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Minęło Boże Narodzenie, które zaskoczy-
ło nas niezwykłymi dekoracjami w naszym 
kościele. Jest o tym więcej wewnątrz wydania. 
Były koncerty i opłatek dla wszystkich,  była 
kolęda. 

Papież ogłasza w dzień wspomnienia św. 
Franciszka Salezego (24. stycznia) Orędzie 
na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z 
tym faktem wiąże się hasło bieżącego wyda-
nia, które brzmi „Media”. Do hasła nawiązuje 
rozmowa miesiąca z panem Markiem Chełmi-
niakiem, artystą fotografikiem i fotoreporterem 
„Expressu Bydgoskiego”, w którym redaguje 
cotygodniowy dodatek „Express Fordoński”. 
Warto ją przeczytać, jak i inne teksty.

W wydaniu jest próba zestawienia naj-
ważniejszych wydarzeń minionego roku 
kościelnego. Oprócz powtarzających się 
wydarzeń takich, jak: koncerty, występy, 
festyny, pielgrzymki, wyjazdy, są nowe tra-
dycje, które dopiero utrwalają się. Jedną z 
nich jest celebracja odpustu w Sanktuarium, 
która przypada 15. września (MB Bolesnej), 
jak i wspólne dziękczynienie par małżeńskich 
świętowane w pierwszą niedzielę paździer-
nika, w którym wzięło udział 86 par. Widać 
dobrze intuicję duszpasterzy, jak i potrzebę 
jubilatów małżeńskich, którzy pragną podzię-
kować Bogu za przeżyte lata życia małżeń-
skiego i rodzinnego. Jest też tabelka, która 
zawiera liczby ochrzczonych, zaślubionych i 
zmarłych w minionym roku w naszej parafii. Z 
pewnością wielu nas zostanie zaskoczonych 
ich wielkością i zmianami.

Zbliża się Święto MB Gromnicznej. Będzie 
zachęta, aby przyjść do kościoła ze świecami. 
Myślę, że warto posłuchać duszpasterzy i ko-
rzystając z blasku gromnicy trafić do kościoła. 
Takie prawdziwe znaki jak świece, zapach 
kadzidła, krople wody święconej są prawdzi-
wymi znakami naszego świętowania. 

Zbliża się też święto MB z Lourdes i Świa-
towy Dzień Chorego. Mamy na terenie parafii 
dwa takie miejsca, gdzie w tajemniczy sposób 
kumuluje się ludzkie doświadczenie choroby i 
przemijania. Myślę tu o Domu Sue Ryder oraz 
o Centrum Wsparcia Duchowego z kaplicą 
pw. św. Michała Archanioła w Centrum On-
kologii. Posługują w nich kapłani. Posługiwał 
też ks. Arkadiusz Dąbrowski, który z pełnym 
zaangażowaniem pomagał chorym, a zmarł 
pod koniec grudnia ubiegłego roku. Na jednej 
ze stron jest o Nim wspomnienie. 

Póki co trwa jeszcze bardzo długi tego-
roczny karnawał, a młodzi rozpoczną ferie 
zimowe. Życzę więc wszystkim udanego 
odpoczynku i relaksu. 

Fred

Można nie czytać  ...

str. 1 - Zimowe ślady, fot. Mieczysław Pawłowski

w numerze m.in.:
XIX raz na Żywo                  (s.   8)
Ks. Kapelan nie żyje  (s. 11)
w następnych numerach:
Święci bydgoscy (cz. 3)
Krzyże - płaskorzeźby
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Proboszczowskie zamyslenia

Nie ulega wątpliwości, że do  głoszenia 
Ewangelii i dawania świadectwa wyznawanej 
wierze Kościół sięga od dawna do mediów. 
„Media nazywane są słusznie środkami spo-
łecznego komunikowania. Przekazując infor-
mację, mogą bowiem prowadzić do łączenia 
się ludzi wokół komunikowanych treści i do 
pogłębiania więzi międzyludzkich. W waty-
kańskiej instrukcji „Zjednoczenie i postęp” 
podkreśla się, że media „doprowadzają do 
braterskiej przyjaźni między ludźmi”. Sposób 
komunikowania się kształtował przez wieki 
odpowiednią mentalność człowieka. I tak 
najpierw był „człowiek oralny”, który komuni-
kował się z innymi za pośrednictwem słowa 
mówionego. Była to najbardziej skuteczna 
komunikacja, bo bezpośrednia i interaktyw-
na. Później nastał „człowiek cyrograficzny”, 
gdyż swoją komunikację z innymi opierał na 
tekstach rękopiśmiennych. Jego następcą 
był „człowiek typograficzny”, a więc posłu-
gujący się słowem (i obrazem) drukowanym. 
Z nastaniem epoki komputerów pojawił się 
„człowiek elektroniczny”, który dał początek 
cyberkulturze. Dziś mówi się już o „człowie-
ku cyfrowym” oraz o „świecie cyfrowym”, w 
następstwie czego kształtowana jest „men-
talność cyfrowa”(Ks. bp Adam Lepa)”.

Właśnie wczoraj w liturgiczne wspomnienie 
św. Franciszka Salezego, patrona dzienni-
karzy Ojciec Święty ogłosił Orędzie na 45. 
Dzień Środków Społecznego Przekazu pt. 
„Prawda, głoszenie Słowa i autentyzm życia 
w epoce cyfrowej”.

Można dostrzec, że to już kolejne papieskie 
przesłanie, które zwraca uwagę na potrzebę 
ewangelizacji cyfrowego kontynentu - jak 
Papież nazywa sieć internetową. W orędziu 
Ojciec Święty zwraca uwagę, że istnienie 
społeczności internetowych powoduje głębo-
ką przemianę w dziedzinie komunikacji, która 
kieruje nurtem wielkich przemian kulturowych 
i społecznych, bo nie tylko pozwala na nowy 
sposób komunikacji.

Internet to też szansa dla Kościoła, by 
mógł dotrzeć do tych, którzy nie chodzą do 
Kościoła, nie chcą uczęszczać na katechezę, 
nie chcą rozmawiać z osobami duchownymi 
czy świeckimi katolikami.   

Ojciec Święty wskazuje, że niejako nową 
przestrzenią komunikacji społecznej stały się 
portale społecznościowe, gdzie każdy może 
publikować wybrane przez siebie treści, 
dzielić się swoją wizją świata. „Wynika stąd, 
że istnieje chrześcijański styl obecności w 

świecie cyfrowym: przyjmuje on formę komu-
nikacji szczerej i otwartej, odpowiedzialnej i 
szanującej innych. Przekazywanie Ewan-
gelii poprzez nowe media oznacza nie tylko 
umieszczenie treści wyraźnie religijnych w 
różnych mediach, ale również konsekwentne 
świadczenie na własnym profilu interneto-
wym oraz w sposobie komunikacji wyborów 
i osądów, które powinny być w pełni zgodne 
z Ewangelią, nawet jeśli wprost o niej nie 
mówią” - akcentuje Benedykt XVI. 

Ze słów Ojca Świętego jednoznacznie 
wynika że nie ma mowy o jakimś lęku czy 
niepewności w korzystaniu ze współczesnych 
zdobyczy komunikacji społecznej. Potrzebna 
jest jednak pewna czujność  by ta forma 
komunikacji nie zastąpiła relacji międzyoso-
bowych, nie zawężała życia religijnego, nie  
zastępowała aktywności sakramentalnej, nie 
zastępowała książek. 

Mogę powiedzieć z pewną satysfakcją, że 
nasza parafia  także korzysta z możliwości 
dotarcia do wielu odbiorców, jaką daje inter-
net. Od wielu lat prowadzimy stronę inter-
netową www.mbkm.pl na którą codziennie 
wchodzi   kilkadziesiąt osób. Transmitujemy 
także on-line wszystkie nabożeństwa  z 
naszego kościoła ze szczególnym uwzględ-
nieniem niedzielnej Mszy św. o 8.30. 

Mówiąc na temat mediów w naszej parafii 
nie mogę pominąć promocji miesięcznika 
„Na oścież”. Redakcja tego miesięcznika 
z niezwykłą precyzją bogatego warsztatu 
dziennikarskiego dokumentuje, opisuje do-
słownie wszystkie bogate wydarzenia życia 
parafialnego, sanktuaryjnego, nie mówiąc 
już o stałej informacji liturgicznej i ogólnoko-
ścielnej. Mogę powiedzieć, że miesięcznik 
ten trafiając do rzeszy czytelników pełni 
ważną i twórczą rolę w służbie Bożej Prawdy 
i Ewangelii.

Powiem, ze piękne i wspaniałe jest świa-
dectwo wiary twórców tego miesięcznika nie 
wplątanych w różnego rodzaju zależności, 
uwarunkowania, układy, komercję, a odda-
nych bez reszty służbie Słowa i głoszeniu 
prawdy.

Wszystkim osobom działającym w naszym 
Sanktuarium na rzecz mediów kościelnych 
serdecznie dziękuję, a parafian zachęcam 
do modlitwy, by posługa apostolska tego 
środowiska rozrastała się i bogaciła nas 
intelektualnie i duchowo.

ks. proboszcz Jan

Kościół w mediach 

Ważne jest, aby zawsze pamiętać, że kontakt wirtualny nie 
może i nie powinien zastępować bezpośredniego kontaktu  
z ludźmi na wszystkich poziomach  naszego życia. 

Benedykt XVI, papież
z orędzia na 45 Dzień Środków Społecznego Przekazu, Vatican 24.01.2011 r.



mieczysław pawłowski: mówią o panu, 
że pan jest artystą fotografikiem, dzien-
nikarzem, społecznikiem, ojcem rodziny, 
w której roli czuje się pan najlepiej?
marek chełminiak: Najlepiej to w roli ojca 
rodziny i dziadka.

w roli dziadka to dopiero niedawno?
Tak, od roku i kilku miesięcy.
a z innych funkcji, to która będzie kolej-
ną?
Chyba artystyczna dusza, ale do tego trze-
ba było dojść. Zaczynałem od fotoreporter-
ki, czyli od zdjęć reporterskich. Zajęcie to 
wymaga dużo wysiłku fizycznego i trzeba 
na okrągło żyć wydarzeniami. W czasach, 
gdy pracowałem w Gazecie Pomorskiej, to 
miejscem mojej pracy była nie tylko Byd-
goszcz, czy Polska, ale Europa i świat.
wiem, że był pan w dawnej Jugosławii i 
na Bliskim wschodzie.
Tak. Byłem dwa razy na Bliskim Wschodzie 
na wojnie.

Jak pan się czuł w roli reportera wojen-
nego, bo to jest takie nietypowe zajęcie. 
Z duszą na ramieniu…
Mimo wszystko … z duszą na ramieniu. 
Przypominam sobie taki przypadek na te-
renie obecnej Chorwacji, gdy trwała wojna 
pomiędzy Chorwacją a Serbią. Krwawa 
wojna, straszne wrażenie na mnie robi-
ła. Miałem specjalną akredytację z ONZ i 
przeszedłem kurs jak się zachowywać. Nie 
myślałem, że będzie aż tak źle, Na przykład 
domy stały otwarte i puste, ale wejść było 
strach, bo wszędzie mogły być zasadzki na 
przykład niewidoczny granat na drzwiach, 
którego uruchamiało lekko popchnięcie 
drzwi. Wtedy granat spadał i nieszczęście 
gotowe. Takich pułapek była cała masa. 
Rozmawiałem z generałami wojsk walczą-
cych i zobaczyłem bezsens wojny.
podziały szły przez rodziny, brat walczył 
z bratem, ojciec …
Tak. Ale w czasie wojny powstawały też ol-
brzymie fortuny zbijane przez grupy mafij-
ne, czy klanowe. W dzień walczyli, a w nocy 
– kiedy był rozejm, to przez rzekę odbywał 
się transport broni do przeciwnika.
długo pan tam był?
Jak dobrze pamiętam, to dwa, trzy tygo-
dnie.

wspomnienie zostaje na całe życie?
Tak, tym bardziej, że była jeszcze inna stro-
na pobytu. Pamiętam Narodowy Park Je-
zior Plitwickich - największą atrakcję tury-
styczną Chorwacji. W czasie wojny, na tym 
terenie, mimo strefy wojennej było pusto. 
Tak więc przy okazji zwiedziłem co można 
było. Autostrada, która wiodła z Zagrzebia 
nad Adriatyk była puściusieńka, ani jedne-
go samochodu.

Był pan też w krajach byłego Związku 
radzieckiego. 
Jeździłem tam tuż po rozpadzie, aby poka-
zywać zachodzące tam zmiany. Pamiętam 
dobrze wyprawę do Kaliningradu i związa-
ne z tym wyjazdem różne przygody. Jecha-
łem do Kaliningradu zrobić reportaż. A re-
portaż wyszedł całkiem fajny, bo po drodze 
pociąg się wykoleił i to ten którym jechałem 
z Braniewa. Była to historia nieprawdopo-
dobna. Linia kolejowa łącząca Braniewo z 
Kaliningradem była stara poniemiecka. Nic 
od czasu zakończenia II wojny nie robiono. 
I pociąg, mimo że wolno jechał, się wykoleił 
i na tym przykładzie można było zobaczyć 

sprawność tych wszystkich służb. To był 
koszmar. Pamiętam też z wyjazdu obraz 
zrabowanych lokomotyw. Jak się wjecha-
ło za polską granicę cały czas była bocz-
nica od Mamonowa, aż prawie pod sam 
Kaliningrad. Stały na niej parowozy z całej 
Europy, zrabowane przez Rosjan. Mieli je 
na wypadek wojny, że jak wojna będzie to 
podczepią, drewna nakładą i pojadą, czyli 
to był taki wojenny skład. Nie wiem czy do 
dziś jeszcze jest, ale wtedy można było go 
zobaczyć. 
a inne kraje, które udało się panu odwie-
dzić?
W Egipcie byłem w latach osiemdziesiątych, 
gdy nasze wojska były na Półwyspie Synaj. 
Miałem przepustkę ONZ-owską, więc prze-
puszczali, można się było swobodnie po-
ruszać, kąpałem się w Morzu Czerwonym 
gdzieś daleko na krańcu Półwyspu Synaj-
skiego, to była przyjemna część tego zada-
nia. Dzisiaj są tam wczasowiska, a wtedy 
ten teren był zamknięty.
Który z odwiedzanych krajów najlepiej 

pan zapamiętał?
Kocham Włochy podobnie jak żona. Te 
zwyczajne Włochy są tak piękne, tak wspa-
niałe, tak malownicze, może przez to, że są 
tak różnorodne. Ale najbardziej kocham na-
szą Polskę, nawet te bliskie okolice. W wy-
dawnictwach staram się pokazać ludziom 
na przykład skarby Kujaw i Pomorza. Lu-
dzie często nie mają pojęcia, że coś takiego 
istnieje. W albumie „Bydgoszcz magiczna” 
pokazałem okolice Fordonu, Strzelce, Wi-
słę. Zachwycam się najbliższymi okolicami. 
Kiedyś miałem gości z Holandii. Zawiozłem 
ich drogą nadwiślańską wiodącą przez 
Strzelce Dolne, Kozielec aż do Gruczna. 
Powiedzieli, że czegoś tak pięknego w ży-
ciu nie widzieli.
skąd biorą się u pana pomysły na albu-
my, choćby takie jak: „toruń magiczny”, 
„Bydgoszcz magiczna”, Koronowo, na-
kło, Kanał Bydgoski?
Ja stąd pochodzę, lubię te tereny, które są 
blisko. Jestem urodzony w Toruniu. Później 
przez wiele lat z rodzicami mieszkałem w 
Solcu Kujawskim. Jest to przepiękne mia-
steczko i tam też trochę mojego serca zo-
stało. Następnie trafiłem do Bydgoszczy.
pamiętam pan jeszcze przeprawę pro-
mową?
Pamiętam wojskową przeprawę promową 
i pamiętam też wielkie manewry wojskowe 
pod nazwą „Odra-Nysa” w roku 1968. W 
tym czasie cały Solec przeorali, bo ulicami 
puścili czołgi przez miasto. Czołgi jechały 
przez Solec Kujawski bez przerwy przez 
dwa, trzy dni i przeprawiały się dalej przez 
Wisłę. Pamiętam zakręt na jednej z ulic, 
która była rozjechana na głębokość jed-
nego piętra. Potem przyjechali i wszystko 
naprawili.

Jak powstał „toruń magiczny”?
Najpierw jest tak, że robię zdjęcia. Potem 
je przeglądam i zastanawiam się jak je po-
kazać. Cała sztuka polega na tym, żeby 
znaleźć jakiś klucz. Kiedy znajduję klucz 
piszę tytuły rozdziałów. Następne zdjęcia 
już robię pod zapotrzebowanie wydania. 
Gdy mam czas, to sam piszę teksty. W 
przypadku „Torunia magicznego”, byłem 
bardzo zajęty i miałem sporo wyjazdów, 
więc poprosiłem kolegę z Torunia, by do ty-
tułów rozdziałów, które wymyśliłem napisał 
tekst. Ładnie ubrał w słowa treść fotogra-
fii, które wspólnie wcześniej przejrzeliśmy. 
Mam dużo nowych pomysłów i idę do wy-
dawnictwa, zapraszam ludzi do współpra-
cy, takich którzy znają się na rzeczy, a które 
mnie przerastają, bo wszystkiego nie wiem, 
a chcę żeby  było więcej i głębiej. Do na-
stępnego wydawnictwa o Bydgoszczy za-
prosiłem pana Zdzisława Hojkę, który jest 
kustoszem i kierownikiem działu historycz-
nego Muzeum Okręgowego im. Leona Wy-
czółkowskiego w Bydgoszczy. 

Rozmowa miesiąca

... widać Z podniesioną głową
z Markiem Chełminiakiem - artystą fotografikiem i fotoreporterem - rozmawia Mieczysław Pawłowski 

Na Oścież 1/2011 3

fo
t. 

M
ie

cz
ys

ła
w

 P
aw

ło
w

sk
i



takie wspólne fascynacje łączą i zbliżają 
ludzi?
Tak. Zostałem poproszony jako fotografik 
do napisania wstępu do katalogu jego wy-
stawy „Bydgoszcz – okruchy miasta”, gdzie 
ze starych pocztówek, zdjęć wydobył ob-
razy o niezwykłej i pokazał Bydgoszcz, ja-
kiej nigdy nie widzieliśmy. Ludzi, taksówki, 
tramwaje i ich wnętrza, sklepy, wystawy. Ze 
zdumieniem spojrzałem, że Bydgoszcz nie 
ustępowała Berlinowi, Paryżowi, europej-
skim stolicom. Po ulicach Bydgoszczy jeź-
dziły takie same samochody, na wystawach 
sklepowych wystawiano takie same luksu-
sowe towary, ludzie byli super elegancko 
ubrani, mężczyźni w smokingach chodzili 
po ulicach, kobiety w kapeluszach. I wtedy 
postanowiłem zrobić tę „Bydgoszcz magicz-
ną”, żeby przypomnieć bydgoszczanom, że 
to piękno miasta jest jeszcze, tylko my go 
na co dzień nie widzimy, bo chodzimy po 
mieście z opuszczonymi głowami. 
myślę, że to jest cecha wielu miejsco-
wych i przyjezdnych. a panu udało się 
…
A ja się staram patrzeć cały czas dooko-
ła. Mało tego, gdy ludzie dzięki albumom 
zauważyli, że się tym zajmuję, to dostaję 
telefony od znajomych z konkretnymi infor-
macjami. Dyrektor jednego z banków mówi: 
- Panie Marku, tam na Królowej Jadwigi, 
gdzieś wysoko jakiś posąg zauważyłem. 
Wspomniany pan Zdzisław to po prostu 
człowiek – encyklopedia bydgoska. Gdy 
robiłem jakieś reprodukcje, to z pół godzi-
ny pracy czasami się robiło 4, 5 i nawet 6 
godzin, bo nie potrafiłem wyjść, tak pięknie 
opowiadał. Normalnie aby usłyszeć takie 
opowieści trzeba by iść na jakiś wykład i 
zapłacić, a on to wszystko tylko dla mnie 
mówił.
może przywołam czas robienia zdjęć w 
kościołach toruńskich do wydawnictwa 
„torunia magicznego”. w jednym z wy-
wiadów wspomniał pan, że był pan za-
mykany w kościołach. Jak było napraw-
dę?
Generalnie kościoły w Toruniu są zamknię-
te. Na moją prośbę o pozwolenie na foto-
grafowanie, księża zlecali to zadanie ko-
ścielnym, którzy mieli się mną zajmować. 
Gdy im mówiłem, że zdjęcia będę robił 
około sześć, siedem, czy osiem godzin to 
zamykali mnie w kościele i zostawiali mi nu-
mer swojego telefonu. 
Fotograf musi mieć trzy cechy: musi 
mieć dobry sprzęt, musi mieć umiejęt-
ności i musi mieć szczęście. te kilka go-
dzin to norma, by zrobić dobre zdjęcie?
Każdy myśli, że zrobienie fotografii to jest 
chwila. A to jest ciężka praca fizyczna, bo 
trzeba dźwigać ciężary, bo do fotografii 
albumowych potrzebne są zwykle ciężkie 
obiektywy stałoogniskowe. Potrzebny jest 
też odpowiedni statyw, dobra lustrzanka i 
wiele innych sprzętów. Z mistrzami w do-
wolnym zawodzie jest tak, że nie wszystkie 
tajniki zawodu zdradzają. I ja też do wielu 
rzeczy dochodziłem sam. Mam szacunek 
dla mistrzów, i staram się podglądać, słu-

chać, rozmawiać i bardzo sobie cenię ich 
uwagi. Próbowałem kiedyś szukać potrzeb-
nej wiedzy w książkach. Książki jednak tego 
nie dają. Moja żona mówi, że przepisami na 
dobrą fotografię jest tak, jak z przepisami 
kucharskimi. Robi się według przepisu, a 
potem okazuje się, że diabeł tkwi w szcze-
gółach i o wszystkim decyduje jakiś niuans, 
czy drobiazg. Gdy czasem zabierałem w 
plener żonę to jej się nudziło, bo nie mogła 
zrozumieć, jak można jedno zdjęcie robić 
dwie, trzy, czy cztery godziny. Tak samo 
bywa z fotografowaniem w mieście. Mamy 
sfotografować jakiś obiekt. Dobry kadr jest 
takim ujęciem, że nawet układ ludzi musi 
się zgadzać, a nie zawsze mi to wszystko 
się wpasuje. Oprócz tego ważne jest świa-
tło. Dlatego też niektóre obiekty fotografuję 
przez cały rok, o różnych porach dnia i czę-
sto jest to przypadek, że akurat trafi się do-
bre ujęcie. Aby zrobić dobre zdjęcie trzeba 
je zaplanować. Czasami studiuję prognozy 
meteorologiczne i dane astronomiczne. 
Wtedy sprawdzam na mapie, z której stro-
ny słońce będzie świeciło, jak dany obiekt 
będzie oświetlony.
Jest pan absolwentem wydziału dzien-
nikarstwa uniwersytetu warszawskiego. 
dlaczego akurat wybrał pan sprzęt foto-
graficzny, a nie mikrofon, czy kamerę?
W Solcu Kujawskim, mieliśmy w parafii 
znakomitego księdza, śp. ks. Bronisława 
Łukowskiego, który podobnie jak tutaj ks. 
Krzysztof Buchholz, potrafił pracować z 
młodymi ludźmi. On miał lustrzankę Exactę 
i pamiętam jak dziś jak, gdy dostałem ją do 
ręki, to było to pierwsze zakochanie się. A 
to co było potem to była konsekwencja tego 
zauroczenia. Tam nauczyłem się podstaw 
czarnobiałej fotografii, obróbki zdjęć, korek-
ty. Szkoda, że nie ma dziś tego, bo inaczej 
się patrzy na fotografię, którą się wywoły-
wało osobiście, jak trzeba było uważnie na-
świetlać każdą klatkę. Fotografia cyfrowa 
zniszczyła fotografię mimo wszystko. Cza-
sami przy łucie szczęścia wychodzą super 
rzeczy, ale generalnie panuje przekonanie, 
że każdy potrafi fotografować, a popełnia 
podstawowe błędy.
Jest takie powiedzonko: lepsze jest jed-
no zdjęcie na papierze, niż tysiąc pięćset 
w komputerze. 
Tak. Pamiętam  zachłyśnięcie się pierwszy-
mi lustrzankami cyfrowymi. Pamiętam we-
wnętrzny pomiar światła i zaskoczenie, do 
gazety przyniosłem wiele zdjęć zepsutych, 
nieoświetlonych, prześwietlonych. Był to 
skutek tego, że człowiek po prostu przestał 
myśleć i zaufał automatyce w aparacie.
w pana albumach odnajduje się wiele 
tematów fotografii, jak na przykład: ar-
chitektura, detale architektoniczne, uję-
cia z lotu ptaka, Kanał Bydgoski. Kiedyś 
wspominał pan, że wybrał się samolo-
tem nad chełmno, by robić zdjęcia do 
albumu o chełmnie. w pewnym mo-
mencie zdziwił się pan, ile to set metrów 
przeleciał samolot, gdy procesor zapisał 
zdjęcie na karcie pamięci.
Tak i tego też trzeba się nauczyć. Teraz już 
jest prościej, bo aparatura cyfrowa poma-

ga i można na bieżąco ujęcie podejrzeć, 
sprawdzić ostrość itd. Ale pamiętam moje 
pierwsze zdjęcia z lotów, gdzie większość 
z nich była poruszona. Nie potrafiłem do-
brać odpowiednich obiektywów. Potrzebny 
był normalny obiektyw, ale ja lubię fotogra-
fować teleobiektywem. Błona fotograficzna 
była wtedy niskiej czułości, do 20 DIN i sku-
tek był oczywisty - lot zmarnowany. Czło-
wiek uczy się całe życie.
Jedno z ujęć z lotu ptaka w albumie 
„Bydgoszcz magiczna”, a jest nim węzeł 
„koniczynka” w Białych Błotach  - to su-
per fotografia.
Tak, ale to trochę pracy też wymagało. 
pięknie wyglądają we wspomnianym al-
bumie okolice Koronowa.
Bardzo się cieszę z tej opinii, bo dla mnie 
ważne jest, gdy ktoś przegląda ujęcia i robi 
duże oczy. Wtedy widzę, że osiągnąłem 
cel, żeby zadziwić i pokazać, że wokół nas 
jest tak pięknie. Rozmawiam o tym często z 
ludźmi i jestem szczęśliwy, gdy opowiadają, 
że byli tu i tam i wędrowali śladami moich 
fotografii.
w pańskich albumach jest wiele uro-
czych zakątków, których normalnie nie 
zauważamy.
Z Chełmna mam takie wspomnienie. Zimą 
poleciałem balonem nad tym miastem. Wy-
korzystałem okazję i leciałem balonem nad 
samymi dachami, i można było robić piękne 
zdjęcia, zupełnie inne. 
Balonem, kilkanaście kilometrów na go-
dzinę na niskim pułapie …
To jest super… Chełmno mnie zachwyciło, 
bo ja go nie znałem, zaledwie z pojedyn-
czych wyjazdów. Zaproponowałem zrobie-
nie albumu i dosyć długo to trwało, aż prze-
konałem ludzi. Udało mi się zainteresować 
profesora Wojciecha Chudziaka z Zakładu 
Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowo-
żytnych UMK w Toruniu. Początkowo nie 
chciał, bo czasu nie miał i dwa lata to trwało. 
Potem udało się i następne osoby zaintere-
sować. Napisali tekst, bo album o Chełmnie 
było trochę inaczej pomyślany. Chciałem, 
żeby to była również monografia miasta i 
tak powstało dzieło pół na pół - zdjęcia z 
ciekawym tekstem. Bo w albumach głównie 
zdjęciami przemawiamy.
niech mi pan powie o „Bydgoszczy ma-
gicznej”. wiele osób, gdy im pokazuję 
ten album mówi, że to jest niemożliwe 
wykonać takie zdjęcia. one muszą być 
obrabiane komputerowo.
Nic nie jest preparowane. Robiąc fotografie 
zawsze miałem żal, że niektórych rzeczy 
na nich pokazać nie mogę. By na przy-
kład dobrze pokazać wnętrze ciemnego 
średniowiecznego kościoła, tak w całości, 
trzeba by przywieźć ciężarówkę sprzętu 
oświetleniowego, by wnętrze dobrze oświe-
tlić. Kontrasty światła powodują, że na zdję-
ciu tworzą się białe - wypalone dziury. I tu 
przyszła z pomocą technika HDR, która jest 
normalną techniką fotograficzną polegają-
cą na tym, że robi się kilka zdjęć o różnych 
czasach naświetlania, a następnie łączy się 
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je w jedno ujęcie, ale to jest dziś normalna 
fotografia.

Kiedy się robi dobre albumy, trzeba mieć 
dobre wydawnictwo i dobrą drukarnię. 
Jak pan trafił w tym miejscu?
Przede wszystkim trzeba znaleźć grafika, 
a ja mam znakomitego - Ewę Stadnicką. 
To właśnie we współpracy z panią Ewą 
powstały albumy: Koronowo, Toruń, Solec 
Kujawski, Nakło i Wągrowiec. Ten ostatni to 
przepiękna rzecz. Cieszę się, bo pracując 
nad albumami poznaję nowe miejsca.  Ko-
ściółków na szlaku wągrowieckim bym nie 
poznał, a one są tak urokliwe, tak przepięk-
ne i jest to wielka sprawa mieć z nimi stycz-
ność. Przy okazji przyjaźnie się nawiązuje.

a jak drukarnię znaleźć?
Drukarnia jest jedna jedyna, Druk-Intro w 
Inowrocławiu.

Jest kilka znakomitych ujęć w „Bydgosz-
czy magicznej”. są to różne obiekty w 
mieście o zachodzie, ich różnokolorowe 
elewacje, z załamaniami cieni.

To jest naturalne oświetlenie i ujęcia takie 
powstają dzięki precyzji, jaką daje technika 
cyfrowa. Zdjęcia na ulicy robię ze statywu. 
Dzięki precyzji tych zdjęć widzimy to, co na 
nich widać bardzo dokładnie. Wspomnia-
na drukarnia wymaga idealnych zdjęć, bo 
każde lekkie poruszenie wyjdzie. Album 
„Bydgoszcz piękna i romantyczna” powsta-
ła na przejściu między fotografią cyfrową, a 
tradycyjną wykonywaną na slajdach. Część 
fotografii była wykonana w technice cyfro-
wej i w drukarni zauważyłem, że trzeba iść 
w stronę perfekcji. Niektórzy mi zarzucają, 
co gdzieś na forum przeczytałem, że to jest 
zbyt dokładne odzwierciedlanie rzeczywi-
stości, ale w takim albumie, artysta zawsze 
jest artystą, choć najpierw musi być dobrym 
rzemieślnikiem. Można mieć pomysły nie 
wiadomo jakie, ale żeby coś pokazać ma-
larz musi mieć warsztat, warsztat jest pod-
stawą wszystkiego.
Kończąc ten wątek romantyczno-arty-
styczno-techniczny, co by pan radził 
osobom, które fotografują, wykonują 

setki, może nawet tysiące fotografii?
Liczy się przede wszystkim warsztat, 
wprawki, uczenie się, robienie zdjęć pod 
światło, statyw, ćwiczenie trudnych zdjęć. 
Przygotowując fotografie do albumu jubile-
uszowego UTP w Bydgoszczy przygląda-
łem się zajęciom prowadzonym przez dok-
tora Michała Kubiaka na kierunku „Wzor-
nictwo”. Oni będą fachowcami, bo uczą się 
podstaw. Fotografia cyfrowa sprawiła, że 
ludzie przestali się uczyć podstaw fotogra-
fii, uczyć się kadru, zasady złotego podzia-
łu, „biblii” fotograficznej, głębi i ostrości. Kto 
o tym wie nie będzie zdziwiony, że ja kupu-
ję specjalne obiektywy do odwzorowywania 
głębi i ostrości.

Jakie są efekty?
Czasami wydaje, że to przypadkowo, że 
takie, a nie inne ujęcie. Nie, na moich zdję-
ciach, w tych albumach, nie ma żadnego 
przypadku. Gdy jest ta chwila, na którą tra-
fię, to ja też wybieram obiektyw, żeby mieć 
ten właściwy do tej chwili, a to trzeba mieć 
już wcześniej w głowie poukładane.

Korzystając z tego, że jest pan również 
członkiem Zarządu towarzystwa miło-
śników miasta Bydgoszczy, zapytam czy 
ma pan jakiś pomysł na pierzeję zachod-
nią starego rynku?
To jest bardzo trudna sprawa. Są różne gło-
sy na ten temat, zresztą z prezesem Jerzym 
godzinami na ten temat rozmawiamy, przy 
pełnym szacunku dla siebie. Ja podzielam 
jednak opinię, żeby nie budować skansenu 
i tak jak ksiądz biskup Jan Tyrawa powie-
dział -  Po co nam świątynia pusta, albo za-
mieniona na nie wiadomo co? Ta pierzeja w 
pierwotnym kształcie to nie było jakieś arcy-
dzieło architektoniczne. Jeśli już odtwarzać 
historyczne kształty, to powinniśmy wrócić 
do czasów jeszcze wcześniejszych, śre-
dniowiecznego budownictwa drewnianego i 
odbudowywać ów stan. Idźmy lepiej w inną 
stronę. Nie jestem za tym, żeby budować 
coś co nie będzie zupełnie pasowało do 
otoczenia, ale na miarę czasu, bo coś trze-
ba z tym Rynkiem zrobić. Niektórzy mówią, 
Rynek jest duży, ale duży jest też we Wro-

cławiu i duży jest w Krakowie.
po pracach archeologów z torunia po-
wstał pomysł, żeby pod przeźroczystymi 
płytami wyeksponować zarys murów 
średniowiecznych. co pan na to?
To jak najbardziej, żeby nie robić atrap tylko 
pokazać oryginał. W Krakowie tak zrobiono 
i jest to moim zdaniem rewelacja. Zamek 
Królewski w Warszawie to jeden obiekt, 
który udało się odbudować od podstaw, ale 
w Bydgoszczy nie jesteśmy w stanie coś ta-
kiego zrobić, bo to są olbrzymie pieniądze, 
które częściowo byłyby wyrzucone w błoto. 
Pan tu nawiązał do tematu tych bydgoskich 
dyskusji. Nic z nich nie wynika, a jeszcze 
stopuje pożyteczne inicjatywy. Dlatego po-
doba mi się działanie pana Adama Sowy i 
jego determinacja. Jego aktywność poka-
zuje, że prywatna osoba potrafi coś zmie-
nić i odbudować zniszczoną pierzeję ulicy 
Mostowej.
myślę, że przykład pana adama sowy 
jest przykładem człowieka długomyśl-
nego.
Tak trzeba.
Jest międzywodzie…
… i Wyspa Młyńska się nam udała.
ma pan kłódkę na moście zakocha-
nych?
Wybieramy się z żoną, bo kłódkę na XXXIII 
rocznicę ślubu już zrobiłem. Będzie to taki 
symboliczny moment i kłódeczkę sobie po-
wiesimy, a kluczyk rzucimy w wodę. To są 
również bydgoskie klimaty i tego mi w Byd-
goszczy wciąż brakuje. Cieszymy się dziś, 
że mamy „Przechodzącego przez rzekę”, a 
też było gadanie, po co? Proszę zobaczyć. 
Największa atrakcja dziś w Bydgoszczy to 
„przechodzący” i wielu mieszkańców wiezie 
gości, żeby pokazywać tego, co przecho-
dzi. Są i te kłódki. Rozmawiałem z bydgo-
skim plastykiem Markiem Roną, który jest 
autorem rekonstrukcji figury Chrystusa przy 
ul. Szubińskiej. On ma wiele pomysłów na 
detale, które ubarwiłyby Bydgoszcz. Mówił, 
że chodząc z pomysłami, po urzędach, jak-
by od muru się odbijał. A szkoda …
wróćmy na chwilę do Fordonu. mieszka 
pan na Fordonie, czyli tak jak mieszka 
się na Błoniu, na wyżynach, na Kapuści-
skach. tak?
Na Fordonie nie pasuje. Rozmawiałem z 
profesorem Jerzym Bralczykiem, który mó-
wił mi tak: - Musi tak zostać, bo jest to tra-
dycją usankcjonowane.
… czyli mieszkamy w Fordonie, na przy-
lesiu, na Bohaterów, na tatrzańskim, na 
Bajce.
Gdy w gazecie próbowałem pisać, to prote-
sty były, że błąd, że jak tak można. Myślę, 
że w odniesieniu do Starego Fordonu już 
tak będzie jak było, czyli mieszkańcy Sta-
rego Fordonu mieszkają w Fordonie - Sta-
rym.
mieszka pan w Fordonie i jako miesz-
kańca Fordonu, wielokrotnie widzę pana 
z aparatem na wydarzeniach typowo for-
dońskich, jak np. misterium męki pań-
skiej. co przy okazji nasuwa się panu 
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na myśl, gdy uczestniczy pan w takim 
wydarzeniu?
To jest wielkie wydarzenie i w moich albu-
mach też o nim jest. To jest wydarzenie wy-
kraczające daleko poza Bydgoszcz, pozwa-
lające w inny sposób spojrzeć na wydarze-
nia sprzed lat. Znam inne misteria polskie, 
ale do tego się tak bardzo przywiązałem, że 
mi się najbardziej podoba. Może jest w nim 
mniej ludyczności  jak w pozostałych, ale 
więcej pozostawia w głowie i w sercu czło-
wieka. Przesłanie, za każdym razem inne, 
… Lubię patrzeć na tych młodych ludzi, jak 
oni są zaangażowani, to jest wręcz niepraw-
dopodobne. Tak samo podziwiam „Wiatrak” 
i „Martyrię”, z którą pierwszy raz spotkałem 
się jeszcze nie mieszkając w Fordonie. 
Pracowałem wtedy w Gazecie Pomorskiej 
i przy okazji mojej pierwszej wizyty na Led-
nicy, zauważyłem olbrzymi transparent z 
napisem „Martyria Bydgoszcz”. Potem za-
cząłem się dowiadywać co to jest i gdzie to 
jest.
podobnym wydarzeniem jest Żywy Żłó-
bek. Jak pan patrzy z kolei na to dzieło?
Przepiękna tradycja. Ja też jestem zawsze 
zwolennikiem, tak jak mówiłem o tych byd-
goskich miejscach, że pewne rzeczy powin-
ny być stałe, bo to tradycja tego miejsca, za-
akceptowana i wspierana przez śp. prałata 
Zygmunta Trybowskiego. To też jest ważne, 
bo to jest COŚ do czego ludzie się przyzwy-
czaili, co nie spowszedniało, bo wszyscy na 
to czekają. Nowe pokolenia rosną i z tymi 
dzieciakami idzie się, i te kolędy się śpiewa. 
To jest fantastyczna rzecz.

nie mogę pominąć jednego pańskiego 
zadania. myślę, że to trochę pana kosz-
towało, a mam na myśli święcenia bisku-
pie ks. Jana pawłowskiego. pan był jako 
jedyny fotografujący w najbliższej czę-
ści prezbiterium. Jak pan się przygoto-
wywał i jak pan przeżył to wydarzenie?
To było dla mnie bardzo trudne, bo nie lu-
bię czegoś takiego, że fotografowie uzbroją 
się w „rybie oka”, czy w super szerokokątne 
obiektywy i przeszkadzają we wszystkim. Z 
reguły lubię obiektywem o dłuższej ognisko-
wej operować, i gdy ksiądz proboszcz Jan 
Andrzejczak zaproponował mi to zadanie, 
to troszeczkę się zatrwożyłem, bo wiedzia-
łem z czym wiąże się to zadanie. Trzeba 
było być jednym z uczestników wydarze-
nia, uroczystości, do tego garnitur, krawat, 
gdzie jest tempo, gdzie trzeba się dostoso-
wać. Ale jak tu księdzu odmówić, a poza 
tym ranga wydarzenia, i żeby ta pamiątka 
jednak była. W tym albumie też się to wy-
darzenie znalazło. Po uroczystości garnitur 
wyrzuciłem, nie nadawał się, sól, był mokry 
całkowicie.
może teraz pan docenić człowieka, który 
nazywa się arturo mari?
Tak. W albumie też jest w dwóch miejscach, 
wielki podziw.

pisze pan od jakiegoś czasu cotygo-
dniowy dodatek do ekspresu Bydgo-
skiego - ekspres Fordoński. Jest pan 
redaktorem wiodącym, a teksty i zdjęcia 
są pana autorstwa. KFad pisze tam tam 

również.
Tak. Gdy pracowałem w Gazecie Pomor-
skiej nie mogłem sobie pozwolić na sesje 
zdjęciowe, była fajna pogoda, jakieś chmu-
ry, czy piękna jesień lub śnieg akurat spadł, 
a ja w Pomorskiej nie mogłem pojechać do 
Torunia czy Chełmna, czy gdzieś indziej, bo 
wiadomo obowiązki i tempo. W Ekspresie 
udało się, bo akurat powstawał dodatek 
Fordon i naczelny stwierdził, że chętnie 
mnie widzi „na pokładzie”. I w ten sposób 
przeszedłem. Inne jest tempo pracy, a przy 
okazji stałem się patriotą lokalnym w For-
donie, a mieszkam tu od osiemdziesiątego 
dziewiątego roku. Gdy zacząłem „dodatek” 
robić okazało się, że ja Fordonu w ogóle 
nie znam, zero wiadomości. Dopiero gdy 
zacząłem tu chodzić, udało mi się ulicę po 
ulicy i ludzi poznawać. Wasza parafia jest 
jakaś wyjątkowa i podobnie w Starym For-
donie. Pozostali fordoniacy przez długie lata 
nie potrafili identyfikować się z nowym miej-
scem zamieszkania. Ten dodatek trochę 
zintegrował Fordon. Ktoś mi powiedział, że 
dzięki lekturze dodatku poznaje ludzi, któ-
rzy mieszkają w Fordonie. Poza tym udało 
się dużo załatwić dzięki tej gazecie. A KfA-
D’a zaprosiłem do działu historycznego.
czy jest odrobiną złośliwości, kiedy ktoś 
mówi, że jest pan redaktorem „wiatra-
ka”?
Mam sporo różnych uhonorowań, odzna-
czeń i wyróżnień. Kiedy ksiądz był u mnie 
na kolędzie to powiedział: O, „Przyjaciel 
Wiatraka”. „Przyjaciel Wiatraka” stoi w 
domu na najbardziej honorowym miejscu i 
jest dla mnie największym wyróżnieniem. 

Cieszę się, że mogę chociaż w małym stop-
niu czasem wspomóc wspaniałych ludzi, 
którzy bezinteresownie przewracają góry, 
dosłownie – robią wielkie rzeczy i to na-
prawdę. Lubię takie rzeczy.
niech pan powie kilka przymiotników o 
„wiatraku”.
Przede wszystkim zwariowany, bo jest taki 
nie z tej ziemi, żywiołowy, to jest to co mnie 
najbardziej ciągnie, że ta młodzież jest tak 
żywiołowa i nieprzewidywalna, że takie rze-
czy potrafi z księdzem Krzysztofem robić. 
Podziwiam, na potęgę, podziwiam. Znam 
różnych księży, bo sam miałem przewodni-
ka swojego, z którym zaczynałem ks. Bro-
nisław Łukowski, że można młodych ludzi 
na taką drogę sprowadzić, żeby tyle dobra 
robić dla siebie i dla innych. To jest rzecz 
niespotykana w skali Polski, a nawet i eu-
ropejskiej. 
czy, w obliczu tak pozytywnych opinii o 
„wiatraku”, czuje się pan już po części 
naszym parafianinem?
Czuję się, gros czasu tu spędzam. Nawet 
gdy są uroczystości i jestem niby na chwilę, 
ale skoro już jestem i jest niedziela, to tu 
jestem na mszy świętej i nie idę wtedy w 
swojej parafii, a mój proboszcz czujnie pa-
trzy i mówi: - Panie Marku, nie widziałem 
pana w niedzielę.
„wiatrak” i Kościół. chociażby dzisiaj 
jest o godzinie 11.30 msza święta dla 
dzieci i później prosi się je do auli domu 
parafialnego na zabawę. tam ponad sto 
osób: maluchów, rodziców, babć i dziad-
ków bawi się w najlepsze na zabawie kar-
nawałowej przebierańców i krąży wśród 
nich pan marek z aparatem …
To jest właśnie cały „Wiatrak” i to nie tylko 
„Wiatrak”. To cała Wasza wspólnota. Ja 
podziwiam ludzi takich jak Pan, jak Pan 
Krzysztof, jak ci wszyscy inni bezimienni, 
takich jakich tutaj spotykamy. I to jest od 
samego początku, tj. od czasu kiedy ten 
kościół się budował. Ja przy tym nie byłem, 
ale znam te historie z opowieści i to jest 
rzecz nieprawdopodobna. Osiedle, ta część 
dzielnicy Bydgoszczy, nie wyglądałaby tak, 
gdyby nie ten kościół, nie ta parafia, nie ci 
ludzie, którzy sami potrafili zorganizować 
się i robić to co robią. I nie tak jak inni, nie 
narzekają, że nie ma tego, nie ma tamtego, 
że jest beznadzieja. Tylko sami biorą się za 
robotę, potrafią się spotkać i robić takie rze-
czy, o których innym się nawet nie śniło.
w tym roku będzie obchodzony 45 świa-
towy dzień środków społecznego prze-
kazu. patronem dziennikarzy jest Franci-
szek salezy, którego Kościół wspomina 
24 stycznia. co pana zdaniem jest suk-
cesem, a co słabością współczesnych 
mediów? 
Sukcesem jest to, że mogą dużo dobrego 
zrobić, ale robią też, chyba niestety więcej 
złego. To ostatnie wynika z wyścigu po czy-
telnika, widza, telewidza, słupki oglądalno-
ści itd. Z przykrością muszę powiedzieć, że 
tak powoli odchodzę od tego zawodu. Czę-
sto się go wstydzę. Kiedyś powiedziałem to 
przy jakiejś okazji spotkania tutaj,  w kaplicy, 
że wstydzę się za koleżanki i kolegów, dla 

mgr mareK chełminiaK
Urodził się w Toruniu. Ukończył Wy-

dział Dziennikarstwa Uniwersytetu War-
szawskiego. Po studiach podjął pracę w 
mediach. 

Najpierw była to praca fotoreportera w 
„Gazecie Pomorskiej” i korespondenta z 
akredytacją ONZ na Bałkanach i Bliskim 
Wschodzie. Dziś prowadzi w „Expres-
sie Bydgoskim” cotygodniowy dodatek 
„Express Fordoński”. 

Od wielu lat mieszka w Bydgoszczy, 
a od 1989 roku w Fordonie na Osiedlu 
Szybowników. Jest członkiem Zarządu 
Towarzystwa Miłośników Miasta Byd-
goszczy i laureatem statuetki „Przyjaciel 
Wiatraka”. 

Z zamiłowania fotografik. Autor wielu 
albumów fotograficznych o Bydgosz-
czy, Toruniu, Chełmnie, Solcu Kujaw-
skim, Nakle nad Notecią, Wągrowcu i 
innych pięknych miejscach w Polsce. 
Ostatnio ukazały się „Toruń magiczny” i 
„Bydgoszcz magiczna”. Nie umknie mu 
piękno, które jest wokół nas, a my go nie 
zauważamy chodząc ze opuszczoną 
głową. Lubi podróże i włoskie klimaty. 

Jest ojcem trzech córek i szczęśliwym 
dziadkiem. Odpoczywa z aparatem i du-
szą na ramieniu. 
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których nie liczy się prawda, czy rzetelność. 
W tamtych czasach gdy studiowałem, uczo-
no mnie, że dziennikarz przede wszystkim 
musi być rzetelny i jak cokolwiek napisze 
musi skonfrontować dwie strony medalu. 
Dzisiaj się tego nie robi. Media działają na 
zasadzie plotki. To jest straszne. Spotykam 
w swojej pracy, teraz tu w Fordonie może 
mniej, ale tam, poprzednio, gdy jeździłem 
gdzieś dalej ludzie nie chcieli ze mną roz-
mawiać jak z dziennikarzem, bo mnie nie 
znali, nie wiedzieli jaki ja jestem. Dlaczego? 
Bo w czasie rozmowy okazywało się, że 
dziennikarz zniszczył im życie, bo nierzetel-
nie napisał, czasem całkowitą nieprawdę. 
Coś tam usłyszał od jednej strony, drugiej 
nie zapytał, a wie Pan co się potem dzieje, 
gdy w gazecie napiszą i idzie w świat? Bar-
dzo łatwo jest zniszczyć człowieka.
dziennikarz, człowiek mediów, jest to 
zawód społecznego zaufania i najlepiej 
byłoby, gdyby był zawodem służącym 
prawdzie?
Tak, ale nie do końca tak jest. Boleję nad 
tym. I też nie wiadomo co będzie dalej? 
Zdaje się, że prasa odejdzie w przeszłość, 
bo wchodzi internet, a tam już są wszystkie 
chwyty dozwolone, wszystko możliwe. Tam 
nie potrzeba przygotowania dziennikarskie-
go, nie potrzeba nic i właściwie nie wiado-
mo co z tego będzie.
w internecie odwaga tanieje, bo na ja-

kimś forum można odezwać się anoni-
mowo.
Ja forów z zasady nie czytam, bo na forach 
piszą tylko i wyłącznie zainteresowani, ci, 
którzy chcą dokopać albo z jednej, albo z 
drugiej strony. Tam, to już nawet nie można 
sobie wyrobić poglądu. Gdy chcę sobie wy-
robić opinię o kontrowersyjnym wydarzeniu, 
w którym nie brałem udziału, kupuję gazety 
od lewej opcji do prawej, przez centrum, i 
wtedy mam dopiero jakieś pojęcie o tym 
co zaszło, bo niestety obiektywizm gdzieś 
zaginął.

na koniec będzie pytanie o babcie i 
dziadków, bo zbliża się ich święto, a tak-
że o Kalwarię. może najpierw zapytam o 
Kalwarię. czy myśli pan o wydaniu albu-
mu o Kalwarii Bydgoskiej?
Myślę w ogóle o jakimś zwartym wydawnic-
twie fordońskim.

niech pan powie coś o swojej rodzinie.
Po kądzieli babcia Liczmańska wychowa-
ła szóstkę dzieci i jedno nie swoje. Była 
wdową po legioniście. Dziadek był wysłany 
na strażnicę na Kresy, dostał się do rosyj-
skiej niewoli, uciekł z Sybiru, ale postrzelili 
go i po latach wywiązała mu się gangrena 
i umarł. Babcia została sama z dziećmi i 
musiała iść do pracy, bo dobrobyt nagle się 
skończył. To była kobieta, którą podziwia-
łem nade wszystko. Wychowywała dzieci 
przez całą okupację i wszystkie „wyszły na 
ludzi”. Wspaniała kobieta, dożyła osiem-
dziesiątki. Po wojnie nie miała ani renty, ani 
emerytury, bo wiadomo - nieprawomyślna. 
Druga babcia – torunianka, dożyła piękne-
go wieku stu pięciu lat i zabrakło jej jednego 
dnia do stu sześciu. Babcie były wspaniałe 
i pracowite i na ich przykładzie widzę, że 

długo żyją ludzie pracowici. One nie usie-
działy w miejscu. Babcia mając ponad sto 
lat nie pozwoliła się obsługiwać, a po obie-
dzie sama myła naczynia, sprzątała. Wcze-
śniej mając przeszło dziewięćdziesiąt lat, 
po całym Toruniu pieszo biegała. Pierwszy 
raz poszła do ginekologa gdy przekroczyła 
setkę. A z kolei jej mąż, a mój dziadek bu-
dował przed wojną największe obiekty To-
runia, czyli dzisiejszy Urząd Marszałkowski, 
przebudowywał Łuk Cezara i wiele innych. 
Wspomnienia toruńskie mam i we mnie to 
też siedzi. Zdaje mi się, że przegrywam, 
bo bydgoszczanie mówią: - Ty z Torunia 
jesteś, a torunianie: - Ty jesteś z Bydgosz-
czy. A wszystko jest piękne, i w Toruniu, i w 
Bydgoszczy. To nie jest daleko od siebie i to 
jest moja ziemia. Od niedawna pokochałem 
jeszcze Chełmno i lubię te tereny.
serdecznie dziękuję za rozmowę.
I ja dziękuję.

od redakcji:  

Rozmowę z Markiem Chełminiakiem  przepro-
wadzono  16. stycznia 2011 roku w Bydgoszczy. 
Rozmawiał Mieczysław Pawłowski. Pan Marek 
przekazał PT Czytelnikom następujące słowa:

Serdecznie pozdrawiam  
wszystkim Czytelników

Marek Chełminiak

16.01.2011 roku

Życie KonseKrowane
2 lutego jest w Kościele obchodzone 

święto Ofiarowania Pańskiego. Przypomina 
nam ofiarowanie przez Maryję Pana Jezusa 
w świątyni jerozolimskiej. Z faktem tym wią-
że się nieodłącznie Maryja, jako Ta, która w 
pełni zaufała Bogu i przyjęła Jego wezwa-
nie. Maryja ofiarowała Bogu największy dar 
jaki otrzymała, Swego Syna – Jezusa Chry-
stusa, a tym samym złożyła ofiarę z Siebie. 
Dlatego Sługa Boży Jan Paweł II właśnie 
to święto w 1997 roku ogłosił Światowym 
Dniem Życia Konsekrowanego, czyli życia 
w pełni poświęconego Bogu. 

Pełną ofiarę z siebie, z miłości do Chry-
stusa, składają wszystkie osoby konsekro-
wane. Konsekracja Bogu i wynikający z 
niej styl życia dla Boga, a nie dla świata, 
czy drugiego człowieka jest głęboko zako-
rzeniony w przykładzie życia i w nauczaniu 
Chrystusa.  

W niepoliczonym szeregu wybrańców 
Bożych, Maryja jest przykładem doskonałej 
konsekracji wyrażającej się pełną przyna-
leżnością do Boga. Wybrana przez Ojca, 
który w Niej dokonuje tajemnicy wcielenia, 
przypomina wszystkim pragnącym obrać 
ten styl życia, o pierwszeństwie Bożej inicja-

tywy. Jezus nauczając powiedział do Swych 
uczniów, że nie oni Go wybrali, ale On ich 
wybrał. 

Bóg sam powołuje osobę w określonym 
miejscu i czasie, czyniąc ją swoim uczniem 
lub uczennicą, a on, ona przyjmuje daną 
mu, jej łaskę. Bóg wybierając nie przymu-
sza, nie determinuje, ale ufnie czeka na 
odpowiedź człowieka, na jego gotowość do 
przyjęcia Go i podjęcia zleconej mu misji. 
Odpowiedź ta powinna być jednak pełna, 
bo na inne rozwiązania nie ma miejsca w 
życiu człowieka Bożego. Maryja wyrażając 
zgodę na Boże Słowo wcielone w Jej łonie, 
jawi się jako wzór przyjęcia tej łaski przez 
człowieka.

Trwająca przy Chrystusie, czy to w latach 
życia ukrytego w Nazarecie, czy też będąca 
przy boku Syna w decydujących momen-
tach Jego życia publicznego, a szczególnie 
na wzgórzu Golgoty, jest mistrzynią bezwa-
runkowej wierności i służby Bogu. Swoim 
postępowaniem ukazuje to, co oznaczają 
słowa: „Oto ja, służebnica Pańska”, będąc 
wzorem poświęcenia Ojcu, jedności z Sy-
nem i uległości Duchowi Świętemu. 

Pomimo tego wybrania nikt nie może za-

przeczyć Jej ubogiemu i skromnemu życiu. 
Wystarczy wspomnieć miejsce i warunki ro-
dzenia, czy pierwsze lata życia Syna Boże-
go. O posłuszeństwie świadczy też Jej kon-
sekwentna otwartość na Boże wezwanie. 

Konsekracja Bogu wyraża się życiem 
ubogim, czystym i posłusznym Temu, który 
jedynie może uczynić człowieka szczęśli-
wym. Można więc śmiało wskazać na Matkę 
Chrystusa jako przewodniczkę dla tych, któ-
rych życie zostało „zakryte” w Bogu. 

Dlatego w naszych modlitwach, w inten-
cji rzeszy tych ludzi, poprośmy Ją, by była 
im przewodniczką i prowadziła ich przez Be-
tlejem, Tabor, Wieczernik i Golgotę, aż do 
chwały Zmartwychwstania.    

Przy okazji warto może  wspomnieć, że 
w tym dniu, w Kościele, zbierane są ofiary 
na potrzeby zakonów kontemplacyjnych. 
Fundusze przeznaczone są na utrzymanie i 
wyżywienie tych osób, jak i środki utrzyma-
nia tych klasztorów. Zakony te w zasadzie 
nie prowadzą działalności gospodarczej, 
a poświęcają się kontemplacji i modlitwie 
w różnych intencjach, w tym za każdego z 
nas.

oBserwator

... widać  
Z podniesioną  

głową
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XiX raZ na Żywo

Żywy Żłóbek 2010/2011 to wspólne 
dzieło parafialne czasu Bożego Narodze-
nia. Po raz XIX zaistniał w naszej parafii. 
Mogliśmy uczestniczyć z jego udziałem w 
Eucharystiach Pasterek o 22.00 i 24.00, w 
pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia 
25 i 26.12.2010 roku, a także 5 i 6 stycznia 
2011 roku. 

Żywy Żłóbek to nie tylko pokazanie się w 
określonej roli w kościele, ale także pełnienie 
różnych posług poczynając od posługi lek-
torów (Święta Rodzina), kantorów (anioły), 
komentatorów, na uczestnikach w procesji 
z darami kończąc (pasterze).

Lista osób zaangażowanych w prace 
związane z Żywym Żłóbkiem, tych znanych 
oraz nieznanych z imienia i nazwiska, jest 
długa. Jak co roku wszystko zagrało pod 
czujną opieką ks. Krzysztofa Buchholza, a 
także tegorocznej asystentki Joanny Bie-
lawskiej. Świętą Rodzinę zagrali: Natalia i 
Stanisław Klunderowie z synem Szymonem 
(ur. w sierpniu 2010 r.).

Postaci aniołom użyczyło 20 osób, a w tej 
grupie m.in.: Joanna Bielawska, Katarzyna 
Bielawska, Iza Miloch, Zosia Klunder, Ka-
tarzyna Hejda, Marysia Frymark, Angelika 
Basińska, Magdalena Hejda, Joanna Pie-
karczyk, Karolina Klunder, Alicja Kaczorek, 
Julia Bojarowicz, Justyna Skowrońska, Ewa 
Niesłuchowska, Martusia Jędrzejczak, Asia 
Łangowska. Opiekę nad aniołami sprawo-
wały: Joanna Bielawska i Iwona Pozorska. 

Pasterzami byli: Daniel Markiewicz, Ma-
riola Ciesielska, Kuba Brzeziński, Kuba Suty, 
Barbara Wierzbowska, Ilona Wierzchowska, 
Sandra Brzezińska, Patrycja Kaczorek, 
Angelika Brzezińska, Darek Ossowski, Piotr 
Kubiś, Julia, Jerzy Wołoszynowski, Kacper 
Suty, Joanna Ossowska, Karina Pietrzak, 
Natalia Paszkiewicz, Marta Rosett, Tymek 
Schmidt, Adam Łangowski, Wojtek Jędrzej-
czyk. Opiekę nad pasterzami sprawowali: 
Mariola Ciesielska, Daniel Markiewicz, 

Osoby Trzech Króli odtworzyli: Jacek 
Jędrzejczyk  Jacek Łangowski Karol Re-
miszewicz. 

Ponadto w Żywym Żłóbku wystąpiły 
zwierzęta: 2 kozy, 2 owce, 2 koniki, dwa 

kucyki, osioł, królik i 2 papugi, a opiekę nad 
nimi sprawowali Mariola Ciesielska i Kuba 
Brzeziński.

Szopę i oborę w kościele zbudowali: 
Adam Janowicz,  Henryk Fonferek, Tomasz 
Pietkiewicz, Henryk Człapiński – bracia z 
Towarzystwa Świętego Wojciecha, Fran-
ciszek Błaszak ze wspólnoty Żywego 
Różańca, Szczepan Białecki z Grupy Czci-
cieli Miłosierdzia Bożego, Maciej Brząkała 
z Neokatechumenatu, Tadeusz Damski z 
Chóru „Fordonia”, oraz Kazimierz Kiliński, 
Marek Matwiej i parafianin (nieznane imię 
i nazwisko).

Pomogli także: Tamara Samsonowicz 
(Ogród Fauny Polskiej Myślęcinek), Iwona 
Jerchewicz, Leonard Gwit,. Państwo Sa-
jowie i Czajkowscy, Elżbieta Sokołowska 
użyczając zwierząt, ptaków, siana, czy 
wywożąc nieczystości. 

Warto też wspomnieć te osoby, które 
złożyły ofiary do koszyków i kapeluszy 
kwestujących pasterzy i aniołów na pokry-
cie kosztów organizacyjnych związanych z 
Żywym Żłóbkiem, a także tych, którzy bez-
imiennie przynieśli dla zwierząt: warzywa, 
owoce, czy suche pieczywo.

Na sam koniec wypada podziękować 
kapłanom celebrującym Eucharystie z 
udziałem Żywego Żłóbka, za ich cierpliwość, 
niezamierzone potknięcia żywożłóbkowych 
pomocników i życzliwe wspomaganie ich 
żywego udziału we Mszy świętej. Szcze-
gólnym świadectwem niech będą słowa 
ponad 80-letniego uczestnika Eucharystii 
spoza Bydgoszczy, który w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego – Trzech Króli z 
uwagą wysłuchał kaznodziei, wspominając 
szczególnie słowa o czwartym Królu, który 
spotkał Jezusa dopiero na Golgocie. Wtedy, 
kończąc kazanie kaznodzieja rzekł: „ …z 
krzyża, usłyszał od Jezusa, że to właśnie 
on najpełniej odkrył sens Bożego Narodze-
nia i złożył Jezusowi najpiękniejszy dar, bo 
składał go za każdym razem kiedy czynił 
dobro.”

Wszystkim za wszystko – Bóg zapłać.
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opłateK wspólnot

Dotąd było tradycją, że w okresie świąt 
Bożego Narodzenia poszczególne wspólno-
ty organizowały w swoim gronie spotkania 
„opłatkowe”. W tym roku stało się inaczej. 

Z inicjatywy ks. Proboszcza, 2 stycznia 
2011 roku po uroczystej Mszy św., którą 
uświetnił występ orkiestry dętej, wszystkie 
wspólnoty spotkały się w Restauracji Uni-
wersyteckiej, przy Al. prof. S. Kaliskiego 12 
(wejście od ul. Andersa) w Bydgoszczy.  

Na wstępie przybyłych powitał serdecznie 
ks. proboszcz Jan Andrzejczak, następnie 
poprowadził modlitwę, po czym przystąpili-
śmy do dzielenia się opłatkiem. Zapanował 
ruch i gwar.  Wszyscy ruszyli ze swoich 
miejsc i rozeszli się po całej sali, aby składać 
życzenia braciom i siostrom, również  zna-
jomym z widzenia, należących do różnych 
wspólnot. Potem było wspólne śpiewanie 
kolęd, a w między czasie kelnerzy uwijali 

się przynosząc talerze  z gorącym bigosem 
i białą kiełbasą.

Gdy wszyscy się posilili, liderzy wspólnot 
w kilku słowach, ciekawie, opowiadali o swo-
ich działaniach, osiągnięciach i planach. 

Na koniec zostaliśmy poczęstowani 
ciastem, kawą, herbatą, sokami i powoli, 
w radosnych nastrojach wszyscy zaczęli 
rozchodzić się do domów.

Gdy wróciłam z tego spotkania pomyśla-
łam sobie, że Kościół jest różnorodny dzięki 
odmiennym charyzmatom jego członków. 
Sprawnie funkcjonuje i rozwija się dzięki 
istniejącym wspólnotom, które wspierają 
Go przez modlitwę i ciężką, charytatywną 
pracą. Jedno bez drugiego nie mogłoby 
funkcjonować, podobnie jak wszechświat 
ze swoimi gwiazdami, który jest ogromny 
i potężny.

Na opłatek przyszło ponad 300 osób  
i wszystkich zachwycił przepiękny wystrój 
sali i jego atmosfera.

W następnych dniach, przy różnych 
okazjach wspominaliśmy to spotkanie opłat-
kowe – jakże inne niż wszystkie dotąd w pa-
rafii, ale o ile piękniejsze od tych minionych, 
stereotypowych, do których zdążyliśmy się 
przyzwyczaić. 

Wspominający bardzo chcieli, aby powtó-
rzyło się to w przyszłym roku.

Krystyna Bylińska 

niecodZienność codZienności
Białą tablicę opatrzoną tytułem „CO-

DZIENNOŚć ŚWIęTA” wypełniały opako-
wania z embrionami, z kodami kreskowymi 
i napisami: płeć: kobieta, kolor oczu: niebie-
skie, uzdolnienia literackie; płeć: nieistotna, 
grupa krwi A Rh+, uzdolnienia muzyczne; 
płeć: mężczyzna, wzrost wysoki, zawód: 
prawnik; płeć: kobieta, kolor włosów: 
rudy, postura: szczupła; płeć: mężczyzna, 
karnacja: ciemna, zainteresowania: nauki 
ścisłe; płeć: mężczyzna, kolor oczu: zielo-
ny, uzdolnienia sportowe. Przed tablicą stał 
stół, obstawiony krzesłami, nakryty jak do 
wieczerzy wigilijnej ze znanymi nakryciami 
i potrawami, ale i też ze stojącymi na nim 
innymi tajemniczymi naczyniami i urządze-
niami: mikroskopem, kolbami chemicznymi, 
probówkami, sondami itp. 

Gdzie można było spotkać taki obraz? To 
treść dekoracji świąteczno-noworocznych, 
które przygotowali studenci i sympatycy 
DA „Martyria”, a która odbiła się głośnym 
echem nie tylko w mediach lokalnych, ale też 
i ogólnopolskich. Skoro już taka dekoracja 
zaistniała warto było poświęcić jej chwilę 
uwagi i odrobinę refleksji. Nie wiem, na ile 
będę oryginalny, ale wśród wielu głosów 
za i przeciw pomysłowi młodych twórców 
zwróciłem uwagę na dwa jej elementy. 

Otóż w pierwszej kolejności zwracał 
moją uwagę sporych rozmiarów napis, a 

następnie opakowania z widoczną zawar-
tością. Skojarzenie tych dwóch elementów 
doprowadziło mnie do takiej refleksji, którą 
podkreślało główne hasło - „Codzienność 
święta”. 

Myślę, że to zestawienie pokazywało 
rzeczywistą codzienność narodzin, które są 
dla najbardziej zainteresowanych wielkim 
świętem, a które zwykle odbywają się w 
dość nieoczekiwanym momencie. Takim 
momentem może być zainteresowanie me-

diów i osób zupełnie innymi sprawami, jak 
na przykład powodzią, katastrofą lotniczą, 
czy innymi bardziej medialnymi faktami. A 
narodziny to święto, to nie codzienność, to 
nie kolejny niewiele znaczący dzień. I być 

może właśnie widoczne „siatki-torby” na 
zakupy zawierały w taki zwykły, codzienny 
sposób ujęcie świętości dnia, w którym miało 
nastąpić szczęśliwe rozwiązanie - narodziny 
nowego człowieka, „zaprojektowanego” w 
szczegółach, a które próbowali pokazać 
autorzy dekoracji pisząc o cechach spodzie-
wanego noworodka. Podkreślali, że będzie 
miał taki a taki kolor oczu, rodzaj krwi, czy 
zainteresowania lub uzdolnienia. 

Myślę również, że opatrzenie „zawarto-
ści” toreb określonym kodem kreskowym, 
który zwykle zawiera dużo więcej informacji 
o „towarze”, było podkreśleniem owej nieco-
dzienności - codzienności. 

Kiedy rodził się Chrystus, też mieliśmy do 
czynienia ze zwykłą codziennością, a które 
to wydarzenie przypominał Żywy Żłóbek, czy 
sporych rozmiarów dekoracje umieszczone 
po drugiej stronie prezbiterium. Bo, jak by 
nie patrzeć, codzienność narodzin Jezusa 
była tak samo codzienna: brakowało miejsc 
w hotelach, ludzie żyli swoimi sprawami, a 
jedynie nieliczni zauważyli niecodzienność  
tej codzienności - codzienność święta.

Warto, aby w nawale informacji nie zgubić 
święta, w jego codziennym opakowaniu. 
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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 wtorku 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 śro-
dę podczas mszy św.. * naBoŻeństwa:  
litania do św. michała archanioła w każdy 
wtorek o 14.50; nabożeństwo do mB nieusta-
jącej pomocy - w każdą środę o 14.50; litania 
chorych i modlitwa za służbę zdrowia w każdy 
czwartek o 14.50; nabożeństwo do św. ojca 
pio w każdy czwartek po mszy św.;  koron-
ka do miłosierdzia Bożego w każdy piątek 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) 

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 wezwa-
nie. msZa św. jest w kaplicy św. Alberta w każ-
dy wtorek o 12.00 i w każdą niedzielę o 14.15. 
ks. Wojciech Retman  (kapelan), tel. 52 
329 00 95 (DSR), 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. 
Mikołaja Bołtucia 5. 85-791 Bydgoszcz, kontakt:  
(tel. 52 323 48 29, kom. 693 630 032)
Działalność terapeutyczną prowadzimy przy 
Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. 
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (po-
niedziałek, środa, piątek) od 8.15 do 15.00.  
Zapraszamy osoby szczególnie z Fordonu. Ist-
nieje możliwość podjęcia terapii wspólnie z mał-
żonką (małżonkiem), jeśli będzie on posiadał 
orzeczenie o niepełnosprawności.

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. Bołtucia 5 o 11.00. 

Spotkania prowadzą: ks. kapelan Wojciech 
Retman, psycholog mgr Karolina Kozber. Liczy-
my na Twoją obecność. 

Spotkania włączności z Msza Świętą zawsze 
w pierwszą sobotę miesiąca o 11.00). W przy-
padku 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

Poradnia dla Osób Osieroconych

na rozStaJu

Inspirację dla autora stanowiła wielolet-
nia praca w poradni, w której udzielane jest 
wsparcie osobom osieroconym. Książka 
skierowana jest do tych, którzy przeżyli już 
śmierć bliskich oraz dla tych, którzy będą 
musieli się z tym zmierzyć. Lektura skłania 
także do refleksji nas sensem życia, cier-
pienia i umierania. Ponadto w publikacji 
znajduje się spis przydatnych telefonów, 
adresów poradni oraz innych placówek, a 
także  stron internetowych poświęconych 
tematyce żałoby i osierocenia.

Istotną kwestią, którą ks. Wojciech pod-
kreśla jest fakt, że przede wszystkim przez 
czas żałoby każdy z nas powinien przejść, 
a nie uciekać od bolesnych doznań, któ-
rym i tak prędzej czy później będzie trzeba 
stawić czoła. Nienaturalne i uciążliwe dla 
naszego zdrowia, może być udawanie, że 
nic takiego się nie wydarzyło. Żałoba ma 
swoje etapy, a każdy z nich trwa i nie da 
się na siłę przyspieszyć „gojenia ran“. Au-

tor porównuje żałobę do pewnego rodzaju 
pracy, którą osierocony powinien wykonać, 
by zacząć żyć na nowo. Każdy przeżywa w 
indywidualnym czasie okres żałoby. Ksiądz 
Wojciech poświęca dużo miejsca na opis 
faz procesu żałoby, analizuje nieprawidło-
wy przebieg okresu po stracie bliskich, a 
także pisze o emocjach przeżywanych w 
tym trudnym czasie. 

 W „Na rozstaju“ czytelnik odnaj-
dzie także cenne wskazówki jak pomóc 
dzieciom w przeżywaniu okresu po stra-
cie bliskiej osoby. Autor rozprawia się też 
z mitami na temat żałoby, a także opisuje 
stereotypy, które funkcjonują w myśleniu o 
tym jak dzieci rozumieją ten smutny czas. 
Dzieci potrzebują wiele cierpliwości ze stro-
ny rodziny oraz pedagogów, mogą różnie 
reagować na śmierć. Nie jest też prawdą, 
że dzieci krótko rozpaczają po stracie ko-
goś bliskiego. 

W poradniku można znaleźć także 
wskazówki jak towarzyszyć oraz wspierać 
osoby przeżywające żałobę. Podkreślona 
jest rola modlitwy za zmarłych. Jak pisze 
autor we wstępie, zamysłem książki jest: 
„aby, ci którzy muszą pogodzić się z odej-
ściem bliskiej osoby, mogli temu wyzwaniu 
sprostać, nie odsuwając przy tym od siebie 
innych ludzi, a przeciwnie - zbliżając się do 
nich.“

Święta to czas, w który szczególnie 
brakuje nam tych, których utraciliśmy. 
Cieszmy się obecnością tych, którzy są 
wśród nas. Aby narodzić się na nowo w te 
święta, musimy pożegnać tych, którzy ode-
szli, a jednocześnie zachowując pamięć o 
nich w sercach. 

Dochód z zakupu książki przeznaczony 
jest na szczytny cel: na pomoc dla Hospi-
cjum. Poradnik można zakupić w sklepiku 
naszej parafii. 

                aleksandra  
Bartoszek-olewnik

okres świąteczny to czas radości, pokoju, wzajemnych życzeń oraz 
rodzinnych spotkań. Jak jednak cieszyć się świętami, gdy brakuje 
kogoś bliskiego, kto odszedł do wieczności? pamięć o bliskich jest 
szczególnie trudna, gdy nie zdążyliśmy jeszcze pogodzić się z ich 
stratą, gdy odeszli niedawno, a rany są jeszcze zbyt świeże. dodat-
kowe nakrycie postawione na stole i miejsce dla niespodziewanego 
gościa,  przypomina nam także o tych, których kochamy, a których 
nie ma już wśród nas.
o tym jak pogodzić się z bólem po śmierci bliskich, jak przejść przez 
trudny okres żałoby oraz o innych aspektach związanych z ostatnim 
pożegnaniem, możemy przeczytać w książce „na rozstaju“ napisanej 
przez duszpasterza naszej parafii księdza wojciecha retmana.
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Z ks. Arkadiuszem Dąbrowskim spotka-
łem się wczesną wiosną 2002 roku. Nie znam 
dokładnej daty, ale na pewno przed Niedzielą 
Palmową. Spotkanie to było dość nietypowe, 
bo przyjechał starszy pan na rowerze pyta-
jąc o tego, kto tu w parafii wykonuje różne 
drobne prace. Gdy dowiedział się, że to ja, 
rozpoczęła się rozmowa. 

Przedstawił się, że jest salezjaninem i 
kapelanem w Centrum Onkologii i Domu Sue 
Ryder. Miał prośbę, bym zrobił mu kilka półek 
do szafki i coś do stolika. Miał nawet fachowo 
wykonane szkice z wymiarami. Umówiliśmy 
się, że za dwa dni przyjedzie i pomoże, to 
szybko zrobimy. Tak też było. Przyjechał, 
poprosił o kitel i pomagał. Okazało się jed-
nak, że rowerem to trudno będzie mu zabrać 
wszystko, więc na następny dzień obiecałem 
mu to dostarczyć autem. Gdy zajechałem na 
miejsce oprowadził mnie po, jak się wyraził, 
„swojej plebanii”. Przy okazji prosił mnie, 
bym uzgodnił ze wspólnotami działającymi 
w parafii pomoc podczas liturgii w kaplicy 
Centrum Onkologii.

Byłem tam kilkanaście razy, były też 
osoby z innych wspólnot, by pomagać i mo-
dlić się wspólnie z chorymi. W czasie tych 
spotkań wiele rozmawialiśmy. Opowiadał mi 
o swych początkach posługi w tym miejscu. 
Przyznał, że bał się tych obowiązków, ale 
gdy przybył tu pierwszy raz i obraz Jezusa 
Miłosiernego i MB Nieustającej Pomocy to 
go umocniło. Skojarzył te obrazy ze swym 
motto na obrazku prymicyjnym „Tobie Panie 
zaufałem, nie będę zawstydzon”, oraz z 
hasłem salezjańskim „Daj mi duszę, resztę 
zabierz”. Mówił też, że Bóg dał mu potrzeb-
ny talent łatwego przystosowywania się do 
różnych środowisk. 

Jako kapelan był mocno zaangażowany 
w duszpasterstwo wśród pacjentów. Akty-
wizował do pomocy nasze wspólnoty para-
fialne, oraz grupy i osoby z innych parafii. 
Współpracował z młodymi. Zapraszał ich z 

różnych szkół Bydgoszczy, Inowrocławia, 
czy Torunia. Częstymi gośćmi była młodzież 
muzykująca, chórki i schole. 

Z każdej posługi dla chorych był bardzo 
uradowany, bo to nie dla Niego, ale dla 
chorych był ten trud, by zbliżali się do Pana. 
O jego zaangażowaniu w tę pracę niech 
świadczy fakt, że rocznie udzielał ponad 20 
tysięcy komunii. Posługę kapelana rozpo-
czął w  uroczystość Wniebowzięcia NMP, 
15 sierpnia 2001 roku. Posługiwał prawie 
sześć lat, a także później gdy pozwalał mu 
stan zdrowia.

Kim był ks. Arkadiusz? Pochodził z 
bardzo religijnej wieloosobowej rodziny, bo 
oprócz Niego - najstarszego dziecka w rodzi-
nie miał jeszcze siedmioro rodzeństwa.  Czas 
nauki szkolnej przerwała mu wojna, toteż po 
wyzwoleniu, by pomóc rodzicom rozpoczął 
pracę, a wykształcenie zdobywał w szkołach 
wieczorowych. W takim systemie ukończył 
też Podoficerską Szkołę Pożarnictwa i pra-
cował jako strażak zawodowy. Gdy pozostałe 
rodzeństwo też zaczęło pracować Arkadiusz 
wstąpił do zakonu salezjanów. 

Tam wieczorem studiował w seminarium, 
a do południa z innymi alumnami budował 
kościół. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 
roku. Pracował w różnych miejscach kraju i 
na różnych stanowiskach, głównie z młodzie-
żą. W pewnej wspólnocie zakonnej założył, 
istniejącą do dziś, grupę straży pożarnej.

Po przejściu na emeryturę na prośbę ks. 
abpa Henryka Muszyńskiego podjął obowiąz-
ki kapelana wśród chorych Regionalnego 
(wówczas) Centrum Onkologii. Ta praca dała 
mu wiele satysfakcji i pięknych wspomnień. 
Ostatnio chorował, choć gdy tylko mógł, 
odwiedzał młodzież w miejscowej szkole 
salezjańskiej. 

Spotkałem Go ostatni raz w jego mieszka-
niu na plebanii salezjanów w czerwcu, bądź 
lipcu ubiegłego roku. Ks. Arkadiusz wrócił 
wtedy z krótkiego pobytu w szpitalu. Rozma-

wialiśmy prawie trzy godziny, a żegnając się 
ze mną, jakby przeczuwał, że widzimy się po 
raz ostatni. Z żalem przyjąłem wiadomość o 
Jego śmierci. Dobry Boże, daj Mu wieczne 
spoczywanie i przyjmij go do Swej wiecznej 
chwały. 

Krzysztof  
(imię i nazwisko znane redakcji)

Ks. arKadiusZ dąBrowsKi sdB
Urodził się 10 czerwca 1935 roku w 

miejscowości Siestrzanki. Nowicjat odbył w 
Czerwińsku w latach 1956-1957. Święcenia 
kapłańskie przyjął w Lądzie nad Wartą 1 
czerwca 1965 roku. 

Pracował jako wikariusz w następujących 
miejscowościach:   Sępopol (1965-1967), 
Czerwińsk (1967-1970),  Lutomiersk (1970-
1971), Lipki Wielkie (1971-1979), a także w 
latach 1979-1987 jako administrator parafii 
Stowięcino. Był też  w latach 1987- 1990 
administratorem domu w Rumii (parafia 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych), a w 
roku 1990 w parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego (także w Rumii). 

W latach 1990-1992 był w Chylicach 
kapelanem ss. Urszulanek (SJK). Następnie 
w latach 1992-2000 pracował jako duszpa-
sterz w Kobylnicy, a w latach 2000-2001 w 
Pile (parafia Św. Rodziny). W latach 2001-
2006 był kapelanem w Centrum Onkologii w 
Bydgoszczy, a od 2006 do 2010 przebywał 
jako rezydent w parafii św. Marka w Byd-
goszczy.

Zmarł 21 grudnia 2010 roku w Bydgosz-
czy. Pochowany został 23 grudnia 2010 
roku na Cmentarzu Parafii św. Mikołaja przy 
ul. Cechowej w Bydgoszczy w grobowcu 
wspólnoty salezjańskiej. 

***
od redaKcJi: 

Jako zespół redagujący pismo parafial-
ne mieliśmy wielokrotnie okazję spotykać  
ks. Arkadiusza, pisać na temat Jego działań 
i zachęcać innych do pomocy w Jego trudnej 
służbie.

Szczególnie wspominamy te chwile, 
kiedy informując nas o pobycie w szpitalu 
ciekawych osób, namawiał nas do rozmowy 
z nimi.

Do dziś pozostały nam w pamięci odwie-
dziny z opłatkiem ks. bpa Wojciecha Polaka z 
Gniezna, który wędrując szpitalnymi koryta-
rzami wchodził do sal z chorymi, zamieniał kil-
ka słów, błogosławił, niektórych rozpoznawał 
jako sobie znane osoby i szedł dalej. Zdawało 
się, że kolęda „Lulajże Jezuniu”, w wykonaniu 
zespołu posługującego w tym momencie, 
była zbyt dziarskim utworem. 

A ks. Arkadiusz? - Szedł za opłatkowym 
orszakiem i uśmiechając się tajemniczo do 
chorych i personelu miał satysfakcję, że przy-
gotował swym podopiecznym, u progu świąt 
Bożego Narodzenia, kolejną niespodziankę, 
bowiem niejeden schorowany człowiek, miał 
pierwszą w życiu okazję, by przełamać się 
opłatkiem z biskupem.

Ks. Kapelan nie ŻyJe

Uroczysta Msza św. pogrzebowa w kościele pw. św. Marka w Fordonie, fot. Wiesław Kajdasz
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

uZupełnianKa 
stycZniowa 

(OPRaCOWaŁ KFaD)

1 T U E N
2 A K O L
3 E T N A
4 P O Z E
5 K Ł W A
6 S E O R
7 Z B I K
8 D O E K
9 I Z R A

10 F I O G
11 P R I A
12 P R E W
13 K W I A
14 K A L A
15 R E T A
16 T E R A
17 F O O R
18 F U K A
19 A P N y
20 R U O N
21 M A A C

ZnacZenie wyraZów: 
[1] Mieszkaniec Aszchabadu [2] Znane 
wzgórze greckie [3] Paliwo silnikowe [4] 
Uchwyty przy schodach [5] Miasto z ko-
palnią soli [6] Sygnalizator przy torze [7] 
Ciągle broi, psoci i figluje [8] Mienie, do-
bytek [9] Linia na mapie wokół niżu [10] 
Znawca języka i literatury danego narodu 
[11] Pojemnik w którym zupełnie nic nie ma 
[12] Operacja bankowa [13] Problem, za-
gadnienie [14] Stolica Ugandy [15] Zbrojny 
spisek przeciwko władzy [16] Sztywny pa-
pier na opakowania [17] Twórczość ludowa 
[18] Flet pastuszka [19] Łańcuch górski we 
Włoszech [ 20] Rzeka Cezara [21] Dmu-
chane łóżko turysty.

Wpisz brakujące litery do diagramu. Te z 
wyróżnionych pól dadzą rozwiązanie, któ-
re należy nadsyłać na adres redakcji lub 
włożyć do skrzynki „Poczty parafialnej” do  
20. lutego 2011 r.  Losujemy nagrodę nie-
spodziankę. 
Hasło uzupełnianki brzmiało: „pan JeZus 
odradZa się w nas”. Nagrodę wyloso-
wała wiktoria woźny zam. w Bydgosz-
czy, przy ul. gierczak 6. gratulujemy - 
nagroda czeka w zakrystii.

Takie misie
Kochane dzieci!
Niedawno przeżywaliśmy Święta Bożego 
Narodzenia, a przed nami kolejne wielkie 
święto! Wiecie jakie? Już 2 lutego będziemy 
obchodzić Święto Ofiarowania Pańskiego, 
popularnie nazywane Świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. To pamiątka tego, jak Matka 
Boża i Józef ofiarowali swojego Syna, czyli 
Pana Jezusa, Panu Bogu. To ostatni dzień 
w roku liturgicznym, kiedy w kościele śpiewa 
się kolędy.
Tego dnia przychodzimy do kościoła ze spe-
cjalnymi świecami – gromnicami. Dlaczego 
się tak nazywają? Mają nas chronić od 
gromów, czyli od burzy. Kiedyś zapalano te 
świece właśnie w czasie burzy, kiedy grzmi 
i się błyska, i modlono się do Matki Bożej, 
by oddaliła burzę.
Ten dzień, to także wyjątkowe święto dla 
osób konsekrowanych, czyli dla takich, które 
poświęciły swoje życie Panu Bogu. Mam tu 
na myśli siostry zakonne, braci zakonnych 
i kapłanów. Ich święto ustanowił papież Jan 
Paweł II.
Tym razem przygotowałem dla Was wy-
KreślanKę. Z tabelki należy wykreślić 
poniższe słowa. Pozostałe litery utworzą 
hasło – rozwiązanie. Słowa do wykreślenia: 
świeca, burza, piorun, Matka Boska, Jezus, 
świątynia, ofiarowanie. 

Rozwiązania wrzucajcie do skrzynki, która 
stoi w kościele lub nadsyłajcie pocztą elek-
troniczną albo zwykłą na adres redakcji.

rumianek
Rozwiązania:

 
KonKurs noworocZny 
6 stycznia 2011 na Mszy św. o 13.00, w 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli 
Święta Trzech Króli, z udziałem Żywego 
Żłóbka, należało podać nazwy postaci i 
zwierzątek (rodzaj i liczba) uczestniczące 
w Żywym Żłóbku. Nagrodę otrzymują Julia 
(lat 6,5) i Jakub  (lat 3,5) Roszakowie (zam. 
ul. Berlinga 15).

test świątecZny - prawidłowe roz-
wiązanie testu brzmiało: 1.b),  2.c), 3.c), 4. 
c), 5. b), 6. b), 7. c). Nagrodę otrzymuje Na-
talia Warżała (lat 12) zam. w Pęchowie.

kropKogram
Oto kolejna zabawa z „Kropkogramem”. 
Za pomocą zaszyfrowanego alfabetu od-
gadnijcie wyrażenie, które kryje się pod za-
szyfrowanymi literami. Termin nadsyłania 
rozwiązań do 20. lutego 2011 r.  Nadsyła-
jąc rozwiązanie, podajcie swój adres i ko-
niecznie napiszcie ile macie lat. Na autora 
poprawnego rozwiązania czeka nagroda - 
niespodzianka.
 Poprawne rozwiązanie „KropkoGramu” 
brzmiało: „nowy roK”. Nagrodę otrzy-
muje Krzysztof sprada, zam. w Osiu. Gra-
tulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

wyKreślanKa
g ś w i e c a r o m
B u r z a J e z u S
n i p i o r u n c a
m a t k a B o S k a
ś w i ą t y n i a o
F i a r o w a n i e

podZięKowanie
Liturgiczny czas Bożego Narodzenia 

już za nami. Powoli kończy się zwyczajo-
wy okres dekoracji świątecznych. Korzy-
stając z okazji w imieniu ks. Proboszcza i 
Sejmiku Parafialnego serdecznie dziękuję 
na łamach naszego pisma parafialnego 
wszystkim którzy włączyli się w dzieło bu-
dowy dekoracji świątecznych i oprawy litur-
gicznej.

Dziękuję przedstawicielom grup i wspól-
not, oraz kilku parafianom za pomoc w 
budowie szopy, oprawianiu i ustawieniu 

choinek, studentom z DA „Martyria” i innym 
osobom za pomysł i budowę dekoracji w 
kościele i kaplicy, a Panu Leśniczemu za 
dostarczenie choinek.

Podziękowania należą się też organi-
zatorom z CKK „Wiatrak”, wolontariuszom 
GPS i DA „Martyria za zorganizowanie kon-
certu kolęd z udziałem „Arki Noego”. Za 
wszystko dobro Bóg zapłać. Proszę też o 
dalszą pomoc, szczególnie przy rozbiórce 
dekoracji świątecznych.

Krzysztof drapiewski
Koordynator Sejmiku Parafialnego



Na Oścież 1/2011 13

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

to, co Było…
W Fundacji „Wiatrak” powoli dobiega 

końca pierwszy semestr organizacji zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Ostatnie kilka miesięcy było czasem re-
alizowania pasji, rozwoju talentów, prze-
kraczania barier codziennej pracy i rado-
ści. W zajęciach miesięcznie brało udział 
ponad 500 osób, wśród których były i są 
dzieci, począwszy od przedszkolaków, na 
uczniach szkół podstawowych kończąc. 
Była i jest młodzież pełna wspaniałych 
pomysłów, odpowiadająca na wszelakie 
wyzwania. Wiele razy wytężona radosna 
praca doprowadzała do sukcesów na ska-
lę całej Bydgoszczy (zwycięstwo zespołu 
tańca nowoczesnego Step By Step w X 
Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów 
Tanecznych oraz Nagroda dla Choreogra-
fa – Wychowawcy „Wiatraka”). 

Zauważona została też pokorna i pełna 
miłości i służby postawa jednego z Wolon-
tariuszy GPS, który otrzymał tytuł Wolonta-
riusz Roku 2010 oraz wspaniałą nagrodę. 
Wyróżniono obecność, zaangażowanie i 

wielkie oddanie jednego z Wychowawców 
GPS. Cóż, strzeże nas nieustannie i pro-
wadzi Jan Paweł II. 

Wiele instytucji pomogło nam w realizacji 
naszych edukacyjnych i wszelkich innych 
planów i przedsięwzięć. Pomorska Spółka 
Gazownictwa otoczyła swoimi skrzydłami - 
jako sponsor główny - świetlicę „Pinokio” – 
miejsce dla grupy dzieci i młodzieży, gdzie 
może wspólnie spędzać czas, poznawać 
się oraz rozwijać. Ten czas uważamy za 
niezwykle owocny i ogromnie za niego 
dziękujemy.

to, co BędZie…
Do tego, co będzie szczerze zaprasza-

my, bo nowy rok przyniósł z sobą rozpo-
częcie kursu tańca towarzyskiego dla osób 
dorosłych, zajęć plastycznych dla przed-
szkolaków, a także nową odsłonę trenin-
gów pamięci, tańca nowoczesnego i wielu 
innych zajęć. 

Dla każdego znajdzie się coś dobrego  
i nowego. Raz w miesiącu zapraszamy też 
na spotkania z cyklu „Rodzina, to jest siła!” 
dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. 

16 stycznia  br. po Mszy Świętej o 11.30 
odbył się Wielki Pokoleniowy Bal Przebie-
rańców. Zabawa kierowana była głównie 
dla dzieci oraz rodziców, babć i dziadków. 
W rytmie muzyki z lat młodości starszego 
pokolenia bawili się wszyscy. Były konkur-
sy i nagrody. 

Szczególnie wzruszającym momentem 
była chwila, kiedy najmłodsi uczestnicy 
balu stanęli z pięknymi żywymi kwiatami 
przed swoimi babciami i dziadkami wręcza-
jąc im ten dar serca. 

wodzirej

nowy semestr

Bal poKoleń

miniony roK 
w Księgach paraFialnych

rok 
m-c

i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii suma

chrZty
2009 11 16 13 24 17 20 19 19 22 24 15 24 224
2010 7 12 12 36 26 27 20 21 20 16 13 24 234

śluBy
2009 4 2 X 8 12 24 18 29 31 11 4 3 146
2010 5 0 0 3 3 18 10 17 25 6 0 1 88

Zmarli
2009 11 3 11 8 9 7 12 9 14 3 7 5 99
2010 7 6 16 15 15 8 9 8 9 9 6 13 121

chrZty W roku 2010 były 234 chrzty, 
tj. 10 więcej niż w 2009. Ochrzczonych było 
95 dziewczynek i 139 chłopców. Najpopu-
larniejsze imiona roku to: Filip, Bartosz, 
Jakub, Adam, Kacper i Mikołaj, a wśród 
dziewczynek: Julia, Zuzanna, Alicja  i Na-
talia.

śluBy W roku 2010 było zaślubionych 
58 par mniej niż w 2009. Najpopularniejsze 
imona małżonków to: Karolina, Anna, Kata-
rzyna, Tomasz, Łukasz i Krzysztof.

Zmarli W 2010 roku zmarło 121 pa-
rafian, tj. o 22 więcej niż w roku 2009, w 

tym 52 kobiety i 69 mężczyzn. Średnia 
wieku kobiet wyniosła 65,8 lat (nie licząc 
noworodków 67 lat), zaś mężczyzn 61,6 lat 
(bez noworodków 65,4). Najstarsza kobie-
ta zmarła w wieku 100 lat 10 miesięcy i 16 
dni, a mężczyzna w wieku 93 lata, 11 mie-
sięcy i 20 dni. Najmłodsza kobieta zmarła 
licząc 45 lat 4 miesięcy i 20 dni, a mężczy-
zna  w wieku 19 lat, 10 miesięcy i 17 dni. 
Zmarło też dziecko w wieku 1 miesiąca i 29 
dni, oraz trójka noworodków. 

Na podstawie ksiąg parafialnych 
opracował Krzysztof

Diecezjalny Ośrodek  
Duszpasterstwa Akademickiego 

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

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

29 stycznia o 20.00 w Auli Domu Parafial-
nego odbędzie się Zabawa Karnawałowa. 
Najciekawsze przebranie nagrodzimy.
31 stycznia o 19.00 w Auli Domu Parafial-
nego odbędzie się III spotkanie Bydgoskie-
go Klubu Frondy na temat „Bój o duszę”. 
Gościć będziemy Grzegorza Górnego.

24 lutego o 19.00 Fundacja „Wiatrak” za-
prasza na spotkanie „Boso do Bydgosz-
czy” ze znanym podróżnikiem, autorem 
ciekawych  książek, Wojciechem Cejrow-
skim do  Auli Auditorium Novum UTP, Al. 
Kaliskiego 7 w Fordonie, Bilety do nabby-
cia w „Wiatraku” i księgarni „Ain Karim” na 
Starym Rynku (ul. Farna 4). 
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BeZpiecZny prZeJaZd(3)

chciałbym teraz zwrócić uwagę na 
zagrożenia na przejazdach i sposoby 
bezpiecznego ich pokonywania. na po-
czątku zaprezentuję przejazdy strzeżone 
znakami drogowymi. około 2/3 wypad-
ków zdarza się na tych przejazdach. nie 
ma niebezpiecznych przejazdów. 

Nie boję się zaryzykować stwierdzenia, 
że nie ma niebezpiecznych przejazdów. 
Bardzo wiele jednak zależy od użytkow-
ników dróg, czyli od nas samych. W całej 
Europie na przejazdach kolejowych ginie 
rocznie około 600 użytkowników dróg. W 

Polsce w roku 2009 w wypadkach na prze-
jazdach zginęło 51 osób. Współczynnik 
liczby wypadków szacowany jako raz liczby 
wypadków i liczby przejazdów pomnożony 
przez 100 za rok 2009 wyniósł 1,98. W 
Niemczech wyniósł on 0,99, we Włoszech 
0,45, w Luksemburgu 7,48 (myślę, że jest to 
ciekawostka na tle innych państw), w Estonii 
5,45, a na Łotwie 4,65. 

W Polsce, na ogólną liczbę 13016 prze-
jazdów w roku 2009 wydarzyło się 168 wy-
padków na przejazdach kategorii D, których 
liczba wynosi 8314. Jak wynika z obliczeń na 
64,9% liczby przejazdów w Polsce wydarzy-
ło się 63,8% wszystkich wypadków, a więc 
na co 49 przejeździe kolejowym kategorii  D 
dochodzi do wypadku kolejowego.

przejazdy zaliczane do kategorii d
Są to przejazdy, które zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Transportu i Go-
spodarki Wodnej z dnia 26 lutego 1998 r. 
są zlokalizowane na drogach krajowych, na 
drogach wojewódzkich, gminnych, lokalnych 
lub zakładowych spełniających warunki 
widoczności określone w tym rozporządze-
niu, a czyn ruchu jest mniejszy niż 20 000 
pojazdów, maksymalna prędkość pociągów 
nie przekracza 120 km/h lub bez względu na 
warunki widoczności prędkość pociągów nie 
przekracza 20 km/h.

Jak oznakowany jest taki przejazd?
Zawsze na takim przejeździe znajdują 

się pionowe znaki drogowe. Są to krzyże 
Świętego Andrzeja, znak ostrzegawczy 

obrazujący lokomotywę kolejową oraz znaki 
zbliżania prostokątne tablice koloru białego 
z trzema, następnie dwoma i pojedynczym 
ukośnym pasem koloru czerwonego. Je-
żeli jest to linia zelektryfikowana znajduje 
się wskaźnik wysokości zawieszenia sieci 
trakcyjnej. Zawsze jednak, kiedy nie ma 
dostatecznych warunków widoczności 
znajduje się dodatkowo znak drogowy B 
20 STOP oraz mogą znajdować się linie 
oznakowania poziomego jak np. linia ciągła 
bezwarunkowego zatrzymania się.

Jak zachować się na przejeździe 
kolejowym strzeżonym znakami drogo-
wymi?

Zawsze należy zachować szczególną 
ostrożność podczas zbliżania się do prze-
jazdu i zastosować się do znaków znajdują-
cych się na przejeździe. Następnie widząc 
znak STOP bezwzględnie się zatrzymać w 
miejscu pozwalającym ocenić bezpieczne 
pokonanie przejazdu kolejowego. Pamię-
tajmy, znak STOP oznacza dodatkowe ob-
ostrzenie w przekraczaniu przejazdu. Został 
postawiony nie tylko po to by nas zatrzymać, 
ale również by zwrócić uwagę kierowcom, że 
jest to przejazd kolejowy, na którym należy 
zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich chętnych zapraszam na stro-
nę internetową www.kazdy-moze-przegrac.
pl, gdzie można wziąć udział w zawodach 
„Witaj Królu szos”. Uratuj życie innym to tak 
bardzo ważne.

włodzimierz Kiełczyński

45 raz obchodzimy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Na wniosek Ojców 
Soboru Watykańskiego II ogłosił go w roku 
1965 papież Paweł VI, kiedy to Ojcowie So-
boru wezwali do szerszego włączenia me-
diów  w sprawy współczesnej ewangelizacji. 
Dzień ten w Kościele Katolickim łączy się 
ze wspomnieniem św. Franciszka Salezego 
(24 stycznia). Ten święty kapłan, biskup i 
Doktor Kościoła, niestrudzony misjonarz 
i rekolekcjonista, oraz katechista dzieci 
i młodzieży jest patronem dziennikarzy 
katolickich. W swej pracy duszpasterskiej 
wykorzystywał wiele współczesnych moż-
liwości i pozostawił po sobie liczne pisma i 
traktaty religijne.

Tegoroczny dzień obchodzimy pod 
hasłem „Prawda, przepowiadanie i praw-
dziwość życia w epoce mediów cyfrowych”. 
Dziś nie wystarcza nam już słowo pisane. To 
nic, że jest ono wygodne, bo zawsze można 
do niego wrócić i jeszcze raz przemyśleć. 
Współcześnie nie wystarcza nam słowo 
mówione, choćby najbardziej gorące, bo 
słowa mówione są ulotne. Młodzi ludzie nie 
lubią czytać, bo zostali wychowani na obra-
zach. Niezbyt lubią też słuchać, zwłaszcza 
dłuższych nauk. Zamiast słowa pisanego, 

czy mówionego szybciej przyswoi się krótką 
informację, zwykle tekstowo-graficzną w 
internecie. 

Dlatego Benedykt XVI kładzie nacisk na 
media cyfrowe. Jednak współczesne środki 
przekazu są nam w stanie podawać wiele 
wiadomości, często nieprawdziwych, czy 
nie do końca sprawdzonych. Dlaczego? 
Bo wielu dziennikarzy postępuje zgodnie z 
żądaniami swych szefów, by dawać to co 
jest „chwytliwe” u odbiorcy, co zamraża krew 
w żyłach, co jest bardziej medialne. Zamiast 
dobrych informacji, czy programów dociera 
do nas inna mnogość obrazów, treści, czy 
słów. Nie zastanawiamy się nad tym, nie 
mamy czasu na refleksję, gubimy się tracąc 
orientację, co jest ważne, a co nie, co jest 
wartościowe, a co nie. 

Papież podkreśla, że nowoczesna 
technologia sama w sobie nie jest w stanie 
ustanowić, czy zwiększyć wiarygodności 
informacyjnej mediów. Mocnym i niezmien-
nym punktem odniesienia musi pozostać 
prawda, a tę mogą nam zagwarantować 
tylko dobre komunikatory prowadzone przez 
ludzi miłujących i przekazujących informacje 
obiektywne i sprawdzone, fakty odniesione 
do prawd ewangelicznych. 

W obecnych czasach prawdę przekazują 
nam głównie media katolickie. Warto zatem 
byśmy przed odbiorem zastanowili się, czy 
to co chcemy wiedzieć jest przekazywane 
zgodnie z tym, co powiedział na spotkaniu 
z dziennikarzami w ubiegłym roku ks. bp 
Napierała: „(...) ważne, by słowo przeka-
zywane przez Was służyło ludziom, a nie 
wprowadzało zamęt, który skłóca ludzi. 
Dlaczego tak się dzieje w naszych czasach, 
wyjaśnił nam kiedyś Benedykt XVI mówiąc 
na ten temat: <(…) Wiele informacji współ-
czesnej powoduje zagrożenie wolności 
religijnej w Europie i świecie. Wynikają one z 
fałszywego rozumienia pluralizmu i tolerancji 
przekazywanej w mediach. Prowadzą one 
w efekcie do marginalizacji religii w życiu 
publicznym (…)>”. 

Zarówno słowo mówione, pisane, czy 
przekazywane najnowocześniejszą techniką 
może przynieść wiele dobra, jak i ogromnie 
wiele zła. Czy w mediach spotkamy się z 
złem, czy z dobrem nie zależy od środków 
przekazu. Wybór zależy tylko od nas i jako 
ludzie wierzący kierujmy się zawsze zasadą 
głoszenia i poszanowania Prawdy.

Kfad

45 raZ o mediach



Na Oścież 1/2011 15

29.11.2009 Rozpoczęliśmy nowy rok litur-
giczny i Adwent
6.12.2009 Słowo Boże głosił i zbierał ofiary 
na budowę kościoła proboszcz parafii św. 
Łukasza ks. Mirosław Pstrągowski. Po Mszy 
o 11.30 do dzieci przybył św. Mikołaj obdaro-
wując ich słodkościami.
13.12.2009 z darów akcji „Kilogram dla 
potrzebujących” sporządzono około 140 
paczek.
20.12.2009 Ks. bp Jan Tyrawa odwołał z 
naszej parafii ks. Ryszarda Szymkowiaka 
kierując na jego miejsce ks. Rafała Muzolfa. 
24.12.2009 Paterki z Żywym Żłóbkiem, w któ-
rym uczestniczyło 40 osób i 11 zwierząt. Rolę 
„św. rodziny” grali Anna i Marcin Szczurowie 
z swym synkiem Janem.
25.12.2009 VII rocznica śmierci śp. ks. Prałata 
Zygmunta Trybowskiego.
31.12.2009 Mszą św. dziękczynną zakończy-
liśmy Rok Pański 2009.
1.01.2010 z okazji rocznicy urodzin śp. ks. 
Zygmunta Trybowskiego odbył się koncert 
Chóru „Fordonia” .
3.01.2010 został odczytany dekret ks bpa 
Jana Tyrawy o podziale parafii i utworzeniu 
nowego ośrodka duszpasterskiego w For-
donie. 
6.01.2010 W uroczystość Trzech Króli odpra-
wiona została wieczorna Msza św z Żywym 
Żłóbkiem.
7.01.2010 Wieczorem odbył się koncert dedy-
kowany śp. ks. Z. Trybowskimu pod tytułem 
„Spacer po dróżkach Betlejem” w wykonaniu 
Zespołu „Quadrans”. 
13.01.2010 Gościem w parafii był przewod-
niczący Episkopatu Polski ks. abp Józef 
Michalik.
24.01.2010 odbył się w kościele koncert ko-
lęd chórów zrzeszonych w Polskim Związku 
Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, z 
udziałem Zespołu „Fresca Voce” z MDK nr 5 
w Bydgoszczy.
27.01.2010 w kaplicy odbył się koncert muzyki 
żydowskiej w wykonaniu Zespołu z Lubania 
k/Włocławka.
2.02.2010 Podczas Mszy św. o 17.00 zostały 
poświęcone świece dzieciom przygotowują-
cym się do I Komunii Świętej.
10 .02.2010 Chór „Fordonia” obchodził swoje 
18 urodziny.
17.02.2010 Środą Popielcową rozpoczęliśmy 
Wielki Post.
21.02.2010 Nabożeństwa Gorzkich Żali z 
Kazaniami Pasyjnymi prowadził ks. Rafał 
Muzolf. * Odbyło się spotkanie poetycko–mu-
zyczno–teatralne pod tytułem „Drugi brzeg” 
z udziałem s. Anny Mike, Grupy Teatralnej 
„RAMMA” i Zespołu „To nie my toniemy”.
22.02.2010 Firma budowlana z Unisławia 
rozpoczęła remont w pomieszczeniu byłej 
stolarni urządzając tam salkę dla potrzeb 
Sanktuarium.
28.02.2010 rozpoczęły się Rekolekcje Wiel-
kopostne, które prowadził dla dorosłych i 
studentów ks. Tomasz Górecki, misjonarz 
z Zgromadzenia Świętej Rodziny z Ciecho-
cinka.

19.03.2010 Grupa braci Towarzystwa Świę-
tego Wojciecha wyjechała na rekolekcje 
wielkopostne do sanktuarium w Górce 
Klasztornej.
21.03.2010 przeprowadzono akcję charyta-
tywną „Kilogram dla potrzebujących” i z darów 
przygotowano 84 paczki świąteczne.
21.03.2010 Na Kalwarii Bydgoskiej odprawio-
no Diecezjalną Drogę Krzyżową Bydgoskiej 
Rodziny Radia Maryja.
28.03.2010 wystawiono X Misterium Męki 
Pańskiej pod hasłem „Crux mea...lux mea” 
(„Krzyż mój... światło moje”).
2.04.2010  Drogę Krzyżową w Wielki Piątek 
do Doliny Śmierci prowadził ks. proboszcz 
Jan Andrzejczak.
10.04.2010 W związku z katastrofą samolotu 
rządowego w Smoleńsku, w której zginął 
Prezydent RP Lech Kaczyński z żoną Marią, 
oraz 94 inne osoby, odprawiona została o 
18.30 Msza za tragicznie zmarłych. 
18.04.2010 Po Mszy św. o 18.30 wystąpił z 
koncertem dedykowanym tragicznie zmarłym 
osobom Chór „Poznańskich Słowików” pod 
dyrekcją Stefana Stuligrosza 
20.04.2010 Sakramentu Bierzmowania udzie-
lił grupie młodzieży ks. bp Jan Tyrawa.
1.05.2010 Parafialny Klub Sportowy „Wiatrak” 
zorganizował 3 dniowy Rajd Rowerowy „Śla-
dami księdza Zygmunta Trybowskiego”.
8.05.2010 otwarto w kościele wystawę prac 
uczniów Zespołu Szkół Drzewnych w Byd-
goszczy.
23.05.2010 odbyła się uroczystość I Komu-
nii Świętej dzieci. * Odbył się XV Fordoński 
Festyn Maryjny i Festiwal Różnorodności 
Kulturowych „Mixer”. Wystąpił Zespół Cy-
gański „Roma”.
3.06.2010 przeszła tradycyjną trasą Procesja 
Bożego Ciała
6.06.2010 grupa parafian wyjechała do 
Warszawy na uroczystości beatyfikacji Sługi 
Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
7.06.2010 w Domu Jubileuszowym otwarta 
została wystawa fotogramów Arturo Mari o 
Janie Pawle II.
25.06.2010 Ks. Dariusz Wesołek pożegnał 
naszą parafię, a na jego miejsce ks. bp Jan 
Tyrawa skierował do nas ks. Piotra Mleczka, 
wikariusza z Łabiszyna.
25.06.2010 Ks. bp Jan Tyrawa odwołał ka-
pelana w Centrum Onkologii ks. Zbigniewa 
Zabiszaka, a skierował na to miejsce ks. 
Szymona Gołotę.
1.07.2010 grupa parafian wzięła udział w Pie-
szej Pielgrzymce do Chełmna wychodzącej z 
parafii św. Mikołaja.
10.07.2010 Parafialny Klub Sportowy „Wia-
trak” zorganizował rajd rowerowy do Górki 
Klasztornej.
19.07.2010 przybyła wychodząca z parafii 
św. Mateusza doroczna Fordońska Mini 
Pielgrzymka Maryjna.
21.07.2010 wyruszyła VI Piesza Bydgoska 
Pielgrzymka na Jasną Górę, w której udział 
wzięła 100-osobowa Grupa Przezroczysta.
25.07.2010 w dzień św. Krzysztofa święcono 
pojazdy.

27.07.2010 wyruszyła na Jasną Górę XV 
Piesza Pielgrzymka „Promienista”, a niej 
Grupa Biało-Żółta,którą poprowadził ks. Ma-
rek Januchowski. W grupie szło około 100 
pielgrzymów.
1.08.2010 przyjęliśmy na nocleg grupę Bia-
ło-Czerwoną pielgrzymującą z Gdańska na 
Jasną Górę.
29.08.2010 ks. Proboszcz poświęcił tornistry 
grupie pierwszoklasistów.
12.09.2010 Triduum przed odpustem w 
sanktuarium rozpoczęto Drogą Krzyżową w 
Dolinie Śmierci. 
13.09.2010 drugiego dnia Triduum Różaniec 
w Dolinie Śmierci prowadził ks. abp Jan Ro-
meo Pawłowski, który celebrował Mszę św. 
i wygłosił okolicznościowe kazanie. Ks. abp 
Jan Romeo Pawłowski poświęcił też sztandar 
Apostolstwa Dobrej Śmierci.
14.09.2010 trzeciego dnia Triduum była ado-
racja Krzyża Świętego i modlitwy przed kopią 
Całunu Turyńskiego, Mszę św. z kazaniem 
odprawił ks. kanonik Roman Buliński.
15.09.2010 Opust w Sanktuarium celebrował 
ks. Bp Jan Tyrawa – Ordynariusz Bydgoski.
22.09.2010 podpisana została umowa pomię-
dzy Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko Pomorskiego a fundacją „Wiatrak” 
o współfinansowaniu projektu „Budowa Domu 
Jubileuszowego”.
25.09.2010 Bracia z Towarzystwa Świętego 
Wojciecha obchodzili w Gnieźnie XX-lecie 
istnienia wspólnoty.
29.09.2010 Odpust w kaplicy pw. św. Michała 
Archanioła i otwarcie Centrum Wsparcia Du-
chowego w Centrum Onkologii.
3.10.2010 odprawiona została Msza św. 
dziękczynna dla małżeńskich jubilatów z 
udziałem 86 par.
7.10.2010 Odpust parafialny ks. proboszcz 
poświęcił różańce dzieciom I komunijnym, 
a uroczystą sumę odprawił dziekan Pomor-
skiego Okręgu Wojskowego ks. płk Józef Ku-
balewski, podczas której poświęcił sztandar 
Gimnazjum nr 5 im. „Bohaterów Września 
1939”. 
10 .10 .2010 Kolejny „Dzień Papieski” obcho-
dziliśmy pod Hasłem „Jan Paweł II – Odwaga 
Świętości”. 
17.10 .2010 obchodziliśmy Niedzielę Ho-
spicyjną, a kazania głosił ks. Marcin Puziak, 
wykładowca w Seminarium Diecezjalnym.
24.10 .2010 Bydgoska Inauguracja Roku Aka-
demickiego. Mszy św. z udziałem rektorów 
szkół wyższych, grona profesorskiego i stu-
dentów przewodniczył i Słowo Boże wygłosił 
ks. bp Jan Tyrawa.
7.11.2010 wyruszyła XXVIII Bydgoska Droga 
Krzyżowa do Doliny Śmierci. Wprowadzono w 
parafii niedzielną Mszę św. o 20.00.
11.11.2010 W Święto niepodległości o 8.30 
ks. proboszcz odprawił uroczystą sumę para-
fialną w intencji Ojczyzny, zaś o 11.30 dzieci 
po Mszy zostały obdarowane rogalami.
21.11.2010 Uroczystość Chrystusa Króla 
zakończyła Rok Liturgiczny. 

Wybrał Kfad

roK w paraFii i sanKtuarium
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radość i ZaBawa 2002
Pomimo że wiedzieliśmy, iż stan zdrowia 

naszego ks. Proboszcza pogarsza się, to 
jednak w 2002 roku były chwile radości. 

Jak zwykle w Nowy Rok wieczorem nasz 
Chor „Fordonia” wystąpił z koncertem kolęd 
dedykowanym Jubilatowi, ks. Proboszczowi 
z okazji urodzin. Jubilat wprawdzie nie był 
na całym koncercie, ale gorąco dziękował 
za pamięć.

Już 4 stycznia wysłuchaliśmy koncertu 
kolęd i pastorałek w wykonaniu „Eleni”. Był 
to koncert charytatywny, bowiem razem z 
solistką był obecny opiekun narkomanów, 
ks. Arkadiusz Nowak, który zbierał ofiary 
na prowadzone przez siebie hospicjum dla 
uzależnionych. 

Pod koniec stycznia z koncertem kolęd 
we współczesnym wykonaniu wystąpił byd-
goski zespół „Eljasz Bend - (ELJAZZ BIG 
BAND)” .

W lutym około 30 osób z Grupy „Dąb” 
wraz z rodzinami bawiło się razem z ks. 
Proboszczem na zabawie karnawałowej 
w domu katechetycznym. Niestety, była to 
ostatnia zabawa zorganizowana przez tą 
wspólnotę. 

W jedną z niedziel marca po Mszach św. 
był koncert gry na marimbie w wykonaniu 
Aleksandry Krassowskiej. 

W dniu 25 maja bawiliśmy się na VI For-
dońskim Festynie Maryjnym, który zorganizo-
wały wspólnoty parafialne i obfitował w wiele 
radości dla wszystkich, od najmłodszych do 
najstarszych. Z ciekawostek festynowych 
wymienić warto wystawę pod hasłem „Biblia 
– Księga Życia i Pokoju” i kawiarenkę pod 
dźwięczną nazwą „Słodka Dziupla”. Do dziś 
jeszcze wiele osób ją wspomina. 

W początkach września zorganizowany 
był na obiektach sportowych przy Piwnika 
Ponurego festyn „Na Dzień dobry”.  Była to 

impreza dla młodzieży szkolnej, a gośćmi 
byli Artur Partyka i Artur Kohutek.

W nowo otwartej Hali „Łuczniczka” odbył 
się finał II Dnia Papieskiego pod hasłem „Pa-
pież – świadek nadziei”.  Gwiazdą koncertu 
byli znani wokaliści - Magda Anioł i Ryszard 
Rynkowski.  

Pierwszy raz w dziejach parafii, w 
niedzielę - w przeddzień wspomnienia św. 
Marcina, po Mszy św. o 11.30 zostali oni 
obdarowani rogalami Marcinowymi. Były też 
konkursy, w większości organizowane przez 
„Wiatrak” jak choćby plastyczny, ogłoszony 
jeszcze w 2001 roku, „Maryja Królowa Po-
koju”. Organizatorzy byli mocno zdziwieni, 
że z Bydgoszczy dostali 920 różnych prac. 
Mieli trudne zadanie. Inny, na najdłuższą 
i najładniejsza palmę rozwiązany został w 
Niedzielę Palmową. Najdłuższą wykonały 
dzieci z Przedszkola „Bajka”, natomiast 
najładniejszą okazała się palma wykonana 
przez rodzeństwo z Włók.

Również i inne - doroczne uroczystości 
religijne miały radosny charakter,  a była to 
głównie radość ducha, a nie ciała. (cdn)

Kfad

antoni lorKowsKi
Antoni Lorkowski był bratem opisanego 

już męczennika z Doliny Śmierci bydgo-
skiego nauczyciela Czesława Lorkowskiego 
(NO nr 1/98 i książka „Męczennicy z Doliny 
Śmierci tom I”). Urodził się 23 października 
1910 roku w Grucznie powiat Świecie jako 
syn Dionizego i Katarzyny z domu Chudziń-
ska. Rodzice byli w Grucznie właścicielami 
dość dużego gospodarstwa rolnego. Antoni 
w Grucznie kończył Szkołę Powszechną. 
Rozpoczął naukę w szkole niemieckiej, a 
ukończył już w polskiej. Po jej ukończeniu 

rozpoczął Naukę w Miejskim gimnazjum w 
Świeciu, gdzie w 1927 roku zdał maturę. W 
tym samym roku rozpoczął pracę w Staro-
stwie Powiatowym w Świeciu w charakterze 
referenta. W 1931 roku powołano go do 
odbycia dwu i pół rocznej służby wojskowej. 
Po powrocie z wojska podjął w dalszym 
ciągu pracę w Starostwie. W tym też czasie 
ożenił się z Elizą Kucharską z Laskowic. Od 
października 1934 r. zmienił pracę. Zatrudnił 
się na kolei w Grudziądzu, gdzie po kursach 
i zdaniu egzaminu rozpoczął pracę jako 
dyżurny ruchu. Od 1935 roku zamieszkał 
też w tym mieście. W Grudziądzu pracował 
prawdopodobnie do sierpnia 1939 roku. 
Po rozmowach z bratem Czesławem i za 
jego namową postanowił przenieść się do 
Bydgoszczy.  W połowie lipca 1939 roku 
po przybyciu do brata, ten pomógł mu za-
łatwić pracę, oraz mieszkanie. Razem byli 
wstępnie omawiać sprawę mieszkania u 
przebywającego wtedy na rencie zdrowotnej 
wykładowcy z Seminarium Nauczycielskie-
go w Bydgoszczy Bronisława Czyżowskiego 
zamieszkałego przy ulicy Kordeckiego. 
Chodziło o wydzieloną część z osobnym 
wejściem do 2 pokojowego mieszkania 
Czyżowskiego.

Ponownie Antoni przybył do Bydgosz-
czy w dniu 30 sierpnia 1939 roku. Razem 
z bratem załatwili definitywnie sprawę 
mieszkania, a 31 sierpnia złożył na stacji 
Bydgoszcz Główna dokumenty w sprawie 
pracy na stanowisku dyżurnego ruchu I kla-
sy. Na dzień 2 września miał też zamówiony 
w Grudziądzu wagon kolejowy, by przewieźć 
do Bydgoszczy swój dobytek.   Jednak w 
związku z wybuchem wojny do Grudziądza 
nie wrócił. Nie był też zameldowany jeszcze 
w Bydgoszczy. W obliczu tragicznych wyda-
rzeń bydgoskich nie pokazując się nigdzie 
czekał na spokojniejsze dni. Tak zresztą 

uzgodnił razem z Czyżowskim.  
W dniu 10 września przyszło Gestapo 

razem z miejscową Niemką Gertą Breschke. 
Ta stwierdziła, że tu mieszka nielegalnie po-
dejrzany mężczyzna, którego ona widziała, 
jak w dniu 4 września znęcał się nad Niem-
cami na ulicy Bocianowo. Była to oczywiście 
nieprawda, bo Antoni przez cały ten czas nie 
wychodził nigdzie z mieszkania, a do tego 
nie znał na tyle Bydgoszczy, by wiedzieć 
gdzie są Niemcy.. Zabrano go jednak nie 
mówią nikomu gdzie i po co. W dniu 8 paź-
dziernika 1939 roku Gestapo aresztowało 
Bronisława Czyżowskiego. Żona Maria do-
wiedziała się, że przebywa on w koszarach 
15 PAL – u przy ulicy Gdańskiej. Chodziła 
tam z synem Romanem, bądź córką Hen-
ryką, jeszcze dziećmi. Dzieci szybciej niż 
dorośli mogli podnieść wyrzucony przez płot 
kawałem grypsu. W jednym z niej Bronisław 
donosił, że w obozie jest Antoni Lorkowski. 
Prosił, by powiadomić Czesława, jednak 
żona choć znała go, nie znała jednak jego 
adresu. W dniu 23 października Maria z 
córką widziały wyjeżdżający samochód. 
Krzyknął z niego do stojącej w pobliżu córki 
Henryki Antoni Lorkowski, że żegna mamę 
bo to już koniec. Prawdopodobnie był pobity, 
bo jedną stronę twarzy miał siną, lub za-
krwawioną. Dowiedziano się że samochód 
ten jechał do Fordonu.

Czyżowski przebywał w obozie do 20 
listopada, kiedy to ostatnia grupa została 
odprowadzona na dworzec Bydgoszcz 
Główna. Po wojnie rodzina dowiedziała się, 
że zmarł 7 grudnia 1939 w Oświęcimiu na 
zapalenie płuc.

Kfad
źródła: 
Relacja Henryki Glazek z domu Czyżowska, 
córki Marii i Bronisława ur. w 1932 roku
Uzupełnienie informacji przez Kunegundę z 
Kucharskich – siostrę Elizy z Laskowic.

Ludzie z pomnika (146)

O mojej parafii (71)



12 grudnia 2010
Amelia Władysława Boruczkowska  

ur. 11.08.2010
Robert Krzysztof Prużyński  

ur. 24.07.2010
Łucja Miller  

ur. 29.10.2010
Ryszard Przemysław Nurek  

ur. 8.09.2010
Weronika Sosińska  

ur. 28.09.2010
Dawid Sosiński  
ur. 28.09.2010

Alicja Kaczorowska  
ur. 25.08.2010

Dominik Kasperski  
ur. 2.03.2010

Magdalena Lewandowska  
ur. 13.11.2010

25 grudnia 2010
Mateusz Karol Mroziński  

ur. 7.11.2010
Alan Henryk Gunduz  

ur. 23.11.2010
Zuzanna Krystyna Lang  

ur. 14.10.2010
Miłosz Mieczysław Żyta  

ur. 14.10.2010
Adrian Sledzik  
ur. 11.09.2010

Wiktoria Roxana Koslowska  
ur. 10.02.2010

Daniel Światowy  
ur. 15.09.2010
Piotr Pawlak  

ur. 17.09.2010
Małgorzata Gutkowska  

ur. 7.10.2010
Nadia Bobrowska  

ur. 1.10.2010
Tymoteusz Stanisław  

Lewandowski  
ur. 22.09.2010
Jan Magiera  

ur. 31.10.2010
Adam Robakowski  

ur. 27.11.2010
Julia Lubomska  
ur. 29.06.2010

26 grudnia 2010
Nadia Anna Myczko  

ur. 26.09.2010

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 kan-
dydatów na chrzestnych, tj. oso-
by ochrzczone, bierzmowane, 
praktykujące, mające ukończone 
16 lat (jeżeli żyją w małżeństwie 
musi to być związek sakramen-
talny). Zgłaszając dziecko do 
Chrztu św. trzeba przedstawić  
skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka z USC. Katecheza odby-
wa się zawsze przed Chrztem św. 
w sobotę po Mszy św. o 18.30. 
Najbliższe terminy Chrztu św.:  
13, 27 lutego i 13 marca 2011r.

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 przedło-
żyć odpis aktu zgonu z USC.

Kompendium (57)

Pytania i odpowiedzi

Od 18 do 25 stycznia 2011 
roku trwał Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan, który w 
tym roku obchodzony był pod 
hasłem: „Trwali oni w nauce 
Apostołów i we wspólnocie, w 
łamaniu chleba i w modlitwach 
(Dz 2,42)”. 

Trwanie we wspólnocie jest 
trudne nawet w rodzinach i 
małżeństwach, a cóż dopiero 
we wspólnotach Kościołów, na-
rodów, ras i języków. 

Jednak, jeżeli jesteśmy ze-
spoleni z Bogiem, jeżeli słucha-
my głosu Chrystusa, wczytujemy 
się w Pismo Święte, wówczas 
idziemy za Chrystusem. Jeśli 
idziemy za Chrystusem i zacho-
wujemy Jego naukę, to Jezus 
obiecuje nam wprowadzenie we 
wspólnotę z Ojcem, komunię z 
Trójcą Świętą (J 14,23). Jeżeli 
będziemy we wspólnocie z Bo-
giem, to choć różnimy się między 
sobą, Duch Święty doprowadzi 
nas do duchowej jedności. 

Jedność ta nie jest możliwa 
w oparciu o nasze ludzkie siły. 
Sami z siebie nic dobrego uczy-
nić nie możemy. Jezus powie-
dział o tym do młodzieńca: „Nikt 

nie jest dobry, tylko sam Bóg” 
(Mk10,18). 

My jesteśmy latorośle, dzicz-
ki wszczepione do winnego krze-
wu, którym jest Chrystus. Sami z 
siebie nie przyniesiemy żadnego 
dobrego owocu. Żyjąc w Koście-
le i korzystając z obfitego daru 
sakramentów, możemy jednak 
przynosić owoce Ducha, takie 
jak: „miłość, radość, wierność, 
łagodność, opanowanie” (Ga 5, 
22-23). To Duch Święty obdarza 
mocą naszego ducha, dzięki 
której jesteśmy w stanie wyrzec 
się siebie i dążyć do jedności z 
drugim człowiekiem, z braćmi, z 
rodziną, z innymi parafianami, 
również z ludźmi należącymi 
do innych Kościołów Chrześci-
jańskich. 

Duch Święty mieszkający 
we wszystkich prowadzi nas do 
jedności. Jest taki psalm, który 
pokazuje to źródło: „Jeżeli Pan 
domu nie zbuduje, na próżno 
się trudzą ci, którzy go wznoszą. 
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, 
strażnik czuwa daremnie” (Ps 
127.1).

irena pawłowska

Redakcja „Na Oścież” postanowiła przybliżyć Czytelnikowi wszyst-
kie podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu 
Kościoła Katolickiego. Oto kolejna część 

dZiał drugi
wyZnanie wiary chrZeściJańsKieJ (49)

rozdział trzeci
„wierZę w ducha świętego”

 „wierzę w ducha świętego”
144. co zdarzyło się w dniu pięćdziesiątnicy?
Pięćdziesiąt dni po swoim Zmartwychwstaniu, w dniu Pięćdziesiątnicy, 
uwielbiony Jezus Chrystus wylewa obficie Ducha i objawia Go jako 
Osobę Boską; w tym dniu zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. 
Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, który 
jest posłany, aby głosić i upowszechniać misterium komunii Trójcy 
Świętej.
widzieliśmy prawdziwe światło, otrzymaliśmy ducha niebie-
skiego, znaleźliśmy prawdziwą wiarę: wielbimy niepodzielną 
trójcę, ponieważ nas zbawiła (liturgia bizantyjska, troparion z 
nieszporów pięćdziesiątnicy).
145. czego dokonuje duch święty w Kościele?
Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół: Duch Miłości przywra-
ca ochrzczonym utracone przez grzech podobieństwo Boże i pozwala 
im żyć w Chrystusie, uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej. Posyła ich, 
aby dawali świadectwo o prawdzie Chrystusa i ustala ich wzajemne 
funkcje, aby wszyscy przynosili „owoce Ducha” (por. Ga 5,22-23).
146. Jak działają chrystus i duch święty w sercach wiernych?  
Przez sakramenty Chrystus członkom swego Ciała udziela Ducha 
Świętego i łaskę Bożą, które przynoszą owoce nowego życia według 
Ducha. Wreszcie Duch Święty jest Nauczycielem modlitwy. (cdn.)
 Źródło: „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”, Jedność, Kielce 2005

co oZnacZa dla mnie  
treść przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu  

Kościoła Katolickiego (KKKK)?

Jadwiga Piotrowska  
ur. 3.05.1957 zm. 2.12.2010

Jan Klepka  
ur. 6.07.1927 zm. 6.12.2010

Ewa Dziarkowska  
ur. 7.12.2010 zm. 7.12.2010

Bogdan Maksymowicz  
ur. 2.03.1961 zm. 12.12.2010

Barbara Kanczurska  
ur. 16.08.1946 zm. 13.12.2010

Adam Kordowski  
ur. 15.12.2010 zm. 15.12.2010

Wiesław Leszczyński  
ur. 27.08.1952 zm. 16.12.2010

Adam Pankiewicz  
ur. 18.04.1933 zm. 17.12.2010

Marian Głowacki  
ur. 15.08.1952 zm. 20.12.2010

Czesława Kiełpińska  
ur. 10.07.1920 zm. 21.12.2010

Krzysztof Perłowski  
ur. 9.03.1957 zm. 24.12.2010

Andrzej Świątkowski  
ur. 1.02.1949 zm. 26.12.2010

Z ksiąg parafialnych  
2 stycznia 2011 r. 
spisał Krzysztof D.

31 grudnia 2010
Ireneusz Stanisław Hensel 

Marlena Anna Jasińska

śluby 
ślubuję ci miłość,  

wierność i uczciwość  
małżeńską



21.12 zmarł ks. Arkadiusz Dąbrowski (SDB) - salezjanin, który w 
latach 2001 - 2006 pełnił posługę kapelana w Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy. Pochowany został na Cmentarzu w Fordonie 23. 
grudnia, odprowadzany przez licznie zgromadzonych współbraci, 
najbliższych z rodziny i znajomych. (więcej na str. 11).
22.12 odbyła się Spowiedź Adwentowa i wielu wiernych skorzystało 
z sakramentu pokuty i pojednania.
24.12 W Wigilię Bożego Narodzenia odprawiono specjalną Mszę 
św. o 16.00 dla samotnych, chorych, bezdomnych. * Msze św.  
z Żywym Żłóbkiem - „Pasterki” celebrowano o 22.00 i 24.00.
25.12 pierwszy dzień Świąt przypadała VIII rocznica śmierci ks. 
Zygmunta Trybowskiego.  Po Mszy  św. o 18.30 modliliśmy się za 
duszę zmarłego Kapłana przy jego grobie.
27.12 rozpoczęła się kolęda - duszpasterskie nawiedzenie rodzin.
31.12 przypadało wspomnienie św. Sylwestra i  koniec roku kalen-
darzowego.   Msza św. dziękczynna odprawiona została o 18.30, a 
po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy na prze-
łomie roku: dziękczynna, przebłagalna i błagalna. 
1.01.2011  W Nowy Rok odbył się koncert Towarzystwa Muzycznego 
i chóru parafialnego „Fordonia” z okazji rocznicy urodzin śp. ks. 
Zygmunta Trybowskiego. Po koncercie była modlitwa przy grobie.
2.01 o 16.30 w kościele odbył się koncert Orkiestry Muzyków 
Bydgoskich „EMBAND” pod dyr. Ewy Makuli. O 17.00 odprawio-
na została Msza św. dla Grup Apostolskich działających w naszym 
Sanktuarium, a po niej odbył się wieczór opłatkowy w restauracji 
Uniwersyteckiej przy Al. S. Kaliskiego 12. Świętowało 312 osób.
5.01 o 19.15 z udziałem Żywego Żłóbka odbył się koncert noworocz-
ny „Wiatraka” z udziałem „Arki Nowego”.
6.01 w uroczystość Objawienia Pańskiego Mszę św. o 13.00 uboga-
ciła obecność  Żywego Żłóbka i Trzech Króli.
9.01 u św. Mateusza w Fordonie spotkali się na opłatku z bpem Janem 
Tyrawą członkowie Bydgoskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Katolickich, na którym byli przedstawiciele „Na Oścież”.
16.01  po Mszy św. 12.30 odbył się „bal przebierańców”. Był to czas 
radości dla babć, dziadków i wnucząt. * O 21.00 w kaplicy odbyło się 
czuwanie modlitewne dziękczynne z okazji ogłoszenia dnia beatyfi-
kacji Sługi Bożego Jana Pawła II (1. maja 2011 r.)
17.01 rozpoczął się generalny remont kaplicy parafialnej. Wszystkie 
nabożeństwa odprawiane są w kościele aż do odwołania.
2.02 przypada Uroczystość Objawienia - MB Gromnicznej (przycho-
dzimy do kościoła ze świecami) i jest to także Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Porządek Mszy świętych jak w niedzielę, za wy-
jątkiem Mszy św. o 13.00. Pamiętajmy o osobach konsekrowanych, 
szczególnie tych, które posługują w naszej parafii. Podczas Mszy 
św. o 17.00 zostaną poświęcone świece dzieciom przygotowującym 
się do I Komunii św. Ofiary zbierane w tym dniu na tacę przeznaczo-
ne będą na   zakony kontemplacyjne.
3.02 przypada wspomnienie św. Błażeja. Po Mszach św. o 8.30 i 
18.30 udzielane będzie specjalne błogosławieństwo św. Błażeja - 
patrona osób chorych na gardło.
11.02 przypada święto Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i ko-
lejny Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez Jana Pawła II. 
Specjalna Msza św. dla chorych połączona z okazją do spowiedzi 
św. i udzieleniem Sakramentu chorych o 8.30 w kościele. Prosimy 
parafian o przywiezienie  chorych do świątyni i umożliwienie im 
uczestnictwa w spotkaniu sakramentalnym z Chrystusem.
24.02 o 19.00 spotkanie pt. „Boso do Bydgoszczy” z Wojciechem 
Cejrowskim w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy. Bilety w „Wiatraku”.
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 pią-
tek 9.00-18.30 w kaplicy.

inFormuJemy - Zawiadamiamy

ZnacZenie wyraZów 
poZiomo: [1d] Dodatkowa wskazówka zegarka [2a] Szef w 
krajach anglosaskich [3d] Dyplomata [4a] Inaczej gęba [5e] Gru-
pa kupców na wielbłądach [6a] Splot mięśni na goleni [7e] Rośli-
na rosnąca w wodzie zwana też hydrofilem [8a] Styl w jakim autor 
pisze powieści [9h] Część morza odcięta mierzeją [10a] Fantasta 
mówiący o przyszłości [11h] Zabytkowy mebel [12a] Zjeżdża z 
góry na dwóch deskach. 
pionowo: [a4] Wysokość lotu samolotu [B1] Wygrywał 
je Wojski w „Panu Tadeuszu” [B8] Kompletny krach majątkowy 
[c4] Tłuszcz z niedźwiedzia [d1] Karmi się mlekiem matki [d8] 
Podobny do królika, ale dziki [e5] Szatan w filiżance [F1] Wąż 
występujący w kryminałach [F9] Mama Matki Bożej [g5] Rudy 
grzyb [h1] Wnęka w murze [h9] Mięsny zawijaniec w sosie  
[J5] Część ust [K1] Bieda, ale jeszcze gorsza [K9] Mieści cztery 
kwaterki [l5] Łóżko do transportu chorego [m1] Pocztowa, lub do 
gry [m9] Kojarzy się z opierunkiem. 
Odgadnij wyrazy i odczytaj hasło wg podanego szyfru. Poszcze-
gólne wyrazy hasła oddzielone są nawiasami. W rozwiązaniu wy-
starczy podać samo hasło. Oto szyfr: [(F3, c7, e10, J8, l3, l7, 
B1, F12, e7) (a12, e6, e3) (a4, e8, h1, K10, e1) (a8, c12, d8, 
g10, h9) (d12, J9, a6, l11) (m4, l9, F10) (m3, h7, F1)].
Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji lub wrzucać do 
skrzynki „Poczty parafialnej” do 20. lutego 2011 r. Rozwiązanie 
krzyżówki brzmiało: „dZiecię JeZus spóJrZ na nasZe ro-
dZiny i weź Je w opieKę”. Nagrodę otrzymuje marek pawla-
czyk, zam. w Bydgoszczy, przy ul. łochowskiego 3. Gratuluje-
my. Nagroda czeka w zakrystii.

teleFony
52 323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak
52 323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz  52 323-48-42 ks. Rafał Muzolf 
52 323-48-46 ks. Wojciech Retman  52 323-48-41 ks. Piotr Mleczek  
52 323-48-44 ks. Marek Januchowski

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 odda-
no do druku 27. stycznia 2011 r. Następne wydanie „Na Oścież” planowane jest  
27 lutego 2011 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 w kościele, a w pozostałym czasie w kaplicy. 

Transmisja nabożeństw na stronie internetowej www.mbkm.pl;
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Kolejna płaskorzeźba umieszczona na 
XII stacji naszej drogi krzyżowej w Dolinie 
Śmierci czekająca na opisanie mówi nam o 
aresztowanych Polakach i Żydach i konwo-
jowanych pod bronią ulicą Gdańską. Suge-
ruje nam o tym napis o treści:

areSztowania
ul. gdańsKa

wrZesień 1939
Na płaskorzeźbie autor pokazał czterech 

mężczyzn z podniesionymi do góry rękoma 
prowadzonych przez dwóch SS –manów z 
bronią gotową do strzału. Idą oni po bruku 
ulicy, a w tle bliżej nie określone mury bu-
dynków.

Takich strasznych konwojów na ulicach 
Bydgoszczy we wrześniu 1939 roku było 
wiele. Nie tylko dotyczyły one tej ulicy, ale i 
wielu innych. Zapewne ulica Gdańska jest 
symbolem wszystkich innych miejsc, bo 
przecież tą ulicą przechodziło ich najwięcej. 
Była to z innej strony jedna z najważniej-
szych arterii w mieście w tym czasie. Skąd 
byli ci aresztowani? Zabierani z domów, 
bezpośrednio z ulicy, z innych miejsc, czy 
zatrzymywani w łapankach. Wszyscy byli 
doprowadzani, bądź do siedziby Gestapo, 
bądź do obozu dla internowanych zorga-
nizowanego w byłych koszarach 15 Pułku 
Artylerii Lekkiej przy ulicy Gdańskiej. Byli 
to również ci, którzy już po wstępnym bru-

talnym przesłuchaniu w siedzibie Gestapo 
prowadzeni byli do obozu. Tam dopiero 
ich klasyfikowano i dzielono: na śmierć, do 
obozów pracy, czy zagłady, bądź na roboty 
przymusowe do Rzeszy. Prowadzeni byli w 
niewielkich stosunkowo grupach, ale czę-
sto. Bardzo rzadko zdarzało się, by szła 
większa kolumna. Może dziś powstać py-
tanie, dlaczego stosowano takie metody?  
Zapewne po pierwsze, było to zastrasze-
nie ludności.  Innym celem było pokazanie 
bezradności miejscowej ludności, jak i upo-
korzenie samych aresztowanych. Te grupy 
osób, zwłaszcza w Bydgoszczy, były rów-
nież wykorzystywane do celów propagan-
dowych Józefa Goebgels’a. Prowadzonym 
aresztantom dawano do niesienia różne 
przedmioty, czy paczki z kamieniami. Funk-
cjonariusze niemieccy robili im zdjęcia, któ-
re berlińska propaganda wykorzystywała, 
by usprawiedliwić przed światem wydarze-
nia bydgoskie. Gazety w Niemczech i kro-
niki filmowe pokazywały tych ludzi jako zło-
dziei, którzy zabijali miejscowych Niemców, 
by okradać ich mieszkania. Prowadzeni to 
rzekomo ci, których władze porządkowe 
złapali na gorącym uczynku. Tych, których 
wykorzystywano do tego celu w większości 
zgilotynowano od razy w Poznaniu. 

                      Kfad,  
fot. Mieczysław Pawłowski

Od autora:
Jako autor cyklu opisującego płaskorzeźby 
na naszej Xii stacji Golgoty przepraszam 
PT Czytelników  za błędną numerację ko-
lejnych artykułów jaką podawałem w po-
przednich wydaniach. Po koniec 2010 roku, 
przy kompletowaniu rocznika okazało się, 
że brakuje odcinka o numerze 2. Dlatego 
też, by zakończyć opis na właściwej liczbie 
płaskorzeźb, umieszczonych na ścianach 
Xii stacji Kalwarii Bydgoskiej, a których jest 
28, obecny odcinek ma tę dziwną numera-
cję. Następny będzie z numerem dziesięć.

KfAD

KRzyże - PłASKoRzeźBy  Xii Stacji Kalwarii Bydgoskiej (9/2) 

areSztowania

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 * wymia-
na baterii w zegarkach i inne

ZaprasZamy
od poniedziałku do piątku  

9.00 - 17.00  
Bydgoszcz ul. łochowskiego 4 

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

Dlaczego Jezus, gdy został ochrzczony 
natychmiast wyszedł z wody? (Mt 3, 7-13) 

zosia

Chrzest, który przyjął Jezus od Jana 
Chrzciciela, jest jednym z najpewniejszych 
faktów z życia Jezusa. Chrzest Janowy jest 
zjawiskiem zupełnie niezależnym i nowym, 
bowiem Jan wzywa wszystkich do przyję-
cia jednorazowego chrztu. Warunkiem jego 
przyjęcia jest nawrócenie; chrzest Janowy 
dopełnia tego nawrócenia i je przypieczę-
towuje, a także zabezpiecza przed zbliża-

jącym się sądem Boga, którego zapowiedź 
stanowi treść nauki Jana Chrzciciela. 

Charakterystyczna wzmianka, że Jezus 
natychmiast po chrzcie wyszedł z wody, 
wskazuje, że nie wyznawał On żadnych 
grzechów, (czyli, że jest prawdziwym 
Bogiem). Zarówno rozwarcie się nieba, 
zstępujący jak gołębica Duch Boży i głos 
dobiegający z nieba mówią nam o mesjań-
skim posłannictwie Jezusa. Wzmianka o 
upodobaniu Bożym wskazuje, że wszyst-
ko, co Jezus będzie mówił i czynił będzie 
wynikało z podporządkowania się woli 
Ojca.

ksiądz  melchisedec odpowiada
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



Opracowanie okładek - irena i Mieczysław

6.01.2011 - w uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli mogliśmy ujrzeć prawie wszystkie postaci  
i zwierzęta występujące w tegorocznym Żywym Żłóbku pod czujną opieką ks. Krzysztofa Buchholza
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2.01.2011 - koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Muzyków Bydgoskich EMBAND pod dyr. Ewy Makuli

1.01.2011 - koncert kolęd w wykonaniu Towarzystwa Muzycznego i chóru parafialnego „Fordonia” pod  
dyr. Mariana Wiśniewskiego z okazji rocznicy urodzin śp. ks. Zygmunta Trybowskiego

26.12.2010 - tegoroczna „Święta Rodzina”
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5.01.2011 - koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Arka Noego”

2.01.2011 - opłatek dla wszystkich grup i wspólnot 
apostolskich działających w parafii (fot. góra/dół)

16.01.2011 - „Wielki Pokoleniowy Bal Przebierań-
ców” przygotowała Fundacja „Wiatrak” 
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