


W naszej parafii nie mo¿na siê nudziæ.
Mimo wakacji tempo najró¿niejszych wydarzeñ
nie mala³o. Ju¿ w dniu wakacyjnego wydania
odby³o siê, z okazji wspomnienia �w. Krzysz-
tofa, po�wiêcenie pojazdów (w tym wioz¹cych
baga¿ pielgrzymów udaj¹cych siê pieszo do
Czêstochowy). Przy okazji mo¿na by³o z³o¿yæ
ofiarê na potrzeby MIVA Polska, która poma-
ga polskim misjonarzom, szczególnie w zdo-
bywaniu �rodków transportu. Proponowana
ofiara dla kierowców to 1 grosz za 1 szczê�li-
wie przejechany kilometr. Czy to siê uda³o -
sami kierowcy wiedz¹.

Z naszej parafii piechot¹ na Jasn¹ Górê
dosz³y dwie grupy: Przezroczysta i Bia³o-¯ó³ta.
O tym jak by³o na trasie mo¿na poczytaæ we-
wn¹trz numeru.

Rozmowê miesi¹ca prowadzono z dyrek-
torem Zespo³u Szkó³ Nr 5 w Bydgoszczy mgr
Stanis³awem Pilewskim. Poruszono wiele
w¹tków. £atwo zobaczyæ, jak skomplikowanym
organizmem jest wspó³czesna szko³a i jakie
procesy tocz¹ siê na jej terenie.

Wiele te¿ dzia³o siê w ró¿nych wspólno-
tach i grupach. Dwie grupy parafian wyjecha-
³y na pielgrzymkê do Obór. Jednej przewodzi³
ks. Proboszcz. Uczestnicy opowiadaj¹ jak tam
by³o i dlaczego warto tam kiedy� pojechaæ.

Na stronie Ambasady Lednickiej znajdzie-
my relacjê z �Lednicy Seniora�. Z naszej pa-
rafii te¿ by³a tam grupa osób.

Z parafii wyjecha³o równie¿ wiele grup piel-
grzymkowych w ró¿ne strony Polski i za gra-
nice kraju. Powstaj¹ przy tej okazji nowe zna-
jomo�ci. Mo¿e nadszed³ czas aby powo³aæ
w parafii now¹ wspólnotê pielgrzymów -
�Homo viator� (cz³owiek w drodze)?

W parafii rozpoczynaj¹ siê Misje. Ka¿dy
powinien czynnie w³¹czyæ siê w to dzie³o i w
miarê swoich mo¿liwo�ci skorzystaæ z darów
szczególnej ³aski. Program zamieszczono tu¿
obok.

Na zakoñczenie wspomnê jeszcze o jed-
nym wa¿nym wydarzeniu. Otó¿ zaraz za wej-
�ciem w Dolinê �mierci stanê³a pierwsza sta-
cja Golgoty XX wieku. Warto przy okazji pój�æ
w Dolinê, zatrzymaæ siê przy stacji i zadumaæ
nad tym co twórca tej stacji chcia³ opowiedzieæ.
Jest to dopiero pocz¹tek dzie³a, ale najtrud-
niej zacz¹æ. Autorem stacji jest artysta rze�-
biarz Jacek Kucaba z Tarnowa.

Niebawem Kolejny Dzieñ Papieski, XI Aka-
demickie Dni M³odych, obchody 40-lecia D A.
Oj bêdzie siê dzia³o ...

Nastêpne wydanie ju¿ w pa�dzierniku.
FRED

Mo¿na nie czytaæ

POTRZEBA MI£OSIERDZIA
�Jak bardzo dzisiejszy �wiat potrzebuje Bo-

¿ego mi³osierdzia! Na wszystkich kontynen-
tach z g³êbin ludzkiego cierpienia zdaje siê
wznosiæ wo³anie o mi³osierdzie. Tam, gdzie
panuje nienawi�æ, chêæ odwetu, gdzie wojna
przynosi ból i �mieræ niewinnych, potrzeba
³aski mi³osierdzia, która koi ludzkie umys³y i
serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla
¿ycia i godno�ci cz³owieka, potrzeba mi³osier-
nej mi³o�ci Boga, w której �wietle ods³ania
siê niewypowiedziana warto�æ ka¿dego ludz-
kiego istnienia. Potrzeba mi³osierdzia, aby
wszelka niesprawiedliwo�æ na �wiecie zna-
laz³a siê w blasku prawdy... w mi³osierdziu
Boga �wiat znajdzie pokój, a cz³owiek szczê-
�cie!� (Jan Pawe³ II, Kraków £agiewniki
17.08.2002 roku).

�Teraz jest czas mi³osierdzia, zanim nadej-
dzie czas sprawiedliwo�ci� (por. Dz 1588) -
powiedzia³ Jezus do �w. Faustyny. Niekorzy-
stanie z czasu mi³osierdzia jest strat¹ nie do
od¿a³owania. Jezus jest z nami w tajemnicy
mi³osierdzia, w tajemnicy tego ognia, który w
nim p³onie, w tej mocy zbawczej. Najwiêkszy
przymiot Boga, Jego mi³osierdzie, jest zwi¹-
zany z   obrazem zatytu³owanym �Jezu ufam
Tobie�. Nie wolno opieraæ siê tylko na wiel-
kich prze¿yciach mistycznych �wiêtej Fausty-

ny. Opieramy siê na autorytecie Ko�cio³a,
opieramy siê na dobroci wiary, na prawdzie.
A prawda jest taka: Bóg jest mi³o�ci¹ i mi³o-
sierdziem!

Jezus powiedzia³ do s. Faustyny podczas
jednego z objawieñ: �¯¹dam od Ciebie uczyn-
ków mi³osierdzia, które maj¹ wyp³ywaæ z mi-
³o�ci ku Mnie. Podajê Ci trzy sposoby czy-
nienia mi³osierdzia bli�nim: pierwszy - czyny,
drugi - s³owo, trzeci - modlitwa. W tych trzech
stopniach zawiera siê pe³nia mi³osierdzia i jest
ona niezbitym dowodem mi³o�ci ku Mnie.

Wszystkich Parafian, jak najserdeczniej za-
praszam na Misje Mi³osierdzia Bo¿ego, któ-
re trwaæ bêd¹ w naszej �wi¹tyni od 25.IX.br
do 3.X.2004. Te misyjne rekolekcje popro-
wadz¹ Ojcowie Jezuici, Aposto³owie Mi³osier-
dzia Bo¿ego. Ojciec �wiêty w czasie ostat-
niej pielgrzymki do Ojczyzny w³a�nie Mi³osier-
dziu Bo¿emu,   odda³ w opiekê Ko�ció³ na
�wiecie i w Ojczy�nie.

W nowym tysi¹cleciu wiary, w nowo po-
wsta³ej diecezji bydgoskiej, w nowych cza-
sach wymagaj¹cych wielkiego dynamizmu
wiary w³¹czmy siê i my do dawania ¿ywego
�wiadectwa o Mi³o�ci Boga, który zawsze nas
kocha.

KS. PROBOSZCZ JAN

W NUMERZE M.IN.:
Luksus prawdy (str. 6)
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O³ówek w rêku Boga (8) Miasto ... (str. 8)

Fajne ludki (str. 14)
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25. WRZE�NIA 2004 (SOBOTA) 18.30
ROZPOCZÊCIE UCZTY
oraz 26. wrze�nia 2004 (niedziela):
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 17.00, 18.30 i
20.00

27 WRZE�NIA 2004 (PONIEDZIA£EK)
- DZIEÑ UFNO�CI
8.00 Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym.
8.30 i 18.30 Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich.
NAUKA STANOWA DLA KOBIET.
15.30  Msza �w. z nauk¹
dla dzieci klas I-III Szko³y Podstawowej
20.00  M³odzie¿ - kaplica

28 WRZE�NIA 2004 (WTOREK)
- DZIEÑ PRZEB£AGANIA ZA GRZECHY
8.00 Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym
8.30 i 18.30 - Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich.
NAUKA STANOWA DLA MÊ¯CZYZN
15.30  Msza �w. z nauk¹ dla dzieci klas IV-VI
Szko³y Podstawowej
20.00  M³odzie¿ - kaplica

29 WRZE�NIA 2004 (�RODA)
- DZIEÑ SPOWIEDZI �W.
NAMASZCZENIE CHORYCH
8.00  Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym
8.30  Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich,
NAMASZCZENIE CHORYCH
15.30  Msza �w. z nauk¹ DLA KLAS I-II GIMNA-
ZJUM
18.30  Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich.
NABO¯EÑSTWO DLA KIEROWCÓW
20.00  Msza �w. z nauk¹
DLA M£ODZIE¯Y AKADEMICKIEJ (kaplica)

Misje parafialne od  25 wrze�nia od 3 pa�dziernika

UCZTA BO¯EGO MI£OSIERDZIA
30 WRZE�NIA 2004 (CZWARTEK) -
DZIEÑ SPOWIEDZI �W.
ODNOWIENIE �LUBÓW MA£¯EÑSKICH
8.00  Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym
8.30, 18.30  - Msza �w. z nauk¹ dla wszystkich
ODNOWIENIE �LUBÓW MA£¯EÑSKICH
15.30  Msza �w. z nauk¹ DLA M£ODZIE¯Y
KLAS III GIMNAZJUM (kandydatów do bierzmo-
wania)
20.00  M³odzie¿ - w ko�ciele
20.30  MA£¯EÑSTWA NIESAKRAMENTALNE
- w kaplicy

1 PA�DZIERNIKA 2004 (PI¥TEK) - ZAWIERZE-
NIE  MI£OSIERDZIU BO¯EMU RODZINAMI
Msza �w.: 8.30, 15.30, 18.30 i 20.00

2 PA�DZIERNIKA 2004 (SOBOTA) -
DZIEÑ PAMIÊCI O ZMAR£YCH
8.00  - Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym
8.30, 15.30, 18.30 - Msza �w. za zmar³ych z
nauk¹
15.00  - Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
21.00  - APEL JASNOGÓRSKI

3 PA�DZIERNIKA 2004 (NIEDZIELA)
- KOMUNIA  �WIÊTA  RODZINAMI
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 17.00, 18.30
i 20.00
15.00 - Zakoñczenie Uczty:  Koronka do Mi-
³osierdzia Bo¿ego, Msza �w. z nauk¹, umo-
cowanie tabliczki na krzy¿u misyjnym

Zanim przyjdziesz, pomódl siê w intencji do-
brych owoców Misji - JEZU, UFAM TOBIE

Misje prowadzi ks. Zdzis³aw Pa³ubicki (je-
zuita) z Kalisza

Proboszczowskie
zamyslenia



Rozmowa miesi¹ca

ANI NAGRODA, ANI KARA
z dyrektorem Zespo³u Szkó³ Nr 5 w Bydgoszczy Stanis³awem Pilewskim rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

Zespó³ Szkó³ Nr 5 w Bydgoszczy sk³ada
siê z dwóch szkó³ - Gimnazjum Nr 53 i Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego Nr XV. Proszê
powiedzieæ kilka s³ów o tym Zespole.
Obie szko³y s¹ trzyletnie. Zacznê od Gimna-
zjum, które powsta³o w 2000 roku. To by³a
inicjatywa by³ego dyrektora Wydzia³u O�wiaty
UM w Bydgoszczy pana Marka Szeflera,
utworzenie gimnazjów autorskich przy lice-
ach w Bydgoszczy. Nasza klasa w pierwszej
wersji by³a klas¹ z edukacj¹ europejsk¹ -
geograficzna. Po pewnym czasie zmieni³a siê
w klasê matematyczno-informatyczn¹, a
ostatnio - od dwóch lat - jest to klasa mate-
matyczno-informatyczna. W Gimnazjum ist-
nieje równoleg³a klasa o profilu sportowym -
funkcjonuje ju¿ trzeci rok. Do klasy przyjmu-
jemy oko³o trzydziestu osób. W Gimnazjum
uczy siê oko³o stu dwudziestu uczniów.
Jakie s¹ zasady rekrutacji?
Obowi¹zuje system punktowy. Podstaw¹ s¹
�wiadectwa i osi¹gniêcia, które uczniowie
maj¹, bior¹c udzia³ w ró¿nych konkursach.
W gimnazjum s¹ dwa profile: matematycz-
no-informatyczny i sportowy.
Tak. Sportowy obejmuje dwie czê�ci: p³y-
wack¹ i takewondoo.
Takewondoo? To wschodnia sztuka wal-
ki.
Namówiono nas do tego.
Przejd�my do Liceum.
XV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Bydgoszczy
powsta³o w 1996 roku. W Liceum mamy kie-
runki kszta³cenia. Jest ich siedem: ogólny -
podstawowy, humanistyczny, matematyczno-
fizyczno-informatyczny, matematyczno-infor-
matyczny, matematyczny z ukierunkowaniem
ekonomicznym, sportowy z pi³k¹ rêczn¹ i
sportowy z pi³k¹ koszykow¹ ch³opców. Du-
¿ym zainteresowaniem cieszy siê klasa ma-
tematyczno-informatyczna i klasa humani-
styczna. Na ka¿dym z trzech poziomów
kszta³cenia, tj. klas: I, II i III jest ich po osiem.
Klasy s¹ ponad trzydziestoosobowe. W bie-
¿¹cym roku szkolnym do liceum uczêszcza
890 uczniów.
Jeste�my w Polsce blisko koñca reformy
kszta³cenia podstawowego i �redniego. W
bie¿¹cym roku szkolnym zacznie obowi¹-
zywaæ nowa matura i bêdzie to ju¿ koniec
zmian. Czy ta reforma pomaga szkole?
Na pewno pomaga. Jest system, który powi-
nien dawaæ miarodajne, jednolite wyniki, choæ
na razie jeszcze nie do koñca to wychodzi,
na co sk³adaj¹ siê ró¿ne czynniki - ludzkie
te¿, jak np. cechy nauczycieli i uczniów.
Rodzice, uczniowie i nauczyciele tworz¹
�rodowisko szkolne. Jaki jest udzia³ tych
trzech podmiotów w formowaniu wspó³-
czesnego cz³owieka?
Rodzina jest t¹ podstawow¹ instytucj¹, która
kszta³tuje m³odego cz³owieka i to wyra�nie w
szkole widaæ. Du¿y wp³yw na wymienione
podmioty, a szczególnie na uczniów maj¹ me-
dia. M³ody cz³owiek jest bardzo plastyczny i
chwyta to co jest popularne, modne, co siê
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ukazuje w mediach. Telewizja ma ogromny
wp³yw.
Czy cz³owiekowi, który ma lat -na�cie, ta-
kiemu nieuformowanemu, szukaj¹cemu i
goni¹cemu czasem za namiastkami nie
potrzebna by³aby sprawno�æ, która nazy-
wa³aby siê �dydaktyka mediów�? Chodzi
mi to, aby uczyæ go korzystania z mediów.
Elementy tej sprawno�ci pojawiaj¹ siê w
przedmiotach na kierunkach humanistycz-
nych. Na pozosta³ych kierunkach kszta³ce-
nia te¿ by³yby potrzebne.

Jakie pomoce dydaktyczne - �warsztat
dydaktyczny� ma szko³a?
Dysponujemy kilkoma pracowniami kompu-
terowymi, nie starymi - najstarsza pracownia
ma trzy lata i jak na szko³ê jest to luksus. Jest
szkolna sieæ komputerowa. Wiêkszo�æ sal ma
komputery, które s¹ pod³¹czone do interne-
tu. Jest tak¿e kawiarenka internetowa, gdzie
uczniowie mog¹ pój�æ i swobodnie z niej ko-
rzystaæ. Jest te¿ mo¿liwo�æ korzystania z in-
ternetu w bibliotece szkolnej pod kontrol¹
nauczycieli.
A inne sale?
Mamy bardzo dobrze urz¹dzone laboratorium
fizyko-chemiczne z wyposa¿eniem, które po-
zwala wykonywaæ niemal wszystkie do�wiad-
czenia przewidziane programem szkolnym.
By³o oddane do u¿ytku trzy lata temu. Mamy
doskona³e wyposa¿enie pracowni geograficz-
nej i fizycznej. S¹ eksponaty, mapy, minera-
³y. Nowe edycje map geograficznych, histo-
rycznych kupujemy natychmiast po ich uka-
zaniu siê na rynku, tak by uczniowie mieli
nowoczesne pomoce i mogli byæ na bie¿¹co
z aktualn¹ wiedz¹.
Czy uczniowie wzbogacaj¹ np. �kamienio-
zbiór�, o jakie� nowe ska³y?
Podczas wycieczek po kraju i poza granica-
mi, które s¹ systematycznie organizowane
przez naszych profesorów jest okazja do po-
wiêkszania zbiorów. To jest zadanie geogra-
fów, a s¹ to do�wiadczeni nauczyciele i do-

brze sobie radz¹.
Sk¹d bierze siê taka ró¿norodno�æ i ja-
ko�æ wyposa¿enia, jak równie¿ dynamika
zakupów?
Szko³y prowadz¹c specjalno�ci sportowe
musz¹ mieæ tzw. �bazê sportow¹�. S¹ to dwa
korty (jeden kryty), sala gimnastyczna, ba-
sen p³ywacki, pe³nowymiarowa sala do spor-
tów i do walki, z mat¹ do uprawiania judo.
Obiekty znajduj¹ siê przy ul. Piwnika Ponu-
rego czyli: stadion, si³ownia, sauny, boisko,
bie¿nia. Obiekty wynajmowane ró¿nym orga-
nizacjom sprzyjaj¹ powstawaniu dodatko-
wych funduszy, które mo¿emy przeznaczaæ
na modernizacjê i zakup elementów do wy-
posa¿enia szko³y.
Ile woluminów liczy ksiêgozbiór bibliote-
ki szkolnej?
Jedena�cie tysiêcy i zbiory te s¹ na bie¿¹co
uzupe³niane. Co miesi¹c przeznaczamy sta³¹
kwotê - ponad dwie�cie z³otych na zakup
ksi¹¿ek.
Czy s³u¿ycie uczniom zestawami podrêcz-
ników do nauki, szczególnie tym, którzy
nie mog¹ sobie pozwoliæ na ich zakup?
Mamy takie podrêczniki. Je¿eli uczeñ sobie
nie radzi, mo¿e siê zwróciæ z pro�b¹ o po-
moc. Na przyk³ad uda³o nam siê dla tych
uczniów, którzy maj¹ indywidualne naucza-
nie w domu, przy pomocy rodziców - k³aniam
siê tu im nisko - za³atwiæ cztery laptopy i ci
uczniowie bêd¹ mogli uczyæ siê informatyki
w domu nawet je�li nie maj¹ komputerów.
One bêd¹ wypo¿yczane do domu na okres
nauki w liceum.
Jak liczny jest personel szkolny i grono
pedagogiczne?
W tym roku w Zespole Szkó³ pracuje 79 osób.
Dochodzi do tego 49 pracowników admini-
stracji i obs³ugi.
Nauczyciele ucz¹, a czym zajmuj¹ siê pra-
cownicy obs³ugi?
Jest to ca³y zespó³: ksiêgowo�æ, sekretariat,
panie, które prowadz¹ kuchniê. Gotujemy
oko³o 450 obiadów dla trzech szkó³: naszej
oraz dla Szkó³ Podstawowych Nr 9 i Nr 4, do
których dowo¿one s¹ obiady - tam sto³ówki
jedynie je wydaj¹.
Nasz ksi¹dz Proboszcz ma taki zamiar,
by�my jako parafianie finansowali obia-
dy najbiedniejszym uczniom. Czy to uda-
³o siê zrobiæ?
Rozmawiali�my ju¿ o tym i wstêpnie uzgod-
nili�my, ¿e zorientujemy siê, które dzieci po-
winny dostaæ pomoc w pierwszej kolejno�ci.
Ta pomoc bêdzie skierowana g³ównie dla
dzieci z rodzin wielodzietnych, ale jest jesz-
cze wa¿na z innej strony, bo nie zawsze ro-
dzina kwalifikuje siê do pomocy spo³ecznej,
a tej pomocy rzeczywi�cie potrzebuje.
Jak z pana punktu widzenia zareagowa³o
grono, gdy w szkole pojawi³ siê przed-
miot: �Religia� i katecheci?
Gdy prze¿ywali�my ten okres to by³a tu jesz-
cze szko³a podstawowa i pierwszy rok mej
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pracy jako dyrektora szko³y - okres szcze-
gólnie trudny. Szko³a zbudowana by³a do
nauki sze�æset piêædziesiêciu uczniów, a kie-
dy religia �wesz³a� do szko³y uczy³o siê w niej
dwa tysi¹ce siedemset. �Wesz³a� to bardzo
brzydkie okre�lenie, bo  naszej szkole oby³o
siê bez utrudnieñ i niew³a�ciwych reakcji.
Korzystali�my wtedy z pomocy Ko�cio³a.
Uczyli�my w przyparafialnych salkach kate-
chetycznych przedmiotów z zakresu �naucza-
nia pocz¹tkowego�. Religia bardzo p³ynnie
zaistnia³a w ¿yciu szko³y, ³¹cznie z ko³ami za-
interesowañ, z udzia³em w konkursach, np.
katecheci �wieccy i ksiê¿a chêtnie przygoto-
wuj¹ dzieci do konkursów, np. o �wiêtym Woj-
ciechu, i innych.
Wszystko zatem zale¿a³o od ludzi?
Wiele zale¿y od osób, które ucz¹. Ja tak sta-
ram siê prowadziæ szko³ê, by o tym jak wy-
gl¹da przedmiot decydowali nauczyciele da-
nego przedmiotu. Je¿eli chc¹ tworzyæ wokó³
przedmiotu lub grupy przedmiotów przyjazn¹
atmosferê i skupiaæ m³odzie¿, to musz¹ j¹ do
tego przekonaæ. Na razie udaje siê nam to
bez ¿adnych k³opotów, w tym i religii.
Wasz �Program szkolny� zawiera takie
zdanie - �Szko³a jest organem wspieraj¹-
cym dzia³ania wychowawcze rodziców i
opiekunów.�
Czasami trudne jest wype³nianie tego zada-
nia. Oczekuje siê od nas by�my byli w szkole
ojcem czy matk¹. W szkole jest pedagog,
który zajmuje siê sprawami wybiegaj¹cymi
poza sprawy wychowawcze w klasie. Wycho-
wawca klasy ma obowi¹zek administrowaæ,
prowadziæ klasê, zbieraæ sygna³y i przekazy-
waæ je do pedagoga. Uczestniczymy w ka¿-
dej trudnej sytuacji.
Szko³a jest wiêc organem wspomagaj¹-
cym wychowanie. Ale musi te¿ oceniaæ
ucznia i ocena w jego rozumieniu nie
mo¿e byæ ani nagrod¹, ani kar¹.
Tak - ocena ma byæ informacj¹. Gdy uczeñ
dostaje jedynkê, dwójkê, czy szóstkê ma byæ
to dla niego informacja, jak opanowa³ dan¹
partiê materia³u. Gdy ma np. dwójkê, to zna-
czy, ¿e opanowa³ wiedzê na minimalnym po-
ziomie, co gwarantuje mu, ¿e mo¿e zdaæ ma-
turê, ale nie musi. Dlatego otrzymana nota
ani nie ocenia, ani nie karci tylko informuje.
Nie wiem czy nam siê to do koñca udaje?
Co to jest PSO?
Chodzi z pewno�ci¹ o przedmiotowy system
oceniania (PSO). S¹ to opracowane w szcze-
gó³ach zasady dotycz¹ce zdobywania wiedzy.
System jest po to, aby uczeñ zna³ zasób wie-
dzy, czy umiejêtno�ci jakie zwi¹zane s¹ z na-
uczaniem konkretnego przedmiotu.
Zaskoczy³ mnie PSO w odniesieniu do
religii.
Mo¿emy te¿ powiedzieæ o PSO w odniesie-
niu do muzyki, plastyki. To s¹ te¿ takie trud-
no mierzalne przedmioty.
W procesie dydaktycznym s¹ zadania
zmierzaj¹ce w kierunku uspo³eczniania
uczniów, uczenia postaw patriotycznych,
umi³owania ojczyzny. Wyczyta³em, ¿e jed-
nym z zadañ szko³y jest opieka nad po-
blisk¹ Dolin¹ �mierci.
Dolin¹ �mierci opiekowali�my siê jako Szko-
³a Podstawowa. Trudno teraz w liceum m³o-

dzie¿ przekonaæ, np. do sprz¹tania w Doli-
nie. Staramy siê ¿eby tam posz³a na zasa-
dzie dobrowolno�ci, obserwowa³a i sygnali-
zowa³a to co jest do zrobienia.
Zmieñmy temat. Delegacja szko³y by³a w
Brukseli. Jak wa¿na jest dzi� wspó³praca
ze szko³ami za granic¹ i podpatrywanie jak
ucz¹ inni?
Wyjazd do Brukseli odby³ siê na prze³omie
kwietnia i maja br. By³ to wyjazd zwi¹zany z
�Sokratesem�.
Jest to program UE wspomagaj¹cy dzia-
³ania dydaktyczne.
Tak. W ramach tego programu odbywa siê
wspó³praca: z jedn¹ szko³¹ w³osk¹, dwiema
szko³ami rumuñskimi, dwiema szko³ami bel-
gijskimi. Pracujemy nad tymi sprawami, któ-
re wskazuj¹ jak rozwi¹zywaæ ró¿ne proble-
my. Okazuje siê, ¿e oni maj¹ bardzo podob-
ne problemy, mimo, ¿e ich szko³y wyposa¿o-
ne s¹ inaczej ni¿ nasze.
Nie mamy siê czego wstydziæ?
Nie. Nasza �Fordoñska Piêtnastka� na pew-
no nie. W ramach tego programu mamy opra-
cowan¹ szczegó³ow¹ ankietê, któr¹ robili�my
wspólnie ze szko³ami tych pañstw. Troszecz-
kê bardziej jednak ceniê sobie wspó³pracê
ze Wschodem. Podpisali�my wspó³pracê ze
szko³¹ w Wo³kowysku.

Na Bia³orusi?
Tak. Tam jest grupa Polaków, która potrze-
buje naszej pomocy i systematycznie stara-
my siê im pomagaæ. Trudno jest im pomagaæ
dlatego, ¿e pañstwo Bia³oruskie jeszcze nas
nie dopuszcza. Tamtejsza szko³a zosta³a wy-
budowana przez Polaków i Poloniê. W naj-
bli¿szym czasie -  2 pa�dziernika bie¿¹cego
roku - przypada 5-lecie szko³y. Okaza³o siê,
¿e nie mog¹ obchodziæ rocznicy w tym cza-
sie, bo w³adze bia³oruskie nie pozwoli³y i prze-
nie�li obchody na dziewi¹tego.
Polityka?
Zdecydowanie. Tam potrzebuj¹ pomocy. Wie-
lu Polaków nie ma dostêpu do ksi¹¿ek, mimo,
¿e jest to szko³a polska.
Macie w szkole �Drzwi otwarte�. Zasko-
czy³o mnie gdy czyta³em o tej tradycji, ¿e
ka¿dy uczestnik móg³ nabyæ za drobn¹
op³at¹ multimedialny kr¹¿ek CD, z które-
go móg³ siê praktycznie dowiedzieæ
wszystkiego o szkole. Kto wpad³ na po-
mys³ by taki CD-ik przygotowaæ - ucznio-
wie czy nauczyciele?
To by³ pomys³ uczniów, obecnie trzeciej kla-
sy naszej licealnej i profesora Zaj¹czkowskie-
go - naszego informatyka, który kierowa³ tym
wszystkim. Uczniowie wykonywali sami, na-
grywali kamer¹ co potrzebne, przetwarzali.

W tym roku muszê im kupiæ program do ob-
róbki tych materia³ów, ¿eby by³o mo¿na do-
brze te materia³y obrobiæ.
Na stronie internetowej Liceum jest rela-
cja z III Turnieju Wiedzy Informatycznej.
Zainteresowanie nim jest do�æ du¿e. Podzie-
lony jest na trzy grupy: dla szkó³ podstawo-
wych, gimnazjalnych i �rednich (licea i tech-
nika). Organizowali�my go wspólnie z Aka-
demi¹ Techniczno-Rolnicz¹. Staramy siê o
status wojewódzki tego konkursu, ¿eby mo¿-
na by³o zaprosiæ osoby spoza naszego mia-
sta i województwa. Mamy nadziejê, ¿e nam
to siê uda. Jest to okazja by pokazaæ szko³ê,
j¹ promowaæ, ¿eby m³odzie¿ przysz³a i zoba-
czy³a, ¿e w XV LO mo¿na siê uczyæ informa-
tyki, ¿e mo¿na dobrze przygotowywaæ siê do
matury i do studiów.
Czy s¹ inne konkursy organizowane przez
szko³ê?
Tak. Konkurs fizyczny jest konkursem o za-
siêgu wojewódzkim, uznawanym przez Okrê-
gow¹ Komisjê, daj¹cym prawo zwolnienia z
egzaminu gimnazjalnego. Od dwóch lat
uczestnicz¹ w tym konkursie gimnazjali�ci z
ca³ego województwa. Podpisa³em ju¿ regu-
lamin na bie¿¹cy rok szkolny. Konkursowi
patronuje Kuratorium O�wiaty, Akademia
Techniczno-Rolnicza i Akademia Bydgoska.

Na przyk³ad ATR ca³kowicie odpowiada za
przygotowanie pytañ.
Wiem, ¿e macie sztandar. Czy to jest
sztandar Zespo³u Szkó³?
Jest to sztandar XV LO, który fundowali ro-
dzice. Chcemy, by swój sztandar mia³o i Gim-
nazjum i Zespó³ Szkó³.
Bêd¹ zatem trzy wyró¿niki.
Trzy wyró¿niki i oczywi�cie patron. My�limy
nad patronem i liczê na to, ¿e w najbli¿szym
czasie uda siê pozyskaæ imiê dla szko³y.
Wspó³cze�nie obserwujemy ró¿ne rankin-
gi. Jest te¿ ranking szkó³.
W Bydgoszczy ranking tworzony jest w opar-
ciu o inne kryteria, ni¿ ten ogólnopolski. Mamy
uczniów, którzy s¹ finalistami konkursów
ogólnopolskich w ró¿nych dziedzinach. To
jest g³ówny wyznacznik miejsca na listach
rankingowych. Gdyby�my popatrzyli na ran-
king dobrych warunków do nauki to byliby-
�my bardzo wysoko. M³odzie¿, która do nas
przychodzi chce siê uczyæ, dostaje siê na stu-
dia. Pani profesor Chrapkowska pokazywa-
³a mi ostatnio listê, i chyba siê nie obrazi, gdy
powiem, ¿e na trzydzie�ci - bodaj¿e - trzy oso-
by z klasy matematyczno-informatycznej trzy-
dzie�ci jeden dosta³o siê na studia. To jest
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chyba dobry wynik?
Powiem, ¿e bardzo dobry. Zmieñmy temat.
Na stronie internetowej szko³y mo¿na
spotkaæ humor maturalny. S¹ tam np. ta-
kie zdania: �Mê¿czy�ni s¹ kalecy ducho-
wo, nowych podniet szukaj¹ w kobie-
tach�; �Dowódca wojsk radzieckich -
Adolf Hitler�; �Dzisiejszy cz³owiek coraz
czê�ciej zagl¹da do telewizora ni¿ czyta
ksi¹¿ki�; �Biernie przygl¹dali siê bezrad-
no�ci umys³owej�; �Po zakoñczeniu szko-
³y zazna³ smaku ¿ycia�. O czym one
mówi¹?
To s¹ lapsusy s³owne, które my wychwytuje-
my czytaj¹c prace maturalne. Uczniowie bar-
dzo prze¿ywaj¹ egzamin maturalny i to wyni-
ka z nerwów. Wspania³ym przyk³adem tego
zjawiska mo¿e byæ obrazek, kiedy jeden z
uczniów po egzaminie maturalnym z historii,
wychodz¹c z sali egzaminacyjnej, nie trafi³ w
drzwi.
Jedno ze stwierdzeñ mo¿na poprzedziæ
wyrazem - �dlaczego�. Dlaczego dzisiej-
szy cz³owiek zagl¹da do telewizora a nie
czyta ksi¹¿ek?
Raz moda, dwa wygoda. Ksi¹¿ka staje siê
niemodna, bowiem trudno namówiæ m³odych
ludzi by czytali ksi¹¿ki. Choæ widaæ w biblio-
tece, ¿e jest grupa uczniów, która czyta.
Wiêkszo�æ stara siê czytaæ tylko opracowa-
nia i z nich korzystaæ.
Ile jest kobiet i ilu mê¿czyzn w�ród na-
uczycieli i czy widoczny jest w procesie
wychowania brak ojców u dzisiejszej m³o-
dzie¿y?
W naszej szkole oko³o dwudziestu piêciu pro-
cent nauczycieli to mê¿czy�ni i staram siê,
¿eby byli to ludzie m³odzi z dobrym przygo-
towaniem. To chyba w�ród ch³opców najczê-
�ciej jest widoczny taki brak kontaktu z oj-
cem i wzorca osobowego ojca. Swobodne po-
dej�cie do ¿ycia bez ¿adnej kontroli i bez mo¿-
liwo�ci odwo³ania siê do autorytetu ojca, to
na pewno jest widoczne. W szkole prowa-
dzê tak¹ politykê, ¿eby zatrudniaæ jak najwiê-
cej panów. Próbujê ich namawiaæ na ró¿ne
sposoby.
Prowokacyjne pytanie - Do czego s³u¿y
kosz w szkole? Mo¿na go nosiæ na g³o-
wie?
Mo¿na - je¿eli siê pozwoli.
Jakie cechy powinien mieæ wspó³czesny
wychowawca, bo praktycznie ka¿dy na-
uczyciel, obojêtnie jakiego przedmiotu by
siê nie ima³, jest wychowawc¹: poprzez
swoje zachowanie, to co przekazuje i to
czym ¿yje.
Oczywi�cie, ¿e tak. W ka¿dej chwili jeste�my
wychowawcami i nie ma ani jednego momen-
tu kiedy jeste�my z tego zwolnieni i to nie tyl-
ko my nauczyciele, ale i panie które nam
pomagaj¹ utrzymaæ szko³ê.
Codziennie stan¹æ w obecno�ci trzydzie-
stu kamer (par uczniowskich oczu), które
s¹ bardzo precyzyjne, �ledz¹cych ka¿dy
ruch -  to trzeba mieæ du¿o odwagi. Wspó³-
czesny nauczyciel musi byæ osob¹ me-
dialn¹?
Musi byæ osob¹ medialn¹, choæ przede
wszystkim musi byæ osob¹ uczciw¹ i tak¹,
która nawi¹zuje bardzo szybko dobry kontakt

z m³odym cz³owiekiem. Nie mo¿e narzucaæ
swoich pogl¹dów. Musi byæ partnerski i wte-
dy nie powinno byæ w szkole wiêkszych pro-
blemów. One bêd¹ pojawia³y siê zawsze, ale
wynikaj¹ z ca³kiem innych powodów. Bêd¹
pojawia³y siê wtedy, kiedy nauczyciel nie bê-
dzie stara³ siê wskazywaæ drogi rozwi¹zania,
kierunku, w którym powinien m³ody cz³owiek
pój�æ, a bêdzie narzuca³ swoje rozwi¹zania.
To s¹ m³odzi ludzie dziewiêtnasto-, osiema-
stoletni, prawie ¿e doro�li. Maj¹ ju¿ swoje
zdanie i lubi¹ forsowaæ swoj¹ wizjê �wiata - i
wtedy powstaj¹ konflikty. Gdy nauczyciel jest
bardzo dobrym przewodnikiem wówczas tych
konfliktów nie ma. Nam to siê udaje. Muszê
powiedzieæ, ¿e jestem bardzo dumny z tego,
¿e u nas w szkole nie ma wiêkszych konflik-
tów, bo mniejsze s¹ zawsze.
Czy toruñskie �zdarzenie z koszem� to jest
pora¿ka systemu wychowawczego i czy
zale¿y to od konkretnego nauczyciela,
jego usposobienia?
Wychowawca i wychowanek to g³ównie ro-
dzice i dzieci. Trzeba to sobie powiedzieæ,
¿e najczê�ciej k³opoty s¹ wtedy, kiedy rodzic
nie interesuje siê swoim dzieckiem i bardzo
czêsto daje mu �woln¹ rêkê�. To nie musi byæ
wcale rodzina patologiczna, bo jest to dziec-
ko - uczeñ, który od pocz¹tku decyduje o
sobie i w domu jest pod minimaln¹ kontrol¹.
Zale¿y mu na sytuacji, by rodzice nic nie wie-
dzieli i ¿eby do szko³y nie musieli przyj�æ. Naj-
wiêkszy problem w szkole to nie tyle uczeñ,
ile rodzic, ¿eby aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu
szko³y i wspomaga³. Najczê�ciej przygl¹da
siê i oddaje ucznia jak walizkê do przecho-
wania, któr¹ pó�niej chcia³by odebraæ pe³n¹
albo wyczyszczon¹ - tak siê nie da. Musimy
dzia³aæ razem.
Potrzebujecie w szkole obecno�ci rodzi-
ca?
Bardzo chcemy obecno�ci rodzica, jego ak-
tywnego i m¹drego uczestnictwa, a nie na za-
sadzie roszczeniowej: - �Wymagam, chcê,
...�, tylko: �Widzê problem, chcia³em z wami
go rozwi¹zaæ�.
Jak z jest papierosami w waszej szkole?
Uczniowie maj¹ salê do palenia czy nie?
Nie maj¹ swojej sali. Nie mo¿na paliæ na te-
renie szko³y, co wcale nie znaczy, ¿e nie pal¹.
Staramy siê ¿eby nauczyciele nie palili. Wiêk-
szo�æ nauczycieli nie pali, choæ rozumiemy
tych którzy jeszcze pal¹.
W tym momencie kiedy pan mówi³ o na-
uczycielu - przewodniku skojarzy³o mi siê,
¿e szko³a jest wspólnot¹ wychowawcz¹ i
tak¹ jak¹ bêdzie wspólnot¹ takie bêdzie
�m³odzie¿y chowanie�.
My�lê, ¿e nam siê udaje, bo zaufanie uczniów
do nas, do naszych profesorów jest coraz
wiêksze. Chc¹ tworzyæ co� nowego, chc¹
uczestniczyæ we wszystkich dziedzinach
¿ycia tu w Fordonie poprzez udzia³ w ró¿nych
formach zajêæ pozalekcyjnych i sami propo-
nuj¹ te zajêcia. Na przyk³ad co roku wysta-
wiamy tak¹ skrzynkê, do której uczniowie
wrzucaj¹ swoje propozycje kó³ zaintereso-
wañ.
To nie jest skrzynka ¿yczeñ i za¿aleñ?
Nie, tam mog¹ wrzuciæ to, co by chcieli, ¿eby
by³o dodatkowo zorganizowane, w czym
chcieliby uczestniczyæ - pocz¹wszy od ko³a
jêzyka angielskiego, posiadania teatru itd.

Z pana wypowiedzi wynika, ¿e macie ak-
tywnych uczniów. Nie ma biernych?
Nie wszyscy chc¹ tak uczestniczyæ w ¿yciu
szko³y. S¹ wagary i problemy. S¹ tacy, którzy
uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y, ale s¹ i tacy, któ-
rzy przygl¹daj¹ siê z boku. Jest te¿ taka gru-
pa m³odych ludzi, która w niczym nie chce
uczestniczyæ. Chce przej�æ przez szko³ê
gdzie� z ty³u - niezauwa¿onym, w miarê bez-
piecznie, nienaruszonym przez nikogo, ani
przez nauczyciela, ani przez wychowawcê,
ani przez pedagoga i ¿eby rodzice te¿ za
du¿o nie marudzili.
Przepraszam bardzo, czy uczniowie z kla-
sy takewondoo nie bêd¹ organem wspo-
magaj¹cym dyrekcjê?
Sportowo, sportowo ... (�miech).
W ramach aktywno�ci spo³ecznej uczniów
powstawa³y w XV LO dwie gazety: �Spod
³awki� i �Co w szkole piszczy�. Czy uka-
zuj¹ siê jeszcze?
Nic nie zosta³o. Klasy humanistyczne maj¹
zamiar �co�� w tym roku reaktywowaæ. Po-
wstawanie takich dzie³ wi¹¿e siê z osob¹ na-
uczyciela. Gdy profesor odchodzi to automa-
tycznie co� znika. To co dzieje siê w szko-
³ach dokumentuj¹ kroniki szkolne.
Do tradycji szkolnych nale¿¹ Andrzejki.
Czy inne te¿ istniej¹?
Tak. Np. integracja. Zaczyna siê od wspól-
nego dla klas pierwszych trzydniowego wy-
jazdu integracyjnego, ¿eby siê poznali. Wy-
je¿d¿aj¹ poza Bydgoszcz, maj¹ specjalny
program opracowany przez nauczycieli i przy-
gotowany przez Samorz¹d. Opiekuj¹ siê nimi
nauczyciele i Samorz¹d. Je�dzimy w Bory
Tucholskie.
Ale s¹ jeszcze inne?
S¹ �Po³owinki� i �Studniówka� i imprezy or-
ganizowane z ró¿nych okazji np. wigilie kla-
sowe. Wpisa³y siê  ju¿ one w tradycje, bo ten
ostatni dzieñ przed �wiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia jest dniem, kiedy nie odbywaj¹ siê
zajêcia dydaktyczne. Wigilie odbywaj¹ siê w
klasach. M³odzie¿ je starannie przygotowu-
je. By³em zaskoczony, zreszt¹ co roku jestem
mile zaskakiwany, gdy wchodzê do klasy i
czêsto stó³ jest zastawiony jak w domu na
wigiliê. Jest na nim dwana�cie potraw, ucznio-
wie siedz¹ i rozmawiaj¹, czêsto maj¹ przy-
gotowany okoliczno�ciowy program.
Czy na podstawie dotychczasowego do-
�wiadczenia mo¿e pan odpowiedzieæ na
pytanie, czy nauczyciel to zawód czy po-
wo³anie?
I jedno i drugie. Zawód dlatego, ¿e przynosi
dochód i pozwala ¿yæ. Powo³anie jest ko-
nieczne. Mo¿na byæ doskona³ym fachowcem,
ale gdy nie ma siê duszy przewodnika i tego,
który potrafi nawi¹zaæ kontakt i przekazaæ
swoj¹ wiedzê, to nigdy siê nie bêdzie dobrym
nauczycielem.
A czy zgadza siê pan ze stwierdzeniem,
¿e kto podejmuje pracê w sferze bud¿e-
towej skazuje siê na biedê?
Na pewno jest k³opot gdy s¹ ma³¿eñstwa na-
uczycielskie i do tego m³ode. Wtedy trudno
jest z tego wy¿yæ, zw³aszcza, ¿e perspekty-
wy nie s¹ zbyt optymistyczne.
Jakie jest pana zdanie o korepetycjach?
Korepetycje s¹ z³em, gdy dawane s¹
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uczniom na bie¿¹co i finansowane przez ro-
dziców tylko po to, by podnie�æ ocenê. Je¿e-
li korepetycje s¹ sposobem nadrobienia za-
leg³o�ci, kiedy ju¿ szko³a nie mo¿e pomóc,
wtedy rozumiem.
Finanse szko³y to trudny problem?
Finanse szko³y trzeba podzieliæ na dwie czê-
�ci: te, które s¹ finansami publicznymi, które
dostajemy �z miasta� i te: które sami wypra-
cowujemy, oraz te które daj¹ nam rodzice
chocia¿by w sk³adce rodzicielskiej. To jest
du¿a przychylno�æ ze strony rodziców i nam
siê udaje równie¿ te �rodki pozyskiwaæ.
Jakie sprawy martwi¹ pana w szkole?
Na pewno chcia³bym aby by³a p³ynno�æ finan-
sowa, by by³y �rodki na bie¿¹ce utrzymanie
szko³y. To jest podstawa. Dzisiaj nie wiem jak
to bêdzie, bo bud¿et mam przyznany na ten
rok szkolny w liceum w granicach 58% i w
gimnazjum 64%. To s¹ oficjalne liczby, a resz-
tê albo dostanê, albo nie. Ca³y czas s¹ emo-
cje. Nie mówiê w tym miejscu o �rodkach
przeznaczonych na pensje dla nauczycieli,
bo te s¹ prawie w stu procentach zapewnio-
ne. Mówiê o finansach potrzebnych na utrzy-
manie szko³y, czyli o wszystkich �mediach�,
które musimy op³acaæ: c.o, gaz, �wiat³o.
Czy mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w szkole trzeba
bêdzie przykrêciæ ogrzewanie?
W naszym przypadku to siê nie zdarzy, bo
mamy �rodki specjalne, a jest to dosyæ du¿a
kwota, któr¹ co roku wypracowujemy. To nie
jest dobry sposób na rozwój szko³y, bo je¿eli
mamy takie mo¿liwo�ci aby �rodki pozyski-
waæ, one powinny byæ przeznaczone na roz-
wój szko³y.
Czy w szkole dzia³a zwi¹zek zawodowy?
Tak, dzia³aj¹ dwa zwi¹zki zawodowe, �Zwi¹-
zek Nauczycielstwa Polskiego� i NSZZ �Soli-
darno�æ�.
W zesz³¹ sobotê w naszym ko�ciele para-
fialnym sprawowa³ Mszê �w. w intencji
�Solidarno�ci� ks. bp Jan Tyrawa. W ka-

Od redakcji:
Z dyrektorem ZS Nr 5 w Bydgoszczy
mgr  Stanis³awem Pilewskim rozmawiano
14 wrze�nia 2004 roku, foto Mietek.

mgr Stanis³aw Pilewski
Po skoñczeniu Liceum im. Romualda

Traugutta w Lipnie podj¹³ studia na Akade-
mii Bydgoskiej. Ukoñczy³ �Przysposobienie
obronne�.

Jest nauczycielem i dyrektorem Zespo-
³u Szkó³ nr 5 w Bydgoszczy. Wiele czasu
poch³aniaj¹ mu obowi¹zki zawodowe, ale
jest osob¹, który lubi szko³ê.

Ma dwóch synów. Odpoczywa czynnie
uprawiaj¹c sport lub z wêdk¹ nad wod¹.

zaniu stwierdzi³, ¿e zwi¹zek zawodowy po-
winien byæ organizacj¹ apolityczn¹, dba-
j¹c¹ o pracownika jak i o pracodawcê. Czy
u pana to siê sprawdza?
Nie ma u nas konfliktu pomiêdzy zwi¹zkami
zawodowymi a kieruj¹cym szko³¹ - czyli mn¹.
Zwi¹zki zawodowe rozumiej¹, jak powinno
byæ ¿eby szko³a by³a jak najlepiej kierowana
i ten kompromis wypracowujemy. Wiele jest
jednak p³aszczyzn, w których musimy siê po-
rozumiewaæ, chocia¿by zwolnienia z pracy.
Czy jest jaka� specjalno�æ nauczycielska,
któr¹ je¿eli bêdzie posiada³ konkretny
cz³owiek, przyjmie go pan natychmiast?
Dzisiaj na pewno informatyka i to od zaraz.
Cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie. Najpierw jest
to wychowanie przedzawodowe, które
przygotowuje go do zawodu. Potem jest
wychowanie zawodowe, czyli ju¿ pracu-
j¹c w zawodzie uczy siê dalej, rozwija siê
zawodowo. Dzisiaj obowi¹zuje ju¿ dosyæ
powszechnie zasada: �Ucz siê bo ciê wy-
wal¹�. U Pana te¿ ta zasada obowi¹zuje?
U nauczycieli równie¿. Oni musz¹ siê kszta³-
ciæ, bo szczeble awansu zawodowego na-
uczycieli s¹ teraz tak skonstruowane, ¿e mu-

simy uczyæ siê na bie¿¹co. Nie ma takich
mo¿liwo�ci, ¿eby stan¹æ w miejscu.
Jak udaje siê nauczycielom po³¹czyæ trzy
podstawowe obowi¹zki: dydaktyczne, or-
ganizacyjne i spo³eczne.
S¹ tacy, którym siê udaje i s¹ tacy, którym
siê nie udaje. Jest tak jak wszêdzie, w ka¿-
dej spo³eczno�ci, lepiej i gorzej.
Pamiêta pan tak¹ anegdotê? <Mama bu-
dzi syna i mówi - �Wstawaj, ju¿ czas i�æ
do szko³y. - Mamo, nie chcê. - Musisz. -
Nie chcê. - Musisz, przecie¿ jeste� dyrek-
torem.�> Czy dyrektor lubi szko³ê?
Musi lubiæ. Je¿eli dyrektor nie lubi szko³y i
tylko przychodzi wykonaæ konkretn¹ robotê,
to nie bêdzie rozwoju. Musi byæ cz³owiekiem
aktywnym, lubiæ to co robi i musi w tym
uczestniczyæ ca³ym sercem. Moja ¿ona za-
wsze powiada, ¿e dobrze, ¿e nie mamy dru-
giej córki w domu. Moj¹ córk¹ jest szko³a, a
mamy dwóch synów i to wystarczy.
Jakim uczniem by³ dyrektor?
By³em przeciêtnym uczniem. Chodzi³em do
klasy matematyczno-fizycznej, bez informa-
tyki. By³em te¿ bardzo aktywny sportowo -
uprawia³em siatkówkê. Chodzi³em do Liceum
im. Romualda Traugutta w Lipnie. Z nauk¹
nie mia³em k³opotów, choæ by³em zdolny i le-
niwy. Nie by³o wiêkszych problemów ze mn¹
- weso³ym, dowcipnym, takim do dzi� wspo-
minanym cz³owiekiem w szkole. Pó�niej by³y
studia na obecnej Akademii Bydgoskiej �Przy-
sposobienie obronne�.
W jaki sposób pan wypoczywa?
Staram siê jak najwiêcej czasu spêdziæ w
domu, bo to jest potrzebne dla moich synów,
z którymi muszê mieæ kontakt. Bardzo lubiê
wêdkowaæ, uprawiaæ sport. Np. wcze�nie
rano wstajê z synem, ktory jest w klasie spor-
towej. On idzie na basen, a ja na si³owniê,
albo pobiegaæ na �górki�.
Dziêkujê za po�wiêcony czas i rozmowê.
I ja dziêkujê.

W sobotê 11 wrze�nia ks. biskup Jan Ty-
rawa odprawi³ Mszê �wiêt¹ w naszym ko�cie-
le z okazji VI Regiolnalnego Zjazdu Delega-
tów �Solidarno�ci�.

Podczas kazania ks. Biskup sformu³owa³
ogólne zasady dobrego wspó³¿ycia spo³ecz-
nego. Na pocz¹tku odwo³a³ siê do tekstu prze-
mówienia Jana Paw³a II wyg³oszonego w
Rzymie 11 listopada ubieg³ego roku do przed-
stawicieli �Solidarno�ci�. Papie¿ zachêca³ w
nim do pamiêtania swej narodowej historii,
równie¿ historii �Solidarno�ci�. To przypomi-
nanie historii ma s³u¿yæ wolno�ci, ma pomóc
odró¿niæ wolno�æ od samowoli.

W dalszej czê�ci kazania mówi³ ks. Biskup
o demokracji. Demokracji trzeba siê uczyæ,
do demokracji trzeba spo³eczeñstwo wycho-
wywaæ. Kto ma to robiæ? Spo³eczeñstwo do
demokracji wychowuje rodzina, Ko�ció³ i kul-
tura. �Solidarno�æ� jako instytucja powinna
byæ ademokratyczna powinno j¹ staæ na ten
luksus, aby mówiæ spo³eczeñstwu prawdê.-

Msza �w. za �Solidarno�æ�

LUKSUS PRAWDY
podkre�li³ ks. Biskup. Spo³eczeñstwo nie wy-
chowywane do demokracji podatne jest na
manipulacje. �Solidarno�æ� powinna wnosiæ
w spo³eczeñstwo wielkie idea³y i warto�ci.
�Edukacja, wnoszenie warto�ci jest niesamo-
wicie wa¿ne, po to, ¿eby wyrywaæ cz³owieka
z marazmu, wyrywaæ cz³owieka z bana³u, wy-
rywaæ cz³owieka z bycia cz³owiekiem bez w³a-
�ciwo�ci. (...) Tam gdzie nie ma warto�ci,
mamy do czynienia z cz³owiekiem bez w³a-
�ciwo�ci, cz³owiekiem pustym wewnêtrznie i
dlatego rozrywanym i szarpanym na wszyst-
kie kierunki. Mamy do czynienia z cz³owie-
kiem, który nie ma jakiejkolwiek egzystencjal-
nej orientacji. (...) Nale¿y baæ siê takiego spo-
³eczeñstwa, które bêdzie wychowywane w
marketach i poza konsumpcj¹ nie bêdzie
mieæ innych horyzontów.�

Biskup poruszy³ równie¿ problemy zwi¹-
zane z prac¹. �Solidarno�æ�- powiedzia³ -
musi z równ¹ moc¹ dbaæ o pracownika
i o pracodawcê. Musi nieustannie wywa¿aæ

racjê pracownika i pracodawcy, bowiem nie
mo¿e doprowadziæ pracodawcy do ruiny, bo
to jednocze�nie pozbawia pracowników miej-
sca pracy.�

Mówi¹c o rozwoju pañstwa i spo³eczeñ-
stwa, biskup Jan Tyrawa podkre�li³, ¿e �spo-
³eczeñstwo polskie musi zafundowaæ sobie
tak¹ instytucjê, która nie walcz¹c o w³adzê i
nie wchodz¹c w grê czteroletniego rytmu
wyborczego, bêdzie zdolna wypracowaæ pro-
gram na okres d³u¿szy ni¿ cztery lata. Jed-
nocze�nie bêdzie mia³a tyle si³y i mocy, ¿eby
raz opracowany i raz przyjêty program nie-
zale¿nie od zmian rytmu czteroletniego by³
realizowany i by³ nieustannie wcielany w
¿ycie.� Program ten powinien byæ opracowa-
ny na dziesiêæ, dwadzie�cia lat i jego reali-
zacja powinna byæ dopilnowana przez insty-
tucje nie paraj¹ce siê polityk¹.

Ka¿dy naród ma swoj¹ duszê i musi do-
pracowaæ siê swoistej �cie¿ki realizacji ogól-
nych zasad wspó³¿ycia i rozwoju spo³eczne-
go, a �miejsce �Solidarno�ci� w realizacji tych
ogólnych zasad jest ogromnie wa¿ne� - po-
wiedzia³ ks. Biskup.

IRENA JADWIGA



W sobotê 4 wrze�nia 2004 roku po 9.00
rano, z b³ogos³awwieñstwem na drogê ks.
proboszcza Jana wyruszy³a na �Lednicê Se-
niora� 42-osobowa grupa parafian. W grupie
uczestników wyjazdu by³a jedna osoba, któ-
ra przekroczy³a 75 rok ¿ycia. Jecha³o jesz-
cze kilka osób, które te¿ prze¿y³y wiêcej ni¿
70 lat. W�ród uczestników wyjazdu mieli�my
parê ma³¿eñsk¹, która niedawno obchodzi³a
jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.

Po przejechaniu 114 km oko³o godz. 11.00
znale�li�my siê na parkingu tu¿ pod Ryb¹ -
symbolem Lednicy. Piêkna pogoda dodawa-
³a uroku sobotniemu dniu koñcz¹cego siê lata
i zbli¿aj¹cemu siê nabo¿eñstwu.

Punktualnie o 12.00, s³owami powitania o.
Jana Góry, rozpoczê³a siê pierwsza w histo-
rii Lednica Seniora - 2004. Zgromadzonych
na placu pod Ryb¹ kilka tysiêcy seniorek i
seniorów czeka³o wiele niespodzianek przy-
gotowanych przez organizatorów.

Spróbujmy wyliczyæ niektóre. Z pewno�ci¹
najwiêksz¹ niespodziank¹ by³o �wiadectwo
dr Wandy B³eñskiej - �wieckiej misjonarki,
która w tym roku koñczy 93 lata, a kilkadzie-
si¹t lat przepracowa³a w Afryce w Ugandzie.
W�ród seniorów - �wiadków mo¿na by³o te¿
us³yszeæ g³os o. Jana - dominikanina redak-
tora miesiêcznika �W drodze�.

Podczas spotkania by³ czas na cz¹stkê
Ró¿añca i Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego
piêknie dialogowan¹ z zespo³em muzycznym
�Siewcy Lednicy�, na liczne procesje, w cza-
sie których pod Rybê uroczy�cie przynoszo-
no ró¿norakie dary i symbole.

Spotkaniu towarzyszy³y uroczy�cie wnie-
sione relikwie �w. Wojciecha, obraz Matki
Boskiej Czêstochowskiej i Chrystusa Prze-
mienionego z Nowego S¹cza. By³ czas na
procesjê or³ów i przelot na niskim pu³apie
samolotów i �piew pie�ni �Tylko or³y szybuj¹
nad grani¹ ...�

By³ czas na Mszê �w. koncelebrowan¹

Lednica 2004

�LEDNICA
SENIORA�
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przez 26 kap³anów pod przewodnictwem ks.
bpa Wojciecha Polaka. By³ czas na procesjê
z Chrystusem w piêknej monstrancji i towa-
rzysz¹cej tej procesji przejmuj¹cej ciszy
w�ród zgromadzonych, której towarzyszy³
przejmuj¹cy d�wiêk fletni. By³ czas na Nabo-
¿eñstwo Mi³osierdzia i wybór Chrystusa na
Króla, podczas którego ks. bp Wojciech niós³
w kierunku Ryby prawdziw¹ czarn¹ owcê
i ka¿dy móg³ spaliæ w ogniskach mi³osierdzia
swoje zranienia. By³ czas na fina³owe przej-
�cie pod Ryb¹ na zakoñczenie spotkania.
By³ czas ...

Pe³ni wra¿eñ wracali�my do domu. Oko³o
20.30 autobus z seniorami zatrzyma³ siê przy
ko�ciele parafialnym. Wielu z nich ¿egna³o
siê postanowieniem - �Do zobaczenia za rok�.

Na zakoñczenie kilka s³ów refleksji. Na
Lednicy dla m³odych by³em ju¿ siedem razy,
ale pierwsza �Lednica Seniora� by³a tak dla
organizatorów, jak i uczestników rodzajem
�randki w ciemno� i wielk¹ zagadk¹. Ani ja,
który tyle razy spotyka³ siê z uczestnikami
Lednicy w wielotysiêczym t³umie, ani nikt z
przygotowuj¹cych, do koñca nie wiedzia³ ilu
seniorów przybêdzie na spotkanie, jak je
prze¿yj¹, jaka bêdzie pogoda ...? Na miej-
scu okaza³o siê, ¿e mimo wielu prze¿ytych
lat, uczestnicy spotkania tryskali energi¹, z
rado�ci¹ modl¹c siê i tañcz¹c podczas trwa-
j¹cego ponad 6 godzin nabo¿eñstwa. Wra-
caj¹c z Lednicy trzymali w rêku dary, w�ród
nich pier�cieñ - szczególny znak wyboru
Chrystusa na Króla, znaku za�lubin. Wielu
opuszcza³o lednickie pole z postanowieniem,
aby wróciæ. Dlaczego?

Na polu pod Ryb¹, w takim wielkim ko-
�ciele pod go³ym niebem us³yszeli wiele krze-
pi¹cych s³ów, ¿e wiek dojrza³y nie musi byæ
czasem biernego oczekiwania na koniec, ¿e
cierpienie ma sens i jest wielkim dobrem kie-
dy mo¿na je ofiarowaæ w konkretnym celu,
¿e Boga mo¿na chwaliæ na wiele sposobów i
np. taniec mo¿e byæ piêkn¹ modlitw¹. Jestem
przekonany, ¿e wróc¹ za rok aby umocniæ siê
jeszcze raz we wspólnocie wiary, zabior¹ ze
sob¹ tych, którzy jeszcze pod Ryb¹ na led-
nickich polach nie byli i stan¹ siê nowymi
�wiadkami tego co s³yszeli i widzieli.

TEKST I FOT. MIETEK

Ulubiony
Ulubiony dowcip dr Wandy B³eñskiej: Przy-
chodzi pacjent do lekarza i prosi o skierowa-
nie do laryngologa i okulisty. Na pytanie: -
Dlaczego? - pacjent odpowiedzia³ - Ja nie s³y-
szê tego co widzê.

senior seniorów dr Wanda B³eñska, lat 93

Tak, tak Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham ...

15 minut  ...

bp Wojciech Polak - trud pos³ugi ...
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O³ówek w rêku Boga (8)

MIASTO  TRÊDOWATYCH
W roku 1969 praca na rzecz trêdowatych

przynios³a nadspodziewany efekt: powsta³o
miasto dla tych odrzuconych przez wszyst-
kich ludzi. Rz¹d przydzieli³ Matce Teresie
13,6 hektara ziemi, na której zbudowano
miasteczko Shanti Nagar (Miasto Pokoju),
gdzie trêdowaci mogli ¿yæ w spokoju, gdzie
ich akceptowano. Siostra Francis Xavier,
Jugos³owianka, odpowiedzialna za funkcjo-
nowanie miasteczka, za czê�æ swoich obo-
wi¹zków uzna³a prowadzenie rehabilitacji
wyleczonych z tr¹du, co pozwoli³oby im od-
zyskaæ miejsce w spo³eczeñstwie.

Malcolm Muggeridge odwiedzi³ Shanti
Nagar wraz z Matk¹ Teres¹ i by³ pod wiel-
kim wra¿eniem tej wizyty. �Kiedy szed³em
razem z ni¹, mieszaj¹c siê z t³umem miasta
trêdowatych, ca³y czas s³ysza³em wokó³ lu-
dzi szepcz¹cych: <matka>. Nie chcieli po-
wiedzieæ nic konkretnego, po prostu chcieli
zaznaczyæ sw¹ wiê� z Matk¹ Teres¹�.

�Bêd¹c w�ród trêdowatych, przeszed³em
osobi�cie trzy stadia: na pocz¹tku by³o to
przera¿enie zmieszane z lito�ci¹, potem czy-
ste i proste wspó³czucie i wreszcie co�
znacznie wiêkszego ni¿ wspó³czucie, co�,
czego nigdy przedtem nie dozna³em - �wia-
domo�æ, ¿e ci umieraj¹cy, wyniszczeni lu-
dzie, mê¿czy�ni i kobiety, ci trêdowaci z ki-
kutami zamiast r¹k, te niechciane dzieci -
nie byli ¿a³osni, odra¿aj¹cy, osamotnieni. Byli
raczej bliscy i wzruszaj¹cy, jak starzy przy-
jaciele, bracia, siostry. Jakie mo¿na znale�æ
tego wyt³umaczenie? Jak wyt³umaczyæ sam¹
istotê i tajemnicê wiary chrze�cijañskiej?
Pog³askaæ te zmizerowane, stare twarze,
u�cisn¹æ te biedne kikuty, wzi¹æ na rêce te
dzieci skazane na ¿ycie w�ród kub³ów na
�mieci, poniewa¿ to Jego twarz, Jego kikuty
i Jego dzieci, o których powiedzia³: <A kto

by przyj¹³ jedno dzieciê takie w imieniu moim,
Mnie przyjmuje>�.

Dla Matki Teresy najwa¿niejszym punktem
jej s³u¿by najbiedniejszym z biednych by³a
w³a�nie praca z dzieæmi. G³ównym o�rod-
kiem tej pracy sta³ siê Nirmala Shishu Bha-
van, Dom Dziecka Niepokalanego. Jest to
okaza³y dwupiêtrowy budynek z du¿ym dzie-
dziñcem. Dzieci s¹ wszêdzie. Opiekê znaj-
duj¹ tu nie tylko dzieci porzucone. Jest to
równie¿ o�rodek ró¿norodnej dzia³alno�ci
zgromadzenia, ró¿ni¹cy siê bardzo od Domu
Matki z jego prawie klasztorn¹ cisz¹. Dzien-
nikarz Desmond Doig tak opisuje swoj¹ wi-
zytê w tym domu dziecka: �Shishu Bhavan
powinien byæ wype³niony duchem tragedii
porzuconych, bezdomnych i nie lubianych.
Ale tak nie jest. Jest tu k¹cik, gdzie pielê-
gnuje siê niemowlêta, czasami po dwa lub
trzy w jednym ³ó¿eczku; czêsto jak pêpowin¹
zwi¹zane s¹ z kroplówk¹. S¹ tu niemowlêta
zabrane z chodników, porzucone na progach
domów, przed komendami policji, w kana-
³ach lub na wysypiskach �mieci. Ostatnio za-
czê³y pojawiaæ siê tu dzieci z miejskich szpi-
tali, do których Matka Teresa zg³osi³a pro�-
bê o oddawanie do jej domu wszystkich nie
chcianych niemowl¹t. <Zwalczam aborcjê
poprzez adopcjê> - mówi Matka Teresa. Mia-
³em kiedy� okazjê do odwiedzenia domu dwa
dni pod rz¹d. Przy drugiej wizycie zauwa¿y-
³em, ¿e brak kilku wymizerowanych twarzy-
czek, które zapamiêta³em z poprzedniego
dnia. Zapyta³em o nie siostrê dy¿urn¹. Po-
wiedzia³a, ¿e umar³y, nie mia³y szans na prze-
¿ycie. Wiele z nich umiera, ale lepiej, by
umiera³y tutaj, gdzie znajduj¹ opiekê i gdzie
mi³o�æ walczy ze �mierci¹ o ich prze¿ycie.�
(cdn)

KS.  DARIUSZ WESO£EK

Tegoroczne wakacyjne wiatry spowodo-
wa³y, ¿e znalaz³em siê w samym sercu Pod-
hala, czyli w Zakopanem, a �ci�lej, w uro-
czej miejscowo�ci Murzasichle. Nie chcê tu
opisywaæ uroku gór i szlaków przez nie wio-
d¹cych, bo te wiêkszo�æ z czytelników zna,
je¿eli nie z autopsji, to z pewno�ci¹ ze s³y-
szenia. Chcê skupiæ siê bardziej na nieco
innych do�wiadczeniach, nazwa³bym je tu-
rystyczno-obyczajowymi.

Pierwszym z nich niech bêdzie dygresja
dotycz¹ca �wi¹tyni pw. Matki Boskiej Fatim-
skiej. Jest to sanktuarium na Krzeptówkach,
które powsta³o z okazji wizyty Ojca �wiête-
go w Zakopanem. Z architektonicznego
punktu widzenia jest ono o tyle ciekawe, gdy¿
zosta³o wzniesione bez u¿ycia metalowych
³¹czeñ i nie znajdzie siê w nim ani jednego
gwo�dzia. Wszelkie ³¹czenia s¹ zespolone
na tzw. wpusty i �jaskó³cze ogony�. Wspa-
nia³y wystrój ko�cio³a wykonany jest w typo-
wym stylu podhalañskim. Poza tym, w³a�ci-
wa góralom prostota nadaje tej �wi¹tyni nie-
powtarzalny klimat i podnosi nastrój skupie-
nia tak potrzebny w spotkaniu z Bogiem.
Wiêkszo�æ sprzêtów i zdobieñ, poczynaj¹c
od ³awek, poprzez konfesjona³y a na sztu-
katerii koñcz¹c, wykonali sami mieszkañcy
naszej Stolicy  Tatr i okolicznych miejscowo-
�ci. Podziwiaæ mo¿na kunszt rze�biarski i
plastyczny. �wi¹tynia ta robi bezsprzecznie
wielkie wra¿enie.

Nastêpnym do�wiadczeniem, którego
by³em uczestnikiem by³o spotkanie ze sta-
rym mieszkañcem Murzasichle, 84-letnim
gawêdziarzem tatrzañskim.

Pomimo swego podesz³ego wieku roz-
mówca tryska³ wprost energi¹ i poczuciem
humoru. Gra³ na gê�lickach (skrzypki góral-
skie), recytowa³ wiersze o swych ukocha-
nych górach i opowiada³ legendy tatrzañskie.
A to o tym jak Bartu� Obrochta umiera³ �se
pod Reglami� a to o tym jak Saba³a prosto-
wa³ diab³u �pazdury� i o tym jak kap³an przy-
równywa³ ¿ycie tatrzañskich zbójników do
¿ycia Pana Jezusa.

Piosenek i �wesolu�kich przy�piwek� nie
sposób spamiêtaæ tym bardziej, ¿e przeka-
zywane by³y one nam �ceprom� w piêknej
gwarze góralskiej (czêsto t³umaczonej na jê-
zyk zrozumia³y dla nas ludzi z pó³nocy).

Na d³ugi czas pozostanie mi w pamiêci
wiele ciekawych opowiadañ i legend rodem
z Tatr.

WOJCIECH

Po wakacjach

WIATR
KU GAWÊDZIE

Parafia z Maryj¹

LIPIEC, SIERPIEÑ, WRZESIEÑ ...
Wielu z nas skorzysta³o z letniego wypo-

czynku w ró¿nych miejscach poza nasz¹
parafi¹. Jednak jako chrze�cijanie wiemy
doskonale, ¿e nie ma urlopów od Boga i
modlitwy, tote¿ jak przysta³o na parafiê po-
wierzon¹ opiece Maryi nie by³o urlopu od
spotkania przy Niej i z Ni¹.

W lipcu rozpoczêli�my modlitw¹ Ró¿añ-
cow¹ przygotowanie siê do nadchodz¹cych
Misji �wiêtych Mi³osierdzia Bo¿ego rozpo-
czynaj¹c od powierzenia Jej chorych, po-
przez modlitwê nosicieli Szkaplerza i rodzi-
ców. W sierpniu za� powierzali�my Jej sie-
bie samych, parafiê, Ojczyznê prosz¹c o to,
by nam zawsze królowa³a.

W sierpniu te¿ uczestniczyli�my w dwóch
specjalnych wieczornych nabo¿eñstwach ku
Jej czci. W uroczysto�æ Wniebowziêcia spo-
tkali�my siê na skwerze przy figurze na na-

bo¿eñstwie �wiat³a, za� w �wiêto Matki z
Czêstochowy, przed Jej obrazem, prosili�my
o ³aski dla ca³ej naszej Ojczyzny. Jak przy-
sta³o na to �wiêto w wir modlitw w³¹czy³a siê
nasza Grupa Pielgrzymkowa Promienista,
czyli ci, co w tym roku pieszo do Niej wêdro-
wali. By³o to swego rodzaju podziêkowanie
za mo¿liwo�æ uczestnictwa w tym dziele.

Wrzesieñ rozpocz¹³ siê uczczeniem j Uro-
dzin NMP, nieco pó�niej Jej imienin, oraz
wspomnieniem Matki Bolesnej i Saletyñskiej.

Pod k¹tem przygotowania siê do Misji w
parafii obchodzili�my Parafialny Dzieñ Fa-
timski. Niech ten okres przygotowañ pomo-
¿e nam zrozumieæ konieczno�æ udzia³u w
Misjach w naszej parafii, które maj¹ na celu
pobudzenie w nas Mi³osierdzia i odkrycie na
nowo Mi³osierdzia Bo¿ego.

KFAD

W KANCELARII
ADWOKACKIEJ
Toczy siê rozmowa miêdzy mecenasem
a klientem - bac¹. Mecenas przytacza propo-
nowane w¹tki obrony z przepisów prawnych i
t³umaczy goralowi, jak powinnna wygladaæ
obrona jego racji. W pewnym momencie klient
stwierdza: - Panocku - zdaje mi sie, ¿e w tym
ustympie mocie kupe racji.

Kochaj ludzi takimi jacy s¹, innych nie znajdziesz



W pierwsz¹  sobotê sierpnia grupa na-
szych parafian wraz z ksiêdzem probosz-
czem wyjecha³a z pielgrzymk¹ do Matki Bo-
skiej Bolesnej, do Obór. Ten dzieñ by³ boga-
to prze¿yty z Maryj¹ i Bogiem, a dzieciêciu
parafian przyjê³o Szkaplerz �wiêty.

Dla mnie Obory to odkrywanie za ka¿dym
razem czego� nowego. Bêd¹c blisko Maryi,
przypomnia³ mi siê krótki wierszyk ks. Twar-
dowskiego o pukaj¹cym do okna Jezusie.
Krótki, ale jak¿e tre�ciwy, oto pe³en jego tekst:

Zatrzyma³ siê cieñ pod oknem, nade mn¹
chmury wêdrowne,
udam  ¿e mnie nie ma, zapomnê!
Puka! Ja nie otwieram - my�lê - pó�no,
ciemno, niech sobie idzie. Jednak On puka
dalej
- Kto tam? - pytam wreszcie. Twój Bóg za-
kochany z mi³o�ci¹ niewzajemn¹
Jak¿e prawdziwe, prawie dotykalne, by³o

to pukanie widoczne podczas �Wieczernika�
w oborskim sanktuarium. Bóg przychodzi³ i
czeka³. Przychodzi³ w Sakramencie Pokuty,
b³ogos³awieñstwie Naj�wiêtszym Sakramen-
tem, w b³ogos³awieñstwie Krzy¿em i w innych
momentach. Nie narzuca³ siê nam, tylko szed³
miêdzy zebranymi, a Matka Bolesna wska-
zywa³a Go nam. Matka wychodzi³a z nami na
plac przy sanktuarium i wskazywa³a ka¿de-
go, by On go uzdrowi³. A On szed³ w oso-
bach kap³anów, nie narzuca³ siê i czeka³ na
nasz¹ wzajemno�æ, bo pragnie naszego
szczê�cia.

Po przebytym dniu tak blisko naszej i Jego
Matki, po tej porcji ¿arliwej modlitwy ³atwo
zrozumieæ, ¿e tylko w Nim i z Nim mogê osi¹-
gn¹æ pe³niê wolno�ci i cel ¿ycia - zbawienie
wieczne.

Warto wiêc tam pojechaæ. Warto udaæ siê
tam, kiedy jeste�my niepewni swoich si³.
Matka Bolesna pomo¿e nam odnale�æ sie-
bie. Jeden tylko warunek - musimy chcieæ
otworzyæ �okno� Jezusowi, a jest nim nasze
serce i nasza dusza. Na pewno ³atwiej bê-
dzie tak uczyniæ wtedy, gdy udamy siê tam z
g³êbok¹ wiar¹, bo udaj¹c siê tam z ciekawo-
�ci, czy traktuj¹c wyjazd jako przyjemn¹ wy-
cieczkê, mo¿emy min¹æ i nie zauwa¿yæ id¹-
cego Jezusa. Chocia¿? - Dla Boga przecie¿
nie ma rzeczy niemo¿liwych.

ADALBERT
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W zwi¹zku z do�wiadczeniem �spoczyn-
ku w Duchu �wiêtym� podczas pobytu w Obo-
rach postanowi³em szerzej wyja�niæ to zjawi-
sko. Z pomoc¹ przyszed³ mi tekst, który zna-
laz³em w najnowszym wydaniu �Rycerza Nie-
pokalanej�. Oto co przeczyta³em na ten te-
mat:

�(...) Najczê�ciej spoczynek w Duchu
�wiêtym ma miejsce podczas charyzmatycz-
nej modlitwy wspólnotowej lub indywidualnej.
Osoba otwiera siê na dzia³anie Boga i pra-

Znaki w Oborach

SPOCZYNEK
W DUCHU

Jako uczestnikowi pielgrzymki do Obór k/
Golubia Dobrzynia, a konkretnie do Sanktu-
arium Matki Bo¿ej Bolesnej pozosta³o mi kil-
ka wspomnieñ.

�Wieczernik� - tak nazywa siê nabo¿eñ-
stwo, w którym udzia³ by³ g³ównym celem
naszego wyjazdu. �Wieczernik� odbywa sie
w ka¿d¹ sobotê, za� szczególnie uroczysty
przebieg ma w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê mie-
si¹ca. Latem trwa od godz. 10.00 do 17.30 i
ma kilka punktów. Rozpoczyna go nabo¿eñ-
stwo pokutne z okazj¹ do spowiedzi. Nastêp-
nie jest Ró¿aniec, Msza �w, przerwa na po-
si³ek, Nabo¿eñstwo Mi³osierdzia Bo¿ego z
b³ogos³awieñstwem, przyjêcie - na³o¿enie
szkaplerza, Procesja Fatimska z Ró¿añcem
i b³ogos³awieñstwo indywidualne na zakoñ-
czenie.

�Prezentów duchowych�, jakie rozdaje
Matka Bo¿a w tym miejscu jest tyle, ¿e nie
sposób ich ud�wign¹æ. Dla jednych bêdzie
to dar ³aski pojednania w Sakramencie Po-
kuty, dla innych atmosfera modlitwy, dla jesz-
cze innych dwa kawa³ki sukna (szkaplerz) po-
wieszone na szyi, a wreszcie dla innych ³aska
uzdrowienia.

Ka¿demu z uczestników pozosta³y w pa-
miêci inne obrazy i wra¿enia. W�ród nich bê-
dzie z pewno�ci¹ wizerunek Matki Bo¿ej Bo-
lesnej - Piety Oborskiej, dla innych piêkno
otoczenia sanktuarium, dla innych jeszcze
obraz rozmodlonych uczestników nabo¿eñ-
stwa. Ka¿dy jednak pozostanie pod wra¿e-
niem niezwyk³ych scen - osuwaj¹cych siê na
ziemiê bez si³y postaci p¹tników. W czasie
trwania wieczernika mo¿na by³o naliczyæ kil-
kadziesi¹t takich przypadków na ponad dwa
tysi¹ce pielgrzymów. Zjawisko to nazywa siê
�spoczynkiem w Duchu �wiêtym� (piszemy o
tym w innym miejscu bie¿¹cego wydania,
przyp. red.). Osuwaj¹ce siê na ziemiê osoby
by³y widoczne podczas ró¿nych czê�ci Wie-
czernika, choæ ich natê¿enie osi¹gnê³o kul-
minacjê podczas indywidualnego b³ogos³a-
wieñstwa dla ka¿dego z obecnych przez na-
³o¿enie r¹k kap³ana, na zakoñczenie spotka-
nia. Wtedy to osoby osuwaj¹ce siê, delikat-
nie by³y chwytane przez panów ze s³u¿by po-
rz¹dkowej i k³adzione na ziemi. Po chwili
(zwykle kilka minut) osoby te wstawa³y. By³y
jakie� inne ni¿ przedtem. Widz¹c takie sce-
ny, stoj¹ce za mn¹ osoby dr¿¹cym g³osem

naradza³y siê, czy podejd¹ do b³ogos³awi¹-
cego kap³ana. Mo¿na siê zapytaæ, czy nale-
¿y siê baæ b³ogos³awieñstwa?

�Zamknij oczy - otwórz serce� - to zachê-
ta, któr¹ mo¿na by³o us³yszeæ bezpo�rednio
przed indywidualnym b³ogos³awieñstwem.
Takim stwierdzeniem mo¿na te¿ zakoñczyæ
tê refleksjê. Wed³ug mnie ca³e spotkanie i po-
szczególne jego czê�ci prowadzi³y do otwie-
rania ludzkich serc, a otwarcie serc do otrzy-
mywania przeró¿nych ³ask, np. uzdrowienia
fizycznego, czy duchowego.

Na zakoñczenie warto zapytaæ dlaczego
pojechali�my do Obór? Otó¿ mamy to szczê-
�cie mieæ wiern¹ kopiê Matki Bo¿ej Bolesnej
- Piety Oborskiej w naszym ko�ciele  para-
fialnym (dar Archikonfraterni Literackiej z
Bydgoszczy, przyp. red.), która s¹siaduje z
konfesjona³em, w którym zwykle dy¿uruje ks.
Proboszcz. Warto zobaczyæ miejsce, gdzie
znajduje siê �Orygina³� i doceniæ w naszym
ko�ciele jego kopiê.

Kiedy pojawi³ siê pomys³ pojechania do
Obór, ks. proboszcz Jan przyj¹³ zachêtê wy-
jazdu, za� po powrocie powiedzia³ tak: -
�Piêknie dziêkujê za wspóln¹ modlitwê w cza-
sie Eucharystii �w. w Oborach. Miejsce pe³-
ne mistycznych uniesieñ. Jestem pod wra-
¿eniem.�

I ja te¿, choæ w Oborach nie by³em pierw-
szy raz.

ANTONI, FOTO MIETEK

Pielgrzymim szlakiem do Obór

SIERPNIOWY �WIECZRENIK�

gnie stan¹æ w Jego obecno�ci. W wyniku pro-
wadzonej modlitwy, czêsto przy na³o¿eniu r¹k
przez osoby modl¹ce siê nad konkretnym
cz³owiekiem, ten nagle delikatnie osuwa siê
na pod³ogê. Trwa tak bez ruchu przez pe-
wien nieokre�lony czas. Jest �wiadomy tego,
co siê dzieje wokó³ niego, lecz nie �czuje�
swego cia³a. Pozostaje ono poza zasiêgiem
jego w³adania. Sytuacja ta trwa a¿ do mo-
mentu "przebudzenia" (...).

Charakterystyczne cechy towarzysz¹ce
spoczynkowi w Duchu �wiêtym to:

- wewnêtrzny pokój, jaki otrzymuje dana
osoba,

- uzdrowienie fizyczne albo psychiczne,
- osoba jest ca³y czas �wiadoma tego,

co siê woko³o niej dzieje, jest tylko

�zupe³nie bez si³�,
- osoba nie musi wcale upadaæ, mo¿e

staæ lub siedzieæ, ale zawsze odczu-
wa pokój i wewnêtrzn¹ rado�æ, upa-
dek jest ma³o spektakularny: jest to
ma³e �osuniêcie siê�. (...)

W podsumowaniu autor stwierdza: �Auten-
tyczny spoczynek w Duchu �wiêtym jest
szczytowym do�wiadczeniem duchowym
przyjêcia ³aski Boga w konkretnym czasie i
miejscu. Niesie ze sob¹ Bo¿y pokój i wzmoc-
nienie. Towarzyszy czêsto uzdrowieniom.�

�ród³o: "Spoczynek w Duchu �wiêtym" Ry-
cerz Niepokalanej, wrzesieñ 2004, str. 294-
295, o. Bogdan Kocañda OFMConv

ANTONI

Pielgrzymim szlakiem do Obór

Z POK£ONEM



Extra wakacje

NADOLE, D¥BKI, GDYNIA ...
Po ch³odnych dniach lipcowych okaza³o

siê, ¿e lato zaczeka³o na nas w³a�nie w Na-
dolu! Z dniem 28 lipca, kiedy to zawitali�my
nad ogromne Jezioro ¯arnowieckie, nasta³y
upalne, bezchmurne dni. Miejscowi Kaszubi
¿artowali, ¿e wreszcie przywie�li�my im po-
godê.

Nasz obóz (w liczbie 36 uczestników
i 5 wychowawców) zakwaterowany zosta³ w
katolickim O�rodku Wypoczynkowym �Tybe-
riada�, gdzie mieli�my do dyspozycji boiska
sportowe, a tu¿ za p³otem wspania³y las
(w którym by³y prawdziwe �wietliki!).

Dni mija³y nam bardzo szybko. Czêsto
wyje¿d¿ali�my nad morze, g³ównie do miej-
scowo�ci s³yn¹cych z piêknych pla¿, tj.: D¹b-
ki i Bia³ogóra. Nie by³o koñca k¹pielom, za-
bawom, rozgrywkom sportowym w wodzie i
na l¹dzie. Spêdzili�my te¿ 1 dzieñ w £ebie
- w S³owiñskim Parku Narodowym, w�ród za-
pieraj¹cych dech wydm, oraz 1 dzieñ w Gdy-

Na budowie Domu Jubileuszowego

BÊDZIE DACH

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 WIATRAK (pn-pt
18.00-21.00) Pomoc¹ s³u¿¹: psycholog, pe-
dagog, psychiatra, prawnik, logopeda, teolog
(tak¿e w zakresie informacji nt. sekt). Reje-
stracja - tel. 346-71-78, 346-31-90 * CKK
�Wiatrak� nr konta:

PKO BP 22 1020 1475 0000 8002 0065 8161
DOM JUBILEUSZOWY (konto budowy)
Bank Pocztowy
79 1320 1117 2033 4776 2000 0001

Fundacja  �WIATRAK� (konto Fundacji)
BG¯ SA 05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

Trwaj¹ prace murarskie w piwnicy (sta-
wianie �cianek dzia³owych) i przygotowania
do monta¿u drewnianej konstrukcji dachowej
na wy¿szej czê�ci budynku.

Za pomoc finansow¹ i materialn¹ oraz
za okazane serce dziêkujemy Firmom i In-
stytucjom: B-Act, Budopol, Elset, Ebud,
Xella Polska Sp. z o.o., Baumat, Atlas,
PZU, Rekpol, PiastPol, Powiatowy Urz¹d
Pracy, ZS Budowlanych w Bydgoszczy,
Start, Erplast, Projprzem, Hydrobudowa-
9, Konsbud, Technologie Gazowe PIE-
COBIOGAZ, Miejskie Wodoci¹gi i Kana-
lizacja, GOTOWSKI - Budownictwo Ko-
munikacyjne i Przemys³owe Sp. z o.o.,
OCHOBUD, Wirbud Bydgoszcz.

(KAMA)

BY£O
28 lipca - 9 sierpnia - Obóz w Nadolu (patrz
relacja obok).
18 wrze�nia zorganizowano doroczny Dzieñ
Pieczonego Ziemniaka. By³y konkursy, zaba-
wy i pieczone kartofle. Mniam, mniam.

BÊDZIE
26 wrze�nia odbêdzie siê zorganizowany
przez PKS �Wiatrak� Bydgoski Bieg Uliczny.
Jego celem jest przede wszystkim uczcze-
nie pamiêci mieszkañców Bydgoszczy i oko-
lic pomordowanych podczas II wojny �wiato-
wej. Honorowy patronat nad biegiem objêli:
ks. bp Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa, Pre-
zydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz,
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Ko-
sieniak oraz Dowódca Pomorskiego Okrêgu
Wojskowego Genera³ Dywizji Zbigniew G³o-
wienka. Start odbêdzie siê na Starym Rynku
w Bydgoszczy, natomiast meta w Fordoñskiej
Dolinie �mierci. Trasa biegu wiedzie ulica-
mi: Mostow¹, Focha, Gdañsk¹, Kamienn¹,
Bielawki(k³adka) ,Inwalidów, Lewiñskiego
(chodnik), Akademick¹, £abêdziñskiego, Ber-
linga, Fiedlera, Twardzickiego, Bo³tucia.
Program zawodów

8.00 Msza �wiêta w Bydgoskiej Katedrze;
9.45 Uroczyste otwarcie Biegu wraz ze z³o-
¿eniem kwiatów pod Pomnikiem Walki i
Mêczeñstwa Ziemi Bydgoskiej na Starym
Rynku;
10.00 Start honorowy spod Pomnika do
skrzy¿owania ulicy Focha i Gdañskiej;
10.10 Start ostry - ul. Gdañska przy Ko-
�ciele Ojców Kapucynów;
12.00 Dekoracja zwyciêzców na placu pod
Pomnikiem ku Czci Ofiar Faszyzmu w Do-
linie �mierci oraz z³o¿enie kwiatów;
12.30 Zakoñczenie w Domu Jubileuszo-
wym.
W zwi¹zku z Biegiem przepraszamy za
utrudnienia na dogach od 10.00 do 12.30.

10 pa�dziernika zapraszamy na bydgoskie
obchody IV Dnia Papieskiego, które odbêd¹
siê w Hali Sportowo-Widowiskowej �£ucznicz-
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ni, zwiedzaj¹c port i podziwiaj¹c statki.
Wieczory w Nadolu pe³ne by³y zabaw, kon-

kursów i prezentacji w³asnych (bardzo pomy-
s³owych programów artystycznych). Uda³o
nam siê nawet dobrze upiec ziemniaki w ogni-
sku (pycha!), a nasza kondycja fizyczna tak
siê poprawi³a, ¿e potrafili�my kilka razy po-
konaæ pieszo trasê (oko³o 10 km), aby posza-
leæ na krytej p³ywalni w Gniewinie.

Najwiêcej emocji dostarczy³ nam nocny
chrzest obozowy i towarzyski mecz pi³ki no¿-
nej na prawdziwym stadionie III ligowej dru-
¿yny w Gniewinie. Wprawdzie przegrali�my,
ale walczyli�my dzielnie do koñca (zarówno
pi³karze jak i kibice).

Wspominaj¹c Nadole nie chcemy czekaæ
do przysz³ych wakacji! Spotkamy siê jeszcze
raz 18 wrze�nia w �Wiatraku� na obchodach
Dnia Pieczonego Ziemniaka! A zatem do zo-
baczenia  (ko)

AKADEMICKIE DNI M£ODYCH

�WOLNO
ZNACZY SZYBCIEJ�

10.10.2004 (niedziela) 16.00 Hala Wido-
wiskowo - Sportowa �£uczniczka�, Dzieñ
Papieski, Jan Pawe³ II - pielgrzym poko-
ju, wyst¹pi miêdzy innymi zespó³:
Raz Dwa Trzy,
15.10.2004 pi¹tek 18.00, Pa³ac M³odzie-
¿y, Spotkanie  z  Gwiazd¹
16.10.2004 (sobota), Pa³ac M³odzie¿y,
Festiwal Piosenki Studenckiej �DUKAT�

10.30 - rozpoczêcia przes³uchañ;
18.00 - Koncert fina³owy: gwiazda wie-
czoru: Wolna Grupa Bukowina (w ra-
mach obchodów 40-lecia Duszpaster-
stwa Akademickiego w Bydgoszczy)

17.10.2004 (niedziela) 18.30, Ko�ció³ MB
Królowej Mêczenników, Ogólnobydgoska
inauguracja roku akademickiego, prze-
wodniczy ks. biskup Jan Tyrawa,
18-20.10.2004 (poniedzia³ek-�roda)
REKOLEKCJE AKADEMICKIE

20.00, kaplica przy Ko�ciele MB Królo-
wej Mêczenników  - o. Jacek Salij (OP);
19.00 - Katedra Bydgoska - o. Samuel
Pacholski

21.10.2004 czwartek Bal otrzêsinowy dla
studentów i roku
22-24.10.2004 (pi¹tek-niedziela) O�rodek
Sportu i Rekreacji �Dworek� w Gozdawie
Ogólnopolskie Forum Akademickie,
go�cie: Wanda Pó³tawska i Jacek Pulikow-
ski Koncert: Piotra Pawlickiego.
Szczegó³y na plakatach i w internecie
na stronie www.martyria.lo.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

ka�   W programie m. in. koncert zespo³u
�Raz Dwa Trzy�. Wstêp bezp³atny!!!
W ramach obchodów IV Dnia Papieskiego
CKK �Wiatrak� organizuje dwa konkursy:
plastyczny i literacki, pod wspólnym ha-
s³em: �PRZEKAZUJÊ CI ZNAK POKOJU�,
skierowane s¹ do osób z ró¿nego rodzaju nie-
pe³nosprawno�ciami (fizycznymi, umys³owy-
mi, psychicznymi). Zadaniem osób bior¹cych
udzia³ w konkursach jest ukazanie sytuacji i
zdarzeñ, które przyczyniaj¹ siê do przekazy-
wania pokoju, w których pokój otrzyma³o siê
od innych. Termin nadsy³ania prac: do 30
wrze�nia br. - decyduje data stempla pocz-
towego. Szersze informacje  w biurze orga-
nizatora ina stronie internetowej. Zg³oszenia
nale¿y nadsy³aæ na adres CKK �Wiatrak�, e-
mail: ckk@wiatrak.lo.pl; www.wiatrak.lo.pl

PODMIOT
Nauczycielka rozpoczynaj¹c nowy rok szkolny

z now¹ grup¹ uczniów chce sprawdziæ ich wiedzê.
Zadaje wiêc pytanie: - Gdzie jest podmiot w zdaniu
�Bandyta zosta³ schwytany�. Franek bez zastano-
wienia odpowiada - W wiêzieniu proszê Pani.
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Uwaga, mam po³¹czenie! Trwa teleporta-
cja! ... czyli s³ów kilka o obozie w Ocyplu

L¹dowanie na ziemi Borów Tucholskich
trwa³o od 29.08. do 4.09. Kto siê teleporto-
wa³? Studenci pierwszego roku, nie tylko byd-
goskich uczelni wy¿szych, którzy w czasie
misji RISDAO (konkurs na rozszyfrowanie
tego has³a niestety zosta³ rozstrzygniêty!)
próbowali swoich si³ w przeró¿nych kosmicz-
nych konkurencjach.

 Ziemie Ocypla na przyjêcie studentów
przygotowali, zreformowali i ukszta³towali ci
studenci, którym DA �Martyria� nie jest obce.
Przygotowania zabra³y niewiele czasu i na-
wet bobry ¿yj¹ce nad Jeziorem �wiêtym przy-
zwyczai³y siê do obecno�ci kosmicznych go-
�ci. Ci, z kolei, spotykali siê i zrzeszali w od-
rêbnych oddzia³ach (Vulpecula, Lupus, Cy-
gnys, Serpens - prawda, ¿e brzmi¹ kosmicz-
nie?!), w których dyskutowali mniej lub bar-
dziej powa¿nie, jak na studentów przysta³o.
Najwa¿niejszy sta³ siê dla nich jednak czas,
który w kosmosie rz¹dzi siê swoimi prawami,
a w Ocyplu wype³niony by³ po brzegi. Dla-
czego? Przybywali ci, którzy swym do�wiad-
czeniem i pasj¹ chcieli siê ze studentami
podzieliæ.

 Kosmiczne operacje teatralne poprowa-
dzi³a Anna Milewska (Julia z serialu �Z³oto-
polscy�), która z gracj¹ i serdeczno�ci¹ przy-
bli¿a³a studentom tajemnice aktorskiej misji,
a gdy nasta³ wieczór oczarowa³a nas swoj¹
poezj¹. Operacje taneczne zdominowa³ Rafa³
Ziêba (instruktor tañca w Centrum Kultury
Katolickiej �Wiatrak�), któremu nieobce s¹
miêdzygalaktyczne podrygiwania. W prze-
strzeñ operacji dziennikarskich wprowadzi³
studentów S³awomir Jeneralski (dziennikarz
z TVP). Do �wiata procesów chemicznych
zaprosi³ wszystkich prof. Kazimierz Sadkie-
wicz - niezwyk³y konstruktor, przyjaciel ka¿-
dego, kto potrafi uchwyciæ ka¿d¹ chwilê ¿ycia.
Swoj¹ obecno�ci¹ zaszczycili nas równie¿
ziemianie z krêgu najwy¿szych w³adz - Wi-

Integracja po studencku
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cemarsza³ek Województwa Kujawsko-Po-
morskiego Jan Szopiñski. Nie mog³o siê od-
byæ spotkanie miêdzygalaktyczne bez udzia³u
sportu - tym razem lekcji odbijania pi³eczek
golfowych w przestrzeñ kosmiczn¹ udziela³
Mieczys³aw Szymañski (instruktor golfa z
CKK �Wiatrak�). Nauki w dziedzinie opatry-
wania ran oraz masa¿u serca udziela³a Ania
(studentka medycyny - wydzia³u ratownictwa
drogowego). Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ
o Piotrze Pawlickim, który poprzez swój
�piew, grê na gitarze stworzy³ niesamowity
klimat i niejedna ³za pop³ynê³a. Do tej ca³ej
mieszanki dochodz¹ warsztaty komunikacji
interpersonalnej poprowadzone przez psy-
chologa prosto z planety �Akademia Bydgo-

Ju¿ po raz jedenasty grupa przezroczy-
sta akademicka stanê³a na pielgrzymkowym
szlaku, by zastanawiaæ siê nad znaczeniem
s³ów tegorocznego has³a: "Kto nie mi³uje, nie
zna Boga". Okaza³o siê, ¿e studenci stano-
wi¹ najwiêksz¹ z grup wyruszaj¹cych z Byd-
goszczy. 150-osobowa "przezroczysta" nie-
jako na po¿egnanie z pielgrzymk¹ archidie-
cezji gnie�nieñskiej (w przysz³ym roku p¹tni-
cy diecezji bydgoskiej powêdruj¹ now¹ tras¹,
omijaj¹c prastare Gniezno) przygotowa³a w
sposób szczególny kilka chwil wspólnej dro-
gi.

Po wyj�ciu z Gniezna na dziewiêtna�cie
grup czekali przedstawiciele "przezroczy-
stych" z bochnami chleba. Ten symbol, przyj-
mowany przez przewodników, mia³ byæ po-
moc¹ w odkryciu prawdy o dzieleniu i dawa-
niu, a tak¿e przypomnieniem s³ów �w. brata
Alberta by "byæ dobrym jak chleb, aby ka¿dy
móg³ przyj�æ i kawa³ek sobie od³amaæ." Na

Piechot¹ i przezroczy�cie

DALEJ KROCZYÆ ... ... ...

ska� - Aleksandrê Cichosz, oraz wyk³ad o
uzale¿nieniach przygotowany przez lekarza
psychiatrê Ma³gorzatê Zasêpê (z Poradni
Wsparcia �Wiatrak�).

 Wszyscy, w pe³ni si³ - dziêki cudownemu
po¿ywieniu pani Czesi (osobista kucharka DA
�Martyria� - adres i telefon zastrze¿ony) - do-
trwali do koñca misji, staj¹c siê pe³nopraw-
nymi studentami, po jasnej stronie mocy. Te-
raz czekaæ nale¿y na efekty zbierania ko-
smicznych grzybów i studenckich operacji
miêdzyplanetarnych.

Niech moc bêdzie z Wami!
CHRUCHEL, FOTO KT

postoju wszyscy z jednym kolorem chust u
szyi dzielili siê chlebem do�wiadczaj¹c jed-
no�ci, wspólnoty.

Kolejnym darem "przezroczystej" by³o na-
bo¿eñstwo pokutne w Kaczanowie. Studen-
ci przygotowali dekoracjê, rozwa¿ania, pie-
�ni i poprowadzili ca³e spotkanie, zaprasza-
j¹c wszystkich do adoracji krzy¿a.

Nastêpnego dnia, po etapie na którym
wielu p¹tników wróci³o do Boga w sakramen-
cie pokuty i pojednania, w czasie Eucharystii
ka¿demu pielgrzymowi, który przyjmowa³ do
swego serca Cia³o Chrystusa, "przezroczy-
�ci" rozdawali bia³e wst¹¿eczki. Ten symbol
zawi¹zywany by³ na rêku i mówi³ o czysto�ci
sumieñ.

Tak wêdrowali�my� Bêd¹c darem dla sie-
bie nawzajem, czerpi¹c wiele mocy i si³ z
prze¿ywanych rekolekcji w drodze, sami
uczyli�my siê wychodziæ z dobrem, które
mamy. Naszemu wêdrowaniu ka¿dego dnia

towarzyszy³a piosenka Starego Dobrego
Ma³¿eñstwa, zaczynaj¹ca siê od s³ów: "Bê-
dziemy szli nieprzerwanie, w upale, skwarze,
w huraganie, (�), bêdziemy mówiæ, ¿e ju¿
dosyæ i dalej, dalej, dalej kroczyæ".

Refren po kilku dniach �piewali ju¿ wszy-
scy:

Z wiar¹ w nastêpny zakrêt drogi
co znów oka¿e siê nie ten
w tajnym przymierzu z Panem Bogiem
naszego trudu jaki� sens�.

Po dwunastu dniach doszli�my do
Pani Jasnogórskiej, przedstawili�my Jej na-
sze intencje. Prosili�my, by uczy³a nas ko-
chaæ prawdziwie. A potem by³ powrót do
domu i � nadal kroczymy, ka¿dy drog¹ swe-
go ¿ycia.

PRZEZROCZYSTA



Nie szukaj wymówek, gdy masz spe³niæ swój
obowi¹zek, i nie przechwalaj siê, gdy przy-
szed³ czas twego poni¿enia. (Syr 10, 26)

Min¹³ sierpieñ, nasta³ wrzesieñ. W
czasie wakacji wielu z nas uczestniczy³o w
ró¿nego typu rekolekcjach czy pielgrzym-
kach, ³aduj¹c przys³owiowe akumulatory na
czas wzmo¿onej pracy.

Bez wzglêdu na to, czy bêdzie to
szko³a, uczelnia czy praca we wrze�niu roz-
poczyna siê kolejny rok formacyjny. Nowe
osoby, sytuacje, wyzwania, ale tak¿e obo-
wi¹zki. Nasza Wspólnota jest liczna, ale kie-
dy trzeba co� zrobiæ, to czêsto okazuje siê,
¿e zaledwie kilkuosobowa...

Nie przyjmuj na siebie pod ¿adnym
wzglêdem jakichkolwiek zobowi¹zañ. Bê-
dziesz �wolny�, ale czy wtedy tak naprawdê
bêdziesz szczê�liwy?

PAT

Od autora: Za pomys³ cyklu dziêkujê Wspólno-
cie Ruchu �wiat³o-¯ycie z Katowic.

Jak mo¿esz rozbiæ wspólnotê (4)

UCHYLAJ SIÊ
OD OBOWI¥ZKÓW!

W Oazie M³odzie¿y

Wraz z nadej�ciem wrze�nia rozpocz¹³
siê nowy rok formacyjny w naszej Wspólno-
cie. Jaki on bêdzie? Jakie przyniesie owo-
ce? Na te pytania odpowie czas.

U progu kolejnego etapu duchowej pracy
nad sob¹ warto jednak przypomnieæ wszyst-
kim oazowiczom kilka krótkich, pochodz¹-
cych jeszcze sprzed wakacji �wiadectw, bê-
d¹cych ¿ywym dowodem dzia³ania Bo¿ego
Ducha w naszym Ruchu.

* Ten rok wiele zmieni³ w moim ¿yciu
osobistym, zawodowym (...). Pan Bóg
(...) niesamowicie mnie obdarowa³.
Mam �wiadomo�æ tego, ¿e wiele otrzy-
ma³am. Chcê siê dzieliæ z innymi moim
szczê�ciem, swoim do�wiadczeniem
mi³o�ci Boga.

* Pan uzdolni³ mnie do dostrzegania
nie tylko siebie, ale innych - potrzebu-
j¹cych mojej pomocy, mojego wsparcia.
Dziêki tym osobom czu³am siê potrzeb-
na - oni mobilizowali mnie do dalszego
rozwoju (...).

* Po ka¿dej celebracji czuje siê, ¿e Bóg
coraz bardziej wkracza w ¿ycie i pro-
wadzi mnie, przypominaj¹c ka¿dego
dnia tre�ci dotycz¹ce �kroków� i to, ¿e
to Jego siê wybra³o na swojego Pana.

* Miniony rok by³ dla mnie czasem in-
tensywnej, duchowej formacji. Dziêki
�krokom� ³atwiej mi by³o odkrywaæ i ro-
zumieæ swoje powo³anie, swoje miejsce
w Ruchu. Mam nadziejê,  ¿e dobrze wy-
korzysta³em dany mi przez Boga czas.

* Trudno mi mówiæ konkretnie o roku
formacyjnym, bo by³ on bardziej beze
mnie ni¿ ze mn¹ (...). Bóg zacz¹³ traciæ
nale¿ne Mu, najwa¿niejsze miejsce. (...)
Przegapi³am kilka znaków, abym przy-
sz³a tu z powrotem. I tak jak my�la³am,
Oaza beze mnie bêdzie dalej istnieæ,
ale mi jest ciê¿ko istnieæ bez niej. Nie
zazna³am spokoju, dopóki nie postano-
wi³am, ¿e mam byæ tu, teraz i na przy-
sz³o�æ.

(DAM)

Na pocz¹etk roku formacyjnego

TU, TERAZ,
NA PRZYSZ£O�Æ...

Podstawow¹ form¹ dzia³ania KWC jest
�wiadectwo stylu ¿ycia jej cz³onków. Inne for-
my to:

- spotkania modlitewne i formacyjne
cz³onków KWC,

- organizowanie pielgrzymek w inten-
cjach wa¿nych problemów spo³ecz-
nych,

- organizowanie uroczysto�ci religijnych
i towarzyskich bez alkoholu (np.wese-
la, sylwester)

- praca w gminnych komisjach rozwi¹-
zywania problemów alkoholowych,

- pomoc osobom uzale¿nionym,
- rekolekcje dla uzale¿nionych,
- praca profilaktyczna w�ród dzieci i m³o-

dzie¿y
ANIA

Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka (5)

FORMY

Cotygodniowe, trwaj¹ce ponad godzinê
spotkania, które gromadz¹ nasz¹ Wspólno-
tê w auli domu katechetycznego, maj¹ ró¿-
norodn¹ tematykê i s¹ prowadzone przez
poszczególne grupy.

Ka¿de z nich rozpoczynamy modlitw¹,
pro�b¹ skierowan¹ do Ducha �w., aby to On
przewodniczy³ naszej modlitwie, rozwa¿a-
niom, zabawie, rozmowom. Takie bowiem
formy przybieraj¹ nasze spotkania. Mog¹ byæ
one np. typowo modlitewne, kiedy ca³y nasz
czas spêdzamy na modlitwie. Mo¿emy jed-
nak te¿ rozwa¿aæ S³owo, prowadziæ dysku-
sje na tematy, które nas interesuj¹, dotycz¹
naszej Wspólnoty lub po prostu nas - ludzi
m³odych, którzy borykaj¹ siê z ró¿nego ro-
dzaju problemami. Na spotkaniach czêsto te¿
podejmujemy ró¿ne gry i zabawy, aby w ra-
do�ci, �piewie i tañcu s³awiæ Pana Boga.

ASIA

Co pi¹tek

W AULI ...

W kilku ostatnich numerach zaprezentowa-
li�my sylwetkê Za³o¿yciela Ruchu �wiat³o-
¯ycie, S³ugi Bo¿ego Franciszka Blachnickie-
go. W tym miesi¹cu pragniemy zachêciæ
wszystkich Czytelników - nie tylko cz³onków i
sympatyków Oazy, do modlitwy za jego wsta-
wiennictwem. Modlitwê tê mo¿na wyci¹æ i
zachowaæ, by ka¿dego dnia do niej wracaæ,
prosz¹c Boga o potrzebne ³aski.

(DAM)

Modlitwa za wstawiennictwem
ks. Franciszka Blachnickiego

Bo¿e Ojcze Wszechmog¹cy, dziêkujemy Ci
za Twojego kap³ana S³ugê Bo¿ego Francisz-
ka, którego w niezwyk³y sposób obdarzy³e�
³ask¹ wiary konsekwentnej, tak i¿ swoje ¿ycie
odda³ niepodzielnie na Twoj¹ s³u¿bê. Dziê-
kujemy Ci za to, ¿e pozwoli³e� mu gor¹co
mi³owaæ Twój Ko�ció³ i zrozumieæ, ¿e naj-
g³êbsz¹ zasad¹ jego ¿ywotno�ci i p³odno�ci
jest oblubieñcze oddanie siebie w mi³o�ci
Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej,
Matki Ko�cio³a.

Dziêkujemy Ci równie¿ za to, ¿e przez tego
kap³ana wzbudzi³e� na polskiej ziemi Ruch
�wiat³o-¯ycie, który pragnie wychowywaæ
swoich uczestników do posiadania siebie w
dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniaæ
siê do wzrostu ¿ywych wspólnot Ko�cio³a.

B¹d� uwielbiony, Bo¿e, w S³udze Bo¿ym
ksiêdzu Franciszku. W jego ¿yciu i dziele racz
ws³awiaæ swoje Imiê, udzielaj¹c mi przez jego
wstawiennictwo ³aski ..., o któr¹ najpokorniej
proszê. Amen.

Gwa³townik Królestwa Bo¿ego (4)

WSTAWIENNICTWO

Informacje z ¿ycia Oazy w internecie:
www.gniezno.oaza.pl/mbkrm

Piszcie: dmyszko@gniezno.oaza.pl

Wiêcej informacji o Za³o¿ycielu Ruchu �wiat³o-
¯ycie, jego ¿yciorys, testament i galeriê zdjêæ
znajdziecie na stronie internetowej: www.blach-
nicki.oaza.org.pl
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Annie i Dawidowi
Z okazji pamiêtnego dnia Waszych za-

�lubin sk³adamy serdeczne gratulacje
i ¿yczenia. Gratulujemy Wam odwagi,
¿yczymy wytrwa³o�ci, sta³ego i mê¿ne-
go podejmowania siê coraz piêkniej-
szych, ale i trudniejszych zadañ ma³¿eñ-
skich i rodzicielskich.

Niech ta Wspólnota, któr¹ tworzycie
trwa, s³u¿y Bogu i ludziom - szczegól-
nie w rodzinie parafialnej Matki Boskiej
Królowej Mêczenników w Bydgoszczy
Fordonie i gdziekolwiek bêdziecie. Na
wszystkie dni ma³¿eñskiego ¿ycia -
szczê�æ Bo¿e.

REDAKCJA



G³os ze szpitala

RAK, KAPLICA, ZAUFANIE
Po raz pierwszy z onkologi¹ spotka³am siê

w ubieg³ym roku. By³ to sierpieñ 2003 roku.
Po badaniu ultrasonograficznym lekarz stwier-
dzi³ guza. Wykona³am wszystkie badania, któ-
re potwierdzi³y diagnozê - rak. Prze¿y³am
szok.

Musia³am opu�ciæ rodzinê: mê¿a i piêcioro
dzieci i udaæ siê do szpitala. By³o mi ciê¿ko.
Wszyscy podtrzymywali mnie na duchu, lecz
ja wiedzia³am co mnie czeka. Du¿o siê modli-
³am i ta si³a wewnêtrzna pozwoli³a mi prze-
zwyciê¿yæ najciê¿sze chwile.

Trafi³am na Oddzia³ Chirurgii Piersi. Wspa-
niali lekarze, pielêgniarki jak "anio³y" i ca³y
personel. Otoczona zosta³am troskliw¹ opiek¹.

Wspania³ym pocieszycielem by³ ks. Arka-
diusz, który codziennie z u�miechem zagl¹-
da³ do sal z Komuni¹ �w., b³ogos³awi³ i z
anielsk¹ cierpliwo�ci¹ wys³uchiwa³ naszych
narzekañ.

Miejscem modlitwy by³a kaplica. Tam spo-
tykali�my siê o godz. 15.00 na Mszy �w. Mia-
³am wiele czasu na rozmy�lanie. Przed obra-
zem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy prosi-
³am Jezusa o szczê�liw¹ operacjê. By³y to cu-
downe chwile, ³zy same nap³ywa³y do oczu,
ale patrz¹c na Jezusa, który jest mi³o�ci¹ i tê
mi³o�æ daje, czu³am siê szczê�liwa i radosna.

Operacja skoñczy³a siê pomy�lnie, a przede
mn¹ rozpocz¹³ siê nowy etap walki z chorob¹
nowotworow¹. Teraz prosi³am kochanego Je-
zusa i Jego Matkê o ³askê wytrwania w tej
chorobie. Wróci³am do swojej rodziny, znajo-
mych, którzy te¿ modlili siê za mnie. Wszyst-
kim im jestem bardzo wdziêczna i te¿ ich po-
lecam w swoich modlitwach.

Otrzyma³am 12 chemii, a to co prze¿y³am
w tym czasie ofiarowa³am Panu Bogu za swoj¹
rodzinê. Mia³am te¿ chwile za³amania, ale
szybko potrafi³am siê ockn¹æ. Mija³y miesi¹-
ce, a ja wraca³am do normalno�ci. Czeka³a
mnie jeszcze radioterapia.

26 maja 2004r. trafi³am ponownie do szpi-
tala na Oddzia³ Radioterapii. Ju¿ nie taka za-
³amana, lecz podbudowana wewnêtrznie i sil-
niejsza duchem. Przebywam na oddziale, je-
stem zadowolona, radosna, a miêdzy pacjent-
kami panuje wzajemne zaufanie. Ta rado�æ

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

Niedziela po�wiêcona �rodkom spo³eczne-
go komunikowania siê podsunê³a mi pomys³,
¿eby "podpytaæ" tatê jak postrzega media po-
równuj¹c swe "dawniej" i "dzi�".

Na wstêpie stwierdzê i to chyba ¿adna re-
welacja, ¿e burza medialna i sztorm informa-
cyjny jest dzisiaj tak wielki, ¿e porównuj¹c
czasy mojej m³odo�ci do wspó³czesno�ci mo¿-
na nabawiæ siê solidnego zawrotu g³owy. Na
tych szacownych ³amach pisa³em ju¿ kiedy�
o formach przekazywania sobie wiadomo�ci,
ale dzisiaj pragnê nieco z innej strony popa-
trzeæ na ten problem.

Dzisiaj ze wszech stron bombardowani je-
ste�my tyloma wiadomo�ciami i "news'ami",
¿e gdyby�my nie mieli w sobie umiejêtnego i
wybiórczego podej�cia do sprawy, to jak w po-
topie utonêliby�my w falach piêtrz¹cych siê
nowo�ci.

Czytanie prasy i ogl¹danie telewizji potrak-
towaæ mo¿na jako pewien sposób formacji.
Odpowiednio podane wiadomo�ci wywo³uj¹
zamierzone cele. I bardzo dobrze! Do czasu.
Nat³ok rzeczonych i ich forma mog¹ w pew-
nym momencie wywo³aæ tzw. "kociokwik" i bê-
dziemy tak odbieraæ fakty jak tego chce nie
bez kozery nazywana "czwarta w³adza". Mu-
szê tu powiedzieæ sakramentalne "za moich
m³odych lat". Ano wtedy bywa³o nieco inaczej.
Pomijaj¹c wiadomo�ci przekazywane w for-
mie "jedna pani drugiej pani" zostawa³o tylko
radio i prasa. Z radiem by³a do�æ prosta spra-
wa bo radiostacja w Raszynie nadawa³a pro-
gram ogólnopolski i nie by³o problemu z wy-
borem rozg³o�ni. Telewizji nie by³o w ogóle
wiêc problem "odpada³" a o internecie nawet
pisarze saince fiction nie snuli swych opowie-
�ci.

Prasa te¿ wygl¹da³a jakby trochê inaczej.
Z tego co pamiêtam, w moim domu rodzin-
nym g³ównymi czytanymi tytu³ami by³y dwie
gazety: �Przewodnik Katolicki� i �Dziennik Byd-
goski�. Pierwszy z racji religii w jakiej zosta-
³em wychowany by³ na pierwszym miejscu w

Tato powiedzia³

�PRZEWODNIK�, �DZIENNIK� ...
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domu. Ja by³em wtedy zbyt m³ody by rozu-
mieæ w pe³ni tre�ci zawarte w tamtych wyda-
niach, ale przypominam sobie gor¹ce dysku-
sje rodziców na temat poszczególnych arty-
ku³ów i t³umaczenie sobie niezrozumia³ych
akapitów. Tutaj (doszed³em do tego po latach)
mia³a miejsce formacja informacyjna, która
kszta³towa³a postawy rodaków. "Przewodnik"
by³ i pozosta³ periodykiem ogólnokrajowym,
wiêc jego zasiêg gwarantowa³ dotarcie do sze-
rokiej rzeszy czytelników.

Z kolei �Dziennik� by³ gazet¹ lokaln¹ i jako
taki na pierwszy plan wysuwa³ wiadomo�ci
dotycz¹ce Bydgoszczy i regionu. I w nim mia-
³a miejsce pewna formacja. Formacja nazwa³-
bym j¹ patriotyczn¹. Moja pamiêæ siêga lat
sprzed II wojny �wiatowej i wiem, ¿e w jej
przededniu ³amy Dziennika pe³ne by³y tekstów
"ku pokrzepieniu serc" i instrukcji dotycz¹cych
zagro¿enia inwazj¹ nieprzyjaciela.

Pamiêtam, ¿e na kilka dni przed wybuchem
wojny bardzo popularnym s³owem w prasie
by³a "prowokacja". S³owo nieznane mi dzie-
ciakowi i wiem, ¿e bardzo mi siê wtedy podo-
ba³o.

W czasie wojny wychodzi³a tzw. "Rund-
shauer'ka" i tej gazety Polacy unikali jak "dia-
be³ �wiêconej wody"!

Po wojnie ewolucja prasy by³a wielka i jaka
wtedy by³a prasa - ka¿dy wie. Tuba "jedynie
s³usznej ideologii" musia³a tr¹biæ wed³ug za-
planowanego scenariusza.

Teraz czasem trudno "po³apaæ siê" w ogro-
mie prasowych wydañ i tu potrzebna jest umie-
jêtno�æ wybierania tytu³ów warto�ciowych
podnosz¹cych siê ponad poziom "bruku".

Wydaje mi siê, ¿e tylko naszym zadaniem
jest wybranie t informacji daj¹cych korzy�ci
nam, zwyk³ym zjadaczom chleba.

Na zakoñczenie powiem tylko, "nie dajmy
siê zwariowaæ"! Nie wszystko co jest s³owem
pisanym jest warte naszej uwagi i nie wszyst-
ko powinni�my przyjmowaæ bezkrytycznie.

WOJCIECH

wyp³ywa z tego, ¿e codziennie uczestniczy-
my we Mszy �w., która jest urozmaicona piêk-
nym �piewem. Ksi¹dz Arkadiusz tak siê sta-
ra, odkrywa nam "r¹bek Nieba".

Wieczorem spotykamy siê na nabo¿eñstwie
czerwcowym po�wiêconym NSPJ. Jest nas
niewielka grupa, ale prze¿ycie wielkie. Tutaj
w szpitalu spêdzi³am wszystkie czerwcowe
�wiêta, które prze¿y³am bardzo rado�nie i
dziêkujê codziennie Panu Bogu za wszystkie
³aski i w³a�nie za to, ¿e jestem w�ród spo-
³eczno�ci szpitalnej.

Ksi¹dz Arkadiusz obchodzi³ 39 rocznicê
�wiêceñ kap³añskich i z tej okazji zebrali�my
pieni¹dze na Mszê �w. Zosta³y odprawione 3
Msze �w. Pierwsza w intencji wszystkich cho-
rych, druga w intencji ks. Arkadiusza i trzecia
za ca³y personel szpitala. Uczestniczy³am we
wszystkich Mszach �w. i bardzo g³êboko to
prze¿y³am.

By³o cudownie, g³êbokie prze¿ycia ducho-
we, gdy po nabo¿eñstwie liturgicznym odby³y
siê �piewy piosenek pani ze Szko³y Muzycz-
nej. Za z³o¿one ofiary ksi¹dz kupi³ relikwiarz,
w którym znajduje siê krew �wiêtego Ojca Pio.
Relikwiarz niesiony by³ przez chorych. Ja rów-
nie¿ mia³am w tym swój udzia³. Podczas Naj-
�wiêtszej Ofiary prosili�my Ojca Pio o dalsze
³aski potrzebne do przezwyciê¿ania tej cho-
roby. Po Mszy �w. uca³owali�my �wiête reli-
kwie. Jest to prze¿ycie nie do opisania. £zy
same sp³ywa³y z oczu. Obecnie ka¿dy wtorek
po�wiêcony jest Ojcu Pio.

Jeszcze raz dziêkujê za ten czas spêdzony
w szpitalu, za wspania³ych lekarzy i ca³y per-
sonel oraz za kochanego Ojca Arkadiusza.
Niech Pan Bóg ma ich w swojej opiece. 30
czerwca opuszczam szpital i wracam do ro-
dziny. Trzeba mocno zaufaæ Bogu i mieæ na-
dziejê na wyzdrowienie. Kaplica szpitalna za-
pewnia ka¿demu choremu pewien komfort
psychiczny. Tutaj zapomina siê o wszystkich
troskach. Tylko istnieje On i ja.

URSZULA

CENTRUM ONKOLOGII
(kaplica pw. Chrystusa Mi³osiernego

otwarta od 8.30 do 16.30)
MSZE �W.: 11.00 (w soboty, niedziele, �wiê-
ta); 15.00 (od wtorku do pi¹tku) * WIZYTA na
oddzia³ach: w soboty, niedziele i �wiêta - 8.30
do 10.30; od wtorku do pi¹tku od 9.30 do 12.30
* SPOWIED�: od 13.30 w kaplicy i po Mszach
�w.  na oddzia³ach (na ka¿de ¿yczenie) *
SAKRAMENT CHORYCH (I �roda miesi¹ca
w kaplicy i na ka¿de ¿yczenie) NABO¯EÑ-
STWA: 14.55 - Koronka do Mi³osierdzia Bo-
¿ego; (w �rodê) - Nowenna do MB Nieusta-
j¹cej Pomocy; 19.00 - RÓ¯ANIEC (codzien-
nie odmawiany przez pacjentów); okresowe

(po og³oszeniu).



1 Kolorowe p³ytki na �cianie.
2 Pocisk wystrzelony z okrêtu podwodnego.
3 Snobek, egoista.
4 Umuzykalnianie ju¿ w przedszkolu.
5 Danie miêsne rodem z Bawarii.
6 Linia ³¹cz¹ca dwa punkty na okrêgu.
7 Ma³e szczypce do obcinania paznokci.
8 Tytu³ opery Moniuszki.
9 Nucona, gdy wpadnie nam w ucho.
10 Wzorek na oponie.
11 Bardzo gor¹ca woda.
12 Kuzynka mewy.
13 Z³y, okropny los.
14 Wi¹zki chrustu lub kwiatów.
15 Obiekt sportowy o wielorakiej funkcji.
16 Imiê Dyzmy, oraz przyjaciel Jezusa.
17 Fachowiec od naprawy zamków.
18 Obca ingerencja w nasze dzia³ania.
19 Oficjalne przyjêcie.
20 Szmira na p³ótnie.
21 Us³ugiwanie innym ludziom.
22 Maluje, lub rze�bi.
Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wyró¿-
nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, nale¿y nadsy³aæ na
adres redakcji lub w³o¿yæ do skrzynki �Poczty pa-
rafialnej� do 10 PA�DZIERNIKA 2004 R. Losuje-
my nagrodê niespodziankê. Has³o uzupe³nianki z
poprzedniego wydania brzmia³o: �NIE MA URLO-
PU OD MODLITWY�.

Nagrodê otrzymuje Dorota Szymañska,
zam.w Bydgoszczy, przy ul. Sucharskiego 4. Gra-
tulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
WRZE�NIOWA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW

Pieszo do Czêstochowy

FAJNE LUDKI
Mam na imiê Agnieszka, mam 25 lat i na

pielgrzymce by³am trzeci raz, w tym po raz
pierwszy z grup¹ Promienist¹.

Pielgrzymka to jeden z marcowych pomy-
s³ów gdy zimno dokucza, a czas urlopu jest
najwiêkszym marzeniem. Na szczê�cie to nie
tylko oczekiwanie, ale w pe³ni zrealizowane
marzenie...

Dlaczego w³a�nie rekolekcje w drodze?
Dlaczego zamiast pla¿y, imprez i innych przy-
jemno�ci, nie zwa¿ywszy na  ból fizyczny i
psychiczny wybiera siê pielgrzymkê? Jednak
kto tego nie do�wiadczy³, ten nigdy siê nie
dowie czym jest poczucie rodzinnej atmos-
fery w�ród ludzi, których siê w³a�ciwie nie
zna, ¿yczliwo�ci i go�cinno�ci ( np. jajeczni-
ca z 10 jaj dla dwóch osób, albo nocne �pie-
wy �U Miecia� z dyrygentk¹ chóru parafialne-
go...). Dla mnie bardzo wa¿nym elementem
tegorocznej pielgrzymki by³ duch franciszkañ-
ski. W latach szko³y �redniej nale¿a³am do
Wspólnoty M³odzie¿y Franciszkañskiej i te-
goroczne wakacje by³y przypomnieniem i po-
g³êbieniem my�li, prawd i sposobu ¿ycia, któ-
re kiedy� by³y tak bardzo ¿ywe. Z duchem
franciszkañskim zdecydowanie kojarzy mi siê
postawa naszego ksiêdza przewodnika: cz³o-
wieka pokornego, braterskiego, pe³nego �pro-
stej� mi³o�ci i u�miechu pomimo bólu. W tym
roku, jak nigdy wcze�niej mia³am szczê�cie
odkrywania swojej duszy przez g³êbokie roz-
mowy i poznawanie innych w taki sam spo-
sób. Tu na my�l przychodz¹ m.in. bez habi-
towe siostry zakonne z Pajêczna, gdzie do-
datkowo zosta³am zapewniona o ich pamiêci
i modlitwie. Nie da siê ukryæ, ¿e na pielgrzym-
ce pog³êbi³a siê moja przyja�ñ z Anit¹ i to nie
przyja�ñ na papierku czy s³owami, ale kon-
kretnym czynem (nie raz zanosi³a mi du¿y
plecak na nocleg, gdy moje nó¿ki na ostat-
nim etapie ka¿demu kolejnemu kroczkowi
mówi³y: NIE!). To jest jedno z niewielu miejsc
gdzie w tak krótkim czasie mo¿na nauczyæ
siê pokory (kolejka do ³azienki, do punktu
sanitarnego, g³o�ne rozmowy w nocy ...), ale
to te¿ miejsce, w którym odkrywa siê jak wa¿-
na jest pomoc. Dajesz - otrzymujesz (mo¿e
nawet podwójnie). Pielgrzymka to równie¿
miejsce spotkania wielu �rodowisk. Zawsze
my�la³am, ¿e na pielgrzymkê chodz¹ tylko
ludzie pobo¿ni i wszyscy s¹ tacy sami. W tym
roku po raz pierwszy dostrzeg³am, ¿e wszy-
scy jeste�my inni, wywodzimy siê z ró¿nych
�rodowisk, mamy zbie¿ne �wiatopogl¹dy,
dziel¹ nas subkultury i czêsto nie ³¹czy nas
nic prócz wspólnego celu. Jednak ta droga
do NIEBA nie mo¿e byæ taka w¹ska, wystar-
czy tylko uwa¿aæ na znaki drogowe (Deka-
log) i  nie ufaæ reklamom (pokusy z³ego du-
cha). Na tej drodze ka¿dy niesie swój krzy¿,
ale czasem kto� mo¿e sprawiæ, ¿e on staje
siê l¿ejszy. Nie zapomnê ostatnich etapów,
ju¿ po ró¿añcu - gdyby nie przyjazne poga-
wêdki z fajnymi ludkami, nie raz pewnie zo-
sta³abym w przydro¿nym rowie z wytêsknie-
niem czekaj¹c na Wujka... Co mi siê jeszcze
podoba³o? Na pewno to, ¿e wbrew pozorom
przy odrobinie dobrych chêci i sprzyjaj¹cych
warunkach mo¿na by³o troszeczkê siê wyka-
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11111 GGGGG LLLLL RRRRR AAAAA

22222 TTTTT OOOOO DDDDD AAAAA

33333 SSSSS AAAAA UUUUU BBBBB

44444 RRRRR YYYYY KKKKK AAAAA

55555 GGGGG OOOOO KKKKK AAAAA

66666 CCCCC IIIII WWWWW AAAAA

77777 OOOOO BBBBB KKKKK IIIII

88888 HHHHH RRRRR NNNNN AAAAA

99999 MMMMM EEEEE IIIII AAAAA

0101010101 BBBBB IIIII IIIII KKKKK

1111111111 WWWWW RRRRR EEEEE KKKKK

2121212121 RRRRR YYYYY WWWWW AAAAA

3131313131 NNNNN IIIII LLLLL AAAAA

4141414141 NNNNN AAAAA ZZZZZ EEEEE

5151515151 SSSSS TTTTT OOOOO NNNNN

6161616161 NNNNN IIIII EEEEE MMMMM

7171717171 ����� LLLLL RRRRR ZZZZZ

8181818181 CCCCC EEEEE RRRRR AAAAA

9191919191 BBBBB AAAAA EEEEE TTTTT

0202020202 BBBBB OOOOO AAAAA ZZZZZ

1212121212 PPPPP OOOOO GGGGG AAAAA

2222222222 AAAAA RRRRR TTTTT AAAAA

zaæ (ró¿aniec, tuba, krzy¿, psalmy, czytania
itd.). Oprócz udzielania siê w grupie mo¿na
by³o równie¿ �zab³ysn¹æ� na postojach i noc-
legach przez chocia¿by dbanie o porz¹dek,
b¹d� powstrzymanie siê od napojów alkoho-
lowych. Dla mnie dodatkowym atutem by³o
równie¿ podjêcie Duchowej Adopcji Dziecka
Poczêtego, które jest jakby przed³u¿eniem re-
kolekcji pielgrzymkowych.

¯eby nie przed³u¿aæ powiem w sekrecie,
¿e bardzo cieszê siê ze sta³ego kontaktu z
kilkoma osobami z grupy, i ¿e za ka¿dym ra-
zem gdy mam d³u¿szy etap do przej�cia (np.
ostatnia awaria tramwaju) idê ¿wawo, wspo-
minaj¹c pielgrzymkê i nuc¹c pioseneczki...
tak jak teraz... 1...2...3... CA£Y SWIAT,
NIECH CA£Y �WIAT �PIEWA Z NAMI....

AGNIESZKA,  FOTO APAT

Od 2 do 7 sierpnia 2004 r. sz³a po Fordo-
nie pielgrzymka miêdzyparafialna. Zaczyna-
³a siê codziennie Msz¹ �w., po której nastê-
powa³o procesyjne przej�cie do nastêpnej
parafii. Trasa wiod³a od �w. Mateusza kolej-
no do parafii MBKM, �w. Marka, �w. £uka-
sza, �w. Jana, �w. Miko³aja i �w. Mateusza.

Podczas drogi �piewano pie�ni religijne,
oraz odmawiano ró¿aniec, ³¹cz¹c siê ducho-
wo z ca³¹ pielgrzymuj¹c¹ Polsk¹. By³o to �wia-
dectwo wiary, dla napotkanych w drodze.

Mo¿na te¿ by³o poznaæ ko�cio³y Fordonu -
od wyrastaj¹cego z ziemi �w. £ukasza, do
piêknie odnowionego �w. Miko³aja.

W pielgrzymce uczestniczy³o od 170 do
270 osób. Za mo¿liwo�æ uczestnictwa dziê-
kujê Bogu i ludziom.

TEKST I FOTO PAWIK

Pieszo po Fordonie
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ZNAJOMO�Æ
NA WAKACJACH
Za namow¹ mojego wujka ksiêdza i rodzi-

ców spêdzi³em czas kolonii w jednej z grup
organizowanych przez parafiê w Bieszcza-
dach. Pocz¹tkowo nie chcia³em tam jechaæ,
bo my�la³em ¿e prócz modlitwy nic wiêcej
nie bêdzie, ale by³o zupe³nie fajnie. Jednak
nie o tym chcê podzieliæ siê z Wasz¹ Re-
dakcj¹ i Czytelnikami.

Podczas tego pobytu pozna³em dziewczy-
nê. Ju¿ w pierwszym dniu rzuci³a siê w oczy
jako uczynna, pos³uszna i nadzwyczaj
grzeczna. Pewnie po trzech dniach spostrze-
g³em, ¿e czêsto przebywa w pobliskim ko-
�ciele. Gdy nie by³o jej widaæ w�ród nas, to
na pewno tam by³a. Mia³a piêkny d�wiêczny
g³os i to nie tylko w rozmowie. ale tak¿e pod-
czas �piewu. Na pocz¹tku nie bardzo siê ni¹
interesowa³em, ale po czterech dniach na-
bra³em ochoty by j¹ bli¿ej poznaæ. Po prostu
chcia³em mieæ przyjació³kê do rozmowy.
Tote¿ po pierwszej rozmowie bardzo ucieszy-
³y mnie jej s³owa, ¿e Kama (tak mia³a na imiê)
te¿ pragnie znale�æ sobie kogo� z kim mo-
g³aby spêdzaæ wolny czas. Zostali�my przy-
jació³mi. Ona cicha, skromna, spokojna choæ
bardzo inteligentna dziewczyna i ja, ch³opak
z wielkim poczuciem humoru, gdzie wszê-
dzie którego pe³no.

Pewnego dnia maj¹c wolne popo³udnie
postanowili�my udaæ siê na d³u¿szy spacer
po okolicy. Na tej przechadzce podczas roz-
mowy pozna³em wielki sekret Kamy.

Pochodzi³a ze wsi ko³o Koszalina z rodzi-
ny, gdzie kiedy� ojciec i matka pracowali w
Pegeerach. Mieli tam s³u¿bowe mieszkanie
w wiejskim bloku. Gospodarstwo upad³o i
stracili pracê. W tej okolicy nie ma w ogóle
szans na znalezienie innej pracy, tym bar-
dziej ¿e ojciec nie ma wykszta³cenia, a tylko
kurs traktorzysty. Przez pewien czas nie
op³acali komornego i likwidator przed sprze-
daniem mieszkañ za³atwi³ eksmisjê do nik¹d.
Wprowadzili siê do opuszczonego domku -
baraku na uboczu wsi. Domek ten to jedno-
izbowe pomieszczenie z korytarzykiem. W
tych warunkach ¿yje Kama z rodzicami i

Listy, listy, listy ...

dwoma braæmi. Ca³e ich umeblowanie to
kuchnia wêglowa, stó³. trzy taborety, tapcza-
nik i wersalka oraz szafa. Nie ma tam pr¹du
nie mówi¹c o innych wygodach. Jest im bar-
dzo ciê¿ko. Mama z dzieæmi zbiera w lesie
jagody, zio³a, grzyby i sprzedaje je, czasem
po bardzo niskich cenach. Ojciec na domiar
wszystkiego, pozostaj¹c bez pracy i widz¹c
trudno�ci w utrzymaniu rodziny i swoj¹ nie-
zawinion¹ niemoc, popad³ w alkoholizm. Stal
siê nerwowy i zdarza siê, ¿e urz¹dza awan-
tury. a ostatnio coraz czê�ciej mówi o samo-
bójstwie. Gdy Kama mi to opowiedzia³a zro-
bi³o mi siê bardzo przykro. Ja, m³ody ch³o-
pak. trochê pewnie za bardzo wymagaj¹cy
od ¿ycia, syn pracuj¹cych i dobrze zarabia-
j¹cych rodziców i Ona. Musia³o wiêc pa�æ
pytanie, po co mnie to wszystko mówi. Wy-
ja�ni³a mi s³owami: Nie zawsze �biedota�
znajduje przyjaciela.

Poczu³em siê tak, jakby kto� na mnie na-
depn¹³. Jej s³owa by³y bardzo bolesne, choæ
prawdziwe. Po chwili ciszy korzystaj¹c z oka-
zji uj¹³em jej d³oñ i powiedzia³em: �Dla mnie
liczy siê kto�, a nie co��. Doprawdy nie wiem
sk¹d u mnie wziê³y siê te s³owa.

Po kilku dniach nie widz¹c Kamy uda³em
siê do ko�cio³a. By³a tam modl¹c siê. Po
skoñczonej modlitwie podczas wyj�cia za-
trzyma³a siê przed figurze Pana Jezusa.
Popatrzy³a, nabra³a z kropielnicy wody �wiê-
conej i obmy³a twarz Chrystusowi szeptaj¹c
�Patrz, jaki zakurzony, a On to przecie¿ moja
jedyna nadzieja�. Zrozumia³em, jak bardzo
jest jemu oddana. Ta sytuacja jeszcze bar-
dziej wzmocni³a nasz¹ wiê�. Byli�my przyja-
ció³mi od serca do koñca kolonii i oby�my
takimi pozostali na d³ugo.

To spotkanie pozwoli³o mi zupe³nie w in-
nym �wietle spojrzeæ na problem biedy i bez-
robocia innych. oraz na g³êbok¹ wiarê w
Boga i pok³adanie w Nim ufno�ci w sprawach
wydawa³oby siê niemo¿liwych. Przyrzek³em
sobie. ¿e czêsto bêdê siê modli³ o los Kamy
i jej rodziny. Jak dotychczas tak czyniê i je-
stem szczê�liwy.

RAFA£
(UCZEÑ II KLASY LO)

Zmiany personalne w parafii

 DZIÊKUJEMY
I WITAMY

W zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê kadencj¹
s. Krystyna Szweda zosta³a zwolniona z funk-
cji prze³o¿onej. Od dnia 31 lipca nast¹pi³y
kolejne zmiany personalne w parafii. Prze³o-
¿ona Prowincjonalna Sióstr S³u¿ebniczek
Ducha �wiêtego z Raciborza odwo³a³a z na-
szego Domu Zakonnego siostrê Adriannê i
skierowa³a do nas s. Joannê Doro¿yñsk¹
powierzaj¹c jej zarazem funkcjê prze³o¿onej
Domu. Siostrze Adrianie dziêkujemy gor¹co
za wytrwa³¹ pracê i s³u¿bê chorym w Domu
Sue Ryder, za� nowo przyby³ej siostrze Jo-
annie ¿yczymy satysfakcji z pracy na nowym
miejscu i polecamy j¹ opiece Królowej Mê-
czenników.

Z dniem 1 sierpnia na mocy dekretu ks.
bpa Jana Tyrawy kolejnym rezydentem pa-
rafii zosta³ ks. Dariusz Sobczak, aktualnie
student muzykologii na KUL w Lublinie.

Od 1 wrze�nia ks. Wojciech obj¹³ oficjal-
ne w swe "w³adanie" kaplicê i pos³ugê w
Domu Sue Ryder. Na tym bardzo trudnym i
wyczerpuj¹cym odcinku pracy duszpaster-
skiej niech wspomaga go nasza modlitwa i
Królowa Mêczenników.

KFAD

Pomimo, ¿e miniony czas by³ okresem
zwanym �ogórkowym�, a sierpieñ by³ miesi¹-
cem naprawdê letniej temperatury, jednak w
parafii zauwa¿yli�my pewne zmiany. Zauwa-
¿yli�my odnowione elewacje daszków przy
wej�ciach:  g³ównym i bocznych do ko�cio³a,
oraz do kaplicy. Takie same daszki odnowio-
no przy wej�ciach do plebanii i domu kate-
chetycznego.

Wykonano niewidoczne dla nas prace, jak
oczyszczenie rynien na dachach i drobne
naprawy kominów wentylacyjnych, uzupe³nio-
no zniszczone p³ytki klinkierowe w kilku miej-
scach.

Nie by³o wakacji

WITRA¯E, ATTYKI, P£YTKI ...
Odnowiono boczne kruchty w ko�ciele.

Wykonawcami prac byli Panowie z naszej
Stra¿y Marsza³kowskie wraz z jednym ich ko-
leg¹, naszym parafianinem.. Za po�wiêcony
czas w tym upale nale¿¹ im siê s³owa po-
dziêkowania.

Przygotowano front prac przy wymianie
okien (ram) w prezbiterium. Okna te by³y
drewniane i ich stan techniczny wymaga³ wy-
miany. Przy tej okazji zmieniono ich konstruk-
cjê na umo¿liwiaj¹c¹ czê�ciowe otwarcie
skrzyd³a, by umo¿liwiæ wentylacjê prezbite-
rium. Ta wada musi byæ usuniêta, bo pewnie
ka¿dy z nas zauwa¿a³ zbieranie siê wilgoci

w naro¿nikach sufitu w prezbiterium, zw³asz-
cza w okresie jesienno - zimowym. Pewnie
dla wielu z nas nie by³o wiadome, ¿e nasze
prezbiterium nie mia³o dotychczas ¿adnej
wentylacji. By³o to bardzo uci¹¿liwe, zw³asz-
cza podczas wiêkszych uroczysto�ci w ko-
�ciele.

Jest jeszcze wiele innych zamierzeñ, jak
choæby dalsze stacje Golgoty XX wieku, za-
gospodarowanie otoczenia grobu �p. ks. Pra-
³ata i przygotowanie epitafium ku jego pamiêci
na murze ko�cio³a, ale wszystko w swoim
czasie.

WASZ OBSERWATOR  PARAFIALNY

Przy wej�ciu do naszego ko�cio³a znajdu-
je siê sklepik parafialny. Sklepik otwarty jest
w ka¿d¹ niedzielê po wszystkich Mszach �w.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin. W
sklepiku mo¿na nabyæ dewocjonalia, czaso-
pisma i wydawnictwa religijne. Polecamy w
szczególno�ci: Komplety kolêdowe, Figurki
anio³ów z gipsu, telegramy okoliczno�ciowe
(�lubne, pami¹tki Chrztu �w. itp.), obrazy
�cienne, kropid³a, modlitewniki, ró¿añce i
pude³ka do ró¿añców, krzy¿yki na �cianê,
bia³e szaty i �wiece do chrztu, breloczki z
wizerunkiem �w. Krzysztofa, ró¿ne wydania
Biblii, brewiarzy i pocztówki.

Pierwsza pomoc

 WEJD�
DO SKLEPIKU



Ludzie z pomnika (78)

Urodzi³ siê w dniu 14 wrze�nia 1892 roku
w Ciborzy powiat Brodnica jako syn Edmun-
da i Heleny z domu Kazimierczyk. Szko³ê
Powszechn¹ koñczy³ w rodzinnej Ciborzy, a
po niej niemieckie Gimnazjum w Brodnicy.
Po zdaniu matury rozpocz¹³ studia na Uni-
wersytecie w Berlinie. Nie dokoñczy³ ich jed-
nak, bo tam zasta³ go wybuch I wojny �wia-
towej. Wojnê przetrwa³ w mundurze pruskim
bior¹c udzia³ na ró¿nych zachodnich fron-
tach wojny. W wojsku dos³u¿y³ siê stopnia
podporucznika.

Po zakoñczeniu wojny powróci³ w swoje
rodzinne strony i zaanga¿owa³ siê mocno w
pracy niepodleg³o�ciowej. Od grudnia 1918
roku do wrze�nia, lub pa�dziernika 1919 roku
pe³ni³ funkcjê dowódcy Polskiej Stra¿y Lu-
dowej na wschodni¹ czê�æ powiatu brodnic-
kiego. Nastêpnie nielegalnie przedosta³ siê
do Poznania, gdzie jako ochotnik wst¹pi³ do
Armii Wielkopolskiej. Jako by³y oficer pruski
na czele baterii zapasowej bra³ udzia³ w przy-
³¹czeniu Pomorza Gdañskiego do Polski.
Nastêpnie bra³ udzia³ w wojnie bolszewickiej
walcz¹c na linii I³awa - Dzia³dowo - Ciecha-
nów.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych po-
wróci³ do Poznania, gdzie wst¹pi³ na Uniwer-
sytet Adama Mickiewicza, by dokoñczyæ roz-
poczête w Berlinie studia. Studiowa³ tam jê-
zyki obce, a ¿e w Berlinie by³ studentem na
Wydziale Historii Sztuki zosta³ asystentem
w katedrze historii sztuki tego uniwersytetu.
W czerwcu 1924 roku z³o¿y³ przed komisj¹

WITOLD
BLACHANOWSKI

£agodne przeboje

Z dniem 24 maja 1983 roku ks. bp Ma-
rian Przykucki odwo³a³ z Siemonia probosz-
cza tamtej parafii ks. Zygmunta Trybowskie-
go zalecaj¹c mu podjêcie starañ o utworze-
nie naszej parafii. Ju¿ w dwa dni pó�niej, 26
maja, ks. Trybowski przyby³ na spotkanie z
proboszczem fordoñskiej parafii ks. Stani-
s³awem Gruntem. W tym te¿ dniu obaj od-
wiedzili przysz³y plac budowy. Trudno to by³o
wtedy nazwaæ placem, a raczej polem ob-
sianym ¿ytem, tote¿ po krótkiej wizycie od-
jechali, by za³atwiaæ niezbêdne sprawy urzê-
dowe dotycz¹ce mo¿liwo�ci wej�cia na ten
teren  Jednak ks. Trybowski wiedzia³ ju¿
gdzie ma byæ �ród³o �jego� parafii.

W nastêpnym dniu po po³udniu ks. Try-
bowski osobi�cie wyd³uba³ z fundamentów
ko�cio³a �w. Miko³aja kamieñ, który przezna-
czony zosta³ jako kamieñ wêgielny naszego
ko�cio³a. Po umyciu i odpowiednim przygo-
towaniu, wykonaniu tabliczki z napisem, ka-
mieñ ten w dniu 26 czerwca 1983 roku zo-
sta³ po�wiêcony przez papie¿a Jana Paw³a
II w czasie Jego wizyty w Poznaniu. Po�wiê-
cony kamieñ przechowywa³ ks. Trybowski na
swoim biurku do czasu wmurowania go, czyli
do 11 maja 1989 roku.

W mury ko�cio³a wmurowa³ go ks. bp
Marian Przykucki, który przyby³ do nas w tym
dniu, by udzieliæ parafianom sakramentu
bierzmowania.

Kamieñ znajduje siê w ko�ciele w pó³noc-
nym murze (z prawej strony) nawy, tu¿ obok
figury Piety Oborskiej. Na tabliczce kamie-
nia widnieje okoliczno�ciowy napis. (cdn).

KFAD

O mojej parafii (4)

KAMIEÑ
WÊGIELNY

Od autora:
Gdyby kto�, po lekturze kolejnego odcinka,
chcia³ co� dopowiedzieæ, dodaæ do opisywanych
zdarzeñ, bardzo proszê o kontakt.
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uniwersyteck¹ egzamin pañstwowy z zakre-
su historii �redniowiecznej sztuki budowla-
nej. To pozwoli³o mu podj¹æ siê pracy nad
ochron¹ zabytków budownictwa.

Od 1 wrze�nia 1924 roku rozpocz¹³ pra-
cê w Golubiu jako kustosz i renowator zam-
ku Anny Wazówny. W zamku tym mie�ci³o
siê równie¿ muzeum, wiêc w dalszym ci¹gu
zaocznie uzupe³nia³ studia historii sztuki na
Uniwersytecie w Poznaniu, tak ¿e od 1926
roku obj¹³ funkcjê naczelnego kustosza nad
zamkiem golubskim i jego zasobami.

W miêdzyczasie, w 1925 roku zawar³
zwi¹zek ma³¿eñski z mieszkank¹ Golubia
Barbar¹ z domu Tryblewska i na sta³e za-
mieszka³ w tym mie�cie. Zaanga¿owa³ siê
te¿ w katolick¹ pracê spo³eczn¹ pe³ni¹c
przez wiele lat funkcjê Prezesa Akcji Kato-
lickiej przy parafii farnej �w. Katarzyny w
Golubiu.

W latach 1934 do 1936 z powodu braku
odpowiednio wykwalifikowanych kadr podj¹³
dodatkowo pracê nauczyciela jêzyka fran-
cuskiego i ³aciny, w miejscowym Gimnazjum.

Zamkowi Anny Wazówny pozosta³ wier-
ny do koñca II Rzeczypospolitej. Za w³o¿o-
ny wk³ad w opiekê nad zamkiem dosta³ bez-
p³atnie mieszkanie dla swej rodziny w sta-
rym, zabytkowym budyneczku tu¿ obok zam-
ku (dzi� nie istnieje) zwanym �kustoszówk¹�.

Aresztowany zosta³ przez tymczasowe
w³adze Wehrmachtu, a wskazany do aresz-
towania przez miejscowych Niemców w dniu
8 wrze�nia 1939 roku w zamku i wraz z
wiêksz¹ grup¹ mieszkañców miasta odpro-
wadzony na dworzec kolejowy. Tam za³ado-
wano zatrzymanych w wagony towarowe i
poci¹g z nimi ruszy³ w kierunku Che³m¿y. Jak
pó�niej siê dowiedziano zatrzymani zostali
zabrani do prac wojskowych w okolicach
Bydgoszczy.

Rozstrzelano go wraz z innymi w Dolinie
�mierci w Fordonie w dniu 15 pa�dziernika
1939 roku, rzekomo podczas masowej pró-
by ucieczki z pracy. Taka bynajmniej data i
przyczyna �mierci widnieje w dokumentach
w³adz niemieckich Bydgoszczy przys³anych
do w³adz miejskich (niemieckich) Golubia .

opracowa³   KFAD
Od autora:

Dziêkujê Panu prof. Kwiatkowskiemu, dzi-
siejszemu kustoszowi Zamku Golubskiego za
informacjê o swym poprzedniku. Bardzo
prawdopodobne, ¿e jest to jedna z osób wy-
mienionych na tablicach naszego pomnika ta-
jemniczo "oko³o 400 obywateli Golubia - Do-
brzynia". W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ,
¿e zapis ten jest b³êdny, bowiem miasta te
zosta³y administracyjnie po³¹czone dopiero
w 1951 roku.

Dnia 6 czerwca br. CKK �Wiatrak� otwo-
rzy³o ksiêgê �Martyrologium Bydgoszczan XX
wieku�. Kartki ksiêgi s¹ ju¿ powoli zapisywa-
ne. Mo¿e to ty zape³nisz je wspomnieniem,
�wiadectwem?

Uczucie nie zawsze jest w twej mocy, poznasz po tym czy masz
mi³o�æ, je¿eli po doznanych przykro�ciach i przeciwno�ciach nie
tracisz spokoju, ale modlisz siê za tych, od których dozna³a� cier-
pienia i ¿yczysz im dobrze. (Dzienniczek, Zeszyt 6, 1628)

 �W. FAUSTYNA



Dobroczynne zio³a (18)

RÓ¯A DZIKA
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

18 lipca 2004
Oliwia Dalhman

ur. 5.04.2004
Jakub Waszak
ur. 28.05.2004
Paulina Pawlak
ur. 21.05.2004

Julia Eleonora Kubiak
ur. 15.05.2004

Oliwia Grzybowska
ur. 2.03.2004

Wiktor Mieczys³aw Krukowski
ur. 4.05.2004

1 sierpnia 2004
Wiktoria Jab³oñska

ur. 5.05.2004
Sebastian Filipiak

ur. 9.04.2004
Patryk Mateusz Schrada

ur. 23.04.2004
Maria Charyton
ur. 23.04.2004

Dawid Adam Detlaf
ur. 17.06.2004

15 sierpnia 2004

Patryk Daniel Wojtysiak
ur. 30.06.2004

Klaudia Patrycja Konciak
ur. 14.02.2004
Kacper Kêsik
ur. 24.02.2004

Jan Mateusz Pytliñski
ur. 13.06.2004

Alan Fryderyk Leprince
ur. 25.05.2004

Marek Jan Górny
ur. 28.05.2004

Marcin Adam Pastuszak
ur. 04.04.2004

20 sierpnia 2004
Nadia Weronika Lubomska

ur. 18.05.2004
28 sierpnia 2004

Przemys³aw Wiktor Grzempa
ur. 08.04.2004

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze
Parafialnym podaj¹c kandydatów na

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:
w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

19 czerwca 2004
Mateusz Krzysztof Jakubowski
Joanna Katarzyna Lipczyñska

Marcin Wojciech Nalewka
Agnieszka Mariola Angiel

24 lipca 2004
Dawid Jakub Trybu³a

Joanna Agnieszka Appelt
Szymon Jakub Targowski

Anna Katarzyna Bre�
31 lipca 2004

£ukasz Maciej Dudka
Izabela Urszula Myszkowska
Thomas Wolfgang Stenzel
Joanna Magdalena D¹bek

Marek Krzysztof Wêglowski
Monika Nale¿yty

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

RÓ¯A DZIKA  (Rosa canina) -
ro�nie w zaro�lach, na brzegach

lasów, w pobli¿u domostw, na mie-
dzach i nieu¿ytkach. Pêdy ma ³uko-
wate, nagie. Okrywa j¹ korowina
zielona lub czerwonobrunatna, z
rzadka kolczasta. Li�cie 5-7 listko-
we, listeczki eliptyczne lub jajowa-
te zaostrzone, ostro z¹bkowane,
spodem nagie.

Od czerwca do lipca zakwita
kwieciem bladoró¿owym albo bia-
³ym. Tworzy �owoc� czerwony, kuli-
stawy lub pod³ugowaty, który dla
celów leczniczych zbiera siê w
sierpniu i wrze�niu, przed pe³nym
dojrzeniem, bardzo ju¿ soczysty i
miêkki, w pe³ni wybarwiony. Suszy
siê w temperaturze do 50 stopni C.
Mo¿na te¿ suszyæ owoce ró¿y bez
nasion.

Zawiera on do 1,8 % witaminy C,
a nawet wiêcej, a ponad to wit. A,
B1, B2, E, K, kwas jab³kowy do
1,5%, olejek eteryczny, pektyny i
sole mineralne. Warto�æ si³y lecz-
niczej owoców dzikiej ró¿y okre�la
zawarto�æ wit. C, której nasz orga-
nizm nie wytwarza. Ró¿nic chemicz-
nych miêdzy syntetyczn¹ a natu-
raln¹ wit. C nie ma. S¹ natomiast
wyra�ne ró¿nice w szybko�ci wch³a-
niania przez organizm i skuteczno-
�ci dzia³ania (3-5 krotnie bardziej
aktywna ni¿ syntetyczna, któr¹ or-
ganizm wykorzystuje w 30 - 40% po-
danej dawki).

Wyci¹gi z dzikiej ró¿y podaje siê
jako lek witaminizuj¹cy, przywraca-

Arkadiusz Jan Gaworecki
Katarzyna Marta Chrapkowska

7 sierpnia 2004
Stanis³aw Krystian Klunder

Natalia Joanna Miler
Marcin Pawe³ Kolasa

Marta Go�ciniak
Przemys³aw Prais

Mariola Anita Obermiller
Przemys³aw Kot³owski

Olga Maria Rachubiñska
14 sierpnia 2004

Mariusz Kruszewski
Magdalena Anna Matelska

£ukasz Pawe³ Morgut
¯aneta Anna �migielska
Mariusz Tadeusz Krûger

Justyna Sobociñska
Marcin Andrzej Pijanowski

Anna Maria Szymczak
Waldemar Sosnowski

Magdalena Katarzyna Migdal
Tomasz Ka³aczyñski

Agnieszka Maria Ciastek
Andrzej Tomasz Krupowicz

Ma³gorzata Katarzyna Siudek
S³awomir Dariusz Wojciechowski

Izabela Sawala
21 sierpnia 2004
Mariusz Smoczyk

Hanna Karolina Jaruzel
Marcin Jacek Wojciechowski

Joanna El¿bieta Rybka
Sebastian Piotr Nowak

Anna Nitka
Bartosz Andrzej Lubojemski
Ma³gorzata Anna Pawe³czak

22 sierpnia 2004
£ukasz Jan Anforowicz

Sylwia Luiza Nyrek
27 sierpnia 2004

Sergiusz Maurycy Chêsy
Agnieszka Maria Szymik

28 sierpnia 2004
Karol Andrzej Oleniuk

Marcelina Dorota Gronek
Rafa³ Kachelski

Aleksandra Anna Duda
£ukasz Maciej Nagórski
Kinga Karina Kominiarek

Wojciech Andrzej Sobieraj
Aneta Maria Kaszyñska
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chrzestnych, tj. osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹ce
ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³-
¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c do Chrztu �w.
trzeba przedstawiæ odpis skrócony
aktu urodzenia dziecka z USC. Ka-
techeza odbywa siê zawsze przed
Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w.
o 18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu
�w.:  3 i 17 pa�dziernika.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustalenia
terminu �lubu i spisania protoko³u na
3 miesi¹ce przed �lubem.

POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y
przed³o¿yæ odpis aktu zgonu z USC.

Marek Kochowicz
ur. 26.06.1939  zm. 15.07.2004

Marek Jan Peter
ur. 23.06.1958  zm. 17.07.2004

Ewa Niewczas
ur. 14.03.1949  zm. 21.07.2004

Jan Mûller
ur. 17.11.1913  zm. 26.07.2004

Józef Skotarczak
ur. 16.03.1926  zm. 29.07.2004

Stanis³aw Skamiera
ur. 17.04.1955  zm. 30.07.2004

Pawe³ Skrzypczak
ur. 28.06.1932  zm. 02.08.2004

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Z ksi¹g parafialnych wybra³
Krzysztof D.

Janina Wolszlegier
ur. 11.10.1922 zm. 02.08.2004

Teresa Zarzyñska
ur. 06.09.1952  zm. 13.08.2004
Edmund Eugeniusz Maruszak

ur. 13.06.1953  zm. 14.08.2004
Grzegorz Antoni £acheta

ur. 02.11.1955  zm. 16.08.2004
Bogus³aw Kêstowicz

ur. 26.06.1936  zm. 26.08.2004

j¹cy równowagê zdrowotn¹, przy-
spieszaj¹cy proces zdrowienia w
zaka¿eniach bakteryjnych z wysok¹
gor¹czk¹, zaburzeniach jelitowych,
chorobach w¹troby, nerek, zatru-
ciach, w leczeniu ran, oparzeñ, blizn
pooperacyjnych, wrzodach ¿o³¹dka
i dwunastnicy.

Profilaktycznie w okresie przeziê-
bieñ i wyczerpaniu ogólnym. Jed-
nym s³owem herbata z owoców dzi-
kiej ró¿y powinna stanowiæ sta³y ele-
ment naszej diety.

W kuchni pachn¹ce p³atki, zerwa-
ne zaraz po zakwitniêciu mo¿na do-
dawaæ do sa³atek, plasków z wi�nia-
mi. P³atkami mo¿na aromatyzowaæ
syropy, ocet, napoje, mo¿na te¿ je
kandyzowaæ.

Owoce roztarte, dos³odzone, z
dodatkiem soku z cytryny s³u¿¹ jako
sok do baraniny. Woda ró¿ana s³u-
¿y jako tonik do przemywania skó-
ry suchej, podra¿nionej i wra¿liwej.

Olejek ró¿any bywa u¿ywany jako
perfumy i jako dodatek do olejków
stosowanych przy masa¿u (popra-
wia kr¹¿enie, oczyszcza krew).

Mo¿na by jeszcze o ró¿y zapisaæ
wiele stron, tak jest piêkna i taka
zawarta jest w niej moc. Stworzy³ j¹
Bóg i uzna³, ¿e jest dobra.

Postacie leków: herbata - 2 do
2 i 1/2 ³y¿ki sto³owej rozdrobnionych
owoców na 2 szklanki wody. Goto-
waæ na wolnym ogniu 3 min; odsta-
wiæ na 10 min; przecedziæ. Piæ
1/2 szklanki 3-4 razy dziennie.

MAREK

�ród³a:
- Mowszowicz I.: Przewodnik do

oznaczania krajowych ro�lin zielar-
skich. PWRiL. Warszawa 1985 r.

- Bremnes L.: Wielka ksiêga zió³.
Wiedza i ̄ ycie. Warszawa 1991 r.

Od autora:
Surowiec ro�linny nale¿y zbieraæ ze
stanowisk oddalonych od szos, dróg,
wysypisk �mieci, zak³adów przemys³o-
wych i tym podobnych miejsc. Ma on
nas leczyæ, a nie truæ. Widzia³em oso-
by zrywaj¹ce kwiat lipy, owoce ró¿y i
wi�nie z bezpo�redniego s¹siedztwa
ruchliwych ulic. Tego robiæ nie wolno.



26 lipca o 8.00 i 18.00 - w dniu wspomnienia �w. Joachima i �w. Anny
Grupa �D¹b� prowadzi³a modlitwê ró¿añcow¹ za rodziców ¿yj¹cych
i zmar³ych.
Od 26 lipca do 6 sierpnia sz³a na Jasn¹ Górê grupa �Przezroczysta�.
Od 27 lipca do 5 sierpnia ks. Darek wraz z pielgrzymami  wêdrowa³ na
Jasn¹ Górê w Parafialnej Pieszej Grupie Pielgrzymkowej Promieni-
stej Bia³o-¯ó³tej.
1 sierpnia powo³ano do ¿ycia Wy¿sze Seminarium Duchowne Diece-
zji Bydgoskiej im. b³. Biskupa Micha³a Kozala. * Tradycyjnie przyjêli-
�my na nocleg ponad 100 osobow¹ grupê pielgrzymów id¹cych z Gdañ-
ska do Czêstochowy. * Grupa parafian wyjecha³a do Obór.
2 sierpnia o 18.30 w parafii �w. Mateusza Ap. i Ew., rozpoczê³a siê
Miêdzyparafialna pielgrzymka parafii fordoñskich (wiêcej na str. 14).
7 sierpnia, ksi¹dz proboszcz wraz z Grup¹ �D¹b� poprowadzi³ piel-
grzymkê do sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej do Obór. Kilka osób
z grupy pielgrzymów przyjê³o Szkaplerz �wiêty (wiêcej na str. 9)
15 sierpnia o 21.00 odby³o siê Nabo¿eñstwo Maryjne przy obrazie MB
Czêstochowskiej.
4 wrze�nia 42 osobowa grupa parafian  wyjecha³a na �Lednicê Senio-
ra�. Najstarszy uczestnik z parafii liczy³ ponad 75 lat (patrz str. 7)
5 wrze�nia   podczas Mszy �w. o 11.30 nast¹pi³o po�wiêcenie torni-
strów i przyborów szkolnych dzieci z klas pierwszych. * Wieczorem
wyjecha³a grupa pielgrzymów na Jasnej Górê oraz do  Sanktuariów
Podhala. Pielgrzymkê prowadzi³ ks. Proboszcz.
11 wrze�nia o 10.00 odprawiona zosta³a Msza �w w intencji NSZZ
�Solidarno�æ� Regionu Bydgoskiego. Modlitwie przewodniczy³ ks. bp
Jan Tyrawa. Celebracja mia³a uroczysty¹ oprawê. �piewa³ Chór �For-
donia�. Ks. Biskup powiedzia³ wa¿ne s³owa (wiêcej na str. 6).
14 wrze�nia na plebanii odby³o sie spotkanie Sejmiku Parafialnego.
Omawiano: przygotowania do misji, odpustu parafialnego i IV Dnia
Papieskiego i inne sprawy organizacyjne.
15 wrze�nia stanê³a w Dolinie �mierci I Stacja Golgoty XX wieku. Jej
po�wiêcenie nast¹pi 9 pa�dziernika br o 17.00.
19 wrze�nia o 15.00, z okazji �wiêta Patrona M³odzie¿y - �w. Stanis³a-
wa Kostki, zespó³ Samemu Bogu wraz z ks. Darkiem przygotowa³
koncert MÓDLMY SIÊ O POKÓJ ..., a grupa m³odych ze Stowarzy-
szenia M³odych  Aposto³ów Ró¿añca przy parafii pw. �w. Trójcy w Byd-
goszczy przygotowa³a i wystawi³a sztukê �TEOLOGIA  MI£O�CI�.
25 wrze�nia o 18.30 rozpoczynaj¹ siê Misje Parafialne (szczegó³owy
program Misji na str. 2).
7 pa�dziernika doroczny Odpust parafialny. Uroczysta Msza �w.
z kazaniem odpustowym o 18.30.
9-10 pa�dziernika - IV Dzieñ Papieski. Szczegó³y na plakatach.
W pa�dzierniku modlimy siê na Ró¿añcu. Nabo¿eñstwa dla doros³ych
o 9.00 i 18.00, a dla dzieci od poniedzia³ku do pi¹tku o 17.00.
Parafialny Zespó³ �Caritas� pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê od 17.00
do 19.00 w Domu Parafialnym.
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w kaplicy o 15.00.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu  w kaplicy w pi¹tki od 9.00
do 18.00, w I pi¹tki do 22.00 zakoñczona Msz¹ �w.
Inne informacje na stronach CKK �Wiatrak� i DA �Martyria�.
PIELGRZYMKA - PODZIÊKOWANIE - organizowana jest diecezjal-
na pielgrzymka do W³och (ró¿ne warianty dojazdu i przejazdu) - po-
dziêkowanie Ojcu �wiêtemu za dar utworzenia Diecezji Bydgoskiej.
Wszystkie grupy spotkaj¹ siê na audiencji w Watykanie. Szczegó³o-
we informacje i  zapisy w Biurze parafialnym.
Og³oszenia i inne informacje parafialne znajduj¹ siê w internecie
na stronie: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY
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POZIOMO:
  1A  Konkurencja sportowa

z potrójnym odbiciem
  2H  Wiejska stara chata
  3A  Odczuwanie md³o�ci
  4H  Cz³owiek ucz¹cy siê,

sztubak
  5A  Zwolennik danej opcji

politycznej
  6J   Zespó³ wielu komórek

w organizmie
  7A  Potrzebne nam do oddycha-

nia
  8J   Spoiwo dla budowniczego
  9A  Pracownik kot³owni
10G Barak z dyskotek¹
11A W kwiaciastej sukni

i chce powró¿yæ
12G Szata wiêksza od spódnicy
13A Samolub, snobek
14G Siedziba konsula

ZNACZENIE WYRAZÓW
PIONOWO:
  A1 Sport z rakietami
  A9 Przysmak

na t³usty czwartek
  B5 Miejsce akcji Iliady
  D7 Królestwo Odyseusza
  E1 Ubiór z paskiem,

lub szelkami
E11 Rzeka K³odzka,

lub £u¿ycka
 G5 Rybie jaja
G10 Kuchenna siekiera
  H1 Palec inny od pozosta³ych
  J6  Jeszcze nie in¿ynier
  K1 Zakoñczenie wêdki
K12 Jedna z niewiadomych
  L8 Sto³y, ³ó¿ka, krzes³a i szafy
 M1 Gryzie nas gdy zgrzeszymy
 O8 Plastikowe auto rodem

z by³ego NRD

KRZY¯ÓWKA WRZE�NIOWA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

Dziêkujemy korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy. Sk³ad
ukoñczono i oddano do druku  24. wrze�nia 2004 r. Nastêpne wydanie
�Na o�cie¿� planowane jest 17 pa�dziernika 2004 r.

MSZE �WIÊTE W NASZYM KO�CIELE:
w dni powszednie: 7.00 8.30 12.00 18.30

w niedziele i �wiêta:
7.00 8.30 10.00 11.30 13.00 17.00 18.30 20.00

TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, Biuro Parafialne
346-76-26 ks. Z. Zimniewicz, ks. W. Retman, ks. Krzysztof Danowski
348-51-28 ks. Edward Wasilewski, 344-62-41 ks. Dariusz Weso³ek
346-31-94 ks. Krzysztof Buchholz (DA �Martyria�)
Siostry S³u¿ebnice Ducha �wiêtego (SSpS)

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Poszcze-
gólne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystar-
czy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [C5, E3, H7, N2, D5, K10, A12,
B12, L4, O10, L8, E12) (M3, D7, G12, D1, M5) (L8, K12, L2, H12, E1,
D13, K8, B1, N10, H7, O6, K2].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 10 pa�dziernika 2004 roku. Rozwi¹zanie krzy-
¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �PAN DAJE NAM CZAS
DO PRACY, WYPOCZYNKU I �WIÊTOWANIA�. Nagrodê otrzymuje
Wies³awa Kajdasz, zam. w   Bydgoszczy przy ul. Berlinga 6. Gratu-
lujemy. Nagrodê mo¿na odebraæ w zakrystii.
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W Nazarecie podczas Zwiastowania Ar-
chanio³ Gabriel powita³ Miriam s³owami: Wi-
taj, pe³na ³aski, Pan z Tob¹, b³ogos³awiona
jeste� miêdzy niewiastami (£k 1-28,30). Nikt
z ludzi od pocz¹tku �wiata nie mia³ i nie ma
takiego przywileju. Sta³o siê tak, bo to j¹ Oj-
ciec wybra³ na Matkê Swego Syna, który
zosta³ nam obiecany po grzechu pierwszych
rodziców ludzko�ci. Ta pe³nia ³aski nigdy nie
zosta³a Jej ograniczona, a raczej poszerzo-
na. B³ogos³awiona Dziewica przecie¿ w
szczególny sposób wspó³pracowa³a z misj¹
Zbawiciela przez pos³uszeñstwo, wiarê, na-
dziejê i gorliw¹ mi³o�æ, aby odnowiæ nadprzy-
rodzone ¿ycie wszystkich dusz ludzkich. Pod
Krzy¿em s³owami Swego Syna sta³a siê
nasz¹ Matk¹ równie¿ w porz¹dku obdarza-
nia nas ³askami Bo¿ymi. To macierzyñstwo
Maryi w ekonomii ³aski trwa³o i trwa nadal
nieustannie.

KULT MARYI £ASKI BO¯EJ
Ju¿ od pocz¹tków chrze�cijañstwa Ma-

ryja uznawana by³a za t¹, która s³u¿y³a po-
moc¹ i wyprasza³a potrzebne ³aski. Ucznio-
wie Jezusa, pierwsi Aposto³owie  prosili J¹
o wstawiennictwo w wielu sprawach. Wie-
rzyli, ¿e Jej orêdownictwo przynosi pozytyw-
ny skutek. Kult ten rozwija³ siê coraz bardziej,
o czym �wiadczy dodane  do Litanii Lore-
tañskiej wezwanie Matko £aski Bo¿ej - módl
siê za nami. Z biegiem czasu zaczê³y po-
wstawaæ ko�cio³y, pó�niej sanktuaria po-
�wiêcone Matce Bo¿ej £askawej.  Kult ten
nie zna³ jakiego� specjalnego wizerunku
Matki £askawej, bowiem miejsc w których
Maryja obdarza nas ³askami jest bardzo wie-
le. Zreszt¹ czy tylko musz¹ byæ to Jej po-
�wiêcone sanktuaria?

KULT MATKI BO¯EJ £ASKAWEJ
W �WIECIE

Istnieje niezliczona ilo�æ miejsc, w których
chrze�cijanie szczególnie odczuwaj¹ opie-
kê Matki Bo¿ej. S¹ liczne ko�cio³y pod tym
wezwaniem, wiele sanktuariów, do których
po pomoc zd¹¿aj¹ wielkie rzesze pielgrzy-
mów. Nie sposób opisaæ wszystkich, dlate-
go wspomnê najstarsze sanktuarium Matki
£askawej jakie znamy. Pochodzi ono z roku
547 i znajduje  siê w Syrii w miejscowo�ci
Saidnaya niedaleko Damaszku.  Zosta³ tam
przez cesarza Justyniana I wznie-siony
klasztor i ko�ció³ po�wiêcony B³ogos³awio-
nej Dziewicy Seydnâtâ Seydâ Nâyâ, co po
syryjsku znaczy Nasza Pani £aski. Legenda
g³osi, ¿e Matka Bo¿a sama wybra³a to miej-
sce ukazuj¹c siê cesarzowi w czasie wypra-
wy na Persjê, kiedy jego armia cierpia³a g³ód,
a jeszcze bardziej pragnienie. Matka Bo¿a
wskaza³a mu po¿ywienie i �róde³ko wody
obok siebie, którego przed tym nie by³o.
Klasztor ten do dzi� istnieje, a zamieszkuj¹
go siostry zakonne Syryjskiego Ko�cio³a
Ortodoksyjnego(*).  W maleñkiej kaplicy
o�wietlonej tylko lampkami oliwnymi znajduje
siê ikona Matki Bo¿ej Chahoura (S³awna),
lub Chagoura (Najs³ynniejsza), któ-rej autor-

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (18)

MATKI BO¯EJ £ASKAWEJ

19 Na o�cie¿ (9/2004)

stwo przypisuje siê �w. £ukaszowi Ewange-
li�cie. Przed ni¹ trwa nieustanna adoracja
modlitewna  o potrzebne ³aski dla ca³ego
�wiata.

Przed wej�ciem do kapliczki widnieje na-
pis - werset a Ksiêgi Wyj�cia - Zdejm san-
da³y z nóg, gdy¿ miejsce na którym stoisz,
jest ziemi¹ �wiêt¹ (Wj 3,5).  Do tych  s³ów
stosuj¹ siê wszyscy pielgrzymi i tury�ci, na-
wet nie wierz¹cy. O ³askach p³yn¹cych z tego
miejsca �wiadcz¹ wielotysiêczne wota na
�cianach, jak i zapisy w ksiêdze pami¹tko-
wej w wielu jêzykach  z ca³ego �wiata.

KULT MATKI BO¯EJ £ASKAWEJ
W POLSCE

Polska po przyjêciu chrze�cijañstwa przy-
jê³a  kult maryjny, uwierzy³a Matce Bo¿ej,
g³osz¹c Jej orêdownictwo i rozsiewanie ³ask.
Dzi� mamy wiele ko�cio³ów pod wezwaniem
Matki Bo¿ej £askawej i nie sposób ich wy-
mieniaæ Wspomnê tylko o trzech sanktu-
ariach.

HY¯NA  to sanktuarium Matki Bo¿ej
£askawej ko³o Rzeszowa pochodz¹ce z po-
cz¹tku XVI wieku. Szczególnego rozg³osu
nada³o miejscu wydarzenia z 1624 roku. Na
tereny napadli Tatarzy, którzy po spaleniu
ca³ej wsi i powi¹zaniu ludno�ci celem upro-
wadzenia w jasyr zabrali siê do spalenia
ko�cio³a. Matka Bo¿a wys³ucha³a pró�b mo-
dl¹cych siê wiê�niów i nie pozwoli³a na ten
czyn. Naniesiona przez Tatarów s³oma nie
zapali³a siê, a ich przywódca zdenerwowa-
ny  dziwnym zdarzeniem chcia³ zniszczyæ
obraz. Podczas tego zamiaru pad³ martwy
przed nim. Wspomina to zdarzenie w wier-
szowanej kronice parafii z roku 1675 ówcze-
sny proboszcz ks. Piotr Nawratowski pisz¹c:

Bo Maryja Jezusa sobie poprawi³a, zwra-
caj¹c siê na prawo ber³em pogrozi³a.

Dziki krzyk trwogi wstrz¹sn¹³ Tatarami,
jeñców popuszczali i uciekli sami...

Mocno musia³o to na nich podzia³aæ, sko-

ro podczas nastêpnych najazdów na nasze
ziemie nigdy ju¿ do tej miejscowo�ci nie przy-
byli. Dzi� s³yn¹cy ³askami obraz znajduje siê
w ko�ciele pw. Narodzenia NMP, gdzie tak
jak dawniej w kronikach odnotowuje siê wiele
niezwyk³ych ³ask, uzdrowieñ i nawróceñ.
Ostatni taki ciekawy wpis pochodzi z 1999
roku.

WROC£AW to najm³odsze polskie sank-
tuarium Matki Bo¿ej £askawej. Ojcowie Fran-
ciszka-nie sprowadzili do ko�cio³a �w. Ka-
rola Boromeusza obraz Matki Bo¿ej umiesz-
czaj¹c go w bocznej kaplicy  W roku 1993
og³oszono miejsce to sanktuarium Matki
£askawej Opiekunki Ma³¿eñstw i Rodzin, a
w 1994 kardyna³ Henryk Gulbinowicz w asy-
�cie prefekta Kongregacji Kultu Bo¿ego i
Dyscypliny Sakramentów kard. Antonio Ja-
viera dokona³ koronacji obrazu koronami
papieskimi. Wiele polskich rodzin przybywa
tam z³o¿yæ w opiekê swoje ma³¿eñ-stwo i los
rodzinny Matce Bo¿ej £askawej.

KIELCE to sanktuarium Matki Bo¿ej
£askawej znane z prze³omu XVI i XVII wie-
ku. £askami s³yn¹cy obraz Matki Bo¿ej z
napisem na ramie �Matka Bo¿a £askawa -
Kielecka- XVII wiek� znajdowa³ siê pocz¹t-
kowo w kolegiacie, przy której dla szerzenia
kultu powo³ano Arcybractwo Ró¿añcowe.
Obecnie obraz  znajduje siê w kieleckiej ka-
tedrze. W 1991 roku zosta³  oficjalnie ukoro-
nowany koron¹ papiesk¹ przez Jana Paw³a
II, a Kielce i ca³a diecezja zosta³y powierzo-
ne opiece Matki Bo¿ej £askawej. Od tej chwi-
li znacznie wzros³o znaczenie kultu Maryi w
tym sanktuarium.

�WIÊTO MATKI BO¯EJ £ASKAWEJ
Ko�ció³ nie ustanowi³ jednej wspólnej daty

�wiêta Matki Bo¿ej £askawej. Obchody przy-
pominaj¹ce nam o tym s¹ wspomnieniami,
czy �wiêtami lokalnymi, a termin ich zale¿y
od miej-scowych wypracowanych przez wie-
ki zwyczajów. W Polsce tak¿e nie ma  �wiê-
ta Matki Bo¿ej £askawej dla ca³ego  kraju.
Dniem �wi¹tecznym, ale tylko w diecezji kie-
leckiej obrano 7 maja ka¿dego roku. W po-
zosta³ych diecezjach jest to dzieñ wspomnie-
nia, a ko�cio³y pod wezwaniem Matki Bo¿ej
£askawej obchodz¹ w tym dniu swój dzieñ
odpustu.

----------------------
(*) Syryjski Ko�ció³ Ortodoksyjny zwany

Ko�cio³em Jakobickim, powsta³ w roku 542
jako od³am chrze�cijañstwa wyznaj¹cy ¿e
Chrystus ma tylko jedn¹ naturê - bosk¹. wielu
jakobinów przesz³o na islam, wielu pad³o
ofiar¹ prze�ladowañ, a pozostali do dzi� roz-
siani s¹ w diasporach w Libii, Syrii i Iraku.
Najwy¿sz¹ w³adzê duchow¹ sprawuje pa-
triarcha Antiochii rezyduj¹cy od 1954 roku
w Damaszku.

KFAD
Materia³ �ród³owy: Prochownikowa Amalia:
Kult Matki Bo¿ej £askawej, Fundacja ��ród³o� Kra-
ków.
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