziarna S³owa Bo¿ego powstaje
skuteczny wzrost ducha.



My�l¹c po ludzku

TRÊDOWATY
W dniu 14 lutego przypada �wiêto Patro-

nów Europy- �wiêtych Cyryla i Metodego. W
tym dniu obchodzimy równie¿ wspomnienie
�w. Walentego.

W polskiej tradycji od
dawna �w. Walenty
czczony by³ jako patron
ludzi chorych na padacz-
kê i choroby psychiczne.
W obecnych czasach co-
raz bardziej znany jest
jako patron zakocha-
nych. Jedna i druga sfe-
ra opieki tego �wiêtego
jest prawdziwa i godna
czci. Dawny zwyczaj wy-
wodzi siê z kultury nie-
mieckiej, za� jako patro-
na narzeczonych i ma³-
¿onków czczono od daw-
na �w. Walentego w An-
glii.

W dniu tym wielu z
nas, zw³aszcza ludzi
m³odych wysy³a swoim
ukochanym osobom
kartki zwane "walentyn-
kami". Odbywa siê rów-
nie¿ wiele zabaw walen-
tynkowych, w których
m³odzi chêtnie bior¹
udzia³. Dobrze, ¿e tak
jest, bo ludzie zakocha-
ni maj¹ na pewno powód
do rado�ci. Zabawa jest
potrzebna zarówno ko-
chaj¹cym siê narzeczo-
nym, jak i ma³¿onkom.
Musimy jednak pamiê-
taæ, ¿e patronem tego dnia, a wiêc i patro-
nem tych zabaw jest prawdziwy �wiêty, od
którego mo¿na uczyæ siê dobrego ¿ycia. Przy-
pomina nam o tym coraz bardziej rozpo-
wszechniana w naszym polskim ko�ciele tra-
dycja Mszy �w. czy nabo¿eñstw dla zakocha-
nych, w czasie których prosimy �w. Walente-
go o pomoc w wyborze dobrego mê¿a, czy
dobrej ¿ony,

Zabawy te s¹ jednak ró¿ne. Warto te¿
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Po s³owie wzmacniaj¹cym �piewano
piosenki ko�cielne i ludowe przy akompa-
niamencie akordeonu, który rozci¹ga³ i �ci-
ska³ przebieraj¹c zgrabnie palcami brat
Kazimierz.

Wspania³e ciasta piek³a pani Urszula,
a najwspanialsz¹ opraw¹ spotkania byli
go�cie - chorzy, samotni, starsi, niepe³no-
sprawni, nie tylko z terenu parafii. Na spo-
tkanie przyby³ równie¿ ks. Proboszcz, mo-
dli³ siê z nami oraz udzieli³ wszystkim b³o-
gos³awieñstwa.

Nie chcia³o nam siê wracaæ do domów,
wiêc w kó³ku, trzymaj¹c siê za rêce �pie-
wali�my jeszcze kilka piosenek ciesz¹c siê
wzajemn¹ obecno�ci¹ i udanym spotka-
niem.

IRENA JADWIGA, FOTO MIETEK

wiedzieæ, ¿e organizatorzy s¹ czêsto obojêt-
nie nastawieni do tradycji chrze�cijañskiej. S¹
równie¿ tacy, którzy patronat �wiêtego uwa-
¿aj¹ tylko za przykrywkê, a celem zabawy jest

pe³en luz, czêsto zabawa w "mi³osn¹ przy-
godê". Jak¹ zabawê wybierzemy zale¿y od
nas samych. Jednak przed tym wyborem na-
le¿a³oby odpowiedzieæ sobie na kilka pytañ
np. takich, jak:

- Czy wysy³aj¹c kartkê walentynkow¹
do bliskiej osoby zwróci³em siê w modlitwie
do �w. Walentego?

- Czy przed udaniem siê na weso³¹ za-
bawê walentynkow¹ mia³em chwilê czasu,
aby pój�æ do ko�cio³a? Wszak jak wspomnia-
no, by³a ku temu podwójna okazja.

- Czy ma³¿onkowie prze¿ywaj¹cy kry-
zys, ró¿nego rodzaju k³opoty, trudno�ci, mo¿e
zwi¹zane z trwa³o�ci¹ ich zwi¹zku, chocia¿-
by wspomnieniem czy westchnieniem zwró-
cili siê w tym dniu o pomoc do tego patrona?

- Czy m³odych ludzi staæ by³o na krót-
k¹ refleksjê nad tym, czym jest czysta i szla-
chetna mi³o�æ?

Nie jest wa¿ne, ile takich pytañ sobie
zadamy. Wa¿ne jednak, by�my próbowali siê
z nimi zmierzyæ w naszym ¿yciu, oceniæ, czy
wziêli�my udzia³ w dobrej zabawie. Dobrej,
to znaczy takiej, która przynios³a nam rado�æ
dla cia³a i pokarm dla ducha. Nie wypada
przecie¿ byæ bezwolnym konsumentem
wszystkiego, co nam oferuj¹.

KFAD

Gdy Jezus schodzi³ z góry O�miu B³o-
gos³awieñstw - wzgórza zamykaj¹cego od
wschodu równinê Tabga, parê kilometrów od
miasta Kafarnaum - gdzie g³osi³ kazanie,
pierwszym cz³owiekiem, który do Niego przy-
szed³ i prosi³ o uzdrowienie, zgodnie z Ewan-
geli¹ wed³ug �w. Mateusza, by³ trêdowaty.
"A oto zbli¿y³ siê trêdowaty, upad³ przed Nim
i prosi³ Go: <Panie, je�li chcesz, mo¿esz
mnie oczy�ciæ> Jezus wyci¹gn¹³ rêkê, do-
tkn¹³ go i rzek³: <Chcê, b¹d� oczyszczony>
(Mt 8,2)

Natomiast w Ewangelii wed³ug �w. Mar-
ka, uzdrowienie trêdowatego cz³owieka
przesuwa siê w inne miejsce i czas. Podob-
nie jest w Ewangelii wed³ug �w. £ukasza:
"Gdy przebywa³ [Jezus] w jednym z miast,
zjawi³ siê cz³owiek ca³y pokryty tr¹dem". (£k
5,12) Dlaczego wiêc Mateusz umieszcza to
wydarzenie w³a�nie w tym miejscu, gdzie
by³y jak wiemy, rzesze ludzi? "Gdy [Jezus]
zszed³ z góry, postêpowa³y za Nim wielkie
t³umy" (Mt 8,1) i gdzie trêdowaty z natury
rzeczy nie móg³ przyj�æ do Zbawiciela?.

Wiemy równie¿, ¿e Jezus czêsto zabra-
nia³ rozg³aszania o cudach dla unikniêcia
zapewne poruszenia umys³ów lub te¿ celem
ukrycia siê przed wrogami. "A Jezus rzek³
do niego: <Uwa¿aj, nie mów nikomu, ale id�,
poka¿ siê kap³anom i z³ó¿ ofiarê, któr¹ prze-
pisa³ Moj¿esz, na �wiadectwo dla nich". (Mt
8,4)

Mateusz, zanim zosta³ powo³any przez
Jezusa do grona uczniów by³ celnikiem. "A
przechodz¹c, ujrza³ Lewiego, syna Alfeusza,
siedz¹cego w komorze celnej, i rzek³ do nie-
go: <Pójd� za Mn¹>. On wsta³ i poszed³ za
Nim". (Mk 2,14) S³yszymy pó�niej, ¿e Mate-
usz ugo�ci³ Jezusa w swoim domu, gdzie
"...wielu celników i grzeszników siedzia³o ra-
zem z Jezusem i jego uczniami" (Mk 2,15)
co gorszy³o niektórych uczonych w Pi�mie
spo�ród faryzeuszów. Jezus zreszt¹ zauwa-
¿y³ to i rzek³ do nich: <Nie potrzebuj¹ leka-
rza zdrowi, lecz ci, którzy �le siê maj¹.> (Mk
2,17)

Mateusz mia³ siê chyba �le, mo¿e jak trê-
dowaty?, poniewa¿ wykonywa³ pogardzan¹
wówczas pracê celnika. Jezus, kiedy go zo-
baczy³ dobrze wiedzia³ co siê w nim kryje,
przywo³a³ Mateusza i odmieni³ jego ¿ycie.

Opisuj¹c w Ewangelii Kazanie na Górze
oraz osiem b³ogos³awieñstw, Mateusz prze-
¿ywa ponownie wspania³e nauki Jezusa.
Jego wersja jest znacznie d³u¿sza ni¿ np.
relacja £ukasza, a b³ogos³awieñstwom na-
daje charakter bardziej duchowy. Jednocze-
�nie przypomina sobie i prze¿ywa swoje
"oczyszczenie", bez którego nie móg³by tych
nauk s³uchaæ. Przepe³niony wdziêczno�ci¹,
umieszcza uzdrowienie trêdowatego zaraz:
po Kazaniu na Górze, chocia¿ wie, ¿e fak-
tycznie zdarzenie mia³o miejsce gdzie in-
dziej.

GABLA

Dobra to czy z³a zabawa

�W. WALENTY



Karnawa³ daje mo¿liwo�æ zabawy i sza-
leñstw na balach, zabawach i prywatkach.
Sposoby wykorzystania tego czasu s¹ ró¿ne
u ró¿nych ludzi. A jak to "drzewiej" wygl¹da-
³o?

Hm. Bawiono siê oj bawiono. Dzisiaj po
tylu latach mogê pokusiæ siê o pewnego ro-
dzaju porównania. Jak poprzez dziesiêciole-
cia zmienia³y siê mody i sposoby zabaw kar-
nawa³owych.

Najbli¿sze memu sercu s¹ bale lat trzy-
dziestych a wiêc okres mego dzieciñstwa i
wspomnienia zwi¹zane z tym czasem .Pamiê-
tam przygotowania moich rodziców. Nale¿a³o
wyst¹piæ z "fasonem" i staraæ siê by towarzy-
stwo zapamiêta³o nasz¹ klasê i wytworno�æ
na ca³y rok. A na balu oczywi�cie walce, tan-
ga i fokstroty .Kotyliony, koszyczki i kó³ecz-
ka.. Najwa¿niejsz¹ osob¹ na balu by³ oczywi-
�cie   wodzirej. To on nadawa³ ton i tempo
ca³ej imprezie. Od pomys³owo�ci i inwencji
wodzireja zale¿a³o jaka bêdzie atmosfera i jak
ludzie bêd¹ siê bawili.

Tak by³o w latach trzydziestych, w cza-
sach piêknych kreacji, wytwornych fraków i
starych i nieco zapomnianych melodii oraz
tañców.

Potem by³a wojna i jako� w krêgach
polskich nie my�la³o siê o zabawach. A tam
gdzie przebywa³em za Ko³em Polarnym te¿ nie
zauwa¿a³o siê prze³omów lat.

Po wyzwoleniu ludzie jakby chcieli nad-
robiæ stracony  i ukradziony przez wojnê czas.
.Karnawa³ stawa³ siê okazj¹ do  okazywania
swej rado�ci. Zaczê³o siê tu jednak pewne
"ale"....

Zgodnie z formu³¹ nowego systemu
skoñczy³a siê elegancja i wytworno�æ salo-
nów a na karnawa³owe parkiety i deski wkro-
czy³y kufajki, buty na "s³oninie", berety i inne
"kwiatki do ko¿ucha". Krótko po wojnie wszel-
kiego rodzaju firmy prze�ciga³y siê w organi-
zowaniu balów "ludzi dobrej roboty". Has³a
typu: "PRZODOWNIKOM PRACY GODZIWA
ROZRYWKA" przyozdabia³y �ciany "sal ba-
lowych". Tak zwane "przytupówy" by³y po-
wszechne i popularne. Ka¿de szanuj¹ce siê
przedsiêbiorstwo stawia³o sobie za punkt ho-
noru zorganizowanie zabawy  karnawa³owej
dla swoich pracowników.

A sama zabawa? No có¿. Dla wiêkszo-
�ci na niej obecnych alkohol by³ najpowa¿-
niejsz¹ rozrywk¹ i atrakcyjno�æ zabawy mie-
rzono liczb¹ wypitych butelek  z czerwon¹
kartk¹. Dla wyja�nienia dodam, ¿e wódka w
owych czasach na butelce mia³a charaktery-
styczn¹  czerwona kartkê nalepion¹ jako
"atrakcyjn¹" etykietê.

Tak by³o przez czterdzie�ci lat panowa-
nia "jedynie s³usznej linii". Kiedy nasta³y lata
dziewiêædziesi¹te zaczê³y siê zmieniaæ mody
i oczekiwania tzw. balowiczów. Jedno co po-
zosta³o niezmienne to alkohol lej¹cy siê w
naszym kraju szerok¹ rzek¹.

Nie czujê siê na si³ach podejmowaniu
tematu muzyki czy formy zabawy karnawa³o-
wej Anno Domini 2001. Po prostu siê na tym
nie znam .Ale oprócz alkoholu "narodzi³ siê
nowy "demon" nowoczesno�ci. NARKOTY-

Impresje wokó³ koncertu Antonia Vivaldiego

ZWABI£ MNIE TYTU£
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KI!!! Podobno ( tak twierdz¹ niektórzy) nie ma
dobrej zabawy bez choæby lekkiego podbu-
dowania nastroju " skrêtem" czy innym UFO.
Dla mnie osobi�cie jest to dno den. Tacy "lu-
dzie" to chyba niezbyt wiele maj¹  wspólnego
z Homo Sapiens.

Lew To³stoj powiedzia³: "Cz³owiek to

brzmi dumnie", ale w tym przypadku pojêcie
to bardzo siê zdewaluowa³o. U¿ywanie nar-
kotyków jest dla mnie nie do pojêcia. S¹ to
dla mnie samobójcy a nasza wiara nie dopusz-
cza odbierania sobie ¿ycia danego przez
Boga. No dosyæ moralizowania .My�lê, ¿e na
zakoñczenie powinienem ¿yczyæ wszystkim
szampañskiej zabawy, byle bez "KATALIZA-
TORA"

Pozostawiam te my�li bez komentarza.
Niech przemy�lenia czytelników bêd¹ same
w sobie komentarzem.

WOJCIECH

�Cztery Pory Roku�. Zwabi³ mnie tytu³ -
poszed³em. Wchodzê - niby wszystko znajome
... . Podchodzê do bileterki, mówiê nie�mia³o:
nie mam biletu. Ona taka dobra, taka swojska,
domowa. Wpuszcza mnie. W holu panie, pa-
nowie, lustra, toalety, garnitury, marmury. Do-
stojnie, wieczorowo. Wchodzê na piêtro. W sali
szklane �wiat³o spad³o na pod³ogê, rozbi³o siê,
odbi³o od �cian i rozsypa³o po g³owach t³umu.

W t³umie ja ... .
O jak dobrze zanurzyæ siê w ciep³ym,

przyjaznym t³umie! Sp³ywa na mnie cichy gwar.
W powietrzu delikatny zapach perfum. Jestem
spokojny, odprê¿ony. Nie odczuwam podniece-
nia, podenerwowania ni oczekiwania, a jednak
co� siê ma zdarzyæ. Nie mam pewno�ci gdzie
jestem, w pa³acu czy na dworcu?

Mam wra¿enie jakbym znalaz³ siê w
przedsionku niebios. Wszystko zatopione w
�wietlistej jasno�ci. Z g³owy pana przede mn¹
wyrós³ �wiecznik. Stoj¹ na nim smuk³e dziewi-
ce powa¿ne, dostojne, czasem smutne, cza-
sem dr¿¹ce, czasem zagniewane. I grudniowa,
i lutowa, i ta z pa�dziernika. £zy roni¹ gor¹ce.
Stoj¹ w malutkich dzbanuszkach z ma³ymi
dziobkami, z ma³ymi uszkami. Szaty ich bia³e,
lica jasne, �renice czarne. Stoj¹ zas³uchane.
Jedna co� szepnie i wtem wszystkie szepc¹.
Krêc¹ g³owami jak ptaki pij¹ce wodê lub gdy
dziobi¹ powietrze.

 Rozleg³ siê dzwonek, ni telefon, ni to na
lekcje. �wiat³o s³abnie, zamiera. Wtacza siê
poci¹g instrumentów. Przodem perkusja ci¹-
gn¹c za sob¹ wagony. Za ni¹ kontrabas, to
wagon baga¿owy. Dalej wiolonczela - poczta i
rz¹d rozgadanych, rozedrganych wagoników. W
jednym jad¹ marzenia, sny i ba�nie. W drugim
ko³ysanki, czarowne melodyjki. W trzecim szum
wiatru, szelest li�ci, granie �wierszczy, �piew
ptaków. W czwartym rado�æ i �miech, a w ostat-
nim smutek, ciê¿kie westchnienia i p³aczliwe
szlochy. Poci¹g zatrzyma³ siê, wyszed³ konduk-
tor. Zapowiada  podró¿ przez cztery pory roku,
daje znak i poci¹g rusza. Wagoniki drgaj¹ mia-
rowo, turkoc¹ - to na dwa - to na trzy - to na
dwa to na trzy. W tym turkocie jest muzyka, a z
muzyki rodz¹ siê obrazy. Jedziemy przez czte-
ry strony �wiata, mijamy - �wiat³a i cienie, smu-
tek i rado�æ, ¿ycie i sen. Przez g³owê my�li prze-
p³ywaj¹ jak ob³oki po niebie. Gwiazdy bledn¹,
niebo ró¿owieje, niebawem wzejdzie s³oñce. Od
morza wieje rze�ki wietrzyk, porusza ga³êziami
akacji. W powietrzu zapach kwiatów. Z ogrodu
wy³aniaj¹ siê parzyste cienie zakochanych. Z
tawerny dobiega weso³a muzyka i �piew mary-
narzy. Dzi� wyp³ywaj¹ w dalekie romantyczne
kraje, ich statek czeka w porcie.

M³ody Beniamino, pijany szczê�ciem i wi-
nem, wytoczy³ siê z winiarni. S³owiki �piewaj¹

w ogrodach a dziewczêta i ch³opcy na ulicy.
Wszystko dyszy wiosn¹ i rado�ci¹. Króluje Pri-
mavera.

Czas mija, krajobraz siê zmienia. B³êkit
nieba dotyka morza, zlewa siê z nim w jedn¹
ca³o�æ. Gromada br¹zowych postaci chlapie siê
w przezroczystej, s³onej wodzie. Z po³owu wra-
caj¹ rybacy. Kobiety nios¹ kosze owoców i wodê
w dzbanach. S³oñce stanê³o w zenicie. Upa³ -
pora sjesty. Starcy drzemi¹ w cieniu bia³ych
domków. Muchy brzêcz¹ leniwie, lecz na s³o-
necznym placyku miasteczka Verano, Paloma
i Pablo tañcz¹ ogni�cie. Towarzyszy im gitarzy-
sta Juan. Sucho trzaskaj¹ kastaniety. D�wiêcz-
nie dzwoni tamburino. Gromadka bosych dzie-
ci �miej¹c siê i klaszcz¹c na�laduje tañcz¹cych.

Daleko, dalej, w innym klimacie zapada
zmierzch. Zimny wiatr od rzeki goni zwiêd³e li-
�cie. We mgle majacz¹ brudne, odrapane
domy. Na chodnik pada z nêdznych wystaw
anemiczne �wiat³o. Nieliczni przechodnie �pie-
sz¹ do swych mieszkañ. Pod latarni¹ kiwa siê
pijak. Jest wilgotno, zimno. Zionie pustk¹ i me-
lancholi¹. W barze na ulicy Autumn niewielu
go�ci. Murzyn Joe gra smêtnie. Jego tr¹bka za-
chryp³a od p³aczu. Muzyka wsi¹ka w mg³ê jak
³zy w rêkaw. Ale mija smutek jak mija wszystko.

Jasn¹ izbê wype³nia zapach jedliny, ko-
rzeni, przypraw. Bia³o nakryty stó³ d�wiga baby,
pierniki, ko³acze. Pó³miski z ryb¹, kluskami,
grzybami. Na kominie huczy ogieñ. Stary gaz-
da siedzi na ³awie i kurzy fajkê. Jest syto i b³o-
go. Za oknem mro�na, gwia�dzista noc. Mimo
nocy i mrozu d³ugi ludzki ³añcuch pod¹¿a ku
jasno o�wietlonej �wi¹tyni. S³ychaæ nawo³ywa-
nia i �miechy. Z ust buchaj¹ bia³e ob³oki. �nieg
odbija ¿ó³te �wiat³o latarñ i pochodni. W krysz-
ta³owym powietrzu dzwoni¹ dzwonki sañ, par-
skaj¹ konie. Srebrny ksiê¿yc wydoby³ z grani-
towego nieba bia³e szczyty gór. W drewnianym
ko�ció³ku jêdrusiowa kapela wycina skoczne
kolêdy. Ich g³os bije w niebo. Leci od chaty do
chaty, nape³nia nadziej¹ i rado�ci¹ nocn¹ ci-
szê... .

Podró¿ przez pory roku dobieg³a koñca.
Wagoniki wyda³y ostatni d�wiêk i poci¹g sta-
n¹³. Zadowolony choæ spocony konduktor otar³
czo³o.

Zacz¹³em siê zastanawiaæ czy my obje-
chali�my �wiat, czy to �wiat siê obróci³, czy my
razem ze �wiatem zrobili�my obrót? Co� siê
dzia³o, co� zmieni³o. Czy stanêli�my w punkcie
koñcowym czy wyj�ciowym? Niby wszystko jest
jak by³o, lecz ... .

Czy ¿ycie toczy siê po kole, czy po
spirali...?!

ANDRZEJ BANIEWICZ

A mój tato powiedzia³ ...

DOBRA ZABAWA



Od 29. stycznia do 3. lutego od godziny 8
do 16 Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak"
odwiedza³o oko³o 50 dzieci oraz ponad 10 ich
opiekunów- studentów z Duszpasterstwa Aka-
demickiego "Martyria". A to za spraw¹ zorga-
nizowanej �wietlicy zimowej. Równie¿ i ja zna-
laz³em siê w tej grupie wiêc opowiem wam
nieco o czasie, który mia³em okazjê spêdziæ
w wyj¹tkowo doborowym towarzystwie...

Gdyby w poniedzia³ek pan Fedorowicz
uda³ siê do �wietlicy, nigdy by ju¿ nie powie-
dzia³, ¿e "nie lubi poniedzia³ków"... Po poran-
nej Mszy �wiêtej dzieci spêdzi³y dzieñ na za-

bawach s³u¿¹cych ich zapoznaniu. Poza tym
podzieli³y siê na grupy symbolizuj¹ce las-
patrona tegorocznej �wietlicy zimowej. By³y
wiêc: Wilki, Sarny, Lisy (????). Rozpiêto�æ
wiekowa dzieci by³a ogromna- od (????) do
14(???) lat, wiêc starsi mieli okazjê opieko-
waæ siê m³odszymi, co jedynakom niecodzien-
nie siê zdarza. Ka¿da z grup w miarê swoich
mo¿liwo�ci przygotowa³a dekoracjê auli domu
parafialnego  - miejsce, w którym dzieci spê-
dza³y najwiêcej czasu.

Tak up³yn¹³ poranek pierwszego dnia.
Wtorek by³ dniem bardzo spokojnym

dla domu parafialnego Dzieci sz³y do sali gim-
nastycznej, gdzie mog³y swobodnie wy³ado-
waæ nadmiar energii. Czê�æ w tym czasie do-
wiedzia³a siê, ¿e w³a�nie jeste�my w trakcie
ósmego dnia stworzenia �wiata (kto nie wie o
czym piszê, niech nieco dokszta³ci siê z za-
kresu ewolucji) i mog³a zobaczyæ ró¿ne dziw-
ne rzeczy pod mikroskopem. Grupy oczywi-
�cie zmienia³y siê, by nie przemêczyæ ani miê-
�ni, ani szarych komórek.

Tak oto, w niezwykle przyjaznej atmos-
ferze nasta³a �roda - dzieñ wyjazdu do War-
szawy dla tych, którzy zdo³ali za³apaæ siê na
wolne miejsca - chêtnych by³o wielu!!!

Po spokojnej podró¿y dotarli�my do
ko�cio³a �w. Anny, gdzie zostali�my ugosz-
czeni herbat¹ i "ma³ym co nieco". Z wie¿y ko-
�cio³a rzucili�my okiem na stolicê i poszli�my
na Mszê �w. podziêkowaæ Panu za szczê�li-
w¹ drogê. Stali bywalcy ko�cio³a musieli bar-
dzo siê zdziwiæ najazdem ich spokojnych pro-
gów przez 50 dzieciaków. Nastêpnym punk-
tem programu by³ klasztor sióstr Felicjanek -

PKS �Wiatrak� w Warszawie

RADOSNY TURNIEJ
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miejsce noclegu. Prowadz¹ one przedszko-
le, gimnazjum, szko³ê podstawow¹ i liceum,
wiêc idealnie mie�cili�my siê w przedziale wie-
kowym. Siostry przywita³y nas pyszn¹ zup¹
pomidorow¹ i pierogami z miêsem. Objedze-
ni poszli�my siê pobawiæ, by nie k³a�æ siê za
wcze�nie spaæ...

Do Warszawy jechali z nami pi³karze
z Parafialnego Klubu Sportowego "Wiatrak",
którzy czwartek spêdzili walcz¹c na X  Ogól-
nopolskim Turnieju Halowym w Pi³ce No¿nej.
Po �niadaniu odwie�li�my ich na warszaw-
skim AWF (miejsce rozgrywek), a sami ruszy-

li�my na podbój stolicy. Przejazd metrem by³
wielkim wyzwaniem i prze¿yciem tak dla dzie-
ci, jak i opiekunów. Potem zwiedzili�my Mu-

CKK �Wiatrak�

ZIMOWA �WIETLICA

W dniach 29. stycznia do 3.lutego 2001
roku Parafialny Klub Sportowy RADO�Æ z
Warszawy zorganizowa³ X Ogólnopolski Tur-
niej Halowy w Pi³ce No¿nej w sze�ciu kate-
goriach wiekowych, który mia³ miejsce w Hali
Gier Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie.

Nasz Parafialny Klub Sportowy "WIA-
TRAK" zarejestrowany w Katolickim Stowa-
rzyszeniu Sportowym RP móg³ równie¿ za-
prezentowaæ swoj¹ dru¿ynê pi³karsk¹ -
ch³opcy rocznika '88 (grali równie¿ m³odsi).

Po dotarciu na miejsce rozgrywek pi³ka-
rze przebrali siê w swoje wiatrakowe stroje i
postanowili wypróbowaæ parkiet i du¿e
bramki, podczas gdy trener i opiekun dru-
¿yny udali siê na odprawê.

Po ustaleniu wszystkich zasad turnieju,
op³aceniu wpisowego, podaniu dok³adnej li-
sty zawodników zabrzmia³ pierwszy gwizdek
sêdziego. Ka¿da z dru¿yn, a by³o ich 13, ro-
zegra³a 6 meczy. Pi³karze naszego Klubu za-
jêli 8 miejsce. Wszyscy prze¿yli�my w War-
szawie wiele piêknych i niezapomnianych
chwil.

Celem turnieju, jak nam wyja�ni³ ksi¹dz
Miros³aw Mikulski - organizator, wiceprezes

zeum Techniki, gdzie m.in. mieli�my okazjê
wys³uchaæ wyk³adu z ekologii, zobaczyæ
pierwszy telefon oraz Enigmê. Najwiêksze
jednak wra¿enie zrobi³ na nas prawdziwy
Maluch (Fiat 126p) rozciêty na pó³, by mo¿na
by³o zobaczyæ, co ma w �rodku...

Potem nieco czasu wolnego na zwiedza-
nie Starówki, obiadek oraz pó³ godziny na sali
z naszymi pi³karzami. Tam byli�my �wiadka-
mi odbioru Statuetki Najlepszego Opiekuna
tego¿ Turnieju przez pani¹ Prezes Parafial-
nego Klubu Sportowego "Wiatrak" Annê Ja-
b³oñsk¹. Rado�ci nie by³o koñca!

Tak up³ynê³y poranki i dnie: trzeci i czwar-
ty.

Pi¹tek by³ równie niesamowity, jak
ka¿dy inny dzieñ w �wietlicy: poszli�my do
teatru na "Niesamowite opowie�ci braci
Grimm". Opowie�ci tak ekscytuj¹ce, ¿e ca³a
sala co chwila podskakiwa³a, czy to ze stra-
chu, czy rado�ci. Po po³udniu by³a jeszcze u
nas telewizja, a ka¿dy napisa³ nieco o �wietli-
cy (jak widzicie, mój tekst ukaza³ siê nawet
drukiem!). Dzieñ skoñczyli�my Msz¹ �wiêt¹,
na której czytania i psalmy zosta³y opanowa-
ne przez �wietlicowe dzieci. Trzeba przyznaæ,
¿e lektorzy parafialni powinni nieco siê zawsty-
dziæ, a pani organistce rosn¹ ju¿ godni na-
stêpcy.

Oto sobota: dzieñ ostatni. Od rana
trwa³y przygotowania do balu. Maski, stro-
je...Bal by³ fantastyczny. G³ównym punktem
by³ mini- playback show z wystêpami Britney
Spears oraz (?????). Wszyscy bawili siê do-
brze, a tradycji karnawa³owej sta³o siê zado�æ.

Tak min¹³ poranek, dzieñ szósty.
Dnia siódmego odpoczywali�my...

Do zobaczenia za rok w "Wiatraku".
MONIKA H.

KSS RP, jest - stworzenie dzieciom i m³o-
dzie¿y warunków do wzrostu i rozwoju ich
osobowo�ci poprzez prze¿ycia zarówno
weso³e jak i smutne. (...) W tym turnieju nie
ma wygranych ani przegranych. Wszyscy
jeste�cie zwyciêzcami, bo przyjechali�cie tu
niejednokrotnie z bardzo daleka, grali�cie
piêknie, dlatego wszyscy otrzymuj¹ upomin-
ki. G³ównym celem tego turnieju jest RA-
DO�Æ.(...)

Nikt nie wyjecha³ wiêc z turnieju nieza-
dowolony. Po uroczystej ceremonii zakoñ-
czenia, podczas której wszyscy uczestnicy
turnieju zostali nagrodzeni, widaæ by³o
u�miech i zadowolenie w oczach wszystkich
ch³opców oraz ich opiekunów.

Nawi¹zali�my wiele nowych znajomo�ci
i przyja�ni. My�lê, ¿e teraz z jeszcze wiêk-
szym zapa³em bêdziemy uczêszczaæ na tre-
ningi, pracowaæ solidniej, aby w przysz³ym
roku móc znów zagraæ w hali AWF w War-
szawie i godnie zaprezentowaæ nasz Klub.
Bardzo dziêkujemy za pomoc w organizacji
wyjazdu CKK "Wiatrak".

JANIA
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Dnia 25 stycznia br.  "Wiatrak"  zorga-
nizowa³ "Drzwi otwarte", które w tym roku
ze wzglêdu na obchodzony piêcioletni jubi-
leusz Centrum, przybra³y formê i�cie  uro-
dzinow¹.

Wszystko zaczê³o siê o godz. 17.00 w
auli domu parafialnego, powitano dzieci, ro-
dziców i zaproszonych go�ci. Aulê zamienio-
no w galeriê, dekoruj¹c j¹ nagrodzonymi pra-
cami nades³anymi na konkursy plastyczne.
Swój dorobek przedstawi³ tam tak¿e Parafial-
ny Klub Sportowy "Wiatrak" . Nie zabrak³o
zdjêæ, trofeów i "zdrowego ducha".

Po prezentacji umiejêtno�ci dzieci
uczêszczaj¹cych na zajêcia nauki gry na or-
ganach, ka¿dy z przyby³ych móg³ wzi¹æ
udzia³ w prowadzonych zajêciach. Uda³o mi
siê zagraæ w tenisa sto³owego, ale raczej na-
stêpcy Andrzeja Grubby ze mnie nie bêdzie.
Znacznie lepiej posz³o mi w sali jêzykowej,
gdzie odkry³am, i¿ ca³kiem nie�le radzê so-
bie z liczeniem w jêzyku niemieckim i s³ów-
kami w jêzyku angielskim.

Po tym przyjemnym wysi³ku umys³o-
wym mo¿na by³o zatañczyæ krakowiaka wraz
z dzieæmi z grupy tanecznej lub poæwiczyæ
aerobik. Daleko mi do doskona³o�ci w obu
tych dziedzinach, ale dzieci z wielkim zapa-
³em i tañczy³y i æwiczy³y. W koñcu... æwi-
czenia czyni¹ mistrza. T o wszystko mie�ci³o
siê w salkach na pierwszym piêtrze.

Natomiast na parterze swym pasjom
poddali siê stali uczestnicy ko³a plastyczne-
go i sekcji szachowej, a tak¿e swoje umiejêt-
no�ci prezentowali m³odzi pi³karze. Chêtnych
do malowania przy sztalugach w pracowni
plastycznej nie brakowa³o, a dru¿yna pi³kar-
ska poinformowa³a nas o najbli¿szym wyje�-
dzie do Warszawy na X Ogólnopolski Tur-
niej Halowy w Pi³ce No¿nej.

W CKK �Wiatrak�

OTWARTE DRZWI
Po tym wysi³ku umys³owym i fizycz-

nym wszyscy zgromadzili siê po raz kolejny
o godz. 18.00 w auli. Przy akompaniamencie
gitar za�piewali�my kilka polskich Kolêd i
obejrzeli�my teatrzyk "Dwie Dorotki" przy-
gotowany przez dzieci ze �wietlicy, któr¹ w
ka¿dy pi¹tek prowadzi grupa charytatywna D.
A. "Martyria". Na przyjêciu urodzinowym nie
mog³o zabrakn¹æ oczywi�cie tradycyjnego
tortu. Trzypiêtrowy wypiek Pani Urszuli Fon-
ferek wzbudzi³ zachwyt nie tylko ze wzglê-

du na swoj¹ wielko�æ, ale te¿ i smak. I tak na
zakoñczenie ka¿dy otrzyma³ po kawa³ku cia-
sta, a dzieci dodatkowo plakaty z filmu
"101dalmatyñczyków", ufundowane przez
Rodzinê Weso³owskich.

Tym oto pysznym i s³odkim akcentem
zakoñczono parafialne �wiêtowanie pi¹tych
urodzin "Wiatraka".

MONIKA

25 stycznia 2001 (czwartek) godz. 17.00 -
by³y "Drzwi otwarte", podczas których za-
prezentowaly siê sekcje dzia³aj¹ce w "Wia-
traku", m. in. grupa jêzyka angielskiego,
grupa jêzyka niemieckiego, grupa tañca to-
warzyskiego dla dzieci, sekcja nauki gry na
gitarze, sekcja nauki gry na organach i wiele
innych grup.

29 stycznia do 3 lutego br.  w godzinach od
8.00 do 16.00 wszystkie chêtne dzieci
uczêszcza³y do �WIETLICY ZIMOWEJ.
W programie �wietlicy przewidziano wie-
le atrakcji. O szczegó³ach mo¿na poczytaæ
w bie¿¹cym numerze �Na o�cie¿�.

CKK "Wiatrak" og³asza konkurs na projekt
znaczka, plakietki urodzinowej. Prace na-
le¿y przynosiæ lub przysy³aæ do CKK "Wia-
trak" ul. Bo³tucia 5;  85 - 791 Bydgoszcz
do dnia
20 kwietnia br. Og³oszenie wyników nast¹pi
podczas  corocznego Festynu Fordoñskie-
go, tj. 19 maja. Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ w biurze "Wiatraka" lub
pod nr tel. 346 - 31 - 90.

W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ
CEGIE£KI o nomina³ach: 1 z³, 2 z³, 5 z³,
10 z³, 20 z³ i 50 z³. Dochód z ich sprzeda¿y
zostanie w ca³o�ci przeznaczony na budo-
wê Domu Jubileuszowego, w którym znaj-
d¹ miejsce m. in.: poradnia psychologicz-
na, pomieszczenia biurowe i socjalne, sala
teatralno - widowiskowo - kinowa; pracow-
nie: plastyczna, jêzykowa, muzyczna, si-
³ownia, kawiarnia, modelarnia; budynek
bêdzie przystosowany dla osób niepe³no-
sprawnych.

Wp³at na budowê Domu Jubileuszowego
mo¿na równie¿ dokonywaæ na konto: Cen-
trum Kultury Katolickiej "Wiatrak" Bank
Pocztowy I/O Bydgoszcz 13201117-
93028-27003-100-0/0.

Centrum Kultury Katolickiej
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,
* tel/fax  346-31-90 * www.wiatrak.lo.pl
* ckk@wiatrak.lo.pl.  * Biuro czynne od
pn do pt (10.00-18.00) * Poradnia PRZY-
STAÑ  - telefon zaufania  346-71-78 (pn
- pt 17.00-20.00) * Punkt Informacyjny o
Sektach i Nowych Ruchach Religijnych
(przy wspó³pracy z D.A. �Martyria�) kon-
takt: tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr kon-
ta bankowego: PKO BP II O/Bydgoszcz
Nr 10201475 -711153-270-1

Przes¹dy i mniej wykonalne
przes¹dy szkolne

- Nigdy nie wyrzucaj �ci¹gawek, nawet wte-
dy, gdy s¹ ju¿ niepotrzebne.

- Pierwsz¹ literê na sprawdzianie trzeba na-
pisaæ lew¹ rêk¹  (gorzej, gdy jest siê lewo-
rêcznym)

- Sprawdziany piszemy po¿yczonym d³ugo-
pisem.

- Trzecia osoba, która wchodzi do klasy, bê-
dzie tego dnia odpytywana.

- Osobê, która wychodzi na egzamin, trzeba
kopn¹æ "na szczê�cie".

- Je�li zeszyt lub ksi¹¿ka, z której uczymy
siê, upadnie na pod³ogê, nale¿y przydep-
n¹æ j¹, inaczej bêdziemy pytani.

- W drodze do szko³y trzeba zapamiêtaæ jak
najwiêcej numerów rejestracyjnych, to po-
dobno przyniesie nam szczê�cie w mate-
matyce.

- Je¿eli siedz¹c w klasie, us³yszymy sygna³
karetki, nale¿y zacz¹æ tupaæ, wtedy nie bê-
dzie kolejnych lekcji.

- Ubranie w³o¿yæ na lew¹ stronê.
- Gdy zobaczymy zakonnicê, ³apiemy siê za

lew¹ kostkê (jak to robiæ na katechezie, nie
wiem!).

ZOSIA

�ród³o: Gimzetka nr 2Pismo uczniowskie uka-
zuj¹ce siê w Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy
Fordonie.



Spotkanie z Piotrem Protasiewiczem

�PEPE� W DA �MARTYRIA�
24 stycznia odwiedzi³ nas znany

¿u¿lowiec Piotr Protasiewicz. W czasie
spotkania mogli�my us³yszeæ o
niedawnym spotkaniu naszego
go�cia z Ojcem �wiêtym, o tym
jak wielkie by³o to wydarzenie w
jego ¿yciu. Pan Piotr przyzna³ siê,
i¿ z wra¿enia zapomnia³ s³ów ja-
kie wtedy wypowiedzia³.

Dowiedzieli�my siê jak
wiele ciê¿kiej pracy potrzeba aby
osi¹gn¹æ sportowy sukces i jak
trzeba uwa¿aæ by sport nie sta³
siê pogoni¹ za s³aw¹ i pieniêdz-
mi.

Nasz go�æ opowiedzia³ tak¿e o po-
cz¹tkach swojej kariery, o tym, ¿e aby je�-
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dziæ musia³ najpierw samodzielnie z³o¿yæ
sobie motor. Mówi³ tak¿e o tym ile zawdziê-

cza ojcu i innym bliskim mu
osobom, które wprowadzi³y go
w tajniki tego sportu.

Pan Piotr zapewni³, ¿e zna-
nym sportowcem mo¿na zostaæ
nawet wtedy je¿eli chodzi siê na
treningi pod pozorem zrobienia
zakupów np. kupienia ziemnia-
ków bo takie w³a�nie by³y po-
cz¹tki jego kariery.

Na spotkaniu nie zabrak³o
czasu dla fanów - ka¿dy otrzy-
ma³ autograf i móg³ osobi�cie

porozmawiaæ z naszym go�ciem.
ELAK

W ATR
Od 8 do 10 stycznia by³o mi dane po raz kolejny
byæ uczestnikiem kolêdy w akademikach ATR -
u. Tym, których tam nie by³o pewnie wydaje siê,
¿e ksi¹dz wêdrowa³ od pokoju do pokoju w to-
warzystwie dwóch lepiej lub gorzej umuzykal-
nionych ministrantów. Otó¿ wygl¹da³o to zupe³-
nie inaczej. By³o nas kilkunastu kolêdników,
w�ród których by³y anio³y ze wspania³ymi skrzy-
d³ami, pasterze, którzy �piewali przepiêkne ko-
lêdy oraz � diabe³, który pod wp³ywem takiej
atmosfery by³ mi³y i u�miechniêty. Ca³a ta gro-
madka w sposób bardzo charakterystyczny in-
formowa³a wszystkich, ¿e za chwilê odbêdzie siê
wspólna modlitwa. My�lê, ¿e dla ka¿dego by³ to
wyj¹tkowy czas. Dla nas, bêd¹cych na takiej ko-
lêdzie ju¿ kilka razy i dla tych, z którymi spotka-
li�my siê po raz pierwszy. Pewnie nie by³o oso-
by, która poza czasem kolêdy potrafi³aby uklêk-
n¹æ i pomodliæ siê na "akademikowym" koryta-
rzu. Zreszt¹ o czym ja tu piszê? Jak¿e trudno,
nam studentom, uklêkn¹æ we w³asnym pokoju i
pomodliæ siê w ciszy, bo co sobie pomy�li kum-
pel z którym mieszkam. Jak trudno zrobic znak
krzy¿a przed posi³kiem, czy na rozpoczynanym
bochenku chleba. Dlatego dziêkujê za dzieñ
kolêdy, kiedy mogli�my razem klêkn¹æ i odmó-
wiæ modlitwê pomimo tego, ¿e codziennie spo-
tykam tych samych ludzi, na tym samym kory-
tarzu, w ró¿nych okoliczno�ciach.
Kolêda u�wiadomi³a mi, ¿e potrafimy razem klêk-
n¹æ do modlitwy, bo tak naprawdê zmierzamy w
jednym kierunku - do naszego Ojca.

RAFA£

U MEDYKÓW
Kolêda i ju¿ po niej, min¹³ czas �piewa-

nia, modlitwy, s³uchania S³owa Bo¿ego w miesz-
kaniach przy ulicy Bart³omieja z Bydgoszczy 6.
Jest to Dom Studenta nr 1 Akademii Medycz-
nej. S¹ tu 53 mieszkania. Jestem w tym akade-
miku ju¿ 3 rok.

Chcia³bym podzieliæ siê swymi spostrze-
¿eniami kolêdowymi przy pomocy d³ugopisu i
kartki papieru z czytelnikami "Na o�cie¿".

By³ to jedyny i znakomity czas na prze-
gl¹d swojego ¿ycia, który przyniós³ ró¿ne reflek-
sje. Wiem, ¿e dla ka¿dego ze studentów by³ to

Tam gdzie mieszka student

KOLÊDA  W DEESIE
okres 10 - 15 minut, ale nie dla mnie, mia³em
bowiem mo¿liwo�æ uczestniczenia w kolêdzie
przez ca³e dwa wieczory. Przynios³y one chwile
rado�ci i g³êbokich przemy�leñ. Mo¿na by³o za-
stanowiæ siê nad minionym rokiem i tym co nas
w danej chwili spotka³o. By³y to wspania³e dwa
wieczory - przynajmniej dla mnie. Studenci zna-
le�li oryginalny pomys³ na kolêdê w akademiku,
gdzie na co dzieñ  "zakuwaj¹" do egzaminów,
zaliczeñ, "kó³". Po kolêdzie wraz z ksiêdzem
oczywi�cie biega³y anio³y, diabe³ki i inne stwor-
ki. Przyjmowani byli�my ró¿nie ale ogólny ob-
raz by³ zadowalaj¹cy. Wa¿na by³a atmosfera i
zaanga¿owanie studentów w to, co robili�my
wraz z Ksiêdzem - Duszpasterzem. Mam na-
dziejê, ¿e za rok dane mi bêdzie prze¿yæ równie
wspania³y czas.

D£ �STRU�-PÊDZIWIATR�

W styczniu 2001
Od 17.  codziennie o godz. 21.00 w kaplicy
modlili�my siê za egzaminowanych i egzami-
nuj¹cych.
21.stycznia 2001 roku go�cili�my w Martyrii po
Mszy �w. mgr Daniela Piotrowskiego.

W lutym 2001
2 lutego o godz. 19.30  - odby³o siê spotkanie z
Siostrami ze Zgromadzenia Naj�wiêtszego Ser-
ca Jezusa Sacre - Coeur. * 21.00 - Czuwanie
pierwszopi¹tkowe prowadzone przez Siostry.

15 lutego o godz. 20.00 - Zabawa Walentynko-
wa (relacja w nastêpnym "Na o�cie¿")

18 lutego o godz. 19.30 odbêdzie siê spotka-
nie z panem Piotrem Zbierskim, który za nie-
wielk¹ �kasê� dotar³ do ciekawych, lecz ma³o
znanych zak¹tków Polski.

25 lutego o godz. 19.30 go�ciæ bêdziemy ks.
Henryka Kaszyckiego - jedynego mozaicystê
w Polsce, absolwenta historii sztuki we W³o-
szech i dyr. Liceum Salezjañskiego w Bydgosz-
czy.
27 lutego o godz. 19.00 rozpoczynamy Bal
Ostatkowy, który zakoñczymy Msz¹ �wiêt¹ o
godz. 24.00, rozpoczynaj¹c¹ Wielki Post (rela-
cja w kolejnym numerze)

W marcu 2001
2 marca o godz. 21.00 w kaplicy - czuwanie
pierwszopi¹tkowe

2-4 marca - Wyjazdowe Wielkopostne Dni Sku-
pienia w Lubostroniu - Informacje i zapisy w DA
"Martyria" i CKK "Wiatrak"
7 marca zapraszamy na godz. 20.00 na Mszê
�wiêt¹ dziêkczynn¹ za czas sesji

INFORMUJEMY
Od 28 lutego do 14 kwietnia zapraszamy w ka¿-
dy PI¥TEK na DROGÊ KRZY¯OW¥ o godz.
20.00 w kaplicy, a w  niedzielê na akademickie
GORZKIE ¯ALE o godz. 21.00 w kaplicy.

W ka¿dy czwartek od 21.30 do 23.00 zapra-
szamy do korzystania z sali gimnastycznej przy
ZS nr 5 przy ul. Berlinga 13; 3 z³ od osoby.
Od poniedzia³ku do pi¹tku na godz. 9.15 za-
praszamy do sali DA na Jutrzniê za�  o godz.
21.00  w kaplicy Wieczorne Zamy�lenia
Biblioteka Akademicka czynna w ka¿d¹ �rodê
od 19.30 - 20.00 i niedzielê od 18.00 - 18.30.

Zapraszamy do s³uchania naszego autorskie-
go programu w Radiu Plus Bydgoszcz (101,2
MHz) "Akademicka 12" w ka¿dy pi¹tek od 22.10
do 24.00.

PRZYGOTOWA£A MA£A

BY£O
NADCHODZI

BÊDZIE

BANK GOSPODARKI

¯YWNO�CIOWEJ  S.A.
ODDZIA£

  W BYDGOSZCZY

BANKOWY PUNKT OBS£UGI
ul. Sucharskiego 4, tel. 348-27-91
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

od 10.00 do 17.00
BANKOMAT czynny ca³¹ dobê

21.stycznia 2001 roku go�cili�my w
Martyrii po Mszy �w. mgr Daniela Piotrow-
skiego. Planowali�my porozmawiaæ
na temat odzyskania niepodleg³o�ci przez
Polskê w 1918 (1920 - Bydgoszcz) i 1945
roku. Dyskusja przesz³a jednak na tematy-
kê ogólno-historyczn¹. Dowiedzieli�my siê
m.in., ¿e historycy maj¹ w¹tpliwo�ci czy
bitwa pod Grunwaldem mia³a w ogóle miej-
sce... Dok³adnie opisane jest miejsce bi-
twy, ale archeolodzy przekopali ca³e pole i
nie znale�li nic. Najmniejszego �ladu zbroi,
strza³y, ko�ci, nic... A tak krwawa bitwa
powinna zostawiæ jakie� �lady... Takich cie-
kawostek us³yszeli�my wiêcej. Kto nie by³
nich ¿a³uje.

WICHURA

Co mówi¹ historycy

POD
GRUNWALDEM



Koncert Steczkowskich i Pospieszalskich

RODZINNE KOLÊDOWANIE

�Przybie¿eli do  Betlejem pasterze, gra-
j¹c skocznie Dzieci¹teczku na lirze
Chwa³a na wysoko�ci, chwa³a na wyso-
ko�ci a pokój na ziemi�

Tymi s³owami kolêdy powitali�my i
jednocze�nie rozpoczêli�my koncert na
miarê Nowego Tysi¹clecia, który odby³ siê
11 stycznia 2001 roku w naszej parafii. Tak

jak pasterze przybyli do Betlejem g³osz¹c
dobr¹ nowinê o narodzeniu Pana, wy�pie-
wuj¹c: �Chwa³a na wysoko�ci", tak i my
zgromadzeni w �wi¹tyni, przybyli�my aby
tego dnia wspólnie kolêdowaæ. To kolêdo-
wanie by³o jednak szczególne, gdy¿ kolê-
dowali z nami specjalni i wyj¹tkowi arty�ci
jakimi by³y rodziny Pañstwa Steczkowskich
i  Pañstwa Pospieszalskich.

Punktem wyj�ciowym, który spowo-
dowa³, ¿e zdecydowali�my siê na zorgani-
zowanie koncertu, by³y niedawno, bo 1
grudnia 2000 roku, obchodzone pi¹te uro-
dziny Centrum Kultury Katolickiej  "Wia-
trak". By³ to koncert Mietka Szcze�niaka,
po³¹czony z konkursem "Od Przedszkola
do Wiatraka" ( wzorowanego na konkursie
"Od Przedszkola do Opola"), który prowa-
dzi³ Micha³ Juszczakiewicz.

11 stycznia przed wystêpem arty-
stów nasza kole¿anka Mariola Drapiewska
opowiedzia³a historiê "Wiatraka", a Jacek
Jêdrzejczyk z firmy B-Art. przedstawi³ i
omówi³ projekt budowy Domu Jubileuszo-
wego. Po tym wstêpie nasz ko�ció³ zamie-
ni³ siê na dwie godziny w wielk¹ salê, ema-
nuj¹c¹ rado�ci¹, ¿yczliwo�ci¹, ciep³¹ i ro-
dzinn¹ atmosfer¹. Muszê przyznaæ, ¿e ni-
gdy dot¹d nie widzia³am i nie s³ysza³am
w�ród koncertuj¹cych artystów takiej at-
mosfery stworzonej przy �piewaniu kolêd.
Wiêzi rodzinne panuj¹ce pomiêdzy cz³on-
kami obu rodzin mo¿na by³o dostrzec i od-
czuæ zarówno na scenie jak i poza ni¹. Jako
osoba prowadz¹ca koncert mia³am okazjê

poznaæ bli¿ej i osobi�cie porozmawiaæ z ar-
tystami przed koncertem i po jego zakoñ-
czeniu. Muszê jednocze�nie stwierdziæ, ¿e
ciep³o i mi³o�æ jaka go�ci w�ród rodzin
Steczkowskich i Pospieszalskich  jest na-
prawdê dostrzegana i odczuwana. Sama
mam ju¿ od siedmiu lat w³asn¹ rodzinê i
wiem, jak istotne s¹ silne wiêzi emocjonal-
ne pomiêdzy cz³onkami rodziny. My�lê, ¿e
w�ród rodzin uczestnicz¹cych w "rodzin-

nym kolêdowaniu" mog³a pojawiæ siê nut-
ka zazdro�ci. W naszej codziennej krz¹ta-
ninie i po�piechu za dobrami doczesnymi i
spe³nianiem okre�lonych obowi¹zków
przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia i w cza-
sie �wi¹t, czêsto zapominamy o stworze-
niu tej prawdziwej, rodzinnej atmosfery.
Przede wszystkim coraz czê�ciej zanika w
naszych rodzinach tradycja wspólnego
�piewania kolêd. Dlatego ¿yczê wszystkim
rodzinom, wchodz¹cym w Trzecie Tysi¹c-
lecie, by tak jak rodzina Steczkowskich i
Pospieszalskich, potrafi³y wspólnie kolêdo-
waæ.
Wszystkim parafianom, którzy w jakikol-
wiek sposób pomogli nam w organizacji
tego koncertu , sk³adamy serdeczne po-
dziêkowania.

Nie wolno nam zapomnieæ o spon-
sorach, bez których nie uda³oby siê nam
pokolêdowaæ wspólnie ze Steczkowskimi i
Pospieszalskimi.

Dziêkujemy firmom: Nationale Ne-
derlanden; PKO BP S.A.; Organika Za-
chem; Fordoñska Spó³dzielnia Mieszkanio-
wa; Bims Plus Sp. z o.o.; Bank Pocztowy
S.A.; Telekomunikacja Polska S.A. ; Bank
�l¹ski S.A.; OUT DOOR; PHU B-Art; ORE-
NO; Hotel BRDA; a tak¿e Panu W³odzimie-
rzowi Arciszewskiemu; Pañstwu Malik i pani
Urszuli Fonferek. Szczególnie dziêkujemy
Ks. Krzysztofowi Buchholzowi. Wszystkim
Bóg zap³aæ!

ANGELIKA, FOT. MIETEK

Kolêda p³ynie z wysoko�ci, �piewa
na ca³ego ....

Co ty �piewasz dziewczyno?!! Prze-
stañ ju¿! - s³ysza³am jakie� dwa tygodnie
temu od moich Przyjació³ na studiach. A
nuci³am sobie kolêdê �piewan¹ przez ro-
dziny Pospieszalskich i Steczkowskich, któ-
rej s³ucha³am poprzedniego dnia. Melodia
wpad³a w ucho i "chodzi³a" ci¹gle po g³o-
wie, nie daj¹c spokoju ... Przyjaciele moi
nie znali jej, wiêc nie wiedzieli, o co cho-
dzi.

Ju¿ ciê rozumiem - powiedzia³a mi
Joanna po koncercie, nuc¹c tê sam¹ me-
lodiê. Bo i jej melodia wpad³a w ucho.

A koncert by³ ... no w³a�nie! Jak to
s³owami okre�liæ? Chyba nie umiem. Trud-
ne to. Bo je¿eli kto� nie widzia³, nie s³ysza³
... to chyba niewiele ze s³ów wyczyta.

Koncert kolêd w wykonaniu rodzin
Pospieszalskich i Steczkowskich by³ kolej-
nym punktem w roku urodzin "Wiatraka".
Piêcioletnie CKK postanowi³o w ten spo-
sób zaznaczyæ swoje, mo¿e niewielkie, ale
zawsze, urodziny. Styczniowe �piewanie z
rodzinami by³o specyficzne - sama scene-
ria ¿ywego ¿³óbka i ca³ej dekoracji w ko-
�ciele, �wiat³a, dymy ... i na koniec zapalo-
ne �wieczki. Jedno s³owo przychodzi mi na
my�l: piêkne.

Co do muzyki, to chyba wszytskich
zaskoczy³y mile latynoskie rytmy wplecio-
ne w nasze tradycyjne kolêdy, wzajemne
przenikanie g³osów, instrumentów ... to by³o

te¿ piêkne. W szopie anio³y i pasterze po-
rwa³y siê do tañca i zarazi³y tym ca³y ko-
�ció³. Trudno by³o nogi utrzymaæ w miej-
scu, wiec wielu tañczy³o i �piewa³o razem
ze Steczkowskimi i Pospieszalskimi. Dla
mnie koncert by³ udany. Cieszê siê, ¿e
"Wiatrakowi" uda³o siê zorganizowaæ to
przedsiêwziêcie. Oby nam siê udawa³o
piêknie �piewaæ kolêdy - czego sobie i sza-
nownym Czytelnikom z ca³ego serca ¿yczê.

MA£A, FOT. MIETEK

O koncercie g³os drugi

MELODIA
DLA UCHA
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Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

1. Szczyt przyjemno�ci
2. Elegancki pokoik
3. Franek bardziej "po �l¹sku"
4. Wynik mno¿enia
5. Nieme kino
6. Owca o cienkiej we³nie
7. Wyprysk, krosta u m³odzieñca
8. Obchodzi okr¹g³¹ rocznicê
9. Inaczej o mê¿atce
10. Cosinus lub tangens
11. Nauczyciel
12. Zarodek
13. Herbaciany napar
14. Przeczenie
15. Rzucana na samo dno ze statku
16. Kilimek na �cianie
17. Dodatkowa op³ata

W diagramie ujawniono cztery litery
ka¿dego wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi
wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Litery z
wyró¿nionych pól czytane pionowo dadz¹ roz-
wi¹zanie. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na ad-
res redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty
parafialnej� do 10. marca br. Na autora pra-
wid³owej odpowiedzi czeka nagroda niespo-
dzianka. Powodzenia.
Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o:  �WITAMY PO KOLÊDZIE�. Nagro-
dê otrzymuje Natalia Zieliñska ul. W. Tho-
mee 1. Nagroda czeka w zakrystii.

KFAD

NIEKTÓRE OKRE�LENIA
STOSOWANE

DO OGÓ£U WIERNYCH
CHRZE�CIJANIN (gr. christiano, ³ac. christia-
ni) - cz³owiek poprzez Sakrament Chrztu �wiê-
tego w³¹czony do wspólnoty wierz¹cych i wy-
znaj¹cych naukê Jezusa Chrystusa. Pierwsze
to s³owo pojawi³o siê w Antiochii jako przezwi-
sko stosowane przez pogan w stosunku do tych,
którzy uwierzyli w Jezusa. Sami wierz¹cy w
Chrystusa nazywali siebie "braæmi" lub "ucznia-
mi"
NEOFITA (gr. neophytos - na nowo zasadzony)
- osoba, która przyjê³a now¹ wiarê. W znacze-
niu ko�cielnym - osoba, która z religii niechrze-
�cijañskiej nawróci³a siê na chrze�cijañstwo.
Znaczenie ironiczne to nadgorliwiec, lub wy-
znawca nowej doktryny.
LAIKAT (gr. laos - lud) - ogólne okre�lenie chrze-
�cijan nie posiadaj¹cych ¿adnych �wiêceñ, st¹d
laik to nie fachowiec. Laikat wspólnie z klerem
tworz¹ grupê wierz¹cych w Chrystusa.
KATECHUMEN (gr. katechumenos - nauczany)
W obecnych czasach osoba �wiecka, pog³êbia-
j¹ca sw¹ wiarê, studiuj¹ca Pismo �wiête i za-
znamiaj¹ca siê z nauk¹ Ko�cio³a w celu odno-
wienia swej gorliwo�ci.
CHRZESTNY(A) - porêczyciel i �wiadek przyj-
muj¹cego Sakrament Chrztu �wiêtego. Przed-
stawia wraz z rodzicami dziecko do chrztu i zo-
bowi¹zuje siê pomagaæ, aby prowadzi³o ono ¿y-
cie chrze�cijañskie odpowiadaj¹ce przyjêtemu
sakramentowi i wype³nia³o z³¹czone z nim obo-
wi¹zki. Zobowi¹zanie powy¿sze nie zwalnia
chrzestnego z obowi¹zku nawet w wypadku osi¹-
gniêcia wieku dojrza³o�ci przez ochrzczonego.
BRACTWO KO�CIELNE - dobrowolne zrzesze-
nie wiernych powo³ane do ¿ycia przez odpowied-
ni¹ w³adzê ko�cieln¹. Kiedy� by³y to specjalne
bractwa np. �w. Anny, Ró¿añcowe, �w. Jadwigi,
itp. Obecnie wszystkie grupy i wspólnoty kieru-
j¹ce siê swoj¹ okre�lon¹ i zatwierdzon¹ przez
odpowiedni¹ w³adzê ko�cieln¹ zasad¹ ¿ycia i
postêpowania. Przewodnikiem duchowym ka¿-
dego bractwa ko�cielnego musi byæ kap³an.
SODALICJA (³ac. sodalitium - stowarzyszenie)
- stowarzyszenie religijno - spo³eczne zorgani-
zowane za zezwoleniem w³adzy duchownej gru-
puj¹ce w�ród wiernych okre�lony kult (np. Mat-
ki Bo¿ej). Pierwsza Sodalicja powsta³a w 1563
roku.
AKCJA KATOLICKA (³ac. actio - dzia³anie) -
organizacja katolików �wieckich o zasiêgu miê-
dzynarodowym, której g³ównym zadaniem jest
zapobieganie z jednej strony laicyzacji, z dru-
giej za� klerykalizmowi. Podstawy powstania
nada³ w 1922 roku papie¿ Pius XI. (cdn.)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kirste R., Tworuschka U., Dziekan M.: Wielkie
Religie - Przegl¹d Synoptyczny i Kalendarz Miê-
dzyreligijny, Wydawnictwo Verbinum, Warsza-
wa 1998.
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Có¿ to za ekonomia?
�  To co najdro¿sze - niezdatne do zma-

terializowania, ale nie ukradn¹ Ci
tego, nie zgubisz, nie zestarzeje siê,
nie zardzewieje i nie zjedz¹ tego mole.

�  Najwa¿niejsze dostajesz za darmo.
Z góry musisz wzi¹æ od Szefa wszyst-
ko. W przeciwnym razie nie zrozu-
miesz o co mu chodzi.

�  Masz wybór.
�  Za skoñczony trud mo¿esz dostaæ nie-

skoñczon¹ nagrodê, o której: � "Ani
oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza-
³o".

�  Nic na �wiat nie przynios³e�, bo tu
powsta³e�. Nic te¿ nie wyniesiesz, ale
tu nie zostaniesz.

�  Bóg nie daje wedle zas³ug. Daje
wszystko wszystkim. Tylko dlaczego
czêsto na te dary masz zaci�niête d³o-
nie?

� Im wiêcej kochasz, tym ... wiêcej ko-
chasz(*)

�  (*) Mi³o�æ siê nie "zu¿ywa". Kochaj¹c
mocniej Boga, rodzinê, s¹siadów nie
zabraknie Ci mi³o�ci dla innych. Prze-
ciwnie - bêdziesz mocniej kocha³ tak-
¿e tych drugich.

�  Dostajesz tylko tyle i a¿ tyle do nie-
sienia, ile jeste� w stanie ud�wign¹æ.

� Nigdy nie zostaniesz sam, bez pomo-
cy.  Bóg pomo¿e Ci, ale tylko w takim
stopniu, w jakim Mu siê ofiarujesz i
otworzysz siê na jego pomoc.

�  Klucz do sukcesu: modlitwa 50%, pra-
ca 50%, niedziela dla Boga.

�  Nigdy nie bêdziesz móg³ powiedzieæ:
jestem ju¿ bogaty, ale za to zawsze
mo¿esz powiedzieæ: Jestem bogat-
szy.

� Tylko Bogiem nape³nisz swój skarbiec.
Ten skarbiec to Twoje serce - wci¹¿
nienasycone, wci¹¿ domagaj¹ce siê
bogactwa.

Trudna to ekonomia. Na pierw-
szy rzut oka ma³o zrozumia³a i nielogicz-
na. Patrz¹c oczami �wiata bez sensu i
z pewno�ci¹ nie przynosz¹ca profitów.
Ale jej Twórca zapewni³: ta ekonomia
nigdy nie zawodzi. Gdy zaczynasz j¹
zg³êbiaæ zaskakuje swoj¹ prostot¹, a
jednocze�nie ca³y czas zadziwia czym�
nowym. Warto j¹ studiowaæ. Czy jed-
nak bêdzie za te studia dyplom? Tego
nie wiem. Pozostaje wiara, nadzieja i
mi³o�æ. Czy potrzeba wiêcej?

STUDENT PAWE£

S¹ takie obliczenia

EKONOMIA Dopiero wówczas, gdy cz³owiek ma za sob¹ te dwa etapy,
pierwszy - wiary w siebie, drugi - zw¹tpienie w siebie, mo¿e
wej�æ w etap trzeci - �wiadomego zawierzenia Bogu.

ks. Edward Stanek



W dzisiejszych czasach coraz czê-
�ciej mówi siê o wychowaniu. Czêsto te¿
podejmuj¹ siê go liczne jednostki, organi-
zacje i instytucje. Jednak nierzadko zda-
rza siê, ¿e pod pozorem wychowania m³o-
dzie¿y, dokonuje siê jej deprawacji.

Deprawacja (³ac. depravatio = wy-
krzywienie) oznacza demoralizacjê, gor-
szenie, zepsucie obyczajów, zgorszenie.
Wszystko to co zawiera siê pod s³owem
deprawacja, znalaz³o miejsce na scenie
Teatru Polskiego w Bydgoszczy, w czasie
wystawiania sztuki Bena Eltona pt. "Po-
pcorn".

Wielokrotnie przedstawiana sztuka,
gromadzi³a za ka¿dym razem chyba kom-
plet widzów (zauwa¿a³o siê nawet wiele
dostawionych krzese³). M³odzi ludzie, w
wiêkszo�ci uczniowie szkó³ �rednich, przy-
bywali ogl¹daæ os³awionego seryjnego
mordercê Wayna Hudsona i jego m³od¹
wspólniczkê Scout, którzy w³amali siê do
domu re¿ysera filmowego, rzekomo inspi-
ruj¹cego ich bestialsk¹ dzia³alno�æ. Ponad
dwie godziny arty�ci "karmili" zebranych
widzów wszelkimi odmianami z³a: brutal-
no�ci¹, okrucieñstwem, wulgaryzmami,
zwyrodnieniami, zbrodniami, pod³o�ci¹,
ma³ostkowo�ci¹, wypaczonym seksem itd.

W swoim 46-letnim ¿yciu nie spotka-
³am siê z tak du¿ym nagromadzeniem
zgorszenia w jednym miejscu i czasie. Za-
pomniano s³ów Jezusa: "Lecz kto by siê
sta³ powodem grzechu dla jednego z tych
ma³ych, temu by³oby lepiej kamieñ m³yñ-
ski zawiesiæ na szyi i utopiæ go w g³êbi
morza. Biada �wiatu z powodu zgorszeñ!"

Tymczasem w bydgoskim teatrze
nikt siê tym nie interesuje. Dokonuj¹c de-
prawacji m³odzie¿y poprzez inscenizacjê
"Popcornu", organizuje siê jeszcze po
spektaklu dyskusjê, w której sztukê t³uma-
czy siê jako ostrze¿enie przed mediami,
zniewalaj¹cymi cz³owieka. Wyja�nieñ tych
jednak nie s³uchaj¹ m³odzi ludzie, oni do-
stali ju¿ swoj¹ lekcjê zgorszenia, a na dys-
kusje nie maj¹ czasu ani ochoty. Odeszli
wiêc rozbawieni i podekscytowani do swo-
ich domów, szkó³, zak³adów pracy. Czy
jednak zdo³aj¹ w nich odró¿niæ, pokazan¹
im fikcyjn¹ przemoc i okrucieñstwo, od ich
realnej rzeczywisto�ci? Tak du¿o tej prze-
mocy dzi� w ¿yciu m³odych ludzi. Prze�ci-
gaj¹ siê w pokazywaniu przemocy i agre-
sji stacje telewizyjne, filmy, komiksy, gry
komputerowe, ksi¹¿ki, czasopisma itd.
Podobno ten towar dobrze siê sprzedaje.
Zastanawiaj¹c¹ w tym miejscu staje siê
aktualna kondycja bydgoskiego teatru, któ-
ry musia³ siêgn¹æ po "Popcorn". Czy¿by
dlatego, ¿eby "nape³niæ kasê"? Innego po-
wodu dla wystawienia sztuki, budz¹cej
wstrêt i odrazê nie znajdujê.

"Nieraz stawia siê rodzicom zarzut,

¿e �le wychowuj¹ swe dzieci. Rodzice bro-
ni¹ siê, mówi¹c: A kto nam pomaga w wy-
chowaniu m³odzie¿y? Przeszkadza nam
telewizja, kino, teatr. Na ekranach telewi-
zyjnych ogl¹da siê coraz bardziej bezec-
ne rzeczy. Przecie¿ tam ucz¹ siê nasze
dzieci z³a. Wspó³czesna ksi¹¿ka, telewi-
zja, film, ró¿ne programy rozrywkowe i
widowiska, których m³odzie¿ jest ciekawa-
to wszystko im nie pomaga do nale¿ytego
ustawienia i wychowania m³odego poko-
lenia. Takie jest zdanie rodziców".   To zda-
nie jednak mo¿na zignorowaæ, zaprzeczyæ
mu, obaliæ je czy przeinaczyæ. Ciekawe

tylko z jakim ostatecznym skutkiem dla wy-
chowania potomnych?

W procesie wychowania zauwa¿a
siê dzi� pêd do wiedzy. Zda siê, ¿e kto wie
wiêcej, ukoñczy³ wiêcej szkó³, zgromadzi³
wiêcej �wiadectw czy dyplomów - ten jest
lepszy. Tymczasem istnieje wiedza niewar-
ta tego, by j¹ gromadziæ. Takim rodzajem
wiedzy wed³ug M. Grabowskiego, jest na
przyk³ad wiedza o zachowaniach obsce-
nicznych cz³owieka, która jest szkodliwa.
Wprowadza ona w stan niepokoju i przy-
gnêbienia oraz niedobrej emocji, która
niszczy wewnêtrzny spokój, czêsto wstrz¹-
sa. Tak¹ wiedzê czêsto dostarczamy na-
szym dzieciom i m³odzie¿y. Organizujemy
im ¿ycie kulturalne przekonani, ¿e wypo-
sa¿amy ich w cenn¹ na przysz³o�æ wie-
dzê. Nieraz dajemy pozwolenie na korzy-
stanie z dóbr kultury. "A przecie¿ bez wie-
lu informacji o z³u mo¿na ¿yæ. ¯yæ lepiej,
godziwiej ni¿ z ni¹ sam¹".

Ale najgro�niejsze jest:
-  bagatelizowanie okrucieñstw i prze-

mocy,
-   podniesienie do idea³u i wys³awianie

silnego, ale brutalnego bohatera,
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Na marginesie pewnego spektaklu

WYCHOWANIE W BYDGOSKIM TEATRZE
-   artystyczne ukazywanie okrucieñstwa

lub erotyki.
Wszêdzie tam, gdzie leje siê krew,

padaj¹ trupy, pojawia siê uczucie niesma-
ku, stêpia wra¿liwo�æ i dochodzi do nie-
bezpiecznego znieczulenia. Artystycznie
pokazane okrucieñstwo, w którym narasta-
nie przemocy i zbrodni, pozornie bezkar-
nej, ma byæ wielkim ostrze¿eniem, w rze-
czywisto�ci nieraz wyzwala, szczególnie
u dorastaj¹cej m³odzie¿y, sk³onno�æ do
bójek, gwa³tów, a niekiedy morderstw. A
prawie zawsze zmêczenie i niemo¿no�æ
skupienia siê w nauce.  Czy tego chcemy
dla naszych dzieci i ca³ego m³odego po-
kolenia Polaków? Pora powiedzieæ "nie"-
wszystkim deprawatorom m³odzie¿y, "nie"-
niebezpiecznym widowiskom kryminalnym
i erotycznym oraz "nie"- "Popcornowi".
Pora, by twórcy zaproponowali m³odym lu-
dziom odpowiednie tre�ci i znale�li w³a�ci-
we formy ich przekazu, które autentycz-
nie wychowuj¹ a nie deprawuj¹.

Równie¿ kino, teatr, film, ksi¹¿ka,
pismo mog¹ staæ siê doskona³ymi wycho-
wawcami m³odych. Wiedzia³ o tym ju¿ �w.
Jan Bosko, który miêdzy innymi w³a�nie w
teatrze upatrywa³ mo¿liwo�æ realizacji pre-
wencyjnego systemu wychowawczego.

"Jednak nie ka¿dy rodzaj tre�ci, ob-
razu, przedstawienia ma prawo znale�æ siê
w obiegu spo³ecznym. Ilu� krzykliwych mi-
³o�ników nieczysto�ci, w wy¿ej opisanym
sensie, nie mo¿e zag³uszyæ g³osu rozs¹d-
ku, bo inaczej powstanie �wiat, w którym
trzeba bêdzie strzelaæ do dzieci, które oka-
¿¹ siê ludzkimi bestiami. Oka¿¹ siê istota-
mi tak znieprawionymi przez �rodowisko,
w którym ¿yj¹ i na które ufnie siê otwar³y,
da³y mu siê ukszta³towaæ, ¿e ju¿ nic nie
bêdzie w stanie ich zmieniæ".

W takiej sytuacji nie mo¿emy po-
zostaæ obojêtnymi wobec nieczysto�ci mo-
ralnej do której zostali�my zaproszeni. Nie
mo¿emy prze¿ywaæ sztuki, podziwiaæ gry
aktorów, biæ braw, czy dyskutowaæ nad
tym, kto jest winien niew³a�ciwym zacho-
waniom m³odzie¿y. Wina spada na wszyst-
kich doros³ych, tj. ludzi teatru, którzy do-
prowadzili do wystawienia "Popcornu" i
przedstawicieli mediów propaguj¹cych
zgorszenie. Winê ponosz¹ tak¿e rodzice,
nauczyciele, ksiê¿a, politycy itd., którzy
milcz¹c na z³o, daj¹ mu tym samym swe
przyzwolenie.

DR ANNA MAJEWSKA, BYDGOSZCZ,
 FOTO MIETEK

Od redakcji:
Dziêkujemy pani Annie za wa¿ne s³owo i
przestrogê. Fragment niniejszego tekstu
wydrukowano równie¿ w Przewodniku Ka-
tolickim (nr 4 - 28.01.2001, str. 42).



Z b³ogos³awieñstwem w�ród parafian

PO KOLÊDZIE 2000/2001
W niedzielê 4. lutego o godz. 16.00

ks. proboszcz Zygmunt Trybowski przed-
stawi³ doroczne sprawozdanie na temat
przebiegu kolêdy w naszej parafii, tzw. "po-
k³osie kolêdowe".

Oto, co powiedzia³:

Uwielbiam Boga w Trójcy Jedyne-
go za dar kolêdy w naszej kulturze polskiej,
w naszej parafii. 4761 mieszkañ by³o
otwartych na to b³ogos³awieñstwo. Wierzê,
¿e Rok �wiêty i to wo³anie Ojca �wiêtego:
"Otwórzcie drzwi Chrystusowi" sprawi³o,
¿e wiêcej rodzin otwar³o drzwi i wiele ro-
dzin mia³o otwart¹ bibliê na stole kolêdo-
wym. My�lê, ¿e to owoc otwartej Ewange-
lii przez ca³y rok jubileuszowy przy tej am-
bonce. To bardzo cieszy, bo obecny rok
zaprasza nas, aby�my z Ewangeli¹ weszli
w Trzecie Tysi¹clecie, a nawet doprowa-
dzili do intronizacji Pisma �wiêtego w ro-
dzinie. Tylko w niektórych rodzinach uda-
³o siê kap³anowi z³amaæ to s³owo, przeczy-
taæ fragmencik, podyskutowaæ. Wiem, ¿e
to Pismo �wiête jest czytane we wspólno-
tach, w Oazie Rodzin, chyba we wszyst-
kich wspólnotach w naszej parafii. To le-
piej gdy jeste�my razem i jeden drugiego
poci¹ga. A ja proszê, czytajmy, rozwa¿aj-
my bibliê w rodzinie. Zachêcam te¿ do ofia-
rowywania dzieciom, m³odzie¿y egzempla-
rza Pisma �wiêtego z okazji uroczystej Ko-
munii, bierzmowania,  i innych sakramen-
tów, imienin, osiemnastego roku ¿ycia. To
by pomog³o w rozszerzeniu tego krêgu bi-
blijnego w naszej parafialnej wspólnocie.

Mówiê wielkie: "Bóg zap³aæ" tym, którzy
okazywali nam szacunek, sk³adali ofiary,
czêstowali herbat¹, kaw¹, sokiem, cukier-
kiem, a czasami nawet kolacj¹.

Dziêkujê Ksiêdzu Radcy Janowi
Mieczkowskiemu za wieczorne Msze �wiê-
te, za dy¿ur w konfesjonale przez ca³y czas
kolêdy. Dziêkujê moim Ksiê¿om Wspó³pra-
cownikom za trud kolêdowania i Ministran-
tom, Lektorom, którzy towarzyszyli nam,
�piewali kolêdy, pytali która nastêpna ro-
dzina nas przyjmie. To u³atwia³o tê wê-
drówkê.

Razem z wszystkimi kap³anami
przepraszam za nasze braki, niedoci¹-
gniêcia. Pewnie nie spe³nili�my oczekiwañ
parafian. S³abo�æ ludzka jest taka jak j¹ w
nas widzicie.

Doliczyli�my siê 19.825 parafian, to
nie jest dok³adna liczba, bo 1564 miesz-
kania s¹ ci¹gle zamkniête. My�lê, ¿e la-
ikat dok³adnie wie jak wej�æ w dialog z tymi
bliskimi, by te przeszkody po³amaæ. Bole-
sn¹ spraw¹ jest 86 zwi¹zków cywilnych
bez przeszkód.

Zawsze mi by³o smutno i nie wie-
dzia³em jak na te tematy rozmawiaæ. Za-
pewniamy, ¿e gdy wszystko bêdzie dope³-
nione, to pob³ogos³awimy ten zwi¹zek za
darmo.

Ro�nie liczba wolnych zwi¹zków,
przed rokiem by³o ich 25, teraz doliczyli-
�my siê 42. Bez �lubu cywilnego, bez ko-
�cielnego, bez odpowiedzialno�ci, bez pa-
trzenia na przysz³o�æ, na dzieci. Cywilne
zwi¹zki z przeszkod¹ 239. Rodzin wielo-

dzietnych - czworo dzieci i wiêcej - 72.
Mamy 227 rodzin gdzie brakuje szczegól-
nie ojca, czasami i matki, a tam jeszcze
ma³e dzieci. Mo¿e nad takimi niepe³nymi
rodzinami szczególnie proszê jako� po-
chyliæ siê, zainteresowaæ, pomóc tym dzie-
ciom. Jako niekatolicy deklaruje
siê 176 osób, przewa¿nie �wiadkowie Je-
howy, trochê prawos³awnych i kilku ad-
wentystów. Jako atei�ci deklaruje siê 111
osób, jest te¿ 8 osób doros³ych nieochrz-
czonych.

Nasze zamierzenia gospodarcze:
wymieniæ okna na plebanii i u sióstr. Gdy-
by Ks. Krzysztof ruszy³ z budow¹ przy sta-
rej kaplicy, chêtnie pomo¿emy, bo dzieci i
studenci pieniêdzy nie maj¹. Powoli rusza
budowa osiedla Eskulap. Co roku piszê o
pozwolenie na budowê ko�cio³a i domu dla
dzieci specjalnej troski. Wykup tej ziemi
te¿ stanie jako zadanie przed nami. I ta
Kalwaria Bydgoska. Nie mamy jeszcze do-
kumentacji, choæ ogólne pozwolenie jest.

W wydatkach d³ugów nie mamy. Li-
czê nadal na te kolekty i za to ju¿ dzisiaj
Bóg zap³aæ.

Takie jest to ojcowskie - ks. Probosz-
cza - spojrzenie na nasz¹ wspólnotê pa-
rafialn¹. Du¿o w nim zatroskania o ró¿ne
sprawy. My�lê, ¿e warto te s³owa kilka razy
przeczytaæ i wzi¹æ je sobie do serca.

FRED

Od autora:
Dane liczbowe w tabeli i zamieszone w
niniejszym tek�cie, przygotowano na pod-
stawie zapisu magnetofonowego kazania
wyg³oszonego w niedzielê 4. lutego 2001
roku na Mszy �w. o godz. 16.00.
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KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA

12.02.1865 W Lud�mierzu urodzi³ siê po-
eta opiewaj¹cy w swych utworach polskie
Tatry, Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

15.02.1979 W samo po³udnie dosz³o w
Warszawie do najwiêkszej powojennej tra-
gedii. Potê¿ny wybuch zniszczy³ Rotundê
PK0 u zbiegu ulic: Starzyñskiego i Alei Je-
rozolimskich, w gruzach której �mieræ po-
nios³o 49 osób.

18.02.1995 W Toruniu zakoñczy³ siê pro-
ces beatyfikacyjny (na szczeblu dekanal-
nym) s³ugi Bo¿ego ks. Wincentego Freli-
chowskiego.

BYDGOSZCZ

1.02.1927 Wielkopolska Izba Rolnicza uru-
chomi³a w Bydgoszczy przy Zbo¿owym
Rynku szko³ê podkuwania koni.

16.02.1929 Bydgoszcz otrzyma³a po³¹cze-
nie telefoniczne z Oslo. Pierwsz¹ rozmo-
wê przeprowadzono o godz. 19.00 pomiê-
dzy redakcj¹ "Dziennika Bydgoskiego a
hotelem ."Bristol" w Oslo.

14.02.1946 W Bydgoszczy powo³ano do
¿ycia Aeroklub Bydgoski z siedzib¹ przy
ul.Gdañskiej 52. Pierwszym prezesem by³
wojewoda pomorski Wojciech Wojewoda.

FORDON

1.02.1920 Dyrekcja Kolei  Polskich w
Gdañsku przejê³a od Niemców zarz¹d nad
mostem kolejowo-drogowym  na Wi�le w
Fordonie.

21.02.1947 W Fordonie otwarto pierwsz¹
w mie�cie Bibliotekê Publiczn¹.

26.02.1997 Dyrektor Wydzia³u O�wiaty
Urzêdu Miasta Marek Szefler uzgodni³ z
Pomorskim Centrum Kszta³cenia Kadr i
Consultingu mo¿liwo�æ utworzenia przy ul.
B. Olimpijczyków Technikum Gastrono-
micznego.

PARAFIA

8.02.1989 Rozpoczê³o siê w parafii dwu-
krotne w ci¹gu dnia ( rano i wieczorem)
odprawianie nabo¿eñstw Drogi Krzy¿owej.

12.02.1992 Powsta³  Chór Parafialny "For-
donia" prowadzony do dzi� przez pana Ma-
riana Wi�niewskiego, a opiekê duchow¹
nad nim obj¹³ ks. Tomasz Cyl.

25.02.1994 Siostry SSpS wraz z Kó³kiem
Misyjnym przygotowa³y Misyjn¹ Drogê
Krzy¿ow¹.

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (38)

Urodzi³ siê 20 listopada 1886 roku w
Trzciance. By³ synem Antoniego i Marii z
domu Smolarek.

W swoim rodzinnym mie�cie uczêsz-
cza³ do szko³y powszechnej, a pó�niej do
Wy¿szej Szko³y dla Ch³opców. W latach
1902-1907 uczy³ siê w Pañstwowym Semi-
narium Nauczycielskim w Pile, gdzie 24
stycznia 1907 roku uzyska³ maturê.

Pracowa³ jako nauczyciel w wiejskich
szko³ach, najpierw w Kwieciszewie powiat
Mogilno, nastêpnie w Kamienniku powiat
Wieluñ.

W dniu 14 grudnia 1911 roku zda³ w
Pile praktyczny egzamin nauczycielski. Po-
zwoli³o mu to obj¹æ pracê nauczyciela w
Wy¿szej Szkole dla Ch³opców w Mogilnie.

W 1914 roku zosta³ przymusowo
wcielony do wojska pruskiego i skierowany
do s³u¿by na Morawy. Po demobilizacji w
1918 roku powróci³ do pracy nauczycielskiej
w szkole w Kamienniku,

W maju 1921 roku Polska Komisja
Weryfikacyjna przyzna³a mu prawo do na-
uczania w polskich szko³ach. Do 1923 roku
pracowa³ jeszcze w Kamienniku, a od wrze-
�nia tego roku obj¹³ posadê nauczyciela w
Publicznej Szkole Powszechnej w Dêbem
powiat Czarnków.

W 1933 roku zosta³ na w³asn¹ pro�bê
skierowany jako nauczyciel prywatny do

WIKTOR
BINA
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polskiego szkolnictwa w Niemczech. Zawar³
trzyletni¹ umowê ze Zwi¹zkiem Polskich
Towarzystw Szkolnych na Warmiê i Mazu-
ry i zosta³ skierowany do pracy w Worytach
powiat Olsztyn. Pocz¹tkowo do szko³y
uczêszcza³o tam 12, a pó�niej 19 dzieci z
polskich rodzin. By³ to bardzo trudny okres
w jego pracy, gdy¿ ca³a szko³a mie�ci³a siê
w jednej skromnej izbie wynajêtej od miej-
scowego gospodarza. W dzieñ w tej izbie
by³a szko³a, po po³udniu s³u¿y³a mu za
mieszkanie. Oprócz tego zarówno nauczy-
ciel, jak i rodzice dzieci które tam uczêsz-
cza³y byli szykanowani przez niemieckich
nacjonalistów.

Po zakoñczeniu kontraktu powróci³ do
kraju. Z³o¿y³ wówczas wniosek do Kurato-
rium Okrêgu Szkolnego Poznañskiego o
skierowanie go do pracy w Bydgoszczy.
Podanie uwzglêdniono i z dniem 1 stycznia,
zatrudniono go jako nauczyciela w siedmio-
klasowej Publicznej Szkole Powszechnej w
naszym mie�cie przy ulicy Grunwaldzkiej.
Tam pracowa³ do koñca lat miêdzywojen-
nych.

Wiktor Bina za swe po�wiêcenie w za-
wodzie nauczycielskim na Warmii oraz nie-
nagann¹ pracê w naszym mie�cie posiada³
wiele odznaczeñ. Najwa¿niejsze z nich to:
Medal Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepod-
leg³o�ci, oraz Br¹zowy i Srebrny Medal za
d³ugoletni¹ pracê pedagogiczn¹ w Polsce.

W dniu 15. pa�dziernika 1939 roku
Gestapo aresztowa³o go w mieszkaniu przy
ulicy �l¹skiej 12, pod zarzutem szpiegostwa
na terenie Niemiec (praca ko³o Olsztyna).
By³ konwojowany przez miasto pod siln¹
eskort¹  do koszar 15 PAL-u przy ulicy
Gdañskiej.

Rozstrzelano go w Dolinie �mierci w
Fordonie w dniu 1 listopada 1939 roku. Wik-
tor Bina pozostawi³ ¿onê Helenê z domu
Adamczyk i syna Arkadiusza, równie¿ na-
uczyciela. Syn prze¿y³ wojnê dziêki temu,
¿e zosta³ w ostatnich dniach sierpnia 1939
roku zmobilizowany do Wojska. Polskiego
i w chwili aresztowania ojca walczy³ z oku-
pantem naszego kraju.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ródlowe:
Kronika Bydgoska T £III TMMT3 1991
Uzupe³nienie - pan Antoni A. z Bydgoszczy

W Radiu �Plus� znajdziesz najnowsze infor-
macje z globu, kraju i regionu, wiele dobrej
muzyki i wartych zainteresowania audycji.
Radio  dobrze  nastawione!



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

21. stycznia 2001 r.

Wiktoria Weronika Kaszczej-
Kaszczejewska

ur. 23.10.2000 r.
Damian Krzysztof Zió³kowski

ur. 23.10.2000 r.

4. lutego 2001 r.

Bartosz Ryszard Biskupski
ur. 22.11.2000 r.

Mi³osz Dawid Taczarek
ur. 10.12.2000 r.

8. lutego 2001 r.

Kinga Kulesza
ur. 01.04.1993 r.

10. lutego 2001 r.

Jakub Lewandowski
ur. 24.10.2000 r.

Sakrament Chrztu �w.:  Sakrament
Chrztu �w.: Sakrament sprawowany
jest przy udziale wspólnoty parafial-
nej w czasie niedzielnej Mszy �w. o
godz. 13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzi-
ce w Biurze Parafialnym podaj¹c kan-
dydatów na chrzestnych (osoby
ochrzczone, bierzmowane, praktyku-
j¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli
¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹-
zek sakramentalny). Zg³aszaj¹c dziec-
ko do Chrztu �w. trzeba przedstawiæ
odpis skrócony aktu urodzenia dziec-
ka z USC. Katecheza odbywa siê za-
wsze przed Chrztem �w. w sobotê po
Mszy �w. o godz. 18.30. Najbli¿sze
terminy Chrztu �w.:  11 i 25 marca
2001 r.
Sakrament Ma³¿eñstwa: Osoby pra-
gn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski po-
winny zg³osiæ siê do Biura Parafial-
nego celem ustalenia terminu �lubu i
spisania protoko³u na 3 miesi¹ce
przed planowan¹ ceremoni¹.
Pogrzeb:  Przy zg³oszeniu pogrzebu
nale¿y przed³o¿yæ skrócony odpis
aktu zgonu z USC.

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:

w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

Jan Lewandowski
ur. 28.01.1920 r. zm. 11.01.2001 r.

Mieczys³aw Antoni Brzeski
ur. 12.10.1925 r. zm. 28.01.2001 r.

Wanda Go³êbiowska
ur. 24.01.1907 r. zm. 31.01.2001 r.

Waldemar Zbigniew Pantlinowski
ur. 14.05.1953 r. zm. 04.02.2001 r.

spisa³a Irena G.

20. stycznia 2001 r.

Kazimierz Jagodziñski
Anna Katarzyna Gmyrek

27. stycznia 2001 r.

Leszek Duliñski
Adriana Gruszkowska

3. lutego 2001 r.

Marcin Andrzej Ciechelski
Alina Maria Zieliñska

10. lutego 2001 r.

Krzysztof Janusz Kapanowski
Anetta Barbara Oracka

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

Uczeni o Bogu (2)

GALILEUSZ
(Galilei Galileo)

1564-1642

Urodzi³ siê w Pizie. ¯y³ w
epoce Odrodzenia. By³ profeso-
rem na uniwersytecie w Pizie i
Padwie. Galileusz jest twórc¹

podstaw wspó³czesnej fizyki i
mechaniki. Podaje prawa ruchu
wahad³owego, sposoby oznacza-
nia ciê¿aru w³a�ciwego, pisze o
budowie prostych maszyn, kon-
struuje termoskop. Samodzielnie
buduje w swej pracowni lunetê i
korzysta z niej w swych badaniach
astronomicznych.

Jest otwartym i gor¹cym
zwolennikiem pogl¹du Miko³aja
Kopernika na budowê wszech-
�wiata.

W³oski fizyk, astronom i fi-
lozof pisze o Bogu: "Tylko ma-
nia wielko�ci mo¿e nasz nies³y-
chanie s³aby umys³ czyniæ sêdzi¹
dzie³ Bo¿ych i wszystko we
wszech�wiecie, co nie s³u¿y na-
szemu po¿ytkowi, uwa¿aæ za
pró¿ne i zbêdne".

RED-A

RESTAURACJA
�PRZYLESIE�

Krystyna D¹browska, ul. Brzêczkowskiego 2,
85-796 Bydgoszcz, tel. 324-93-41

(Osiedle �Przylesie�)
POLECAMY:

imprezy szkolne i zak³adowe
(zarówno w szko³ach, zak³adach jak i w naszym lokalu)

* przyjêcia rodzinne * wesela (upominek dla nowo¿eñców)
* bankiety * stypy pogrzebowe * serwujemy dwudaniowe obiady

abonamentowe [5,20 z³] * przygotowujemy domowe dania
(na wynos) * posi³ki regeneracyjne [3,10 z³]
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Drzwi otwarte w RCO

BY£ TAKI DZIEÑ
Wszyscy wiemy, ¿e na terenie na-

szej parafii znajduje siê szpital - Re-
gionalne Centrum Onkologii. Sama
nazwa tego szpitala u wielu z nas
wzbudza lêk. Szpital ten czêsto ko-
jarzy siê nam z bólem, nieuleczaln¹
chorob¹ i �mierci¹. Czy tak jest w
istocie? Czy powinni�my siê baæ tego
miejsca? Czy powinni�my baæ siê
choroby nowotworowej, która staje
siê chorob¹ obecnego wieku, czasów
w których ¿yjemy?

Personel tego szpitala robi wie-
le, aby nas przekonaæ, ¿e te obawy
s¹ nieuzasadnione, a wrêcz szkodli-
we dla nas. Temu celowi s³u¿y³y miê-
dzy innymi "Otwarte Drzwi w RCO"
3 lutego br. w przeddzieñ �wiatowe-
go Dnia Walki z Rakiem. A drzwi
by³y rzeczywi�cie otwarte od rana do
wszystkich gabinetów specjalistycz-
nych. Udzielono wielu porad i wska-
zówek, oraz wykonano wiele badañ
profilaktycznych. By³a równie¿ oka-
zja wys³uchania kilku ciekawych
prelekcji na tematy zwi¹zane z ró¿-
nymi rodzajami nowotworów. By³a
te¿ nauka samokontroli, zw³aszcza
piersi przez panie.

W dyskusji podsumowuj¹cej
mo¿na by³o zadawaæ nawet bardzo
trudne pytania ró¿nym specjalistom
z dziedziny onkologii. Odpowiedzi
by³y szczegó³owe, a przy tym prze-
kazane prostym, zrozumia³ym jêzy-
kiem.

O zainteresowaniu �wiadczy
fakt, ¿e przez gabinety lekarskie
przewinê³o siê w tym dniu ponad pó³
tysi¹ca osób. Wiele z nich uczestni-
czy³o w prelekcjach, a pytaniom nie
by³o koñca. Wa¿ne, ¿e nikt nie wy-
szed³ stamt¹d z przys³owiowym
kwitkiem.

Nie by³a to tylko akcja jednora-
zowa. Jak zapewni³ kierownik Ze-
spo³u Promocji Zdrowia przy RCO,
p. Kuligowski, za kilka tygodni ten
styl bêdzie normalnym w pracy Cen-
trum. Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e do
wszystkich lekarzy specjalistów z
dziedziny onkologii ju¿ dzi� ka¿dy
mo¿e siê zarejestrowaæ. Nie potrze-
ba ¿adnego skierowania od lekarza
pierwszego kontaktu. Warunkiem
przyjêcia jest zamieszkanie na tere-
nie województwa kujawsko-pomor-
skiego i posiadanie w dniu badania
dowodu osobistego, oraz wa¿nej
ksi¹¿eczki ubezpieczeniowej (tej
starej, nie tzw. Ksi¹¿eczki Us³ug
Medycznych), w które nas wyposa-
¿ono.

Drogi Czytelniku! Masz obawy,
niepewno�æ, dzieje siê w twoim or-
ganizmie co� podejrzanego - zg³o�
siê do RCO. Zaufaj lekarzom tej pla-
cówki i nie zwlekaj. Choroba wcze-
�nie wykryta daje du¿¹ szansê wy-
leczenia. Post¹p tak, jak w czasie
"Drzwi Otwartych� powiedzia³ pra-
cuj¹cy tam psycholog: - Nie czekaj
na gorsze objawy, zaufaj Bogu i od-
daj siê opiece lekarzy. Oni napraw-
dê chc¹ i pragn¹ naszego zdrowia.

OBSERWATOR FORDOÑSKI

Od autora:Rejestrujemy siê osobi-
�cie, lub telefonicznie, dzwoni¹c pod
numery: 343-19-14, lub 347-32-74
codziennie od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godzinach od 8.00 do 13.00.
Przy rejestracji podany nam zostanie
termin badania, który w przypadku
badañ piersi wynosi oko³o tygodnia,
w innych przypadkach dwa, trzy dni,
a czasem i w tym samym dniu.

Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 

List pana Huberta
Serdecznie dziêkujemy za list i prze-
s³any nam artyku³. Porusza Pan bar-
dzo wa¿ne zagadnienia, aktualne
równie¿ dzi� w naszym ¿yciu.
Do tych tematów powrócimy w ko-

lejnych numerach naszego pisma
i Pana przemy�lenia wykorzystamy.
Prosimy o cierpliwo�æ.

Z braterskim Szczê�æ Bo¿e
Redakcja

***
Dziêkujemy równie¿ za ciep³e s³owa
panu Adamowi Juszczykowi z ul.
£ochowskiego.

***
Zachêcamy równie¿ innych PT Czy-
telników do wspó³pracy w redago-
waniu naszego miesiêcznika para-
fialnego �Na o�cie¿�.
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15. stycznia odby³o siê spotkanie cz³onków Akcji Katolickiej.
Omawiano projekt nowego statutu Akcji.
20. stycznia przypada³o wspomnienie �w. Sebastiana patrona
naszej Parafialnej Stra¿y Marsza³kowskiej. Dziêkujemy panom
Marsza³kom za pos³ugê w utrzymaniu porz¹dku w ko�ciele i
jego otoczeniu oraz wszelkie inne prace dla dobra wszystkich.
21. stycznia go�cili w naszej parafii ks. Salezjanie. G³osili ka-
zania na wszystkich Mszach �w. i zbierali ofiary na potrzeby
o�rodka resocjalizacji, który prowadz¹ dla ch³opców z rodzin
patologicznych. * Przypada³ Dzieñ Fatimski. Po Mszy �w. wie-
czornej by³o tradycyjne spotkanie w Domu Katechetycznym.
Warto dodaæ, ¿e jest to zwykle spotkanie "otwarte" i mo¿e w
nim uczestniczyæ ka¿dy chêtny. Temat wiod¹cy spotkania po-
dawany jest z ambony podczas Mszy �w.
25. stycznia odby³y siê "Drzwi otwarte� w CKK "Wiatrak". By³a
okazja do zapoznania siê z formami zajêæ prowadzonych w
Centrum i umiejêtno�ci jakie zdobyli ich uczestnicy. Wiêcej o
tym na stronie "Wiatraka".
28. stycznia zbierano ofiary do puszek na potrzeby misjonarzy
z naszej Archidiecezji, którzy pracuj¹ w ró¿nych krajach �wia-
ta. Zebrano 889,00 z³. Bóg zap³aæ.
31. stycznia ks. Jan Mieczkowski obchodzi³ 51 rocznicê �wiê-
ceñ kap³añskich. Dostojnemu Jubilatowi ¿yczymy wielu ³ask
Bo¿ych.
1. lutego przypada³ pierwszy czwartek i dzieñ modlitw o powo-
³ania kap³añskie i zakonnne. Po Mszy �w. wieczornej odby³o
siê tradycyjne spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powo³añ
Kap³añskich i ¯ywego Ró¿añca.
10. lutego odby³o siê w kaplicy naszego ko�cio³a parafialnego
Rejonowe Spotkanie Duszpasterskie z udzia³em ks. bpa Sta-
nis³awa G¹deckiego, kap³anów i wiernych �wieckich - cz³on-
ków Parafialnych Rad Duszpasterskich z ca³ego Bydgoskiego
V Dekanatu. Relacja wewn¹trz numeru. * Wieczorem po Mszy
�w. cz³onkowie Grupy "D¹b", wraz z rodzinami, bawili siê w
Domu Katechetycznym na wieczorku karnawa³owym.
11. lutego przypada³o wspomnienie MB z Lourdes i  doroczny
�wiatowy Dzieñ Chorych. O tym co dzia³o siê w naszej parafii
poczytaj wewn¹trz numeru.
14. lutego w dzieñ wspomnienia �w. Walentego modlili�my siê
szczególnie w intencjach narzeczonych i zakochanych.
28. lutego �roda Popielcowa. Posypanie g³ów popio³em na ka¿-
dej Mszy �w. Porz¹dek Mszy �w. jak w �wiêta �zniesione�.
W Wielkim Po�cie Droga Krzy¿owa w ka¿dy pi¹tek dla dzieci o
godz. 17.00, doros³ych o 9.00 i 18.00 oraz m³odzie¿y i studen-
tów o godz. 20.00.
Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym w ka¿d¹ niedzielê Wielkie-
go Postu o godz. 17.00.
Inne og³oszenia na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria"
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 16. lutego br.
Dziêkujemy korespondentom i sympatykom.
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  16. lutego br. Nastêpne
wydanie  "Na o�cie¿"  planowane  jest  18. marca br. Dziêkuje-
my korespondentom i sympatykom.

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podane-
go szyfru. Poszczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasa-
mi.  W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ samo has³o.
Oto szyfr:
[(E-3, D-9, J-5, F-9) (J-7, B-2, H-8, J-3, C-2, A-4, D-6, H-1, B-
9, F-5, J-9, I-4) (G-4, J-9, D-2 E-1) (A-8, J-5, D-2, F-9, C-2) (A-
1, A-4, D-7, I-7, D-8, J-9)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ
do skrzynki �Poczty parafialnej� do 10. marca 2001 r.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru to
has³o: �B£OGOS£AW NAM PANIE W NOWYM ROKU I NO-
WYM WIEKU�.
Nagrodê otrzymuje Dorota Szymañska, zam. przy ul. Suchar-
skiego 4.  Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

POZIOMO
1E Te¿ pracuje na budowie
2A Azyl przepiórki
3E Broñ jaskiniowca
4A Drzwi do stodo³y
5E Zbiorowa garderoba
6A Hinduska taksówka
7F Dostojny bia³y ptak wodny
8A rodzaj materia³u
9F Miesi¹c, bêdzie za miesi¹c

KRZY¯ÓWKA
Z HAS£EM (C)

OPRACOWA£ RASKE WIDIP

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

TELEFONY
346-76-25 ks. prob. Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), ks. Edward Wasi-

lewski (41) ks. Marek Stajkowski (44), ks. S³awomir
Szwagrzyk (42)

346-31-94 ks. Krzysztof (DA �Martyria�)
346-76-27 Siostry SSpS: Krystyna, Joanna, Mira
346-31-90 (tel/fax) CKK �Wiatrak�,  Miesiêcznik �Na o�cie¿�
346-71-78 Telefon zaufania �Przystañ� (pn-pt 17.00-20.00)

Msze �wiête w naszym ko�ciele
w dni powszednie: 7.00 * 8.30 * 18.30

niedziele i �wiêta:
7.00 * 8.30 * 10.00 * 11.30 * 13.00 * 16.00 * 18.30
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PIONOWO
A1 "Po�ciel" turysty
B6 Ma jedno ucho
C1 Ma³a izdebka
D6 Przetak, arfa
E1 �wiêty z Akwinu
F5 Zau³ek muru
G1 Narodowo�æ
H5 Obóz cygañski
I1 Kleryk
J5 Pañstwo nad Gangesem
K1 Wa�ñ, spór


