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Hasło bieżącego wydania brzmi „Czas 
nauki”. Temat ten przedstawiany jest w 
wydaniu w różnych wymiarach. 

Rozmowa miesiąca toczy się z nauczy-
cielem akademickim - dr hab. inż. Markiem 
Bielińskim, profesorem nadzwyczajnym 
Uniwersytetu Technologiczno - Przyrod-
niczego w Bydgoszczy. Pan Profesor był 
przed laty naszym parafianinem, a obecnie 
mieszka poza Bydgoszczą. W rozmowie 
poruszane są dwie grupy spraw, a miano-
wicie te, które dotyczą aktualnie zajmowa-
nego przez Niego stanowiska prorektora 
ds. współpracy z gospodarką i spraw za-
wodowych obejmujących zainteresowania 
naukowe, a także druga część dotycząca 
spraw historycznych i rodzinnych. Warto 
„stracić” trochę czasu, aby dowiedzieć się 
dlaczego opakowania z plastiku dominują 
w naszym życiu gospodarczym, jak i tego, 
co czuje człowiek, którego dziadek został 
zamordowany w Dolinie Śmierci.

Do tematu wiodącego wydania nawią-
zują też teksty:  wspominający dawniejsze-
go nauczyciela, a także o potrzebie nauki 
przez całe życie.

Sporo miejsca w wydaniu zajmują 
bieżące wydarzenia parafialne. Trudno się 
dziwić, skoro w minionym miesiącu odbyły 
się dwa odpusty, gościliśmy dwóch bisku-
pów, zostały poświęcone dwa sztandary i 
był moment, kiedy przy ołtarzu było dwóch 
naszych proboszczów. Zatem przeczytajmy 
choćby słowa kaznodziejów przygoto-
wujących nas do odpustów w czasie dni 
skupienia. Warto.

Są też relacje z dni skupień i jubileuszu 
XX-lecia istnienia i działania braci w grana-
towych płaszczach, których mamy w naszej 
parafii. Chodzi oczywiście o członków To-
warzystwa Świętego Wojciecha. 

Kolejny raz znalazła potwierdzenie opi-
nia, że w naszej parafii trudno się nudzić.

Wspomnę o jeszcze jednym wyda-
rzeniu. Było nim podpisanie umowy 
między Fundacją „Wiatrak” i Marszałkiem 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
na dofinansowanie budowy Domu Jubi-
leuszowego. „Wiatrak” rozwija skrzydła i 
jak dobrze pójdzie to już niedługo okazała 
budowla - pamięci Jana Pawła II i Matki 
Teresy z Kalkuty zacznie tętnić życiem.

Na sam koniec dodam, że minął  
X Dzień Papieski, a przed nami niedziele: 
Hospicyjna i Misyjna, a także pełne zadumy 
listopadowe dni. Warto o tym pamiętać.

Fred

Można nie czytać  ...

str. 1 - jesień na Kalwarii Bydgoskiej Golgocie XX Wieku,  
fot. Mieczysław Pawłowski

w numerze m.in.:
Sanktuaryjny odpust  (s.   7)
Trudna edukacja          (s.   9)
Hospicjum to życie   (s.  11)
Wychowawczyni z powołania  (s.  15)
w następnych numerach:
Święci bydgoscy (cz. 2)
Krzyże - płaskorzeźby
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Proboszczowskie zamyslenia

„Z wysoka Wschodzące Słońce nas na-
wiedzi” (Łk 1, 78). Taki cytat z Nowego Te-
stamentu można przytoczyć obserwując co 
dzieje się w wymiarze duchowym w naszym 
Sanktuarium. Bóg  nas tutaj stale nawiedza!  
Przypomnę odpust sanktuaryjny i parafialny, 
Tydzień Miłosierdzia,  X Dzień  Papieski,  
miesiąc Matki Bożej Różańcowej. Niby 
zwykły i uświęcony tradycją Kościoła ciąg 
zdarzeń roku liturgicznego. Ale w religijnym 
spojrzeniu tajemnica Bożej obecności: On 
jest z nami w każdej sytuacji, zawsze.

Stając się człowiekiem, Syn Boży przy-
szedł, aby nawiedzić każdego człowieka i 
stał się dla każdego – Bramą  życia, Bramą 
zbawienia. Przez tę Bramę człowiek musi 
przejść, jeśli chce znaleźć zbawienie. Każdy 
jest wezwany, by przekroczyć jej próg. 

Dnia 15 września w uroczystość Odpu-
stu ku czci Patronki Naszego Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej zaprosiliśmy do naszej 
świątyni osoby chore, cierpiące i podeszłe-
go wieku. Była okazja do Spowiedzi św. 
do uczestnictwa we Mszy św. połączona z 
możliwością przyjęcia Sakramentu Chorych. 
Wszystkie miejsca siedzące w  świątyni za-
jęte. Atmosfera skupienia i modlitwy.

Św. Jakub pisze: „Choruje ktoś wśród 
was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, 
by się modlili nad nim i namaścili go olejem 
w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie 
dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, 
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpusz-
czone” (Jk 5, 14-15). 

Sanktuarium nasze drugi raz oddaje 
hołd Swej Patronce, przyciskając do serca 

Ewangelię cierpienia, która jest orędziem 
odkupienia i zbawienia. Chorzy, cierpiący, 
osoby samotne i podeszłego wieku zawsze 
byli i są szczególnymi świadkami tej Ewan-
gelii. Nowe czasy oczekują od chrześcijan 
cierpiących tego świadectwa.  

Liczne świadectwa wierności Bogu, 
Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu 
niech z naszego Sanktuarium idą w świat. 
Niech nad każdym z was pochyli się Kró-
lowa Męczenników,  która wprowadza 
nas w samo serce Ewangelii: prowadzi do 
nawrócenia i pokuty, do modlitwy i ufnego 
zawierzenia Bogu.

Piszę te słowa podczas trwającego wła-
śnie 66 Tygodnia Miłosierdzia, który w tym 
roku przeżywamy pod hasłem: „Czyńcie, 
jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15). Tydzień 
ten jeszcze raz zachęca wielu chrześcijan 
byśmy byli jak Dobry Samarytanin,   darząc 
miłością tych, którzy cierpią. Nie wolno 
„przechodzić obok” ludzi dotkniętych cięż-
kim doświadczeniem i chorobą. Trzeba się 
zatrzymać, pochylić nad ich cierpieniem i 
ofiarnie wziąć na siebie część  brzemienia i 
trudności, jakie niesie z sobą.

Nasze Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej 
wskazując na Krzyż Chrystusa niejako 
wprowadza nas w samo serce Ewangelii  
i przynagla   do nawrócenia i pokuty, do 
modlitwy i ufnego zawierzenia Bogu przez 
samarytańską posługę bliźnim.

ks. proboszcz Jan

ewangelia cierpienia

Źle się dzieje, jeśli chrześcijaństwo, nasza religia, 
zwłaszcza w tym kraju nad Wisłą i Odrą dzieli, jeśli kłócimy 
się o symbole religijne, a zapominamy o głębi naszej wiary, 
która każe przebaczyć, pojednać się, która każe kochać.  

Jeśli ktoś, kto myśli inaczej na temat religijnych symboli, 
na temat miejsc pamięci, na każdy inny temat, jest moim 
wrogiem, to powstaje pytanie, czy ja naprawdę jestem 
chrześcijaninem, czy ja naprawdę kocham?

ks. abp Jan Romeo Pawłowski

XXVII Odpust parafialny
7. października 2010 roku, w dniu wspomnienia Matki Bożej Różańcowej, odbyły się 

uroczystości związane z XXVII Odpustem parafialnym, połączone z poświęceniem Sztandaru 
Gimnazjum Nr 5 w Bydgoszczy. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. prałat pułkownik 
Józef Kubalewski Dziekan Pomorskiego Okręgu Wojskowego. 
Kaznodzieja rozpoczął kazanie o Matce strofą wiersza Konstantego Dobrzyńskiego:

Gdy ktoś chce zamknąć 
w jednym tylko słowie 
ogrom swych uczuć do granic ostatka,
niech przyklęknąwszy, to imię wypowie
jedno, jedyne, przenajsłodsze … Matka.

W trakcie Mszy Celebrans, w obecności dyrekcji, pedagogów, rodziców i uczniów, poświęcił 
sztandar Gimnazjum Nr 5 w Bydgoszczy, które przyjęło imię: „BOHATERÓW WRZEŚNIA 
1939 ROKU”. Uroczystości zakończyła pieśń „Boże coś Polskę”.    Imp



Jest pan profesor nauczycielem aka-
demickim i pracownikiem uniwersytetu 
technologiczno-przyrodniczego (utp) 
w Bydgoszczy. nie wszyscy wiedzą, 
jak zorganizowana jest szkoła wyższa. 
Zapytam wprost. Jaka jest na przykład 
struktura utp?
Uniwersytet stanowi siedem wydziałów: Bu-
downictwa i Inżynierii Środowiska, Hodowli 
i Biologii Zwierząt, Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, Rolnictwa i Biotechnologii, 
Telekomunikacji i Elektrotechniki, Zarzą-
dzania, Inżynierii Mechanicznej, a także 
kierownictwo Uczelni: Rektor, Prorektorzy, 
Kanclerz, Kwestor, administracja centralna, 
która ma działy takie jak m.in.: dział dydak-
tyki, nauki, osobowy, współpracy między-
narodowej, współpracy z gospodarką, kwe-
stura. Jest też oczywiście biblioteka oraz 
studium wychowania fizycznego i sportu. 
Warto nadmienić, że według ostatniej oceny 
Ministerstwa dwa wydziały WIM i WIiTCh, 
uzyskały I kategorię, co powinno przełożyć 
się na ich lepsze finansowanie.
Jest pan profesor również aktualnie, z 
wyboru, prorektorem utp ds. współ-
pracy z gospodarką. na czym polega ta 
funkcja?
Najogólniej – to tak, jak wynika z nazwy 
stanowiska. Uczelnie kształcące w zakresie 
nauk technicznych i rolniczych przygotowują 
kadry na potrzeby gospodarki i trudno, żeby 
nasza Uczelnia – w ciągu mijającego obec-
nie sześćdziesięciolecia od jej powołania 
- nie współpracowała z gospodarką. Bez-
pośrednią przyczyną, która spowodowała 
powstanie tego stanowiska była potrzeba, 
by współpraca z gospodarką była bardziej 
efektywna i dla uczelni i dla przemysłu, 
który niewątpliwie potrzebuje współpracy z 
nauką. Poprzez stworzenie nowego stano-
wiska skróciliśmy drogę między gospodar-
ką, a nauką. Pomaga temu wydatnie nowo 
powstały „Dział współpracy z gospodarką” 
i np. niedawno opracowany i wdrożony 
portal internetowy „Nauka i Gospodarka”. 
Można w nim znaleźć problematykę nauko-
wą, jaką poszczególni pracownicy Uczelni 
się zajmują oraz kontakty bezpośrednie do 
poszczególnych osób (adresy, telefony). 
Powiem, że zainteresowanie naszą działal-
nością daleko przekracza granice regionu 
Kujawsko - Pomorskiego. Innym przykła-
dem działania może być organizacja spo-
tkań branżowych i konferencji w tym np. pa-
nel Konferencji Polska 2030 (Gospodarka 
Oparta na Wiedzy) wspólnie z Konfedera-
cją Pracodawców Polskich (2009), czy też 
ostatnio, ogólnopolska konferencja, która 
odbywała się 5 i 6 października tego roku 
w RCI, z udziałem przedstawicieli przemy-
słu branży opakowaniowej, w tym najwięk-
szych firm europejskich, które produkują 
opakowania w Polsce.
współpraca uczelni i gospodarki nieod-

łącznie kojarzy się z działalnością re-
gionalnego centrum Innowacyjności. 
prawda?
Działalność RCI skierowana jest na potrze-
by otoczenia gospodarczego i jako centrum 
przybliża i ułatwia prowadzenie działań in-
nowacyjnych. W tym zakresie udostępnia-
my również pełne zbiory norm i patentów. 
Możemy pochwalić się wysokimi miejsca-
mi w rankingach w zakresie udostępnia-
nia zbiorów norm i patentów (3-miejsce w 
Polsce), jak również liczbą zgłoszonych 
patentów (10-miejsce). Obecnie w ramach 
realizacji II etapu RCI w Uczelni tworzymy 
28 nowoczesnych, specjalistycznych la-
boratoriów badawczych za sumę około 60 
mln. złotych.  Inny, aktualny temat to przy-

znanie nam projektu w zakresie dydaktyki 
dedykowanej gospodarce na sumę prawie 
12 mln zł., w którym będziemy finansowali 
m.in. staże i praktyki naszych studentów  w 
przedsiębiorstwach. 

niecałe dwa lata istnieje stanowisko 
prorektora utp ds. współpracy z go-
spodarką czy jakieś konkretne projekty 
udało się już zrealizować w tak krótkim 
czasie?
Jest ich kilka, między innymi portal, o któ-
rym mówiłem. Innym przykładem jest po-
wstanie Akademickiego Inkubatora Przed-
siębiorczości (AIP), dzięki któremu udało 
się wykreować warunki do powstania no-
wych firm, zakładanych najczęściej przez 
studentów. W tym czasie zintensyfikowa-
no istotnie ilość prac i badań zleconych i 
tak  bilans roku 2009, w stosunku do roku 
2008, zamknął się blisko dziesięciokrotnym 
wzrostem obrotów. Fakt ten pokazuje, że 
Uczelnia może skutecznie współdziałać z 
gospodarką.
Oprócz obowiązków, o których mówili-
śmy jest pan profesor na wydziale Inży-
nierii mechanicznej kierownikiem Zakła-

du. Jaka jest jego domena działania?
Wydział zmienił niedawno nazwę z Wydzia-
łu Mechanicznego na Wydział Inżynierii Me-
chanicznej. Zmiana nazwy wiązała się też 
ze zmianą struktury z katedralnej na insty-
tutową. Powstały trzy instytuty, a wśród nich 
Instytut Technik Wytwarzania. W ramach 
tego Instytutu działa Zakład Przetwórstwa 
i Recyklingu Tworzyw, którego jestem kie-
rownikiem. Jest to zakład, który powstał z 
przekształcenia Katedry Techniki Tworzyw. 
Domeną działania Zakładu jest przetwór-
stwo i recykling tworzyw, a w tym podsta-
wy przetwórstwa, modyfikacja właściwo-
ści przetwórczych i użytkowych tworzyw, 
recykling i od kilku lat bardzo dynamiczna 
współpraca z przemysłem narzędziowym, 
czyli zakładami produkującymi narzędzia 
do przetwórstwa tworzyw, w szczególności 
formy wtryskowe i formy do rozdmuchiwa-
nia. Dodam, że Bydgoszcz pod tym wzglę-
dem jest miejscem znanym na mapie Pol-
ski i Europy  jako ważne centrum produkcji 
narzędzi.
Znane są tworzywa biodegradowalne, 
czyli takie które ulegają rozpadowi na 
skutek procesów biologicznych. czy 
wyniesione rzeczy do piwnicy w takim 
opakowaniu po na przykład dwóch la-
tach będą leżały sobie „luzem”, bo torba 
się rozpadnie? na czym polega ta biode-
gradowalność?
Tak łatwo z tym rozpadem nie jest. Zda-
niem specjalistów stosowanie polimerów 
biodegradowalnych stanowi nową per-
spektywę szczególnie dla rolnictwa gdyż 
odciąża wysypiska, chroni zasoby natural-
ne. Większość z obecnie produkowanych 
tworzyw biodegradowalnych to miesza-
niny zawierające skrobię, zmodyfikowa-
ną skrobię i celulozę oraz ich mieszaniny. 
Popularnym materiałem konstrukcyjnym są 
również kompozyty WPC, będące miesza-
niną mączki drzewnej i tworzywa. Szerokie 
zastosowanie tworzyw biodegradowalnych 
w rolnictwie polega przede wszystkim na 
stosowaniu folii do przykrywania podłoża, 
która następnie ulega pełnej biodegradacji 
w podłożu.  Eliminuje ona skutki ubocz-
ne stosowania folii tradycyjnych i koszty 
usuwania odpadów. Inne zastosowania to 
torby na odpady organiczne poddawane 
kompostowaniu. Jeżeli chodzi o odpor-
ność tworzyw na procesy degradacji, to z 
mojego doświadczenia mogę przywołać  
przypadek siatki ogrodowej - wyrób z nie-
biodegradowalnego tworzywa, który chyba 
nawet całego roku w piwnicy nie przeleżał 
i się rozpadł. Występowałem w tej sprawie 
jako biegły sądowy, bo akurat ten produkt 
nie powinien się rozpaść. Przyczyną jego 
degradacji było prawdopodobnie użycie 
niewłaściwych materiałów i technologii 
wytwarzania, bowiem o właściwościach 
przetwórczych materiałów decyduje szereg 
parametrów w tym temperatura i ciśnienie, 

Rozmowa miesiąca

naucZycIeLsKIe traDycJe rODZInne
z dr hab. inż. Markiem Bielińskim, profesorem nadzwyczajnym UTP - rozmawia Mieczysław Pawłowski 
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w których następuje ich przetwarzanie. W 
przypadku gdy ktoś chciałby zbyt szybko 
ten proces przeprowadzić, albo zastosował 
tworzywo już częściowo zdegradowane (re-
cyklat), to mogło być przyczyną,  że po krót-
kim czasie od wyprodukowania, na skutek 
rozwijania siatki, ta niestety rozpadała się 
w rękach.

A dlaczego doniczki pozostawione przez 
zimę na balkonie na wiosnę się kruszą?
Zjawisko to nie dotyczy wszystkich tworzyw, 
nie mniej niektóre mogą się kruszyć, bo do-
niczki są często wykonywane z materiałów 
z recyklingu, wtórnie przetwarzanych. Ma-
teriały te do pewnych celów świetnie się na-
dają, natomiast zbyt niska temperatura oto-
czenia i wpływ innych czynników zewnętrz-
nych, powodują utratę cech użytkowych. 
Jedną ze słabości tworzyw powszechnie 
używanych jest względnie niska odpor-
ność na promieniowanie UV. Podobnie jest 
z „utratą” koloru tych produktów, która ma 
miejsce w przypadku doboru złych pigmen-
tów o niskiej odporności na UV i pogodę. 
a jakie są cechy tworzyw powszech-
nie stosowanych do produkcji stolarki 
okiennej?

Stosowany do wytwarzania profili okien-
nych PVC, akurat ma doskonałe właściwo-
ści przetwórcze i użytkowe. Nie jestem che-
mikiem, ale z tego co można przeczytać w 
literaturze fachowej jego struktura zapew-
nia doskonałe warunki przetwarzalności i 
dobre cechy użytkowe. Osobiście użytkuję 
okna z tworzyw od kilkunastu lat.
I mają się dobrze?
Mają się bardzo dobrze, znacznie lepiej niż 
często droższe, klejone okna drewniane, 
co potwierdzają nie tylko polscy specjali-
ści od tworzyw. Znam m.in. doświadczenia 
moich kolegów z Niemiec, którzy chętnie  
okna drewniane, które uważali za lepsze,  
po kilku latach wymieniali na okna z PVC. 
To tworzywo lepiej zachowuje się podczas 
długotrwałego użytkowania,  jest tańsze w 
eksploatacji, choćby to, że nie trzeba ich 
malować.

Zatem, jak najbardziej, wskazane są 
okna z tworzyw, bo nie ma zagrożenia, 
że po kilku, kilkunastu latach użytkowa-
nia okno wypadnie ze ściany?
Myślę, że wypaść nie wypadnie i zachowa 
swoje cechy użytkowe. Zaś mycie takich 
okien jest bezwzględnie bardziej korzystne 
szczególnie dla tych którzy muszą to robić.
Zakład zajmuje się również recyklingiem, 
czyli ponownym użyciem materiałów. 
Żeby można było takie materiały - od-
pady z tworzyw sztucznych użyć, trzeba 
je zebrać i posegregować. specjaliści 
powiadają, że najlepiej segregować od-
pady tam, gdzie powstają. Jakie są do-
świadczenia w tej dziedzinie?
Ogólnie odpady dzieli się na takie dwie 
podstawowe grupy: odpady technologiczne 
i odpady poużytkowe. Pierwsze powstają 
w procesie wytwarzania tworzyw i nie mia-
ły jeszcze „przyjemności” spotkania się z 
użytkownikiem (brak zanieczyszczeń wyni-

kających z użytkowania). Te materiały na-
dal stanowią pełnowartościowy surowiec. 
Szacuje się, że ilość odpadów technolo-
gicznych w procesach wtryskowych stano-
wi około 3% użytego surowca pierwotnego, 
zaś w przypadku wytłaczania może trochę 
więcej. Gdy ten materiał odpadowy zmie-
limy (rozdrobnimy)  i dodamy w procesie 
podstawowym, to nie zmienia on właściwo-
ści produktu i w tym przypadku w pełni uza-
sadniony jest zamknięty obieg materiału.
a te odpady, które zbierają mieszkańcy  
i inni użytkownicy np. opakowania?
To są poużytkowe tworzywa, ale to jest zu-
pełnie inna „bajka”. Powinno się prowadzić 
selekcję z uwzględnieniem jakości, rodzaju, 
czy postaci tworzywa. Butelki i folie z two-
rzyw po użyciu stanowią problem, związa-
ny z ich znaczną objętością w stosunku do 
innych odpadów. Z tym że,  mycie butelek 
zwrotnych np. po piwie (butelek szklanych) 
też stanowi  problemem ekologiczny czy 
też logistyczny, związany z myciem i trans-
portem pustych butelek. Wszystkie opa-
kowania – bez względu na ich rodzaj,  są 
przyczyną problemów, z tym że, całkowity 
bilans ekologiczny w przypadku stosowania 
opakowań z tworzyw jest w porównaniu do 
innych surowców,  dla nich korzystny. Na 
przykład opakowanie jednego litra mleka: 
woreczek na litr mleka waży siedem gra-
mów, a butelka szklana na 1 litr mleka, do 
czterystu pięćdziesięciu gramów. Proces 
hutniczy wytopu szkła i ilości materiałów 
zużytych na wyprodukowanie tego surowca 
wpływa zdecydowanie bardziej szkodliwie 

na środowisko i wielokrotnie przekracza to  
„co dzieje się ze środowiskiem” podczas 
wytwarzanie polimerów. Dodam, że konku-
rencję na opakowanie wspomnianego litra 
mleka wygrał najgorszy przypadek opako-
wania (z punktu widzenia ekologii) tj. „kar-
tonik”, na który składa się tektura, folia po-
limerowa, aluminium, czyli coś trudno roz-
dzielnego, ale bardzo wygodnego w użyciu 
i do przechowywania w lodówce. Woreczek 
siedmiogramowy trudno przechowywać w 
lodówce, bo nie da się go postawić, ale nie 
mniej jest najbardziej ekonomicznym i eko-
logicznym opakowaniem. Opakowanie to po 
użyciu można umyć, rozdrobnić i ponownie 
wykonać nowy woreczek, niekoniecznie do 
mleka, ale na inne użyteczne produkty.

po takiej katastrofie ekologicznej jaka 
ostatnio miała miejsce na węgrzech, w 
związku z przerwaniem się tam obwa-
łowań zbiornika, gdzie przechowywane 
były uciążliwe odpady poprodukcyjne, 
ludzie zaczęli ponownie myśleć o skali 
zagrożeń związanych z produkcją two-
rzyw sztucznych. czy katastrofa spowo-
dowana była działalnością ludzką, czy 
też są pewne procesy, które wymykają 
się człowiekowi spod kontroli?
Tam pewnie wymknęło się spod kontroli. 
Zbiorniki o tak ogromnej ilości niebezpiecz-
nych odpadów, przy tegorocznym dodatko-
wym „obciążeniu” wodą, która w ostatnich 
miesiącach przelała się nad Europą, stały 
się szczególnie niebezpieczne. W przypad-
ku tworzyw nie są problemem ich właści-
wości, tylko ich ilość, szczególnie objętość 
i to, co my z nimi dalej – po użyciu - robimy. 
Wspomnę moje doświadczenie sprzed po-
nad dwudziestu kilku lat w trakcie pobytu 
na stypendium w Wiedniu. Pierwsze zasko-
czenie. W akademiku, w którym mieszka-
łem było kilka pojemników na różne odpady 
i wszyscy mieszkańcy tego domu (pocho-
dzący z całego świata) do tej selektywnej 
zbiórki się stosowali. Drugie zaskoczenie. 
Na ulicach Wiednia, w poszczególnych 
dzielnicach, stało tych pojemników jeszcze 
więcej. Wiedeńczycy, wychodząc rano do 
pracy, mieli na każdym palcu zawieszony 
worek z jakimiś  pogrupowanymi odpadami 
(wstępnie selekcjonowanymi) i wrzucali je 
do oznaczonych pojemników.

I tak trwa do dziś?
No myślę, że dzisiaj jest znacznie lepiej. A 
u nas zwykle są trzy pojemniki na szkło, pa-
pier i tworzywo. Gdy pojemniki zapełniają 
się (oczywiście nie zawsze) zajeżdża wy-
wrotka, która te wszystkie posegregowane 
odpady miesza i to zjawisko zniechęca to-
talnie do tego typu działania.

… i jest niezrozumiałe.
Tak, bo mieszamy ponownie coś, nad czym 
ktoś się natrudził i posegregował. Zauważ-
my, że niektóre wyroby gliniane sprzed 
tysięcy lat są tak trwałe, że do dziś prze-
trwały. Cieszymy się, bo dzięki wykopali-
skom mamy ślady tamtej kultury material-
nej. Myślę, że jeśli nie chcemy, by po nas 
olbrzymie ilości butelek i folii przetrwały, i 
były głównym świadectwem naszej cywi-
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dr hab. inż.  
mareK BIeLIńsKI  

prof. nadzw. UTP
Jest także specjalistą z zakresu prze-

twórstwa tworzyw sztucznych i recy-
klingu.  Pracuje  na Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej UTP w Instytucie Technik 
Wytwarzania, kierując Zakładem Prze-
twórstwa i Recyklingu Tworzyw. Aktualnie 
pełni funkcję prorektora ds. współpracy z 
gospodarką Uniwersytetu Technologicz-
no - Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Od niedawna (wrzesień 2010) został 
Prezesem Bydgoskiego Towarzystwa 
Naukowego.

Będąc przed laty naszym parafiani-
nem, a także z powodu wydarzeń w pobli-
skiej Dolinie Śmierci, do dziś czuje silny 
związek z tym miejscem na ziemi. To tu w 
Dolinie - w 1939 roku - zamordowany zo-
stał Jego dziadek Władysław - z zawodu 
nauczyciel. Warto dodać,  że w rodzinie 
są wielopokoleniowe tradycje nauczyciel-
skie. Był sygnatariuszem aktu erekcyjne-
go budowy XII Stacji Kalwarii Bydgoskiej 
- Golgoty XX Wieku i uczestnikiem wielu 
ważnych wydarzeń w żuciu parafii.

Lubi muzykę, muzykowanie na gitarze 
i akordeonie. Czynnie wypoczywa pracu-
jąc w ogrodzie. 
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lizacji, to musimy z tymi butelkami zrobić 
co można, czyli je posegregować, umyć i 
dalej ponownie przetwarzać. Wspomnę, 
że z butelek PET wykonywane są  ocie-
placze, włókna na szczotki i cały czas bra-
kuje tego odpadu na rynku produkcyjnym. 
W wielu miejscach w Polsce takie zakłady 
przetwórstwa tworzyw wtórnych działają i 
często brakuje im odpadów do produkcji, a 
trzeba pamiętać, że odpady są tańsze od 
surowca pierwotnego. Istotnym sposobem 
utylizacji odpadów trudno przetwarzalnych 
w procesach recyklingu jest ich unieszko-
dliwianie termiczne, również powszechnie 
stosowane w świecie, a w przywoływanym 
przeze mnie Wiedniu, spalarnia śmieci usy-
tuowana jest w centrum miasta i doskonale 
spełnia swoja rolę. 
przeglądając ofertę współpracy z prze-
mysłem na stronie internetowej Zakładu 
znalazłem taką informację – cytuję: „do-
zowanie wolumetryczne i grawimetrycz-
ne materiałów polimerowych”. proszę 
powiedzieć o co tu 
chodzi?
To jest prosta sprawa. 
Wyrób z tworzywa 
otrzymujemy w wyni-
ku użytych do produk-
cji materiałów, to jest: 
polimeru, barwnika, 
napełniacza, stabiliza-
tora, czy antystatyku, 
który odpowiada za 
to, że na przykład na 
odkurzaczu nie osa-
dza się kurz. Barwnik 
zaś stanowi zaledwie 
1% składu i jest on 
wiele droższy niż two-
rzywo. Chodzi zatem 
o to, by nie dodawać tego składnika na 
poziomie 1,5%, albo tak jak majstrowi się 
uda. Trzeba to robić precyzyjnie i robi się 
to na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 
sposób objętościowy czyli wolumetryczny 
(mniej dokładny, ale co najmniej trzy razy 
tańszy). Drugim jest sposób grawimetrycz-
ny czyli wagowy, kiedy ważymy i dodajemy 
dokładnie taką masę składnika jaka jest po-
trzebna. Ważne jest to choćby w przypad-
ku dodawania w produkcji tworzywa nano-
kompozytu, czyli jednego z nowoczesnych 
dodatków, który poprawia zdecydowanie 
właściwości użytkowe tworzywa, a którego 
kilogram kosztuje np. dwanaście tysięcy 
złotych. Nie jest więc obojętne, czy dajemy 
jedną setną, dwie setne, albo jedną tysięcz-
ną składu produktu, bo powtarzalność pro-
cesu wytwarzania, gwarantuje, że produkt 
ma właściwości, takie jakie chcieliśmy uzy-
skać, ma piękny kolor, opakowanie ma np. 
efekt perłowy itd.
Zatem jest to język branżowy, który uła-
twia komunikację. tak?
Fachowcy z zasady wiedzą o co chodzi, a 
jak ktoś nie wie, to może poczytać lub się 
zapytać.

w Instytucie mechaniki i Konstrukcji 
maszyn i Zakładzie mechaniki stosowa-
nej waszego wydziału pracuje ksiądz, o. 

werbista mariusz Kukliński doktor inży-
nier nauk technicznych. spotykacie się 
czasami?

Spotykamy się. Ksiądz ma opinię dobre-
go nauczyciela akademickiego. Znam go 
również od strony posługi kapłańskiej. My-
ślę, że pracownicy Wydziału w większości 
wiedzą, że na naszym Wydziale pracuje 
ksiądz, a czy studenci wiedzą to tego nie 
wiem. Wydaje mi się, że to jest zupełnie 
normalna sytuacja, choć może rzadka sta-
tystycznie. Nie spotkałem się z mniej życz-
liwym lub innym traktowaniem księdza Ma-
riusza. Według mnie jest traktowany przez 
współpracowników po koleżeńsku.

Zmieńmy temat. siódmego październi-
ka minęła 27 rocznica powstania parafii 
matki Boskiej Królowej męczenników w 
Bydgoszczy. Dziś jest to również sank-
tuarium Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty 
XX wieku. 15. września odbył się odpust 
z tej okazji (wspomnienie matki Bożej 
Bolesnej, przyp. red.). Były czasy kiedy 

pan profesor był naszym aktywnym pa-
rafianinem i mieszkał na Os. przylesie 
przy ul. Berlinga. Jak pan wspomina te 
czasy?
To są czasy, kiedy byłem młodszy, dzieci 
były mniejsze (3 synów) inne były też za-
dania, miałem również bardzo blisko do 
kościoła. W latach, kiedy powstawał kościół 
parafialny, w wolnym czasie – zwykle po po-
łudniu, po pracy - zabierałem moich synów 
na spacer i chodziliśmy w kierunku Doliny 
Śmierci. Były to też spacery wokół budują-
cego się kościoła, podczas których często 
spotykaliśmy księdza proboszcza śp. Zyg-
munta Trybowskiego, który w sutannie miał 
schowaną albo czekoladę, albo cukierki czy 
lizaki i dzieciaków nimi obdarowywał. Trud-
no ten czas wspominać inaczej niż dobrze, 
tym bardziej, że przez przypadek zamiesz-
kałem w miejscu symbolicznym dla mojej 
rodziny, czyli u wrót Doliny Śmierci.
Z naszą parafią wiąże pana jeszcze bar-
dzo specyficzna sytuacja. Dziadek wła-
dysław Bieliński został tu rozstrzelany 
w pobliskiej Dolinie Śmierci. Jak pan za-
pamiętał wspomnienie w rodzinie tego 
wydarzenia?
To było wyjątkowo traumatyczne przeży-
cie dla mojej babci, ojca i jego rodzeństwa, 
którzy brali udział w ekshumacji. O tym, 

że dziadek nie żyje, jak wspominał ojciec, 
rodzina dowiedziała się ze zdjęć wystawy 
zorganizowanej z okazji 600-lecia Bydgosz-
czy (patrz foto obok). Na jednej z fotografii 
pokazano osoby idące na rozstrzelanie. 
Wśród nich był dziadek Władysław.
ekshumacja trwała od 1946 roku, po tym 
jak bydgoszczanie dowiedzieli się o naj-
większym miejscu zbrodni w Bydgosz-
czy, w zacisznych wąwozie w Fordonie.
W tym czasie mój ojciec, jako młody czło-
wiek, razem ze swoim młodszym bratem, 
brał udział w ekshumacji. Z ciał pozostało 
już niewiele, w niektórych przypadkach były 
już tylko same kości. Mój dziadek był tak 
ułożony, podobno w glinie, choć mój ojciec 
niechętnie to wspominał, że nawet po od-
gięciu marynarki podszewka jeszcze się 
świeciła, tak że pewne elementy garderoby 
pozwoliły na łatwą identyfikację. Wspomnę, 
że pierwszego listopada 1939 roku - w dniu 
rozstrzelania był ubrany w sweter, który 
dzień wcześniej dostał od swojej żony. Oj-
ciec niewiele na ten temat mówił. Muszę po-
wiedzieć, że za namową miesięcznika „Na 
Oścież”  ojciec, który niestety już nie żyje, 
był jednym z pierwszych, który pisał notkę 
biograficzną o ludziach z pomnika [wspo-
mnienie z cyklu „Ludzie z pomnika” (3) uka-
zało się w wydaniu miesięcznika parafial-
nego „Na oścież” nr 9-10/1997(45), przyp. 
red.]. To wspomnienie chyba troszeczkę 
ożywiło pamięć ojca. Zresztą, tak długo jak 
mieszkaliśmy na Przylesiu, to prawie za-
wsze z ojcem, mamą i rodzeństwem szli-
śmy na Drogę Krzyżową do Doliny Śmierci, 
a także dość często odwiedzaliśmy to miej-
sce i symboliczne groby.

Kiedy wmurowywano kamień węgielny 
pod budowę XII stacji Kalwarii Bydgo-
skiej zwanej „Drogą do nieba” był pan 
jednym z sygnatariuszy aktu erekcyj-
nego. Jakie uczucia towarzyszyły temu 
wydarzeniu?
Wyjątkowe, to nawet trudno opisać. W każ-
dym razie na pewno odczuwałem to jako 
pewien dług, którego spłacenie wszystkim, 
w tym również mojemu Dziadkowi się nale-
żało, poprzez uświęcenie miejsca ofiar tego 
wyjątkowego mordu, głównie na polskiej in-
teligencji. Próbą uhonorowania wszystkich 
ofiar są ich mogiły na Wzgórzu Wolności, 
tam też mój Dziadek – po ekshumacji – zo-
stał pochowany. Myślę, że to się należało 
tym ludziom i również Bydgoszczy, która nie 
zawsze sobie zdaje sprawę, że te ofiary też 
zobowiązują, bo zaistniały za ważną spra-
wę. Dobrym znakiem upamiętnienia tego 
wydarzenia jest powstanie Sanktuarium. 
Brałem udział w uroczystej Mszy św. razem 
z nieżyjącym już ministrem z Kancelarii Pre-
zydenta RP - panem Pawłem Wypychem i 
dwiema krewnymi osób zamordowanych w 
Dolinie Śmierci, szliśmy do ołtarza z dara-
mi, a później pan Minister odczytał przy XII 
stacji Kalwarii przesłanie Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Myślę, że tym ludziom, tyle 
lat po wojnie, należało się uświęcenie miej-
sca ich kaźni.
chciałem wskazać jeszcze na jeden 
wątek, czy tradycję rodzinną – tradycje 
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nauczycielskie w rodzinie. Dziadek był 
nauczycielem, pan profesor jest nauczy-
cielem. czy są następcy?
Możemy jeszcze dalej sięgnąć w przeszłość. 
Jak wynika z badań genealogicznych pra-
dziadek i prapradziadek też byli nauczycie-
lami. Dziś moi dwaj bracia pracują jako na-
uczyciele akademiccy na UTP. Natomiast z 
młodzieży (dzieci) na razie nikt nie idzie w 
te ślady, ale to często się zmienia. Dziś sy-
tuacja jest taka, że jest w rodzinie tradycja 
pięciu pokoleń nauczycieli. Muszę nadmie-
nić, że mój ojciec nie był nauczycielem, ale 
jego brat był nauczycielem i jeden z braci 
mojej mamy też był nauczycielem.

Którego nauczyciela wspomina pan pro-
fesor najczęściej?
Miałem to szczęście, że na każdym etapie 
nauczania spotykałem dobrych nauczycie-
li, dotyczy to również czasu studiów czy 
kształtowania mojej tzw. „kariery” naukowej. 
Dotyczy to przede wszystkim osób wspo-
magających mój rozwój naukowy, a więc 
promotor rozprawy doktorskiej (Prof. Ro-
bert Sikora) czy też profesorów z różnych 
ośrodków akademickich w Polsce (Łódź, 
Kraków, Gliwice, Lublin, Częstochowa, 
Poznań) którzy opiniowali mój późniejszy 
dorobek naukowy. Wyjątkowo dobrze w pa-
mięci zachowuję osobę mojego opiekuna z 
pobytu naukowego w Wiedniu, Prof. Ernst 
Wogrolly, z którym przez wiele lat utrzymy-
waliśmy i naukowe i przyjacielskie kontakty. 
Również na moim Wydziale jest szereg wy-
bitnych nauczycieli - profesorów, którzy już 
w czasie studiów wywarli wpływ na mnie, i 
wielu  moich kolegów, z którymi mam dziś 
zaszczyt współpracować. 
trudno jest być dziś nauczycielem?
Praca nauczyciela akademickiego jest spe-
cyficzna, jako że dotyczy złożonego obsza-
ru działania: dydaktycznego, naukowego i 
organizacyjnego. Na różnych etapach funk-
cjonowania w Uczelni środek ciężkości tych 
działań jest różny, stąd satysfakcja może 
dotyczyć nie tylko działalności dydaktycz-
nej. Nie mniej  praca dydaktyczna sprawia 
mi przyjemność, choć w dużej mierze za-
leży to również od drugiej strony czyli stu-
dentów i ich chęci udziału w wykładach i 
pozostałych zajęciach. 

pańska małżonka brała udział w powsta-
waniu miesięcznika „na Oścież”. czy 
pan też uczestniczył w tym powstawa-
niu?
W tym działaniu akurat nie, natomiast w 
pierwszych krokach redaktorskich mojej 
małżonki uczestniczyłem. Była swego cza-
su członkiem komitetu redakcyjnego mie-
sięcznika „Odpowiedzialność”, który wyda-
wany był przez Caritas. Ukazywał się przez 
kilkanaście miesięcy. Mimo późniejszego 
jego zamknięcia i rozwiązania Redakcji, 
osoby, które go tworzyły znajdowały miej-
sce w innych wydawnictwach. Moja żona 
chyba właśnie w taki sposób została zachę-
cona i tak trafiła do „Na Oścież”.

spróbujmy jeszcze takie dwie rzeczy 
poruszyć. pierwsza sprawa to pańska 
prezesura w Bydgoskim towarzystwie 

naukowym (Btn). czym jest i jaką rolę 
pełni dziś Btn?
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe obcho-
dziło w zeszłym roku pięćdziesiąt lat swojej 
działalności. Myślę, że w Bydgoszczy po-
winno odgrywać rolę szczególną. Mamy w 
Bydgoszczy dwa uniwersytety UTP i UKW, 
Akademię Muzyczną, Collegium Medicum, 
które co prawda jest obecnie w strukturach 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
ale pracownicy Collegium w zdecydowanej 
większości mieszkają w Bydgoszczy. Są 
jeszcze inne szkoły wyższe niepubliczne. 
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe jest więc 
taką organizacją, która ma za zadanie in-
tegrowanie przedstawicieli różnych uczelni 
i dyscyplin naukowych. W BTN-ie staramy 
się stworzyć  wspólną płaszczyznę dla 
przedstawicieli wszystkich dyscyplin, co 
ma odzwierciedlenie w strukturze (Wydzia-
ły i Komisje).  Myślę, że na pewno istnieje 
potrzeba wzajemnego poznawania, propa-
gowania osiągnięć poszczególnych dyscy-
plin na forum Towarzystwa. Takie działania 
podejmowane są od lat. W ramach BTN 
ukazuje się szereg tematycznych wydaw-
nictw, odbywają konferencje, które często 
wybiegają poza specyfikę zainteresowań 
naukowych jednej uczelni. Ważnym dzia-
łaniem Towarzystwa jest powołanie przez 
wieloletniego Prezesa Pana Prof. Henryka 
Wrembla, Bydgoskiego Kolokwium Wie-
dzy o Ziemi, w ramach którego prawie od 
dziesięciu lat, co miesiąc przedstawiciele 
różnych dyscyplin naukowych prezentują 
swoje najważniejsze osiągnięcia. Można 
wspomnieć, również zorganizowanie przez 
BTN, pierwszej tego typu konferencji pt.: 
„Dzieje pieniądza”. Specjaliści od pienią-
dza, archeologii i historii wypowiadali się 
na tematy historyczne i bieżące związane 
z pieniądzem. Wyspa Młyńska i stojąca na 
niej Mennica Bydgoska mają jedne z naj-
starszych korzeni w zakresie bicia monet w 
Królestwie Polskim.
Drugie pytanie jest może bardziej nie-
dyskretne. czy ma pan dzisiaj czas na 
kontakt z instrumentami muzycznymi, 
czy muzykowanie, które kiedyś było 
pańskim udziałem?
Czasu mam niedużo, ale w wolnych chwi-
lach, najczęściej sam dla siebie gram na 
gitarze, ale bywa, że i na akordeonie. Przy-
najmniej raz w roku robimy w naszym miej-
scu zamieszkania, na podbydgoskiej wsi, 
spotkanie ludzi lubiących muzykę i wtedy 
wspominamy minione czasy poprzez wspól-
ne granie i śpiewanie. Chciałbym przy tej 
okazji przybliżyć muzyczną inicjatywę, któ-
rą od pewnego czasu żyjemy na Uczelni. 
Dzięki osobistemu muzykowaniu i kontak-
tom z niego wynikającym, mam - wśród mu-
zyków - wielu przyjaciół i znajomych. Korzy-
stając z tych kontaktów od początku 2010 
roku organizujemy na UTP raz w kwartale 
koncerty jazzowe. Kiedyś tłumaczyłem w 
naszej lokalnej telewizji dlaczego jazzowe. 
Dlaczego? 
Studia na naszej Uczelni należą do tych 
trudniejszych, szczególnie w zakresie nauk 
technicznych, muzyka jazzowa należy rów-

nież do sztuki bardziej wyrafinowanej i trud-
niejszej i dlatego na UTP uważam że zro-
zumienie dla jazzu jest duże. Jest to jazz 
jeszcze na najwyższym poziomie. Na in-
augurację cyklu koncertów pojawił się Zbi-
gniew Namysłowski z kwintetem, następnie 
mieliśmy koncert Leszka Kołakowskiego z 
muzyką Komedy, był też wirtuoz gitary jaz-
zowej Jarosław Śmietana, W tych koncer-
tach ważną rolę organizacyjną, a przede 
wszystkim muzyczną odgrywa wybitny 
perkusista jazzowy Jacek Pelc (z Fordo-
nu!) który pomaga nam w doborze gwiazd, 
biorąc jednocześnie aktywny udział w tych 
koncertach. 
Czwartego grudnia br. odbędzie się kolejny 
koncert tym razem Krzesimira Dębskiego  
z zespołem.

 I będzie?
Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że tak. W 
ten sposób wspólnie z panem Prorektorem 
Prof. Wojciechem Kapelańskim organizuje-
my koncerty pod hasłem sześćdziesięcio-
lecia UTP. W przyszłym roku chcielibyśmy 
nadać tym koncertom jeszcze inną formułę, 
oczywiście z muzyką jazzową, ale to zależy 
trochę od finansów i innych uwarunkowań, 
ale zakładamy, że… Nie będę więcej zdra-
dzał.
niech to będzie niespodzianką.
Tak.
Jak w obliczu licznych obowiązków z ra-
cji pełnionych funkcji i zawodu znajduje 
pan czas na wypoczynek?

Na zupełną labę nie mam ani ochoty, ani 
pomysłu, a tym bardziej czasu. Jako, że 
dom mój  otacza dość duży, ponad dwuhek-
tarowym ogród, ta rekreacja jest powiązana 
z pracą wśród grządek i drzew. Jest to taka 
użyteczna rekreacja. Bardzo lubię nasz 
ogród, który rośnie z nami od piętnastu lat. 
Samo doglądanie tego, co sami posadzili-
śmy i te kilkaset drzew owocowych, które 
wokół nas rosną, zajmuje wiele czasu. Wy-
poczynkiem dla mnie jest też jest muzyka  
i dobra książka. Przez dłuższy czas spoty-
kali się w naszym domu pisarze i poeci, a 
więc osoby z kręgu poezji i literatury, jako 
że są to zainteresowania mojej małżonki.

serdecznie dziękuję za rozmowę.
I ja dziękuję.

Od redakcji: Rozmowę z prorektorem UTP dr 
hab. inż. Markiem Bielińskim prof. nadzw. UTP 
przeprowadzono 8 września 2010 r. w Bydgosz-
czy Rozmawiał Mieczysław Pawłowski. Pan 
Profesor przekazał PT Czytelnikom następujące 
słowa:

Serdecznie pozdrowienia dla Czytelników 
„Na Oścież” 

Marek Bieliński
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sanKtuaryJny ODpust 
reGIna martyrum Ora prO nOBIs

„Odkąd Bóg wszedł w historię człowieka, 
tego człowieka, który poraniony grzechem 
pierwszych rodziców, a potem tyloma innymi 
grzechami oddalił się od Boga, oddalił się od 
drugiego człowieka, oddalił się od natury, 
odkąd Bóg wszedł w jego historię, pokazał, 
że chce go nawiedzać, że chce być jego 
przyjacielem, że go kocha i chce jego dobra. 
Poprzez dzieje ludu wybranego, począwszy 
od Abrahama i Izaaka, Jakuba, Mojżesza, 
poprzez proroków, Pan Bóg ludziom uka-
zywał swoją miłość, mówił, że jest Miłością 
i do tej miłości zapraszał. Ale człowiek tak 
często tej miłości nie chciał przyjąć, nie 
chciał do końca Bogu uwierzyć, dlatego w 
tych ostatecznych dniach przemówił do nas 
przez Syna. Bóg stał się człowiekiem po to, 

by objawić prawdę, że Bóg jest Miłością, by 
dać siebie człowiekowi, którego miłował, 
którego zawsze miłować będzie. Wybrał na 
tę niezwykłą misję przyjścia Boga do czło-
wieka prostą dziewczynę z Nazaretu – Ma-
ryję, bo Ona słuchała Boga, bo Ona gotowa 
była złożyć swoje życie na ołtarzu swojego 
Syna, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, bo 
Ona gotowa była ponieść konsekwencje 
swojego wyboru, swojej decyzji, swojego fiat. 
A te konsekwencje były trudne od samego 
początku aż do końca. Wierność Boga wo-
bec człowieka, chęć przyjścia do człowieka, 
wyjścia naprzeciw człowiekowi, najpełniej 
ukazała się w Jezusie Chrystusie. Ale Maryja 
od samego początku zrozumiała, iż Bóg chce 
nawiedzać człowieka. Do Niej Bóg przyszedł, 
objawiając poprzez Gabriela swoje Słowo, 
swoją wolę, zapraszając do udziału w zbaw-
czym planie zbawienia. Dlatego Maryja zaraz 
po zwiastowaniu z pośpiechem idzie w góry 
do swojej krewnej Elżbiety, aby służyć, ale 
nade wszystko, aby podzielić się radością 
spotkania z Panem Bogiem, aby podzielić 
się radością, że Bóg jest w Jej życiu, że On 
jest celem nadrzędnym Jej życia, że Ona 
wszystko Panu Bogu oddała. I dlatego jest 
wolna.   

Kiedy przygotowujemy się do odpusto-
wych uroczystości Matki Bożej Królowej 
Męczenników dobrze się dzieje, iż wspo-
minamy to nawiedzenie, nawiedzenie Pana 
Boga, który nawiedził i nawiedza wciąż na 
nowo każdego człowieka, każdego z nas. I 
nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, która 
poszła do Elżbiety. Czynimy to po to, byśmy 

doświadczyli sami iż potrzeba nawiedzania, 
wyjścia do drugiego człowieka, iż potrzeba 
przyjęcia obecności drugiego człowieka. 
Myślę, że zwłaszcza ludzie chorzy, ludzie 
samotni, starzy, tę świadomość potrzeby 
nawiedzenia przeżywają w sposób szczegól-
ny, ale nie tylko oni, każdy z nas potrzebuje 
drugiego człowieka, cieszy się obecnością 
drugiego człowieka, czeka. 

Bo miłość jest czekająca, bo każde 
rozstanie rozpoczyna oczekiwanie na nowe 
spotkanie. Dużo lepiej byłoby w naszym 
kraju, w naszym społeczeństwie, w świecie 
całym, gdybyśmy potrafili czekać, odwie-
dzać, gdybyśmy umieli pamiętać, dziękować, 
przepraszać. Tak się jakoś to wszystko po-
kręciło, że staliśmy się bardziej egoistami, że 
zatroskani jesteśmy tylko o siebie i własne 
sprawy. A przecież tyle ludzi potrzebuje na-
wiedzenia, obecności drugiego człowieka, 
obecności Pana Boga. 

Źle się dzieje, jeśli chrześcijaństwo, 
nasza religia, zwłaszcza w tym kraju nad 
Wisłą i Odrą dzieli, jeśli kłócimy się o sym-
bole religijne, a zapominamy o głębi naszej 
wiary, która każe przebaczyć, pojednać się, 
która każe kochać. Jeśli ktoś, kto myśli ina-
czej na temat religijnych symboli, na temat 
miejsc pamięci, na każdy inny temat, jest 
moim wrogiem, to powstaje pytanie, czy ja 
naprawdę jestem chrześcijaninem, czy ja 
naprawdę kocham.

W życiu męczenników, także tych z byd-
goskiej Doliny Śmierci spotkanie z Panem 
Bogiem miało miejsce nie tylko w ostatnim 

Pierwszy odpust sanktuaryjny poprze-
dziło Triduum, podczas którego znamienite 
osoby: ks. abp Jan Romeo Pawłowski, ks. 
bp Jan Tyrawa, ks. Przemysław Książek, 
ks. kanonik dr Roman Buliński oraz nasz ks. 
proboszcz Jan Andrzejczak z wikariuszami 
przygotowywali nas do dobrego przeżycia  
tych dni i odnowy duchowej.
w pierwszy dzień triduum,  w niedzielę 
12. września 2010r. Mszy św. przewodniczył 
i kazanie wygłosił ks. Przemysław Książek 
– drugi proboszcz naszej parafii, a obecnie 
Ekonom Kurii Bydgoskiej. Kazanie dotyczyło 
miłosierdzia. Zapamiętałam takie przesła-
nie, że ks. Przemysław Książek prosił nas, 
rodziców, abyśmy byli miłosierni dla swoich 
dzieci, oraz aby dzieci były miłosierne dla 
swoich rodziców, bo bez miłosierdzia życie 
staje się okrutne dla wszystkich. 
Drugi dzień triduum to 13. września,  
w naszej parafii jest to Dzień Fatimski. Liturgii 
tego dnia przewodniczył ks. arcybiskup Jan 
Romeo Pawłowski, nuncjusz apostolski w 
Republice Kongo (Brazaville) i Gabonie, 
który przybył do nas z Afryki. Po procesji ró-

żańcowej odbyła się Msza św. podczas której 
ks. abp Jan Romeo Pawłowski powiedział, 
że najważniejsza w życiu człowieka jest jed-
ność z innymi i prosił abyśmy nie odgradzali 
się od innych, lecz przyjmowali ich otwartym 
sercem i sami wychodzili naprzeciw. 
trzeci dzień triduum to 14. września – 
święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

Mszy św. wieczornej przewodniczył i 
kazanie wygłosił ks. kanonik dr Roman Bu-
liński, proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w 
Fordonie. Powiedział w nim, że bez krzyża 
nie ma miłości. Zaczął znanym wersem pie-
śni: „W krzyżu miłości nauka”. Prosił, abyśmy 
od krzyża nie uciekali, lecz go szanowali 
i przyjmowali, bo nie ma życia bez niego. 
Kazanie jest piękne i warte spokojnego 
przeczytania. 

Po kazaniu odbyła się adoracja krzyża 
na wzór liturgii wielkopiątkowej. Pod koniec 
Mszy świętej ks. proboszcz Jan Andrzejczak 
poprowadził adorację Całunu Turyńskiego.  
Dzień 15 września -  Odpust w sanktuarium 
matki Bożej Królowej męczenników

Podczas mszy św. odpustowej ks. bp 
Jan Tyrawa wygłosił kazanie będące roz-
ważaniem na temat dwóch krótkich zdań z 
Ewangelii: «Niewiasto, oto syn Twój.» i synu, 
«Oto Matka twoja.». Ks. Biskup powiedział: 
„Chrystus ukazuje Kościół w osobie św. 
Jana ewangelisty, cały Kościół, czyli nas 
wszystkich w relacji do Niewiasty, jako Jej 
potomka.” Pokazał nam, że poprzez to usy-
nowienie pod krzyżem, wszyscy tworzymy 
Kościół i naszym zadaniem jest ścieranie 
głowy węża, czyli walka ze złem. Wiadomo, 
mówił ks. Bp, że uciekamy się do Maryi w 
każdej niedoli, ale nasz kontakt z Nią nie 
tylko ma się skupiać na orędownictwie i 
pośrednictwie Maryi. My mamy brać udział 
w wypełnianiu misji Kościoła, mamy być 
uczniami Jezusa, którzy kroczą Jego drogą 
i realizują te same zadania. Mamy upominać 
się o prawdę, mamy kochać również nie-
przyjaciół, mamy czynić dobro i poszukiwać 
głębi tej drogi na kartach Pisma Świętego. 
Przypomina mi się wers pieśni: „I chodź ze 
mną zbawiać świat…”.   

IJp

czy jestem chrześcijaninem? 
Kazanie ks. abpa Jana Romeo Pawłowskiego
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momencie ich życia. Nawiedzenie przeżyli 
na pewno wielokrotnie. Wielokrotnie poszli 
do drugiego człowieka i wielokrotnie przy-
jęli obecność drugiego człowieka. Bo, żeby 
przyjąć męczeństwo w sposób świadomy, w 
sposób odważny – trzeba kochać.

Kiedy przygotowujemy się do uroczy-
stości patronalnej, zechciejmy ich właśnie 
prosić i Matkę Najświętszą żebyśmy potrafili 
wyjść do drugiego człowieka, wyjść z siebie. 
Tak wiele wspaniałych firm reklamuje do-
skonałe drzwi antywłamaniowe, zabezpie-
czenia, firmy ochroniarskie. Jakoś tak mało 
reklamuje się miłości, otwarcia na drugiego 
człowieka. Myśmy się czasem pozatrzaski-
wali za tymi drzwiami, ochronami, barierami i 

serce żeśmy zamknęli. A Bóg? Bóg chce do 
nas zapukać, chce byśmy z Nim wyszli do 
innych. Niedobrze jeśli dużo matek płacze, 
bo dzieci nie przychodzą w odwiedziny, nie-
dobrze jeśli w szpitalu nie odwiedzi nikt, albo 
przychodzą, żeby zobaczyć czy jeszcze żyje. 
Niedobrze, jeśli naśmiewają się z kobiety, 
która po raz drugi, czy trzeci oczekuje dziec-
ka, niedobrze jeśli nazywają ją ciężarną, bo 
to nie jest ciężar, to jest błogosławieństwo. 
W języku polskim powinno się używać okre-
ślenia: kobieta w stanie błogosławionym, a 
nie ciężarna. I tak można by wyliczać, jak 
niedobrze się dzieje, jeśli człowiek nie idzie 
ścieżką Boga, jeśli nie pozwala Panu Bogu 
wejść do swojego serca, jeśli nie idzie do 
drugiego człowieka zanieść Boga.

Dlatego właśnie Matka Boża Fatimska, 
którą w szczególny sposób dzisiaj czcimy 
niech nam pomoże w nawróceniu nas 
samych. Nie patrzmy, że to inni mają się 
zmienić, że to inni mają się nawrócić, że 
to inni mają coś zrobić, zacznijmy od nas 
samych. Nawróćmy się, uśmiechnijmy się 
do drugiego człowieka, spotkanego może 
jeszcze dzisiaj wieczorem, przebaczmy, 
nieraz takie głupotki, które potem rosną jak 
wielki mur berliński, poprośmy o przebacze-
nie, jeśli taka potrzeba. Umiejmy dostrzec, że 
drugi człowiek też ma problemy. Zadzwońmy, 
napiszmy kartkę, pamiętajmy o innych, bo 
życie tak prędko ucieka, a na niebo można 
zasłużyć tylko tutaj na ziemi. Amen. 

w krzyżu miłości nauka 
Kazanie ks. kanonika dr Romana Bulińskiego, proboszcza parafii p.w. Św. Mikołaja w Fordonie

„W krzyżu miłości nauka”. Skoncentru-
jemy się na tych słowach, zobaczymy jaką 
naukę niesie krzyż. Prześledzimy pokrótce 
historię zbawienia, która jest wielkim zna-
kiem Bożej miłości, Bożej troski o człowieka 
i Bożej szczodrobliwości. Motywem przyjścia 
Syna Człowieczego na ziemię była miłość. 
Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego 
wierzy miał życie wieczne. Bóg umiłował 
świat i zesłał Swego Syna, który stał się 
jednym z nas, trudno to pojąć. Bóg stał się 
człowiekiem i zszedł na padół ziemski. Otóż, 
ten Bóg, który stanął na ziemi postanowił 
podzielić się swoją miłością, postanowił czło-
wieka zachęcić do jej realizacji. Dlatego dał 
człowiekowi największe z przykazań i naka-
zał, żebyśmy się miłowali wzajemnie. Jezus 
zdawał sobie doskonale sprawę, że reali-
zacja miłości na ziemi jest sprawą bardzo 
ważną, istotną. Ale Chrystus także próbował 
zmotywować człowieka do realizacji tego 
polecenia Bożego, po prostu powiedział: Po 
tym poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli 
będziecie mieli miłosierdzie ku drugim, oraz 
Ten jest Moim uczniem, kto zachowuje to 
największe przykazanie. Kto daleki jest od 
przykazania miłości, ten jest daleki od bycia 
uczniem Chrystusa. Jezus poszedł jeszcze 
dalej w trosce o zachowanie tego wyjątkowe-
go przykazania, po prostu, chcąc zachęcić 
człowieka, aby żył według Niego, utożsamił 
się z człowiekiem najbardziej potrzebującym 
i powiedział, że cokolwiek uczyniliśmy jed-
nemu z tych najmniejszych, to tak samo jak 
byśmy Jezusowi uczynili. 

Warto zwrócić na polecenie Chrystusa 
szczególną uwagę. Otóż, kiedy On mówił: 
Daję Wam nowe przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, opatrzył te słowa 
konkretnym komentarzem, który uczy nas 
co należy robić, aby kochać, komentarzem 
takim, że siebie stawiał za wzór wypełnianej 
miłości. Jeżeli byśmy się pytali co mamy 
czynić, odpowiedź brzmi: naśladować Chry-
stusa. A wiemy, że Chrystus, jeśli byśmy 
mieli jego życie streścić w paru słowach, On 
przeszedł przez ziemię czyniąc dobrze, czyli 
kochając. On idąc przez ziemię uzdrawiał, 
pocieszał, pokrzepiał, podnosił na duchu, 
po prostu widział potrzebę człowieka i tym 

potrzebom zaradzał. Całkowicie angażował 
się w to dawanie siebie człowiekowi, do 
tego stopnia, że jak rodzina przyszła do 
Niego, nie mogła się do Niego dostać. Ci 
członkowie rodziny powiedzieli: On odcho-
dzi od zmysłów. Tak był pochłonięty, tak był 
zaangażowany w służbie człowiekowi. Na 
koniec, jakby tego było jeszcze mało, dodał, 
że nie ma większej miłości na tę, gdy ktoś 

życie oddaje za przyjaciół swoich. I co bardzo 
istotne, On nie tylko powiedział te słowa, ale 
je zrealizował. On poszedł na krzyż, oddał 
życie za człowieka, aby pokazać mu jak 
bardzo człowieka kocha. 

Moi Drodzy, w krzyżu miłości nauka, tego 
nas uczy krzyż i tego nas uczy Chrystus 
przez swoją trzyletnią, publiczną działal-
ność.

Postawmy sobie pytanie, co to znaczy 
kochać drugiego człowieka? Często to nam 
się kojarzy z uczuciem, którym darzymy 
swoich bliskich i w odpowiedzi na to pytanie 

z pomocą nam przychodzi św. Tomasz, 
który powiada: Kochać drugiego człowieka, 
to znaczy czynić mu dobrze, życzyć mu 
dobrze i mówić o nim dobrze. On zauważył, 
że istota miłości tkwi w woli, w pragnieniu 
obdarowania drugiego człowieka, uczucie 
jest dodane, aby to jarzmo miłości uczynić 
słodkim i lekkim. 

Moi Drodzy, akcent nie jest postawiony 
na „Ja”, ale na Ty, na drugiego. Nie mam 
hodować swojego egoizmu, a mam po prostu 
miłować miłością ofiarną, taką jaką ukochał 
Chrystus. Mamy dawać siebie, dawać swój 
czas, swoje zatroskanie, swoje bycie przy 
drugim człowieku. Im bardzie będziemy 
dawać, siebie, czyli im bardziej będziemy 
kochać, tym bardziej będziemy wewnętrznie 
radośni. 

Pan Jezus powiedział przedziwne słowa, 
na pierwszy rzut oka możemy się z nimi nie 
zgodzić, ale gdy głębiej się zadumamy, zoba-
czymy w nich ogromną mądrość. Powiedział 
On: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli 
w braniu. I te słowa szczególnie sprawdzają 
się na terenie miłości. Im bardziej człowiek 
daje swój czas, siebie, swoją życzliwość, 
troskę, swoje zmartwienia o drugiego, tym 
bardziej jest tym samym szczęśliwy. 

Droga Siostro i Bracie, kiedy spojrzysz na 
swe codzienne dni, zobaczysz, że tam mało 
jest radości, że tam mało jest tej wewnętrz-
nej radości. I to jest okazja do tego, żeby 
wyciągnąć odpowiedni wniosek i zapytać 
siebie: czy we mnie nie ma za mało miłości, 
bowiem więcej szczęścia jest w dawaniu, 
aniżeli w braniu. Zapatrzeni w krzyż, który 
mówi nam o miłości, który jest nauką miłości, 
po prostu starajmy się jak najwięcej dawać 
siebie, aby samemu uzyskać wielką radość. 
Dziwny to paradoks, im bardziej będziemy 
myśleli o sobie, tym bardziej będziemy 
pochmurni i nieszczęśliwi, niezadowoleni. 
Miłość jest dawaniem, często dzisiaj się o 
tym nie pamięta. Dzisiaj świat nastawiony 
jest na branie, na gromadzenie. Słyszymy 
często jak młodzi mówią: ja się kocham w 
nim, albo, ja się kocham w niej. Kiedy słyszę 
takie słowa, zastanawiam się ile egoizmu jest 
w takim stwierdzeniu, bowiem dany człowiek 
nie mówi, że kocha daną osobę, ale mówi, 
że siebie kocha w tym drugim człowieku. Ten 
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truDna eDuKacJa

Kto z nas będąc dzieckiem, jadąc pierw-
szy raz na rowerze, nie zaliczył upadku 
zanim w pełni nie opanował tej umiejęt-
ności. Potem były łzy i tupanie nogami ze 
złości, że nie wyszło. Chwila opanowania 
i dalej w drogę, z powrotem na rower. 
Podobny schemat nauki towarzyszył nam 
przez większość życia. Najpierw trzeba 
było upaść w tym dosłownym oraz bardziej 
duchowym znaczeniu, aby wstać, podnieść 
i podążać dalej. 

Uczymy się przez całe życie, najpierw od 
rodziców, potem w szkole, na studiach, od 
bliskich i przypadkowo spotkanych osób. 
Dowiadujemy się o sobie od innych tego 
czego sami nie dostrzegamy, przeglądamy 
się w lustrze cudzych spojrzeń i ocen. Sta-
jemy przed ważnym wyborem życiowym i 
zdarza się że postępujemy wbrew sobie, 
zasadom wiary lub w niezgodzie z swoimi 
ideałami. Potem przychodzi refleksja: kim 
jestem skoro zdradziłem samego siebie, 
swoje przekonania, moją wiarę...? 

Jako dzieci zachwycamy się bajkami 
z pięknymi, szczęśliwymi zakończenia-
mi. Potem życie bardzo często boleśnie 
konfrontuje przesłania płynące z bajek 
oraz nasze marzenia z rzeczywistością. 
W przedszkolu okazuje się nie jesteśmy 
jedyni i wyjątkowi, że są dzieci, które ład-
niej malują lub śpiewają od nas. Potem w 
szkole uczymy się relacji z innymi ludźmi, 
dowiadujemy się że coś co wydawało nam 
się oczywiste, wcale takie niej jest. Ludzie 
są różni, często ciężko porozumieć się nam 
z niektórymi rówieśnikami, nauczycielami 
oraz rodziną. Nagle nasz dotychczasowy 
prosty świat staje się coraz bardziej zło-
żony i skomplikowany. Dopiero z czasem 
potrafimy docenić naukę wyniesioną ze 
szkoły, z kościoła oraz słowa rodziców, 
z którymi jako młodzi, zbuntowani ludzie 

często się nie zgadzaliśmy. Na różnych 
etapach życia przeczytana książka czy 
obejrzany film także smakuje inaczej, bo 
jesteśmy bogatsi o inne doświadczenia, 
mniej lub bardziej wrażliwi na pewne 
rzeczy. 

Kiedyś na jednej z lekcji religii ksiądz 
opowiadał o znaczeniu modlitwy, abyśmy 
poza „Ojcze Nasz“ i „Zdrowaś Maryjo“, 
także rozmawiali z Bogiem. Dla nas dzieci 
było to zadziwiające, że można też w ten 
sposób przekazać Panu swoje przemy-
ślenia, troski i tak zwyczajnie opowiedzieć 
w duchu i ciszy swój dzień np. wracając 
ze szkoły. Dzięki temu zrozumiałam, że 
Bóg to ktoś bardzo bliski sercu, ktoś kto 
zawsze wysłucha, zrozumie i pomoże. 
Czy z wiekiem zmienia się też nasze po-
dejście do wiary i kościoła? Czy możemy 
nauczyć się wiary, czy ona jest po prostu 
w nas, dojrzewa, przechodzi różne etapy, 
słabnie i wzmacnia się zależnie od mo-
mentu w życiu w jakim się znajdujemy? 
Część ludzi nawraca się lub docenia moc 
wiary dopiero po jakiejś tragedii życiowej 
czy załamaniu. 

Oglądałam niedawno reportaż o więź-
niach, którzy dzięki Bogu wyszli ze złej 
drogi. Paradoksalnie kraty stały się dla nich 
drzwiami do wolności, wyzwoleniem od 
grzechów. Wielu artystów, prowadzących 
rozrywkowy styl życia, daleki od wiary, ko-
ścioła, z czasem największy sens odnaleźli 
w Bogu. Przykładem takiej drogi przemiany 
jest np. Tomasz Budzyński, lider legendar-
nej polskiej grupy Armia, który prowadził 
szalone, pełne imprez życie. Na jednym z 
koncertów został on opluty i wygwizdany, 
gdy zamienił w jednym z utworów słowo 
„światło“ na „Jezus Chrystus“. Początkowo 
bał się wypowiedzieć imię Pana głośno, 
szczególnie w tak ekstremalnych warun-

kach, wśród publiczności wrogo nasta-
wionej do przekazu chrześcijańskiego w 
muzyce. Wówczas, jak wspomina piosen-
karz jego wiara była jeszcze słaba, ale to 
był jeden z tych przełomowych momentów 
w jego życiu. Gdy wykrzyczał „Jezus jest 
Panem“, wbrew agresji tłumów, zrozumiał 
jak wielka jest moc tych słów. Aktualnie 
wokalista wykonuję muzykę katolicką i trwa 
na drodze neokatechumenalnej.

Często zdarza się że idąc ulicą ktoś 
wypowie jedno zdanie, które akurat trafia 
w sytuację życiową, w której aktualnie się 
znajdujemy. Czasem jest to ktoś bliski, cza-
sem zupełnie obca, przypadkowo spotkana 
osoba. Zdarza się też że w kościele na 
kazaniu usłyszymy odpowiedź akurat na 
frapujący nas problem. Innym razem ktoś 
z tytułami naukowymi, wielką wiedzą i osią-
gnięciami najwięcej nauczy się od prostej, 
mniej utytułowanej osoby, która wypowie 
banalną, ale jakże cenną prawdę życiową, 
o której ten człowiek dawno zapomniał pod 
bagażem wielu mądrych ksiąg.

Wiara powinna być najważniejszym 
drogowskazem w naszym życiu, źródłem 
z którego płynie najcenniejsza nauka. 
Można przeczytać wiele ksiąg, opano-
wać wszystkie naukowe teorie, skończyć 
kilka kierunków studiów, ale na żadnym 
uniwersytecie świata nie nauczą tego co 
najwartościowsze - wiary. Gdy dręczą nas 
problemy, wali się nam świat, nie szukajmy 
odpowiedzi w horoskopach, wróżbach, 
psychoterapii, pamiętajmy o mocy modli-
twy. Gdy czujemy się bezradni, wyłączmy 
telewizor, muzykę, niech nic nie zagłusza 
naszych myśli, weźmy do rąk Pismo 
Święte, i może nie od razu, ale z czasem 
usłyszymy tą właściwą odpowiedź, której 
akurat poszukujemy.

Aleksandra  Bartoszek-Olewnik
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drugi człowiek jest mu potrzebny do tego 
by ukochał siebie, natomiast w miłości jest 
zupełnie odwrotnie. 

Moi Drodzy, w krzyżu miłości nauka. 
Dobrze, że zawieszamy go w swoim miesz-
kaniu, że uczestniczymy w jego adoracji, że 
nosimy go na piersiach, ale to jeszcze za 
mało. Chrystus pragnie, aby ten krzyż prze-
mieniał nas, aby nas kształtował, aby nas 
zmieniał, bo nie może być martwym znakiem 
na naszej ścianie, czy na naszych piersiach, 
on musi uczyć nas miłości, bowiem po tym 
poznają inni, żeśmy uczniami Chrystusa 
jeżeli będziemy mieli miłosierdzie ku drugim, 
czyli jeżeli będziemy dawać siebie drugiemu 
człowiekowi. I tego uczy nas krzyż. Pan 
Jezus bardzo pragnie, abyśmy byli ludźmi, 

którzy realizują jego największe przykazanie. 
On bardziej pragnie tego, byśmy się kochali, 
niż tego, żebyśmy mechanicznie się żegnali. 
Tu nie chodzi o jakieś nawyki, tu chodzi o to, 
żeby żyć tym krzyżem, żeby przejąć się jego 
nauką i tę naukę wprowadzać w swoje życie. 
Samo powieszenie krzyża w domu to jeszcze 
niewiele, jeżeli krzyż wisi w domu, a w domu 
jest niezgoda, kłótnia, podziały, jeżeli w domu 
nie ma jedności, jest to obrazą krzyża. 

Moi Drodzy, obojętnie gdzie ten krzyż 
będzie, czy na naszych piersiach, czy w 
domu, czy gdzieś na zewnątrz, krzyż musi 
nas uczyć miłości, zrozumienia, dialogu, 
braterstwa. Jeżeli nie ma tych cech, tylko jest 
jakaś niechęć do drugiego człowieka, to nie 
ma tam szacunku dla krzyża, tam są pozory 

szacunku dla krzyża. On uczy nas miłości, 
jest lekcją miłości. 

Moi Drodzy, zapatrzeni w krzyż Chrystu-
sowy, wiedząc, że w krzyżu miłości nauka, 
zróbmy wszystko, żeby być Jego świadkami, 
by pokazać iż pod wpływem krzyża, który jest 
w naszym domu i w naszym sercu, stajemy 
się bardziej Jego uczniami, czyli bardziej 
ludźmi, którzy kochają. Niech pan nam bło-
gosławi w tej realizacji, w tej wielkiej lekcji 
płynącej z krzyża. Amen.

Od redakcji: 
Teksty powyższych kazań zacytowano na 
podstawie zapisu magnetofonowego.
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centrum OnKOLOGII 
im. prof. Franciszka Łukaszczyka 

w  Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2

Kaplica szpitalna 
pw. św. Michała Archanioła 
(otwarta od 7.00 do 21.00)

msZe Św.: 11.00 (w soboty, niedziele); 15.00 (od wtor-
ku do piątku) * wIZyta na oddziałach od wtorku do 
niedzieli zgodnie z harmonogramem * spOwIeDź na 
oddziałach (na każde życzenie) i od 14.30 do 15.00 w 
kaplicy. * saKrament chOrych na każde życzenie 
oraz każdą środę podczas mszy św.. * naBOŻeństwa:  
Litania do św. michała archanioła w każdy wtorek o 
14.50; nabożeństwo do mB nieustającej pomocy - 
w każdą środę o 14.50; Litania chorych i modlitwa 
za służbę zdrowia w każdy czwartek o 14.50; nabo-
żeństwo do św. Ojca pio w każdy czwartek po mszy 
św.;  Koronka do miłosierdzia Bożego w każdy pią-
tek o 14.50; wystawienie i adoracja najświętszego 
sakramentu od wtorku do niedzieli pół godziny przed 
mszą św. 

ks. Szymon Gołota (kapelan), 
tel. 52 374-33-08 (w Centrum Onkologii) (9.30-14.30) 
tel. w parafii 323-48-43 (po 16.00); 
w poniedziałek dyżur telefoniczny

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
DOm sue ryDer 

ul. Wilhelma Roentgena 3 
85-796 Bydgoszcz

Kaplica pw.  
św. Brata Alberta Chmielowskiego

pOsłuGa DusZpastersKa 
(odwiedziny chorych, rozmowy z pacjentami  
i ich bliskimi itp.) trwa każdego dnia od 9.00 do 15.00 
(oprócz poniedziałku) i na każde wezwanie. msZa Św. 
jest w kaplicy św. Alberta w każdy wtorek o 12.00 i w 
każdą niedzielę o 14.15. 

ks. Wojciech Retman  (kapelan),  
tel. 052 329 00 95 (DSR) oraz 323-48-46  (w parafii).

Salus aegroti suprema 
lex esto!  

„Niechaj zdrowie chorego  
będzie najwyższym prawem”

DOm sue ryDer 
W ByDGOSZCZy 

ODDZIał  
pOBytu DZIenneGO
Sala „Dąb”, Domu Parafialnego, przy ul. Gen. Mi-
kołaja Bołtucia 5. 85-791 Bydgoszcz, kontakt:  
(tel. 52 323 48 29, kom. 693 630 032)
Działalność terapeutyczną prowadzimy przy Pa-
rafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Za-
jęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (po-
niedziałek, środa, piątek) od 8.15 do 15.00.  
Zapraszamy osoby szczególnie z Fordonu. Istnieje 
możliwość podjęcia terapii wspólnie z małżonką (mał-
żonkiem), jeśli będzie on posiadał orzeczenie o niepeł-
nosprawności.

Grupa wsparcIa
Zapraszamy na Mszę Świętą i spotkania Grupy 

wsparcia dla osób w żałobie, które odbywają się w 
kaplicy Sanktuarium Królowej Męczenników Kalwarii 
Bydgoskiej Golgoty XX wieku w Bydgoszczy ul. Bołtu-
cia 5 o 11.00. 

Spotkania prowadzą: ks. kapelan Wojciech Ret-
man, psycholog mgr Karolina Kozber. Liczymy na Two-
ją obecność. 

Terminarz najbliższych spotkań (Msza Święta i spo-
tkanie zawsze w sobotę o 11.00): 6 listopada, 4 grudnia 
2010, a także 8 stycznia 2011, śpiew kolęd, opłatek. 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt 
pod nr tel. (52) 329 00 95 wew. 241. Miejsce spotkań: 
Sala „Dąb”, Domu Parafialnego, przy ul. Gen. Mikołaja 
Bołtucia 5. 85-791 Bydgoszcz

Był wrzesień. Zbliżały się uroczystości 
odpustowe naszego Sanktuarium dla ca-
łej Diecezji. Przygotowaniem duchowym 
miało być poprzedzające je triduum – trzy 
dni modlitw i nabożeństw. Wspólnota 
Apostolstwa Dobrej Śmierci, a nasi człon-
kowie to w większości osoby starsze,  
postanowiła również dołączyć swoje 
modlitwy do innych, w intencji dobrego i 
bogatego duchowo przeżycia pierwszego 
odpustu w Sanktuarium. 

W sobotę 11. września, zorganizowali-
śmy Dzień Skupienia ADŚ, na który zostali 
zaproszeni członkowie bratnich wspólnot 
z parafii naszego dekanatu. Spotkaliśmy 
się w kaplicy, w której po prawej stronie 
ołtarza, umieszczony był pięknie przy-
ozdobiony obraz Matki Bożej Patronki 
Dobrej Śmierci, natomiast dalej stał nasz 
- jeszcze nie poświęcony sztandar. 

Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz 
Jan Andrzejczak, który wyraził ogromną 
radość, że w naszej parafii pojawił się 
nowy sztandar – wizytówka jednej z wielu 
naszych wspólnot. Usłyszeliśmy wiele 
ciepłych słów, które wprowadziły nas w 
podniosły i uroczysty nastrój. Mszę św. 
celebrował nasz opiekun ks. Wojciech 
Retman, po czym udaliśmy się do Doliny 
Śmierci, aby odprawić Drogę Krzyżową. 

Pogoda była piękna, słoneczna, po-
dobnie jak w ubiegłym roku. 

Zakończeniem tego szczególnego 
dnia było radosne i duchowe spotkanie 
w Salce Dębu przy kawie i cieście, które 
jeszcze bardziej zacieśniło nasze wspólne 
więzi.

Każdy kolejny dzień przygotowywał 
nas do godnego przeżycia Odpustu 
Sanktuarium. Poniedziałkowe celebra-

cje 13. września 2010 roku rozpoczęły 
się od przeżywania kolejnego od Dnia 
Fatimskiego, który obchodzony jest w 
naszej parafii  raz w miesiącu od maja do 
października z modlitwami ku czci Matki 
Bożej Fatimskiej, procesją ze zniczami i 
z modlitwą różańcową prowadzoną przez 
kapłanów. 

Następnie rozpoczęła się Msza św., 
którą odprawił JE ks. abp Jan Romeo 
Pawłowski - nuncjusz apostolskim w Re-
publice Konga i Gabonie. Jego obecność 
w szczególny sposób podkreślała rangę 
uroczystości. W tym dniu przypadał rów-
nież ważny moment dla naszej Wspólnoty. 
Poświęcony został bowiem sztandar Apo-
stolstwa Dobrej Śmierci. Na rozpoczęcie 
Eucharystii stanęliśmy – jako poczet 
sztandarowy – u stóp ołtarza. Po Ko-
munii św. na umówiony znak stanęliśmy 
z naszym sztandarem przed ołtarzem.  
Ks. Arcybiskup odmówił okolicznościową 
modlitwę, po czym poświęcił sztandar i 
wraz z ks. Prałatem złożył na nim swój 
pocałunek. 

Gdy Msza św. zakończyła się i prezbi-
terium opustoszało, my ze sztandarem 
nadal staliśmy przedłużając podniosłą 
chwilę. 

Na sztandarze znajdują się dwa wi-
zerunki patronów Dobrej Śmierci – Matki 
Bożej i św. Józefa. Już w dawnych cza-
sach w każdej bitwie, walce czy wojnie 
walczącym towarzyszył sztandar. To był 
symbol wolności i idei, za którą człowiek 
był gotowy oddać swoje życie. Dopóki 
sztandar powiewał, w walczących był 
duch walki i nadzieja na zwycięstwo. 
Takim symbolem ma być również i nasz 
sztandar, który jest obrazem drogi ducho-
wej o nawrócenie każdego grzesznika i 
przygotowaniem nas do zaakceptowania 
śmierci, która ma być bramą wiodącą 
ku szczęśliwej wieczności. Będzie nam 
towarzyszył w radosnych chwilach święta, 
jak i w smutku, kiedy to nasi „żołnierze” 
polegną i trzeba będzie ich odprowadzić 
na miejsce spoczynku.  

Coś się zdarzyło w naszym Apostol-
stwie, coś się dopełniło i zamknęło okres 
naszego formowania. Dotąd byliśmy jak 
budowany dom – cegła po cegle. Tymi 
cegłami są nasi członkowie. Ale cały 
czas brakowało jeszcze wykończenia, 
którym jest dach, pod którym skupione 
są wszystkie cegły. Tym właśnie jest nasz 
sztandar, pod którym będziemy dobrze 
żyć, być przykładem dla innych i uczyć 
się tego, jak przyjąć kiedyś bez strachu i 
z radością śmierć, która i tak prędzej czy 
później do każdego zapuka.

tekst i foto Krystyna Bylińska

W Apostolstwie Dobrej Śmierci

nasZ symBOL
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VI doroczna kampania

hOspIcJum tO ŻycIe
Nie podadzą leku i nie zdiagnozują cho-

roby, ale upieką ciasto, przeczytają książkę 
lub w milczeniu i bez pośpiechu posiedzą 
przy łóżku. Bez nich hospicjum nie byłoby 
tak podobne do domu, a tak różne od więk-
szości szpitali. Wolontariusze. To dzięki nim 
o wiele łatwiej o uśmiech w miejscu, w któ-
rym kończy się życie.

Aby hospicjom nie zabrakło wolontariu-
szy, już po raz szósty Fundacja Hospicyjna 
organizuje kampanię społeczną „Hospi-
cjum to też Życie”. Jej celem jest pokazanie 
Polakom, czym są hospicja, komu i w jaki 
sposób pomagają, ale też – jak każdy z nas 
może pomóc im i ich podopiecznym. 

W tym roku szczególny akcent położo-
ny jest na zachęcenie do wolontariatu ho-
spicyjnego osób, które mają już za sobą 
okres pracy zawodowej. Z doświadczeń 
hospicjów wynika bowiem, że osoby w 
wieku emerytalnym mają bardzo dużo do 
zaoferowania hospicjom. Co więcej, praca 
na rzecz innych może być dla nich cennym 
uzupełnieniem luki powstałej po przejściu 
na emeryturę, usamodzielnieniu się dzieci 
lub śmierci bliskiej osoby. Dla hospicjów 
wolontariusz w dojrzałym wieku to wolonta-
riusz, który angażuje się na dłużej, posiada 
cenne doświadczenie zawodowe i życiowe, 
a także ma sporo wolnego czasu. 

Jak wykazują badania przeprowadzone 
w tym roku przez Fundację Hospicyjną i 
PBS DGA na reprezentatywnej grupie 1072 
dorosłych Polaków, spora część z nas nie 
angażuje się w wolontariat hospicyjny, po-
nieważ: 

• nikt nam tego nie zaproponował (20% 
odpowiedzi), 

• nie jesteśmy w stanie przebywać w to-
warzystwie osób umierających (18%), 

• nie posiadamy umiejętności przydatnych 

w hospicjum (17%). 
Zwłaszcza takim osobom chcemy powie-

dzieć, że: 
• gorąco je zapraszamy do pracy w hospi-

cjum i zapewniamy, że wolontariat to nie 
tylko pomoc potrzebującym, ale też wielka 
satysfakcja dla udzielających pomocy. 
• wolontariat hospicyjny to nie tylko praca 

przy chorym, ale też pomoc w biurze, 
ogrodzie, transporcie sprzętu medyczne-
go i rodzin chorych, organizowaniu akcji 
charytatywnych. Poza tym do bezpo-
średniego kontaktu z chorymi i ich bliski-
mi wolontariusze dochodzą stopniowo, 
zwykle dopiero w trakcie kilkumiesięcz-
nego kursu medycznego, po szkoleniu z 
psychologiem i wielu rozmowach z pra-
cownikami hospicjum i bardziej doświad-
czonymi wolontariuszami. 

• prawie każdy z nas posiada umiejętno-
ści, które przydadzą się w hospicjum. 
Większość hospicjów potrzebuje pomo-
cy kierowców, ogrodników, malarzy, pra-
cowników biurowych, prawników, osób 
pracujących z młodymi wolontariuszami 
lub specjalizujących się w pozyskiwaniu 
finansów dla hospicjum itp. Oczywiście, 
bardzo cenni są dla hospicjów wolonta-
riusze z doświadczeniem medycznym, 
ale brak takiego doświadczenia w żad-
nym stopniu nie przeszkadza w tym, 
żeby pomagać hospicjum i osobom cho-
rym. 

W VI kampanii „Hospicjum to też Życie”, 
jak co roku bierze udział Dom Sue Ryder 
w Bydgoszczy. Nasi pracownicy i wolonta-
riusze organizują wydarzenia, które mają 
przybliżyć lokalnej społeczności działalność 
i potrzeby hospicjum. 

Większość tych wydarzeń odbyło się  
9 października 2010 r., w Światowy Dzień 

Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Tego dnia 
była Msza Święta i spotkanie dla osób w 
żałobie w Sanktuarium Królowej Męczenni-
ków Kalwaria Bydgoska Golgota XX wieku 
w Bydgoszczy o 11.00, w kaplicy, w ramach 
działań Poradni Osób Osieroconych. Nasze 
hospicjum włączyło się w międzynarodową 
akcję „Głosy dla Hospicjów” i zorganizowa-
ło koncert, podczas którego propagowało 
opiekę hospicyjną. Na koncercie wystąpili: 
„Trio muzyczne” z Solca Kujawskiego, pia-
nistka María Daniela Navarro Mora z Kosta-
ryki - utalentowana 13-latka, która od 2006 
r. zdobywa nagrody na międzynarodowych 
festiwalach w USA, Włoszech i Francji oraz 
Orkiestra Salonowa Junior PiK pod dyrekcją 
Mirosława Żyty. Poza koncertem „Głosy dla 
Hospicjów”, dnia 17 października w Sank-
tuarium Królowej Męczenników Kalwaria 
Bydgoska Golgota XX wieku w Bydgosz-
czy organizowana jest dzięki życzliwości 
ks. Proboszcza Prałata Jana Andrzejczaka 
tradycyjna  Niedziela Hospicyjna. Okolicz-
nościową homilię wygłosi na wszystkich 
Mszach Świętych ks. Marcin Puziak ojciec 
duchowny Seminarium Duchownego w 
Bydgoszczy. W czasie tej niedzieli zbierać 
będziemy ofiary na cele związane z dzia-
łalnością hospicyjną.  W  październiku i li-
stopadzie tego roku uczestnicy VI kampanii 
„Hospicjum to też Życie” organizować będą 
spotkania promujące wolontariat hospicyj-
ny. Planujemy utworzyć grupę wolontariu-
szy zajmującą się dziećmi osieroconymi.  
Na zakończenie Kampanii odbędzie się w 
naszym Hospicjum dzień otwarty. Ważną 
rolę do odegrania będą też miały media 
regionalne i ogólnopolskie, które przekazy-
wać będą informacje na temat wolontariatu 
hospicyjnego oraz płynących z niego korzy-
ści dla hospicjów, chorych i samych wolon-
tariuszy.     wr

warsztat witrażu
Jeżeli masz wolny czas, aktywnie spę-

dzić popołudnie, a także poznać nowych 
ludzi - zapraszamy na warsztaty witrażu. 
Pracownia powstaje z myślą o każdej 
osobie, która chciałaby odkryć talenty lub 
rozbudzić już istniejące pasje. 

Zajęcia mają na celu integrację, efektyw-
ne, kreatywne spędzanie czasu i  prowadzo-
ne będą przez instruktora terapii zajęciowej. 
Pokaże on, w jaki sposób, z fragmentów 
szkła wykonać biżuterię, lampiony, ramki na 
zdjęcia, czy inne ozdoby dla domu. 
miejsce i kontakt:  
ul Bołtucia 5, 85 – 796 Bydgoszcz, 
ks. Wojciech Retman – tel. 602 780 511;  
e-mail:  recio5@wp.pl, terapeuta Magda Go-
lec – tel. 692535983; magdagolec@op.pl

Diecezjalny Ośrodek  
Duszpasterstwa Akademickiego 

„MARTyRIA” 
ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz,  

tel./fax. (052)323-48-10, 
http://www.martyria.pl;

Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego 
wspóLnOta  

aBsOLwentów martyrII
ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz,

tel./fax. 0-52 32-34-810 
http://www.wam.org.pl, wam@wam.nazwa.pl

cO I JaK ZanIm pOwIesZ taK
 – spotkania dla par i narzeczonych

Wspólnota Absolwentów Martyrii „WAM” w ramach katechizacji przedmałżeńskiej za-
prasza na spotkania dla par i narzeczonych „cO i JaK zanim powiesz taK”. Spotkania 
obejmują pięć wizyt czwartkowych oraz wyjazd weekendowy. Zapraszamy. 

Początek spotkań 28 października o 19.00 w Domu Parafialnym parafii MB Królowej 
Męczenników w Bydgoszczy, ul. Bołtucia 5, pierwsze piętro, sala DA „Martyria”. Kolejne 
terminy to: 4, 17 i 24 listopada oraz 2 grudnia - zawsze o 19.00. Zakończenie „Spotkań” 
w dniach od 4 do 5 grudnia (sobota-niedziela) na Zamku Bierzgłowskim. Koszt kursu - 85 
złotych za osobę. Zgłoszenia telefoniczne 501 41 41 83 (po 16.00). Liczba miejsc ogra-
niczona!
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

uZupełnIanKa 
paźDZIernIKOwa 

(OPRACOWAŁ KFAD)

KrOpKOGrAm

1 O K N T
2 Z A K I
3 N I E C
4 T A E R
5 W K A K
6 A R K A
7 S E K I
8 C H A K
9 H E N A

10 E R T A
11 C W A K
12 M E U M
13 K O N A
14 D y T A
15 A M A S
16 S K E C
17 B A R Z
18 A N K A
19 P R I Ż
20 P I A K
21 K O E R
22 C Z R A

Znaczenie wyrazów: 
[1] Włada zajętym terytorium [2] Bakterie, 
wirusy [3] Nasz sąsiad zza Odry [4] Obijacz 
mebli [5] Śrubokręt bardziej fachowo [6] Ob-
szar wokół Bieguna Północnego [7] ciastka z 
ziarna sezamu oblane karmelem [8] Popisuje 
się odwagą na pokaz [9] Wśród narkotyków 
[10] Posiada rozległą wiedzę [11] Spryciarz 
na swoją korzyść [12] Istota sprawy [13] Bu-
dowla „Zygmunta” w Warszawie [14] Twarda 
wymiana poglądów  [15] Kłopot trudny do  
rozwikłania [16] Dusigrosz [17] Przemysław, 
znany redaktor sportowy [18] Bohaterka no-
weli Prusa z psem Karuskiem [19] Poważa-
nie, autorytet [20] Małe ptaszę [21] Najmniej-
szy ptaszek świata [22] Męskie XVI wieczne 
okrycie wierzchnie podbite futrem.

Wpisz brakujące litery do diagramu. Te z 
wyróżnionych pól dadzą rozwiązanie, które 
należy nadsyłać na adres redakcji lub wło-
żyć do skrzynki „Poczty parafialnej” do 14. 
LIstOpaDa 2010 r. Losujemy nagrodę nie-
spodziankę. 

Hasło uzupełnianki brzmiało: „sKOrZy-
staJmy Z łasK ODpustu”. Nagrodę wy-
losowały noemi i emilia Balinowskie zam. 
w Bydgoszczy, przy ul. altanowej 34. Gra-
tulujemy - nagroda czeka w zakrystii.

Takie misie
Kochane Dzieci!

Przed nami miesiąc październik, w 
którym szczególnie pamiętamy o modli-
twie różańcowej. W naszym kościele są 
organizowane specjalne nabożeństwa. Nie 
zapomnijcie wziąć w nich udziału.  W tym 
miesiącu przygotowałem dla Was test z 
wiedzy o różańcu. Myślę, że to dobry mo-
ment, aby się sprawdzić, a gdy czegoś nie 
wiemy, poszukać w odpowiednich źródłach 
lub spytać kogoś dorosłego.
1. Nazwa różaniec pochodzi z:

a) łacińskiego, 
b) greckiego, 
c) czeskiego.

2. We wtorki odmawiamy tajemnice:
a) Światła,
b) Bolesne,
c) Chwalebne.

3. Koronka różańca to:
a) 59 koralików,
b) 58 koralików,
c) 55 koralików.

4. Różaniec pochodzi:
a) Ze Średniowiecza,
b) Z Baroku,

c) Z Renesansu.
5. Pierwotna nazwa różańca to:

a) Koronka do Najświętszej Panienki,
b) Psałterz Najświętszej Maryi Panny,
c) Różany Wieniec.

6. Modląc się na różańcu modlimy się do:
a) Maryi,
b) Jezusa za pośrednictwem Maryi,
c) Trójcy Świętej.

7. Tajemnice Światła dodał Jan Paweł II w:
a) 1981 roku jako dziękczynienie za 

cudowne ocalenie,
b) 2000 roku jako pamiątkę roku jubile-

uszowego,
c) 2002 roku w październiku, poświę-

conemu modlitwie różańcowej.
Zagadka z („Na Oścież” Nr 9/2010) 

miała następujące rozwiązanie. Chodziło o 
takie miasta, jak:  Mikołajki, Gdańsk, Kra-
ków, Toruń, Zakopane, Kołobrzeg, Łódź, 
Częstochowa i Gdynia. Nagrodę otrzymuje 
wronika ceglarska zam. w Bydgoszczy, 
przy ul. Sobieszewskiej 2. Gratulujemy. 
Nagroda czeka w zakrystii.

rumianek

Oto kolejna zabawa z „Kropkogramem”. 
Za pomocą zaszyfrowanego alfabetu od-
gadnijcie wyrażenie, które kryje się pod 
zaszyfrowanymi literami. Termin nadsyła-
nia rozwiązań do 14. LIstOpaDa 2010 
r. Nadsyłając rozwiązanie, podajcie swój 
adres i koniecznie napiszcie ile macie lat. 
Na autora poprawnego rozwiązania czeka 
nagroda - niespodzianka.
 Poprawne rozwiązanie „KropkoGramu” 
brzmiało: „pODwyŻsZenIe KrZyŻa”. 
Nagrodę otrzymuje Julia roszak, zam. w 
Bydgoszczy, przy ul. Berlinga 15. Nagro-
da czeka w zakrystii. Julia nadesłała pięk-
ny rysunek (patrz powyżej)
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FunDacJa  
„wIatraK”

ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz
sekretariat@wiatrak.org.pl

www.wiatrak.org.pl
www.janpawelii.pl

tel. 48 52 323-48-10, fax 323-48-11

W ramach Fundacji „Wiatrak” działają:  
Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”; 
Poradnia „Wiatrak”; Klub Integracji 
Społecznej „Wiatrak”; Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Wiatrak”; Parafialny Klub 
Sportowy „Wiatrak” (kontakt poprzez 
Fundację)

Konto bankowe  
Fundacji „wiatrak” 
49 1320 1117 2045 5859 2000 0003
Fundusz Budowy  
Domu Jubileuszowego 
06 1320 1117 2045 5859 2000 0001

X DZIeń papIesKI
„Odwaga świętości” to hasło tegorocznego X Dnia Papieskiego. Koncert Galowy z tej 

okazji odbył się 10 października w niedzielę o 19.00 na Starym Rynku w Bydgoszczy.
Za pomocą muzyki przekazano słowa Jana Pawła II, które otwierają dusze, umysły i 

trafiają w szczególny sposób do serc młodych ludzi. Specjalnie na to wydarzenie kompo-
zytor Pokolenia JP II, Maciej Afanasjew, wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 
skomponował muzykę. Było to wydarzenie wyjątkowe w skali regionu, a nawet kraju, god-
ne jubileuszu dziesięciolecia Dni Papieskich, jak i samej postaci Jana Pawła II. 

Dodatkowo pokazano osobę ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąc-
lecia, który mocno wspierał Karola Wojtyłę, zanim został papieżem. Nie zapomniano rów-
nież o ks. Jerzym Popiełuszce, kapelanie „Solidarności”, który został w tym roku wyniesio-
ny na ołtarze.  Koncert zorganizowała Fundacja „Wiatrak” we współpracy z DA „Martyria”, 
a współfinansowany był przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

GłówKa pracuJe
Za nami wrzesień – miesiąc pierwszych kroków w szkole, pierwszych zajęć pozalek-

cyjnych oraz czas przyzwyczajania się do kolejnego roku wytężonej pracy - dzieci w szko-
łach, dorośli we własnych miejscach pracy, studenci w salach uniwersyteckich. Nadszedł 
moment, żeby pomyśleć o dobrym zagospodarowaniu czasu wolnego, czasu, który nam 
pozostał po wypełnieniu codziennych obowiązków. ,,Wiatrak’’ wychodzi do nas z atrakcyj-
ną propozycją zajęć pozalekcyjnych.

W ramach różnorodnej oferty zajęć we „Wiatraku” funkcjonuje Akademia Twórczego 
Rozwoju, czyli przestrzeń dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, gwarantująca rozwój 
na wielu płaszczyznach: m.in. plastycznej, tanecznej, sportowej, językowej, muzycznej, 
teatralnej, Przedszkolaków, wolontariatu Europejskiego oraz wolontariatu GPS. Jako no-
wość w ofercie dotyczącej sportów ekstremalnych pojawiły się treningi pamięci metodą 
SPW. 

17 października o 12.30 w Auli Domu Parafialnego przy ul. Bołtucia 5  organizatorzy 
zapraszają na lekcję pokazową zmagań pamięciowych oraz spotkanie pokazowe „Głów-
ka pracuje”.

Nie zabraknie atrakcyjnych nagród, praktycznych ćwiczeń i zmagań pamięciowych 
oraz zabaw i zagadek logicznych. Gwarantujemy możliwość zmierzenia się z własną pa-
mięcią oraz  dobrą zabawę i niezapomniane wrażenia. 

Będzie także okazja zapoznania się z pełną ofertą treningów pamięci metodą SPW 
organizowanych we „Wiatraku”. 

Więcej informacji na stronie www.wiatrak.org.pl, www.wiatrak.spw.pl oraz pod adre-
sem: trening@spw.pl  Pamiętaj, aby nie zapomnieć!  

DarmOwe pOraDy
Fundacja „Wiatrak” zaprasza do korzystania z darmowych porad w Poradni Wsparcia! 
Dyżury rozpoczęły się 4.10.2010 r.  Wszystkich zainteresowanych zasięgnięciem porady 
prosimy o kontakt pod nr telefonu (052) 32 34 810 lub osobiście w biurze „Wiatraka”. Dni 
i godziny urzędowania poszczególnych specjalistów: 
psychOLOG (poniedziałki 17.00–19.00);  peDaGOG (wtorki 17.00–20.00);  
psychIatra (środy 17.00–20.00);  prawnIK (czwartki  i piątki 17.30–19.30);  
LOGOpeDa (piątki 16.00–18.00). 

Wiatrak 

rozwija skrzydła

Zaproszenie
Październik to czas, kiedy w Wiatraku 
rozpoczynamy zajęcia dla przedszko-
laków, dzieci i młodzieży, a także dla 
dorosłych. Tutaj każdy znajdzie coś 
dla siebie – coś dla ciała i dla ducha! 
Zapisy i bliższe informacje od po-
niedziałku do piątku między godziną 
10.00 a 18.00 w biurze Wiatraka. 
Serdecznie zapraszamy  
do skorzystania z naszej oferty

pODpIsaLI
22 września 2010 r. o 12.00 w surowych 
wnętrzach Domu Jubileuszowego została 
podpisana umowa pomiędzy Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Kujawsko-Po-
morskiego a Fundacją „Wiatrak”, dotycząca 
współfinansowania projektu „Budowa Domu 
Jubileuszowego w sercu Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego”. 
Umowę podpisali: Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki 
oraz przedstawiciele Fundacji „Wiatrak” – 
prezes Fundacji - ks. Krzysztof Buchholz oraz 
członkowie Zarządu – Kamila Muszyńska  
i Tomasz Schmidt.fo

t. 
W

ie
sł

aw
 K

aj
da

sz



14 10/2010 Na Oścież

wIZytacJa I pIeLGrZymKI
Rok 2001 był rokiem kolejnej w parafii 

wizytacji kanonicznej. Przeprowadzał ją w 
dniach 24 i 25 kwietnia ks. bp Stanisław 
Gądecki, który na zakończenie udzielił nam 
pasterskiego błogosławieństwa. W podzię-
kowaniu za owoce wizytacji grupy z naszej 
parafii pojechały, jedna w dniu 3 maja - na Ja-
sną Górę do Częstochowy, zaś druga grupa 
udała się do Konkatedry w Bydgoszczy (dziś 
katedry) - Sanktuarium Matki Bożej Pięknej 
Miłości. Wizytacja miała szerszy charakter, 
bowiem obejmowała nie tylko naszą parafię, 
ale wszystkie parafie dekanatu Bydgoszcz 
V Fordon. W związku z tym, w dniu 25 paź-
dziernika 2001 r., na zakończenie wizytacji w 
Dekanacie udaliśmy się wraz z ks. Probosz-
czem Zygmuntem do parafii św. Mikołaja, by 
uczestnictwem w Eucharystii sprawowanej 
przez księdza Biskupa Wizytatora wszystkie 

BartłOmIeJ   
pOKOrnIecKI 

Bartłomiej Pokorniecki był bydgoszczani-
nem. Rodzina jego mieszkała w naszym mie-
ście od dawien dawna. Urodził się w styczniu 
1907 roku (dokładniejsza data dzienna 
nie jest znana). Ojciec jego pracował jako 
śluzowy na Kanale Bydgoskim. Mieszkali w 
służbowym mieszkaniu blisko Kanału, jednak 
nie ustalono dokładnie  tego miejsca. 

Tu Bartłomiej kończył szkołę powszech-
ną, najpierw jeszcze niemiecką, ale ukończył 
już w  wolnej Polsce i uczył się zawodu 
ślusarza mechanika w Fabryce Maszyn 
„Eberhardt”.  

Po uzyskaniu dyplomu czeladnika roz-
począł pracę w Lokomotywowni Bydgoszcz 
Główna przy bieżących przeglądach paro-
wozów. W tym czasie odbywał też służbę 
wojskową w jednostce artylerii w Toruniu. 

Po demobilizacji podjął pracę na stacji 
Bydgoszcz Główna w brygadzie utrzymania 
ruchu urządzeń sygnalizacyjnych. Praca 
polegała na konserwacji i usuwaniu awarii 
rozjazdów, semaforów i urządzeń nastawni-
czych. Po ukończeniu odpowiednich kursów 
w 1936 roku objął jako mistrz kierownictwo 
nad tą brygadą. Pracował w niej do wybuchu 
II wojny światowej. W 1937 roku zamierzał 
założyć własną rodzinę, jednak śmierć ojca 
przerwała na pewien czas zamiary, których 
nie zdążył już zrealizować.

W początkach września 1939 roku, 
wraz z wieloma innymi mieszkańcami Byd-
goszczy, rodzina udała się na tak zwaną 
„ucieczkę”. W tym celu Bartłomiej udał się z 
sąsiadem i kupił od miejscowej Niemki Berty 
Klaisner z Okola konia i wóz drabiniasty. 
Zapakowawszy  wraz z trzema innymi ro-
dzinami część dobytku udali się w kierunku 
Warszawy. Kilkanaście kilometrów od Kutna 
jadąca i idąca szosą kolumna uciekinierów 
została ostrzelana przez nieprzyjacielskie 
samoloty. Uciekli z wozu i schowali się w 
redliny ziemniaków między duże łęciny. 
Tam została zabita jedna z sąsiadek, z któ-
rymi uciekali, oraz koń, a wóz zapalił się i 
ostatecznie całkowicie spalił. Nie mając już 
żadnego środka lokomocji i widząc bezsens 
takiej tułaczki postanowili bocznymi drogami 
i lasami wrócić do Bydgoszczy. 

Powrócili tu w dniu 11 października. 
Mieszkanie służbowe Pokornieckich było 
już zajęte przez śluzowego Niemca, więc 
kątem zamieszkali w innym mieszkaniu 
znajomych. 

W dniu 17 października przybyli do 
mieszkania dwaj cywile, miejscowi Volks-
deutsche, oraz umundurowany SS- man  i 
zabrali Bartłomieja na przesłuchanie i wy-
jaśnienie, bo Berta  Klaisner oskarżała go 
o kradzież konia i wozu. Była to oczywista 
nieprawda, bo Bartłomiej miał świadka, że za 
to zapłacił. Jednak tym świadkiem był Polak, 
a to się nie liczyło. 

Po kilku dniach więzienia w Gestapo 
zabrano go do obozu dla internowanych 
Polaków w koszarach 15 PAL-u przy ul. 
Gdańskiej. Obóz opuścił w dniu 6 listopada 
1939. W tym dniu udało mu się wyrzucić 
przez płot gryps z adresem rodziny, w którym 
pisał, że całą grupę zabierają do Fordonu 
do pracy (tak im powiedziano). Jednak on 
w pracę nie wierzy i żegna całą rodzinę i 
znajomych.  

Od tego czasu ślad po nim zaginął. Gryps 
dotarł do rodziny dopiero 17 listopada i to był 
jedyny ślad, gdzie mógł być Bartłomiej. 

Po wojnie, gdy rozeszła się wieść o Do-
linie Śmierci skojarzono sobie treść grypsu 
i uznano, że tam został rozstrzelany. Przy-
puszcza się, że śmierć miała miejsce właśnie 
w dniu 6 listopada. W czasie ekshumacji 
nie było nikogo, kto mógłby ewentualnie 
rozpoznać zwłoki.

KfaD
źródła: Spisano na podstawie tego, co pamię-
tała i opowiedziała siostrzenica Bartłomieja pani 
Halina z Starogrodu (powiat chełmiński). 

Ludzie z pomnika (143)

O mojej parafii (68) sprawy oddać Panu Bogu.
Żyliśmy jednak nie tylko wizytacją. Rok 

2001 był też rokiem większych lub mniej-
szych pielgrzymek. 

W dniu 2 czerwca grupa około 200 
młodych ludzi wyjechała na Czuwanie na 
Lednicy. W tym samym miesiącu nasza Oaza 
Rodzin wyjechała na swój dzień skupienia 
do najstarszego w regionie drewnianego 
sanktuarium do Pierania. 

2 lipca duża grupa parafian udała się 
z pielgrzymką pieszą do Chełmna. Jed-
nak ze względu na pogarszający się stan 
zdrowia ks. Zygmunt Trybowski nie szedł z 
pielgrzymami, a pierwszy raz udał się tam 
samochodem.

Były też tradycyjne już piesze pielgrzymki 
na Jasną Górę. Dnia 27 lipca wyszła około 
150-osobowa grupa „Promienista” z ks. 
Krzysztofem Buchholzem, zaś 30 lipca 
tak samo liczna Grupa „Promienista” z ks. 
Edwardem Wasilewskim. 

W pierwszą sobotę grudnia pełen auto-
kar członków Grupy „Dąb” i innych czcicieli 
Maryjnych wyjechał po raz pierwszy z naszej 
parafii do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
do Obór. Tam ponad 30 osób przyjęło Szka-
plerz Święty.

Również nasi studenci czynnie uczestni-

czyli w ruchu pielgrzymkowym. W paździer-
niku wyjechali do Rywałdu, miejsca pierw-
szego uwięzienia Prymasa Tysiąclecia śp. 
Stefana kardynała Wyszyńskiego. Owocem 
tej pielgrzymki była rewizyta kustosza tego 
sanktuarium o. Zbigniewa Gospodarka, który 
4 listopada prowadził XIX Ogólnobydgoską 
Drogę Krzyżową w Dolinie Śmierci.

Była też jedna, ale bardzo ważna piel-
grzymka zagraniczna. Centrum Kultury Ka-
tolickiej ogłosiło w początkach roku otwarty 
konkurs na list do Ojca Świętego Jana 
Pawła II. List miał być odpowiedzią na Jego 
List Pasterski pod tytułem „Novo Millenio 
Inneunte”. Jury wyłoniło zwycięzców, którzy 
w nagrodę wyjechali do Włoch, w tym i do 
Watykanu. W tej pielgrzymce uczestniczyło 
też kilku pracowników CKK wraz z księżmi: 
Krzysztofem Buchholzem i Proboszczem 
Zygmuntem Trybowskim. 

W dniu 23 maja uczestniczyli wszyscy w 
prywatnej audiencji z Janem Pawłem II. Tam 
wręczono papieżowi owe nagrodzone listy, 
oraz 20 metrów życzeń dla niego od nas – 
parafian. Jan Paweł II poświęcił też kamień, 
wydobyty z bruku Doliny Śmieci, który od 
tego czasu stał się kamieniem węgielnym 
Domu Jubileuszowego. Było to ważne wy-
darzenie dla naszej wspólnoty.  (cdn)

KfaD
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JuBILeusZ I cODZIennOŚć
Towarzystwo Świętego Wojciecha 

składa się z ponad 300 braci zrzeszonych 
w pięciu Regionach: Gniezno, Bydgoszcz, 
Kujawy, Pałuki i Krajna. Jako ciekawostkę 
można podać, że są kolejni chętni. Oblaci 
NMP z Markowic chcą powołać u siebie 
koło parafialne. Opiekunem kościelnym 
Regionu Bydgoszcz, do którego należy 
grupa braci z naszej parafii, jest ks. prałat 
Jan Andrzejczak. 

Towarzystwu przyświeca hasło składa-
jące się takiej triady teologicznej wyrażonej 
słowami: kult, formacja, reprezentacja. Kult 
to wcielanie w życie nauki św. Wojciecha i 
odwiedzanie miejsc Jego pobytu. Forma-
cja - to życie według zasad nauki Kościoła, 
oddziaływanie tym życiem na swoje rodziny, 
oraz na wszystkich, z którymi się spotykamy 
poprzez własne zachowanie. Reprezentacja 
- publiczne noszenie znaczków Towarzy-
stwa i występowanie na uroczystościach 
religijnych i religijno-państwowych w spe-
cjalnym stroju, czyli płaszczach – kapach z 
emblematem Towarzystwa.

TŚW nie jest tylko dla sędziwych star-
ców, jak głoszą niektórzy, bowiem wśród 
braci są obok sędziwych mężczyzn także 
panowie w wieku dwudziestu kilku lat.

25 września 2010 roku w Gnieźnie odby-
ła się uroczystość XX lat istnienia i działania 

Towarzystwa. Wśród ponad 200 osób byli 
obecni również bracia z naszej parafii. 20 
lat temu ks. kardynał Józef Glemp, Prymas 
Polski powołał Towarzystwo Świętego Woj-
ciecha i nie było to jakieś nowe stowarzy-
szenie, ale kontynuacja dzieła powstałego w 
1882 roku w Gnieźnie Towarzystwa Straży 
Grobu Świętego Wojciecha. 

Powie ktoś, ze 20 lat to w wymiarze 
wieczności niewiele, jednak w wymiarze 
życie ludzkiego - sporo czasu. Przez te lata 
wielu braci odeszło już do wieczności, a też 
i wielu ze względu na wiek, czy zdrowie nie 
mogło uczestniczyć w tej uroczystości.

Po powitaniu, przypomnieniu historii i 
kultu świętego mieliśmy okazję zwiedzić 
wystawę na temat dorobku Towarzystwa. 
Ciekawie przygotowana i dająca wiele do 
myślenia, że przez ten czas aż tyle się wyda-
rzyło. Następnie, w przepięknej kaplicy Se-
minaryjnej, rozpoczęła się uroczysta Msza 
św. koncelebrowana, której przewodniczył 
pierwszy krajowy opiekun Towarzystwa ks. 
prof. Tadeusz Hanelt. 

Po Mszy św. zaproszono wszystkich 
do seminaryjnego refektarza na obiad i tort 
urodzinowy. Następnie udaliśmy się do ka-
tedry, by przed konfesją - relikwiarzem - św. 
Wojciecha Patrona wspólnie podziękować 
Mu za opiekę i wypraszać dalsze łaski i 

siły do działania. Po wyjściu z katedry było 
wspólne zdjęcie przed pomnikiem Bolesła-
wa Chrobrego, czas pożegnania i powrót 
do domów.

Wypada na koniec dziękować Bogu za 
łaski dla członków i wypraszać za wstawien-
nictwem św. Wojciecha łaski dalszej mocy 
do działania. 

***
Wrzesień był czasem aktywnej pracy 

dla naszego Koła Towarzystwa Świętego 
Wojciecha. Najpierw włączyliśmy się w 
przygotowania techniczne do odpustu w 
sanktuarium, a później czynnie braliśmy w 
nim udział. 

12 września zaprosiliśmy kilkudziesięciu 
Braci z Regionu Bydgoskiego na uroczystą 
Drogę Krzyżową na ścieżkach Golgoty XX 
Wieku w Dolinie Śmierci, oraz w odpuście 
w dniu 15 września. 19 września delegacja 
nasza reprezentowała parafię ze sztan-
darem na uroczystości 25 lecia parafii św. 
Mateusza. Poczet sztandarowy stanowili 
Bracia: Ryszard, Piotr i Krzysztof. 

23 września delegacja naszych Braci 
uczestniczyła w uroczystościach jubileuszo-
wych w bazylice św. Wincentego a Paulo 
na Bielawkach, a 25 września w uroczysto-
ściach jubileuszowych w Gnieźnie.

aDaLBert

wychOwawcZynI Z pOwOłanIa
W polskim zwyczaju 1 września rozpo-

czyna się nowy rok szkolny. Dla jednych ko-
lejny, a dla wielu pierwszy w życiu. Zarówno 
dzieci i młodzież, jak też rodzice i wychowacy 
zastanawiamy się: jacy to nauczyciele będą 
kształcić nasze pociechy, jakie zasady będą 
im wpajać itd. itp.

Dziś wielu rodziców trochę przesadza 
uważając, że los ich dziecka powinien być 
w rękach wybitnego człowieka, który dobrze 
nauczy, nie podniesie głosu na dziecko i nie 
będzie w stosunku do niego zbyt wymagają-
cy. Najlepiej, gdyby to był ktoś z powołania, a 
nie z zawodu. Podobnie było i kiedyś, zwłasz-
cza dla tych, którzy pierwszy raz przekraczali 
próg szkoły. 

Kilkadziesiąt lat temu rodzice mieli inne 
wymagania. To nic, że nauczyciel był wy-
magający, to nic, że czasem krzyknął, by 
wymusić posłuch, czy nawet skarcił. Było 
czymś normalnym, że była dyscyplina w 
klasie. Tak jak i dziś nauczyciele z powołania 
byli najbardziej cenieni przez rodziców. 

Chciałbym zatem wspomnieć moją 
pierwszą nauczycielkę. Była to osoba, z  
którą dane mi było stawiać pierwsze kroki 
szkolone, uczyć się czytać i pisać. Była to 
„nasza Pani”, a po pewnym czasie - po prostu 
„Hena”.  Nie było to jej imię, tylko taka szkolna 
ksywa, która wzięła się stąd, że nazywała się 
Henkowa. Pani ta rozpoczęła swą pracę za-
wodową jeszcze w czasie międzywojennym. 
Była to osoba bardzo dobrze przygotowana 
do zawodu, świetny pedagog i wychowaw-
ca, mocno trzymająca dyscyplinę, ale tylko 

tak daleko, jak trzeba było. Drobne żarciki i 
psoty nie były jej obce i je tolerowała. Nosiła 
zawsze z sobą bambusową trzcinkę i jak ktoś 
„zasłużył” to jej zwyczajem było powiedzenie: 
- „Dawaj prawą łapkę” i wymierzała karę od 5 
do 10 uderzeń, zależnie od przewinienia. 

Po karze kazała pisać i patrząc w zeszyt 
„winowajcy” orzekała, że delikwent bazgrze. 
Trudno by było inaczej, skoro pisało się wte-
dy stalówką w obsadce i atramentem, a na 
dodatek ręka - po przejściach - mimowolnie 
drżała i wychodziły bazgroły. Wtedy nasza 
Pani brała dziennik i oświadczała, że stawia 
taką „swoją dwóję”. Był tylko znak, co okazy-
wało się później, który i tak nie miał wpływu 
na oceny końcowe w nauce.

Osoba ta miała gołębie serce. Bardzo 
fachowo i w możliwie prosty sposób tłuma-
czyła wszystko. Gdy ktoś nie odrobił zadania 
domowego, a przyznał się przed lekcją, nie 
miała mu tego za złe. Tłumaczyła wszystkim, 
że to nie jest dobry postępek ucznia. Gdyby 
ktoś jednak nie zrozumiał lekcji, lub nie umiał 
po prostu tematu, pozostawał „po lekcjach”. 
Pozostawienie „po lekcjach” nie było karą. 

Nasza „Hena” nie szła do mieszkania, 
choć mieszkała na miejscu w szkole, tylko zo-
stawała i tłumaczyła. Tłumaczyła uporczywie 
tak długo, aż uczeń, czy uczennica zrozumie-
li. Jaka była uradowana, gdy na drugi dzień 
wobec całej klasy uznała, że ktoś zapamiętał 
temat. Była to rzeczywiście nauczycielka z 
zamiłowania. Równo traktowała każdego, 
zarówno ucznia zdolnego, jak i mniej bystre-
go. Uczyła i wychowywała nas od podstaw. 

Nigdy nie nakazywała zachowania, że tak 
a nie inaczej należy postąpić, tylko zawsze 
tłumaczyła dlaczego właśnie tak.  

W czwartej klasie nie spotkaliśmy już 
naszej „Heny”. Dlaczego, nie wiem do dziś. 
Mieszkała z mężem w budynku szkolnym. 
Mąż, Antoni Henkowa był dla nas tajemni-
czym człowiekiem. Nigdzie  nie pracował 
i jak dowiedzieliśmy się później nie mógł 
dostać żadnej pracy.  W ogródku przy szko-
le uprawiał piękne kwiaty, sprzątał boisko, 
grabił liście, jednak nie wolno mu było wejść 
do klas. 

Podczas wakacji dowiedzieliśmy się, że 
pan Henkowa poniósł śmierć jadąc przez 
las, w którym było akurat polowanie. Tajem-
nicza była ta śmierć dla wszystkich. Nasza 
Pani musiała opuścić szkołę. Resztę swego 
życia do emerytury pracowała jako referent 
w miejscowym GS-sie (Gminnej Spółdzielni) 
mieszkając w wynajętym pokoiku. Bywało, 
że przez okres nauki szkolnej, a czasami i 
później, wielu udawało się do niej po radę, 
lub pomoc w nauce.

Gdy nasza „Hena” zmarła, w pogrzebie 
brała udział wielka rzesza rodziców i jej wy-
chowanków. Niech te parę słów będą spłatą 
długu za to, co we mnie zaszczepiła, a co 
zostało do dnia dzisiejszego. Chciałoby się, 
aby wszyscy pedagodzy byli tacy, jak  „na-
sza Hena”, choć zapewne i dziś jest takich 
wielu. Kończąc, takich wychowawców życzę 
wszystkim uczącym się. 

KfaD
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Kompendium (54)

Pytania i odpowiedzi

W czasie, kiedy realizował się na ziemi 
okres Starego Testamentu, Bóg Ojciec obja-
wiał się człowiekowi (w krzaku ognistym, na 
Górze Synaj) i mówił przez proroków. 

Gdy nadeszła pełnia czasu zesłał Bóg na 
ziemię swego Syna Jezusa, który jest Sło-
wem Boga i człowiekiem, a idąc przez życie 
nigdy nie zgrzeszył i przyszedł na ziemię 
po to, aby nas zbawić. Pod koniec swojego 
życia, przed męką, Jezus zapowiada swoim 
uczniom, że po Jego odejściu Bóg Ojciec 
ześle nam Ducha Świętego. 

I teraz żyjemy w czasach szczególnego 
działania Ducha Świętego. Jest to trzecia 
Osoba Trójcy Świętej, którą czcimy w każ-
dym znaku krzyża świętego, gdy rozpoczy-
namy nasz dzień, lub gdy rozpoczynamy 
modlitwę. Duch Święty modli się w nas, gdy 
sami tego nie umiemy (Rz 8,26). Jesteśmy 
pod natchnieniem Ducha Świętego, gdy 

czynimy dobro. 
Papież Jan Paweł II podczas podróży do 

Polski 13 sierpnia 2001 roku prosił Polaków: 
„Nie zasmucajmy Ducha Świętego! Nie 
stawiajmy oporu Jego mocy - niewidzialnej, 
a przecież bardziej rzeczywistej od tylu 
widzialnych i krzykliwych «potęg» wyprodu-
kowanych przez człowieka współczesnego 
w wielkiej obfitości”. A więc nie zasmucajmy 
Ducha Świętego, lecz słuchajmy Jego peł-
nych miłości natchnień. 

Dla Ducha Świętego każdy z nas ma 
swoje imię, które zawiera całą historię na-
szego życia i Duch Święty każdego z nas z 
osobna prowadzi, wołając nas po imieniu, 
by doprowadzić nas do całej prawdy, jeżeli 
będziemy otwarci na Jego działanie. 
 

Irena pawłowska

Redakcja „Na Oścież” postanowiła przybliżyć Czytelnikowi wszystkie podstawowe praw-
dy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Oto kolejna część 

DZIał DruGI
wyZnanIe wIary chrZeŚcIJańsKIeJ (46)

rozdział drugi
„wIerZę w Ducha ŚwIęteGO”

 „wierzę w Ducha Świętego”
136. co chce powiedzieć Kościół, gdy wyznaje: „wierzę w Ducha Świętego”?
Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy 
Świętej, współistotny Ojcu i Synowi, i „z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i 
chwałę”. Duch został wysłany „do serc naszych” (Ga 4,6), abyśmy mogli otrzymać nowe 
życie dzieci Bożych.
137. Dlaczego posłanie syna i Ducha Świętego jest wspólne i nierozdzielne?
W niepodzielnej Trójcy Świętej Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Od początku 
aż do końca czasów, kiedy Ojciec posyła Syna, posyła zawsze swojego Ducha, który nas 
jednoczy w wierze, abyśmy mogli jako przybrani synowie nazywać Boga „Ojcem” (Rz 8,15). 
Duch Święty jest niewidzialny, lecz poznajemy Go poprzez Jego działanie, gdy objawia 
nam Syna i kiedy działa w Kościele.
138. Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego?
„Duch Święty” jest imieniem własnym trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Jezus nazywa Go 
jeszcze Parakletem (Pocieszycielem) i Duchem Prawdy. Nowy Testament nazywa Go także: 
Duchem Chrystusa, Pana, Boga, Duchem chwały, obietnicy. (cdn.)

 Źródło: „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”, Jedność, Kielce 2005

cO OZnacZa DLa mnIe  
treść przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu  

Kościoła Katolickiego (KKKK)?

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia 
Wspierania Powołań Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej i Diecezji Bydgoskiej przybyli 18 
września 2010 r. do Lądu nad Wartą, by wziąć 
udział w dorocznym Dniu Skupienia. 

Tegoroczny Dzień Skupienia przebiegał 
pod patronatem bł. bpa Michała Kozala. 

Spotkanie było okazją do wspólnej modli-
twy i integracji, a także sakramentu pokuty. 
Centralnym punktem Dnia Skupienia była 
Msza św. sprawowana pod przewodnictwem 
bpa Bogdana Wojtusia. Eucharystię koncele-
browali przybyli do Lądu kapłani.

Następnie uczestnicy zostali oprowadzeni 
po opactwie, zapoznani z historią miejsca i 
posileni grochówką z kuchni polowej.

O 14.30 wszyscy wysłuchali konferencji, 
a o 15.00 wzięli udział w kończącym Dzień 
Skupienia nabożeństwie Koronki do Miłosier-
dzia Bożego.

W dniu skupienia uczestniczyło około 500 
osób, z tego 16 z naszej parafii.

Stowarzyszenie powstało w 1993 r. i zo-
stało zatwierdzone w tym samym roku przez 
metropolitę gnieźnieńskiego abpa Henryka 
Muszyńskiego.

Założycielem stowarzyszenia i przewod-
niczącym zarządu, które obecnie liczy dziś 
około 3,5 tys. członków, działających w 100 
kołach parafialnych (czyli prawie w 30 proc. 
parafii Archidiecezji) był śp. ks. Jan Tadych. 
Jego grób znajduje się w Żydowie koło 
Gniezna.Grupa z naszej parafii w drodze 
powrotnej nawiedziła jego grób, modląc się 
za jego duszę.

wIesKa

DZIeń sKupIenIa

Dziennikarskie spotkanie
W niedzielne popołudnie, 3 października 

2010 r., w parafii św. Mateusza, odbyło się 
kolejne spotkanie Bydgoskiego Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Katolickich. Spotkaniu 
przewodził proboszcz parafii ks. dr Mariusz 
Kuciński. 

W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście 
osób, w tym prezes Stowarzyszenia Mirosła-
wa Kajzer i członkowie kolegium redakcyjne-

go naszego miesięcznika „Na Oścież”.
Głównym tematem tego spotkania było 

przygotowanie programu tegorocznych 
„Zaduszek Dziennikarskich”. W wyniku dys-
kusji przyjęto ostateczną wersję programu, 
wstępnie podzielono role w tym przedsię-
wzięciu i wyznaczono termin kolejnego 
spotkania przygotowawczego. Program 
„Zaduszek” przedstawia się imponująco. 

Weźmie w nim udział sporo znanych osób 
ludzi mediów.

W imieniu organizatorów pragnę już 
dziś zaprosić na to wydarzenie. Zaduszki 
Dziennikarskie poprzedzone Mszą św. będą 
miały miejsce w parafii św. Mateusza w dniu 
2 listopada o godz. 18.00. Warto.
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5 września 2010 
Nikodem Kornel Żuchowski  

ur. 14.06.2010
11 września 2010 

Barbara Zofia Wojciechowska  
ur. 17.05.2010

12 września 2010 
Jeremy Andreas Petzelt  

ur. 7.06.2009
Wiktor Bolesław Kica 

ur. 30.06.2010 
Martyna Anna Rogozińska  

ur. 8.06.2010 
Kaja Maria Szałygo  

ur. 7.06.2010 
Amelia Maja Tomasiak  

ur. 6.06.2010 
Piotr Anthony Wójtowicz  

ur. 17.06.2010 
19 września 2010 
Oliwia Grobelna  
ur. 25.07.2010 

Agata Klara Grot  
ur. 3.07.2010 

26 września 2010 
Szymon Marcin Padzikowski  

ur. 11.07.2010 
Bartosz Engel  
ur. 19.06.2010 
Wojciech Ast  

ur. 10.07.2010 
Wiktoria Gierszewska  

ur. 20.07.2010 
Michalina Jażdżewska  

ur. 22.07.2010 
Szymon Leszek Leśniewicz  

ur. 18.07.2010
Tomasz Jacek Siódmiak  

ur. 3.06.2010 
Marcelina Emilia Lemiesz  

ur. 1.06.2010 
Adam Kwiatkowski  

ur. 20.06.2010 
Kornelia Gwizdała  

ur. 29.05.2010

Z KanceLarII paraFIaLneJ
chrzty 

Ja ciebie chrzczę:  
w imię Ojca i syna  
i Ducha Świętego

Zmarli 
Błogosławieni, 
którzy umierają  

w panu
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InFOrmacJe
saKrament chrZtu Św. 
sprawowany jest przy udziale 
wspólnoty parafialnej w czasie 
niedzielnej Mszy św. o 15.00. 
Dziecko zgłaszają rodzice w 
Biurze Parafialnym podając 
kandydatów na chrzestnych, 
tj. osoby ochrzczone, bierzmo-
wane, praktykujące, mające 
ukończone 16 lat (jeżeli żyją 
w małżeństwie musi to być 
związek sakramentalny). Zgła-
szając dziecko do Chrztu św. 
trzeba przedstawić  skrócony 
odpis aktu urodzenia dziecka 
z USC. Katecheza odbywa się 
zawsze przed Chrztem św. w 
sobotę po Mszy św. o 18.30. 
Najbliższe terminy Chrztu św.:  
24 października, 14 i 28 listo-
pada 2010r.

saKrament małŻeństwa 
Osoby pragnące zawrzeć 
związek małżeński powinny 
zgłosić się do Biura Parafial-
nego celem ustalenia termi-
nu ślubu i spisania protokołu 
na 3 miesiące przed ślubem. 

pOGrZeB 
Przy zgłoszeniu należy przed-
łożyć odpis aktu zgonu z USC.

3 września 2010 
Marcin Krzysztof Polak 

Marta Ruczkowska

Śluby 
Ślubuję ci miłość,  

wierność i uczciwość  
małżeńską

Alfons Bonna  
ur. 1.08.1936 zm 6.09.2010

Józef Górny  
ur. 9.02.1953 zm. 7.09.2010

Michał Zasadzki  
ur. 16.03.1978 zm. 8.09.2010

Ryszard Malinowski  
ur. 28.12.1948 zm. 9.09.2010

Jan Gockowiak  
ur. 30.03.1947 zm. 11.09.2010 

Teresa Śliwińska  
ur. 9.05.1962 12.09.2010

Oliwier Śliwiński  
ur. 16.07.2010 zm. 12,09,2010 

Władysław Sójkowski  
ur. 18.03.1922 zm. 16.09.2010 

Ludwika Kasprzyk  
ur. 22.07.1926 zm. 25.09.2010 

Z ksiąg parafialnych  
2 października 2010 r. 

spisał Krzysztof D.

4 września 2010 
Krzysztof Kodrycki 
Izabela Kulasińska

Tomasz Jerzy Wierzbowski 
Magdalena Katarzyna Keister
Tomasz Andrzej Leśniewski 

Ewelina Anna Mikołajska
Dominik Marcin Kostrzak 

Kamila Szulc
Radosław Piotr Szews 
Aleksandra Knasiuk

10 września 2010 
Piotr Eugeniusz Guzik 

Kamila Pawlaczyk
Kamil Oksik 

Katarzyna Marta Ornowska
Mikołaj Paweł Borowicz 

Karolina Anna Marczyńska
11 września 2010 
Stanisław Urbaniak 

Alicja Maria Pułkownik
Sebastian Krzysztof Wielewicki 

Magdalena Barbara Wójcik
Krzysztof Wojciechowski 

Anna Łucja Ollek
Rafał Jan Brzeziński 
Magdalena Świercz

Mariusz Łukasz Wildhirt 
Milena Magdale-
na Matuszyńska

Piotr Szczepaniak 
Katarzyna Cecylia Sarnecka

Robert Łątka 
Karolina Kołodziejczak

17 września 2010 
Michał Paweł Lisowski 

Marta Kluczyk
Szymon Długiński 

Katarzyna Ściesińska
18 września 2010 

Łukasz Marek Kraska 
Agnieszka Danuta Nowińska
Remigiusz Jan Modrzejewski 

Ewa Leszczyńska
Grzegorz Leszek Miśkiewicz 
Agata Magdalena Kozłowska

25 września 2010 
Grzegorz Pastuszka 

Anna Katarzyna Lauda
Dariusz Tomasz Pończoszek 

Justyna Irena Drygała
Piotr Tomasz Horodelski 
Małgorzata Marta Bojko
Arkadiusz Marek Mudło 

Magdalena Brewka

W dniu 6. września 2010 r., 
po ciężkiej chorobie, w 74 roku 
życia odszedł do Boga Alfons 
Bonna, wieloletni członek wspól-
noty Domowego Kościoła – ga-
łęzi rodzinnej Ruchu Światło-Ży-
cie, Apostolstwa Dobrej Śmierci, 
Odnowy w Duchu Świętym oraz 
odznaczony Złotą Odznaką 
chórzysta Stowarzyszenia Mu-
zycznego „Fordonia”. 

Będziemy Go pamiętać jako 
człowieka cichej modlitwy - za-
wsze pełnego pokory i ufności 
w Boże Miłosierdzie.

Pochowany zosta ł  na 
Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Wiślanej w Bydgoszczy.
Świeć Panie nad jego duszą 

tekst i foto Dam

aLFOns BOnna

Nieuchronnie przybliżamy się 
do miesiąca listopada w którym 
to szczególną pamięcią obej-
mujemy tych, którzy zakończyli 
już ziemskie pielgrzymowanie. 
Chcemy o nich pamiętać za-
wsze w modlitwie. Szczegól-
ną okazją ku temu jest trwała 
modlitwa za nich z imienia i 
nazwiska. W Biurze Parafialnym 
przyjmowane są wymienianki 
JeDnOraZOwe i rOcZne. 

Wymienianki rOcZne łą-
czymy z modlitwą za zmarłych 
w każdą niedzielę przed Mszą 
św. o 10.00, począwszy od  
I Niedzieli Adwentu. 

Wymienianki JeDnOraZO-
we łączymy z Różańcem św. 
za zmarłych od 2 do 14 listopada 
codziennie o 17.45.

Kartki do wymienianek można 
otrzymać w zakrystii. 

Zachęcamy do tej szczególnej 
modlitwy tak bardzo potrzeb-
nej tym, którzy odeszli już do 
Pana.



Od 12 do 15.09 trwały uroczystości odpustowe w Sanktuarium Królowej 
Męczenników i Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX Wieku (patrz str. 7). *  
13.09 abp Jan Pawłowski poświęcił sztandar Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
19.09 przypadał srebrny jubileusz parafii pw. św. Mateusza na Fordonie. 
21.09 po wieczornej Mszy św. odbyło się kolejne spotkanie Sejmiku para-
fialnego poświęcone bieżącym sprawom parafialnym.
25.09 przypadała XX rocznica powstania Towarzystwa Świętego Wojciecha. 
(więcej patrz str. 15)
29.09 odbyły się uroczystości odpustowe w kaplicy Centrum Onkologii 
pw. Świętego Michała Archanioła. Kazanie odpustowe wygłosił ks. Janusz 
Tomczak - proboszcz parafii pw. św. Jana na Fordonie.
3.10 na Mszy św. dziękczynnej o 13.00 przypadało doroczne spotkanie 
jubilatów małżeńskich. Z zaproszenia skorzystało 86 par, które świętowały 
rocznice od 1 roku do 56. Odnowiono przyrzeczenia małżeńskie, a wszyst-
kie pary otrzymały pamiątkowe błogosławieństwa.
7.10 przypadał doroczny XXVII odpust parafialny - wspomnienie Matki 
Bożej Różańcowej. Sumę odpustową o 18.30 odprawił i kazanie wygło-
sił ks. prałat pułkownik Józef Kubalewski, dziekan Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego, kapelan Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Podczas Mszy św. 
odpustowej byliśmy świadkami uroczystości nadania Gimnazjum Nr 5 imie-
nia „Bohaterów Września 1939 roku” i poświęcenia sztandaru. * Wcześniej 
o 17.00 odprawiona została Msza św. z poświęceniem różańców dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. 
10.10 przypadał doroczny Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - 
Odwaga Świętości”. Fundacja „Wiatrak” i DA „Martyria” zorganizowały uro-
czysty koncert o 19.00 na bydgoskim Starym Rynku. Cały dzień zbierano 
ofiary na potrzeby Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
13.10 przypadał ostatni w tym roku  dzień spotkań z Matką Fatimską. Po 
Mszy św. o 18.30 szła procesja z figurą Fatimskiej Pani wokół świątyni.
17.10 odbędzie się w naszym Sanktuarium Niedziela Hospicyjna, będą-
ca nawiązaniem do Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też życie”. 
Homilie wygłosi na wszystkich Mszach Świętych  ks. Marcin Puziak Ojciec 
Duchowny Bydgoskiego Seminarium Duchownego.
24.10 o 18.30 odbędzie się Ogólnobydgoska Inauguracja Roku 
Akademickiego 2010/11 z udziałem władz rektorskich bydgoskich uczelni.
1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. według niedzielnego po-
rządku, a każdy z nas ma obowiązek uczestniczenia tego dnia we Mszy 
św. O 20.30 spotykamy się przy grobie ks. Zygmunta Trybowskiego, skąd 
pójdziemy modlić się za zmarłych do Doliny Śmierci. Modlitwy poprowadzi 
młodzież  z DA „Martyria”. * Msza św. i procesja za zmarłych na Cmentarzu 
Komunalnym przy ul. Wiślanej o 12.00.
Od 1 do 8.11 można zyskać codziennie odpust zupełny za pobożne na-
wiedzenie cmentarza (również Doliny Śmierci) i odmówienie modlitwy za 
zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
2.11 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. 
Msze św. odprawione zostaną o: 7.00, 8.30, 10.00, 17.00 i 18.30. Msze św. 
o 10.00 i 18.30 będą  z procesją żałobną i modlitwami za zmarłych. * Msza 
św. i procesja na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej o 13.30.
7.11 o 15.15 odprawiona zostanie XXVIII (w parafii) i III (w Sanktuarium) 
Bydgoska Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci. Po Drodze Krzyżowej Msza św.  
o 17.00. Nabożeństwo to ma już ponad 60 letnią tradycję. Zapraszamy  
do wspólnej modlitwy.
11.11 przypada Święto Niepodległości. Mijają 92 lata  od chwili, kiedy po 
długiej niewoli Polska odrodziła się na nowo. Na Mszę św. o 8.30 w intencji 
Ojczyzny zapraszamy żołnierzy, kombatantów, harcerzy, dzieci, młodzież 
i wszystkich, którym droga jest pamięć o historii i dniu dzisiejszym Polski. 
* To również dzień patrona Bydgoszczy - św. Marcina. Dzieci zapraszamy  
na Mszę św. o 11.30, a po niej na tradycyjne rogale. Pamiętajmy o przy-
ozdobieniu naszych balkonów i domów barwami narodowymi.  
Od 17 do 18.11 odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę połą-
czona z całonocnym czuwaniem przed wizerunkiem Matki Bożej Królowej 
Polski, jako przygotowanie do pierwszej peregrynacji kopii obrazu MB 
Częstochowskiej w naszej Diecezji. Szczegóły w ogłoszeniach.
nabożeństwa różańcowe o 18.00, dla dzieci o 17.30 (pn-pt).
KOrOnKa DO mIłOsIerDZIa BOŻeGO codziennie o 15.00 w kaplicy.  
* nOwenna DO mB nIeustaJąceJ pOmOcy w każdą środę po 
Mszach św. o 8.30 i 18.30. * GODZInKI DO mIłOsIerDZIa BOŻeGO 
w każdy czwartek o 8.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy 
piątek 9.00-18.30 w kaplicy.

InFOrmuJemy - ZawIaDamIamy

pOZIOmO: [1a] Figiel, psota [2F] Trójkątny przyrząd do rysun-
ków [3A] Kraina [4F] Dawny wełniany płaszcz chłopski [5A] Rządy 
przemocy [6e] Broń kowboja [7a] Stateczek napędzany ręcznie 
[8e] Kosmetyczny okład na twarz [9a] Przewodnik bodźców [10D] 
Egzystencja [11A] Pieniążek dla Charona [12D] Uczestniczka 
szkolenia.
pIOnOwO: [a5] Powitalne pochylenie głowy [B1] Fachowiec od 
naprawy butów [B9] Włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim [c5] Gul-
goczący ptak domowy [D1] Ozdoba na uchu [D9] Zjadł Czerwone-
go Kapturka [e5] Bazarowe stoisko [F1] W absurdzie go nie znaj-
dziesz [F8] Ten kto napisał książkę [G4] Nicpoń [h1] Psalmista w 
cerkwi [h8] Zespół fachowców [J4] Szkrab, brzdąc [K1] Koczowi-
sko Tatarów [K8] Górowanie Słońca [L4] Leniwy na wiedzę [m1] 
Aktorska pensja [m8] Skandal na całego.
Odgadnij wyrazy i odczytaj hasło wg podanego szyfru. Poszcze-
gólne wyrazy hasła oddzielone są nawiasami. W rozwiązaniu wy-
starczy podać samo hasło. Oto szyfr: [(C9, B7, M3, E7,J12, H2, 
J10,B5) (K12, K1) (J8, F2, L4, K10, H3) (H6, B11, A3, C11, A9, K4) 
(A1, M6, K8, J2, C7) (E10, B2, B12, F10, M4, G10, B3, E8)].
Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji lub wrzucać do 
skrzynki „Poczty parafialnej” do 14. listopada 2010 r. Rozwiąza-
nie krzyżówki brzmiało: „sKOrZystaJ Z łasK DnIa ODpustu  
w nasZym sanKtuarIum”. Nagrodę otrzymuje helena szy-
mańska, zam. w miejscowości stare paski. Gratulujemy. Nagro-
dę wysyłamy pocztą.

ZnacZenIe wyraZów

teLeFOny
52 323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak
52 323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz; 52 323-48-42 ks. Rafał Muzolf 
52 323-48-43 ks. Szymon Gołota;  52 323-48-46 ks. Wojciech Retman
52 323-48-41 ks. Piotr Mleczek; 52 323-48-44 ks. Marek Januchowski
52 323-48-40 ks. Jarosław Czuliński

BIurO paraFIaLne (tel. 52 323-48-34 lub 52 346-76-25 od poniedziałku 
do piątku od 9.00-10.00 i od 16.00-17.00.

Dziękujemy autorom tekstów i Czytelnikom za listy. Skład ukończono i oddano do 
druku 14. października 2010 r. Następne wydanie „Na Oścież” planowane jest  
21 listopada 2010 r.

Miesięcznik parafialny „Na Oścież” 
Redaguje kolegium, ks. Wojciech Retman (asystent kościelny) * Adres: ul. Bołtucia 5,  
85-796 Bydgoszcz; naosc@mbkm.pl * www.naosciez.pl * Materiałów nie zamówionych  
redakcja nie zwraca. Zastrzega się również prawo do zmiany tytułów, skrótów i redakcji ma-
teriałów * Wydawca: rzymskokatolicka parafia matki Boskiej Królowej męczenników  
w Bydgoszczy.

msZe ŚwIęte w nasZym KOŚcIeLe:  
w dni powszednie: 7.00 8.30 17.00(*) 18.30 

w niedziele i święta: 
7.00  8.30 10.00 11.30 13.00 17.00(**) 18.30, 20.00(***) 

(*) - odprawia się od poniedziałku do piątku, poza okresem kolędy;  

 (**) - odprawia się od września do maja; (***) - odprawia się w czerwcu, lipcu i sierpniu 

Transmisja nabożeństw na stronie internetowej www.mbkm.pl;

KrZyŻówKa  
paźDZIernIKOwa 
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Kolejna płaskorzeźba w postaci greckiego 
krzyża umieszczona na XII stacji Golgoty po-
święcona jest szczególnie ostatniemu przed-
wojennemu prezydentowi miasta Bydgosz-
czy Leonowi Barciszewskiemu. Świadczy  
o tym zarówno napis, jak i postać tam przed-
stawiona. Napis na tej płaskorzeźbie głosi:

preZyDent ByDGOsZcZy 
LeOn BarcIsZewsKI 

rOZstrZeLany 11.XI.1939

Na płaskorzeźbie, prócz nieodłącznego 
symbolu - drutu kolczastego, symbolizują-
cego zniewolenie, widnieje na pierwszym 
planie postać, którą wielu może skojarzyć 
tylko z postacią Leona Barciszewskiego. 
Jest to mężczyzna ubrany w marynarkę, 
koszulę i krawat, ma sumiasty wąs, wysoką 
łysinę i okulary, oraz niewielką bródkę. Obok 
tej postaci pokazano człowieka w cywilu 
trzymającego w lewym ręku pistolet, zaś za 
nim dwie postacie w mundurach i hełmach z 
długą bronią. 

Postaci z bronią symbolizują „władców” z 
SS, zaś cywil z krótką bronią to być może ja-

kiś Volksdeutsch, lub też ktoś z obsługi obo-
zu, gdzie przetrzymywano Prezydenta. W tle 
widać jakieś okno, co być może symbolizuje 
miejsce przetrzymywania Barciszewskiego, 
a był nim obóz na Jachcicach, bo wątpliwe, 
by miało to być miejsce śmierci. 

O fakcie, że Prezydent był tam więziony 
razem w synem, wiemy na pewno z relacji 
osób, które na Jachcicach się z nimi spotka-
li. Wiadomo też, że wywieziono ich w nie-
znanym kierunku. Jak dotychczas nie wiemy 
gdzie zostali zamordowani. Wiem z własne-
go doświadczenia, opisując postaci zamor-
dowanych w naszej Dolinie Śmierci, że cza-
sem bardzo maleńkie „światełko w tunelu” 
może rzucić nowe światło na tajemnicę.

Wiemy na pewno, choćby z rozwieszo-
nych na mieście w dniu 11 listopada 1939 
roku plakatów, że „Prezydent Leon Barci-
szewski poniósł śmieć przez rozstrzelanie 
dziś o godzinie 8.00 rano”. Miejsca tego jed-
nak nie podano.

Na zakończenie warto wspomnieć, że 
postać prezydenta Barciszewskiego uwa-
żana była za wzór gospodarza – patrioty 
dbającego o „swoje” miasto i jego mieszkań-
ców. Niestety, za czasów Polski Ludowej nie 
wspominano o nim. Dopiero po powstaniu 
NSZZ „Solidarność” postanowiono uczcić ją 
ustawieniem pomnika bohatera. Otrzymano 
pozwolenie na ustawienie go na skwerze 
obok ulicy Mostowej. Odsłonięcia i  poświę-
cenia dokonał w obecności córki Danuty 
Barciszewskiej – Borkowskiej dziś śp. ks. bp 
Jan Nowak, a twórcą był Sławoj Ostrowski - 
artysta plastyk z Gdańska. 

Dziś pomnik ten stoi na nowym, wyekspo-
nowanym miejscu przy Wełnianym Rynku.

KfaD,  
fot. Mieczysław Pawłowski
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LeOn BarcIsZewsKI

Lednicka Ambasada
Informacje o Lednicy na stronie: 

www.lednica2000.pl

usłuGI
DOraBIanIe KLucZy 

patentowe * podklamkowe * samo-
chodowe * Gerda * przerabianie 

wkładek *  dorabianie kluczy także 
do nowych skrzynek pocztowych

naprawa OBuwIa

OstrZenIe narZęDZI 
nożyczki  * noże  * sekatory 

sprZeDaŻ 
zamków * kłódek * akcesoriów  

elektrycznych *  baterii * wymiana 
baterii  

w zegarkach i inne
ZaprasZamy

od poniedziałku do piątku  
9.00 - 17.00; w soboty 9.00 - 13.00,  
Bydgoszcz ul. łochowskiego 4 

(klatka druga przy Agencji PKO BP) 
tel. kom. 0 501 404 302

Dlaczego dla jednych różaniec jest modli-
twą „łatwą” a dla innych „trudną”. Od czego 
to zależy?    

szymon 

Przy okazji tego pytania warto sobie przy-
pomnieć podstawową prawdę w teologii, że 
łaska „buduje na naturze”. Co to znaczy? 
Otóż, mimo iż do pełni życia w wieczności 
zmierzamy we wspólnocie Kościoła, to każ-
dy z nas ma swoją własną drogę - ścieżkę 
do tego celu, czyli każdy z nas jest jedyny i 
niepowtarzalny i każdy z nas w danym mo-
mencie swego życia jest w innym miejscu 
tej swojej ścieżki. 

Do tego dochodzą uwarunkowania du-
chowe, wychowanie, wrażliwość, wiedza, 
wiek, kondycja fizyczna i wiele innych czyn-
ników. To, co dla jednego z nas na drodze 
wiary może być wielkim problemem, dla 
kogoś innego może być czymś ledwo tylko 

zauważalnym. 
Każdy z nas dojrzewa do wiary, czyli do 

pełni człowieczeństwa według własnego 
„rytmu”, co pięknie pokazują Ewangelie. 
Dobry Łotr dojrzał do wiary, kiedy zawisł na 
krzyżu obok Chrystusa, Św. Paweł, kiedy 
zmierzał do Damaszku, Św. Franciszek w 
młodości, kiedy uświadomił sobie pustkę 
swego dotychczasowego życia. Jeżeli więc 
ktoś jest słabej wiary, dla niego modlitwa 
różańcowa może być właśnie tą modlitwą 
„trudną”, dla kogoś dojrzałego wewnętrznie 
będzie okazją do głębokiego spotkania z 
Panem Bogiem. 

Przy tym trzeba pamiętać, że różaniec 
jest modlitwą kontemplacyjną i potrzeba 
uwagi, żeby nie sprowadzić tej modlitwy 
tylko do wymiaru ilościowego, bo wtedy 
będzie ona nic nieznaczącym „wielomów-
stwem” (Mt. 6, 7).

ksiądz  melchisedec odpowiada



Opracowanie okładek - Irena i Mieczysław

12.09.2010 - I dzień Triduum przed odpustem w Sanktuarium: Droga Krzyżowa na Kalwarii Bydgoskiej. Ks. Przemysław Książek przewodniczył liturgii.
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15.09.2010 pierwszy odpust w Sanktuarium Królowej Męczenników i Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX 
Wieku. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Jan Tyrawa. Celebracji asystowały połączone 
chóry parafialne: „CANTUS CORDIS”, „FORDONIA”, „EXULTATE DEO”.

7.10.2010 - uroczystościom XXVII odpustu parafialnego przewodniczył ks. prałat płk Józef Kubalewski, 
Dziekan Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a także poświęcił sztandar Gimnazjum Nr 5 w Bydgoszczy 
IM. BOHARTERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU

7.10.2010 - ks. proboszcz Jan Andrzejczak 
święci różańce dzieciom przygotowującym się 
do I Komunii św.
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13.09.2010 - II dzień Triduum przed odpustem w Sanktuarium: Procesja Fatimska z asystą orkiestry dętej pod dyr. Ewy Makuli. Ks. abp Jan Pawłowski 
przewodniczył liturgii i poświęcił sztandar parafialnej wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci.

14.09.2010 - III dzień Triduum - Mszy św.  z adora-
cją krzyża i Całunu Turyńskiego przerzewodniczył 
ks. kan. dr Roman Buliński
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