


Obecne wydanie jest ju¿ 140 spotkaniem
z PT Czytelnikami. �Jak ten czas leci ...� chcia-
³oby siê rzec na podsumowanie. Ale ... �nic
to� jak powiada jeden ze znajomych.

Has³em niniejszego wydania jest �Nasz
chleb powszedni�. Ilustracj¹ tych s³ów jest
kilka tekstów nawi¹zuj¹cych do tej my�li.

Rozwa¿ania ks. Proboszcza o �Chlebie�
pisanym wielk¹ liter¹ koñczy siê wa¿nym py-
taniem o nasz¹ obecno�æ w wieczerniku.

Rozmowa miesi¹ca z Krzysztofem Gall¹
nabrzmia³a jest ró¿nymi my�lami o chlebie.

�wiêtowali�my X rocznicê pobytu figury
Matki Bo¿ej Fatimskiej, z naszej parafii sz³y
pielgrzymki p¹tników, �Wiatrak� otrzyma³ do-
finansowanie i organizowa³ wypoczynek dla
dzieci, m³odzie¿ bra³a udzia³ w rekolekcjach.
S¹ inne teksty. Warto poczytaæ i pomy�leæ.

¯yczê wszystkim wielu dobrych refleksji
przy lekturze niniejszego wydania, nastêpne
wrze�niowe wydanie ju¿ za miesi¹c.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ

Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj (Mt 6,11)

Chrystus wiedzia³, ¿e chleb jest najczêst-
szym, niemal codziennym pokarmem wielu
ludzi. ̄ ycie ukryte w Nazarecie spotka³o Go
z ciê¿arem pracy i nieustannym  zabiega-
niem o zdobycie codziennego chleba. Zna³
tak¿e uczucie g³odu. Ewangelista zanotowa³,
¿e po czterdziestodniowym po�cie odczu³ w
koñcu g³ód (Mt 4,2). Przyby³ej rzeszy ludz-
kiej do Kafarnaum powiedzia³ wprost: Szu-
kacie Mnie nie dlatego, ¿e�cie cuda  widzie-
li, ale ¿e�cie chleb jedli i najedli siê (J 6,26).

Wielokrotnie zaznacza³, ¿e poszukiwanie
i przyj�cie do Niego to jeszcze nie wszyst-
ko, to dopiero czê�æ stoj¹cego przed nami
zadania. Zaraz te¿ wskazywa³   dalszy krok:
Cia³o moje jest prawdziwym pokarmem, a

Proboszczowskie
zamyslenia
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Krew moja jest prawdziwym napojem
(J 6, 55).

Chrystusowy plan zbawczy przekazany w
Ewangelii jest przejrzysty - cz³owiekowi obok
chleba powszedniego, pokarmu umacniaj¹-
cego cia³o potrzeba jeszcze innego chleba,
który bogaci³by jego ducha, dawa³ mu moc i
si³ê do wytrwania na bo¿ych szlakach. Zo-
stawia siebie jako pokarm zas³uguj¹cy na
wieczno�æ: Kto spo¿ywa ten chleb, ¿yæ bê-
dzie na wieki (J 6, 58).

W czasie ka¿dej Mszy �w. Jezus jest
w�ród nas, bierze chleb i przemienia go w
swe Cia³o, aby nas nim nakarmiæ. Mo¿na by
zapytaæ, czy w ka¿d¹ niedzielê tak jak Apo-
sto³owie w Wieczerniku jeste�my razem z
Nim?

KS. PROBOSZCZ JAN

Pamiêtam, jak jeden z kap³anów fotogra-
fowa³ m³odych ludzi, którzy prze¿ywali Mszê
�wiêt¹ poza �wi¹tyni¹, a zdjêcia wywiesza³
w gablocie przed ko�cio³em. Mia³o to zapo-
biec nieodpowiedniemu zachowaniu na
Mszy �wiêtej. Efekt tego dzia³ania by³ na-
stêpuj¹cy: m³odzi ludzie nie przychodzili pod
ko�ció³, ale szli do pobliskiego parku i tam
robili sobie towarzyskie spotkania, nierzad-
ko okraszane papierosowym dymem i zakra-
piane alkoholem. Dlaczego nie chcieli
uczestniczyæ w liturgii? Odpowied� wydaje
siê prosta, lecz nie ³atwo wprowadziæ w ¿ycie
to, co z tej odpowiedzi wynika. Bardzo czê-
sto ludzie, i to nie tylko m³odzi, nie rozumiej¹
Mszy �wiêtej. Dla wielu jest to bezsensow-
na, powtarzaj¹ca siê w ka¿d¹ niedzielê
nuda. My�lê, ¿e te kilka s³ów mo¿e pomóc
w zrozumieniu Eucharystii.

Z jak wielkim skupieniem s³ucha siê ko-
chanej osoby, kiedy umiera... Wszystkie s³o-
wa, gesty s¹ na wagê z³ota. Gdy umiera³ Jan
Pawe³ II niektóre stacje telewizyjne wykupi-
³y miejsca blisko Watykanu, aby jak najszyb-
ciej i jak najdok³adniej zrelacjonowaæ ostat-

nie chwile z ¿ycia papie¿a. Ka¿da wypowied�
by³a komentowana i doszukiwano siê w niej
czego� szczególnego i donios³ego. Jakby nie
spojrzeæ, Wieczerza Pañska jest niczym in-
nym jak pami¹tk¹ ostatnich chwil ¿ycia i
�mierci Jezusa. Ka¿de s³owo i gest, jaki wy-
konuje kap³an w imieniu Jezusa, stanowi
swego rodzaju testament. Warto w tym miej-
scu zapytaæ: co robisz, gdy Jezus oddaje za
ciebie ¿ycie? Pamiêtam, jak 2 kwietnia 2005
roku wraca³em z Wroc³awia do Krakowa
autostopem. Kiedy w radiu spiker powiedzia³,
¿e Jan Pawe³ II nie ¿yje, w samochodzie
zapanowa³a ca³kowita cisza i niesamowite
skupienie. Przez dwie godziny jazdy nikt siê
nie odezwa³. A co z Msz¹ �wiêt¹? Przecie¿
podczas niej umiera Jezus! Kiedy kap³an
unosi Hostiê do góry, to tak, jakby stawiano
krzy¿ na Golgocie. Tu jest co� wiêcej ni¿
umieraj¹cy cz³owiek! Tutaj sam Bóg, który
jest mi³o�ci¹, pokazuje nam, ¿e Jego mi³o�æ
nie ma granic. Nie mo¿e jej zatrzymaæ ani
czas, ani przestrzeñ. On ci¹gle jest gotowy
oddaæ ¿ycie za cz³owieka. Czy ty jeste� go-
towy do tego, aby uszanowaæ godzinê Jego
mi³o�ci? Z tej �wiadomo�ci p³ynie pragnie-
nie konkretnego przygotowania do Uczty
Mi³o�ci.

Tym, co z ca³¹ pewno�ci¹ pozwala na
bardziej owocne prze¿ywane Mszy �wiêtej,
jest odpowiednia hierarchia warto�ci w na-
szym ¿yciu. Harmonia, wynikaj¹ca z upo-
rz¹dkowania, stwarza ciszê, która staje siê
�rodowiskiem pozwalaj¹cym na g³êbokie
do�wiadczenie Boga.

Warto te¿ przed Eucharysti¹ zapoznaæ
siê z czytaniami. S³owo Bo¿e us³yszane na
Mszy �wiêtej pada na wcze�niej przygoto-
wany grunt i mo¿e wydaæ lepsze owoce.
�wiadomo�æ, ¿e zbli¿aj¹ca siê Eucharystia
jest prze¿ywana w konkretnej intencji, po-
maga w intensywniejszej modlitwie. Mo¿na

USZANOWAÆ I NIE PODEPTAÆ
przyj�æ wcze�niej, gdy¿ wchodzenie na Eu-
charystiê "z marszu" nie pozwala wyciszyæ
siê  i duchowo "nastawiæ" do prze¿ywanych
tajemnic.

Kiedy ju¿ jeste�my w �wi¹tyni warto
zwróciæ uwagê na kilka spraw, które mo¿na
nazwaæ przygotowaniem bezpo�rednim.
Miejsce, gdzie prze¿ywa siê Eucharystiê, nie
mo¿e byæ przypadkowe. Musi ono stwarzaæ
klimat do modlitwy. Tak¿e kontakt wzrokowy
z o³tarzem  nie jest bez znaczenia, ponie-
wa¿ pozwala na �ledzenie akcji liturgicznej i
daje mo¿liwo�æ  zaanga¿owania siê w ni¹.
Cz³owiek jest istot¹, która wyra¿a siebie na
ró¿ne sposoby. Dlatego zaanga¿owanie w
wypowiadanie s³ów, �piew i wykonywanie
gestów liturgicznych pomaga w u�wiadomie-
niu sobie tego, co dzieje siê w czasie trwa-
nia Eucharystii. Bardzo czêsto uczestnicz¹-
cym we Mszy �wiêtej trudno siê skupiæ przez
ca³y czas jej trwania. Doros³y cz³owiek mo¿e
byæ bardzo skupiony maksymalnie oko³o
dwudziestu minut. Pó�niej jego uwaga s³ab-
nie. Dlatego warto ju¿ przed Msz¹ �wiêt¹
pomy�leæ nad tym, na jak¹ czê�æ Euchary-
stii chce siê zwróciæ szczególn¹ uwagê i
prze¿yæ j¹ w sposób wyj¹tkowy. Takie na-
stawienie pozwala g³êbiej prze¿ywaæ po-
szczególne czê�ci Mszy �wiêtej.

Oczywi�cie nigdy nikt nie przela³
³y¿eczk¹ morza do wykopanej na pla¿y dziu-
ry. Nikt te¿ nie jest w stanie prze¿yæ Eucha-
rystii z pe³n¹ �wiadomo�ci¹, co siê na niej
dzieje. Jednak warto spróbowaæ pochyliæ siê
nad tajemnic¹ mi³o�ci, która rozda³a siê jak
chleb, nie depcz¹c tego, co �wiête.

O. RAFA£  SZYMKOWIAK OFM CAP

Od redakcji:
Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy siê s³owem�
prowadzonej przez Dom Wydawniczy Rafael



Rozmowa miesi¹ca

NASZ CHLEB POWSZEDNI
z Krzysztofem Gall¹ rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

Mieczys³aw Paw³owski: Na pocz¹tek
przytoczê kilka przys³ów na temat chle-
ba: �G³odnemu chleb na my�li�, �Nie z
ka¿dej m¹ki bêdzie chleb�, �Co� idzie
jak ciep³e bu³ki�. Nam jednak chodzi o
nasz chleb powszedni. Jak dzisiaj po-
wstaje chleb?
Krzysztof Galla: Podstawowym sk³adni-
kiem chleba jest m¹ka i woda. Poza tym
trzeba dodaæ trochê soli dla smaku i
wzmocnienia struktury oraz dro¿d¿e. Kie-
dy�, kiedy dro¿d¿y nie by³o, to na kwasie
pieczono. S¹ ró¿ne mo¿liwo�ci wypieku.

S¹ ró¿ne gatunki chleba ...
Jeszcze powiem parê s³ów o tym powsze-
dnim chlebie. Jest chleb mieszany pszen-
no-¿ytni - trochê m¹ki ¿ytniej, trochê
pszennej. Chleb ten robiony jest na kwa-
sie czyli, zanim zrobimy chleb, to przez
dwadzie�cia cztery godziny powstaje
kwas. Do zrobienia kwasu bierze siê tro-
chê m¹ki ¿ytniej, wody i zacz¹tek z po-
przedniego kwasu. Przez 24 godziny ten
zaczyn fermentuje i tworzy siê kwas, któ-
ry dodajemy do ciasta chlebowego. To, ¿e
chleb ³adnie wyrasta, ma aromat i smak
jest w³a�nie zas³ug¹ kwasu.

To jest chleb powszedni. Ale s¹ jesz-
cze inne chleby, takie bardziej specja-
listyczne, niektórzy mówi¹: dla kone-
serów, z dodatkami. Robicie takie?
Tak. Wyznacznikiem chlebów specjali-
stycznych jest dodane ziarno, bo jest to
na przyk³ad chleb s³onecznikowy, dynio-
wy czy sojowy. Do specjalistycznych chle-
bów zaliczaj¹ siê te¿ ciemne chleby, pie-
czone z m¹ki ¿ytniej.

Czy s¹ to chleby, które mo¿na d³u¿ej
przechowywaæ, jak np. chleb wojsko-
wy, który ma trwa³o�æ ile� tam miesiê-
cy?
Wojskowy chleb na pewno ma swoj¹ spe-
cyficzn¹ recepturê. Pakowany jest w pusz-
ki albo w folie. My tej technologii nie zna-
my.

Jaka jest trwa³o�æ zwyk³ego chleba?
Do piêciu dni na pewno �mia³o mo¿na go
je�æ, czy nawet d³u¿ej. Gdy trzyma siê
chleb zamkniêty w foliowym worku, to wia-
domo, ¿e z chleba uchodzi para, bo chle-
bie jest te¿ woda. I jak jest szczelnie za-
mkniêty, to ple�nieje. Tak wiêc nie mo¿na
trzymaæ chleba szczelnie zamkniêtego.
Poleca³bym spo¿ywaæ chleb na bie¿¹co.
Czasem ludzie kupuj¹ �wie¿y chleb i trzy-
maj¹ go w zamra¿alniku i nawet chwal¹
siê, ¿e po d³u¿szym czasie mog¹ go ze
smakiem zje�æ.

Piekarnia robi te¿ pieczywo s³odkie. Co
to jest? [ci¹g dalszy  na str. 4]
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Mamy kompletny asortyment wyrobów cu-
kierniczych, od pe³nej deserówki, czyli tor-
ty, torty okoliczno�ciowe na wesela i ja-
kie� przyjêcia, kostki deserowe, ciastka
suche na wagê, ciastka sztukowe typu
ekler, omlet oraz wyroby pó³cukiernicze z
ciasta dro¿d¿owego jak dro¿d¿ówki czy
p¹czki.

Wróæmy jeszcze do chleba. Jak d³ugo
trwa proces wypieku? Jak dzi� wypie-
ka siê chleb, bo kiedy� by³y piece opa-
lane drewnem czy wêglem?
¯eby zrobiæ ciasto na chleb trzeba naj-

pierw przez dwadzie�cia cztery godziny
�prowadziæ� kwas. W tym kwasie s¹ takie
fazy: przedkwas, pó³kwas, potem kwas.
Potem robimy ciasto, które miesza siê
oko³o pó³ godziny, dodaj¹c m¹kê chle-
bow¹, sól, dro¿d¿e i kwas. Po kwasie do-
daje siê m¹kê ¿ytni¹ i pó³ godziny siê mie-
sza. Po wymieszaniu ciasto musi trochê
wypocz¹æ w kotle, w dzie¿y, bo miesza-
nie odbywa siê w mieszarce. Gdy ciasto
wypocznie oko³o dwudziestu minut, nastê-
puje formowanie.

Jak przebiega formowanie?

W formowaniu chleba s¹ takie dwie fazy:
zaokr¹glanie bochenka, kêsa ciasta. Pó�-
niej kês jest wyd³u¿any i formowany w
kszta³cie bochenka.

Co dzieje siê dalej?
Nastêpnie chleb jest uk³adany na ta�mach
i wprowadzany do komory fermentacyjnej
o podwy¿szonej wilgotno�ci, gdzie s¹ wa-
runki sprzyjaj¹ce dro¿d¿om - tam ciasto
ro�nie. W tej komorze zwanej garowni¹
chleby pozostaj¹ oko³o pó³ godziny i gdy
ju¿ s¹, mówi¹c po piekarsku �nagarowa-
ne�, id¹ do pieca.

I przychodzi czas wypieku ...
Tak. Wypiek odbywa siê w temperaturze
dwie�cie czterdzie�ci stopni i trwa czter-
dzie�ci minut. Po wyci¹gniêciu z pieca bo-
chenki musz¹ byæ ostudzone, bo �wie¿y
chleb z pieca nie nadaje siê do jedzenia,
a tym bardziej do krojenia.

Ale konsumenci maj¹ swoje �grymasy�
- chc¹ chleb i �wie¿y, wrêcz ciep³y i ju¿
pokrojony. Czy to da siê zrobiæ?
Wielu ludzi w sklepie chce �wie¿y chleb i
od razu pokrojony, a tak nie mo¿na, bo
woda musi odparowaæ, struktura chleba
musi siê wzmocniæ i po trzech, czterech
godzinach dopiero mo¿na go kroiæ.

Wtedy nadaje siê do zjedzenia, ¿eby nie
szkodzi³. Czy pieczecie jakie� specjal-
ne pieczywo, np. na �wiêta, na Wielka-
noc ¿eby podtrzymaæ jakie� tradycje?
Na pewno robimy chlebki �wiêtego Anto-
niego w ramach akcji Caritas i w okresie
przedwielkanocnym pieczemy du¿o chleb-
ków do �wiêconek, bo ludzie zg³aszaj¹ ta-
kie potrzeby. Gdy kto� zamówi jaki� oko-
liczno�ciowy chleb, to jeste�my w stanie
go zrobiæ. Ale czê�ciej s¹ to okoliczno�cio-
we wypieki �wi¹teczne np. na Wielkanoc
babki wielkanocne, a na �wiêta Bo¿ego
Narodzenia sernik i makowiec, czyli te tra-
dycyjne wypieki.

A takie specja³y jak mazurki?
O w³a�nie, mazurki te¿ ...

Wspomnia³ Pan o chlebkach �wiêtego
Antoniego. Mo¿e powiedzia³by Pan kil-
ka s³ów o dzia³alno�ci charytatywnej,
któr¹ prowadzi firma, bo w przypadku
naszej parafii jest to zapewne pomoc
ze strony waszej firmy dla "Wiatraka".
Na tradycyjnym ju¿ Fordoñskim Inte-
gracyjnym Festynie Maryjnym, organi-
zowanym w naszej parafii w maju, Wa-
sza Piekarnia ma swoje stoisko i mo¿-
na skosztowaæ chleba ze smalcem, czy
jaki� innych wypieków. Jest te¿ jesz-
cze Dzieñ Papieski, w którym bierze-
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[ci¹g dalszy  na str. 5]

[ci¹g dalszy  ze str. 3]
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cie udzia³. Sk¹d bierze siê ta chêæ
udzia³u w akcjach charytatywnych i
jaka jest tego dzia³ania motywacja?
Chleba nie mo¿na nikomu odmówiæ i trze-
ba siê nim dzieliæ. Z drugiej strony siedzi-
ba piekarni mie�ci³a siê kiedy� blisko ko-
�cio³a Matki Boskiej Królowej Mêczenni-
ków i tam poznali�my siê z ksiêdzem
Krzysztofem Buchholzem.

Przy ul. Konfederatów Barskich?
Tak. Tu, na ul. Bortnowskiego, przenie�li-
�my siê w 2002 roku. Tam w parafii du¿o
siê dzia³o, by³o du¿o akcji, studenci wy-
je¿d¿ali, trzeba by³o wspomóc ich np. chle-
bem. Jestem te¿ cz³onkiem Cechu Rze-
mios³ Spo¿ywczych w Bydgoszczy. Jako
Cech wspó³pracujemy z Caritas i piecze-
my te chlebki �wiêtego Antoniego, a na
11 listopada robili�my okoliczno�ciowe -
rogale.

Rogale �wiêtomarciñskie?
Rogale �Marcinki� robili�my i rozwozili�my
po zak³adach i Domach Dziecka, Domach
Samotnej Matki.

Czy staracie siê pokazywaæ, szczegól-
nie m³odym ludziom, jak powstaje
chleb i jakie jest jego miejsce w po¿y-
wieniu cz³owieka?
Tak. Robimy to, bo trzeba m³odym ludziom
pokazywaæ jak siê ten chleb robi, a wtedy
szacunek do chleba bêdzie. Jest te¿ �wal-
ka� o to, by w diecie cz³owieka chleb po-
zosta³. Coraz czê�ciej na �niadanie ludzie
jedz¹ np. mleko z p³atkami. S¹ te¿ ró¿ne
diety, w których chleb siê eliminuje. U cz³o-
wieka przez lata chleb by³ podstawowym
sk³adnikiem diety i to by³o zdrowe.

Ile lat ma Wasza firma i jaka jest histo-
ria zak³adu?
Zak³ad powsta³ w roku 1990. Twórc¹ by³
mój ojciec Edmund, który by³ konstrukto-
rem maszyn piekarskich i technologiem.
Wdra¿a³ maszyny w wielu piekarniach,
zna³ procesy pieczenia i postanowi³ sam
utworzyæ piekarniê. Wzi¹³ mnie do spó³ki
i w takiej formie funkcjonowali�my do roku
1995. Na pocz¹tku zas³ynêli�my z piecze-
nia bagietek, bo byli�my pierwszymi w
Bydgoszczy, którzy wypiekali to francuskie
pieczywo. To by³a wtedy rewelacja. Po-
tem stopniowo rozszerzali�my asorty-
ment. W roku 1995 ojciec przeprowadzi³
siê na Bartodzieje, a ja zosta³em sam na
Fordonie jako w³a�ciciel piekarni.

By³o to, jak ju¿ wspomnieli�my przy ul.
Konfederatów Barskich.
Tak. Pó�niej, w roku 2002, przenios³em
siê do w³asnego obiektu przy ul.Bortnow-
skiego 3. W miêdzyczasie zaistnia³a ko-
nieczno�æ zorganizowania w³asnej sieci
sprzeda¿y, bo sytuacja na rynku siê zmie-

nia³a, sklepy spo¿ywcze czê�ciowo pada-
³y, wchodzi³y markety i trzeba by³o i�æ do
klienta. Obecnie mamy jedena�cie swo-
ich sklepów firmowych i w ka¿dym skle-
pie oferujemy pe³en asortyment naszych
wyrobów.

Czy Wasza piekarnia ma jakie� swoje
logo, znak, wyró¿nik?
Ma, ma...

Na terenie Bydgoszczy odbywaj¹ siê

targi spo¿ywcze takie jak "Interpiek".
Bierzecie te¿ w tym udzia³?
Brali�my udzia³ w targach i nawet na �In-
terpieku� w 2000 roku nasz wyrób zosta³
wyró¿niony za chleb �szlachecki�. Tu wi-
daæ dyplom.

Czym siê ró¿ni³ chleb szlachecki od
zwyk³ego chleba?
To by³ chleb z rodzynkami, teraz ju¿ go
nie pieczemy, choæ jeszcze rok, dwa lata
temu piekli�my.

Musicie wiêc dbaæ o marketing. Bierze-
cie udzia³ w targach, podpatrujecie
�konkurencjê�, kontaktujecie siê z po-
dobnymi firmami ...
Co roku wprowadza siê jeden, dwa rodza-
je nowego chleba i to odbywa siê kosz-

tem tego gatunku, który siê mniej sprze-
daje. �Bazowe� chleby, takie jak: ¿ytni,
razowy, graham ca³y czas pieczemy. A te
pozosta³e  - inne gatunki, to wypiekamy
zgodnie z �mod¹�. Ca³a ilo�æ chleba siê
nie zmienia. Gdy wprowadza siê nowy
rodzaj chleba, to odbywa siê to kosztem
innego asortymentu.

Wspomnia³ Pan, ¿e macie siec swoich
sklepów. Co daje sklep firmowy?
Do sklepu firmowego trzy razy dziennie
dowo¿ony jest �wie¿y towar. Klient ma
tak¿e mo¿liwo�æ sk³adania swych uwag i
zamówieñ. Ta forma sprzeda¿y siê spraw-
dza, bo ludzie lubi¹ kupowaæ pieczywo i
miêso w sklepach firmowych.

A konkurencja jest du¿a, np. du¿e skle-
py ...
Odno�nie funkcjonowania sklepów firmo-
wych - trudno nam walczyæ z marketami.

Niedawno Polska znalaz³a siê w struk-
turach Unii Europejskiej. Czy rzemio-
s³o te¿ w jaki� sposób skorzysta³o na
integracji? Jak to wygl¹da w przypad-
ku takich firm jak wasza?
W naszym przypadku skorzystali�my z
pomocy unijnej na zakup dwóch maszyn
do formowania chleba i teraz proces ten
nie odbywa siê ju¿ rêcznie - maszyna dzieli
i zaokr¹gla chleb, choæ koñcowe formo-
wanie - wyd³u¿anie bochenka nadal jest
rêczne. Na ten zakup dostali�my dofinan-
sowanie oko³o 50% warto�ci maszyn.

Dzia³a Pan w Cechu Rzemios³ Spo¿yw-
czych. Czy ta praca w Cechu pomog³a
w pozyskaniu dofinansowania?
Z racji funkcjonowania w Cechu wiem, ¿e
jestem wyj¹tkiem, bo ciê¿ko jest dostaæ
takie unijne dofinansowanie. Wnioski s¹
skomplikowane, a mimo tej ca³ej propa-
gandy o du¿ej pomocy, tylko 10 do 15%
wniosków rozpatrywanych jest pozytyw-
nie. Mówi siê, ¿e te fundusze s¹ du¿e, ale
jak siê okazuje jest ich niewystarczaj¹co.

To co Pan mówi o pozyskiwaniu fun-
duszy to brzmi to jak tytu³ filmu - �Z³o-
to dla zuchwa³ych�. Skoro jednak uda-
³o siê otrzymaæ dofinansowanie, to mu-
sia³ byæ wniosek, który znalaz³ uzna-
nie.
W moim przypadku by³a sprawa prosta -
kupujê dwie maszyny do piekarni i proce-
dura zg³oszenia takiego wniosku powin-
na byæ dla mnie przystêpna. Okaza³o siê
jednak, ¿e to s¹ �tony� papierów, i trzeba
byæ specjalist¹ w wype³nianiu tych doku-
mentów. Nie mo¿na sobie pozwoliæ na
¿aden nawet ma³y b³¹d, bo wtedy odrzu-
caj¹ wniosek ze wzglêdów formalnych. Z
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Rewers i awers medalu
im. Jana Kiliñskiego
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racji tego skomplikowania wniosków mu-
simy bazowaæ na firmach zajmuj¹cych siê
pomoc¹ w ich wype³nianiu. Trzeba wiêc
korzystaæ z pomocy innych, a to siê wi¹-
¿e z dodatkowymi kosztami dla firmy. Dla
mnie to jest trochê dziwne, bo koñczy³em
studia i nie bojê siê wype³niania ¿adnych
�papierów�.

Zmieñmy temat. Ka¿dy ch³opak my�li
o tym, aby wybraæ jaki� zawód. Zwy-
kle s¹ to zawody jak to siê dzi� mówi -
�ekstremalne�: policjant, stra¿ak, ¿o³-
nierz. Dlaczego pan zosta³ piekarzem?
Jestem z wykszta³cenia in¿ynierem me-
chanikiem. Ale, jak ju¿ mówi³em, mój oj-
ciec by³ konstruktorem pieców piekarskich
i na pocz¹tku lat 90-tych otworzy³ piekar-
niê na bazie maszyn, które konstruowa³, i
tak siê zaczê³o. Nasza piekarnia istnieje
ju¿ 16 lat i tu jest moje miejsce.

Czy Pana zawód dojrza³ wraz z dyplo-
mem mechanika in¿yniera?
Tak. To na pewno du¿o da³o, bo ca³y czas
mam styczno�æ z maszynami. Wiadomo,
po studiach cz³owiek nie boi siê podejmo-
wania decyzji, jest odwa¿niejszy w tych
wszystkich sprawach.

Rano musi byæ �wie¿y chleb, ciep³e
bu³ki. Kiedy piekarze �pi¹?
U nas piekarze schodz¹ z nocnej zmiany,
tzw. �nocki� o 5 rano i powinni w domu
po³o¿yæ siê i pospaæ tak przynajmniej do
godziny 11.00.

Praca nocna to praktycznie przed³u¿e-
nie dnia i dodatkowe obci¹¿enie orga-
nizmu. Tego lata, gdy na dworze w
dzieñ by³o 30, czy wiêcej stopni ciep³a,
piekarz szed³ do roboty i mia³ tam jesz-
cze gorêcej.
Je�li chodzi o temperatury to by³a to taka
chwilowa trudno�æ. U nas w piekarni a¿
takich upa³ów nie ma. Piekarnia jest du¿a,
powietrze wymienia siê, wentylatory dzia-
³aj¹. Wiadomo - upa³y by³y, ale przetrwali-
�my. Gorzej jest z pewno�ci¹ w ma³ych,
ciasnych piekarniach.

Jakie jest �ród³o ciep³a w piekarni?
Czym opalany jest piec by upiec chleb?
W naszej piekarni piec ogrzewamy ga-
zem. To jest chyba najtañszy i ekologicz-
ny sposób. Od ogrzewania wêglem wszy-
scy poodchodzili. By³a taka moda �prze-
rabiania� pieców wêglowych i umieszcza-
nie  w nich palnika olejowego. Wtedy by³o
to ogrzewanie na olej opa³owy. Ale olej jest
drogi, podobnie jak i pr¹d te¿ zawsze jest
drogi do ogrzewania pieców. Tak wiêc te-
raz najbardziej ekonomicznym �ród³em
ciep³a w piekarni jest gaz.

Jak funkcjonuje Wasz zak³ad? Pracu-
jecie �na okr¹g³o�?
Pieczemy na dwie zmiany. Na nocnej
zmianie pieczemy pieczywo, dro¿d¿ówki,
p¹czki - wyroby z ciasta dro¿d¿owego.
Rano przychodzi druga zmiana, która pra-
cuje do godziny 13.00 i wtedy piecze siê
chleb i bu³ki, a oprócz tego przychodz¹
cukiernicy, którzy piek¹ ciastka, ca³e to -
�cukiernictwo�.

A wolne dni od pracy: sobota, niedzie-
la, �wiêta?
Z tej racji, ¿e na sobotê trzeba piec zwiêk-
szon¹ ilo�æ pieczywa, nie wszyscy mog¹
mieæ wolne soboty i niedziele. Aby pieczy-
wa wystarczy³o na dwa dni, musi byæ wiê-
cej ludzi w zak³adzie. Z pi¹tku na sobotê
przychodz¹ do pracy wszyscy, a wolne
bior¹ w ci¹gu tygodnia.

Na chlebie pokrojonym mechanicznie
i zapakowanym w foliê, nikt nie robi
znaku krzy¿a. A ten znak oznacza, ¿e
nie do koñca ten chleb, który jemy jest
nasz¹ zas³ug¹, ale jest te¿ w czê�ci
darem Bo¿ym. Co mo¿e sprzyjaæ po-
szanowaniu chleba?
Chleb w ca³o�ci trzyma �wie¿o�æ d³u¿ej,
bo �chroni� go skórka, a do pokrojonego
wiêcej powietrza dochodzi i przez to z ka¿-
dej strony obsusza bochenek. U nas chleb
krojony i nie krojony jest w tej samej ce-
nie. W ka¿dym sklepie mamy krajalnicê.
Gdy nie ma pr¹du  w którym� ze sklepów
to musimy przewie�æ chleb do pokrojenia
w innym sklepie, bo ludzie ju¿ nie chc¹
kupowaæ nie pokrojonego.

Co zrobiæ z tym pokrojonym chlebem,
by nie ple�nia³?
W szczelnie zamkniêtym worku po dwóch
dniach chleb ple�nieje, bo chleb ma wil-
goæ i jest to �rodowisko dobre dla ple�ni.
Dlatego tak siê dzieje, ¿e my nie stosuje-

my ¿adnych �rodków anty-
ple�niowych, a chleb jest jak
najbardziej naturalny.

Co dzieje siê z chlebem,
który zostaje?
U nas chleb rzadko zostaje.

Jeden kierowca jest na dy¿urze, aby prze-
woziæ chleb miêdzy sklepami i regulowaæ
poda¿ do popytu. Je¿eli chleb zostanie,
to s¹ to ma³e ilo�ci. Mamy odbiorców, któ-
rzy ten chleb daj¹ zwierzêtom.

Jest Pan ju¿ mistrzem i zas³u¿onym
cz³owiekiem w bran¿y. Ma pan wiele
dyplomów i wyró¿nieñ, a w�ród nich
najwa¿niejsze wyró¿nienie cechowe
�Medal Kiliñskiego�. W�ród tych wy-
ró¿nieñ jest te¿ statuetka �Przyjaciel
Wiatraka�, któr¹ w 2001 roku otrzyma-
³a Piekarnia �Galla�. Co trzeba by³o
robiæ aby otrzymaæ tak¹ statuetkê?
Trzeba byæ przyjacielem �Wiatraka�, trze-
ba pomagaæ mu w jego dzia³alno�ci, bo
jest to dzia³alno�æ bardzo dobra. Otrzy-
manie statuetki �Przyjaciel Wiatraka� zo-
bowi¹zuje do dalszej pomocy. Co tu ga-
daæ, w miarê mo¿liwo�ci trzeba po prostu
dzia³aæ.

A czym wed³ug Pana ró¿ni siê dzia³al-
no�æ �Wiatraka� od takiego typowego
domu kultury?
Wiadomo, ¿e za t¹ dzia³alno�ci¹ stoi wiêk-
sza idea, a nie tylko zabawianie dzieci.
Ten ca³y rozwój idzie w duchu Chrystusa,
Boga. Cel ten jest szczytniejszy, zaanga-
¿owanie tej kadry �Wiatrakowej� jest du¿e.
�Wiatrak� m³odo�ci¹ stoi - m³odzi maj¹
du¿o pomys³ów, dzia³aj¹ z zapa³em.
Ksi¹dz Krzysztof jest bardzo energiczny i
chyba �przebijaj¹� wszystkich w tym co
robi¹. Na forum miasta te¿ ich widaæ, z
okazji Dnia Papieskiego czy innej - �Wia-
trak� jest w tym dzia³aniu przodownikiem.

Jak Pan wypoczywa?
Obecnie to najczê�ciej na dzia³ce rekre-
acyjnej.

Dziêkujê za rozmowê i �wiadectwo pra-
cy piekarzy.
I ja dziêkujê.

Od redakcji:
Nasz Rozmówca przekaza³ Czytelnikom
s³owa nastêpuj¹cej tre�ci:

Pozdrowienia dla Czytelników
�Na o�cie¿� od Piekarzy

i Cukierników z firmy �Galla�.

Rozmowê przeprowadzono 3. sierpnia
2006 roku w siedzibie piekarni �Galla� przy
ul. Bortnowskiego 3 w Bydgoszczy.

fo
t. 

M
ie

cz
ys

³a
w

 P
aw

³o
w

sk
i

Chleb to dar Bo¿y
dobry i �wie¿y to dzie³o piekarza

(Piekarnia i Cukiernia Galla, 2000)
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Niekiedy, po wielu pielgrzymkach i
zachwycie nad obrazem, przychodzi od-
krycie, ¿e Ona jest zawsze i wszêdzie
bardzo blisko nas.

A wtedy okazuje siê, ¿e przeszkadza
zgie³k w �wiêtym miejscu i najwspanial-
sze ozdoby obrazu. Zaczyna siê ceniæ
milczenie Matki Bo¿ej, a Jej oblicza szu-
ka w s³owie Bo¿ym.

Wielu obrazom Matki Bo¿ej towarzyszy
legenda o ich niezwyk³ym pochodzeniu.

Niektóre z ikon uchodz¹ za dzie³o sa-
mego £ukasza Ewangelisty. Wed³ug ró¿-
nych podañ mia³by on namalowaæ portret
Maryi na deskach, które s³u¿y³y za stó³ w
domu �wiêtej Rodziny.

Tak¿e z obrazem Matki Bo¿ej Czêsto-
chowskiej zwi¹zane s¹ tego typu legendy.
Poniewa¿ interesuje nas biblijny obraz Ma-
ryi, Matki Jezusa, dlatego pytamy, co
wnosz¹ tego typu podania?

Zacznijmy od krótkiego wiersza ks.
Jana Twardowskiego, nosz¹cego znamien-
ny tytu³: �O szukaniu Matki Bo¿ej�. Ten, naj-
wiêkszy poeta w�ród ksiê¿y, pisze:

Znam na pamiêæ jasnogórskie rysy,
ostrobramskie, wileñskie srebro -

wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja
i koral,

gdzie Twa rana, Dzieci¹tko i ber³o.

Rêk¹ farby sukni odgadnê -
z³ote ramy, cyprysowe drewno -
lecz dopiero gdzie� za swym obrazem
¿ywa jeste�,
i milczysz ze mn¹.

W wierszu tym autor przeciwstawia dwa
podej�cia do osoby Maryi.

Z jednej strony dochodzi do g³osu to
wszystko, co pochodzi z pobo¿nych legend
i osobistej fascynacji konkretnym obrazem.

Z drugiej za� kap³an-poeta mówi, ¿e tak
naprawdê Ona nie jest w deskach i farbach,
ale �gdzie� za swym obrazem�. Dla niego
na pewno najwa¿niejsze jest odczuwane
spotkanie z ¿yw¹ Matk¹ Jezusa.

O takim szukaniu Matki Bo¿ej, a przede
wszystkim znalezieniu, daje �wiadectwo:
�lecz dopiero gdzie� za swym obrazem
¿ywa jeste�, i milczysz ze mn¹�. Je�li tak
jest, jak mówi poeta, to po co owe obrazy i
jaki sens ma ich zdobienie? Tym bardziej
zasadne jest pytanie, po co powtarzaæ owe
legendy? Wreszcie najbardziej intryguje,
jak przechodziæ �gdzie� za Jej obraz�, gdzie
Ona jest ¿ywa i milczy z nami?

Naj³atwiej by³oby powiedzieæ: odrzuæ-
my to wszystko, co zawieraj¹ legendy, cze-
go nie da siê udokumentowaæ i co jest zbyt
cudowne, by by³o prawdziwe. £atwo stwier-
dziæ, ¿e owe legendy, przekazywane przez
kolejne pokolenia, obros³y w nowe, nieraz
bardzo fantazyjne i nazbyt naiwne szcze-

gó³y. Nietrudno dostrzec, ¿e ró¿ne poda-
nia, dotycz¹ce tego samego obrazu,
przecz¹ sobie albo wspominaj¹ osoby i fak-
ty, które trudno by³oby zweryfikowaæ histo-
rykom.

Powstaje pytanie, co jest w tych tek-
stach, ¿e wci¹¿ je tworzono i ubogacano o
nowe szczegó³y w kolejnych pokoleniach?
Czy nie ma w nich albo �poza� nimi czego�
dla nas i naszej wiary?

Najstarsze tego typu podania licz¹ so-
bie niemal piêtna�cie wieków, te nasze, o
obrazie Matki Bo¿ej Czêstochowskiej - pra-
wie piêæ. Gdy powstawa³y i by³y przekazy-
wane, nie pisa³o siê krytycznych rozpraw
historycznych.

W dziejach pañstw, dynastii, a zw³asz-
cza dotycz¹cych spraw religijnych starano
siê przede wszystkim o zbudowanie i po-
uczenie. W legendzie chodzi³o nade
wszystko o przekonanie s³uchacza lub czy-
telnika do dobrego dzia³ania. Je�li tak, to
jakie postawy mia³y kszta³towaæ podania o
cudownym pochodzeniu obrazów Matki
Bo¿ej?

Nieprzypadkowo w³a�nie �w. £ukaszo-
wi przypisano namalowanie znanych obra-
zów Maryi. Jego Ewangelia bowiem zawie-
ra najwiêcej szczegó³ów dotycz¹cych Jej

osoby. W oparciu o takie teksty jak: Zwia-
stowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, Ofia-
rowanie i Znalezienie w �wi¹tyni, powsta³y
tajemnice ró¿añca radosne, ukazuj¹ce du-
chowy portret Maryi. Ewangelista, przed-
stawiaj¹c tak plastycznie Matkê Jezusa,
zosta³ wiêc nie tylko patronem malarzy, ale
tak¿e autorem kilku obrazów bardzo czczo-
nych i uchodz¹cych za starodawne. W le-
gendach o obrazie Matki Bo¿ej powtarza
siê motyw, ¿e namalowany zosta³ na de-
skach ze sto³u w Nazarecie, przy którym
zasiada³a �wiêta Rodzina.

Intencj¹ ludzi tworz¹cych tego typu po-
bo¿ne opowiadania by³o zwrócenie uwagi
na warto�æ Eucharystii. Przybywaj¹cy do
cudownego obrazu pielgrzymi byli bowiem
w ten sposób pouczani, ¿e nie ma praw-
dziwego kultu Matki Bo¿ej bez ³¹czno�ci ze
sto³em Pañskim. To dlatego pielgrzymowa-
nie do obrazu Matki Bo¿ej wi¹za³o siê ze
spowiedzi¹ i przyjmowaniem Komunii �wiê-
tej.

Ksi¹dz Jan Twardowski odwo³uje siê w
swoim wierszu do jeszcze jednego moty-
wu, obecnego w legendach o obrazach
Matki Bo¿ej. Mówi on jakoby stó³ w domu
w Nazarecie by³ wykonany z drzewa cypry-
sowego. To wiecznie zielone drzewo by³o
ju¿ w staro¿ytno�ci symbolem wiecznego
¿ycia. Wed³ug Biblii za� drewnem cypry-
sowym mia³ byæ wy³o¿ony przybytek w
�wi¹tyni Salomona (por. 2 Krn 3,5). St¹d
krok do tego, by drzewo to sta³o siê sym-
bolem Matki Bo¿ej. Wszak to Ona, niczym
przybytek �wi¹tyni, pomie�ci³a w swoim cie-
le Naj�wiêtszego. W ten sposób szlachet-
ne drzewo trafi³o do pobo¿nej legendy i
mia³o przypominaæ o obecno�ci Naj�wiêt-
szego w obrazie namalowanym na deskach
z cyprysowego drewna.

Wra¿liwy poeta opisuje w tym wierszu
drogê, która jest udzia³em wielu pielgrzy-
mów, udaj¹cych siê do cudownego obra-
zu. Przyci¹ga ich s³awa miejsca, któremu
towarzyszy powtarzana cudowna historia i
modlitwa w�ród tysiêcy podobnych piel-
grzymów.

Niekiedy, po wielu pielgrzymkach i za-
chwycie nad obrazem, przychodzi odkry-
cie, ¿e Ona jest zawsze i wszêdzie bardzo
blisko nas. A wtedy okazuje siê, ¿e prze-
szkadza zgie³k w �wiêtym miejscu i naj-
wspanialsze ozdoby obrazu. Zaczyna siê
ceniæ milczenie Matki Bo¿ej, a Jej oblicza
szuka w s³owie Bo¿ym.

Wtedy te¿, u kresu szukania Matki Bo-
¿ej, mo¿e zacz¹æ siê na�ladowanie Maryi
w wierze, uczynkach mi³osierdzia, pokorze.

KS. ROMAN PINDEL

Czy znasz Jej obraz?

MARYJA - CZY ZNASZ JEJ OBRAZ?
OBRAZY £UKASZA

Od redakcji:
Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy siê s³owem�
prowadzonej przez Dom Wydawniczy Rafael

Listy, listy, listy ...

Serdecznie dziêkujemy za kartki listy i po-
zdrowienia. Szczególnie dziêkujemy Pani
Danucie z ul. Berlinga - list przekazali�my
zainteresowanym. Równie¿ dziêkujemy
Panu Dariuszowi za pytanie w sprawie mo-
dlitwy. Odpowied� zamie�cimy w najbli¿szym
wydaniu.

Obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej



Wspomnieñ czar

RZEWNE WESTCHNIENIE
Tekst jest wspomnieniem zdarzeñ,

które dopiero co minê³y, a ju¿ westchnie-
niem siê sta³y, westchnieniem rzewnym,
romantycznym, osobistym, ale podbu-
dowanym wiar¹ i patriotyzmem, które
dane by³o nam, czyli chórowi parafial-
nemu �Fordonia� prze¿yæ w dniach ma-
jowych, choæ paroma zdaniami wypada
je opisaæ.

ROCZNICOWA UROCZYSTO�Æ
Zaczê³o siê od propozycji Prezesa, pana

Józefa Szczêsnego, ¿e jest jubileusz piel-
grzymki papie¿a Jana Paw³a II w Diecezji
Toruñskiej i naszej równie¿ - to by³o nam
wiadome. Nie wiedzieli�my natomiast, ¿e
Gmina £ubianka, jej duchowieñstwo, w³a-
dze gminne przy absolutnym poparciu
wszystkich mieszkañców postanowi³y to
wiekopomne wydarzenie upamiêtniæ ods³o-
niêciem tablicy ze stosownym tekstem ry-
tym w kamieniu. Postanowiono tak, bo gdy-
by czasem ludzkie usta przesta³y o tym
mówiæ, kamieñ bêdzie mówi³. Nadaniem
imiê Jana Paw³a II jednej z ulic w £ubian-
ce.

Powaga i wa¿no�æ tych uroczysto�ci
u�wietniona zosta³a szczególn¹ opraw¹.
Dowiedzieli�my siê, ¿e mamy te¿ tam byæ
... S¹ w ¿yciu takie propozycje, którym od-
mówiæ, tak po ludzku, nie mo¿na i ...

PO KOLEI
18 maja 2006 roku o 15.30  wyruszyli-

�my autokarem w galowych ubiorach i do-
brych nastrojach, by o 16.30 uczestniczyæ
w uroczystej Mszy �wiêtej w Bierzg³owie.
Byli z nami dyrygenci: Marian Wi�niewski
(w autokarze gra³ na gitarze, a w ko�ciele
na organach) i Michalina Spychalska ze
swym znakomitym zespo³em "Fresca
Voce".

TROCHÊ HISTORII O BIERZG£OWIE
Bierzg³owo - wie�, o historii, której po-

zazdro�ciæ mog¹ wielkie miasta. Wie� tak
prastara, jak Gniezno czy Kraków, tak pol-
ska, jak mieszkañcy ziemi co j¹ zamieszki-
wali.

Wzmiankowana jest w �ród³ach histo-
rycznych jako Biergielow w 1263 r., wie�
typu dzier¿awczego, a wywodzi siê od na-
zwy Bierzgie³.

W 1881 r. ks. Franciszek Frelichowski,
powo³uj¹c siê na �ród³a siedemnastowiecz-
nych zapisów wizytacji kanonika Jana
Strzesza, doszed³ do wniosku, ¿e Bierzg³o-
wo wziê³o swoj¹ nazwê od "bierzmowania
g³ów", gdy¿ "w³a�nie tutaj starzy Prusacy
przed Krzy¿akami przychodzili uczyæ siê
wiary i bierzmowania odbieraæ".

Ko�ció³ w Bierzg³owie, to niewielki obiekt
pobudowany pod koniec XIII wieku z pierw-
szym wezwaniem �wiêtego Wawrzyñca,
wzmiankowany w zapisach zachowanych
z 1319 roku, z kamienia ³upanego i ceg³y
rêcznie lepionej, otoczony cmentarzem,
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obecnie pod wezwaniem Wniebowziêcia
Naj�wiêtszej Maryi Panny. Widoczna jest
tu rêka dobrego i go�cinnego gospodarza.
On to gospodarz i Proboszcz parafii, spra-
wowa³ wraz z Dyrektorem Centrum Kultury
Katolickiej Diecezji Toruñskiej, ofiarê uro-
czystej Mszy �wiêtej.

Miejsca w ko�ciele jest niewiele, ale ³awy
wype³nione zosta³y przez zacnych go�ci.
Chór ko�cielny jest te¿ niewielki z organa-
mi skrzynkowymi, dlatego chór nasz przed
o³tarzem po³¹czony zosta³ nad g³owami
uczestników z chórem ko�cielnym i orga-
nami. Wraz z kap³anami i wszystkimi ze-
branymi ³¹czyli�my siê w modlitwie uroczy-
stej, majestatycznej, �piewaj¹c wszystkie
"czê�ci sta³e", a ponad to wykonuj¹c: Lau-
date Dominum, Adoremus, Ave verum cor-
pus - Wolfganga Amadeusza Mozarta z to-
warzyszeniem organów, przy pulpicie któ-
rych zasiad³ Marian Wi�niewski (dziêki
uprzejmo�ci miejscowego organisty), za�
dyrygowa³a Michalina Spychalska.

Swój kunszt wokalny zaprezentowa³ te¿
zespó³ "Fresca Voce" wykonuj¹c pie�ni ze
swego repertuaru. W�ród tej liturgicznej
modlitwy mówionej i wy�piewanej by³y te¿
s³owa bardzo wa¿ne, s³owa przypomnienia
o Janie Pawle II pe³ne mi³o�ci i oddania ,
tym wa¿niejsze, ¿e wyra¿one przez kap³a-
na w majestacie o³tarza w imieniu miesz-
kañców. S³owa mówi¹ce o tym, co to za
uroczysto�æ i dlaczego tak u�wietniona, a
s³owa te by³y zarazem przyrzeczeniem i
zobowi¹zaniem.

Tak powstaje historia. Byli�my uczestni-
kami czê�ci wydarzenia historycznego, bo
dalsza czê�æ by³a jeszcze przed nami. Po
Mszy �w. spogl¹daj¹c na otoczenie ko�cio-
³a zauwa¿yli�my, jak ¿egna nas wiatrak -
drewniany "ko�larz", wskazuj¹cy skrzyd³em
niebo i ziemiê, który na wzgórzu przeciw
ko�cio³a siê zachowa³, choæ stareñki, ale
trwa.

ZAMEK BIERZG£OWSKI
Go�cinni gospodarze zabrali nas auto-

karem na Zamek Bierzg³owski. Wie� Za-
mek Bierzg³owski to takie miejsce, gdzie
�lady osadnictwa siêgaj¹ epoki neolitu. Od
po³owy XII w. by³a tu komturia krzy¿acka z
zamkiem warownym. Istniej¹ dokumenty,
które mówi¹, ¿e istnia³a ju¿ w 1251 r.

Zamek Bierzg³owski nale¿a³ do szeregu
mniejszych warowni i konwentów. Zamiesz-
kiwa³ w nim komtur z konwentu, licz¹cym
wed³ug regu³y zakonu, zazwyczaj dwuna-
stu rycerzy, sze�ciu duchownych, groma-
dê giermków i s³u¿by. Obowi¹zkiem ryce-
rzy by³o czuwaæ nad bezpieczeñstwem
okolicy, w czasach pokoju administrowaæ
podleg³ym komturstwem i dbaæ o dobrobyt
zakonu.

Do Komturstwa Bierzg³owskiego nale¿a³y
dwa folwarki zamkowe i Kowróz, 12 maj¹t-
ków che³miñskich, które zobowi¹zane by³y
do �wiadczeñ na rzecz zamku. By³y to: Bar-

barka, Borowina, Br¹chnowo, Leszcz,
£¹¿ynek, Piwnice, Przeczno, Sk³udzewo,
S³omowo, �wierczyny, Rzêczkowo, Topo-
rzyska i Zakrzewko oraz 11 wsi che³miñ-
skich, z których zamek pobiera³ czynsze.
Dokumentuje siê w³adanie 19 komturów
bierzg³owskich. Zamek by³ zdobywany,
palony, burzony, a w czasach pokoju wie-
lokrotnie odbudowywany.

Trwa³ i przetrwa³ do 1929 roku, kiedy to
w stanie ogromnego zaniedbania przejê³a
go stolica Biskupa w Pelplinie. Rozpoczê-
³a siê odbudowa i rekonstrukcja nadzoro-
wana przez bpa che³miñskiego dr Stanis³a-
wa Okoniewskiego i ksiêdza pra³ata D¹-
browskiego z Pelplina. To w³a�nie w okre-
sie odbudowy, czyli w 1911 r., by³y kapitu-
larz zamieniono stosownie do dawniejsze-
go rozk³adu na kaplicê zamkow¹.

CZAS NA FINA£
Wnêtrze kaplicy ozdobiono dêbowymi

stallami i tronem biskupim o wzorach re-
nesansowych. O³tarz wyku³ z kamienia
rze�biarz Durek z Warszawy. Matka Boska
z Dzieci¹tkiem stoi w�ród anio³ów na co-
kole z p³askorze�bami �wiêtych: Stanis³a-
wa, Jerzego i Wojciech podtrzymywanym
przez postacie wyobra¿aj¹ce cztery stany.
Tabernakulum wykonano z mosi¹dzu bo-
gato z³oconego. Jego projekt jest dzie³em
profesora Durka, podobnie jak stacje Dro-
gi Krzy¿owej.

To w³a�nie w tej kaplicy u�wietniali�my
uroczyst¹ sesjê miejscowych w³adz kolej-
nymi wystêpami.

Audytorium naszym byli w³odarze tych
ziem, którzy po uroczystej sesji po�wiêco-
nej upamiêtnieniu wizyty Papie¿a Polaka,
znale�li chwilê, by w dêbowych ³awach ka-
plicy wys³uchaæ naszego mini koncertu. Dy-
rygowa³ pan Marian Wi�niewski. �piewali-
�my na stopniach o³tarza u stóp Matki Bo-
skiej z Dzieci¹tkiem "Tu es Petrus" - dzie³a
skomponowanego przez ks. dr. Wac³awa
Gieburowskiego, bydgoszczanina ur. w
1877r., "Modlitwê o pokój" - Norberta Bla-
chy i "Pan kiedy� stan¹³...", czyli "Barkê",
pie�ñ ze s³owami S. Szmidta i muzyk¹ C.
Gabaraina z udzia³em wszystkich znamie-
nitych osób zebranych na tej podnios³ej
uroczysto�ci.

EPILOG
Przez ca³y czas pobytu byli�my otoczeni

ciep³¹, dobroduszn¹ opiek¹. Zostali�my
podjêci poczêstunkiem w rycerskich salach
zamkowych. Zewsz¹d otacza³y nas u�mie-
chy i ¿yczliwo�æ. Za ten dar go�cinno�ci
Gminie £ubianka jeszcze raz sk³adamy
"Bóg zap³aæ!".  Historyczne opisy, bez któ-
rych �wiadomo�æ miejsca i czasu by³aby
niemo¿liwa, zaczerpn¹³em z ksi¹¿ki Ry-
szarda Kowalskiego "Gmina £ubianka - hi-
storia i wspó³czesno�æ"  wydanej w Toru-
niu 2004 r.

MAREK



Tak jak w maju - Nabo¿eñstwa Majowe
tak i w czerwcu Nabo¿eñstwa Czerwcowe
gromadzi³y codziennie po Mszy �w. o 18.30
i o 21.00 przy krzy¿u misyjnym obok ko�cio-
³a wiernych, by czcili Serce Jezusa.

Animatorami modlitwy o 21.00 by³y nie-
które parafialne grupy wiernych �wieckich,
a do najpilniejszych uczestników nale¿a³ pan
Stefan.

Modlitwa przy krzy¿u misyjnym ma ju¿
swoj¹ historiê i tradycjê, jednak ró¿ni siê od
tej, przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej. Ma
swoje charakterystyczne modlitwy i pie�ni.
Koñczy siê te¿ podaniem r¹k i �wpiewem
�Dobrze, ¿e jeste��. Kilka, a mo¿e nawet kil-
kana�cie razy mniejsza jest grupa wiernych
uczestnicz¹cych w �czerwcowym�. Jest ta-
jemnic¹ - dlaczego tak siê dzieje?

Od siebie mogê dodaæ, ¿e tak jak przy
figurze, jak i przy krzy¿u trwa publiczne od-
dawanie czci Matce Bo¿ej i Panu Jezusowi.
Jest to wa¿ne �wiadectwo dla �za�pieszo-
nych� i zajêtych innymi sprawami mieszkañ-
ców i go�ci naszej parafii.

Wszystkim uczestnikom dziêkujê za to
�wiadectwo i ¿yczê wytrwa³o�ci, aby raz za-
czêta parafialna tradycja publicznej modli-
twy nie usta³a. Dla tych co uczestniczyli -
Dobrze, ¿e jeste�, a dla innych ... co to by³o,
¿e ciê nie by³o?

PARAFIANIN

DOBRZE, ¯E ...

BÊDZIE
Od 10 do 16 wrze�nia br. Martyria" zaprasza
studentów wszystkich roczników, a szczególnie
I roku na obóz studencki w Ocyplu w Borach
Tucholskich. W�ród zaproszonych go�ci bêd¹
miêdzy innymi rektorzy bydgoskich uczelni,
Wojciech Cejrowski, Anna Seniuk, ks. biskup
Jan Tyrawa. Zapisy i szczegó³owe informacje w
biurze "Wiatraka" od pn do pt od 13.00 do 16.00.

Wiêcej o DA �Martyria� www.martyria.lo.pl
Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów;
61-716 Poznañ, ul. Ko�ciuszki 99; tel. (061) 852 31 34;
fax 851 04 36, e-mail: sekretariat@lednica2000.pl

Za nami X spotkanie na Polach Lednickich,
u �róde³ Chrzcielnych Polski. Z ca³ego serca
dziêkujê Wam za przyjêcie naszego zapro-
szenia, przybycie, uczestnictwo i m³odzieñ-
czy entuzjazm.

Jestem szczê�liwy, ¿e mogli�my razem z
naszymi biskupami prze¿ywaæ eucharystiê i
wys³uchaæ s³owa Ksiêdza Kardyna³a Stani-
s³awa Dziwisza, a potem prze¿yæ Drogê z
Chrystusem i za Chrystusem.

Nie zapomnijcie podpisaæ siê na lednickich
"kartach kredytowych", na których umie�cili-
�my rotê Wyboru Chrystusa. Niech krzy¿e
lednickie zawisn¹ na �cianach Waszych
mieszkañ i w miejscach pracy.

Pamiêtajcie, ¿e istot¹ Lednicy pozostaje na
zawsze Wybór Chrystusa. Tam wszystko do

Lednica 2006

PODZIÊKOWANIE
Niego prowadzi i jest tylko opraw¹ tego aktu.
Niech ten wybór Was okre�la, dodaje si³ i
wskazuje cel Waszej drogi.

Na kolejne spotkanie zapraszamy Was ju¿
2 czerwca 2007 r. Jego tematem bêdzie przy-
ja�ñ. Tymczasem czekamy na Was nad Led-
nic¹ przez ca³y lipiec, gdzie odbêdzie siê III
Zlot Or³ów Lednickich. Bêdziemy wspólnie
studiowali my�l Jana Paw³a II i kontemplo-
wali Oblicze Chrystusa w Ewangelii, liturgii,
sakramentach i sercu drugiego cz³owieka na
przestrzeni cywilizacji, kultury, ekonomii i
polityki. Do zobaczenia!

Jan W. Góra OP
duszpasterz akademicki

wraz z m³odzie¿¹
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Tegoroczna �LEDNICA SENIORA�
bêdzie mia³a miejsce w sobotê 2 wrze-
�nia 2006 r.

Program spotkania przewiduje:
12.00 - Anio³ Pañski
12.15 - Powitanie, Or³y,
12.30 - 14.30 - MSZA �WIÊTA
14.30 - 15.00 - przerwa
15.00 - Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
15.30 - 18.00: DROGA KRZY¯OWA
Nabo¿eñstwo uzdrowienia z Matk¹
Bo¿¹ Gidelsk¹ Adoracja Naj�wiêtsze-
go Sakramentu, Wybór Chrystusa
18.00 - Zakoñczenie, Przej�cie przez
Bramê - Rybê (fot. tak by³o w 2005 roku)

Lednica Seniora 2006

NIE TYLKO DLA SENIORÓW
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e pod Lednick¹

Rybê u progu jesieni zje¿d¿aj¹ osoby
ró¿nych stanów i w ró¿nym wieku: g³ów-
nie seniorów, choæ nie tylko.

Mog¹ jechaæ wszyscy: seniorzy, do-
ro�li i wnuczêta. Jak zwykle organiza-
torzy przewidzieli wiele prze¿yæ ducho-
wych i wzruszeñ. Niech i Ciebie tam nie
zabraknie. Z naszej parafii te¿ plano-
wany jest wyjazd. Zapisy trwaj¹.

SENIOR - FRED
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LEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADA
Koordynatorzy ambasad lednickich
poczta:  pkielar@lednica2000.pl
internet: http://www.lednica2000.pl
lista dyskusyjna: http://www.ambasador.lednica2000.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTO



Fundacja �Wiatrak� zaprosi³a m³o-
dzie¿ do wziêcia udzia³u  w niecodzien-
nej przygodzie, a mianowicie na wê-
drówkê po szlakach Beskidu Niskiego.

Od 3 do 15 lipca 2006 trwa³a wakacyjna
przygoda z �Wiatrakiem�. Po starcie z Byd-
goszczy trasa wêdrówki wiod³a nastêpuj¹-
co: 3 lipca:  Bydgoszcz - Krosno (nocny
przejazd poci¹giem); 4 lipca: Krosno - Bo-
brka - Dukla, 5 lipca: okolice Dukli (Pustel-
nia �w. Jana, Cergowa); 6 lipca: Dukla -
Chyrowa - Myscowa - Krempna; 7 lipca:
Okolice Krempnej (Kotañ, �wi¹tkowa);  8
lipca: Krempna - Magura W¹tkowska - Fo-
lusz; 9 lipca: okolice Folusza (Kornuty, Bart-
ne); 10 lipca: Folusz - Wo³awiec - G³ady-
szów; 11 lipca: Sêkowa - Magura Ma³astow-
ska - G³adyszów; 12 lipca: G³adyszów -
Rotunda - Hañczowa - Banica; 13 lipca:
okolice Banicy (Lackowa); 14 lipca: Bani-
ca - Mochnaczka - Krynica i 15 lipca: Kry-
nica - Bydgoszcz (nocny przejazd poci¹-
giem).

Wra¿eñ by³o bez liku. Najlepiej o tym jak
by³o opowiedz¹ sami uczestnicy.

Oto kilka ich wspomnieñ.

ROPA, MLEKO
OD KROWY ...

Obóz by³ mêcz¹cy, ale zwiedzili�my du¿o
beskidzkiego buszu. Pierwszego dnia zwie-
dzali�my muzeum wydobycia ropy nafto-
wej w Bóbrce. Ropa jest wydobywana tam
do tej pory.

Trzeciego dnia wieczorem, po zu¿yciu
przez dziewczyny ciep³ej wody poszli�my
z panem Wojtkiem k¹paæ siê nad górski
strumieñ. Wracaj¹c znad wody po prowi-
zorycznym mo�cie nasz kolega Wojtek nie
utrzyma³ równowagi, spad³ do strumienia i
zgubi³ rêcznik. Dziêki panu Wojciechowi
pili�my mleko prosto od krowy.

SZLAKAMI BESKIDU NISKIEGO
WAKACJE Z �WIATRAKIEM�

ZAJÊCIA, WYJ�CIA, INSTALACJE ...
ODPOCZYNEK W GRUPIE  �RADO�Æ�

W dniach od 24 do 28 lipca odby³y siê
warsztaty plastyczne dla dzieci i m³odzie-
¿y niepe³nosprawnej zorganizowane przez
Fundacjê �Wiatrak�. Uczestniczy³o w nich
osiem osób.

W trakcie warsztatów mia³y miejsce za-
jêcia plenerowe, malowanie farbami akwa-
relowymi, tworzenie instalacji na�laduj¹-
cych przyrodê oraz wyj�cia na wystawy i
do kina.

Najbardziej absorbuj¹cym zajêciem, wy-
magaj¹cym du¿ego wysi³ku, ale daj¹cym
te¿ du¿o rado�ci by³o tworzenie wielkiej pa-
jêczyny oraz kilku stworzeñ: paj¹ka, mu-
chy, chrz¹szcza i biedronki. Oprócz dobrej
zabawy uczestnicy zdobyli równie¿ prak-
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Przedostatniego dnia wstali�my o 3 rano
aby wej�æ na "Lackow¹", obejrzeæ wschód
s³oñca, a nastêpnie zej�æ na S³owacjê.
Chodzili�my tego dnia przez oko³o 14 go-
dzin. Po powrocie mieli�my jeszcze si³ê
rozegraæ mecz w pi³kê no¿n¹ z tubylcami.
Gole dla naszej dru¿yny zdobyli Piotr i
Pawe³ Libera i Adam Gruszka. Po meczu
czeka³y na nas kie³baski z ogniska zrobio-
ne przez dziewczyny. Nastêpnego dnia
musieli�my wracaæ do Bydgoszczy. Ogól-
nie spoko.

PIOTR i PAWE£ LIBERA
oraz ADAM GRUSZKA

�13� - 30 KM �Z BUTA�
Nigdy nie zapomnê 13 lipca 2006 roku.

Niby dzieñ jak ka¿dy inny (oprócz tego, ¿e
13, ale nie pi¹tek) - dla nas jakby wyrwany
z kalendarza.

Zacz¹³ siê o 3.00 nad ranem wêdrówk¹
na górê Lackow¹ (997 m n.p.m. - tzw. góra
�Policyjna�). ¯eby unikn¹æ upa³u podczas
wchodzenia stromym zboczem, skrócili�my
sobie noc. Kamienisty szlak dawa³ nie�le
w ko�æ, ale ja - o dziwo - znalaz³am siê na
szczycie w pierwszej pi¹tce. Wyprzedzi³am
dwóch twardzieli, którzy przodowali przez
ca³y obóz.

Byli�my bardzo zadowoleni ze zdobycia
tego wierzcho³ka, ale nie zdawali�my so-
bie sprawy ile jeszcze przed nami kilome-
trów.

Podczas dalszej wêdrowki przeszli�my
ca³e pasmo od góry Lackowej do Jawora.
Po drodze zeszli�my na S³owacjê (gdzie
spotkali�my emigrantów z Rumunii - zrobi-
³am tam furorê jako jedyna blondynka w
grupie). Nastêpnie by³ powrót do Polski i
wizyta pod cerkiewk¹ prawos³awn¹, a jesz-
cze pó�niej zej�cie do Wysowej. Tam mie-
li�my okazjê napiæ siê wód uzdrowisko-
wych. Wszyscy bêdziemy do koñca ¿ycia

pamiêtali smak wody z ujêcia Franciszka II
- woda o zapachu zgni³ych jajek i o smaku
wody z morza - ble...

Kolejnym punktem dnia by³ obiad - tra-
dycyjne danie obozowe - zupa pomidoro-
wa+ziemniaki i kotlet. Obiady by³y najbar-
dziej oczekiwanymi momentami dnia. Na
deser otrzymali�my wiadomo�æ, ¿e mamy
jeszcze do przej�cia �tylko� 15 km - do Ba-
nicy - naszego kolejnego miejsca nocle-
gowego.

Niechêtnie ruszyli�my niebieskim szla-
kiem. Na szczê�cie naszej �przoduj¹cej�
grupce pozwolono i�æ w³asnym tempem.
Grupa ta otrzyma³a wskazówki jakim szla-
kiem idziemy i gdzie ma czekaæ na resztê
grupy.

Oko³o 18:30 byli�my w schronisku. Pod-
sumowuj¹c 13 lipca 2006 r. - zrobili�my �z
buta� w 14,5 godziny oko³o 30 km. ¯eby
by³o �mieszniej, to po doprowadzeniu na-
szego wygl¹du do stanu ogl¹dalno�ci wy-
my�lili�my grê w siatkówkê, która by³a naj-
bardziej oblegan¹ dyscyplin¹ sportow¹
obozu. I tak do godziny 21:00 �pykali�my�
przez siatkê.

Ogólnie wszystkim dopisywa³y humory
przez ca³y obóz. By³a mo¿liwo�æ k¹pieli w
rzece dla chêtnych oraz sma¿enie kie³ba-
sek na ognisku, ogl¹dania �mundialu� -
dziewczyny solidaryzowa³y siê z ch³opaka-
mi kibicuj¹c podczas meczów. Obchodzili-
�my tak¿e urodziny jednego z uczestników
i zwiedzali�my cerkwie prawos³awne (�red-
nio 5 cerkwi dziennie).

Czekamy by za rok znów wybraæ siê w
góry. Zakoñczê tak:

�Wyjechali�my na obóz gdzie Indiana Jo-
nes dowodzi, po buszu biegamy i przyrodê
popodziwiamy.� (to fragment piosenki obo-
zowej - �piewaæ na melodiê "Wyjechali na
wakacje wszyscy nasi podopieczni").

MARYSIA F

tyczn¹ wiedzê przyrodnicz¹. Warsztaty by³y
niezwyk³¹ przygod¹ ze sztuk¹, któr¹ chce-

my kontynuowaæ w czasie roku szkolnego.
Wakacyjny tydzieñ plastyczny, to dopie-

ro pocz¹tek wielu fascynuj¹cych zajêæ, a
tak¿e pocz¹tek przyja�ni, które siê tam na-
wi¹za³y.

Serdecznie zapraszamy wszystkie oso-
by niepe³nosprawne - od najm³odszych do
najstarszych, które chcia³yby razem z nami
uczyæ siê rysunku, malarstwa i mile spê-
dzaæ czas.  Warsztaty zosta³y sfinansowa-
ne ze �rodków PFRON.

Czekamy na Was:
Grupa Osób Niepe³nosprawnych RADO�Æ

MAGDA M



FUNDACJA �WIATRAK�
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,

tel. sekretariat: 323-48-10 fax 323-48-11 *
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, pedagog, psy-
chiatra, prawnik, logopeda, teolog (tak¿e
informacja nt. sekt).

fax +48 (52) 32 34 811;
fax2mail +48 52 552 42 43

wsparcie: MultiFax
Konta bankowe:

Fundacja Wiatrak
BG¯ SA

05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

CKK Wiatrak
PKO BP II o/Bydgoszcz

22 1020 1475 0000 8002 0065 8161

Fundusz Budowy
Domu Jubileuszowego (konto budowy)

Bank Pocztowy I /o Bydgoszcz

79 1320 1117 2033 4776 2000 0001

MILION NA DOM
Z rado�ci¹ informujemy, ¿e "Wiatrak"

otrzyma³ z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego �rodki na budowê Domu
Jubileuszowego w wysoko�ci 1 miliona z³.
Umo¿liwi¹ nam one wykonanie jeszcze w
tym roku zewnêtrznego ocieplenia budyn-
ku oraz monta¿ czê�ci instalacji sanitar-
nych, grzewczo-wentylacyjnych, elektrycz-
nych i alarmowych. Dziêki temu budynek
bêdzie zabezpieczony na okres zimowy. W
przysz³ym roku bêdziemy siê staraæ o zdo-
bycie kolejnych �rodków z funduszy pu-
blicznych na kontynuacjê budowy.

Serdeczne Bóg zap³aæ sk³adamy Panu
Pos³owi Tomaszowi Latosowi za u³atwienie
i po�redniczenie w kontaktach z Minister-
stwem oraz wszystkim, którzy swoj¹ mo-
dlitw¹, postem i ofiar¹ materialn¹ wspoma-
gaj¹ dzie³o budowy Domu Jubileuszowe-
go - pami¹tki Roku �wiêtego, ¿ywego po-
mnika, w którym nauczanie Jana Paw³a II
bêdzie trwaæ i bêdzie przekazywane kolej-
nym pokoleniom. Do uruchomienia przy-
znanych przez ministerstwo �rodków po-
trzebny jest nam wk³ad w³asny, dlatego po
raz kolejny o�mielamy siê prosiæ o pomoc.
Ka¿dy, kto chce wesprzeæ budowê mo¿e

Tradycyjnie ju¿ Fundacja �Wiatrak�
dziêki dofinansowaniu z Urzêdu Miasta,
Urzêdu Marsza³kowskiego i Urzêdu Woje-
wódzkiego oraz sponsorom zorganizowa-
³a dla dzieci pozostaj¹cych w domach pó³-
kolonie letnie. W tym roku uda³o siê prze-
prowadziæ dwa turnusy. Jeden w lipcu, drugi
w sierpniu.

Tegoroczny miejscowy wypoczynek
up³yn¹³ dzieciom pod zagadkowym has³em
�Przeprawa przez pasy�. G³ównym tema-
tem by³o ró¿norako pojmowane bezpie-
czeñstwo. Dzieci uczy³y siê jak bezpiecz-
nie ¿yæ, radziæ sobie w trudnych sytuacjach.

W zajêciach, które odbywa³y siê co-
dziennie od 8.00 do 15.00 bra³o udzia³ 50
dzieci. Ka¿dego dnia wychowankowie wraz
z wychowawcami uczestniczyli w Mszy

PRZEPRAWA �PRZEZ PASY�
WIATRAKOWE NOWINY
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�wiêtej, dzieci czynnie prze¿ywa³y Eucha-
rystiê czytaj¹c lekcjê, �piewaj¹c psalm, czy
nios¹c dary.

Oprócz uczty duchowej by³a równie¿ ta
przeznaczona dla cia³a w postaci pysznych
obiadów  w Barze �Tempo� (przy ul. Brzêcz-
kowskiego 2).

Dziêki uprzejmo�ci Komendy Miejskiej
Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dzie-
ci mog³y przyjrzeæ siê, w jaki sposób czu-
waj¹ nad ich bezpieczeñstwem, albo ratuj¹
z opresji  policjanci czy stra¿acy.

M³odzi koloni�ci pod opiek¹ wychowaw-
ców udali siê równie¿ z odwiedzinami do
ZOO w bydgoskim My�lêcinku, a tak¿e do
Kina Adria na film pt. �Czerwony Kapturek�
i �Epoka Lodowcowa 2�.

Zamienili siê te¿ na chwilê w kowbojów
uje¿d¿aj¹c konie, czy  strzelaj¹c z ³uku w
pobliskiej stadninie.

Zwieñczeniem ka¿dego z turnusów by³a
wyprawa do Trójmiasta, gdzie wychowan-
kowie mogli poznaæ historiê Gdañska,
przej�æ siê po sopockim molo i odetchn¹æ
nadmorskim powietrzem.

Pogoda - jak pogoda, p³ata³a figle, ale
uda³o siê zrealizowaæ wszystkie plany.

Jak wiadomo wszystko, co dobre szyb-
ko siê koñczy, ale �Wiatrak� ju¿ teraz za-
prasza dzieci i wychowawców na nastêp-
ne pó³kolonie podczas ferii zimowych i ko-
lejnych wakacji.

AGA  I GOSIA

wp³aciæ pieni¹dze na konto: Bank Poczto-
wy I o/Bydgoszcz 79 1320 1117 2033 4776
2000 0001 z dopiskiem "Darowizna na Fun-
dusz Budowy Domu Jubileuszowego" lub
nabyæ w biurze "Wiatraka" cegie³ki o nomi-
na³ach: 1 z³, 2 z³, 5 z³, 10 z³ i 50 z³.

W czerwcu i lipcu na Fundusz Budowy
Domu Jubileuszowego wp³ynê³o 11 wp³at.
Na budowie Domu Jubileuszowego wyku-

to 3 okr¹g³e otwory okienne na drugim piê-
trze budynku.

Fordoñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
ofiarowa³a zdemontowane z klatek scho-
dowych drzwi (7 sztuk, patrz foto). Firma
MAKTRONIK przetransportowa³a na budo-
wê pustaki ceramiczne zakupione po
znacznym upu�cie z Fabryki Ceramiki Bu-
dowlanej "Wac³aw Jopek", firma ATLAS po-
mog³a w roz³adunku. W zwi¹zku z tym po-
nawiamy ofertê zatrudnienia pracowników
przy budowie Domu Jubileuszowego. Oso-
by chêtne (tak¿e emeryci) posiadaj¹ce do-
�wiadczenie budowlane proszone s¹ o
zg³oszenie siê do biura "Wiatraka" od po-
niedzia³ku do pi¹tku od 10.00 do 16.00.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które w
ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie-
³o budowy: LECH, Firma "GOTOWSKI" -
Budownictwo Komunikacyjne i Przemy-
s³owe, B-Act,  Fordoñska Spó³dzielnia
Mieszkaniowa, Fabryka Ceramiki Bu-
dowlanej "Wac³aw Jopek", Firma MAK-
TRONIK, Budopol, Atlas , Konsbud, Eko-
trade.

(KAMA)
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FUNDACJA �WIATRAK�
(w internecie)

www.wiatrak.lo.pl
ckk@wiatrak.lo.pl
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TRWA
W czasie wakacji nie bêdzie spotkañ i Eu-
charystii w pi¹tki o 19.30 w kaplicy.

Wszystkich zapraszamy na spotkania Ruchu
�wiat³o-¯ycie ju¿ we wrze�niu.

BÊDZIE
Nowy rok formacyjny (szerzej w kolejnym
wydaniu �Na o�cie¿�).

Temat pracy rocznej:
PAMIÊÆ I TO¯SAMO�Æ
- �Ko�ciele w Europie (...). Tobie ta nadzieja
zosta³a ofiarowana w darze, aby� j¹ z rado-
�ci¹ przekazywa³ w ka¿dym czasie i pod
ka¿d¹ szeroko�ci¹ geograficzn¹. Niech za-
tem g³oszenie Jezusa, które jest Ewangeli¹
nadziei, bêdzie tw¹ chlub¹ i racj¹ twego ist-
nienia� (Jan Pawe³ II, �Ecclesia in Europa�)

Piosenka roku: �Uczy³ nas�

Wystêpuj¹:
Moderatorek - ksi¹dz ko�cio³a rzymsko-ka-
tolickiego; Matka Moderatorka - wbrew na-
zwie, nie jest matk¹ ww; wystêpuje, bo �nie
jest dobrze, aby mê¿czyzna by³ sam�; Gro-
no Animatorów - grono tych, którzy maj¹
o¿ywiaæ - o¿ywaj¹ bardzo czêsto w porze
posi³ków; Uczestnicy - ww. s¹ na nich ska-
zani si³¹ rzeczy, bo gdyby nie oni, to nie by-
³oby kogo moderowaæ/animowaæ; Chwile -
ale goryczne postacie epizodyczne; Silen-
tium Sacrum - czarny charakter w odczu-
ciu wiêkszo�ci uczestników, natomiast w ran-
dze cnoty prymarnej w odczuciu Moderator-
ka, Matki i Grona.

AKT I
Uczestnicy (�pi¹)
Moderatorek
(czuwa z kulomiotem  w rêku, do Matki)
- Ju¿ czas?
Matka (do Moderatorka)
- Nie.
(antrakt 15 min., bufet w sto³ówce oazowej,
danie dnia: £azanki á la Cezar)

AKT II
Chwile
(jak paciorki ró¿añca przesuwaj¹ siê)
Uczestnicy (�pi¹)
Moderatorek
(czuwa z kulomiotem  w rêku, do Matki)
- Ju¿ czas?
Matka (do Moderatorka)
- Nie.
(antrakt 15 min., toaleta za dwa zeta)

W tym dziale bêdziemy przedstawiaæ
Wspólnotê Ruchu �wiat³o-¯ycie "od �rodka".

Na pocz¹tku wyja�niamy s³owa, ktore
pojawi³y siê na naszej stronie w bie¿¹cym
numerze.
ANIMATOR - osoba prowadz¹ca ma³¹ gru-
pê w Ruchu �wiat³o-¯ycie, odpowiedzialna
za jej formacjê i duchowy wzrost. (o anima-
torze szerzej w jednym z kolejnych nume-
rów)
MODERATOR - ksi¹dz odpowiedzialny za
Oazê Rekolekcyjn¹, wspólnotê Ruchu w pa-
rafii, w rejonie, w diecezji, kraju. Za ca³o�æ
Ruchu odpowiada Moderator Generalny. Ak-
tualnie Moderatorem Generalnym jest ks.
Roman Litwiñczuk.
TEMAT ROKU / PRACY ROCZNEJ - jest
odpowiedzi¹ na aktualne wezwania p³yn¹-
ce z Ko�cio³a, �wiata czy z samego Ruchu.
Mo¿e byæ pog³êbieniem jakiego� elementu
charyzmatu ruchu oazowego. Ka¿dy rok
prze¿ywany jest w Ruchu �wiat³o-¯ycie pod
innym has³em.
PIOSENKA ROKU - utwór zwi¹zany z tema-
tem pracy danego roku, �piewany szczegól-
nie na dniach wspólnoty, ale tak¿e na innych
spotkaniach Ruchu �wiat³o-¯ycie w danym

OAZOWE PUZZLE
WSPÓLNOTA OD �RODKA (1)

TEATR POKOLENIE MP3 - BA�NIE 15 i JEDNEJ NOCY

MDM
CZYLI MODERATOREK DO MATKI, MATKA DO MODERATORKA

Zajrzyj na nasz¹ stronê:
www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm

Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej
www.oazabydgoska.xt.pl

W Oazie
M³odzie¿y
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roku.
ZNAK ROKU - znak-symbol zwi¹zany z te-
matem roku (patrz: kalendarium)
OAZA (ON¯ - Oaza Nowego ¯ycia, OND -
Oaza Nowej Drogi, ODB - Oaza Dzieci Bo-
¿ych) - podstawowy rodzaj Rekolekcji Oa-
zowych, trwaj¹cy 15 dni. Ka¿dy dzieñ jest
wspomnieniem kolejnej tajemnicy ró¿añco-
wej czê�ci radosnej, bolesnej oraz chwaleb-
nej. G³ównym za³o¿eniem Oazy jest to, ¿e
jej uczestnicy podejmuj¹ próby wcielenia
poznawanej prawdy w ¿ycie, tzn. kszta³tuj¹
swój styl ¿ycia wed³ug wymagañ, jakie ona
stawia. Odbywa siê to podczas ró¿norod-
nych zajêæ rekolekcyjnych (Eucharystia, spo-
tkanie w ma³ej grupie, modlitwa indywidual-
na i we wspólnocie, wycieczka, zabawa) i w
atmosferze wzajemnej pomocy.

¯ycz¹c wszystkim owocnej i mi³ej lektury
jednocze�nie prosimy o pytania dotycz¹ce
naszej Wspólnoty - to, co dla nas jest tytu³o-
wym �chlebem powszednim� mo¿e byæ nie-
jasne, niezrozumia³e...

Pytania, z dopiskiem "Oazowe puzzle",
mo¿na wrzucaæ do skrzynki "Poczty para-
fialnej". ¯adne pytanie nie zostanie bez od-
powiedzi. (cdn) WSPÓLNOTA

AKT III
Uczestnicy (�pi¹)
Moderatorek
(czuwa z kulomiotem  w rêku, do Matki)
- Ju¿ czas?
Matka (do Moderatorka)
- Ju¿ czas.
Grono Animatorów
(budzi siê automatycznie pod mistycznym
dzia³aniem dzwonka Matki)
Wszyscy
(budz¹ siê i pod wodz¹ Moderatorka, ca³y
czas dzier¿y kulomiot, i Matki odmawiaj¹
krótk¹ a tre�ciw¹ modlitwê, konsumuj¹ su-
chy chleb i wodê - jest akurat pi¹tek)
Moderatorek (do Matki):
- Ju¿ czas?
Matka (do Moderatorka):
- Ju¿ czas.
Silentium Sacrum (zapada)

AKT IV
Uczestnicy
(�pi¹, tzn. �pi¹ w odczuciu Grona)
Moderatorek:
(czuwa z kulomiotem w rêku, do Matki)
- Ju¿ czas?
Matka (do Moderatorka):
- Nie.
(da capo al fine)
Kurtyna (opada rado�nie na "fine", tj. w dzieñ
rozjazdu Uczestników, bo dot¹d dzielnie to-
warzyszy Moderatorkowi)
Silentium Sacrum (teraz ju¿ odpada)
KONIE  - C

(mJ)

Alleluja!!
13. lipca 2006 roku zakoñczy³ siê pierw-

szy turnus rekolekcji oazowych.
W tym roku, w Suchej, spotkali�my siê w

dwóch grupach - Oazy Dzieci Bo¿ych III stop-
nia i Oazy Nowej Drogi II stopnia. Tworzyli-
�my grupê 36 osób.

Naszymi Moderatorami byli ks. Krzysztof
Danowski i ks. Zbigniew Grzegorzewski. Po-
magali nam równie¿ alumni Wy¿szego Se-
minarium Duchownego w Bydgoszczy: dk.
Artur oraz klerycy: Krzysztof, Dariusz i Da-
mian.

Animatorów muzycznych by³o dwóch -
Mateuszów ;-). Razem z Ewuni¹ by³y�my je-
dynymi kobietami w diakonii.

Rekolekcje to wyj¹towy czas spotkania z
Bogiem i drugim cz³owiekiem. Rado�æ z wy-
pe³niania dy¿urów, mo¿liwo�æ s³u¿enia i po-
mocy, wspólna modlitwa, zabawa, praca i
spotkania w grupach budowa³y jedno�æ i zbli-
¿a³y nas do siebie.

Pochyleni nad tegorocznym tematem
"PAMIÊÆ I TO¯SAMO�Æ" ws³uchiwali�my
siê w s³owa S³ug Bo¿ych: Jana Paw³a II i ks.
Franciszka Blachnickiego. Odkrywaj¹c war-
to�æ i przes³anie Modlitwy Pañskiej oraz bu-
duj¹c relacje z Bogiem i drugim cz³owiekiem,
pozwalali�my Panu, aby nas przenika³ i zmie-
nia³. Dla wielu to pocz¹tek czego� nowego...
Nowego ¯ycia.

Bogu dziêkujê za czas ³aski jakim s¹ re-
kolekcje. Pozwoli³ mi byæ �wiadkiem cudów,
jakich dokonywa³ w m³odych ludziach i w
osobach z diakonii.

Chwa³a Panu!!!
A. MAGDALENA

TURNUS
PO REKOLEKCJACH ODB i OND



Moi Drodzy!
Witajcie!
Na wakacje pewnie gdzie� ju¿ wyjecha-

li�cie, lub jeszcze wyjedziecie. Niektórzy
z Was pojad¹ nad morze, inni w góry, a czê�æ
zapewne zostanie w domu, lub wybierze siê
do rodziny. Wypoczywajcie, bawcie siê do-
brze i nie zapomnijcie o Panu Bogu!

JOASIA

Wpisz has³a do logogryfu:
[1] Budynek sakralny [2] Stolica Polski [3]
Pora roku - od marca [4] Koñczyna górna [5]
Po wio�nie [6] Jest w kratkê, liniê lub g³adki
[7] Autorka bajek dla dzieci [8] Mama Pana
Jezusa [9] �Puszek ...� w piosence Natalii
Kukulskiej [10] S¹siedzi Polski na zachodzie
[11] Kwiatek górski [12] Chodzisz tam od
wrze�nia do czerwca [13] S³u¿y do mycia
zêbów [14] Po dniu [15 ] Opiekun Pana Je-
zusa.

Rozwi¹¿cie rebus i logogryf - nagroda niespo-
dzianka czeka na Was. Termin nadsy³ania roz-
wi¹zañ do 17. wrze�nia 2006 r.
Prawid³owe rozwi¹zanie rebusu brzmia³o:
�Serce Jezusa�, a logogryfu �Bo¿e Cia³o�.
Nagrodê wylosowa³a Maria Paw³owska, zam.
w Czarnymlesie. Nagrodê wysy³amy poczt¹.
 Nadsy³aj¹c rozwi¹zanie nie zapomnijcie po-
daæ swojego adresu i koniecznie napiszcie ile
macie lat.

Rebus

Rusz g³ow¹
Mam dla Was nowe zadania z nagro-

dami i nie dajcie siê misiom.
A�KA

Logogryf wakacyjny
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DOBRY
CZ£OWIEK

- Witaj, Piotrusiu! - zawo³a³a babcia, staj¹c w
progu i k³ad¹c na pod³odze dwie czarne tor-
by. - Babcia! Babcia! Babcia przyjecha³a! -
ucieszy³ siê ch³opiec i czym prêdzej podbieg³
do babci, aby pozwoliæ siê wy�ciskaæ.
Z pokoju wysz³a mama, a zaraz za ni¹ tata.
- Dlaczego nie powiedzia³a�, ¿e przyjedziesz
wcze�niej? - zapyta³ tatu�, pomagaj¹c zdj¹æ
babci p³aszcz. - Wyszed³bym po ciebie na
dworzec.
- Nie chcia³am wam g³owy zawracaæ - rzek³a
babcia. - Po za tym, co to ja rady sobie sama
ju¿ nie dam? - zapyta³a dziarsko.
- Od lat ze wszystkim
sobie �wietnie da-
jesz radê - stwierdzi-
³a mamusia. - Po-
zwól wiêc, ¿e cho-
cia¿ herbaty gor¹cej
ci zrobiê.
- Mo¿e byæ herbata - zgodzi³a siê babcia. -
Przyjecha³am tylko na dwa dni. Chcia³abym
podarowaæ co� Piotrusiowi. No, ale najpierw
to ja muszê wiedzieæ, czy mój wnuk jest do-
brym cz³owiekiem?
- Czy ja jestem dobrym cz³owiekiem? - po-
wtórzy³ za babci¹ zdumiony Piotru�. - Oczy-
wi�cie babciu - odpar³ po chwili. - Nic z³ego
ostatnio nie zrobi³em.
- Zobaczymy. Je�li jeste� dobrym cz³owie-
kiem, dostaniesz ode mnie zegarek po dziad-
ku, ten, który zawsze tak bardzo ci siê podo-
ba³ - powiedzia³a babcia. - Twój dziadek by³
bardzo dobrym cz³owiekiem, dlatego musisz
byæ godzien tego, by móc go nosiæ.
- Babciu jestem pewien, ¿e zas³ugujê na nie-
go! - zawo³a³ uradowany Piotru�.
- No dobrze. Pójdziemy teraz na zakupy -
postanowi³a babcia. - Oprowadzisz mnie po
sklepach. Obieca³am dzieciom na wsi, ¿e
przywiozê im kilka rzeczy - to mówi¹c siê-
gnê³a do torebki i wyjê³a z niej kartkê. - O,
mam listê! Wszystko zapisa³am.
- Babciu - zmartwi³ siê Piotru�. - A nie mo-
¿esz i�æ sama? Umówi³em siê z ch³opakami,
¿e pogramy w pi³kê.
- Nie! - babcia by³a stanowcza. - Pójdziemy
razem.
Piotru� nie mia³ wyj�cia. Za³o¿y³ kurtkê i uda³
siê z babci¹ na przystanek autobusowy. By³
jednak tak z³y, ¿e w autobusie rozsiad³ siê
wygodnie i nie wsta³ nawet wtedy, gdy obok
stanê³a staruszka.
Na domiar wszystkiego, gdy wysiadali ta
sama staruszka zahaczy³a torb¹ o drzwi i ca³a
zawarto�æ wypad³a na chodnik.
- Trudno - pomy�la³ Piotru�. - Kto� inny po-
mo¿e jej to pozbieraæ. Ja nie mam czasu.
Je�li babcia szybko zrobi zakupy, to mo¿e
zd¹¿ê pograæ z ch³opakami w pi³kê.
Babcia jednak zatrzyma³a siê i pomog³a sta-
rowince w³o¿yæ z powrotem wszystko do tor-
by. Spojrza³a przy tym na Piotrusia tak jako�
dziwnie.
W domu handlowym Piotru� bardzo siê roz-
pycha³, ¿eby tylko wszystko by³o szybciej.

- Przeczytaj mi, kochanie, ile to kosztuje? -
babcia poda³a Piotrusiowi granatowy sweter.
- Nie wziê³am okularów. Nic nie widzê.
- Nie widzisz babciu, bo tu nie ma przyklejo-
nej ceny - zniecierpliwi³ siê ch³opiec.
- To mo¿e mi³a pani ekspedientka znajdzie
nam cenê w tej maszynie, któr¹ nazywacie
komputerem? - wpad³a na pomys³ babcia.
Piotrusiowi wcale siê to nie spodoba³o. Wie-
dzia³, ¿e mo¿na tê cenê odszukaæ, ale wie-
dzia³, ¿e mo¿e to trwaæ bardzo d³ugo.
- Babciu - powiedzia³ wiêc. - Ten sweter jest
bardzo brzydki - sk³ama³. - We� inny, ³adniej-

szy i z przyklejon¹ cen¹.
Gdy ju¿ babcia zrobi³a
wszystkie zakupy ze
swojej listy, Piotru� pê-
dzi³ ile si³ w nogach do
drzwi wyj�ciowych.
- Piotrek! - zawo³a³a za
nim. - Poczekaj!

Ch³opiec stan¹³ i obejrza³ siê za siebie. Bab-
cia sta³a po�rodku hali, trzymaj¹c za rêkê
ma³¹, przestraszon¹ i zap³akan¹ dziewczyn-
kê.
- Zgubi³a siê - rzek³a, gdy Piotru� podszed³
bli¿ej. - Musimy znale�æ jej rodziców.
Tego by³o ju¿ za wiele! Czy babcia musi wy-
szukiwaæ w t³umie wszystkich, którzy potrze-
buj¹ pomocy? Czy nie lepiej poprosiæ kogo�
innego, ¿eby siê zaj¹³ tym rozbeczanym
brzd¹cem? Co to j¹ wszystko obchodzi?
Przecie¿ w sklepie jest t³um ludzi. Niech kto�
inny to zrobi! I Piotru� nad¹sany i niezado-
wolony, bo w³a�nie straci³ nadziejê, ¿e jesz-
cze dzi� pokopie pi³kê z kolegami, popatrzy³
na babciê i rzek³:
- Rób, co chcesz. Ja tu na ciebie poczekam.
Babcia odnalaz³a rodziców ma³ej dziewczyn-
ki, a tu¿ przed powrotem do swojego domu
przytuli³a Piotrka mocno i zapyta³a:
- Czy nadal uwa¿asz, ¿e jeste� dobrym cz³o-
wiekiem?
- Oczywi�cie babciu - odpowiedzia³ ch³opiec.
- Nic z³ego nie zrobi³em - doda³.
- A co dobrego zrobi³e�? - babcia badawczo
spojrza³a na wnuka.
To pytanie zaskoczy³o Piotrusia. Sta³, patrzy³
na babciê i nic nie odpowiedzia³.
- Na zegarek bêdziesz musia³ jeszcze trochê
poczekaæ - rzek³a babcia. - Mo¿e za rok bê-
dziesz ju¿ gotów.
- Dopiero za rok? - zdziwi³ siê Piotru�.
- Nie martw siê - u�miechnê³a siê do wnuka.
- Póki co, dostaniesz ode mnie inny prezent i
poda³a Piotrusiowi obrazek oprawiony w ram-
kê. Widnia³ tam napis: "Dobry cz³owiek to taki,
który robi dobre rzeczy! A nie taki, który z³ych
nie robi!".
Piotru� zrozumia³ wszystko. Obrazek powie-
si³ nad ³ó¿kiem i obieca³, ¿e za rok, bêdzie
ju¿ godny tego, by nosiæ zegarek dziadka.

BEATA ANDRZEJCZUK

Takie MISIE

Od redakcji: Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy siê s³o-
wem� prowadzonej przez Dom Wydawniczy Rafael
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
7-8/2006

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW

[1] Spec w danym zawodzie [2] Izbica [3]
¯o³nierz piechoty [4] Wg³êbienie na dro-
dze od kó³ pojazdów [5] Uznana i ceniona
literatura [6] Fotel na dr¹¿kach [7] Miejsce
na wystawianie dzie³ sztuki [8] Wymusze-
nie przez gro�bê [9] Cz³owiek pracuj¹cy
kos¹ [10] Szef rz¹du [11] Pokrywka pude-
³eczka, s³oika [12] Prowadzenie samolotu,
lub wycieczki [13] Bufor nieco inaczej [14]
Góralska laska [15] Oklepany frazes, bana³
[16] Pochy³y druk [17] Chwilowy wiatr  [18]
Jeden z Ewangelistów [19] Kuzynka ¿aby
[20] Handlowiec na bazarze

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu.
Te z wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie,
które nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
w³o¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
17. WRZE�NIA 2006 r. Losujemy nagrodê
niespodziankê. PT Autorów rozwi¹zañ pro-
simy o podawanie wieku.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wy-
dania brzmia³o: �DZIÊKI BOGU ZA CZAS
NAUKI�. Nagrodê otrzymuje KATARZYNA
BIELAWSKA zam. w Bydgoszczy, przy ul.
Kleina 7.

Gratulujemy. Nagroda do odebrania w
zakrystii.

O mojej parafii (25)

NASZA OFIARNO�Æ

W poprzednich odcinkach pisa³em o
szybkim tempie budowy naszych obiektów,
zarówno kaplicy, jak i budynku katechetycz-
no-mieszkalnego. Kaplica w zasadzie by³a
stawiana systemem gospodarczym. Taki
system nie by³ ju¿ mo¿liwy przy realizacji
dalszej budowy. Tote¿ ks. Zygmunt Trybow-
ski musia³ zatrudniæ fachowców (murarzy).
Na ich op³acenie potrzebne by³y pieni¹dze,
które pochodzi³y z naszych sk³adek. Oprócz
tego trzeba by³o kupiæ du¿e ilo�ci materia-
³ów budowlanych.

Ju¿ 22 wrze�nia 1985 roku na potrzeby
budowy domu katechetycznego i mieszkal-
nego zakupiono pierwsz¹ partiê 10000 sztuk
ceg³y kratówki i tyle¿ samo bloczków wapien-
nych. W dniu 1 grudnia na budowê trafi³o
4000 sztuk pustaków, tak zwanych �akerma-
nów�.

W lutym 1986 roku urz¹dzono i wyposa-
¿ono w niezbêdny sprzêt pomieszczenia dla
zbrojarzy, 11 marca 1986 zakupiono
pierwsz¹ partiê 3000 kilogramów stali zbro-
jeniowej, a 30 maja dalsze 3000 sztuk ce-
gie³. Potrzeba te¿ by³o wiele ton cementu,
¿wiru itp.

Jednak nasza pomoc to nie tylko z³o¿one
pieni¹dze. Wiele osób przychodzi³o praco-
waæ na budowie po�wiêcaj¹c swój wolny
czas, czy to popo³udnia, czy te¿ urlopy. To
by³ nasz wspólny wk³ad w budowê.

Codziennie od rana pracowali murarze.
Praca ich szybko posuwa³a siê do przodu
dziêki temu, ¿e poprzedniego dnia mieli przy-
gotowany front robót przez parafian - na
rusztowaniach czeka³ materia³ i wykonane
by³y inne potrzebne prace.

Jednak nie tylko budowa trwa³a. Parafia
rozwija³a siê wszechstronnie i potrzeby by³y
wielorakie. 29 wrze�nia 1985 przyjêto no-
wych ministrantów. Z drobnych ofiar tych
ch³opców uda³o siê zakupiæ pierwsz¹ partiê
ko³nierzy ministranckich z ka¿dego z pod-
stawowych kolorów (czerwonego, zielonego,
fioletowego i z³otego). Ministranci w tych ko³-
nierzach s³u¿yli po raz pierwszy przy o³tarzu
w czasie Odpustu parafialnego w dniu 7 pa�-
dziernika 1985 roku. Wiêkszy zakup ko³nie-
rzy i ich uroczyste na³o¿enie nast¹pi³o w dniu
23 listopada 1986 roku. Od tego czasu mie-
li�my ju¿ z ka¿dego koloru po 24 ko³nierze.
W tym te¿ roku parafia mia³a po 4 komplety
podstawowych szat liturgicznych dla kap³a-
nów.

Wspólnota ¯ywego Ró¿añca z w³asnych
sk³adek zakupi³a sztandar, który zosta³ po-
�wiêcony podczas Mszy �w. Rezurekcyjnej
w dniu 23 marca 1986 roku.

W roku 1986, po raz pierwszy w parafii,
przyst¹pi³y dwie grupy dzieci do I Komunii
�w. Pierwsza grupa - 100 osób by³a u I Ko-
munii �w. w Uroczysto�æ Zes³ania Ducha
�wiêtego (18 maja), druga, licz¹ca 126 dzie-
ci, w Niedzielê Trójcy Przenaj�wiêtszej (25
maja). Dzieci z³o¿y³y ofiary, które przezna-
czono na zakup 100 krzese³ do salek kate-
chetycznych.

Na zakoñczenie roku szkolnego dzieci i
m³odzie¿ odbieraj¹ca �wiadectwa z nauki
religii sk³ada³a równie¿ drobne ofiary, za któ-
re zakupiono 40 stolików szkolnych i tabli-
ce.

Dalsze wyposa¿enie salek to równie¿
ofiarno�æ parafian. Stolarze pod kierownic-
twem (dzi� ju¿ nie¿yj¹cego) Jerzego Gertha
wykonali bezinteresownie boazerie w sal-
kach i na korytarzach, za� parafianie - elek-
trycy ofiarowali i za³o¿yli lampy i osprzêt elek-
tryczny.

Pod koniec wrze�nia zelatorka ¯ywego
Ró¿añca pani El¿bieta Ratuszyn, nasza dzi-
siejsza zakrystianka, zmobilizowa³a wspól-
notê, która ofiarowa³a zas³ony okienne.

Tak wiêc niezwyk³a ofiarno�æ parafian z
tego okresu budowy parafii pozwoli³a na roz-
poczêcie nauki religii w nowych pomieszcze-
niach od 12 pa�dziernika 1986 roku.

W tym samym czasie nasz ks. Proboszcz
Zygmunt Trybowski kilkakrotnie wyje¿d¿a³ z
pos³ug¹ duszpastersk¹ do Niemiec i Austrii,
zbieraj¹c ofiary, które przeznacza³ na zakup
niezbêdnych rzeczy.

W dniu 11 listopada 1986 dowiedzieli�my
siê, ¿e mamy pozwolenie na budowê ko�cio-
³a (cdn.)

KFAD

Od autora:
Gdyby, po lekturze kolejnego odcinka, kto�
chcia³ co� dopowiedzieæ do opisywanych
zdarzeñ, bardzo proszê o kontakt.

DORABIANIE KLUCZY
patentowe * podklamkowe * samochodowe *

Gerda * przerabianie wk³adek
(przy dorobieniu 15 kluczy - 1 wk³adka GRATIS)

NAPRAWA OBUWIA
OSTRZENIE NARZÊDZI

DOMOWYCH
no¿yczki  * no¿e  * sekatory

SPRZEDA¯
zamków * k³ódek * akcesoriów elektrycznych

*  baterii (wymiana baterii w zegarkach)

ZAPRASZAMY
od poniedzia³ku do pi¹tku

13.30 - 18.00;

w soboty 9.00 do 13.30

85-796 Bydgoszcz
ul. £ochowskiego 4

(klatka druga przy Agencji PKO BP)

tel. kom. 0 501 404 302
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CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Franciszka £ukaszczyka

w  Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2
Kaplica szpitalna

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 ¿ycze-
nie) NABO¯EÑSTWA: Koronka do Mi³o-
sierdzia Bo¿ego - 14.55; Nowenna do MB
Nieustaj¹cej Pomocy - w ka¿d¹ sobotê
przed Msz¹ �w. o 11.00;  RÓ¯ANIEC 19.00
- (codziennie odmawiany przez pacjentów);
inne okresowe.
ks. Arkadiusz D¹browski SDB (kapelan),

tel. 344-73-96, centrala 343-73-00

Asystencja to uczestniczenie we Mszy �w.
ze �zdrowym� spojrzeniem na chorych: np.
wentylacja, podprowadzanie do Komunii, po-
danie wody, czy odprowadzenie na oddzia³.

Równie¿ gdy kap³an jest sam przy o³tarzu
asystencja jest potrzebna, np. czytanie, po-
danie czego�. Nie bójcie siê! Kto ma trochê
lito�ci dla chorego niech wygospodaruje
czas, choæby raz w tygodniu. Ks. Arkadiusz
i chorzy na pewno siê uciesz¹.

ASYSTENCJA

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

Regionalny Zespó³  Opieki Paliatywnej

DOM SUE RYDER
w Bydgoszczy

ul. Wilhelma Roentgena 3
85-796 Bydgoszcz

KAPLICA
pw. �w. Brata Alberta Chmielowskiego

(odpust w kaplicy 16. czerwca)

POS£UGA DUSZPASTERSKA
(odwiedziny chorych, rozmowy z pacjentami i
ich bliskimi itp.) trwa ka¿dego dnia od 9.00
do 15.00 (oprócz poniedzia³ku) i na ka¿de we-
zwanie.
MSZA �W. sprawowana jest w kaplicy �w. Al-
berta w ka¿d¹ �rodê o 10.30 i w ka¿d¹ nie-
dzielê o 14.15. ks. Wojciech Retman  (kape-
lan), tel. 052 329 00 95 (centrala RZOP-DSR)
oraz  052-323-48-46.

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY

Zróbcie Mu miejsce
Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a to dzieñ, kie-

dy oddajemy cze�æ i szacunek Jezusowi
Chrystusowi, który z mi³o�ci do nas zosta-
wi³ nam siebie w postaci Cia³a i Krwi, aby-
�my karmili siê Nim i umacniali na drodze
do zbawienia. To dzieñ, kiedy Jezus wycho-
dzi w uroczystych procesjach na nasze uli-
ce, osiedla, miejsca pracy, aby nam b³ogo-
s³awiæ, daj¹c szansê na publiczne wyzna-
nie wiary.

Przed Eucharysti¹ ks. Arkadiusz udzie-
la³ Komunii �w. chorym na salach oddzia-
³ów szpitala, a towarzyszy³ mu pan Hen-
ryk, �piewaj¹c znane pie�ni przy akompa-
niamencie akordeonu . Swoj¹ asystencj¹
sprawi³  chorym wiele rado�ci, a �piew w³¹-
czali siê chorzy i ich najbli¿si. Czêsto �pie-
wowi towarzyszy³o wzruszenie i nadzieja.

W tym roku po raz pierwszy w historii
Centrum  Onkologii procesja przesz³a ko-
rytarzami szpitala. Po Eucharystii celebro-
wanej przez ksiê¿y salezjanów - ks. Jarka
i ks. Arkadiusza uformowa³a siê procesja,
w której Pan Jezus by³ niesiony w asy�cie
wielu piêknych obrazów i tablic z has³ami,
które nie�li pacjenci.

"Eucharystia �ród³em i szczytem ¿ycia" -
to s³owa z obrazu przedstawiaj¹cego Je-
zusa w Monstrancji, wskazuj¹ce gdzie
mamy czerpaæ si³ê do kroczenia za Jezu-
sem.

PROCESJA, PRYMICJE, ...
W CENTRUM ONKOLOGII

Wielk¹ wymowê mia³ obraz Jezusa Mi-
³osiernego ze s³owami "Mi³osierdzie Bo¿e,
tajemnico niepojêta - ufamy Tobie" - w tym
szczególnym miejscu cierpienia i dzia³ania
Mi³osierdzia Bo¿ego.

Procesja zatrzymywa³a siê przy symbo-
licznych o³tarzach, przy których krótkie s³o-
wa refleksji nawi¹zywa³y do czytanych frag-
mentów Ewangelii, by³y wyg³oszone przez
kap³anów.

Tablice ze s³owami "¯al mi tego ludu",
"Zostañ z nami, Panie", "Aby mi³o�æ w nich
by³a, a Ja w nich", "Bierzcie i jedzcie" - za-
czerpniête z Ewangelii, pobudza³y do re-
fleksji i spojrzenia na swoje ¿ycie.

W�ród wielu obrazów przedstawiaj¹cych
Matkê Bo¿¹, która ca³e ¿ycie by³a przy
Chrystusie, id¹c za Nim, by³ wymowny ob-
raz Jezusa pukaj¹cego do bloku mieszkal-
nego ze s³owami Jana Paw³a II "Otwórzcie
drzwi Chrystusowi".

Po �piewie hymnu wielbi¹cego Pana
Boga "Ciebie Boga wys³awiamy" wszyscy
otrzymali uroczyste b³ogos³awieñstwo Naj-
�wiêtszym Sakramentem.

Z wielk¹ moc¹ prowadzony by³ �piew pod
przewodnictwem pana Henryka, graj¹ce-
go na akordeonie. W procesji sz³o bardzo
du¿o chorych i cz³onków ich rodzin.

Barej Adam
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Wiele dzia³o siê znów w kaplicy i wokó³
niej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

15. czerwca 2006 przesz³a korytarzami
Centrum uroczysta procesja eucharystycz-
na. Celebracji przewodniczy³ ks. Arkadiusz
D¹browski - kapelan Centrum oraz liczni
pacjenci i ich najbli¿si. Tradycyjnymi �o³ta-
rzami� na procesji by³y przygotowane �przy-
stanki�, które zdobi³y okoliczno�ciowe na-
pisy (wiêcej patrz tekst ni¿ej).

20 czerwca br. o 15.00 zosta³a odprawio-
na w szpitalnej kaplicy Msza �w. prymicyj-

na ks. Adama ¯bikowskiego (SDB), któr¹
u�wietni³a animacja muzyczna Alicji Powa-
³owskiej, Krystiana Rosza, Bogumi³y Kren-
ca i Edyty Radkiewicz.

Na zakoñczenie neoprezbiter udzieli³
zgromadzonym prymicyjnego b³ogos³a-
wieñstwa. Po celebracji w kaplicy odby³ siê
mini koncert w sali konferencyjnej Centrum.

Z trosk¹ przyjêli�my wiadomo�æ o cho-
robie ks. kapelana Arkadniusza. ¯yczymy
Mu szybkiego powrotu do zdrowia.

REDAKCJA

X LAT HOSPICJUM
W CENTRUM ONKOLOGII

Z okazji jubileuszu X-lecia istnienia i dzia-
³ania Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, w
dniach 21 - 22  wrze�nia 2006 roku, odbê-
dzie siê konferencja na temat: "WYZWA-
NIA DLA OPIEKI PALIATYWNEJ W XXI
WIEKU" - opieka paliatywna dla pacjentów
z chorobami nowotworowymi i przewlek³y-
mi, psychoneurologia wieku podesz³ego,
domowe leczenie respiratorem.

Organizatorami konferencji s¹ Dom Sue
Ryder w Bydgoszczy i Bydgoskie Towarzy-
stwo Opieki Paliatywnej.

Obrady bêd¹ odbywaæ siê w Auditorium
Novum Akademii Techniczno-Rolniczej w
Bydgoszczy przy Al. S. Kaliskiego 7.

Szczegó³owe informacje mo¿na znale�æ
w internecie pod adresem:

www.konferencja.domsueryder.pl

Termin zg³oszeñ up³ywa dnia 17. sierp-
nia 2006 roku.

ORGANIZATORZY



Winoro�l w³a�ciwa (³ac. Vitis vinifera)
To krzew (na rys. ga³¹zka z kwiatem i owo-

cami), najszlachetniejszy ze wszystkich ro-
�lin, które zosta³y stworzone. Tak niezwyk³a,
¿e jej pochodzenie nie jest znane. Uprawia-
na od niepamiêtnych czasów. Zdaje siê spe-
cjalnie umi³owana przez Pana, poprzez da-
nie jej niezwyk³ego znaczenia czy to w Bi-
blii, czy w �wiêtej liturgii naszej wiary.

Pnie siê winoro�l do 10 m wysoko. Koro-
winê ma bruzdowan¹, ga³¹zki brunatne. Li-
�cie pojedyncze, 3-4 klapowe, piêciok¹tne
lub okr¹g³awo sercowate. Kwiaty obup³cio-
we, zielono ¿ó³tawe, pachn¹ce. Kwitnie w
czerwcu. Owocem jest jagoda: zielona lub
fioletowa, s³odka lub kwa�na.

My korzystamy z jagód i li�ci. Zawieraj¹
one kwas winowy, jab³kowy, cukry, garbniki,
flawonidy, sole mineralne, pektyny i antocy-
jany. Li�cie stosowaæ mo¿na jako �rodek mo-
czopêdny, czyszcz¹cy krew i przeciw krwo-
toczny. Z owoców wyrabia siê oko³o 25 ty-
siêcy rodzajów win. Wina bia³e dzia³aj¹ mo-
czopêdnie i jako lek s¹ stosowane w scho-
rzeniach nerek. Wina czerwone lecz¹ nie-
które schorzenia przewodu pokarmowego i
jamy ustnej. Rodzynki dzia³aj¹ od¿ywczo i
rozwalniaj¹co. Z jagód prócz win przyrz¹dza
siê soki, powid³a, konfitury, kisiele, marmo-
lady i..., i mo¿na by jeszcze wymieniaæ i wy-
mieniaæ. Winoro�l wymaga ciep³a i troskli-
wej opieki ogrodnika, wtedy potrafi siê od-
wdziêczyæ darami, jakie w sobie zawiera.
Ro�lina ta jest uprawiana w ogródkach przy-
domowych i dzia³kowych.

Krzew winoro�li, �le u¿yty mo¿e byæ przy-
czyn¹ problemów. Nadmiar wina to mar-
sko�æ w¹troby i opilstwo, a nie rado�æ ¿ycia
i zdrowie. Po�wiêcono tej ro�linie wiele pra-
cy, opisano w ogromnej ilo�ci ksi¹g. Te parê
zdañ, to tylko uk³on w stronê tej ro�liny, ¿e
jest, ¿e ro�nie w naszym otoczeniu i uboga-
ca szatê ro�linn¹ naszej parafii.

MAREK

WINORO�L
DRZEWA NASZEJ PARAFII
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Mamy za sob¹ juz �sam �rodek� lata, ale
trwa czas wakacji, urlopów, czas zwany
czêsto �okresem ogórkowym�. Wielu z nas
musi jednak pracowaæ, w tym tak¿e rolni-
cy, którzy trudz¹ siê przy zbiorze zbó¿, by-
�my wszyscy mieli pod dostatkiem chleba.

Spróbujmy jednak spojrzeæ na chleb
oczami wiary. Pan Jezus nauczy³ nas piêk-
nej modlitwy zwanej Modlitw¹ Pañsk¹, a
popularnie "Ojcze nasz". Odmawiaj¹c jej
s³owa w czwartej, z siedmiu zawartych w
niej pró�b, mówimy: Chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj.

Jezus w swych naukach czêsto k³ad³ na-
cisk na fakt, by nie przywi¹zywaæ siê nad-
miernie do dóbr doczesnych, by nie dbaæ
zbytnio o to co bêdziemy jedli, pili, czym
siê przyodziewali. A tu taka modlitwa i pro�-
ba o chleb powszedni.

O chleb powszedni prosimy Ojca - tego,
który da³ nam ¿ycie. Zatem Ojciec nie mo¿e
nam odmówiæ równie¿ pokarmu koniecz-
nego do ¿ycia. Zauwa¿my te¿, ¿e Pan Je-
zus nakazuje nam prosiæ �chleba naszego
daj NAM dzisiaj�. Nie prosimy wiêc tylko o
chleb dla siebie, lecz  dla wszystkich. Cho-
dzi wiêc o chleb dla wielu.

Jest na �wiecie wieleg³odu z powodu bra-
ku chleba. Wzywa wiêc nas - nasz Ojciec,
do wspólnej odpowiedzialno�ci za braci.
Wzywa do dzielenia siê chlebem nie z przy-
musu, ale z mi³o�ci, by obfito�æ u jednych
mog³a zaradziæ potrzebom innych.

Warto w tym momencie wspomnieæ o
zwyczaju modlitwy przed jedzeniem i b³o-
gos³awieñstwie pokarmów. �wiêty Igna-
cy Loyola mawia³: Módlcie siê tak, jakby
wszystko zale¿a³o od Boga, a pracujcie tak,
jakby wszystko zale¿a³o od Was.

Czwarta pro�ba Modlitwy Pañskiej o
chleb odnosi siê tak¿e do innego rodzaju
chleba.

Zauwa¿my, ¿e dzi� dla wielu ¿yj¹cych nie
jest przykro�ci¹ brak chleba, ale g³ód du-
chowy. Chrze�cijañski sens czwartej pro�-
by Modlitwy Pañskiej o �chleb powszedni�
dotyczy wiêc te¿ potrzeby innego chleba -

DEFICYT CHLEBA
MEDYTACJE W CZASIE WAKACJI I ZBIORÓW

Chleba ¯ycia. Przypomnijmy sobie s³owa
Jezusa: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek,
ale ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych. Ten Chleb, to S³owo Bo¿e przyj-
mowane z wiar¹, to Cia³o Chrystusa przyj-
mowane w Eucharystii. Piêknie o tym Chle-
bie pisa³ Jan Pawe³ II w Swej Encyklice
"Ecclesia de Eucharistia", która ukaza³a siê
w 2003 roku.

Warto przypomnieæ sobie te s³owa, któ-
re w wielu przypadkach s¹ Jego osobisty-
mi prze¿yciami. Jest to �wiadectwo spotka-
nia, �wiadectwo codziennego przybli¿ania
siê do "daru i tajemnicy", które Chrystus
pozostawi³ nam w Chlebie i Winie.

S³owa Jezusa: Chlebem, który Ja wam
dam, jest cia³o Moje - wywo³a³y poruszenie
w�ród ¯ydów. Sprzeczali siê miêdzy sob¹,
bo ta prawda przekracza³a ich sposób ro-
zumowania. Dla nas, którzy od dzieciñstwa
wzrastamy w wierze Ko�cio³a i tajemnicy
Eucharystii, byæ mo¿e problem ten nie ist-
nieje, a trudno�ci¹ staje siê co innego. Nie-
raz stoimy wobec pokusy jakiego� przyzwy-
czajenia siê do tej Tajemnicy.

Gdy patrzymy na tych, którzy po przyjê-
ciu Jezusa Eucharystycznego "chowaj¹"
twarz w d³oniach, lub gdy sami czynimy
podobnie, czujemy, ¿e w tym momencie
dzieje siê co� zupe³nie niezwyk³ego. Dzie-
je siê co�, czego w ¿aden sposób nie po-
trafimy opowiedzieæ, bo w tym momencie
Bóg przychodzi do cz³owieka. Przychodzi i
jednoczy siê z nim, by cz³owiek móg³ siê
zjednoczyæ z Bogiem.

Pamiêtajmy o tym zawsze, gdy odmawia-
my modlitwê Ojcze nasz, gdy posilamy siê
codziennym pokarmem, oraz zawsze, gdy
siêgamy po Pokarm, który daje nam Bóg,
bo kto po¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wie-
ki.

Tak oto chleb powszedni z Chlebem Eu-
charystycznym stanowi¹ o dostatku nas
¿yj¹cych w drodze do Ojca.

KFAD

Struganie ...
Siedzi baca przed chatk¹. Przed bac¹ kloc drewna i pojedyncze wiórki. Przechodzi

turystai pyta:
- Baco! Co tam strugacie?
- Ano, có³enko sobie strugom.

Turysta poszed³. Nastêpnego dnia rano przechodzi tamtêdy i widzi bacê. Baca siedzi
przed klockiem drewna i go struga. Przed bac¹ spora górka wiórów. Turysta pyta:

- Baco! Co tam strugacie?
- Ano, stylisko do ³opaty sobie strugom.

Nastêpnego dnia: Baca siedzi przed chatk¹, w rêkach trzyma drewienko, przed nim
pe³no wiórów, tak ¿e ledwo bacêwidaæ. Ten sam turysta pyta:

- Baco! Co teraz strugacie?
- Jak nic nie spiepse, to wyka³acke...



Ludzie z pomnika (99)

Urodzi³ siê 10 maja 1900 roku w Witko-
wie w powiecie gnie�nieñskim. By³ synem
Piotra - miejscowego lekarza, oraz Kazi-
miery z domu Klepaczewska.

Szko³ê Powszechn¹ ukoñczy³ w swej ro-
dzinnej miejscowo�ci, za� do �redniej
uczêszcza³ w Bydgoszczy. Nie ukoñczy³ jej
jednak, bo w po³owie 1919 roku przerwa³
naukê i nielegalnie przekroczy³ liniê frontu
polsko-niemieckiego na odcinku wielkopol-
skim. Na terenie Wielkopolski jako ochot-
nik wst¹pi³ do formowanego tam 68 Pu³ku
Piechoty Wojska Polskiego.

Jako ¿o³nierz uczestniczy³ w zajmowa-
niu przekazanego Polsce na mocy Trakta-
tu Wersalskiego Pomorza Gdañskiego. Po
unormowaniu siê sytuacji na Pomorzu bra³
udzia³ w wojnie polsko - bolszewickiej.

W dniu 22 grudnia 1920 roku zosta³ zde-
mobilizowany w stopniu podporucznika i
powróci³ do Bydgoszczy. Od stycznia 1921
roku zapisa³ siê na kurs dla by³ych ¿o³nie-
rzy w Gimnazjum w Toruniu i tam w dniu
10 czerwca 1921 roku zda³ maturê.

W latach 1921 - 1926 studiowa³ chemiê
na Uniwersytecie Poznañskim, gdzie uzy-
ska³ tytu³ magistra i ukoñczy³ przygotowaw-
czy kurs pedagogiczny.

W roku szkolnym 1926/27 rozpocz¹³
pracê jako nauczyciel kontraktowy w Miej-
skim Gimnazjum Matematyczno - Przyrod-
niczym imienia Miko³aja Kopernika w Byd-
goszczy. Ci¹gle dokszta³caj¹c siê w zawo-
dzie nauczyciela szkole tej pozosta³ wier-
ny do koñca lat miêdzywojennych.

W roku 1930 zda³ przed Pañstwow¹ Ko-
misj¹ Egzaminacyjn¹ w Poznaniu egzamin

JERZY
PISKORSKI

przyznaj¹cy mu uprawnienia do nauczania
chemii i mineralogii jako przedmiotów pod-
stawowych i fizyki jako przedmiotu dodat-
kowego w �rednich szko³ach ogólnokszta³-
c¹cych.

Dyrektor szko³y prof. dr Antoni Ga³ecki
powierzy³ mu prowadzenie i (ewentualne)
unowocze�nienie laboratorium i pracowni
chemicznej. Piskorski zabra³ siê ochoczo
do pracy. W miêdzyczasie wykona³ w szkol-
nym laboratorium samodzieln¹ pracê na-
ukow¹, któr¹ przedstawi³ do zatwierdzenia
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Poznañ-
skiego. Zosta³a ona szczególnie wysoko
oceniona przez profesora doktora Karola
Wójcika z tego¿ Wydzia³u. Koñczy³ siê jed-
nak okres kontraktu i Piskorski zwróci³ siê
do Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Pozna-
niu o ewentualne przed³u¿enie go. Do tej
pro�by dyrektor szko³y do³¹czy³ opiniê,
w której pisa³:

Jerzy Piskorski ucz¹c w tutejszym gim-
nazjum przez 4 lata posiad³ ju¿ ogromn¹
praktykê w nauczaniu chemii i fizyki, a jego
pracê nauczycielsk¹ uznaæ nale¿y jako bar-
dzo owocn¹ ... Zw³aszcza za� trzeba jego
pracê w pracowni chemicznej nazwaæ wy-
soce warto�ciow¹, a to nie tylko jako pra-
cê ko³o utrzymania i doprowadzenia tej¿e
pracowni do wzorowego porz¹dku, nie tyl-
ko co do nadzwyczaj umiejêtnego i sumien-
nego prowadzenia æwiczeñ chemicznych,
ale przede wszystkim do ustawicznego roz-
woju pracowni. Pracownia prowadzona pod
jego kierownictwem przez 4 lata sta³a siê
wzorow¹ ma³¹ wytwórni¹ chemiczn¹ z no-
woczesnym laboratorium. Wszystko to
uczyni³ w³asnym sumptem mimo trudnych
warunków finansowych.

Odpowiedzi¹ na tak¹ opiniê by³o powo-
³anie go z dniem 1 lutego 1934 roku na sta-
nowisko nauczyciela etatowego w Gimna-
zjum Matematyczno-Przyrodniczym w Byd-
goszczy. Przydzielono mu tak¿e mieszka-
nie przy ulicy Senatorskiej (dzi� Chodkie-
wicza).

Jerzy Piskorski oprócz pracy w macie-
rzystej szkole uczy³ te¿ chemii i fizyki jako
nauczyciel dochodz¹cy w Miejskim Gimna-
zjum Kupieckim, oraz w I Pañstwowym
Gimnazjum imienia Józefa Pi³sudskiego w
Bydgoszczy. W ramach prac pozalekcyj-
nych opiekowa³ siê w Gimnazjum Miejskim
ko³ami: Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Prze-
ciwgazowej, oraz Ligi Morskiej i Kolonial-
nej, a w Gimnazjum Kupieckim prowadzi³
po 2 godziny tygodniowo zajêcia Kó³ka M³o-
dych Chemików. Spo³ecznie udziela³ siê te¿
w kole miejskim Polskiego Zwi¹zku Za-
chodniego.

 W roku 1938 powierzono mu tak¿e kie-
rownictwo grupy metodycznej chemii w
szko³ach bydgoskich. Z tej racji we wrze-
�niu 1938 roku reprezentowa³ nasze mia-
sto na zje�dzie chemików polskich w Wil-
nie.

Aresztowany zosta³ przez Gestapo w
domu w dniu 16, lub 17 pa�dziernika 1939
roku i osadzony w obozie dla internowa-
nych Polaków w koszarach 15 PAL- u przy
ulicy Gdañskiej. Rozstrzelany zosta³ w for-
doñskiej Dolinie �mierci w du¿ej grupie
bydgoskich nauczycieli w dniu 1 listopada
1939 roku.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika Bydgoska, Tom XV, TMMB Byd-
goszcz 1993, * Informacje pani Jadwigi U.
z Bydgoszczy
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BIEG ULICZNY
DLA ZDROWIA I PAMIÊCI

Parafialny Klub Sportowy "Wiatrak" w
Bydgoszczy organizuje Bydgoski Bieg Ulicz-
ny Pamiêci Bohaterskich Ofiar w 67 roczni-
cê wybuchu II Wojny �wiatowej, który odbê-
dzie siê 24 wrze�nia 2006 roku. Start do Bie-
gu odbêdzie siê ze Starego Rynku w Byd-
goszczy o godzinie 10.00 .

Trasa biegu wiedzie ulicami: Stary Rynek,
Mostowa, Focha, Gdañska, Kamienna, k³ad-
ka nad torami, Inwalidów, Lewiñskiego
(chodnik), Akademicka, Berlinga, Fiedlera,
Twardzickiego, Bo³tucia i Fordoñska Dolina
�mierci. Meta znajduje siê tradycyjnie u stóp
pomnika w Dolinie.

Zaproszenie do objêcia honorowego pa-
tronatu nad biegiem skierowali�my do Or-
dynariusza Diecezji Bydgoskiej, Prezyden-

ta Bydgoszczy i Wojewody Kujawsko -Po-
morskiego.

Oprócz propozycji zdrowego stylu ¿ycia,
pragniemy równie¿ uczciæ pamiêæ pomordo-
wanych w czasie II wojny �wiatowej.

Bieg ma charakter otwarty i odbêdzie siê
w dwóch kategoriach: kobiety i mê¿czy�ni.
Uczestnikiem mo¿e byæ ka¿da osoba, która
ukoñczy³a 15 lat, nie ma przeciwwskazañ
lekarskich do nadmiernego wysi³ku i z³o¿y³a
u Organizatora zg³oszenie udzia³u w zawo-
dach w terminie do 20 wrze�nia 2006 r. Dru-
ki "Zg³oszenia udzia³u w biegach" mo¿na
odbieraæ u organizatora, pod adresem: PKS
"Wiatrak", ul. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz.

Iwona Eichstaedt
Prezes PKS �Wiatrak�



Kompendium (9)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

3 czerwca 2006
Oliwia Magdalena Karwacka

ur. 07.04.2006
10 czerwca 2006

Agata Wasik
ur. 24.12.2005

11 czerwca 2006
Julia Wiktoria Sikorska

ur. 11.02.2006
Julia Anna Matlakowska

ur. 09.04.2006
25 czerwca 2006

Aleksandra Janasiñska
ur. 23.03.2006

Natalia Anna Kwa�niewska
ur. 14.01.2006

Kaja Urban
ur. 04.01.2006

Kamil Jan Sikora
ur. 30.03.2006

Hubert Jan Bia³kowski
ur. 15.02.2006

Julia Maria Orzechowska
ur. 09.04.2006
9 lipca 2006

Damian Szychowski
ur. 03.05.2006

Marta Schneider
ur. 27.04.2006
Maja Czy¿ak

ur. 14.03.2006
Igor Jacek Migdalski

ur. 20.04.2006
Julia Le�niewska

ur. 21.02.2006
Antonina Wieczorek

ur. 15.03.2006
Wojciech Krzysztof Ciechanowski

ur. 31.05.2006

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

Redakcja �Na o�cie¿� postanowi³a przybli¿yæ Czytelnikowi wszyst-
kie podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu
Ko�cio³a Katolickiego. Oto kolejna czê�æ

DZIA£ DRUGI

WYZNANIE WIARY CHRZE�CIJAÑSKIEJ (2)

WIERZÊ

33. Co to s¹ Symbole wiary?

S¹ u³o¿onymi formu³ami, nazywanymi równie¿ "wyznaniami wiary" lub
"Credo", za pomoc¹ których Ko�ció³ od samego pocz¹tku w sposób
syntetyczny wyra¿a³ i przekazywa³ swoj¹ wiarê, pos³uguj¹c siê jêzy-
kiem normatywnym i wspólnym wszystkich wiernych.

34. Jakie s¹ najstarsze Symbole wiary?

S¹ to symbole chrzcielne. Poniewa¿ chrzest jest udzielany "w imiê
Ojca i Syna, i Ducha �wiêtego" (Mt 28,19), prawdy wiary wyznawane
podczas chrztu s¹ u³o¿one wed³ug ich odniesienia do trzech Osób
Trójcy �wiêtej.  (cdn)

�ród³o: �Kompendium Ko�cio³a Katolickiego�, Jedno�æ, Kielce 2005

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

2 czerwca 2006
Przemys³aw Micha³owski
Kamila Maria Kuzimska

3 czerwca 2006
Anthony Peter Strola Cavaciuti

Joanna Nowakowska
Tomasz Godlewski

Joanna Szczepañska
Andrzej Marcin Szczepañski

Agnieszka Anna Bocian
Pawe³ Ludwik Pu³awski

Ewa Anna Danielek
Rados³aw Jaros³aw Kalinowski
Agnieszka Monika Janowiak

£ukasz Stasiak
Ewa Magdalena Kroll

£ukasz Pawe³ Czarnecki
Ma³gorzata Regina M¹czka

10 czerwca 2006
Tomasz Sobociñski

Kinga Izabela Lewandowska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

Ewa Bukaluk
ur. 4.04.1951 zm. 01.06.2006

Joanna Nowicka
ur. 1.10.1921 zm. 1.06.2006

Tadeusz Ka�mierski
ur. 26.01.1925 zm. 2.06.2006

Ferdynand Kabaciñski
ur. 22.08.1929 zm. 7.06.2006
Miros³aw Edmund Jaworski

ur. 11.12.1956 zm. 11.06.2006
Ryszard Marian Dubiñski

ur. 3.01.1043 zm. 19.06.2006
Ryszard Andrzej Solarski

ur. 28.11.1953 zm. 22.06.2006
Krzysztof Marachowski

ur. 26.06.1972 zm. 22.06.2006
Andrzej Jan B¹czkowski

ur. 13.12.1948 zm. 23.06.2006
Kinga Osesek

ur. 12.02.1948 zm. 29.06.2006
Krystyna Teresa Antczak

ur. 21.04.1939 zm. 30.06.2006
Maria Rybarczyk

ur. 8.09.1955 zm. 01.07.2006
Stefan Rybicki

ur. 27.03.1922 zm. 5.07.2006
Z ksi¹g parafialnych

wg stanu w dniu 10 lipca 2006
spisa³ Krzysztof D.

Wojciech Stanis³aw Okoñski
Magdalena Luftmann

Jaros³aw Rafa³ Kowalski
Agnieszka Anna Gaudziñska

Waldemar Adam Szendel
Milena Czepanko

£ukasz Marcin Szatygo
Maria Gierszyñska
17 czerwca 2006
S³awomir Nowak

Marlena Alicja Brügmann
Pawe³ Wolny

Agnieszka Wieczorek
£ukasz Jakub Kamiñski

Marta Szafert
24 czerwca 2006

Pawe³ Opoñczewski
Katarzyna Weso³owska
Rafa³ Robert Laskowski

Agnieszka Joanna Plewka
Krzysztof Jan Ochman

Beata Agnieszka Zieliñska
Marcin Krzysztof Koz³owski

Paulina ¯ywociñska
Andrzej Adam ¯uralski
Irena Katarzyna Nowak

30 czerwca 2006
Pawe³ Piotr Pop³awski
Paulina Maria Budka

1 lipca 2006
£ukasz Marek Sawicki

Brygida Agnieszka £ukowska
Krzysztof Ratuszny
¯aneta Kapo�ciñska

Przemys³aw Lech Szymañski
Joanna Stasiak

8 lipca 2006
Marek Kornacki

Jagoda Anna Zygiel
Mateusz Arkadiusz Kawa

Karolina Joanna Zimoñska

SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w
czasie niedzielnej Mszy �w. o
13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzice
w Biurze Parafialnym podaj¹c
kandydatów na chrzestnych, tj.
osoby ochrzczone, bierzmowane,
praktykuj¹ce, maj¹ce ukoñczone
16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie
musi to byæ zwi¹zek sakramen-
talny). Zg³aszaj¹c dziecko do
Chrztu �w. trzeba przedstawiæ od-
pis skrócony aktu urodzenia
dziecka z USC. Katecheza odby-
wa siê zawsze przed Chrztem �w.

w sobotê po Mszy �w. o 18.30.
Najbli¿sze terminy Chrztu �w.:
13 i 27 sierpnia oraz 10 i 24
wrze�nia br.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹-
zek ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê
do Biura Parafialnego celem usta-
lenia terminu �lubu i spisania pro-
toko³u na  3 miesi¹ce przed �lu-
bem.

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

INFORMACJE

Co oznacza dla mnie
tre�æ przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu Ko-
�cio³a Katolickiego (KKKK)?

Podczas mszy �wiêtej w niedziele i uroczysto�ci ksi¹dz celebrans
mówi: "Wyznajmy nasz¹ wiarê." Wówczas my, zgromadzeni na Eu-
charystii, wypowiadamy formu³y ujmuj¹ce nasz¹ wiarê: Wierzê w jed-
nego Boga, Ojca wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i ziemi...".
Podstawowe prawdy naszej wiary ujête w "Credo" stanowi¹ Symbol
naszej wiary, Symbol Apostolski.

Symbol Apostolski (Sk³ad Apostolski) jest niezmienny w tre�ci i
s³owach od czasu swego powstania w pierwszych wiekach chrze-
�cijañstwa i ujmuje podstawowe prawdy wiary g³oszone przez Apo-
sto³ów. Od VI wieku zaczêto go recytowaæ podczas mszy �wiêtych,
aby utrzymaæ w Ko�ciele jedno�æ wyznawanej wiary. Recytowali go
nasi przodkowie, którzy przyjêli chrzest, a wiêc Mieszko I, Boles³aw
Chrobry, Królowa Jadwiga i Jan III Sobieski, nasi dziadkowie i pra-
dziadkowie.

Od Soboru Watykañskiego II podczas uroczystej i niedzielnej
mszy �wiêtej recytujemy wyznanie wiary bêd¹ce owocem dwóch
pierwszych soborów powszechnych w Nicei i w Konstantynopolu.
Jest to symbol Nicejsko- Konstantynopolitañski, który powsta³ w IV
wieku naszej ery. Jest on tre�ciowo wspólny z Symbolem Apostol-
skim lecz bardziej szczegó³owy i jest wspólnym Symbolem wiary
wszystkich wielkich Ko�cio³ów Wschodu i Zachodu. (IJP)
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20 czerwca odby³a siê Pielgrzymka do Czêstochowy
i Lichenia. Pielgrzymkê prowadzi³ ks. Proboszcz.
21 czerwca przypada³a X rocznica peregrynacji figury Matki Bo¿ej
Fatimskiej w naszej parafii. Program celebracji obejmowa³ uroczyst¹
Mszê �w. o 18.30 i procesjê z figur¹ MB Fatimskiej w ko�ciele (z
powodu niesprzyjaj¹cej aury) oraz uroczyste b³ogos³awieñstwo. Od
lipca br. Dzieñ Fatimski bêdzie obchodzony 13 dnia miesi¹ca.
22 czerwca zakoñczy³a siê Oktawa Bo¿ego Cia³a. Dzieciom sypi¹-
cym kwiatki ks. Proboszcz przygotowa³ s³odki upominek, za co - tra-
dycyjne ju¿ - zosta³ obsypany p³atkami kwiatów.
30 czerwca o 21.00 odprawiono ostatnie nabo¿eñstwo czerwcowe
przy krzy¿u misyjnym. Piêkna to parafialna tradycja, kontynuowana
przez grupy �wieckich parafian.
9 lipca od 10.00 do 12.00 Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Ko³o
w Bydgoszczy organizowa³o w naszej parafii zbiórkê darów - jako
pomoc dla Polaków mieszkaj¹cych w Gruzji. Wielu parafian z³o¿y³o
dary: odzie¿, �rodki czysto�ci, ksi¹¿ki itp.
Od 21 do 31 lipca w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki pieszej sz³a
do Czêstochowy Grupa Akademicka Przezroczysta. Przewodnikiem
duchowym pielgrzymów by³ ks. Krzysztof Buchholz.
23 lipca by³ specjalnym dniem modlitwy i pokuty w intencji pokoju
na Bliskim Wschodzie.
Od 24 do 30 lipca 2006 roku trwa³a MINI PIELGRZYMKA miêdzy
parafiami Fordonu. 24 lipca przyby³a w ramach I etapu do naszej
parafii z parafii �w. Mateusza. Nazajutrz po Mszy �w. o 18.30 wyru-
szy³a na II etap. Pielgrzymi, którym przewodniczy³ ks. Edmund Si-
korski - proboszcz parafii pw. �w. Mateusza w Bydgoszczy szli do
parafii pw. �w. Marka.
25. lipca przypada³o wspomnienie �w. Krzysztofa. Po Mszach �w. o
8.30 i 18.30 nast¹pi³o po�wiêcenie pojazdów.
Od 26 lipca do 5 sierpnia sz³a do Czêstochowy Parafialna Piesza
Pielgrzymka "Promienista�. Opiekunem pielgrzymów i przewodni-
kiem duchowym by³ ks. Krzysztof Danowski.
1. sierpnia go�cili�my pielgrzymów id¹cych z Gdañska do Czêsto-
chowy w grupie Bia³o-Czerwonej.
14 sierpnia o 16.00 z ko�cio³a parafii NSPJ przy Pl. Piastowskim  w
Bydgoszczy do ko�cio³a pw. �w. Maksymiliana Marii Kolbego na
Osowej Górze wyruszy, w dzieñ mêczeñskiej �mierci �w. Maksymi-
liana, XVII Pielgrzymka Maksymilianowska.
15 sierpnia przypada uroczysto�æ Wniebowziêcia NMP. Po�wiêce-
nie wianków z zió³ i kwiatów, po ka¿dej Mszy �w. Mo¿na przynie�æ
tak¿e owoce i plony z w³asnych dzia³ek. Zapraszamy na nabo¿eñ-
stwo ze �wiecami przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej o 21:00 * 15
sierpnia to tak¿e Dzieñ Wojska Polskiego. Podczas sumy okolicz-
no�ciowe modlitwy w intencji polskich ¿o³nierzy.
8. wrze�nia przypada doroczny odpust w bydgoskiej katedrze, ku
czci patronki diecezji MB Piêknej Mi³o�ci.
24. wrze�nia odbêdzie siê kolejny Bieg Uliczny ze Starego Rynku
do Doliny �mierci. Wiêcej na str. 16.
Trwaj¹ prace przy kolejnych stacjach Golgoty XX wieku w Dolinie
�mierci. Po�wiêcenie stacji odbêdzie siê wkrótce.
Parafialny Zespó³ �Caritas� dy¿uruje w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do
19.00 w Domu parafialnym.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki 9.00-18.00.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne
wspólnoty modlitwa �Ró¿añcowe Jerycho�.
Transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a w niedzielê i �wiêta ze strony
internetowej www.mbkm.pl; s¹ tam te¿ og³oszenia duszpasterskie.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
1E Organ oddechowy u ssaków 2A Turecka metropolia 2H Stamt¹d
s³yszysz S³owo Bo¿e 3E Dziewczyna z piosenki Karin Stanek 4A Wnosi
go panna m³oda 4J Deska Adama Ma³ysza 5D Warzywo z dojrza³¹
g³ow¹ 6A Jednostka napiêcia pr¹du elektrycznego 6K Rodzaj zapiê-
cia 7D Gospodarstwo opata 8A Dokucza nam podczas choroby 8J
Pierwszy cz³on znanego klubu z Mediolanu 9E Nieprzeciêtny k³amca
10A Nowe cia³o niebieskie dla astronoma 10H Pierwsza osoba Trójcy
�wiêtej 11E Wyra¿enie algebraiczne zwi¹zane z funkcj¹

PIONOWO:
A1 Ryba na wigilijny stó³ A8 P³etwonogie, ¿yj¹ w wodzie, a graj¹ w
pi³kê B4 Miasto polskiej piosenki C1 Pochy³o�æ C8 Wadliwy, nie na-
daj¹cy siê do u¿ytkowania wyrób D4 Gra kogo� innego ni¿ jest sam
E1 Dzielnica Warszawy  E7 Królewska siedziba F1 Wzorowy porz¹-
dek F9 Rozrywkowa zabawa towarzyska G3 Wybuch wulkanu H1
Angielska miara d³ugo�ci H9 Czas od 1 stycznia do 31 grudnia J1
Udaje zakochanego J7 W telewizji w parze z foni¹ K4 Brat Moj¿esza
L1 Zbawiony wisielec na krzy¿u L8 Trzech muzyków M4 S³owicze
�piewy N1 Budynek fabryczny N8 Mo¿e byæ jednostajny, lub zmienny.

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(H1, N1, C6, M8, K2, C10)  (J4, F11,
H5, D10, B8, E4, K7)  (A4, H10, J7, C1, L6, M10, F3, K8, L10, G3,
F9, C3)  (F3, J11, G8)  (B2, K5, J2)  (F3, J9, J8, C4, A11, N4, J10)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 17 wrze�nia 2006 roku.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �PRZE-
¯YWAMY X LECIE POBYTU PANI Z FATIMY. MATKO PROWAD�
NAS W ̄ YCIU�. Nagrodê otrzymuje Agnieszka Sprada, zam. w Osiu.
Gratulujemy. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA  WAKACYJNA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

MSZE �WIÊTE W NASZYM KO�CIELE:
w dni powszednie: 7.00 8.30 15.30(*) 18.30

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

(*) - odprawia sie od poniedzia³ku do pi¹tku

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów za listy  i pozdrowie-
nia. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  11. sierpnia 2006 r. Nastêpne
wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  24 wrze�nia 2006 r.

TELEFONY
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, 323-48-35 Biuro Parafialne
323-48-42 ks. Krzysztof Danowski;  323-48-43 ks. Dariusz Weso³ek
323-48-44 ks. Zbigniew Zimniewicz; 323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz
323-48-46 ks. Wojciech Retman

Miesiêcznik Na o�cie¿ Redaguje kolegium, ks. Krzysztof Buch-
holz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Bydgoszcz;
naosc@naosc.lo.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie
parafialnej: www.mbkm.pl) * Materia³ów nie zamówionych redakcja
nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów, skrótów i
redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki
Boskiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy.
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CZAS I GRANICE WOLNO�CI
medytacje o labie i wypoczynku

�Przyjd�cie do mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obci¹¿eni jeste�cie, a Ja was
pokrzepiê ...� ( Mt 11,28)

S¹ to s³owa Ewangelii wg �w. Mateusza
tak bardzo przystaj¹ce do czasu wakacji i
wypoczynku.

Wszyscy w pewnym momencie doznaje-
my uczucia zmêczenia i podlegamy  znane-
mu procesowi tzw. "zmêczenia materia³u",
czyli naszego organizmu. To stwierdzenie
jest jasne i nie podlega chyba ¿adnej  dys-
kusji.

Bóg nie wymaga od nas wysi³ku do ostat-
nich si³. Nie oczekuje od nas by�my przez
ca³e swoje ¿ycie pracowali w pocie czo³a bez
odpoczynku i chwil wytchnienia. Jest wprost
przeciwnie. Bóg mówi ¿eby�my radowali siê
w wypoczywaniu "(...) bo czy jecie czy pije-
cie czy cokolwiek innego czynicie, czyñcie
na chwa³ê Bo¿¹!" Wydaje mi siê, ¿e z tego
króciutkiego zdania wysnuæ mo¿emy dla sie-
bie zaproszenie do odpoczynku s³awi¹cego
Imiê Bo¿e! A jak to jest w rzeczywisto�ci?

Trudna rzeczywisto�æ
W zale¿no�ci od zasobno�ci portfela mo-

¿emy zafundowaæ sobie wypoczynek jaki tyl-
ko zamarzymy - dalekie kraje, lub atrakcyj-
ne miejsca w ojczy�nie, znane dot¹d tylko z
opowiadañ innych, czy z telewizji. Niestety.
W czasie letniej kaniku³y ulice naszych miast
pe³ne s¹ dzieci i m³odzie¿y pozbawionej mo¿-
liwo�ci odetchniêcia w egzotycznych miej-
scach i atrakcyjnego spêdzenia wolnego
czasu.

Rodziców tych m³odych ludzi najzwyklej w
�wiecie na wakacyjne wyjazdy dzieci nie
staæ. M³ody cz³owiek pozbawiony perspek-
tywy wype³nienia du¿ej ilo�ci wolnego cza-
su staje siê ³atwym "³upem" dla patologicz-
nych zachowañ czy negatywnym wp³ywem
grup sekt czy subkultur.

A w nieformalnych grupach czy sektach z
pewno�ci¹ nie odnajdzie sensu i warto�ci
¿ycia. Wystarczy bowiem pospacerowaæ la-
tem brzegiem Brdy, czy innymi ocienionymi
zau³kami Starówki, by spotkaæ mniejsze lub
wiêksze grupki m³odzie¿y bezcelowo b³¹dz¹-
ce i "szlifuj¹ce" bruk ulic. W miejskich zaka-
markach i ustronnych miejscach mo¿na spo-
tkaæ m³ode osoby (i nie tylko m³ode) popija-
j¹ce nie tylko napoje orze�wiaj¹ce.

Przemiany ustrojowe w naszym kraju da³y
ludziom miêdzy innymi wolno�æ i niezale¿-
no�æ. Du¿y procent Polaków (zw³aszcza m³o-
dych) kojarzy wolno�æ z "woln¹ amery-
kank¹".

Wolno�æ, to - my�lenie w kategoriach -
"nikt mi nie bêdzie nakazywa³ jak mam siê
ubieraæ i zachowywaæ. Ja mogê wszystko a
inni niech mnie podziwiaj¹ i akceptuj¹ moj¹
postawê i zachowania". Wolno�æ jest czê-
sto kojarzona z tolerancj¹.

Wed³ug jednego ze s³owników tolerancja,
to "wyrozumia³o�æ, pob³a¿anie dla cudzych
wierzeñ, upodobañ i pogl¹dów, oraz dla cu-
dzego postêpowania".

Co oznaczaj¹ s³owa Jana Paw³a II wy-
powiedziane podczas pierwszej piel-
grzymki do Polski, ¿e: "...cz³owieka nie
mo¿na zrozumieæ bez Chrystusa?�

Raf

Wbrew pozorom, to stwierdzenie nie od-
nosi siê tylko do poziomu komunikacji miê-
dzyludzkiej tu i teraz, ale siêga o wiele dalej
i g³êbiej.

Przede wszystkim odnosi siê do dzie³a
stworzenia a szczególnie dzie³a stworzenia
cz³owieka. Nie jest mo¿liwe poznawanie i
wyja�nianie tego aktu mi³o�ci Trójcy �w. bez
odniesienia jej do Tajemnicy Wcielenia,
¯ycia, Mêki, �mierci i Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Nie sposób te¿ dobrze
odczytywaæ dziejów zbawienia, zawartych w
Starym Testamencie, bez patrzenia na nie
przez pryzmat Osoby naszego Zbawiciela.
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Ta sama zasada dotyczy dziejów Ko�cio-
³a i dziejów ca³ego �wiata. Jezus Chrystus
tajemnic¹ swojej Osoby obejmuje i niejako
zamyka w sobie dzieje cz³owieka od pocz¹t-
ku a¿ do skoñczenia �wiata i tylko w Nim
mo¿liwe jest zrozumienie natury, godno�ci,
pos³annictwa i wiecznego przeznaczenia
cz³owieka, jego niepowtarzalno�ci i wyj¹tko-
wo�ci. S¹ to warto�ci przynale¿ne ka¿demu
cz³owiekowi niezale¿ne od czasu, miejsca,
rasy, koloru skóry, religii, wierzeñ, przeko-
nañ, pogl¹dów, wykszta³cenia, wieku, stanu
zdrowia itp. Ta prawda dotyczy ca³ej ludzko-
�ci (wszystkich czasów), ale tak¿e ka¿dego
poszczególnego cz³owieka od momentu jego
zaistnienia.

Od redakcji:
Masz pytanie? - napisz!

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

Co robiæ?
Zapyta kto�: - "A co mam robiæ kiedy mu-

szê zostaæ w mie�cie i jak poradziæ sobie z
nadmiarem wolnego czasu"? Z przykro�ci¹
stwierdzê, ¿e nie podam tu "z³otej recepty".
Takiej formy wypoczynku, by pasowa³a do
wszystkich, po prostu jeszcze nikt nie wy-
my�li³. Chcê jednak zwróciæ uwagê, ¿e ist-
niej¹ ró¿ne zajêcia, by po¿ytecznie spêdziæ
czas wakacji.

Nie chcê, uchowaj Bo¿e, moralizowaæ, ale
namawiam ka¿dego, kogo na to staæ, by ro-
zejrza³ siê za jak¹� po¿yteczn¹ form¹ spê-
dzenia czasu. Mo¿e to byæ odwiedzenie cho-
rego  krewnego lub s¹siada w szpitalu, po-
moc w zakupach starszej osobie, czy choæ-
by wykonanie od dawna odk³adanych prac.
Mo¿e to byæ te¿ odwiedzenie ciekawych
miejsc w naszym mie�cie, których nie bra-
kuje i postaranie siê o wysi³ek innego spoj-
rzenia na te od dawna znane miejsca, czy
to podczas spaceru, czy jazdy rowerem.
Mo¿e byæ to te¿ skorzystanie z ró¿nych form
zajêæ, które proponuj¹ kluby, towarzystwa

czy inne organizacje. A mo¿e to byæ chwila
zatrzymania siê przy osobie ³owi¹cej wêdk¹.
Mo¿e to byæ te¿ wej�cie do dawno nie od-
wiedzanego ko�cio³a, czy te¿ jednego z
muzeów. A mo¿e warto zajrzeæ do biblioteki
i przeczytaæ jedn¹ z dwana odk³adanych lek-
tur?

Daleki jestem od proponowania gotowych
recept wypoczynku, a jedynie kierujê my�li
osób skazanych na czas nicnierobienia i wol-
no�ci, by kolejnego daru czasu wypoczynku
- nie zmarnowaæ.

Na zakoñczenie
Wakacje, to znakomity czas dla odnowy

nie tylko si³ fizycznych. Je�li kto chce i ma
na to ochotê mo¿e wykorzystaæ czas "laby"
do hartowania ducha i kszta³towania swojej
osobowo�ci.

Wszystkim ¿yczê zatem zdrowia i rado�ci.
I jeszcze jedno. Od Boga wakacji nie ma, bo
czy jecie, czy pijecie, czy wypoczywacie ...

WOJCIECH

KONWÓJ POMOCY
Bydgoskie Ko³o �Wspólnoty Polskiej� nie-

sie pomoc Polakom mieszkaj¹cym w Gru-
zji. Sytuacja w tym kraju jest bardzo ciê¿ka
- Rosja zakrêci³a kurki z gazem, czêsto bra-
kuje pr¹du i wody.

Koordynator akcji - Jerzy Prawdzic -
Ciemno³oñski z pochodzenia jest Gruzi-
nem. Dok³adnie pozna³ potrzeby Polonii -
Najwiêksze zapotrzebowanie jest na koce,
rêczniki, po�ciel, chemiê gospodarcz¹ oraz
ubrania - mowi.

Zorganizowa³, wraz z Kuri¹ Diecezjaln¹
w Bydgoszczy zbiórki darów przy bydgo-
skich ko�cio³ach. Bydgoszczanie s¹ bardzo

ofiarni. Podczas zbiórki przy naszym ko-
�ciele, która odby³a siê 9 lipca br. zabrak³o
miejsca w samochodzie na dary od para-
fian i trzeba by³o ich czê�æ czasowo zde-
ponowaæ w domu parafialnym.

Konwój do Gruzji wyruszy 9 wrze�nia
2006 roku. Do tego czasu, wszyscy, któ-
rzy chc¹ jeszcze pomóc polonii gruziñskiej,
mog¹ dostarczyæ dary do antykwariatu przy
ulicy Gdañskiej 48 w Bydgoszczy.

Organizatorzy czekaj¹ na koce, po�ciel,
odzie¿, obuwie, kosmetyki, chemiê gospo-
darcz¹ oraz dewocjonalia.

ZOFIA PAW£OWSKA




