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Duc in altum!
Dzisiaj te Chrystusowe s³owa kierujê do ka¿dego i ka¿dej z was: Wy-

p³yñ na g³êbiê! Zawierz Chrystusowi, pokonaj s³abo�æ i zniechêcenie i na
nowo wyp³yñ na g³êbiê! Odkryj g³êbiê w³asnego ducha. Wnikaj w g³êbiê
�wiata. Przyjmij s³owo Chrystusa,  zaufaj Mu i podejmij sw¹ ¿yciow¹ misjê.
Ludzie nowego wieku oczekuj¹ twojego �wiadectwa.

Nie lêkaj siê! Wyp³yñ na g³êbiê - jest przy tobie Chrystus.
Z Orêdzia Jana Paw³a II do m³odych zgromadzonych na Polach Lednickich

w wigiliê Zes³ania Ducha �wiêtego 2 czerwca 2001 roku
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Nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e tem-
po ró¿nych wydarzeñ w parafii, jaki i z udzia-
³em parafian nie s³abnie.

Prze¿yli�my doroczny Fordoñski Festyn
Maryjny. Przy tej okazji przeprowadzili�my
rozmowê z naszym parafianinem - panem
Janem, który bêd¹c ju¿ na emeryturze rze�bi
i swoje prace pokazywa³ na festynowej wy-
stawie. W rozmowie opowiada, jak odbywa³
s³u¿bê wojskow¹ i co do dzi� zapamiêta³. Oj
trzeba o tym pisaæ, oj trzeba!

Tradycyjnie ju¿ dzieci przystêpowa³y do
I Komunii �w. Zawsze mo¿na byæ pod wra¿e-
niem, kiedy czyni¹ to dzieci nies³ysz¹ce i nie-
dos³ysz¹ce.

Odnotowali�my dwa wyjazdy z udzia³em
parafian, o czym pisz¹ ich uczestnicy. By³ to
wyjazd do Rzymu laureatów najpiêkniejsze-
go listu do Ojca �wiêtego wraz z organizato-
rami konkursu oraz ks. Proboszczem, ks.
Krzysztofem. Wyjecha³ tak¿e parafialny Chór
"Fordonia" do Che³mna na Pierwsze Spotka-
nie Chórów. Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e
w naszym ko�ciele go�ci³ ch³opiêco-mêski
Chór z Berlina.

By³ wyjazd m³odych (duchem) nad Ledni-
cê. Spotkanie zgromadzi³o oko³o siedemdzie-
si¹t tysiêcy osób z ró¿nych stron Polski, by
prze¿ywaæ i spo¿ywaæ s³owa Pisma �wiête-
go. Pisz¹ o tym  uczestnicy. Staj¹c w tym roku
na polu lednickim zosta³o siê porz¹dnie
ochrzczonym (chwilami mocno pada³o).

Przez ca³y maj trwa³y nabo¿eñstwa majo-
we, tak¿e wieczorem o 21.00 przy figurze MB
Fatimskiej. Spotkania te ciesz¹ siê z roku na
rok coraz wiêkszym zainteresowaniem para-
fian. "Nadesz³a godzina laikatu" pisze jeden
z czytelników i  to stwierdzenie przyjê³o, w tym
przypadku, realny wymiar.

S¹ sta³e dzia³y. ¯yczê owocnej lektury.
Fred

Anio³ wróci³ ...

CHCIA£BYM ABY� POPATRZY£ ...
Witaj!
Na dobry pocz¹tek trochê poezji. Po-

ezja uskrzydla, wiêc stajemy siê do siebie
podobni. Poczytaj:

nazywamy go brzydko stró¿em
ka¿emy mu nas pilnowaæ
u¿ywamy jak ch³opca na posy³ki

kto z nas mu rêkê poda
po¿a³uje ¿e ma skrzyd³a za du¿e
sumienie tak czyste ¿e niewygodne
kolor bia³y raczej niepraktyczny
¿ycie obce bo bez pomy³ek
mi³o�æ nieca³¹ - bo bez umierania

kto z nas obejmie go za szyjê
s³uchaj - powie - zmieni³y siê czasy
teraz ja ciê przed �wiatem ukryjê

To napisa³ ks. Jan Twardowski. I zu-
pe³nie siê z nim zgadzam. Tak czêsto bra-
kuje mi, anio³owi, Twojego normalnego, co-
dziennego "jestem". We� mnie czasem za
rêkê, obejmij za szyjê... i czasami ukryj mnie
przed �wiatem. Ukryj w swoim sercu. Wiesz
- bardzo lubiê byæ zawsze dla Ciebie i chcê
byæ zawsze dla Ciebie, ale wolê aby� mówi³
do mnie jak do przyjaciela. Ja naprawdê z
rado�ci¹ polecê w te pêdy, by Ci we wszyst-
kim pomóc, i nieba Ci przychylê, i �cie¿ki
wyrównam ... tylko nie traktuj mnie jak ko-
go� od spe³niania Twoich ¿yczeñ. Chcê aby�
traktowa³ mnie na serio - a to wymaga wysi³-
ku z Twojej i mojej strony. Ja jestem gotowy.
A Ty?

Chcia³bym czasem schowaæ siê w
Twoim sercu, aby móc siê poprzygl¹daæ, po-
milczeæ, pogadaæ ... takie ukrywanie siê nie
ze strachu, ale z mi³o�ci. Wiesz o czym mó-
wiê? Czasem zakochani tak piêknie znikaj¹
z oczu innych, by byæ tylko ze sob¹. I dopie-
ro, gdy nabior¹ przekonania, ¿e ich mi³o�æ
jest silna, staj¹ przed innymi, g³osz¹c , ¿e
siê kochaj¹. Teraz tak wiele stoi na g³owie -
i czasem zanim zakochani zd¹¿¹ siê zako-
chaæ to ju¿ wszyscy wiedz¹, ¿e oni na �mieræ
i ¿ycie ...a potem tak trudno cofn¹æ te s³o-
wa, tak trudno wyt³umaczyæ, ¿e to za szyb-
ko, ¿e nie teraz, pomylili�my siê ...

Dzisiaj wszystko wystawia siê na wi-
dok publiczny - ludzi, sprawy, uczucia, s³o-
wa. Nawet wtedy, gdy nie zd¹¿¹ dojrzeæ w
pe³ni,  gdy rani¹ i gdy po prostu s¹ bardzo,
bardzo prywatne. Bo w mi³o�ci trzeba tego
czasu sekretnego - czasu tylko dla siebie,
by potem móc stan¹æ przed �wiatem z ra-
do�ci¹ i odwag¹, by tej mi³o�ci broniæ. Wiêc
nie biegnij jak szalony - zatrzymaj siê i po-
patrz na to co masz... zapatrz siê w Oblicze
Jezusa i zamknij usta, ucisz my�li, otwórz
serce. Najwa¿niejsze dokonuje siê w ciszy...
a cicho jest za zamkniêtymi drzwiami. Wiesz
- to dziwne, bo zazwyczaj �zamkniêcie� ko-
jarzy siê raczej negatywnie, ale to chyba je-
dyne zamkniêcie, które tak w ostateczno�ci
otwiera. Id� wiêc za rad¹ Jezusa - zamknij
drzwi swej izdebki i módl siê w ukryciu, a

Ojciec, który jest w ukryciu wys³ucha ciebie
...Sam wiêc widzisz, ¿e Bóg na spotkania
wybiera miejsca ustronne, gdzie nie ma
zgie³ku, a raczej wszystko tonie w koj¹cej
ciszy. Gdy zrozumiesz, ¿e Bóg jest w Tobie
zakochany, to ³atwiej Ci bêdzie zrozumieæ,
¿e chce Ci mówiæ o swojej mi³o�ci w ciszy i
tylko z Tob¹. Czêsto dziwisz siê, a nawet
wyrzucasz Bogu, ¿e Go nie spotykasz .. ale
jak masz Go spotkaæ, gdy Twoje my�li s¹
ci¹gle zajête czym� innym? Gdy nie chodzisz
Jego drogami. Gdy kogo� kochasz to prze-
cie¿ stajesz na g³owie, by siê z nim spotkaæ,
prawda? I przenie�æ górê, to takie proste!
Czy Bóg nie jest godzien takiego zaanga¿o-
wania? Pomy�l o tym.

Popatrz na �wiêt¹ Rodzinê - na Mary-
jê, Józefa i ma³ego Jezusa. ¯yli w ukryciu,
choæ pod swym dachem mieli samego Boga.
Zobacz jaka sensacyjna wiadomo�æ!! A¿
chce siê o tym wykrzyczeæ ca³emu �wiatu. A
oni 30 lat ¿yli normalnie i zwyczajnie . Nikt
nie wiedzia³ , ¿e Mesjasz chodzi �cie¿kami
Nazaretu, ¿e pomaga ojcu w warsztacie, ¿e
pracuje z mam¹, rozmawia, �mieje siê, mo-
dli siê w Synagodze ... wiedzieli tylko Maryja
i Józef ... ich Mi³o�æ by³a ukryta, zwyczajna,
bez plakatów i nag³o�nienia. To prawda -
¿yjesz w czasach "multimedialnych", ale  tym
bardziej musisz dbaæ o swoje prywatne ¿y-
cie, ¿ycie swojego wnêtrza, gdzie z Bogiem
jeste� sam na sam. To ¿ycie sekretne wcale
nie stoi w sprzeczno�ci ze �wiadectwem! O
nie! �wiadectwo, czyli g³oszenie Jezusa, wy-
p³ywa z Twojego wnêtrza i to jest w³a�nie
najbardziej odpowiedni kierunek. Raz jesz-
cze powtórzê - �wiadectwo wyp³ywa z Cie-
bie, czyli najpierw musisz ¿yæ z Bogiem i w
Bogu w Twoim �rodku, a �wiadectwo "samo"
staje siê w Twoim ¿yciu, i "same" pojawiaj¹
siê czyny i s³owa, w których mówisz: wierzê
w Jezusa Chrystusa ...

Powróæmy do Nazaretu - tam Maryja i
Józef ¿yli w g³êbokiej jedno�ci z Jezusem, z
tego domu Jezus wyniós³ ca³e swoje wycho-
wanie, umi³owanie modlitwy, tradycji, szacu-
nek do ludzi ... by³ przecie¿ dzieckiem, które
trzeba by³o normalnie wychowaæ, nauczyæ,
ukszta³towaæ. I po prostu dojrzewa³ w tym
Domu do wype³nienia swojego zadania. Tak
bardzo chcia³bym aby� zbudowa³ taki dom!!
Dom oparty na Mi³o�ci, gdzie w g³êbi têtniæ
bêdzie �ród³o, gdzie wszystkie sprawy do-
konywaæ siê bêd¹ najpierw na kolanach,
przed i z Najwy¿szym. Chcia³bym byæ wtedy
z Tob¹ - ja Twój ma³y anio³-przyjaciel. Przyj-
miesz mnie do domu swojego serca? Chcê
byæ z Tob¹ i dla Ciebie. Moje skrzyd³a, cza-
sami naprawdê za du¿e, s¹ po to by Ciebie
chroniæ i os³aniaæ, a mój bia³y niepraktyczny
kolor to tylko znak tego, do czego Ty jeste�
powo³any - do czysto�ci! �mia³o we� mnie
za rêkê i bez oporów rzuæ mi siê na szyjê, i
schowaj mnie czasami w swoim sercu, bo ja
te¿ - mimo ¿e jestem anio³em - potrzebujê
Przyjaciela, potrzebujê Ciebie ...

TWÓJ ANIO£ M.
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Rozmowa miesi¹ca

¯o³nierz, górnik, rze�biarz
 z Janem Orzechowskim, parafianinem i twórczym emerytem rozmawiaj¹ Ferd i KfAD

Jest pan naszym parafianinem.
Jak najbardziej. Jestem parafianinem, bo-
wiem mieszkam na terenie tej parafii.

Która to ju¿ parafia w pañskim ¿yciu?
Obecna jest trzeci¹. Pierwsz¹ by³a �w. An-
toniego z Padwy na Czy¿kówku. Tam sk³a-
da³em �lubowanie ministranckie. Opiekowa³
siê nami ks. Jan Zabañski, wspania³y kap³an
i nasz opiekun. Pó�niej by³a parafia Naj�wiêt-
szego Serca Jezusa przy Placu Piastow-
skim.

Jest pan emerytem?
Tak, jestem na emeryturze, choæ jeszcze do-
rabiam pracuj¹c.

Co robi siê bêd¹c na emeryturze?
To zale¿y. Mnie siê nie nudzi, wrêcz prze-
ciwnie. Mam czas wype³niony i to chwilami
do�æ mocno.

Mo¿na wiedzieæ czym?
Jak wspomnia³em pracujê. Mam bardzo faj-
n¹ pracê, w sam raz dla emeryta. Prócz tego
d³ubiê w drewnie wykonuj¹c ró¿ne rze�by.
Pracujê te¿ spo³ecznie. Jestem cz³onkiem
Zarz¹du Okrêgu Zwi¹zku Represjonowa-
nych ¯o³nierzy Górników,

Czy osi¹gn¹³ Pan w swojej pasji jakie�
wyniki?
Jestem autorem krzy¿a Zwi¹zku Represjo-
nowanych ¯o³nierzy Górników. W tym roku
mamy te¿ 10-lecie istnienia Zwi¹zku, czyli
legalnego naszego dzia³ania. Z tej okazji zro-
bi³em wzór medalu okoliczno�ciowego. Za-
akceptowa³ go nasz Okrêg, ale pewne uwa-
gi wnosi³ grawer, widz¹c trudno�ci technicz-
ne w wykonaniu. Jutro jadê wiêc do War-
szawy, aby wszystko do koñca uzgodniæ i
przedstawiæ do oceny. Zobaczymy, czy przyj-
m¹, wzór, czy nie.

Zwi¹zek wasz powsta³ niedawno, ale re-
presje by³y dawno temu?
Oczywi�cie, ale nie mieli�my prawa siê zrze-
szaæ. To prawo otrzymali�my dopiero w 1991
roku, czyli ju¿ w III Rzeczpospolitej.

A czy wcze�niej spotykali�cie siê?
Spotykali�my siê, ale w konspiracji. Spotka-
nia mia³y charakter towarzyski, czy wrêcz
osobisty i nikt o ich celu nie móg³ wiedzieæ.
Ujawnienie siê by³o niemo¿liwe.

Jak i kiedy powsta³a taka forma s³u¿by
wojskowej - ¿o³nierze pracuj¹cy w kopal-
niach?
To dawne czasy (tu pan Jan pokaza³ nam
ksi¹¿kê wydan¹ przez Komisjê Historyczn¹
Krajowego Zarz¹du Zwi¹zku Represjonowa-
nych ¯o³nierzy Górników pod tytu³em "Ska-
zani bez wyroku". Dowiadujemy siê z niej,
¿e formacja powsta³a w 1949 roku, a wcie-
lani do niej byli poborowi "niepewni politycz-
nie". Rejonowe Komisje Uzupe³nieñ kiero-
wa³y tam osoby, które po zebraniu opinii
Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego i ak-
tywu PZPR mog³yby zaszkodziæ dobremu

imieniu w³adzy ludowej. W pó�niejszych la-
tach jedynym i niepodwa¿alnym kryterium
oceny sta³a siê na mocy porozumienia mar-
sza³ka Rokossowskiego z Ministerstwem
Bezpieczeñstwa Publicznego ocena urzêd-
nika UB (Urzêdu Bezpieczeñstwa).

Co mog³o zawa¿yæ o takiej decyzji?
Nie wiem. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek
siê dowiem. Wiem, ¿e mój ojciec by³ Po-
wstañcem Wielkopolskim. Wiem, ¿e brat po
wyzwoleniu by³ zwolennikiem Stanis³awa Mi-
ko³ajczyka. "W³adza ludowa" przed wybora-
mi chwyci³a go z ulotkami, ale oficjalnie ka-

rany nie by³. Jeden z mamy kuzynów, wal-
cz¹cy jako marynarz podczas II wojny pozo-
sta³ w Anglii. Co� pewnie z tego by³o przy-
czyn¹.

Jak wygl¹da³ taki pobór?
Wiedzieli�my kiedy mamy siê stawiæ do Ko-
mendy Uzupe³nieñ. Od samego pocz¹tku
by³o dla nas tajemnic¹, dok¹d idziemy, Przy-
jecha³ po nas do Bydgoszczy ¿o³nierz- star-
szy sier¿ant w stalowym mundurze i zabra³
ze sob¹. Tylko on wiedzia³, ¿e ma nas do-
starczyæ do Zabrza.

Ilu Was by³o wtedy z Bydgoszczy?
Z Bydgoszczy zabrano nas wtedy 14.

Jak to by³o w takiej "jednostce" przed
przysiêg¹?
Przysiêgê sk³adali�my. 1 pa�dziernika zosta-
³em zabrany do wojska i zosta³em zakwate-
rowany w Zabrzu-Makoszowy. Tam by³ okres
rekrucki i szkolenie bez broni. Przysiêgê mie-
li�my ju¿ 25 pa�dziernika. Karabiny, które
by³y w jednostce mia³y poprzewiercane lufy,
przez co i by³y tylko atrapami. Po przysiê-
dze od razu przyjecha³y samochody i zabra-
no nas na kopalniê. Dostali�my wyposa¿e-
nie górnika, numer cechowy (mia³em numer
492 i zapamiêtam go do koñca ¿ycia) i do
pracy.

Jak d³ugo trwa³a ta s³u¿ba?
W zasadzie 24 miesi¹ce, czyli dwa lata, jed-
nak regu³¹ by³o jej przed³u¿anie. Ja s³u¿y-
³em 27 miesiêcy.

Gdzie pan s³u¿y³?
W kopalni wêgla kamiennego Zabrze -
Wschód, na poziomie 340 metrów. By³o to
normalne wydobycie, normalny pok³ad, tyle
tylko, ¿e pracowali tam ¿o³nierze.

Na jakich stanowiskach Pan pracowa³?
Przeszed³em przez wiele stanowisk górni-
czych - od "rabowania" chodnika, po fedro-
wanie na przodku, podsadzki, do pomocni-
ka kombajnisty.

Czy w czasie s³u¿by zauwa¿yli u pana
zdolno�ci do rze�by?
Ró¿nie to by³o. Mo¿e nie a¿ do rze�by. Zro-
bi³em tam tak¹ z³ot¹ lampê sztygarsk¹.
Chcia³em mieæ pami¹tkê, ale podarowa³em
j¹ dowódcy. Dosta³em za to 6 dni urlopu.

Takiej zap³aty siê Pan pewnie nie spodzie-
wa³?
Szczerze mówi¹c, a¿ takiej to nie. By³a oka-
zja przyjechaæ do domu i sze�æ dni harówki
by³o mniej.

Z tego wynika, ¿e prze³o¿eni mieli ludz-
kie odruchy?
Tam te¿ byli normalni ¿o³nierze. Zastêpca
dowódcy kompanii by³ wspania³ym cz³owie-
kiem. To by³ rodowity Hanys (Sl¹zak) i bar-
dzo fajny ch³op.

Czy z czasów s³u¿by zosta³a jeszcze ja-
ka� pami¹tka?
Tak. Wypi³owa³em or³a, którego zawieszono
w �wietlicy. To zawa¿y³o, ¿e po pracy nie
chodzi³em na zajêcia ogólnowojskowe, a by-
³em dekoratorem �wietlicy. Wykonywa³em
ró¿ne has³a, gazetki itp.

Z przekonania Pan to robi³?
Oczywi�cie ¿e nie, ale tego nie mo¿na by³o
daæ po sobie poznaæ, Takie by³y czasy.

Traktowali was jak wiê�niów?
Gorzej, bo zatrudnieni w kopalni wiê�niowie
traktowani byli na innych zasadach. Odpra-
cowywali 1 dzieñ za 2 dni wyroku. Po pracy
na dole nie mieli innych zajêæ.

Dla was to by³o jednak wojsko, wiêc i dys-
cyplina by³a wojskowa. Prawda?
Tak. Najgorszym by³o to, ¿e tam gdzie nikt
jako cywil nie szed³ pracowaæ, szed³ ¿o³nierz.
On musia³ bo dosta³ rozkaz i nie by³o t³uma-
czenia. Byli�my umundurowani, ale jak?
Mundury nietypowe, z odzysku - po prostu
to, co komu przypad³o - zdezelowane obu-
wie, ró¿ne kolory i odcienie, czy krój mun-
durów.

To jak naprawdê takie wojsko wygl¹da-
³o?
Dziwnie i �miesznie. Powiem taki przypadek.
Gdy przyjecha³em na przepustkê do Byd-
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goszczy, to zaraz przy dworcu zosta³em za-
trzymany przez patrol WSW. Patroluj¹cy
mieli obiekcje do mojego umundurowania.
T³umaczy³em, ¿e tak zosta³em wypuszczo-
ny z mojej jednostki. Nie chcieli wierzyæ.
Dopiero po sprawdzeniu na Komendzie sk¹d
jestem dowódca pu�ci³ mnie wolno.

W wspomnianej ju¿ przez nas ksi¹¿ce jest
rozdzia³ zatytu³owany "Krzy¿ Zwi¹zku
Represjonowanych ̄ o³nierzy Górników".
Czy to chodzi o ten Pana projekt krzy¿a?
Tak, to opisano historiê jego powstania, losy
i symbolikê krzy¿a. Rozdzia³ jest w du¿ej czê-
�ci o mnie.

A jak on wygl¹da?
Krzy¿ ma wymiary 44x44 (mm). Jego skrzy-
d³a s¹ z bia³ej porcelany z pionowym napi-
sem "1949 1959", czyli lata istnienia batalio-
nów kopalnianych. Na poziomych skrzyd³ach
skrót nazwy Zwi¹zku "ZR ¯G" Bia³y kolor
oznacza niewinno�æ - powo³ani i wcieleni bez
s¹du i wyroku. W �rodku krzy¿a na czerwo-
nej elipsie jest ogólnowojskowy orze³ sre-
brzysty z tarcz¹ i koron¹. Z naro¿ników krzy-
¿a wychodz¹ z³ote promienie symbolizuj¹ce
poleg³ych na stanowiskach ¿o³nierzy. Wata¿-
ka o szeroko�ci 40 mm jest czterokolorowa.
Od lewej s¹ to kolory: zielony, bia³y, czerwo-
ny i czarny. Stanowi¹ po³¹czenie barw naro-
dowych (bia³o-czerwony) z barwami górni-
czymi (zielono-czarne)

Czê�ciowo ju¿ o tym mówili�my - zainte-
resowania rze�b¹ ...
Tak. To jest obecnie drugie moje najwa¿niej-
sze zajêcie. To mnie "trzyma" - tak napraw-
dê.

Sk¹d wziê³o siê to zainteresowanie?
Zami³owanie do drewna mia³em od dziecka.
Chyba trochê po ojcu, który by³ ko³odziejem.

Czy pamiêta Pan swoj¹ pierwsz¹ rze�bê?
Oczywi�cie. To by³ Lenin wyrze�biony w my-
dle (�miech). Jego ³atwo siê rze�bi³o, bo by³
³ysy. To by³o wtedy, gdy moja córka chodzi³a
do pierwszej  klasy Szko³y Podstawowej na
Hetmañskiej. By³o takie zapotrzebowanie.
Dzieci musia³y przecie¿ znaæ wodza rewo-
lucji. Ale mam jeszcze co� z dawnych cza-
sów. Jak by³em w brygadach SP (S³u¿ba
Polsce) kopali�my w Swidniku rowy do ga-
szenia wapna. Tam bardzo p³ytko zalega³
piaskowiec. Po jego wyschniêciu "wydrapa-
³em" sobie tak¹ pami¹tkê (tu obejrzeli�my
kawa³ ska³y z napisem SP). To pochodzi z
1951 roku. Z tego piaskowca zrobi³em kole-
dze krzy¿ harcerski.

Na wystawie, podczas V Fordoñskiego
Festynu Maryjnego demonstrowa³ pan fi-
gurê umêczonego Jezusa.
Ka¿da rze�ba przedstawia jaki� symbol. Ma
w sobie co� szczególnego. W tym przypad-
ku symbolizuje ona w³a�nie te dawne czasy
z kopalni. Podstawa - cokó³  imituje bry³ê
wêgla, z której wy³ania siê bia³y Chrystus.
Bia³y dlatego, ¿e wszyscy byli�my tam nie-
winnie mêczeni. Od Niego wychodz¹ promie-
nie symbolizuj¹ce tych, co nie prze¿yli tej
katorgi (tu pan Jan wzruszony wspomnienia-
mi wstrzyma³ na chwilê opowiadanie). Ta
rze�ba jest dla mnie najcenniejsza. Zosta³a

po�wiêcona w Warszawie przez kapelana
naszego Zwi¹zku - ks. mjra Marka Karczew-
skiego 6 grudnia 1998, w dniu po�wiêcenia
sztandaru naszego Okrêgu. Ten Chrystus
mia³by wiele do opowiedzenia, bo tylko na-
prawdê On, Jedyny Bóg wie co�my prze¿yli.

Jak ten trudny okres odbi³ siê w dalszym
pañskim ¿yciu?
To spowodowa³o ogromne rozczarowanie do
wyzwolonej Ojczyzny. Przez ca³y czas oku-
pacji, pomimo trudno�ci chodzi³em do pol-
skiej szko³y, ucz¹c siê wprawdzie po nie-
miecku. Na Czy¿kówku w szkole by³y klasy
polskie i niemieckie. My, z polskich klas mie-
li�my poziom o wiele ni¿szy. Du¿o czasu
zabiera³o nam zbieranie zió³ dla szko³y. Po
wyzwoleniu, jako m³ody cz³owiek, chêtnie

wzi¹³em udzia³ w szeregach S³u¿by Polsce.
Chcia³em i�æ do wojska. To by³ taki zryw,
m³odego cz³owieka, aby byæ prawdziwym
¿o³nierzem. Co by³o pó�niej opowiedzia³em.

A obecnie?
Pewna rekompensata nast¹pi³a. Pozwolono
powo³aæ Zwi¹zek. Mamy prawo do zrzesza-
nia siê i spotkañ. Jednak kto i co mo¿e nam
zwróciæ prze¿yty koszmar -  pewnie nikt i nic.

Poza rze�bami zwi¹zanymi z prze¿ytymi
czasami ma pan wiele innych. Sk¹d siê
bior¹ pomys³y, tematy, natchnienie?
Dla mnie ka¿dy kawa³ek drewna posiada ju¿
swój kszta³t, jaki powinien otrzymaæ, posia-
da swoj¹ "duszê". Ju¿ na pocz¹tku wiado-
mo, co z tego mo¿e byæ.

Na pierwszy rzut oka mo¿na powiedzieæ,
¿e wszystkie pañskie rze�by s¹ podob-
ne. Wygl¹da na to, ¿e maj¹ wspólnego
ojca.
Wspólnego ojca to pewnie tak, bo wykona-
ne przez tê sam¹ osobê. Mo¿e nawet wspól-
n¹ krew, bo nieraz cz³owiek siê skaleczy. Ale
na pewno ka¿da jest inna.

Czy ³atwo jest rozstaæ siê ze swoim dzie-
³em?
Rozstanie jest trudn¹ decyzj¹. Owszem, po-
daruje siê co�  komu�, ale to wymaga prze-

my�lenia. Powiem co� innego. Wieczorem,
po pacierzu, zanim udam siê do ³ó¿ka, to
muszê na nie popatrzeæ, przyjrzeæ siê im,
jakby porozmawiaæ.

Czy to prawda, ¿e ka¿da rze�ba posiada
swoj¹ duszê?
W dos³ownym znaczeniu oczywi�cie nie, ale
co� podobnego jest. W ka¿dej zawarty jest
jakie� autorskie przes³anie, jaka� my�l.

Mieszka Pan jak wiêkszo�æ nas w podob-
nym mieszkaniu, Gdzie pan rze�bi?
Z grubsza w piwnicy, a wykoñczenie robiê w
kuchni.

A co na to ¿ona?
Mam wspania³¹ ¿onê i jak dotychczas nic nie
mówi. A poza tym codziennie siê nie rze�bi.

Musi byæ do tego odpowiedni dzieñ?
Ka¿dy dzieñ mo¿e byæ dobrym, jak jest na-
tchnienie. Gdy go brak, nic siê nie zrobi. Na
si³ê nie mo¿na rze�biæ, bo nie wyjdzie to, co
zamierzamy wykonaæ. Mo¿e wydawaæ siê
dziwne, ale nawet z grubsza ociosaæ jaki�
klocek jest trudno, gdy brak natchnienia.

Jakich narzêdzi u¿ywa rze�biarz w drew-
nie?
Takich, jakie akurat potrzebne - siekierê, pi³ê
i ró¿ne d³utka. Do tego dochodzi papier �cier-
ny, czasem pêdzelki.

Z jakiego drewna powstaj¹ rze�by?
Lipa. To najbardziej odpowiednie drewno do
tej pracy. Mówi siê, ¿e lipa jest miêkka, ale
to ró¿nie mo¿na na t¹ miêkko�æ patrzeæ. Jed-
nak lipowe drewno posiada w sobie olejki
eteryczne. Ono a¿ pachnie. Te olejki powo-
duj¹, ¿e ono siê nie kruszy. Mo¿na w nim
pracowaæ wzd³u¿ i w poprzek w³ókien i za-
chowuje siê tak samo. Pozwala to na wyko-
nanie bardzo drobnych szczegó³ów.

By³ Pan czynnym uczestnikiem tegorocz-
nego Festynu. Czy taka forma to dobry
pomys³ na kulturalne spêdzenie czasu i
na ewangelizacjê?
Uwa¿am, ¿e festyny powinny odbywaæ siê
czêsto. To dobre zw³aszcza tu, gdzie m³o-
dym ludziom ma³o siê oferuje. Nie chodzi
zreszt¹ o sam¹ m³odzie¿, bo festyn to mo¿-
liwo�æ zabawy dla wszystkich.

Co s¹dzi Pan o budowie Domu Jubile-
uszowego?
To co zamierza osi¹gn¹æ ks. Krzysztof, to
wspania³a rzecz. Skorzystaæ z tych dobro-
dziejstw bêdzie móg³ w zasadzie ka¿dy z
nas, to jest co� bardzo potrzebnego.

A gdyby tak by³ pomys³ powstania w
Domu Jubileuszowym pracowni rze�biar-
skiej?
Chêtne pomóg³bym swoimi do�wiadczenia-
mi. Warunek stawia³bym jeden, musia³oby
by³o drewno. M³odzi s¹ zainteresowani i chêt-
nie poznaj¹ tajniki tej sztuki. Widzia³em to
osobi�cie, bêd¹c na spotkaniu w szkole pod-
stawowej.

Sk¹d Pan pozyskuje drewno?
Z bardzo wielu �róde³. Od znajomych, przy-
jació³, kolegów. Czasem przywo¿¹ je z odle-
g³ych krañców województwa, bo akurat tam
gdzie� piorun roz³ama³ jak¹� lipê. Wszystko
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chêtnie przyjmujê i wykorzystujê.

Od czego rozpoczyna siê rze�bienie?
Jak ju¿ wspomnia³em od pozyskania mate-
ria³u, a pó�niej od pomys³u. Gdy jest pomys³,
to w kawa³ku klocka ju¿ widaæ postaæ. Wi-
daæ, choæ on nie jest jeszcze nawet wstêp-
nie obrobiony. Wtedy rozpoczyna siê rze�-
bienie. Rze�bi siê ca³¹ postaæ dooko³a. Nie
mo¿na wykonaæ rze�by w poszczególnych
elementach, np. najpierw g³owa, pó�niej rêce
itp. Nie otrzyma siê wówczas odpowiednich
proporcji.

Oprócz tych które widzieli�my na wysta-
wie ma Pan tu jeszcze wiele innych rze�b.
Jest Bydgoska £uczniczka, jej siostra, pa-
tronka naszego regionu (taka moja propo-
zycja). S¹ Adam i Ewa, kilkana�cie �wi¹t-
ków i wiele innych. Ten du¿y Chrystus ukrzy-
¿owany (który by³ na wystawie) bêdzie prze-
znaczony dla Szko³y Katolickiej której dyrek-
torem jest ks. ks. Tomasz Cyl.

Powsta³a na jego na zamówienie?
Nie. To bêdzie podarunek dla niego. Ks. To-
masz jest naszej rodzinie bliski.

Jak dosz³o do powstania rze�by przed-
stawiaj¹cej Dolinê �mierci?
To w zamy�le mia³o byæ przedstawienie eg-
zekucji na Starym Rynku w Bydgoszczy. Z
tego pomys³u zrodzi³a siê rze�ba Dolina
�mierci, jako miejsce straceñ. Postaci - sym-
bolizuj¹ zabitych tu przedstawicieli ró¿nych
stanów i zawodów oraz zachowanie siê lu-
dzi w obliczu �mierci. Widzimy, ¿e jeden ma
rêce wzniesione wysoko, inny modli siê, jesz-
cze inny trzêsie ze strachu.

Serdecznie dziêkujemy za rozmowê. ¯y-
czymy Panu wielu pomys³ów,  udanych
rze�b i materia³u na nie, a tak¿e zdrowia i
si³ do dalszej twórczej pracy.
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê za odwiedziny i
pamiêæ, oraz za mo¿liwo�æ prezentacji swo-
ich prac na Festynie.

rozmawiali Mietek i Krzysztof

Od redakcji:

Rozmowê  przeprowadzono w Bydgoszcyz
6 czerwca 2001 roku,  foto - Mietek
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Jest  taki dzieñ kiedy Mi³o�æ Cia³em siê
staje Bêd¹c kilka lat temu na przedmie�ciu
Kielc natrafi³em na drewniany, zabytkowy ko-
�ció³ek. Przy nim, u stóp drewnianego krzy-
¿a tabliczka z napisem: "Có¿ wiêcej mog³em
uczyniæ". Przypominaj¹c sobie te s³owa my-
�lê, ¿e mo¿na by je wypisaæ na drzwiczkach
ka¿dego tabernakulum. Krzy¿ i Eucharystia
- dwie rzeczywisto�ci, które zdaj¹ siê wo³aæ
do nas: "có¿ wiêcej mog³em uczyniæ", aby-
�cie zrozumieli, ¿e was do koñca umi³owa-
³em? Nie wystarcza³o Mu, ¿e dzieli³ nasz,

ludzki los narodzenia w nêdzy, a¿ po hanieb-
n¹ �mieræ. Przyszed³ do swoich, a swoi Go...
ukrzy¿owali. Zapragn¹³ wej�æ w nasze dzie-
je na zawsze, zapragn¹³ wej�æ w ¿ycie ka¿-
dego cz³owieka, aby�my mogli kiedy� sta-
n¹æ razem z Nim przed Ojcem. On z³o¿y³
Ojcu samego siebie w Ofierze za nas, za
mnie, za Ciebie. Mo¿e tak na co dzieñ nie
zdajemy sobie z tego sprawy, ale zastana-
wiaj¹c siê dojdziemy do przekonania, jak
niepojêty jest wymiar Eucharystii. Przecie¿.
w ka¿dej chwili, gdzie� na �wiecie, sprawo-
wana jest Naj�wiêtsza 0fiara. Gdy zasypia-
my, na drugiej pó³kuli zaczyna siê nowy
dzieñ. Stale tysi¹ce kap³anów podchodzi do
o³tarzy, ¿eby z³o¿yæ Bogu ofiarê, w której
Chrystus zawsze przemienia chleb w swoje
Cia³o, a wino w swoj¹ Krew. On nigdy nie
odmawia, nigdy nie powie: "mo¿e nie teraz,
mo¿e trochê pó�niej". Ta gotowo�æ Boga na
ka¿de  nasze wezwanie powinna pewnie nas
zawstydziæ. Wiemy przecie¿, jak czêsto nad-
u¿ywamy powiedzenia "nie mam  czasu" by
odepchn¹æ kogo�, kto oczekuje od nas po-
mocy, czy dobrego s³owa. Wydaje siê nie-
raz, ¿e przez dwa tysi¹ce lat zbyt ma³o sko-
rzystali�my z lekcji, jak¹ daje nam obecno�æ
Chrystusa w Eucharystii.

Zauwa¿my, ¿e On siê nie narzuca, nie
ingeruje na si³ê w nasze ¿ycie, nasze spra-
wy. On po prostu JEST zawsze gotowy, by
wys³uchaæ, pomóc, pokrzepiæ. On Sw¹ Mi-
³o�ci¹ i gotowo�ci¹ wskazuje nam, ¿e takiej
obecno�ci drugiej osoby potrzeba nam za-
wsze stokroæ wiêcej, ni¿ modnych obecnie
deklaracji, zobowi¹zañ, zapewnieñ, ustaw,
ankiet, czy mo¿e nawet w�cibskich pytañ.
Jednak On zawsze gotowy dla nas, da³ nam
te¿ wa¿ne zadanie. Ustawi³ nam poprzecz-
kê ¿ycia na wysoko�ci Swojej Mi³o�ci mó-
wi¹c: "To jest moje przykazanie, aby�cie siê
wzajemnie mi³owali tak, jak Ja Was umi³o-
wa³em".  A On przecie¿ umi³owa³ nas do koñ-
ca, bo odda³ za nas swoje ¿ycie na krzy¿u.

Czy¿ mo¿na wyobraziæ sobie wiêksz¹ mi-
³o�æ? Równie¿ z mi³o�ci dla nas za³o¿y³ Swój
Ko�ció³, pozosta³ z nami po wszystkie dni w
Eucharystii, aby�my nie byli osamotnieni.
Dlatego, dziêkuj¹c Mu za ten dar Ko�ció³
ustanowi³ uroczysto�æ: Jego Cia³a i Krwi,
zwan¹ uroczysto�ci¹ Bo¿ego Cia³a. W tym
dniu mamy okazjê g³êbiej zastanowiæ siê nad
t¹ Tajemnic¹ i g³êbiej j¹ prze¿ywaæ. W tym
dniu Chrystus, pod postaci¹ Chleba, niesio-
ny w monstrancji rêkami kap³ana wyszed³ ku
nam. Przyszed³ do Ciebie, do mnie, przy-
szed³ do nas wszystkich.

Przechodz¹c naszymi ulicami pomiêdzy
naszymi domami zbli¿a³ siê do ka¿dego z
nas. Przyszed³ do naszych bliskich, do tych,
na których nam bardzo zale¿y, jak i do tych,
których sam widok psuje nam dobry humor:
Przyszed³ do niewinnych dzieci, do ludzi
majêtnych, ³adnie ubranych, jak i do bied-
nych bezrobotnych, samotnych, czy "niedo-
mytych" bezdomnych, lub tzw. ludzi "z mar-
ginesu spo³ecznego", których my, "porz¹dni

ludzie" wolimy omijaæ z daleka, On szed³ uli-
cami, a my? Czy szli�my razem z Nim, aby
zamanifestowaæ publicznie przywi¹zanie,
poparcie i mi³o�æ do Niego i bli�nich, czy te¿
siedzieli�my wygodnie na balkonach przy
kawce i ciastku, a mo¿e czym� innym, i ogl¹-
dali�my z daleka "folklorystyczn¹ demonstra-
cjê"? Czy przybrali�my nasze mieszkania w
emblematy religijne, udekorowali�my od-
�wiêtnie nasze domy, czy te¿ korzystaj¹c z
wolnego od zajêæ codziennych dnia urz¹dzi-
li�my pranie i wywiesili�my do wyschniêcia,
aby On widzia³, jak ciê¿ko musimy pracowaæ
na tym ³ez padole? Mo¿e znajdziemy inne
wyt³umaczenie: przecie¿ procesja nie prze-
chodzi³a ko³o mnie, sz³a inn¹ tras¹, to po co
dekorowaæ? Zapominamy jednak, ¿e to ON
jest Stworzycielem i wszystko co nas ota-
cza, razem z nami to Jego w³asno�æ. On
przychodzi do Swego i jest wszêdzie po�ród
nas, tylko jak My Go przyjmujemy? On siê
nie narzuca, ale te¿ nikogo siê nie brzydzi,
przed nikim siê nie wzdryga. Oby�my w na-
szym stopniowaniu i ocenie innych nie wy-
³¹czyli Jego poza nawias naszego ¿ycia.

Tak ³atwo przecie¿ potrafimy oceniaæ,
os¹dzaæ, a dopiero potem "ewentualnie"
darzyæ sympati¹. A przecie¿ On z Mi³o�ci dla
nas pozosta³ z nami i Chlebem siê sta³! Za-
stanówmy siê chwilê i zapytajmy Jego i sa-
mych siebie: Dlaczego Ty, Panie tak mnie
kochasz? Czy zas³u¿y³em na to?

KFAD

Cia³o i Krew

MI£O�Æ SIÊ STAJE

NA
BO¯E CIA£O

Dzi� gromadzimy siê przy
Eucharystii, aby podziêkowaæ
Chrystusowi za tê Jego cich¹
obecno�æ i za to, ¿e jest tak
³atwo dostêpny dla nas.

B³agajmy, aby wzbudzi³ w
naszych sercach tyle wiary,
by�my podchodzili do Niego
jak g³odni do chleba, spra-
gnieni do dobrego wina; jak
chorzy do lekarza, który na
pewno uleczy; jak samotni do
przyjaciela; jak ludzie czeka-
j¹cy na �mieræ do przewodni-
ka, który zna klucze od bra-
my �mierci.

ks. Micha³ Czajkowski
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 "Jeste�cie stró¿ami poranka" - s³owa te
sta³y siê has³em przewodnim X Forum M³o-
dzie¿y Akademickiej w Czêstochowie. Od-
bywa³o siê ono od 10 do 12 maja i poprze-
dza³o 65 Pielgrzymkê Akademick¹ na Jasn¹
Górê.

Na Forum przyje¿d¿aj¹ przedstawi-
ciele o�rodków Duszpasterstwa Akademic-
kiego z ca³ej Polski. W tym roku zjawi³o siê
ponad 100 przedstawicieli. Z naszego o�rod-
ka pojecha³o 5 osób. Przez trzy dni próbo-
wali�my w duchu s³ów Ojca �wiêtego odpo-
wiedzieæ sobie na pytanie "co to znaczy byæ
stró¿em poranka". Pomaga³y nam w tym
konferencje, dyskusje i wyk³ady�

Wszystko zaczê³o siê 10 maja o go-
dzinie 19.00 wspóln¹ kolacj¹. Zaraz po niej
udali�my siê wszyscy na spotkanie z Nasz¹
Matk¹ do Jasnogórskiej Kaplicy. Zawierzyli-
�my Jej nas samych, nasze rodziny. Prosili-
�my, by pomog³a nam jak najlepiej prze¿yæ
czas,  który zosta³ nam dany.

Po powrocie nast¹pi³a prezentacja Dusz-
pasterstw Akademickich, okre�lony zosta³
cel naszego wspólnego spotkania. Po krót-
kim wprowadzeniu odmówili�my wspólnie
Nieszpory i udali�my siê na zas³u¿ony od-
poczynek.

11 maja po wspólnej Jutrzni i �nia-
daniu odby³ siê pierwszy wyk³ad zatytu³owa-
ny "Kobiet¹ i mê¿czyzn¹ stworzy³ ich". Wy-
g³oszony zosta³ przez ma³¿eñstwo - Jana i
Ma³gorzatê Wilków. Nietrudno siê domy�leæ,
i¿ mówili o ma³¿eñstwie. Próbowali udowod-
niæ, i¿ ma³¿eñstwo, wbrew wielu opinii, nie
zabija mi³o�ci. Sakrament ten daje mo¿li-
wo�æ wzrostu w mi³o�ci wzajemnej. Mi³o�æ
to proces, który siê dzieje. Dlatego, dziêki
dynamiczno�ci tego procesu nie ma mowy
o �mierci mi³o�ci po zawarciu sakramentu
ma³¿eñstwa, który jest fundamentalnym po-
wo³aniem mê¿czyzny i kobiety. Istniej¹ trzy
prawdy o ma³¿eñstwie pierwsza z nich to
opuszczenie. Cz³owiek odchodzi z domu ro-
dzinnego, opuszcza go - staje siê darem dla

drugiej osoby. To opuszczenie musi najpierw
dokonaæ siê w sercu. Druga prawda to przy-
³¹czenie. Odpowiada ono mi³o�ci, która jest
ca³kowitym darem osoby dla osoby. W³a�nie
ten dar domaga siê wyboru mi³o�ci - "Ko-
cham ciê i chcê aby twoje szczê�cie sta³o
siê celem mojego ¿ycia". Ostatnia - trzecia
prawda to stanie siê jednym cia³em. Mi³o�æ
wyra¿ana jest poprzez gesty. Szczytowym
gestem jest wspó³¿ycie seksualne, które nie
ma budowaæ mi³o�ci, a jedynie j¹ wyra¿aæ.
Mi³o�æ ma³¿onków ma byæ odzwierciedle-
niem mi³o�ci Chrystusa do Ko�cio³a.

Drugi wyk³ad - "Etyka w �wietle no-
wych odkryæ" - wyg³osi³ prof. dr hab. med.
W³adys³aw Nasi³owski. W swym wyst¹pie-
niu zaznaczy³ jak bardzo rozwój nauki inge-
ruje w nasze ¿ycie. Nie ma praktycznie dzie-
dziny ¿ycia, w której tego rozwoju nie do-
strzegamy. Sam rozwój nauki nie jest czym�
z³ym. Z³o jest wynikiem niew³a�ciwego po-
kierowania rozwoju nauki lub niew³a�ciwe-
go u¿ycia nowych odkryæ naukowych.

Po tym wyk³adzie przeszli�my na wspól-
n¹ Eucharystiê. Kazanie wyja�ni³o nam
wszystkim, co znaczy "Byæ stró¿em poran-
ka". Jak wiadomo zadaniem stró¿a jest pil-
nowanie jakiego� dobra. My tak¿e jeste�my
do tego wezwani. Mamy staæ na stra¿y war-
to�ci. Musimy u�wiadomiæ sobie czego strze-
¿emy i broniæ warto�ci, zasad u progu Trze-
ciego Tysi¹clecia. Mamy byæ stró¿ami poran-
ka - rodz¹cego siê Nowego Wieku. Ka¿dy z
nas odpowiada³, sam sobie, na pytanie - czy
ja wiem czego strzegê, czy jestem stró¿em?

Po Mszy �wiêtej i obiedzie odby³a siê
dyskusja panelowa zatytu³owana "Oto czy-
niê wszystko nowe - nowe czasy, nowi lu-
dzie, nowa ewangelizacja". Wziêli w niej
udzia³ prof. Julian Gêbalski - rektor Akade-
mii Muzycznej z Katowic, mgr Wardecki oraz
O. Jan Góra. Na samym pocz¹tku dyskutanci
odpowiadali na pytanie, czym jest nowo�æ -
próbowali nowo�æ zdefiniowaæ. Mo¿na by³o
us³yszeæ m.in., ¿e nowo�æ to czerpanie tego,
co najlepsze z tego, co za nami. Jest to ci¹-
g³e odkrywanie czego�. Nowe to obowi¹zek
kreatywno�ci. Bóg stwarza a cz³owiek two-
rzy. Nowo�æ to �wie¿o�æ - nowy zapa³, prze-

konanie, ¿e mo¿na lepiej z nadziej¹. Ponie-
wa¿ nowe nie rodzi siê z niczego i pokolenie
pokoleniu przekazuje sw¹ m¹dro�æ wa¿na
jest w tym rola ojca. Ojcostwo jest wiêc da-
waniem ale takim by inni potrafili wzi¹æ. Oj-
costwo, zarówno fizyczne jaki to duchowe
wymusza kreatywno�æ.

Po po³udniu odby³y siê spotkania w
grupach tematycznych. Ka¿dy wybiera³ so-
bie jaki� temat, by w gronie kilkunastu osób
dzieliæ siê swoimi przemy�leniami. Tematy
by³y ró¿ne np. "Id� poszukaj swego lata, nie-
chaj w sercu kwitnie maj", ¯ycie cz³owieka
w �wietle z³udzeñ - kultura mediów, Wolno�æ
- Wiara nam j¹ odbiera czy jest jej �ród³em?,
Mi³o�æ, ma³¿eñstwo, rodzina, mamy ambicje
byæ �wiêtymi.

Wieczorem natomiast odby³ siê wie-
czór integracyjny, podczas którego mieli�my
okazjê obejrzeæ kabaret, zatañczyæ menu-
eta, pop³ywaæ okrêtem� Mieli�my te¿ "swoje
piêæ minut". Zaprezentowali�my skecz opo-
wiadaj¹cy o wynikach badañ dotycz¹cych
posiadania przez muchê nóg na rozwój jej
s³uchu.

12 maja rozpoczêli�my dzieñ od
Jutrzni i wspólnego �niadania, po którym
odby³ siê ostatni wyk³ad "Dzieci strze¿cie siê
fa³szywych bogów" wyg³oszony przez O.
Jordana �liwiñskiego. Swoj¹ uwagê skon-
centrowa³ O. Jordan na Nowych Ruchach
Religijnych i Magicznych. podzieli³ je na gru-
py. Mówi³ tak¿e o zagro¿eniach jakie nios¹
te Ruchy.

Zaraz po wyk³adzie nast¹pi³o podsumo-
wanie Forum i pracy w grupach. Nasze "by-
cie razem" zakoñczyli�my modlitw¹ Anio³
Pañski.

Zakoñczy³o siê Forum w Czêstocho-
wie, jednak to, co tam us³yszeli�my nadal w
nas ¿yje. Chcemy podzieliæ siê tym, co otrzy-
mali�my organizuj¹c w pa�dzierniku Akade-
mickie Dni M³odych. Nie mo¿emy zmarno-
waæ czasu, który tam prze¿yli�my musimy
byæ "stró¿ami poranka", wezwanymi do ci¹-
g³ej kreatywno�ci. Mówimy serdeczne "Bóg
zap³aæ" tym wszystkim dziêki, którym dane
nam by³o prze¿yæ wspania³y czas Forum.

ANIA

Forum m³odzie¿y akademickiej

�JESTE�MY STRÓ¯AMI PORANKA�



�Nigdy nie zaga�nie�

ITALIA 2001
W niedzielê dnia piêknego, dwudziestego
maja
Pewna grupa pielgrzymów w drogê siê
wybra³a
Pragnê teraz w tych kilku wierszowanych
strofach
Powiedzieæ o ich szczê�ciach, a tak¿e
k³opotach
Z parafii fordoñskiej z Bydgoszczy wyje-
chali
A wielu by³o takich, którzy ich ¿egnali
Na rozpoczêcie drogi ka¿dy siê przedsta-
wi³
I najwa¿niejsze punkty w ¿yciorysie
zdradzi³
Pad³o imiê i zawód " to the microfono "
I od razu wiadomo, jakie jedzie grono
Celniczka na granicy te¿ nas poznaæ
chcia³a
Lecz gdy wziêta paszporty bardzo siê
zdumia³a
Oto na jednym zdjêciu dziecko zobaczy³a
A z ty³u autobusu m³odzian siê wychyla
"Hmm, wyrós³ trochê", pani siê u�miecha
Przegl¹da inne fotki niespodzianka czeka
Jest d³ugow³osy Wojtek i Asia z lokami
Ale ruszamy dalej bo droga przed nami
Profesor góraleczkê czasem zagaduje
I u�miech na jej twarzy szybko wywo³uje
W poniedzia³kowy wieczór do Turynu
wje¿d¿amy

I naszej Kasi Krawiec wszêdzie wygl¹da-
my
Jej kuchnia okazuje siê bardzo funkcjonal-
na
S³u¿y jako kaplica i jako jadalnia
Wtorek nam up³ywa na drodze do Rzymu
Pragnê to opisaæ, nie mogê znale�æ rymu
Nagle nasz autobus zje¿d¿a z autostrady
I nawet nasz pan Jurek nie ma na to rady
Patrz¹ pod maskê: kierowcy i Wojtek i
Rafa³
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A ksi¹dz Krzysztof rozmy�la: "Kto tu figla
p³ata ?!"
Mo¿e pan co� poradzi panie profesorze
Niestety, nawet ksi¹dz proboszcz tutaj nie
pomo¿e
Zjawia siê policja, gdzie� "telefonire"
I pomoc drogowa przyje¿d¿a za chwilê
Spostrzeg³szy jakiej rangi w�ród nas s¹
osoby
Proponuj¹ lawet¹ przebyæ trochê drogi
My na to oczywi�cie chêtnie przystajemy
I do serwisu iveco w ten sposób jedziemy
Tam sympatyczny piknik sobie urz¹dzamy
I na naprawê auta cierpliwie czekamy
Rafa³ z psem Marianem w mig siê zaprzy-
ja�nia
Asia zdziera kolano - z krawê¿nika spad³a
Gdy nasz autobusik gotowy do drogi
Ruszamy, by nied³ugo przekroczyæ Rzymu
progi
Trafiæ na miejsce noclegu pomagali piloci
Skrêcamy ci¹gle w prawo za rad¹ Paw³a i
Gosi
Profesor komentuje, �Tutaj ju¿ byli�my�
Jednak po pewnym czasie do celu dotarli-
�my
�roda w pamiêci wszystkich na zawsze
zostanie
Bo dnia tego mieli�my z Ojcem �wiêtym
spotkanie
Nas wpuszczaj¹ szybko gorzej jest z kijami

No bo wej�æ nie wolno na plac z transpa-
rentami
Pó�niej na my�lenie nad has³em przyszed³
czas
Lecz niestety pomys³u nie mia³ ¿aden z
nas
Wtem nagle Asia dozna³a ol�nienia
Przecie¿ �Mamy kamienia do po�wiêcenia�
Jednak inne zdanie wykrzyczeæ mamy
chêci
�Chcemy byæ �wiêci bydgoscy studenci!!!�
Ka¿dy w d³oni �ciska niebiesk¹ karteczkê

Rok Prymasa Stefana Wyszyñskiego

AUTORYTET

***
S³owa nieuwa¿ne s¹ jak puste pude³ka

z nieczytelnymi napisami. Modlitwa rozpro-
szona to stos pustych pude³ek. Có¿ wart
magazyn z pustymi pude³kami? Kto siê tu
po¿ywi?

***
By³a� w Wieczerniku Zielonych �wi¹t

w�ród Aposto³ów, jak by³a� w Betlejem w�ród
pasterzy. Bo w Wieczerniku rodzi³ siê Ko-
�ció³ - Chrystus, jak w Betlejem rodzi³ siê
Chrystus Cz³owiek. Niemowlêcemu Ko�cio-
³owi tak potrzebna by³a Matka, zdolna, go
wypielêgnowaæ. I dlatego by³a� w Wieczer-
niku Zielonych �wi¹tek, w tym Betlejem Ko-
�cio³a Powszechnego. Jak wielk¹ ³ask¹ dla
Ko�cio³a by³o Twoje macierzyñstwo, od po-
cz¹tków narodzenia Ko�cio³a! Jak Bóg jest
delikatny, ¿e ani na chwilê nie pozostawia
nas bez Matki ...

***
Najwiêksza nieznana cz³owieka: serce.

Tak wspania³e, ¿e Bóg o nie zabiega. Tak
potê¿ne, ¿e mo¿e oprzeæ siê mi³o�ci
Wszechmocnego, tak md³e, ¿e chwyta je w
sieci niejedna s³abo�æ. Tak szalone, ¿e mo¿e
zburzyæ wszystko szczê�cie i wszelki ³ad.
Tak wierne, ¿e nie zdo³a go zraziæ nawet
przewrotna niewierno�æ. Tak naiwne, ¿e idzie
na lep ka¿dej s³odyczy.

Tak pojemne, ¿e pomie�ci w sobie
wszystkie sprzeczno�ci. I to - niemal - w ka¿-
dym cz³owieku, i to - niemal w jednym drgnie-
niu oka...Ale cz³owiek stokroæ wspanialszy,
bo zdo³a nim rz¹dziæ..

A Bóg? On jeden zna drogi do najbar-
dziej tajemniczego serca. I dlatego na krzy-
¿u cz³owiek otworzy³ Serce Boga, aby po-
znaæ Jego "zamys³y" -"cogitationes".

My�li kardyna³a S. Wyszyñskiego z dnia:
5.V.1954, �roda i 1.VI.1954, wtorek z "Zapi-
sków Wiêziennych" wybra³a

REDKA
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I pizzê z frutti di mare pó�niej nam serwuj¹
Krótko po pó³nocy do Wenecji wje¿d¿amy
A tam kilka godzin na zwiedzanie mamy
Na s³ynnym placu S. Marko. gdzie� oko³o
drugiej
Zjawia siê m³ody mê¿czyzna, co sprzedaje
ró¿e
Profesor co� tam liczy potem siê targuje
Na koniec ze swej kieszeni portfelik
wyjmuje
Dalej nastêpuje ceremonia wrêczania
Buziak za ró¿yczkê - taka jest wymiana
Szukamy gdzie� kafejki by napiæ siê kawy
W³oska cappucino oto co siê marzy
1 choæ druga w nocy, zamykania pora
To nikt nie odmówi na pro�bê doktora
Czekolada. winko albo cappucino

I po lodzie, ka¿dy idzie z super min¹
Kilka godzin nocnych przeró¿nie spêdza-
my
Ci �pi¹ w autobusie inni pod chmurami
No a trzy osoby do centrum wracaj¹
Widaæ na spacery wci¹¿ ochotê maj¹
Ania ju¿ tak sprawnie po uliczkach pryka,
¯e mo¿e tu pracowaæ w roli przewodnika
U podnó¿a Alp Mszê �wiêt¹ prze¿ywamy
Jest milka, piêkne s³oñce i góry nad nami
A nocy sobotniej granicê przekraczamy
Obawy budzi Rafa³, dziecko jedzie bez
mamy !'?
Raz ka¿¹ nam wysiadaæ, paszporty
zabieraj¹
W koñcu, choæ bez "dwa-Euro" dalej
przepuszczaj¹
W niedzielê rano w Rabce ¿egnamy
góraleczkê
Zawsze uprzejmy Wojtek poda walizeczkê
Ostatni d³u¿szy postój mamy w Czêstocho-
wie
Ka¿demu z nas Madonna co� do serca
powie
A kiedy do drogi busik siê szykuje
Nasza pani doktor serniczkiem czêstuje
Ksi¹dz pra³at za� sypie dowcipy z rêkawa
Profesor mu wtóruje i te¿ opowiada
I jeszcze kilka godzin, przed nami droga
prosta
Wieczorem nas przywita ziemia nasza

bydgoska
A ja my�lê, ¿e teraz jest stosowna chwilka
By wypowiedzieæ g³o�no podziêkowañ
kilka
Ksiêdzu pra³atowi, panu profesorowi
Za opiekê nad nami i umilenie drogi
Niech do dwóch Añ i Gosi dojdzie pozdro-
wienie
Za piêkne dla nas wszystkich modlitw
prowadzenie
Cieszymy siê ogromnie, ¿e by³y z nami
zwyciê¿czynie
Niech Wandzi, Adze i Tereni ¿ycie piêknie
p³ynie
A teraz dla kapeli: Asi, Wojtka i Rafa³a
S³ów mi³ych kilka bo nam piêknie gra³a
Sw¹ delikatno�ci¹ obdarowywa³a nas

Kamila
A teraz nadchodzi dla kierowców chwila
Wiêc za przejechany ka¿dy kilometr drogi
Dziêkujemy piêknie cierpliwemu Jurkowi
I Paw³owi tak¿e za jego za kó³kiem
siadanie
Za wszelkie tankomaty. a i dróg szukanie
Na koniec jeszcze jedna persona zosta³a
Której podziêkuje teraz bardzo grupa ca³a
Ksiêdzu Krzysztofowi za pielgrzymki
zorganizowanie
Za: faksy, telefony, szlaków przecieranie
Aby zosta³a po nas pami¹teczka mi³a
Która by wyjazd ów przypomina³a
Ofiarujemy to, co z W³ochami kojarzy siê
stale:
Oto fartuszek �liczny i trochê mangiare
A ¿e ta pielgrzymka w pamiêci zostanie
nam wszystkim
Dajemy te¿ ksi¹¿kê o prymasie Wyszyñ-
skim
A Ani, która dzielnie w pracy pomaga³a
Chcemy by pami¹tka tak¿e pozosta³a
Na koniec powiem krótko, ¿e i ja tam
by³am
I choæ nadto wina nie pi³am
To tu opisa³am czego do�wiadczy³am
Wasza wspó³towarzyszka
w pielgrzymowaniu

AGNIESZKA,
FOTO:  SF DE �L O.R.�

Której by nie odda³ za dolarów teczkê
Kamieñ z Doliny �mierci trzyma w d³oniach
pra³at
B³ogos³awieñstwo papie¿a sp³ywa na
niego zaraz
Darem jest statuetka "Przyjaciel Wiatraka"
Któr¹ wraz z u�miechami wrêcza Ma³go-
rzata
I choæ ojciec Hejmo mówi, ¿e ju¿ koniec
Profesor plany budowy wsuwa w papieskie
d³onie
Odchodzimy szczê�liwi i rado�ni cali
No, a nasz pan Jurek od dzi� ju¿ nie pali
U dwóch fotografów zdjêcia podziwiamy
Na pami¹tkê wizyty fotki zamawiamy
Nowy dzieñ zaczynamy zwiedzaj¹c Rzym
noc¹
Lody od Kasi i Ani zjedli�my z ochot¹
W San Giovanni Rotondo, tam u Ojca Pio
Powiem w trzech krótkich s³owach:
cudownie nam by³o
W górach ju¿ czekali na nas Italiani
W sprawach kulinarnych s¹ przygotowani
Jest pasta, no i miêso znowu kto� podaje
Nie 7daysa uje�æ jednego, ju¿ nowe
�mangiare�
Panu profesorowi tak wszystko smakuje,
¯e toast za W³ochów wznosi, has³o
proponuje
I ju¿ cala grupa zna te s³owa w³a�nie
G³o�no wy�piewuje: "Nigdy nie zaga�nie
!!!"
Naszym pomocnym t³umaczem staje siê
Monika
Lecz ka¿dy zna ju¿ co trzeba z w³oskiego
s³ownika
Najwa¿niejsza jest : basta, piccolo i gracie
Inaczej z przejedzenia nikt z nas dzi� nie
za�nie
Najedzona Terenia pod stó³ wnet siê
schowa
My�l¹c, ¿e j¹ ominie dok³adeczka nowa
Ks. proboszcz piosenkê zaczyna, profesor
mu pomo¿e
Ju¿ ca³a grupa �piewa o porze i kalafiorze
Przepiêkne miejsce tak¿e, okazjê zoba-
czyæ mamy
Gdy z ks. Stasiem Monte S. Angelo
zwiedzamy
W tym czasie Italiani mangiare uszykowali
Owoce, ciasto, lody i chleb te¿ podali
Nagle s³ychaæ muzykê, to ballare czas
Na parkiet rusza Rafa³ - pierwszy tancerz
nasz
Za chwilê pan profesor z W³oszk¹ tworzy
parê
I swoim tañcowaniem zadziwia ca³¹ salê
Zje¿d¿amy na dó³ z Monte, radosny ka¿dy
z nas
Ks. pra³at piosnkê �piewa, dowcipów wiele
zna
Gdy rano odje¿d¿amy z go�cinnej Manfre-
donii
S¹ czu³e po¿egnania, niejeden ³zê roni
Aby co� na d³u¿ej po nas pozosta³o
Zdjêæ na ka¿dym kroku robi siê niema³o
Jednak tylko jedno trafi do gazety
Profesor Kazimierz i w³oska kobieta
Postój w Rimini nie nale¿y do przeciêtnych
Na k¹piel w Adriatyku by³o kilku chêtnych
Ks. Proboszcz z Profesorem po mie�cie
spaceruj¹
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Ojciec Góra zapowiedzia³ na pocz¹tku
spotkania: - "Bêdziemy �wiadkami cudu, uro-
czysto�ci spo¿ywania Pisma �wiêtego. Tego
roku Ojciec �wiêty wk³ada nam do r¹k ró-
¿añce, obsypuje nas kwiatami, daje nam do
spo¿ycia Pismo �wiête o smaku miodu".

Przepiêkny �piew zachêca³ nas do pod-
jêcia ryzyka pój�cia za S³owem Bo¿ym, wnik-
n¹³ w nasze komórki i bêdzie nas karmiæ w
naszej codzienno�ci:

"Nie bój siê, wyp³yñ na g³êbiê, jest przy
tobie Chrystus" - ta melodia, gdy zabrzmi,
przeniesie nas w tamt¹ noc nad Lednic¹.

Stali�my pod parasolami krêc¹cymi siê
w lewo, w prawo, tañcz¹cymi jakby�my szli
po wodzie. P³ynêli�my na g³êbiê, nie boj¹c
siê deszczu, który moczy³ nasze okrycia. Ten
deszcz powodowa³ wielkie skupienie i zas³u-
chanie we wszystko co siê tam wydarzy³o.
A wydarzy³o siê wiele. Na pocz¹tku przema-
wia³ prof. Jurga - rektor Uniwersytetu Po-
znañskiego. - "Cieszy nas fakt, ¿e poprzez
swój, z roku na rok liczniejszy udzia³ w led-
nickich spotkaniach, skutecznie zaprzecza-
cie krzywdz¹cym was opiniom o bezideowo-
�ci wspó³czesnej m³odzie¿y�.

Po przemówieniu rektora Ojciec Góra
zwierzy³ siê m³odzie¿y, ¿e planowa³ wzbicie
siê or³a, ale orze³ siedzia³ na jajkach. Nama-
lowano wiêc or³a na balonie, ale by³ za du¿y
wiatr aby go pu�ciæ. Orze³ mia³ wzmocniæ w
nas �wiadomo�æ , ¿e jeste�my z pokolenia
or³ów, sroce spod ogona nie wypadli�my i
nie godzi siê nam ¿yæ ¿yciem kury. "Jeste-
�cie pokoleniem milenijnym ¿yj¹cym na grani
powsta³ej ze styku dwóch tysi¹cleci. Nie daj-
cie siê spêtaæ ¿adnej niewoli, pamiêtajcie:
or³y to ptaki, które szybuj¹ wysoko. (...) Zie-
mia polska jest gniazdem or³ów dla przy-
sz³ych pokoleñ, w ramionach Jasnogórskiej
Pani, naszej najlepszej Matki, Królowej Pol-
ski. Szybujecie wysoko, ku przysz³o�ci Pol-
ski."

Deszczowa Lednica 2001

POP£YNÊLI�MY NA G£ÊBIÊ
Potem Ojciec Góra przeczyta³ nam list

ks. bpa Tomasza Pety z Kazachstanu. "W
ma³ej wiosce Oziorne ¿yj¹ zes³añcy z Pol-
ski, (...) ³¹czymy siê z wami."

Rozpoczêto nabo¿eñstwo po�wiêcone
Pismu �wiêtemu. Ogromne Pismo �wiête
przepisane przez m³odzie¿ ca³ej Polski wnio-
s³a m³odzie¿ wojskowa. Na polach lednickich
�piewano i tañczono w rytm pie�ni: "Chce-
my spo¿yæ Pismo �wiête, chcemy spo¿yæ
S³owo Twoje, niechaj ono nam pomo¿e zno-
siæ ciê¿kie ¿ycia znoje."

Przeczytano modlitwê o ustanowienie
�wiêta spo¿ywania Pisma �wiêtego - Roma-
na Brandstaettera, która zainspirowa³a t¹
uroczysto�æ.

Ks. arcybiskup okadzi³ ksiêgê, a my
otrzymali�my dziesi¹tki tysiêcy toruñskich
pierników w kszta³cie ksiêgi oraz us³yszeli-
�my s³owa: "Wyp³yñ na g³êbiê S³owa Bo¿e-
go. Bóg w ciele Jezusa wychodzi nam na
spotkanie z mi³o�ci¹ subteln¹ jak mg³a i kro-
ple rosy. B¹d� pozdrowiony".

Prze¿ywali�my rozrywanie siedmiu apo-
kaliptycznych pieczêci, pieczêtuj¹cych ksiê-
gê ¿ycia.

"Wszelk¹ odnowê trzeba rozpocz¹æ od
naszego stosunku do S³owa Bo¿ego. W tej
ksiêdze jest zawarty odwieczny zamys³
Boga, aby sta³a siê ksiêg¹ naszego ¿ycia,
aby w odpowiedzi na to s³owo mo¿na odpo-
wiedzieæ naszym ¿yciem "Amen".

Potem arcybiskup Muszyñski odmówi³
modlitwê

"Przyjd� Duchu �wiêty i o�wieæ nasze
umys³y i serca, aby�my czytaj¹c ustami S³o-
wo Bo¿e, rozumieli nie tylko poszczególne
s³owa, ale docierali do g³êbi tre�ci i sensu
jakie nios¹ ze sob¹. Daj nam my�l jasn¹ i
rzeteln¹, by�my za przyk³adem Chrystusa

nie bali siê wyp³yn¹æ na g³êbiê znaczeñ ja-
kie daje S³owo. Niech ogieñ Twój oczy�ci na-
sze wargi, umys³y i serca, aby�my spo¿y-
wali Twoje S³owo, i byli mocni do przekra-
czania granicy czasu i wieczno�ci. (...) Daj
nam Panie duchow¹ rado�æ z powodu po-
siadania Twoich s³ów(...).

Polecam Was Bogu i s³owu Jego ³aski
zdolnemu zbudowaæ wspólnotê pomiêdzy
nami i b³ogos³awiê Was ksiêg¹ Pisma �wiê-
tego."

Po modlitwie abp Juliusz Petz. rozpocz¹³
celebracjê ksiêgi:

"Cielesno�æ mi³o�ci ludzkiej jest dobra,
chocia¿ dopomina siê wymiaru duchowego
jako swojej pe³ni. Celebracja tej ksiêgi to
celebracja listu mi³osnego Boga do swego
ludu, bezcennego dla tych, którzy kochaj¹.
(...) W�ród ciemno�ci szukamy drogi, prze-
dzieramy siê naszym w¹t³ym spojrzeniem
poprzez mg³ê i mrok(...) wydaje siê, ¿e Bóg
nie ma nam ju¿ nic do zaoferowania. (...)Ob-
lubienico, pomó¿ nam pozbyæ siê zw¹tpie-
nia, pomó¿ nam ujrzeæ mi³o�æ w czasach kie-
dy znika religia, kiedy srebro staje siê kró-
lem, kiedy z³oto ³asi siê do nas, a naoko³o
mówi¹, ¿e Bóg ju¿ siê skoñczy³. (...) Zara�
nas swoj¹ mi³o�ci¹."

Potem odby³a siê procesja ze sztanda-
rami duszpasterstw i wniesienie kamienia
wêgielnego pod przysz³¹ budowê ko�cio³a.
Ojciec �wiêty da³ kapitel staro¿ytnej kolum-
ny, z bazyliki Konstantyna, który by³ na tara-
sie pa³acu Apostolskiego oraz 25 metrowy
ró¿aniec kokosowy, który wnios³y dzieci z
Domu Dziecka z Warszawy.

Ojciec �wiêty skierowa³ do m³odzie¿y
swe s³owa: "...Duc in altum! Dzisiaj te Chry-
stusowe s³owa kierujê do ka¿dego i ka¿dej z
was. Wyp³yñ na g³êbiê! Zawierz Chrystuso-
wi, pokonaj s³abo�æ i zniechêcenie i na nowo
wyp³yñ na g³êbiê! Odkryj g³êbiê w³asnego
ducha. Wnikaj w g³êbiê �wiata. Przyjmij s³o-
wo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij sw¹ ¿y-
ciow¹ misjê. Ludzie nowego wieku oczekuj¹
twojego �wiadectwa. Nie lêkaj siê! Wyp³yñ
na g³êbiê- jest przy tobie Chrystus. Sercem
obejmujê ka¿dego i ka¿d¹ z was. Stale pro-
szê Boga, a¿eby prowadzi³ was przez ¿ycie

w �wietle i mocy Ducha �wiêtego. Niech ³a-
ska Chrystusa zawsze wam towarzyszy. Z
serca wszystkim b³ogos³awiê: W imiê Ojca i
Syna i Ducha �wiêtego."

Zbyszek Brzozowski wniós³ cudowny ró-
¿aniec, który zamieni³ na 100 tysiêcy ró¿añ-
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ców, wrêczanych m³odzie¿y przez matki z
b³ogos³awieñstwem na czo³ach.

Rozpoczêto modlitwê ró¿añcow¹. Nie-
które my�li z rozwa¿añ zas³uguj¹ na przyto-
czenie. Jacek Pulikowski powiedzia³: "Jak-
¿e czêsto niestety, dzi� ¿ycie dziecka zale¿y
od kaprysu rodziców. Dla wielu, dziecko ju¿
nie jest darem, ale staje siê wpadk¹, niepo-
¿¹dan¹ ci¹¿¹, produktem ubocznym przy-
jemno�ci seksualnej. Je¿eli dla tych ma³-
¿eñstw ta w³a�nie przyjemno�æ sta³a siê
wa¿niejsza od ¿ycia dziecka, je¿eli p³odno�æ,
która jest wielkim darem sta³a siê przeszko-
d¹. sta³a siê obiektem agresji, to znaczy, ¿e
pogubili siê na swoich drogach ¿ycia i po-
wo³ania. Cz³owiek prymitywny ¿yje chwilow¹,
dora�n¹ przyjemno�ci¹, cz³owiek trochê bar-
dziej rozgarniêty próbuje urz¹dziæ siê w ¿y-
ciu, cz³owiek prawdziwie inteligentny, m¹dry,
patrzy w wieczno�æ. Nie b¹d�my g³upcami,
nie dajmy siê zwie�æ �wiatu, b¹d�my praw-
dziwie m¹drzy, inteligentni, rozumni i wolni,
id�my drog¹ t¹, któr¹ prowadzi Chrystus".

Biskup Edward Dajczak: Ojciec �wiêty
"przypomnia³ nam, ¿e w³¹czeni przez chrzest
w �wiêto�æ Boga, nape³nieni Duchem �wiê-
tym, nie mo¿emy byæ tymi, którzy godz¹ siê
z w³asn¹ ma³o�ci¹, zadawalaj¹ odrobin¹,
byle czym. Nie daj nam Panie, cieszyæ siê
tylko tu, na Lednicy (...) Daj nam (...) ¿eby-
�my wrócili do domu, poszli do bliskich, do
kolegów, do kole¿anek, do tych co nie wie-
rz¹, do tych co siê buntuj¹, (...). Uczyñ z tej
tajemnicy chwilê wo³ania o Ducha Twego, a
nie paciorki, daj nam serce jêcz¹ce za ze-
s³aniem, wo³aj¹ce. Ze�lij Panie Ducha Twe-
go, daj nam mi³o�æ, ona jest wznios³a, ale
te¿ powinna byæ konkretna, cierpliwa, ³aska-
wa, taka co nie zazdro�ci i nie jest dla sie-
bie, o Ducha Twego b³agamy."

Wac³aw Ber: "Nie zostali�my stworzeni
do klêski, musimy wygraæ ¿ycie. Osoba sa-
motna nie musi byæ wcale przegrana, sfru-
strowana i smutna, ¿e nie zrealizowa³a swe-
go powo³ania. Chrystus nas uczy, ¿e przy-
szed³ na �wiat, aby s³u¿yæ i daje na to wiele
przyk³adów ze swego ¿ycia. Sposobno�ci
jest bardzo du¿o, wystarczy tylko mieæ sze-
roko otwarte oczy. Mo¿na wiele zdzia³aæ,
zapotrzebowanie na pomoc jest ogromne,
nigdy nie jest za pó�no, ¿eby zacz¹æ to ro-
biæ. Potrzeba tylko odwagi i zawierzenia, ¿e
je�li s³u¿ê innym, to Pan Bóg bêdzie wspie-
raæ. Czy jest to ³atwe? Na pewno nie. Wy-
maga wiele wysi³ku, pokory, czasem przyjê-
cia agresji, ale nas przemienia. ¯ycie uczy,
¿e to co trudno przychodzi, to tylko ma war-
to�æ. ¯ycie cz³owieka samotnego jest wiel-
k¹ szans¹ w Bogu, poniewa¿ jego najbli¿-
sz¹ rodzin¹ mo¿e staæ siê wielki kr¹g ludzi.
Istnieje ogrom mo¿liwo�ci, s³u¿b i po�wiêce-
nia. Nasz¹ koron¹ jest poczucie sensu i spe³-
nienia."

Po ró¿añcu przemówi³ bp Stanis³aw G¹-
decki.

"...ostatecznie z cz³owieka nie mo¿e
wyj�æ nic ponad ludzkiego. (...) Nie ma ¿ad-
nych mo¿liwo�ci, ¿eby z cz³owieka wychyli³o
siê co� poza ziemskie granice. Sam Duch

�wiêty sprawia, (...)¿e wszelki ludzki wysi-
³ek przybiera formê nie�mierteln¹. (...)

Bóg zak³ada³, ¿e cz³owiek pójdzie na ca³¹
ziemiê i uczyni j¹ sobie poddan¹. G³ównym
grzechem wie¿y Babel by³o pobudowanie
takiej wie¿y, aby�my siê nie rozproszyli.
Chcemy zostaæ tutaj, tak mówi¹ wszyscy,
którzy sprzeciwiaj¹ siê zamiarowi Bo¿emu.
Tutaj chcemy zostaæ, nigdzie nie pójdziemy,
bêdziemy siê trzymaæ swojego. Nie ruszy-
my z Ewangeli¹, nie ruszymy z Duchem
�wiêtym, nie ruszymy ku innym ludziom. Nie
ma takiego chrze�cijañstwa, ani te¿ nie ma
takiego ludu Bo¿ego, który nie ruszy³by ku
innym ludziom."

Potem nast¹pi³ g³ówny punkt nocy Led-
nickiej. Ojciec Góra zachêci³ m³odzie¿ do
wyboru Chrystusa na króla: "Akt decyzyjny,
�wiadomy i dobrowolny pozostaje w nas jak
pieczêæ, bywamy wierni lub niewierni, ale on
w nas jest. Akt wyboru Chrystusa, wyboru
Króla sk³adamy w rêce Prymasa Polski. Nie
bój siê, wybierz Chrystusa, On poka¿e ci
drogê�.

Prymas Polski ubrany jest w stu³ê papie-
sk¹, wielokrotnie przez Ojca �wiêtego u¿y-
wan¹, przekazan¹ specjalnie na tê uroczy-
sto�æ."

Ks. Prymas  "(...) ten wybór obejmuje
równie¿ decyzje na codzienne branie krzy-
¿a, nie w samotno�ci, ale wraz z Chrystu-
sem, który na krzy¿u najpe³niej króluje. Uczy-
niæ Chrystusa swoim Królem, nie oznacza
zapewniæ sobie w³adzê i dostatek, ale po-
zwoliæ by panowa³ nad naszymi my�lami,
pragnieniami, uczynkami, uczuciami, by pa-
nowa³. Wybraæ Chrystusa na króla swojego
¿ycia, to podporz¹dkowaæ Jego woli w³asne
chcê. Jemu oddaæ w³asn¹ wolno�æ decydo-
wania i dzia³ania. Mieæ Chrystusa za Króla
to znaczy ¿yæ wed³ug Jego praw i zasad, któ-
re objawi³ w Ewangelii. Tak jak Pan Jezus
pyta³ Aposto³ów, tak i ja was zapytam : "Czy
i wy chcecie odej�æ?"

M³odzie¿: "Panie do kogo¿ pójdziemy,
Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego, a my�my
uwierzyli i poznali, ¿e Ty jeste� Chrystus,
Boga Syn - Zbawiciel"

Prymas: To jest dialog wiary, który wyra-
sta z konkretnego do�wiadczenia osobiste-
go i przyjêcia mesjañskiego orêdzia mi³o�ci,
któr¹ Bóg ofiaruje cz³owiekowi przez Chry-
stusa.

�wiêty Wojciech przyszed³ do nas z ksiê-
g¹ S³owa 1004 lata temu. Jego relikwie s¹
w�ród nas. S³owo Bo¿e przyjête ma nie tyl-
ko w nas byæ, lecz kie³kowaæ i wzrastaæ.
Posileni tym S³owem mamy byæ aposto³ami,
szerzyæ je, mówiæ, ¿yæ wed³ug S³owa.
Szczê�æ Bo¿e!

IRENA JAWIGA, FOTO MIETEK

Od redakcji:
Cytaty wypowiedzi przytoczono na podsta-
wie w³asnego zapisu magnetofonowego.
Dwa zdjêcia (Ksiêgi i o. Jana na str. 9 po-
chodz¹ ze strony internetowej: www.ledni-
ca2000.pl



Godzina 6 minut 30. Jakie� przera�liwe
d�wiêki docieraj¹ powoli do mych uszu i za-
trwa¿aj¹ osnut¹ jeszcze przez Orfeusza reszt-
kami snu �wiadomo�æ. To budzik. Trzeba
wstaæ. Za godzinê wyjazd na upragnion¹
Lednicê. Za kilka godzin rozpocznie siê ocze-
kiwanie na jedn¹ z najwiêkszych tajemnic tego
i tamtego �wiata - Zes³anie Ducha �wiêtego...

Tak siê zaczê³o. Z Bydgoszczy autokary
przenios³y nas na Pola Lednickie. Na miej-
scu ju¿ oczekiwali - niezmordowani pomocni-
cy Ojca Góry. Jaka¿ rado�æ powitania. Twa-
rze, których nie by³o przez ca³y rok. Tylko
gdzie� w sercu na dnie bli¿ej nieokre�lona niæ
nadziei ³¹czy³a nas przez kilometry, góry, lasy
i jeziora, by znów na tym historycznym tere-
nie doprowadziæ do spotkania. Dzi� znów ich
nie ma... Znów tylko pociecha zobaczenia za
rok...

Oko³o godziny 17.00 zaczê³o siê. Co?
�wiêto Spo¿ywania Pisma �wiêtego.

W uroczystej procesji grupa ¿o³nierzy
wnios³a wielk¹, pó³tonow¹ ksiêgê przepisywa-
n¹ przez ludzi z ca³ej Polski. Oto centrum
dzisiejszej celebracji. Wnie�li j¹ zapieczêto-
wan¹. Teraz by³ czas na odpieczêtowywanie.
Przez kolejne pieczêci mówi¹ce o mi³o�ci w
ró¿nych wymiarach "Pie�ni nad Pie�niami"
ruszyli�my na g³êbiê...

PIECZÊÆ PIERWSZA
Oto oni! Id¹ u�miechniêci, niektórzy za-

wstydzeni, lecz wszyscy prosto do Ichtis...
Procesja par ma³¿eñskich o wystarczaj¹co
d³ugim sta¿u to procesja mi³o�ci, tej najbar-
dziej dotykalnej, uciele�nionej i widocznej, lecz
jak bardzo ostatnio niedocenionej i wypaczo-
nej... Oni id¹: prosto przed siebie, szczê�liwi,
niektórzy p³acz¹c, mimo deszczu i zimna do-
stojni. Tacy sami jak przed laty, gdy szli po
raz pierwszy razem przed o³tarz, przed Chry-
stusa... Ju¿ nie id¹: lec¹, unosz¹ siê nad zie-
mi¹, to Bóg uciele�niony w drugiej Osobie
podrywa od ziemi i ka¿e porwaæ otoczenie do
�piewania tego najwspanialszego Hymnu o
Mi³o�ci, jakim mo¿e byæ ¿ycie... To ju¿ nie pary
ma³¿eñskie, to Jedno�ci w Bogu zd¹¿aj¹ce w
�wiat³o�æ wielk¹, ewangelizuj¹ce sob¹ ca³y
�wiat... To aposto³owie Boga w³asn¹ krwi¹ i
codzienno�ci¹ �wiadcz¹cy o Prawdzie... To
ich zgoda na S³owo Bo¿e wypowiedziane mi-
³o�ci¹ drugiej osoby sprawi³a, ¿e dzisiaj ty-
si¹ce m³odych zachwycaj¹ siê tak piêknymi
lud�mi.... Te pary ma³¿eñskie powiedzia³y kie-
dy�: "FIAT"... i w³a�nie dzi� na Lednicy byli
tymi, którzy poprowadzili nas do otwarcia
Pierwszej Pieczêci...

PIECZÊÆ DRUGA
Oto Ona - zwyk³a, wiejska kobieta... Oto

Ona - najpiêkniejsza istota �wiata. Jej u�miech
roz�wietla ciemno�ci. Jej oczy �wiadcz¹ o
g³êbi duszy ludzkiej. Jej serce sprawia, ¿e ca³e
Stworzenie nie mo¿e siê powstrzymaæ od
wy�piewania chórem: MAGNIFICAT. W³a�nie
J¹ wybra³ sobie Chrystus za Oblubienicê.
Ona- prosta dziewczyna zosta³a wybrank¹
Zbawiciela. Ona jako pierwsza potrafi³a po-
dziêkowaæ za Boga obecnego na co dzieñ...
PIECZÊÆ TRZECIA

Lednica 2001

SPO¯YWANIE KSIÊGI
Oblubieñcze - kochaj swoj¹ Oblubienicê

jak Chrystus umi³owa³ Ko�ció³ i wyda³ za nie-
go samego siebie! Oto my - na polu lednic-
kim s¹ nas tysi¹ce, na �wiecie-s¹ nas milio-
ny - chrze�cijanie! Zgromadzeni w mniejszych
wspólnotach, rodzinach oddawajmy siebie
drugim. Sensem ¿ycia jest oddawanie siebie
drugiemu cz³owiekowi- swej si³y, m¹dro�ci,

zdolno�ci. Równie¿ bólu, upadku, s³abo�ci,
niemocy... Jezus jako pierwszy pokaza³ czym
jest mi³o�æ. Ukocha³ ludzko�æ- wspólnotê
wszystkich, poszczególnych, jak¿e indywidu-
alnych ludzi, a¿ po krzy¿. Ka¿dy jest inny i
we�mie od nas co� innego. By jednak dawaæ
musimy siê karmiæ! Spo¿ywajmy wiêc Jego
Cia³o i S³owo, zaczerpnijmy z naszych wspól-
not si³ê, by potem i�æ z ni¹ w codzienno�æ!!!

PIECZÊÆ CZWARTA
Biegn¹- m³odzi, szczê�liwi, pe³ni rado�ci...

M³odzie¿ franciszkañska prowadzi nas do
kolejnej Pieczêci. S¹, jak ka¿dy cz³owiek ru-
chliwi, pe³ni energii, zmienni.... Dusza ludzka
jest ogniem- raz wiêkszym, pe³nym si³y, po-
tê¿nym, gotowym poch³on¹æ ca³y �wiat. Kie-
dy indziej- ledwie tl¹c¹ siê iskierk¹, gasn¹-
c¹... Lecz zawsze jest to cz³owiek! Wszystko
jest w ruchu, dusza tak¿e. Dusza jest najcu-
downiejszym Pomys³em Bo¿ym na �wiecie,
jednak jest ludzka, a to oznacza, ¿e upada.
Bywa s³aba... Po upadku powinno jednak za-
wsze nast¹piæ podniesienie! Nie jest pomni-
kiem, czym� trwa³ym i niezmiennym... ka¿de
wydarzenie sprawia, ¿e  bucha wiêkszym ¿a-
rem, b¹d� nieco przygasa... ale zawsze siê
pali i jest w stanie dawaæ ciep³o tym, którzy
do niej przyjd¹...

PIECZÊÆ PI¥TA
Palmy- symbol zwyciêstwa jest kluczem

do tej Pieczêci. Niesie je lud zbawionych, piêk-
ny i czysty. Czy i ja mogê byæ kiedy� po�ród
nich? Czy i ja siê do tego nadajê Kimkolwiek
bym nie zosta³, czegokolwiek w ¿yciu bym nie
robi³, kogokolwiek bym nie zna³: zawsze je-
stem dobrym kandydatem do zbawienia...
Trzeba "tylko" nieco woli i wytrwa³o�ci. Kie-
dy� mówi³a mi moja babcia, ¿e je¿eli czego�
bardzo siê chce, to siê to osi¹gnie... potem

dorastaj¹c przez lata szko³y zapomnia³em o
jej s³owach... przecie¿ to fakt: wystarczy
chcieæ... Lecz czy my tak naprawdê chcemy
byæ zbawieni? Czy na co dzieñ, podejmuj¹c
tysi¹ce wa¿nych i mniej wa¿nych decyzji bie-
rzemy pod uwagê pytanie: jak to siê ma do
mojego Zbawienia? A przecie¿ jeste�my Lu-
dem Bo¿ym i to dla nas otwarto bramy Raju...

PIECZÊÆ SZÓSTA
Pieczêæ powo³ania. Pieczêæ odpowiedzial-

no�ci. Pieczêæ faktu, zwanego ¿yciem. Bóg
powo³a³ nas do ¿ycia w mi³o�ci. Czy potrafi-
my, trwaj¹c w mi³o�ci, podj¹æ nasze powo³a-
nie. Czy potrafimy, trwaj¹c w odpowiedzial-
no�ci, wytrwaæ w naszym powo³aniu... a prze-
cie¿ mi³o�æ to odpowiedzialno�æ. Trzeba po-
nosiæ konsekwencje naszego fiat nie tylko
wtedy, gdy nasza dusza razem z ca³ym oto-
czeniem �piewa: Magnificat. Lednica siê skoñ-
czy. Czas rado�ci przeminie. Nadejdzie Krzy¿.
Czas szabatu (cierpienia) ... wtedy przeko-
namy siê, czy ju¿ doro�li�my do odpowiedzial-
nej mi³o�ci...

PIECZÊÆ SIÓDMA
Zakoñczenie historii Ksiêgi. Koniec opo-

wie�ci o mi³o�ci Boga do cz³owieka wyra¿o-
nej we wspó³ma³¿onku, wspólnocie, powo³a-
niu. Koniec opowie�ci o ludzkim fiat, magnifi-
cat, stabat. Jakie jest zakoñczenie tej piêk-
nej, lecz niezwykle prawdziwej historii? Tego
nie wiemy... Jest to pieczêæ, któr¹ otworzy
Baranek na S¹dzie. Tam siê dowiemy, czy

potrafili�my odpowiedzieæ na Mi³o�æ Bo¿¹
Fiat, czy powiedzieli�my Magnificat, czy wy-
trwali�my w Stabat... Tam siê dowiemy, czy
doro�li�my do naszej bosko�ci ofiarowanej
nam przez Chrystusa Ukrzy¿owanego...

To nie wszystko. Pomiêdzy kolejnymi Pie-
czêciami nast¹pi³ najwa¿niejszy moment Led-
nicy. Tysi¹ce m³odych ludzi, niczym przodko-
wie w czasach szlacheckich dokona³o elekcji
swojego króla. W deszczu, zimnie, na szcze-
rym polu demokracja osi¹gnê³a swoje ukoro-
nowanie: wybrali�my Chrystusa na naszego
króla. Za sto lat niezwykle powa¿ni i m¹drzy
politolodzy po�wiêc¹ wiele czasu na to, by zro-
zumieæ, ¿e ci ludzie w tym miejscu
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"Wszystko co dotyczy kultu Matki Bo¿ej" to
has³o, które nasza Redakcja podjê³a wspólnie z
Grup¹ Parafialn¹ "D¹b", aby zorganizowaæ wy-
stawê w ramach V Fordoñskiego Festynu Fa-
timskiego w dniu 19 maja br.

Wszystko to, co mamy w naszych domach
cennego, pami¹tkowego, mo¿e niezwyk³ego, a
co stanowi³oby o ci¹g³o�ci kultu maryjnego
w�ród nas chcieli�my pokazaæ, zw³aszcza m³o-
dym ludziom. Kult i cze�æ oddawana Matce Bo-
¿ej by³y od dawna i s¹ nadal bardzo g³êbokie.
Fakt, ¿e patronuje Ona naszej parafii i to, ¿e
festyn mia³ równie¿ charakter maryjny by³o do-
br¹ ku temu okazj¹. Po kilku dniach "zbiórki"
eksponatów by³o sporo. Okaza³o siê jednak, ¿e
nie da siê tak naprawdê oddzieliæ Maryi od Je-
zusa, nie da siê wyodrêbniæ przedmiotów kultu
maryjnego nie ³¹cz¹c ich z przedmiotami ogól-
noreligijnymi. Nie sposób przecie¿ by³o nie po-
kazaæ XVIII wiecznego dwutomowego wydania

Biblii pisanej w jêzykach: polskim i ³aciñskim.
Cennym �wiadectwem pobo¿no�ci naszych

przodków, choæ nie w pe³ni maryjnym, by³ bre-
wiarz dla �wieckich - cz³onków III Zakonu �w.
Franciszka. Ksi¹¿eczka podniszczona nie tyle
wiekiem, co codziennym u¿ywaniem jej przez
wiele dziesi¹tek lat. Modlitewnik w jêzyku nie-
mieckim pisany tzw. "gotykiem" by³ równie¿ do-
wodem, z jakim szacunkiem odnoszono siê do
takich  przedmiotów skoro dokonywano odpo-
wiedniego wpisu przekazuj¹c egzemplarz z po-
kolenia na pokolenie. By³o te¿ kilka starych
przedmiotów, a do dzi� ¿ywych �wiadectw na-
szej wiary i potêgi modlitwy. Jak inaczej mo¿na
powiedzieæ o ksi¹¿eczce do nabo¿eñstwa, któ-
ra wraz ze swym w³a�cicielem "prze¿y³a" O�wiê-
cim, rozwa¿aniach Ró¿añca �wiêtego ocala³ych
z po¿aru, czy ró¿añcu, z którym w³a�ciciel prze-
¿y³ nalot we wrze�niu 1939 roku i z którym do
koñca swych dni siê nie rozstawa³. Do wspó³-
czesnych, ale �wiadcz¹cych o przywi¹zaniu do
tradycji, nale¿a³ ró¿aniec z chleba zrobiony przez
wiê�nia stanu wojennego. Twórcy wpraw-
dzie nie ma obecnie w naszym kraju, ale dzie³o
jego pozosta³o i stanowi cenn¹ pami¹tkê przy-
pominaj¹c¹ o naszych narodowych trudno-
�ciach.

�wiadectwem wiary i samozaparcia by³a fo-
tokopia z Lourd z lat trzydziestych ubieg³ego
wieku, przyniesiona do kraju przez nie¿yj¹cego
ju¿ mê¿czyznê, który pieszo poszed³ z piel-
grzymk¹ do tego cudownego miejsca uzdrowieñ.
Jak wielka musia³a byæ mi³o�æ dziesiêcioletnie-
go wówczas ch³opca, dzi� doros³ego ju¿ mê¿-
czyzny, do swej mamy dla której w czasie jej
choroby wykona³ figurkê Matki Bo¿ej, rze�bi¹c
j¹ w szarym mydle. By³o na wystawie wiele in-
nych, cennych przedmiotów.

Osobn¹ grupê stanowi³y ró¿añce wykonane
przez dzieci z naszych rodzin. Jako  materia³ do
ich wykonania pos³u¿y³ papier, wata, nasiona:
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fasoli, grochu, kukurydzy, ¿o³êdzie, kasztany,
g³óg. By³y te¿ wykonane z makaronu, chrupek,
modeliny i plasteliny, koralików, cekinów jak i
je¿owców, muszelek i sam nie wiem z czego
jeszcze. Wszystkie ³adne, a co najwa¿niejsze,
wykonane z my�l¹ o tym, aby pokazaæ nam, ¿e
i one kochaj¹ Maryjê, swoj¹ i nasz¹ Matkê.

Obecnie nasuwa siê pytanie: czy wystawa
zda³a egzamin i czy by³a potrzebna. My�lê, ¿e
tak, a utwierdzaj¹ mnie w tym zapisy dokonane
w wy³o¿onej tam ksiêdze. Dla nas - organizato-
rów wa¿ne jest, ¿e pomog³a komu� zastanowiæ
siê nad przesz³o�ci¹ i pozwoli³a inaczej spojrzeæ
na obecne czasy. Wielu przy odbiorze "ekspo-
natów" pyta³o: czy bêd¹ nastêpne wystawy i ja-
kie. Nie wiem jakie i kiedy. Jestem przekonany,
¿e gdy bêd¹ potrzebne, to bêd¹ organizowane.
Mo¿e i takie, o jakie pytano - trwaj¹ce przez d³u¿-
szy czas, a nie tylko jednodniowe, mo¿e w no-
wym Domu Jubileuszowym? Na to jednak przyj-
dzie nam poczekaæ. Kiedy to bêdzie - zale¿y od
nas wszystkich.

Trudno nie wspomnieæ o kilkunastu rze�bach
wykonanych przez naszego parafianina. Oprócz
paru dzie³ sakralnych na uwagê zas³ugiwa³a jak-
¿e bliska nam tematycznie kompozycja - egze-
kucja w Dolinie �mierci. W tych postaciach tych
utrwalona zosta³a tragiczna historia tego miej-
sca i tamtych czasów.

Podsumowuj¹c, to co mogli�my zobaczyæ:
by³o wiele wspomnieñ i pami¹tek po naszych
przodkach. To równie¿ dowód, ¿e bliska nam jest
przesz³o�æ, a nie tylko pogoñ za tym, co nowo-
czesne. Wystawa u�wiadomi³a nam, ¿e nie mo¿-
na oderwaæ siê od korzeni, od tego sk¹d nasz
ród, ani oddzieliæ ¿ycia prywatnego od wiary, re-
ligii i Boga.

KFAD, FOTO MIETEK

V Fordoñski Festyn Maryjny - wystawa

PRZEDMIOTY KULTU
BY£O
6. 05. Go�ciem spotkania z serii "Niedzielnych
zawiei" by³ Zbigniew Borys, podró¿nik, który
podzieli³ siê z nami swoimi wra¿eniami i wspo-
mnieniami z wyprawy do Birmy.
12 - 13 maja - "Jeste�my stró¿ami poranka" - to
has³o tegorocznej majowej 65 Akademickiej Piel-
grzymki na Jasn¹ Górê, której byli�my uczest-
nikami.
16 maja o godz. 20.00 odby³a siê Msza �wiêta
w intencji Juwenaliów
24 maja bawili�my siê na Majowej Zabawie Ta-
necznej, na której nie zabrak³o jedzonka, napo-
jów ani te¿ dobrej zabawy.
2 - 3 czerwca byli�my uczestnikami Apelu III
Tysi¹clecia nad Lednic¹, którego has³o w tym
roku brzmia³o: "Miejcie odwagê ¿yæ dla Mi³o�ci"
(patrz teksty Tomka i Ireny Jadwigi).
BÊDZIE:
Przyjmujemy ju¿ zapisy na XIX Archidiecezjal-
n¹ Pielgrzymkê Piesz¹ na Jasn¹ Górê (26VII -
6 VIII); zapisy w ka¿dy wtorek i czwartek do
Grupy Przezroczystej w sali DA w godz. 17.00 -
18.00, przy zapisie pobieramy zaliczkê w wyso-
ko�ci 20z³.
Biblioteka Akademicka: �roda 19.30 - 20.00;
niedziela 18.00 -18.30

PRZYGOTOWA£A MA£A

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Lednica 2001

SPO¯YWANIE KSIÊGI
[DOKOÑCZENIE ZE STR. 11]
wybrali wieczno�æ ... a robili to z mi³o�ci.

By³ jeszcze Papie¿ niez³omnie powtarza-
j¹cy, ¿e nadszed³ czas wyp³yniêcia na g³êbiê!
Nie bójcie... By³o jeszcze spo¿ycie pierników
w kszta³cie chleba i ró¿añce... By³y pie�ni i
tañce... By³ czas zimna i rado�ci...

Lednica 2001 zakoñczy³a siê przej�ciem
przez rybê. Podobnie jak rok temu, po wspa-
nia³ym, prze³adowanym bogactwem symboli-
ki i kryj¹cej siê za ni¹ tre�ci czasie, przyszed³
czas przej�cia przez rybê, moment ogromnie
rozczarowuj¹cy. W t³umie, w�ród krzyków
spowodowanych nerwami powoli szli�my chy-

ba do koñca nie wiedz¹c po co i dlaczego...
trochê jak w ¿yciu: mimo odkrytej m¹dro�ci
szli�my nie wiedz¹c dok¹d i jak. A przecie¿
wszystko nam tak wyra�nie wyt³umaczono...

Duch ju¿ zes³any... Oto m¹dro�æ, któr¹
przekaza³: miej cz³owieku - matko, ojcze, bab-
ciu, dziadku, mê¿u, ¿ono, studencie, pracow-
niku... odwagê ¿yæ dla mi³o�ci... Duc in altum!

TOMEK



FORDOÑSKI FESTYN MARYJNY
19 maja odby³  siê Fordoñski Festyn Maryjny.
Mimo, ¿e pogoda nie dopisa³a (deszcz, zim-
no) przyby³o wielu parafian i go�ci o gor¹cych
sercach. Kilka zdjêæ zamieszczonych obok
pokazuje atmosferê Festynu.
Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na wypo-
czynek letni dla dzieci: obóz w Nadolu nad je-
ziorem ¯arnowieckim (woj. Pomorskie) odbê-
dzie siê w dniach 9 - 21 lipca br. Koszt - 570z³.
Szczegó³y mo¿na uzyskaæ w biurze "Wiatra-
ka".

Zapraszamy dzieci do udzia³u w �wietlicy let-
niej w dniach 9 - 21 lipca br. w godz. 8.00 -
15.00. W programie m. in. zabawy plenero-
we, wycieczki, konkursy i niespodzianki.

27 maja o godz. 19.30 w naszym ko�ciele
odby³ siê, pod patronatem Wojewody Kujaw-
sko - Pomorskiego Józefa Rogackiego, Kon-
cert Pañstwowego Chóru Katedralnego z Ber-
lina. Historia istnienia chóru siêga XVI wieku,
kiedy to w roku 1570 ustanowienie kapeli dwor-
skiej doprowadzi³o do pierwszych sukcesów
chóru. Wszystko zaczê³o siê od 12 �piewa-
ków; ich repertuar obejmowa³ stare pie�ni
ko�cielne, pó�niej tak¿e kompozycje Szko³y
Niderlandzkiej. Nastêpne stulecie to wy¿yny i
upadki; dopiero w XIX wieku Królestwo Pru-
skie doprowadzi³o do utworzenia "Dworsko -
katedralnego chóru królewskiego". W konkur-
sie chóralnym w 1985 roku w Hannowerze chór
zaj¹³ pierwsze miejsce w kategorii "chóry ch³o-
piêce, mieszane g³osy". Podwójna nazwa chó-
ru charakteryzuje jego podwójne obowi¹zki:
jako chóru ko�cielnego, który równocze�nie
mo¿e byæ powo³any do uczestniczenia w
szczególnych pañstwowych uroczysto�ciach.
Chór, dzi� piêædziesiêcioosobowy, da³ koncerty
w Trójmie�cie i w Bydgoszczy.

Informujemy ju¿ dzi�, ¿e zapisy na kolejny rok
szkolny 2001/2002 do poszczególnych sekcji
rozpoczn¹ siê 3 wrze�nia br.
W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ CE-
GIE£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 budowê Domu Jubi-
leuszowego. Wp³aty na budowê Domu Jubi-
leuszowego mo¿na równie¿ dokonywaæ na
konto:

Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" Bank
Pocztowy I/O Bydgoszcz 13201117-93028-
27003-100-0/0.

Sobotnie, festynowe przedpo³udnie zago-
spodarowa³ Parafialny Klub Sportowy WIATRAK.
Oprócz II Wiosennych Biegów Prze³ajowych im.
Alojzego Graja odby³y siê turnieje: pi³karski oraz
szachowy.

Biegi prze³ajowe rozgrywane by³y przy s³o-
necznej, aczkolwiek wietrznej pogodzie. Rywa-
lizacja odbywa³a siê w ró¿nych kategoriach wie-
kowych, na  dystansach od 500m do 1500m.
Dziêki sponsorom "medali�ci" poszczególnych
konkurencji otrzymali puchary i nagrody, a  g³ów-
ny puchar w kategorii open mê¿czyzn ufundo-
wa³ pose³ Grzegorz Schreiber. W tym  roku swój
udzia³ mia³o tak¿e Katolickie Stowarzyszenie
Sportowe, dziêki któremu zawody otrzyma³y
wsparcie finansowe z Urzêdu Kultury Fizycznej
i Sportu. £¹cznie w biegach startowa³o ok. 100
uczestników. Zwyciêzcami  poszczególnych ka-
tegorii zostali:

Dziewczêta i kobiety: 1990-91 Lewandow-
ska Joanna, 1988-89  Walczyna Weronika,
1986-87 Olszewska Karolina, 1984-1985 Trzpis
Ma³gorzata, 1982-83  Lachowska Joanna.

Ch³opcy i mê¿czy�ni: 1990-91 Grabiñski
S³awomir, 1988-89  Matiaszek Piotr, 1986-87
Pietrzak Karol, 1984-85  Szopiñski Damian,
1982-83  Bajek Bartosz, OPEN: Pietrzak Tade-
usz.

W turnieju pi³karskim startowa³o 5 dru¿yn:
FC Przylesie, Real £abêdzie, SP 19, PKS WIA-
TRAK I oraz PKS WIATRAK II. Mecze rozgry-
wano systemem ka¿dy z ka¿dym. Zwyciê¿y³a, z
kompletem zwyciêstw, dru¿yna SP 19 przed
PKS WIATRAK I.

W turnieju szachowym zwyciê¿y³ Przemy-
s³aw Grzenkowicz.

 TEKST I FOTO: BOGDAN

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 PRZYSTAÑ  - tele-
fon zaufania  346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00)
* Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ru-
chach Religijnych (przy wspó³pracy z D.A.
�Martyria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-94
* Nr konta bankowego: PKO BP II O/Byd-
goszcz Nr 10201475 -711153-270-1
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PKS �Wiatrak� (10)

ZAWODY �PKS�
V Fordoñski  Festyn Maryjny

Okiem kamery

FOTO: MIETEK



Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

 1. Umowa miêdzypañstwowa
 2. Pani w teatrze
 3. Czê�æ ³uku
 4. Miejsca sk³adania starych dokumentów.
 5. Cze�æ zegara �ciennego
 6. szef wszystkich ministrów,
 7. Absurd
 8. Natrêtnie powracaj¹ca my�l
 9. Chronione drzewo iglaste
10. Odcisk okr¹g³ego stempla
11. Choroba p³uc
12. Wjazd na rampê dla pojazdów
13. Komedia z muzyk¹
14. Od niedzieli do soboty
15. Pracownik naukowo-dydaktyczny
16. Ptaszek chwal¹cy siê swoim ogonkiem
17. Wie¿a w meczecie

W diagramie ujawniono cztery litery ka¿-
dego wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi
wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Litery z
wyró¿nionych pól czytane pionowo dadz¹
rozwi¹zanie. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ
na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 8. lipca br. Na auto-
ra prawid³owej odpowiedzi czeka nagroda
niespodzianka. Powodzenia.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wy-
dania brzmia³o:

 �MARYJO KRÓLOWO POLSKI�.
Nagrodê otrzymuje  Benedykt Szmyt,

zam.  przy ul. Konfederatów Barskich.
Gratulujemy.

Nagroda czeka w zakrystii.
KFAD

OZNAKI W£ADZY
I GODNO�CI DUCHOWYCH

INSYGNIA (³ac. insignia - oznaki) - wszelkie
elementy  stroju, oraz kolory bêd¹ce
oznakami w³adzy w Ko�ciele (jurysdykcji Ko-
�cielnej)
MUCET (w³. mozzeta - pelerynka) - peleryn-
ka z ma³ym kapturkiem siêgaj¹ca do ³okci i
zapinana z przodu na guziki bêd¹ca oznakê
POSIADANEJ W£ADZY. Mucet noszony jest
przez biskupów ordynariuszy, kardyna³ów i
papie¿a. Przywilej ten maj¹ równie¿ niektó-
rzy kanonicy kapitulni.
PASTORA£ (³ac. pastoralis - pasterski) - d³u-
ga laska bêd¹ca oznak¹ w³adzy biskupiej. Bi-
skupi maj¹ pastora³ zakoñczony spiral¹, pa-
pie¿ za� zwieñczony krzy¿em.
PIERSCIEN BISKUPI - z³oty sygnet z herbem
w³a�ciciela noszony przez biskupów, kardy-
na³ów i papie¿a jako oznaka godno�ci w Ko-
�ciele.
PALIUSZ (³ac. pallium- p³aszcz grecki) - bia³a
we³niana ta�ma w formie naszyjnika ozdobio-
na sze�cioma czarnymi krzy¿ami o dwóch
koñcach, z których jeden opada na piersi, dru-
gi na plecy. Prawo noszenia paliusza maj¹:
papie¿, patriarchowie i prymasi rzeczywi�ci
(nie dotyczy prymasa honorowego). Jest on
oznak¹ zwierzchnictwa i bezwzglêdnego po-
s³uszeñstwa wobec danej osoby. Na³o¿enie
paliusza nowo wybranemu papie¿owi jest li-
turgicznym znakiem przejêcia przez niego
Urzêdu papieskiego i w³adzy nad ca³ym Ko-
�cio³em. Nak³ada siê go lu�no na ornat. Pa-
liusze wykonuje siê z we³ny m³odych jagni¹t
po�wiêconych na ten cel w dniu �w. Agniesz-
ki przez papie¿a. Prawo wykonywania paliu-
szy maj¹ tylko zakonnice z klasztoru �wiêtej
Agnieszki w Rzymie. Prawo noszenia ich na-
daje papie¿, a przed udzieleniem go przecho-
wywane s¹ przy grobie �w. Piotra w Rzymie i
jako takie s¹ relikwiami. Do reformy posobo-
rowej oznak¹ godno�ci biskupiej by³y u¿ywa-
ne przy liturgii rêkawiczki biskupie i sanda³y
biskupie. Obecnie siê nie u¿ywa. Papie¿ , jako
oznaki w³adzy nad trzema sferami: nadziem-
sk¹, ziemsk¹ i podziemn¹ jako pontyfikalne
nakrycie g³owy u¿ywa³ tiary. Papie¿ Pawe³ VI
zrezygnowa³ z tego atrybutu, przekazuj¹c tiarê
na rzecz ubogich w Indiach.  (cdn.)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe: Kirste R., Tworuschka U.,
Dziekan M.: Wielkie Religie - Przegl¹d Synop-
tyczny i Kalendarz Miêdzyreligijny, Wydawnic-
two Verbinum, Warszawa 1998.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (25)

11111 TTTTT RRRRR AAAAA TTTTT
22222 AAAAA KKKKK KKKKK AAAAA
33333 CCCCC IIIII WWWWW AAAAA
44444 AAAAA RRRRR WWWWW AAAAA
55555 WWWWW AAAAA £££££ OOOOO
66666 PPPPP RRRRR EEEEE RRRRR
77777 NNNNN OOOOO NNNNN SSSSS
88888 OOOOO BBBBB JJJJJ AAAAA
99999 MMMMM OOOOO EEEEE WWWWW
0101010101 PPPPP IIIII ÊÊÊÊÊ ÆÆÆÆÆ
1111111111 RRRRR OOOOO MMMMM AAAAA
2121212121 PPPPP OOOOO ZZZZZ DDDDD
3131313131 WWWWW OOOOO IIIII LLLLL
4141414141 TTTTT YYYYY EEEEE ÑÑÑÑÑ
5151515151 AAAAA DDDDD KKKKK TTTTT
6161616161 PPPPP LLLLL KKKKK AAAAA
7171717171 MMMMM IIIII EEEEE TTTTT
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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
z przerw¹ od 13.30 do 13.45

BANKOMAT czynny ca³¹ dobê

Organizatorzy V Fordoñskiego Festynu
Maryjnego dziêkuj¹ serdecznie wszystkim
sponsorom i pomocnikom w zorganizowaniu
tego dzie³a.

W tym roku byli nimi: Bydgoski Portal In-
ternetowy, Express Bydgoski, Firma "LOBBE"
Sp. z o.o., Piekarnia "GALLA" (ul. Konfede-
ratów Barskich), Policja, Pañstwowa Stra¿
Po¿arna, Pomorski Okrêg Wojskowy, Przed-
siêbiorstwo Us³ugowo- Handlowe "ORENO",
Przedsiêbiorstwo Handlowe "WWA" (ul. Bo³-
tucia), Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe
P. Wi�niewski (ul. Skar¿yñskiego), Przeno�ne
Systemy Sanitarne "TOI-TOI" z Solca Kujaw-
skiego, Pan W³odzimierz Arciszewski, Rada
Osiedla Terenów Nadwi�lañskich, Radio:
"ESKA", Telekomunikacja Polska S.A., Sklep
Cukierniczy "CAPRI" (ul. Piwnika Ponurego),
Wielkopolski Bank Kredytowy, Wody Mineral-
ne "OSTROMECKO",

Dziêkujemy równie¿ cz³onkom wspólnot
parafialnych, którzy w³¹czyli siê w to dzie³o.
By³y to: Centrum Kultury Katolickiej "WIA-
TRAK", Duszpasterstwo Akademickie "MAR-
TYRIA", Grupa Parafialna Czcicieli Matki Bo-
¿ej Fatimskiej "D¥B", Ko³o Przyjació³ Radia
Maryja, Oaza M³odzie¿y, Oaza Rodzin, Para-
fialna Stra¿ Marsza³kowska, Parafialny Klub
Sportowy ''WIATRAK", Redakcja "Na o�cie¿".

Dziêkujemy równie¿ wszystkim bezimien-
nym, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli
nasze wspólne dzie³o.

PODZIÊKOWANIE ZA EKSPONATY
Serdecznie dziêkujmy za udostêpnienie

przedmiotów na wystawê w ramach V For-
doñskiego festynu Maryjnego w dniu 19 maja
2001 roku. Dziêkujemy ks. proboszczowi Zyg-
muntowi Trybowskiemu. Dziêkujê paniom: E.
Kowal, T. Furgat, W. Kamiñskiej, D. Siuda,
M. Gliñskiej, E. Maruszak, I Guziñskiej, T.H.
Kamiñskiej, F. Stempniewskiej, E. Ratuszyn,
K. Kubi�, H. P³otka, K. Sokulskiej. Dziêkuje-
my panom: E. Szuda, G. Perlik, W. Kajdasz,
L. Skowroñskiemu, T. Damskiemu, R. Ksa-
werczakowi, M. Paw³owskiemu, J. Orzechow-
skiemu.

Dziêkujemy równie¿ tym, którzy nie chcieli
podawaæ swego nazwiska, pozostawiaj¹c je
do wiadomo�ci organizatorów: paniom Jadwi-
dze, Barbarze, Teresie i panu Zygfrydowi.

Na rêce sióstr: Joanny i Miry (SSpS) sk³a-
damy serdeczne podziêkowania za zmobili-
zowanie tak wielu dzieci do wykonania ró¿añ-
ców na tê wystawê, a za ich po�rednictwem
dziêkujê wszystkim m³odym wykonawcom.

ORGANIZATORZY

V Fordoñski Festyn Maryjny

PODZIÊKOWANIA

Cz³owiek mo¿e siê
uodporniæ na Euchary-
stie, tak jak siê uodpor-
nia organizm na anty-
biotyk. Ma to miejsce
wówczas, gdy nie ³¹czy
przyjêcia Eucharystii z
modlitw¹. To modlitwa
wprowadza Bo¿e lekar-
stwo w serce cz³owie-
ka.

ks. Edward Staniek
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Jak ju¿ informowali�my na naszych ³amach
26 maja by³ Dniem Otwartym w Gimnazjum
Nr 5 przy ulicy Berlinga 17, czyli w najstarszej
szkole na Nowym Fordonie, kiedy� Podstawo-
wej Nr 17 im Mirko Jovanovica.

Przedstawiciele redakcji, korzystaj¹c z za-
proszenia, byli tam równie¿ obecni. Po ca³ym
szkolnym "gospodarstwie" oprowadza³a nas
pani Ewa Rogowska, wieloletnia nauczycielka i
wychowawczyni kilku ju¿ pokoleñ fordoniaków.
Zwiedzali�my pracownie szkolne, w których
m³odzie¿ prezentowa³a swój bogaty dorobek.
Ciekawe by³y pracownie fizyki, informatyki - z
dostêpem do internetu, czy chemii, gdzie byli
"prawdziwi" chemicy, w maskach i okularach.

W hallu szkolnym urz¹dzono ciekawe wy-
stawy. Jedn¹ z nich by³a wystawa zatytu³owa-
na "Z lamusa belfra". Nauczyciele przynie�li
swoje pami¹tki z lat m³odo�ci. Czego tam nie
by³o! By³y legitymacje szkolne i tarcze kiedy�
konieczne i obowi¹zkowe. By³y torebki z lat m³o-
dzieñczych sukienki i koszulki. By³a suknia �lub-
na jednej z pañ, jak i sukienka "na dwoje" czyli
dla pani oczekuj¹cej dziecka. By³y nawet lalki,
którymi bawi³y siê kiedy� dzisiejsze panie po
czterdziestce. Pan Krzysztof Kubiak, jak przy-
sta³o na wuefistê przyprowadzi³ dawn¹, ale w
pe³ni sprawn¹ hulajnogê.

Mo¿na by³o równie¿ przeczytaæ dawne wpi-
sy do pamiêtników, te które zawsze wspomina
siê z ³ezk¹ w oku.

Obok tej wystawy by³a inna, choæ bardzo
podobnie zatytu³owana "Nauczyciele te¿ byli na-
stolatkami". Tam umieszczono zdjêcia pracu-
j¹cych w szkole nauczycieli z czasów, kiedy ci
mieli "na�cie" lat, a zadaniem zwiedzaj¹cych
by³o rozpoznanie ich. Pomoc¹ by³y umieszczo-
ne przy fotkach charakterystyczne wypowiedzi,
z których wiele zamieszczono w szkolnej ga-
zetce "Gimzetka".

Odwiedzili�my równie¿ m³odych "kolegów
po fachu", czyli tych, którzy tworz¹ wspomnia-
n¹ ju¿ "Gimzetkê". Wymieniono do�wiadczenia,
jak na ludzi mediów przysta³o.

Dzieñ otwarty w pewnej szkole

PO NAUKÊ DO ...
Weso³o i przyjemnie by³o te¿ na dziedziñcu

szkolnym, gdzie mo¿na by³o dostaæ ró¿ne cie-
p³e jak i zimne napoje, oraz skosztowaæ praw-
dziwego domowego ciasta po 50 groszy za ka-
wa³ek. By³o pyszne!

Od 9.00 rana trwa³y tañce, wystêpy solowe
i grupowe, �piewy, recytacje, czyli bardzo fe-
stynowo i weso³o. By³o równie¿ trochê nauki na
weso³o. W przedstawionym "Turnieju �rednio-
wiecza" mo¿na by³o zapoznaæ siê z autentycz-
nym orê¿em i ubiorem dawnego rycerstwa z
ró¿nych epok. Na przyk³adzie stroju husarza wi-
dzieli�my, jak jeden z m³odzieñców zosta³ ubra-
ny w prawdziw¹ kolczugê sk³adaj¹c¹ siê z -
bagatela - 60 tysiêcy stalowych kó³ek. Po tej
kolczudze wykonano ciêcia prawdziw¹ szabl¹.
Ubioru tego dope³ni³o za³o¿enie stalowej zbroi
i husarskich skrzyde³. Ca³y strój wa¿y³ prawie
40 kg! Uzbrojenie by³o omawiane i pokazywa-
ne z wdziêkiem i humorem, co sprzyja³o lep-
szemu zapamiêtywaniu elementów ówczesne-
go uzbrojenia. Zebrani dowiedzieli siê równie¿
dlaczego taki, a nie inny orê¿ stosowano, oraz
kto z kim nim walczy³. Ca³o�ci pokazu dope³ni-
³a �prawdziwa� walka �prawdziwych� gladiato-
rów. To by³a bardzo interesuj¹ca lekcja historii
na weso³o.

Warto wspomnieæ jeszcze o pokazie, jaki
zgotowa³a uczestnikom Stra¿ Po¿arna.

Dyrekcji szko³y dziêkujemy za zaproszenie,
m³odzie¿y gratulujemy pomys³ów i ¿yczymy do-
brych ocen na zakoñczenie roku szkolnego, a
potem przyjemnych zbli¿aj¹cych siê wakacji.

Na zakoñczenie jeszcze ma³a refleksja.
Niech ¿a³uj¹ ci, których na festynie nie by³o. Do-
pisa³a pogoda, by³a wspania³a zabawa. Kiedy
znów bêd¹ zapraszaæ na zabawê do szko³y
warto "straciæ" trochê czasu i choæ przez chwi-
lê pobyæ z m³odymi, by ... odm³odnieæ.

Byli�my tam, bawili�my siê i to co widzieli-
�my w wielkim skrócie opisali�my.

FRED I  KFAD, FOTO MIETEK

DLACZEGO
GIMNAZJUM NR 5?

Nowoczesna baza dydaktyczna. * Dwie pracow-
nie informatyczne, w tym jedna z dostêpem do
Internetu. * ¯yczliwa, wyrozumia³a Dyrekcja
i Grono Pedagogiczne. * Wysoko wykwalifiko-
wani nauczyciele. * Sprawdzony system pracy
z uczniami zdolnymi * Wielu laureatów konkur-
sów przedmiotowych i olimpiad. * Zajêcia wy-
równawcze dla uczniów maj¹cych problemy
w nauce. * Sukcesy w zawodach sportowych. *
Atrakcyjne zajêcia rekreacyjne i sportowe. *
Mo¿liwo�æ rozwijania w³asnych talentów, zami-
³owañ w ko³ach zainteresowañ. * Prê¿nie dzia-
³aj¹cy Samorz¹d Uczniowski. * Spotkania z cie-
kawymi lud�mi (olimpijczycy, poeci). * Wspó³-
praca z PCK, LOP, schroniskiem dla zwierz¹t,
udzia³ w licznych akcjach charytatywnych. *
Wydawanie w³asnej gazetki szkolnej. * Okolicz-
no�ciowe wystawy w czytelni i bibliotece. * Bo-
gaty ksiêgozbiór. *  Fachowa pomoc pedago-
gów. * Klub gimnazjalisty. * Smaczne, domowe
obiady w sto³ówce szkolnej. * Sklepik uczniow-
ski. * Dyskoteki, rajdy, wycieczki.

�4 X 5 POWODÓW,
DLA KTÓRYCH WARTO SIÊ U NAS UCZYÆ!�

(z Informatora szkolnego 2000/2001)



¯yjemy w pude³kach zwanymi bloka-
mi  i chyba nie zastanawiamy siê nad tym,
¿e dawniej miasta wygl¹da³y trochê inaczej
i architektura by³a o wiele bardziej urozma-
icona. Jak to utrwali³o siê w pamiêci taty?

Oj pozmienia³o siê pozmienia³o!  W
�ródmie�ciu zniknê³o wiele elementów archi-
tektonicznych charakterystycznych dla tego
miasta. Podobnie jest na obrze¿ach w dziel-
nicach peryferyjnych. Jak ju¿ kiedy� wspo-
mina³em, pochodzê z Wilczaka i trudno by
nie odnotowaæ zmian, które i tej dzielnicy nie
ominê³y. Najbardziej znane w tym rejonie
miasta by³y �luzy i Kana³ bydgoski. Lata sie-
demdziesi¹te przynios³y zmiany w pewnej
czê�ci tych¿e, ca³kowicie przeobra¿aj¹ce ich
wygl¹d.  Je�li na odcinku kana³u od ul. Bro-
nikowskiego do ul. Wroc³awskiej niewiele
zmian dotknê³o ten urokliwy zak¹tek, to od
Wroc³awskiej do A. Grotgera nie ma ju¿ nic
co przypomina³o by znane mi z lat m³odzieñ-
czych tereny. Kana³ zasypano, tak jak i �lu-
zê, która mie�ci³a siê mniej wiêcej naprze-
ciw  dzisiejszego hipermarketu. Powsta³o

Rondo Grunwaldzkie gdzie na wysoko�ci
przystanku tramwajowego przerzucony by³
przez kana³ drewniany most. A tam gdzie
mie�ci siê obecnie stacja benzynowa przed
wojn¹ by³a fabryka rowerów " TORNADO "
a po wojnie nasz polski "Romet". Id¹c dalej
ulic¹ Marsza³ka F. Focha przed wojn¹  trafi-
liby�my przed teatr przy Placu Teatralnym.
Tam te¿ onegdaj ustawiony by³ symbol na-
szego miasta czyli pomnik £uczniczki. Teatru
dawno ju¿ nie ma a i £uczniczka zmieni³a sw¹
lokalizacjê. Skrêcaj¹c w Mostow¹ nie zoba-
czymy ju¿ drewnianego mostu na Brdzie jak
i zabudowy wschodniej strony tej ulicy poza
zabytkowymi spichrzami. Zniknê³o tak¿e kino
"Adria" i taras restauracji zwisaj¹cy jakby nad
sam¹ rzek¹ po prawej stronie ulicy. Potem
wchodzimy na Stary Rynek. Tu w zasadzie
oprócz zachodniej czê�ci niewiele siê zmie-
ni³o

Po wspomnianej stronie sta³ dwuwie-
¿owy ko�ció³ pojezuicki. Zburzyli go okupanci
niemieccy w roku chyba 1940. I w³a�nie z t¹
�wi¹tyni¹ zwi¹zana jest bardzo znana w�ród

A mój tato powiedzia³ ....

BYDGOSZCZ JAKIEJ JU¯ NIE MA

L isty   
d o  reda k cji � Na  o �cie¿�  

starszych Bydgoszczan legenda.
Przed wej�ciem do ko�cio³a dokony-

wano egzekucji publicznych na mieszkañ-
cach Bydgoszczy. Wed³ug podañ w okoli-
cach ko�cio³a aresztowano przypadkowo
ksiêdza id¹cego od chorego po udzieleniu
Ostatniego Namaszczenia. Zastrzelono go
przy murze ko�cielnym. Konaj¹cy kap³an
opar³ siê o �cianê i na murze odcisnê³a siê
jego d³oñ. Niemcy nie mog¹c skuæ tego zna-
ku zburzyli w koñcu ca³y ko�ció³ podaj¹c, ¿e
to Anglicy zbombardowali �wi¹tyniê.

Mo¿na by jeszcze mno¿yæ przyk³ady
miejsc które m³odzi Bydgoszczanie mog¹
ogl¹daæ tylko na starych widokówkach. A
szkoda! Wspomnê tu tylko choæby o "Poto-
pie" z parku Jana Kazimierza, synagodze z
Wa³ów Jagielloñskich czy zabytkowej gazow-
ni z ulicy Jagielloñskiej.

Szkoda tak wielu miejsc. Betonowe
bloki nigdy chyba nie bêd¹ mia³y swojej hi-
storii takiej  jak nieistniej¹ca ju¿ Bydgoszcz.

Warto znaæ historiê swego miasta bo
gdy wszystko pokryje asfalt i beton, w zapo-
mnienie pójd¹ urokliwe i romantyczne zak¹tki
naszego grodu.

WOJCIECH

Szanowna Redakcjo!
Pragnê podzieliæ siê pewnymi spostrze¿enia-

mi, mo¿e refleksjami dotycz¹cymi ¿ycia naszej
parafii i oprawy, czy pos³ugi laikatu u nas.

Zmobilizowa³y mnie do tego s³owa ksiêdza
proboszcza w ostatnim dniu maja powiedziane
przy figurze Matki Bo¿ej podczas majowego.
Przypomnia³ on zreszt¹ wypowied� Ojca �wiê-
tego, ¿e "nadesz³a godzina laikatu". dziêkowa³
tym, którzy prowadzili nabo¿eñstwa majowe i
tym, którzy w nich uczestniczyli.

Tak siê sk³ada³o, ¿e w tym roku nie mog³em
byæ na trzech z nich. Na pozosta³ych by³em.
Dziêkujê im równie¿ za ten wspania³y publiczny
pok³on, ¿e czcimy i kochamy Matkê naszego
Pana. To równie¿ piêknie kontynuowanie naszej
staropolskiej tradycji, w tych jak¿e trudnych cza-
sach - pocz¹tku XXI wieku.

Mam jednak kilka uwag.
1. W czasie, kiedy ks. Krzysztof razem z

ks. proboszczem byli w Watykanie ani razu nie
by³o przy figurze nikogo z pozosta³ych w parafii
ksiê¿y wikariuszy. Czy¿by zapomnieli, ¿e o tej
godzinie zbiera siê w tym miejscu "trzoda", któ-
r¹ Pan powierzy³ ich duszpasterskiej opiece?
Czy¿by o 21.00 wieczorem wszyscy byli tak bar-
dzo zajêci? Czym? Tak trudno by³o przyj�æ, po-
wiedzieæ dwa, trzy ciep³e s³owa i pob³ogos³awiæ?
Byæ mo¿e postêpowano zgodnie z przys³owiem
"kota nie ma to myszy robi¹ co chc¹".

2. Jak mog³o Duszpasterstwo Akademic-
kie, czy mo¿e "Wiatrak" w przeddzieñ �wiêta
Wniebowst¹pienia zwróciæ siê wieczorem na
majowym z apelem, ¿e jutro potrzebuj¹ ludzi do
pracy na budowie Domu Jubileuszowego? Prze-
cie¿ to niewyobra¿alne, aby przy parafii organi-
zacja ko�cielna nie uczci³a �wiêta ko�cielnego

a pracowa³a. Co ma w tej
sprawie dfo powiedzenia
dyrekcja Centrum "Wia-
trak", ludzie odpowiedzial-
ni za budowê, rada Bu-
dowlana. W�ród zebra-
nych pod figur¹ by³ na-
prawdê s³yszany szum
zdziwienia. Jak¿e tak mo¿-
na, aby�my przy ko�ciele
budowali co� gwa³c¹c
czwarte Przykazanie
Bo¿e?

Tyle moich spostrze¿eñ
dotycz¹cych nabo¿eñstw
majowych w tym roku.

Wszystkim dzia³aj¹cym w naszej parafii lu-
dziom �wieckim, jak i Szanownej Redakcji ¿y-
czê du¿o ³ask Bo¿ych i opieki Jego Matki.
Szczê�æ Bo¿e Parafianin i Czytelnik (adres i
nazwisko znane redakcji).

Od redakcji:
Redakcja zwróci³a siê do ks. Krzysztofa z pro�-
b¹ o wyja�nienie na temat apelu o pomoc na
budowie Domu Jubileuszowego.

Bardzo ucieszy³a go troska naszego kore-
spondenta, aby zgodnie z przykazaniem dzieñ
�wiêty �wiêciæ. W tym przypadku wiadomo, ¿e
Uroczysto�æ Wniebowst¹pienia Pañskiego jest
w Polsce dniem pracy i nale¿y do tzw. "�wi¹t
zniesionych". Zado�æ przykazaniu czyni wiêc
ten, kto w tym dniu uczestniczy we Mszy �wiê-
tej. Nie ma wiêc w tym dniu zakazu pracy.

Jak siê okazuje nie by³o to przejêzyczenie
czy faux pas i trzeba stwierdziæ, ¿e pro�ba o
pomoc na budowie by³a prawdziwa. Jak dot¹d
reakcja parafian, by w³¹czyæ siê w budowê tego
dzie³a jest prawie ¿adna. Ostatni apel skierowa-
ny do parafian w niedzielê 10 czerwca br. w ra-
mach "Og³oszeñ duszpasterskich" o pomoc na
budowie Domu Jubileuszowego nie przyniós³
oczekiwanego zainteresowania. Nie przyszed³
nikt, by pomóc przy rozbiórce starych salek ka-
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DROGI REDAKTORZE KfAD
Czyta³am wszystkie artyku³y o Matce Bo¿ej.

Pytanie, czy pisaæ dalej wydaje siê dziwne. Pew-
nie ¿e pisaæ, tylko co? Mo¿e opisaæ �wiêta ku
czci Matki Bo¿ej? Mamy ich tyle i o niektórych
dowiadujê siê teraz z og³oszeñ, ¿e jest nabo-
¿eñstwo i ró¿aniec. Przecie¿ nie istniej¹ te �wiêta
od pocz¹tku - od narodzin Jezusa. Mo¿e by tak
opisaæ od kiedy je obchodzimy i sk¹d siê wziê-
³y? Pewnie takich co o tym  nie wiedz¹ jest wiê-
cej. Nie wiem, czy nie by³oby to za trudne dla
Autora. Pan Krzysztof co prowadzi ró¿aniec w
te dni mówi trochê o tym, wiêc mo¿e razem z
nim mo¿na by szerzej te �wiêta opisaæ? To tyle
co o tym pomy�la³am z Bogiem

Helena
Od redakcji: List dotar³ na adres redakcji i po
uzgodnieniu z red. KfAD'em publikujemy go. Za-
warte w li�cie przemy�lenia s¹ wa¿ne dla Auto-
ra zakoñczonego cyklu, jak i pewnie dla innych
PT Czytelników. Dziêkujemy.

techetycznych. Na wcze�niejszy apel o pomoc
przy stawianiu p³otu wokó³ terenu budowy zg³o-
si³ siê jeden osiemnastoletni m³odzieniec.

Druga poruszona sprawa przez PT Czytelni-
ka wymaga, zdaniem ks. Krzysztofa, d³u¿szego
czasu, by na ni¹ wyczerpuj¹co odpowiedzieæ.



Chcia³abym Was, Drodzy Czytelnicy,
zachêciæ do pewnej samooceny. Zapew-
niam, ¿e w jej wyniku nie chodzi mi o w³o-
¿enie w³osienicy i biczowanie cia³a, a sta-
niêcie w prawdzie dotycz¹cej w³asnego
¿ycia i egzystowania w najbli¿szym otocze-
niu.

Nie tylko my podlegamy wp³ywom �ro-
dowiska, sami te¿ je kszta³tujemy. Poma-

ga nam wyobra�nia, inwencja, sposób by-
cia, cechy charakteru, czy otrzymane zdol-
no�ci i to by "chcia³o nam siê chcieæ". Od-
powiedzmy sobie: "Jak to jest ze mn¹?" Czy
mam tylko jedn¹ odpowied� - " nie mam
czasu". To najczê�ciej przytaczany argu-
ment, chocia¿ tak do koñca niezupe³nie
prawdziwy. Jak siê chce - czas siê znaj-
dzie. Kiedy przyjdzie nam rozstaæ siê z ¿y-
ciem, nikt nie bêdzie pyta³, czy mam na to
czas. Czy zastanawia³e� siê kiedy� co wte-
dy po Tobie pozostanie? Nie chodzi o do-
bra materialne, bo one czêsto staj¹ siê
ko�ci¹ niezgody, lecz o zaistnienie w pa-
miêci tych, którzy Ciê znali. A mo¿e nikt
nie zauwa¿y braku tak w tej chwili zapra-
cowanej osoby.

Chcemy, czy nie chcemy, wtopieni je-
ste�my w ¿ycie rodziny, osiedla, miasta.
Czy mamy co� do zaoferowania, czy umie-
my korzystaæ z ofert? Mo¿e nasze ¿ycie
przebiega obok, za zamkniêtymi drzwiami
mieszkania i tylko wnosimy pretensje do
ca³ego �wiata. Czas by otworzyæ oczy i
zobaczyæ, ¿e codziennie rzesza ludzi tru-
dzi siê, by nam umiliæ ¿ycie poprzez roz-
maite imprezy. Zapewne na naszym osie-
dlu oferta nie jest zbyt bogata i g³ównie
skupia siê na parafialnych propozycjach,

lecz i te nie s¹ przez mieszkañców satys-
fakcjonuj¹co wykorzystane. Z w³asnego
do�wiadczenia wiem, ¿e czas po�wiêcony
bli�nim, nie jest czasem straconym i dlate-
go zachêcam do szerokiego dawania, a
tak¿e umiejêtnego korzystania. Poszerza
siê wtedy kr¹g znajomych, przyjació³, two-
rz¹ siê pomys³y, ¿yje siê pe³niej. Wiele ra-
dosnych prze¿yæ i do�wiadczeñ dostarcza

mi przynale¿no�æ do chóru parafialnego.
Czêste spotkania, wspólny cel, tworz¹ wiêzi
miêdzyludzkie. Wspólnie prze¿ywamy in-
dywidualne troski, k³opoty, a tak¿e rado�ci.
Czêsto wyje¿d¿amy z koncertami poza
nasz¹ parafiê. �piewamy wtedy na Mszy
�w. i bezpo�rednio po jej zakoñczeniu.
Potem razem z mieszkañcami, spêdzamy
czas na zabawach, �piewach, konkursach.
Tworzy siê wspólnota i zwykle z ¿alem roz-
stajemy siê z go�cinnymi lud�mi. Otrzymu-
jemy zaproszenia do ponownych odwie-
dzin. Wspólna modlitwa i wspólna zabawa
integruj¹ ludzi i wyzwalaj¹ dobro.

Przyk³adem z ostatniego okresu jest po-
byt w Che³mnie na I Che³miñskim Spotka-
niu Chórów w dn. 26 maja br. Kontakt z tym
miasteczkiem nawi¹zali�my zim¹ we
wspólnym koncercie kolêd. Chêtnie skorzy-
stali�my z zaproszenia, by spotkaæ siê po-
nownie.

Podkre�liæ nale¿y doskona³¹ organiza-
cjê zarówno w czê�ci powa¿niejszej jak te¿
rozrywkowej, co tworzy³o integracyjny cha-
rakter spotkania. Chórem �wieckim dzia-
³aj¹cym przy parafii byli�my tylko my, lecz
to nie przeszkadza³o we wspólnym uczest-
niczeniu we Mszy �w., wspólnym wykona-
niu pie�ni eucharystycznych.

Chcieæ, czy móc

SAMOOCENA ZALECANA
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Koncert Chóru Katedralnego z Berlina (26 maja br.), fot. Mietek

Na jej zakoñczenie mieszkañcy mia-
steczka zgotowali owacjê zachêcaj¹c do
bisowania utworu "Nabucco", który �piewa-
li�my z polskim tekstem religijnym. W prze-
marszu ulicami towarzyszy³y grupy m³od-
szych i starszych ludzi. Przyjmowali nas
ciep³o i ¿yczliwie, pozdrawiaj¹c okrzykami
i machaniem r¹k. Nakarmiono nas, by³ czas
na odpoczynek. Potem prezentacja umie-
jêtno�ci poszczególnych chórów, a na za-
koñczenie pobytu - spotkanie w plenerze
nad Jeziorem Starogrodzkim z dodatkowy-
mi atrakcjami rozrywkowymi i kulinarnymi.
Wracali�my wieczorem z bogactwem wra-
¿eñ i zaproszeniem na nastêpne spotka-
nie. My�lê, ¿e ten dzieñ na d³ugo pozosta-
nie w pamiêci wszystkich, którzy zetknêli
siê w jakikolwiek sposób z przygotowan¹
imprez¹.

Wiele pañ z chóru mog³o w tym dniu
pozostaæ w domu, wszak by³ to Dzieñ Mat-
ki, ale zdecydowa³y siê byæ tam, gdzie wy-
maga³a solidarno�æ i odpowiedzialno�æ.
Byæ mo¿e powie kto�, po co tyle zachodu.
Czy nie lepiej mieæ "�wiêty spokój". Sta-
nowczo odpowiadam - nie. Innych te¿ za-
chêcam do podobnej postawy.

Malkontentom za� dedykujê zas³ysza-
ne kiedy� s³owa:

Gdzie s³yszysz �piew - tam id�
tam dobre serca maj¹.
�li ludzie - uwierz mi,
ci nigdy nie �piewaj¹.

IRENA G.

Z wpisów do pamiêtników
"Nie pomog¹ próbne ¿ale, ból swój nie-

bu trzeba zleciæ, A samemu trwaæ wytrwa-
le, naprzód i�æ - i �wieciæ�.

�Gdy opu�cisz szkolne mury i w daleki
pójdziesz �wiat Niech ta kartka Ci przypo-
mni kole¿ankê z szkolnych lat."

"Gra³ na skrzypcach Ja� od rana, b¹d�
zawsze dobra, ma ukochana�

"Wpisa³ siê do Pamiêtnika jest mi bar-
dzo mi³o, lecz w pamiêci Twej pozostaæ -
milej by mi by³o".

"�liwka wpada do kompotu, Wis³a wpa-
da do Ba³tyku, A ja wpadam dzi� na po-
mys³ wpisaæ siê w Twym Pamiêtniku."
(Z wystawy podczas dnia otwartej szko³y - Gim-
nazjum Nr 5)

CO BY� ZMIENI£
(CIEKAWE PROPOZYCJE)

�Gimzetka� w kolorze * Wiêcej humoru * Wiado-
mo�ci o samochodach * Og³oszenia drobne *
Wiêcej fotografii * Wiêcej stron
Tak odpowiadali czytelnicy �Gimzetki� na ankie-
tê opracowan¹ przez redakcjê. (Gimzetka nr 7,
maj 2000; pismo uczniów Gimnazjum Nr 5
w Bydgoszczy)



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA
10.06.1673 W Trzemesznie zmar³ autor cen-
nych prac historycznych o arcybiskupach
gnie�nieñskich i biskupach w³oc³awskich ks.
Stefan Damalewicz.
14.06.1940 W³adze niemieckie uruchomi³y
obóz koncentracyjny Auschwitz, czyli O�wiê-
cim.

1.06.1975 W P³ocku rozpoczêty siê uroczy-
sto�ci zwi¹zane z 900-leciem katedry. W
obecno�ci Prymasa Polski kardyna³a Stefa-
na Wyszyñskiego i kardyna³a Karola Wojty³y
w kaplicy ksi¹¿¹t z³o¿ono trumienki z procha-
mi: W³adys³awa Hermana i Boles³awa Krzy-
woustego.

BYDGOSZCZ
10.06.1555 Król Zygmunt August zezwoli³
miastu na handel sol¹ pochodz¹c¹ z ¿up ru-
skich (st¹d wywodzi siê nazwa jednej z byd-
goskich ulic - ¯upy).
25.06.1924 Biblioteka Miejska otrzyma³a au-
tograf walca f-moll Fryderyka Chopina, który
grono bydgoszczan zakupi³o w jednej z ksiê-
garñ Berlina.
9.06.1935 Przy ulicy Zygmunta Augusta o
otwarto Schronisko dla Kobiet prowadzone
przez Katolickie Stowarzyszenie Ochrony
Kobiet.

FORDON
23.06.1937 Towarzystwo Gimnastyczne "So-
kó³ Fordon" zajê³o pierwsze miejsce w zawo-
dach strzeleckich gniazd Soko³a Polski Pó³-
nocnej
8.06.1978 W akademiku ATR przy al. Kaliskie-
go otwarto klub Studencki "Spin".

10.06.1996 Przy Szkole Podstawowej Nr 44
przy ul. Berlinga postanowiono uruchomiæ
pierwsz¹ na Fordonie placówkê ogólnokszta³-
c¹c¹ - XV LO.

PARAFIA
25.06.1989 Ks. bp Marian Przykucki odwo³a³
z naszej parafii pierwszego pracuj¹cego tu
wikariusza - ks. W³adys³awa Erdmañskiego
kieruj¹c go do pracy w parafii NMP w Gru-
dzi¹dzu.

7.06.1991 Trzy autokary z 150-cioma para-
fianami pojecha³y do W³oc³awka na spotka-
nie z Ojcem �wiêtym.

6.06.1993 Stowarzyszenie Charytatywne b³.
Urszuli Ledóchowskiej zorganizowa³o trzy-
dniow¹ pielgrzymkê do Czêstochowy, Krako-
wa, Tyñca i Czarnej.

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (42)

Urodzi³ siê 2 lutego 1896 roku w Trzeb-
czu w powiecie che³miñskim, jako syn Am-
bro¿ego i Leokadii z Szustrów. W swej ro-
dzinnej wsi ukoñczy³ 4 klasy szko³y po-
wszechnej i rozpocz¹³ naukê w Gimnazjum
w Pelplinie. Tam kontynuowa³ dalsze 4 kla-
sy, po czym wst¹pi³ do Preparandy w Kwi-
dzyniu przygotowuj¹cej do zawodu nauczy-
cielskiego. Skoñczenie jej pozwoli³o mu pod-
j¹æ naukê w trzyletnim Pañstwowym Semi-
narium Nauczycielskim w Grudzi¹dzu, gdzie
28 czerwca 1917 roku zda³ egzamin dojrza-
³o�ci. Bezpo�rednio po tym zosta³ przymu-
sowo powo³any do wojska niemieckiego i bra³
udzia³ w walkach na froncie zachodnim I woj-
ny �wiatowej. Po powrocie z frontu rozpocz¹³
z pocz¹tkiem 1919 roku pracê nauczycielsk¹
w szkole powszechnej w rodzinnym Trzeb-
czu, pracuj¹c jednocze�nie dwa dni w tygo-
dniu w szkole w pobliskim Trzebczyku.

Po odzyskaniu przez Polskê niepodle-
g³o�ci Polska Komisja Kwalifikacyjna przy-
zna³a mu prawo nauczania w polskich szko-
³ach.

W roku 1923 rozpocz¹³ pracê w szko-
³ach Che³m¿y, gdzie pracowa³ jako nauczy-
ciel do 1933 roku. Najpierw w 6-klasowej Pu-
blicznej Szkole Powszechnej ̄ eñskiej. W tym
te¿ czasie o¿eni³ siê z Barbar¹ Maciejewsk¹
z Grzywny pow. Toruñ, pracuj¹c¹ równie¿ w
jednej ze szkó³ w Che³m¿y.

Rozwin¹³ te¿ bardzo szerok¹ dzia³al-
no�æ polityczn¹ i spo³eczn¹. Bardzo blisko
wspó³pracowa³ z rz¹dz¹cym wówczas obo-
zem sanacji. By³ wspó³za³o¿ycielem Bezpar-

LUCJAN
CIESZYÑSKI

W Radiu �Plus� znajdziesz najnow-
sze informacje z globu, kraju i regio-
nu, wiele dobrej muzyki i wartych za-
interesowania audycji. Radio  Plus
- radio dobrze  nastawione!

tyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem na te-
renie Che³m¿y. Wybrano go na cz³onka w³adz
tej partii na powiat toruñski. Powierzono mu
równie¿ odpowiedzialne prace przygotowaw-
cze do wyborów do Sejmu i Senatu w latach
1928 i 1933.

Sprawowa³ równie¿ wiele funkcji spo-
³ecznych, z których na uwagê zas³uguj¹: funk-
cja sekretarza w Towarzystwie Upiêkszania
miasta Che³m¿y, oraz cz³onkostwo w zarz¹-
dzie Ko³a Przyjació³ Harcerstwa, Powiatowe-
go Komitetu Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego.

W 1932 roku popad³ w konflikt z w³a-
dzami szkolnymi w Toruniu i nie odnowiono
z nim umowy o pracê nauczycielsk¹ po wy-
ga�niêciu ostatnich klas w kierowanej przez
niego Publicznej Szkole Powszechnej ¯eñ-
skiej.

W nastêpstwie tego przeniós³ siê do
Bydgoszczy obejmuj¹c posadê kierownika 7-
klasowej Publicznej Szko³y Powszechnej im.
Adama Mickiewicza przy ul. Nowogrodzkiej,
gdzie pracowa³ od wrze�nia 1933 do 1937
roku. W 1936 rok zmar³a mu nagle ¿ona Bar-
bara i zmuszony by³ sam pracowaæ i wycho-
wywaæ dwójkê dzieci: syna Euzebiusza i cór-
kê Karolinê.

Od 1937 roku obj¹³ funkcjê kierownika
7-klasowej Publicznej Szko³y Powszechnej
im. Juliusza S³owackiego przy ul. Nakielskiej,
gdzie pracowa³ do okupacji.

W tym te¿ czasie o¿eni³ siê powtórnie
z Ksaweryn¹ z domu Nowick¹.

Lucjan za sw¹ pracê otrzyma³ szereg
odznaczeñ, jak: Medal Dziesiêciolecia Odzy-
skanej Niepodleg³o�ci, Srebrn¹ Odznakê "Za
ofiarn¹ pracê" nadan¹ mu przez G³ówny
Urz¹d Statystyczny jako naczelnemu komi-
sarzowi spisowemu na powiat toruñski w
1932 roku.

Aresztowany zosta³ przez Gestapo w
dniu 11 pa�dziernika 1939 roku w swym
mieszkaniu przy ul. Nakielskiej i osadzony w
koszarach 15 PAL-u przy ul. Gdañskiej, za-
mienionych na obóz dla internowanych Po-
laków. Zgin¹³ rozstrzelany w Dolinie �mierci
w Fordonie w dniu 24 lub 25 pa�dziernika.

Osieroci³ dwoje dzieci z pierwszego
ma³¿eñstwa i córkê Irenê urodzon¹ w czerw-
cu 1939 roku z drugiego ma³¿eñstwa.

PRZYGOTOWA£ KFAD
Materia³y �ród³owe:
Relacja brata bohatera z Che³m¿y
Relacja córki Ireny z Ma³ej Grzywny
Kronika Bydgoska t.XIII TMMB 1991
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Prze³o¿ona
Papie¿ Jan XXIII s³yn¹³ z doskona³ej

umiejêtno�ci puentowania zabawnych sytu-
acji. Pewnego razu w czasie odwiedzin szpi-
tala pod wezwaniem �wiêtego Ducha prowa-
dzonym przez siostry zakonne, wita³a go stre-
mowana sytuacj¹ siostra prze³o¿ona, która
przedstawi³a siê nastêpuj¹co:

- Ojcze �wiêty, jestem prze³o¿on¹ �wiê-
tego Ducha.

- Gratulujê - odpar³ wyra�nie rozbawio-
ny Papie¿ - siostra piastuje mo¿liwie najwy¿-
sz¹ funkcjê...!



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

12 maja 2001 r.
Denny Jeremy Deland

ur.8.03.2001
13 maja 2001 r.

Katarzyna Magdalena Mikulska
ur. 11.02.2001

Miko³aj Kotkowicz
ur. 22.02.2001

Aleksandra Anna Kranz
ur. 18.03.2001

27 maja 2001 r.
Hubert £ukasz Pastewski

ur. 8.04.2001
Przemys³aw Ziarnik

ur. 11.04.2001
2 czerwca 2001 r.

Jan Dariusz Kubacki
24.02.2001

Sakrament Chrztu �w.:  Sakrament
Chrztu �w.: Sakrament sprawowany
jest przy udziale wspólnoty parafialnej
w czasie niedzielnej Mszy �w. o godz.
13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w
Biurze Parafialnym podaj¹c kandyda-
tów na chrzestnych (osoby ochrzczo-
ne, bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹-
ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³-
¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do
Chrztu �w. trzeba przedstawiæ odpis
skrócony aktu urodzenia dziecka z
USC. Katecheza odbywa siê zawsze
przed Chrztem �w. w sobotê po Mszy
�w. o godz. 18.30.
Najbli¿sze terminy Chrztu �w.:
24 czerwca, 8 i 22 lipca 2001 r.
Sakrament Ma³¿eñstwa: Osoby pra-
gn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski po-
winny zg³osiæ siê do Biura Parafialne-
go celem ustalenia terminu �lubu i spi-
sania protoko³u na 3 miesi¹ce przed
planowan¹ ceremoni¹ �lubn¹.
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

Przemys³aw Maj
ur.3.01.1983 zm. 10.05.2001

Andrzej Birkholz
ur. 30.11.1952 zm. 13.05.2001

Cecylia Helena Ludwiczak
ur. 15.10.1923 zm. 16.05.2001

Bronis³aw Kazimierz Arent
ur. 29.12.1941 zm. 18.05.2001

Edmund Boles³aw Barszcz
ur. 15.02.1930 zm. 24.05.2001

Joachim Jerzy Piskorek
ur. 20.01.1944 zm. 29.05.2001

spisa³a Irena G.

Stanis³aw Staszic (1755 -1826)
dzia³acz o�wiatowy, gospodarczy i
polityczny, organizator i mecenas
szkolnictwa, filozof, pisarz, przyrod-
nik. Urodzi³ siê w Pile w rodzinie
mieszczanina, burmistrza Pi³y.
Zmar³ w Warszawie.

Staszic maj¹c 15 lat prze³o¿y³ z
francuskiego poemat Ludwika Ra-
cina pt. "O religii" ("La Religion").
Podj¹³ siê tego dzie³a, aby przeko-
naæ ludzi, ¿e rozum nieomylnie pro-
wadzi cz³owieka do religii, by³a to
jego pierwsza próba pracy literac-
kiej. Stanis³aw Staszic ukoñczy³ po-
tem seminarium duchowne w Po-
znaniu i otrzyma³ �wiêcenia kap³añ-
skie. Od roku 1781 by³ nauczycie-
lem dzieci i guwernerem ekskanc-
lerza Andrzeja Zamoyskiego. Pó�-
niejszy autor "Uwag nad ¿yciem
Jana Zamoyskiego" pozosta³ przy
tej rodzinie przez d³ugie lata.

Staszic to wielki publicysta
okresu Sejmu Czteroletniego, czo-
³owy przedstawiciel obozu reform,

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 * serwuje-

my dwudaniowe obiady abonamentowe [5,20 z³] * przygotowujemy
domowe dania (na wynos) * posi³ki regeneracyjne [3,10 z³]

Uczeni o Bogu (6)

STANIS£AW STASZIC
walczy³ o postêp i utrzymanie nie-
zawis³o�ci narodowej, o interesy
mieszczañstwa oraz polepszenie
sytuacji ch³opów. Napisa³ i wyda³
anonimowo "Przestrogi dla Polski".
Przypomnia³ rodakom, ¿e: "dwa lata
otó¿ ju¿ radz¹, lecz niczego kon-
kretnego jeszcze siê nie doradzili".
Mia³ dar patrzenia w przysz³o�æ i
trze�wego my�lenia.

By³ te¿ Staszic organizatorem
wypraw geologicznych m.in. w Ta-
try. Jest uwa¿any za pioniera tater-
nictwa. Napisa³ geologiczny traktat:
"O ziemiorództwie Karpatów".
(1815) Sporz¹dza³ mapy geologicz-
ne Polski i krajów o�ciennych. Po-
czyni³ obserwacje nad faun¹ i flor¹
Tatr oraz ich mieszkañcami. Jemu
przypisuje siê podjêcie badañ nad
przemys³owym wykorzystaniem ist-
niej¹cych w Ciechocinku cennych,
jak siê okaza³o, z³ó¿.

Ksi¹dz Stanis³aw Staszic modli³
siê:

"Bo¿e odwieczny!
Ty znasz m¹ chêæ, ty widzisz

w tej chwili me serce
One ku moim bli�nim mi³o�ci

jest pe³ne.
O�wieæ rozum, niech po-

znam, t³umaczê siê jasno
Bogdajby pojêli wszyscy, ¿e�

nie stworzy³ na to,
By nieszczê�liwi byli. Bogdaj-

by poznali
Rzeczywiste swoje nieszczê-

�cia przyczyny
Zniszcz ciemno�æ, rozszerz w

ludziach �wiat³o".
RED-A

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

25 maja 2001 r.

Tomasz Muszyñski
Justyna Danuta �wiciñska

2 czerwca 2001 r.

S³awomir Piotr Bu³ka
Agnieszka Ewa Misiak
Marcin Rozniakowski
Magdalena Kujawa

Nikodem Adam Butrym
Emilia Beata Czapiewska

Tomasz Roman Graduszewski
Joanna Milena Sowiñska

Piotr Dombek
Iwona Maria Jaskólska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,
wierno�æ i uczci-
wo�æ ma³¿eñsk¹

Kilkana�cie dni temu s³ysza³em
od m³odej osoby o dziwnym zacho-
waniu siê równie¿ m³odych ludzi ja-
d¹cych samochodem ulic¹ Pod
Skarp¹.

W pewnym momencie, wyprze-
dzaj¹c m³odego rowerzystê przez
otwarte okno auta chwycili jego ro-
wer bujaj¹c nim w lewo i w prawo.
Przestraszony rowerzysta, po wy-
puszczeniu go przez sprawców
upad³ i pot³uk³ siê, a oni z odjechali
piskiem opon.

S³uchaj¹c tego opowiadania po
prostu zabrak³o mi s³ów na skomen-
towanie. My�la³em jednak, ¿e to taki
incydentalny, g³upi wybryk. Myli³em
siê.

W ubieg³ym tygodniu, podczas
rozmowy ze starszym panem z
Czarnówka dowiedzia³em siê o po-
dobnym zachowaniu siê m³odych lu-
dzi. T¹ sama ulic¹ jecha³a rowerem
starsza kobieta. Od strony My�lê-
cinka zbli¿a³ siê z g³o�no nastawio-
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n¹ muzyk¹ czerwony samochód
osobowy, (marki mój rozmówca nie
rozpozna³). Podczas wyprzedzania
rowerzystki, w chwili gdy auto zna-
laz³o siê na jej wysoko�ci kierowca
nacisn¹³ klakson, a w opuszczo-
nych szybach ukaza³y siê m³ode
twarze dziewcz¹t i ch³opaków, z któ-
rych ust wydar³ siê bardzo g³o�ny i
niecenzuralny okrzyk. Rowerzyst-
ka, przestraszona tym zaj�ciem,
wykona³a nag³y ruch kierownic¹ w
prawo i przewróci³a siê na pobocze.
Sprawcy z g³o�nym �miechem od-
jechali w kierunku Przylesia nie in-
teresuj¹c siê "efektami" swojego za-
chowania.

Rozmówca mój, razem z  cór-
k¹ i ziêciem udzielili poszkodowa-
nej rowerzystce pierwszej pomocy
opatruj¹c jej pot³uczone i otarte ko-
lana i ³okcie.

Tyle fakty, a teraz próba reflek-
sji. Chcia³oby siê bardzo niekultu-
ralnie nazwaæ tych ludzi. Nie zro-

biê jednak tego na tych ³amach,
choæ ciekawi mnie jaki cel przy�wie-
ca m³odym kierowcom i pasa¿erom
ich aut!? Czy¿by uwa¿ali to za "roz-
rywkê"?! A gdyby tak ten m³ody
cz³owiek niechc¹cy zaczepi³ siê o
jaki� element auta, a kobieta, za-
miast w praw¹ stronê wykona³a kie-
rownic¹ roweru ruch w lewo, pod
ko³a samochodu? Co w³a�ciwie jest
celem takiego zachowania - zabi-
cie cz³owieka, doprowadzenie go do
trwa³ego kalectwa, przestraszenie,
zadanie bólu, czy mo¿e g³upi ¿art,
którego skutków nietrudno sobie
wyobraziæ? Wiadomo, ¿e ulica Pod

Skarp¹ jest sama w sobie niebez-
pieczna dla u¿ytkowników i takie
zachowanie jest karygodne.

Apelujê do korzystaj¹cych z tej
trasy, zw³aszcza rowerzystów i pie-
szych - gdy us³yszycie, ¿e zbli¿a siê
do was samochód z g³o�nym "bum-
bum", uwa¿ajcie, bo nie wiadomo
czy w takim aucie podró¿uj¹ normal-
ni ludzie. Apelujê równie¿ do Poli-
cji. by stara³a siê dla dobra i bez-
pieczeñstwa wszystkich u¿ytkowni-
ków dróg wyeliminowaæ takie nie-
przemy�lane zachowania.

FORDOÑSKI OBSERWATOR

Z My�lêcinka do Fordonu

AUTO - �BUM BUM�, ROWER - �BUM�
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13 maja nasi ministranci zbierali ofiary do puszek na dofinansowanie ich
letniego wypoczynku. Zebrali kwotê 1210 z³. Ofiarodawcom Bóg zap³aæ.

16 maja o godz. 20.00 odby³o siê tradycyjne Czuwanie z Maryj¹ i modli-
twami w intencji Ojca �wiêtego

19 maja odby³ siê Fordoñski Festyn Maryjny (wiêcej szczegó³ów wewn¹trz
numeru).

20 maja przypada³a uroczysto�æ I Komunii �w. dzieci ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 66. Dzieci z³o¿y³y ofiarê na potrzeby ko�cio³a w wysoko�ci 1100
z³. Bóg zap³aæ.

27 maja po Mszy �w. o godz. 18.30 wyst¹pi³ w naszym ko�ciele Chór
Katedralny z Berlina, który liczy ju¿ sobie ponad 500 lat.

2 czerwca w spotkaniu m³odych nad Lednic¹ z naszej parafii uczestni-
czy³a grupa oko³o 200 osób (wiêcej na stronach DA).

3 czerwca zbierano ofiary na budowê Szko³y Katolickiej w Bydgoszczy
Zebrano 1304 z³ote. Bóg zap³aæ.

5 czerwca odby³o siê spotkanie Sejmiku parafialnego.

14 czerwca przesz³a ulicami naszych osiedli Miêdzyparafialna Procesja
Bo¿ego Cia³a. W tym roku z ko�cio³a MB Królowej Mêczenników ulica-
mi: Twardzickiego, Duracza, Skar¿yñskiego, Pelpliñsk¹ i Salezjañsk¹
do ko�cio³a pw. �w. Marka. O³tarze by³y usytuowane w rejonie ul. Monte
Cassino, przy ko�ciele �w. Mateusza, w okolicy ul. Witkiewicza i w ko-
�ciele �w. Marka. Kilka tysiêcy mieszkañców naszych osiedli manifesto-
wa³o sw¹ solidarno�æ z Chrystusem Panem i Odkupicielem.

16 czerwca odbêdzie siê Kongregacja Dekanalna  w parafii �w. Marka.
Wydarzenie to polecamy modlitwom wiernych.

21 czerwca przypada pi¹ta rocznica pobytu figury Matki Bo¿ej Fatim-
skiej na terenie naszej parafii. Grupa parafialna "D¹b" przygotowuje oko-
liczno�ciow¹ wystawê.

1 lipca rusza tradycyjna piesza pielgrzymka do Che³mna. Zbiórka przy
ko�ciele pw. �w. Miko³aja o godz. 6.00, Msza �w. o 6.30. Wymarsz po
Mszy �w. Nale¿y zabraæ suchy prowiant, �piwór. Koszt pielgrzymki 6.00
z³. Doj�cie do Che³mna oko³o 18.00. Apel o 21.00, a o 24.00 Pasterka w
Che³miñskiej Farze. Powrót indywidualnie. Szczegó³owych informacji
udziela Piotr Zaporowicz (tel. 347-14-92).

Przez ca³y maj o godz. 21.00 odbywa³y siê nabo¿eñstwa majowe przy
figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej. Ciesz¹ siê one coraz wiêkszym zaintere-
sowaniem. Modl¹ca siê grupa wiernych liczy³a od 150 do ponad 500
osób.

Nabo¿eñstwa Czerwcowe odprawiane s¹ w niedziele po Mszy �w. o godz.
16.00, w dni powszednie po Mszy �wiêtej o 18.30 i o godz. 21.00 przy
Krzy¿u Misyjnym (codziennie).

Rozpoczêto zapisy na Piesz¹ Pielgrzymkê Promienist¹ do Czêstochowy
(od 30 lipca do 9 sierpnia br.). Koszt 80 z³ (wp³ata przy zapisie w biurze
parafialnym w wysoko�ci 40 z³).

Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w naszej kaplicy o godzinie
15.00

Trwaj¹ prace na budowie Domu Jubileuszowego. Pocz¹tek prac w dni
robocze od godz. 9.00.

W ka¿d¹ �rodê w sali Domu Katechetycznego udziela siê porad w spra-
wie przekszta³cenia prawa w³asno�ci mieszkañ spó³dzielczych. * W  ka¿d¹
ostatni¹ �rodê miesi¹ca porad udziela prawnik (nieodp³atnie).

Zarz¹d Grupy Parafialnej "D¹b" wraz z ks. proboszczem dziêkuj¹ pani
Wojtanowskiej z ul. Albrychta za ofiarowane kwiaty do figury Matki Bo¿ej
Fatimskiej w dniu 19 maja na V Fordoñski Festyn Maryjny.

Inne informacje na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 15. czerwca br. Nastêpne wydanie
"Na o�cie¿"  planowane  jest  15. lipca br. Dziêkujemy  korespondentom
i sympatykom.

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Po-
szczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(I-3,C-13,I-12,B-7,E-4) (G-6,K-3,I-12,D-3,D-5,
L-7) (A-5,K-4,D-1) (B-6,K-5,C-10, A-9,M-1, I-12,E-10,K-1,B-3)] Rozwi¹zania
nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej�
do 8 lipca. Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru to has³o:
�SPORT ZABAWA I MODLITWA Z MARYJ¥ TO DROGA NOWEJ EWANGE-
LIZACJI KO�CIO£A�.  Nagrodê otrzymuje El¿bieta ¯ukowska, zam. w Gli-
wicach ul. Daszyñskiego 69.  Gratulujemy. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

POZIOMO:
1A Zorganizowana szajka
1J Zapach spalenizny
2E Kompres
3A Szczyt w Górach �wiêtokrzyskich
3H Miêdzy je�d�cem a koniem
4E Prze³omowy okres w dziejach
5A Dodatek do jajecznicy
5I Pod butem Ma³ysza
6D Dowódca statku, lub samolotu
7A Jeden z zêbów
7J ¯a³obny utwór liryczny
8D Druk z zapytaniami (opracowany-

mi)
9A Choæ Dzieñ Ojca - te¿ siê go�ci
9I Du¿y kawa³ drewna
10E Cnota obok nadziei i mi³o�ci
11A Rzeka wpadaj¹ca do innej rzeki
11H Keton- bardzo dobry rozpusz-

czalnik
12E Pniak po �ciêtym drzewie
13A Góry z kondorami
13J W dal, lub wzwy¿

KRZY¯ÓWKA CZERWCOWA (A)

OPRACOWA£ RASKE WIDIP

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

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 * 20.00

(lipcu i sierpniu nie ma Mszy �w. w niedzielê o godz. 16.00)

PIONOWO:
A1 Ptak - symbol pokoju
A9 Kij do ³owienia ryb
B5 Siostra liryki i dramatu
C1 Koñcówka bucika
C9 Element pobudzaj¹cy maszynê
D5 Co� wiêcej ni¿ mas³o na bu³ce
E2 Nota, stopieñ
E8 Przyzwyczajenie
F1 Wisi nad kuchni¹
F10 Gro�ny car
G4 Zbo¿e zasiane w jesieni
H1 He³m ochronny
H10 �wietlny pocisk
I2 Imiê by³ej ksiê¿nej Walii
I8 Wyrabia tkaniny
J5 Du¿a beczka
K1 Numer 1 u Mendelejewa
K9 Fachowiec od okularów
L5 Moda na co�
M1 Przebyta trasa
M9 Adam ... napisa³ "Daremne

¿ale".

TELEFONY
346-76-25 ks. prob. Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), ks. Edward Wasilewski (41)
ks. Marek Stajkowski (44), ks. S³awomir Szwagrzyk (42)
346-31-94 ks. Krzysztof (DA �Martyria�)
346-76-27 Siostry SSpS: Krystyna, Mira, Joanna
346-31-90 (tel/fax) CKK �Wiatrak�,  Miesiêcznik �Na o�cie¿�

346-71-78 Telefon zaufania �Przystañ� (pn-pt 17.00-20.00)
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