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Rozmowa miesiąca toczy się z panią mgr 
sztuki Krystyną Kuś-Kilichowską, która jest 
ikonopisarką. Oznacza to ni mniej, ni więcej, 
że ikony to dzieła sztuki, które się pisze. 
Treść rozmowy jest o tyle ciekawa, że po-
kazuje nie tylko stronę warsztatową pisania 
ikon, ale również i tło duchowych zmagań, 
jakie towarzyszą temu zajęciu.

Są teksty nawiązujące do hasła wydania 
„Symbole”. Okazuje się, że żyjemy, często 
sobie nie uświadamiając, w świecie symboli 
i znaków, wielokrotnie ich na codzień nie 
dostrzegając, jak i też nie rozumiejąc. Jest 
więc tekst o symbolach liturgicznych, na-
szych symbolach parafialnych, symbolach 
zła, czy herbie Fordonu, Warto przeczytać 
te teksty. 

Są relacje z wydarzeń parafialnych, a 
szczególnie z odwiedzin grupy osób nie-
dowidzących i niewidomych na Kalwarii 
Bydgoskiej. Tajemnicą pozostaje sposób, za 
pomocą którego komunikują się ze światem, 
orientują się w przestrzeni, czy poznają 
przedmioty.

Lipiec i sierpień to czas pielgrzymowania. 
Z Fordonu wyruszyła 1 lipca tradycyjna piel-
grzymka do Chełmna, w której wielokrotnie 
uczestniczył nasz śp. ks. proboszcz Zygmunt 
Trybowski. Na pielgrzymi szlak wyruszyły 
grupy parafialne - „Biało-Żółta” w ramach 
pielgrzymki fordońskiej, jak i Akademicka 
Grupa „Przezroczysta” wędrująca w ramach 
pielgrzymki pieszej Diecezji Bydgoskiej. 
Przyszła też do nas piesza pielgrzymka z 
Gdańska, której jedna z grup nocuje tra-
dycyjnie w naszych domach. Ci, którzy z 
różnych względów nie mogą wybrać się na 
dłuższy szlak pielgrzymi wędrowali w grupie 
Międzyparafialnej Pielgrzymki Fordońskiej 
dla tych.

W ramach cyklu opisującego krzyże - pła-
skorzeźby XII Stacji Kalwarii Bydgoskiej au-
torzy dotarli do czternastego odcinka, który 
kończy zestaw tych symboli nawiązujących 
do martyrologii osób Bydgoszczy i okolic. 
Krzyże te umieszczono na północnej ścianie 
stacji. Przed nami zapoznanie się z symbo-
lami strony południowej, które nawiązują do 
martyrologii narodu polskiego w różnych 
miejscach Polski i poza jej granicami.

Zaraz po wakacjach rozpoczną się 
przygotowania do kolejnego odpustu w na-
szym Sanktuarium. Jego program ramowy 
znajduje się obok.

A póki co, trwają jeszcze wakacje. Tym 
którzy jeszcze mają urlopy życzę udanego 
odpoczynku, bo deszczowy lipiec nie był dla 
urlopowiczów zbyt łaskawy.

Fred

Można nie czytać  ...

str. 1 - zachód słońca nad „oczkiem wodnym” na fordońskich 
górkach, fot. Mieczysław Pawłowski

w numerze m.in.:
Dostrzegać niewidzialne                (s. 7)
Symbole zła   (s. 8)
w następnych numerach:
Krzyże - płaskorzeźby
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symbol wiary ma  szczególną 
wartość. Jak zauważa apostoł 
paweł, jeśli ktoś wyzna ustami, że 
Jezus jest panem i w sercu uwierzy, 
że Bóg Go wskrzesił z martwych, 
osiągnie zbawienie (por. rz 10, 9).

Wzrastając i wychowując się, a także 
posuwając się w latach naszego życia, 
nawet nie zdajemy sobie sprawy jak głęboko  
wrośliśmy w świat symboli otaczającej 
nas zewsząd kultury chrześcijańskiej.  
Emblematy religijne, świat wiary, świat 
naszego wewnętrznego sacrum, świat 
modlitwy, nasze  chrześcijańskie tradycje 
i zwyczaje, sakramenty święte, wielka 
spuścizna   chrześcijańskiej sztuki, 
literatury, filozofii i kultury. Wielka liczba 
znaków i symboli.

Jak podaje Katechizm Kościoła 
Katolickiego, „greckie słowo symbolon 
oznaczało połowę przełamanego 
przedmiotu (na przykład pieczęci), którą 
przedstawiano jako znak rozpoznawczy. 
Przełamane części składano ze sobą, by 
sprawdzić tożsamość tego, kto przyniósł 
drugą połowę. 

Dla nas chrześcijan symbol wiary jest  
znakiem rozpoznawczym oraz znakiem 
jedności między wierzącymi. Symbolon 
oznacza także zbiór, kolekcję lub 
streszczenie. Symbol wiary jest zbiorem 
podstawowych prawd wiary”. (nr 188).

 Symbol wiary ma  szczególną wartość. 
Jak zauważa Apostoł Paweł, jeśli ktoś 
wyzna ustami, że Jezus jest Panem  
i w sercu uwierzy, że Bóg Go wskrzesił  
z martwych, osiągnie zbawienie (por.  
Rz 10, 9). 

Symbol staje się więc jakby przepustką 
do zbawienia, a więc prowadzi w Boży 
świat prawdy i miłości, gdzie przestają 
panować grzech i śmierć. Oczywiście, 
nie wystarczy bezduszne wypowiedzenie 
Symbolu, gdyż nie mamy tu do czynienia 
z magicznym zaklęciem. Wyznanie Jezusa 
jako Pana zakłada postawę serca, o którą 
od początku swej działalności zabiegał 
Chrystus.  

Zróbmy sobie wakacyjny albo urlopowy 
rachunek sumienia. Jak rozwinęliśmy 
otrzymany na chrzcie skarb wiary? Czy 
rozumiemy w co wierzymy? Czy potrafimy 
być dumni z naszej wiary i ją owocnie głosić 
innym? Czy w codzienności potrafimy 
zaufać Jezusowi, czy też ciągle zaprzątamy 
sobie głowę zbytnią troską o nasze sprawy 
doczesne? 

„Badania przeprowadzone parę lat 
temu w Polsce, pokazują, że spośród 92 
proc. Polaków przyznających się do wiary, 
jedynie 69 proc. uznaje życie wieczne. 
W zmartwychwstanie wierzy 65,8 proc. 
badanych, a w istnienie piekła jedynie 
31 proc. Może to pokazywać, że skarb 
Symbolu wiary otrzymany na chrzcie, 
przez część ochrzczonych został mniej lub 
bardziej świadomie odrzucony. Badania 
nie są w stanie ukazać poziomu naszego 
zaufania Bogu, jednak 17,5 proc. wiernych 
przystępujących regularnie do Komunii 
w czasie niedzielnych Mszy może mówić 
wiele”. (Jakub Gonciarz OP)

ks. proboszcz Jan

symBOL wIary

15.IX br. we wspomnienie Matki Bożej Bo-
lesnej  czcić będziemy Patronkę naszego 
Sanktuarium. 
Zapraszamy na ten Sanktuaryjny Odpust 
do naszej Kalwarii Bydgoskiej mieszkań-
ców całego miasta i naszej bydgoskiej die-
cezji. 
Oto ramowy program odpustu poprzedzo-
ny uroczystym Triduum:
12 września br. 18.30 
Msza św. dziękczynna w XV rocznicę ist-
nienia w parafii Stowarzyszenia Wspiera-
nia Powołań
13 września br. 18.30 
Msza św. z procesją Fatimską wokół na-
szego Sanktuarium. 

14 września br. 
17.00 Święto Podwyższenia Krzyża św. 
Ogólnobydgoska Droga Krzyżowa w Do-
linie Śmierci prowadzona przez młodzież 
pielgrzymkową.

18.30 Msza św. połączona z  adoracją Krzy-
ża jak w każdy Wielki Piątek i modlitwami 
przed wierną kopią Całunu Turyńskiego.

15 września br.
12.00 Msza św. dla chorych, cierpiących i 
osób podeszłego wieku. 
18.30 Centralne  uroczystości odpustowe. 
Więcej szczegółów niebawem na parafialnej 
stronie internetowej: www.mbkm.pl

ODpust na KaLwarII ByDGOsKIeJ



mieczysław pawłowski: Jest pani ikono-
pisarką. Jak pani odkryła te umiejętno-
ści?
Krystyna Kuś-Kilichowska: Trudne pyta-
nie.
andrzej (a) (mąż pani Krystyny): Ja chyba 
znam odpowiedź - to  „palec Boży”.
Kiedy zaczęła się ta przygoda?
Dochodzenie do ikonopisania to długi 
proces i nie odbył się on z dnia na dzień. 
Moja przygoda ze sztuką rozpoczęła się 
od chwili, kiedy wzięłam, jeszcze na długo 
przed studiami, farby olejne do rąk. Podo-
bał mi się pewien obraz Matki Bożej Bole-
snej i postanowiłam go skopiować. To był 
obrazek dewocyjny, włoski … Kopiując, 
starałam się oddać piękno twarzy Maryi, 
welon, … Dziś jak na to „dzieło” patrzę 
to nie mam większych uwag, bo wszelkie 
niedostatki techniczne tłumaczę brakiem 
przygotowania. Miałam wtedy też problem 
natury technicznej, bo na tzw. „podłoże” 
wzięłam pierwszą lepszą sklejkę z warsz-
tatu ojca pszczelarza. Po pewnym czasie 
okazało się, że grunt był zanieczyszczony 
propolisem. 
tak więc pierwsze dzieło nie zachowało 
się?
Zachowało się, ale nosi ślady kitu pszcze-
lego, a ja pochłonięta obecnie pasją ikono-
pisania nie mam czasu dokonać jego kon-
serwacji (śmiech)  . Może także i stąd wziął 
się mój zapał do ikon, że miałam od zawsze 
kontakt z  drewnem lipowym. Drewno lipo-
we, na którym dziś piszę mniejsze formaty 
ikon mam też po wujku, który również był 
pszczelarzem. Ma więc ono już ponad trzy-
dzieści lat i są to deseczki jednolite.
Był czas, kiedy trzeba było poznać sztu-
kę ikonopisania.
Tak. I dopiero kiedy przyszedł czas stu-
diów, poznałam wiele technik malarskich, 
poczynając od antyku, przez średniowie-
cze, malarstwo renesansowe i barok ze 
słynnym Caravaggiem. W tym momencie 
muszę przyznać, że Uniwersytet Toruński 
solidnie przygotowuje pod tym względem. 
Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, 
że dzięki takiemu przygotowaniu jestem w 
stanie skopiować oryginał z każdego okre-
su, bo po prostu wiem o co chodzi w da-
nym malarstwie.
co było powodem zajęcia się sztuką sa-
kralną?
Sztuka sakralna zawsze mnie pociągała. 
Już podczas studiów próbowałam kopio-
wać obrazy, i gdy to były dzieła dawne, to 
siłą rzeczy wiązały się ze sztuką sakralną. 
Często były to obrazy z wczesnego rene-
sansu, zwykle włoskie. Pamiętam, jak na 
pierwszym roku studiów uczyliśmy się po-
złotnictwa. Dziś widzę, że trafiłam szcze-

gólnie, bo jak się okazało, na przemian 
- jednego roku uczono sztuki kanonów wło-
skich – wtedy kiedy ja studiowałam, według 
traktatu Cennino Cenniniego, a następnego 
przygotowywania ruskich ikon. Warto przy 
okazji dodać, że w średniowieczu warsztat 
artystyczny był niemalże podobny. Różnica 
polegała na przykład na tym, że podmalo-
wanie twarzy w sztuce włoskiej nazywało 
się verdaccio, a w Rosji był to sankir. San-
kir ma odrobinę ciemniejszy odcień i domi-
nują brązy, umbra., natomiast verdaccio to 
kolor ziemi zielonej.
Irena pawłowska (Ip): czy dziś kopiuje 
się obrazy podobną techniką jak kie-
dyś?

Oczywiście. W momencie kiedy poznawa-
liśmy sztukę malarstwa dawnego i kiedy 
malowaliśmy coś według traktatu Cennino 
Cenniniego uczyliśmy się w jaki sposób 
przygotowywać deski dokładnie tak, jak 
to robił mistrz Cennini. Do dziś zwracam 
uwagę na różne istotne drobiazgi. Gdy na 
przykład widzę maleńki sęk w desce lipo-
wej, usuwam go, a powstały ubytek kituję 
klejem z trocinami, wiedząc o tym, że sęk 
będzie „pracował” inaczej (powstanie spę-
kanie zaprawy,a z czasem - ubytek przyp. 
red.) . Warto też to miejsce pokryć jakimś 
cieniutkim płócienkiem, czy choćbyt gazą.

O technikach to sobie jeszcze powie-
my. Zasadnicza treść pytania dotyczyła 
tego, skąd pani, będąc młodym człowie-
kiem wiedziała, że ma taki talent?

W moim przypadku była to wola tworzenia 
czegoś pięknego. Gdy patrzyłam na jakiś 
obraz, chociażby obraz czy ikonę w albu-
mie o sztuce, miałam ochotę stworzyć po-
dobny. Przyglądałam się mu uważnie i za-

czynałam analizować w jaki sposób mógł 
zostać malowany. To mnie urzekało.
… tworzenie dzieł bliskich oryginałom?
Tak. A wracając do technik ikonopisar-
skich, to dziś, choćby w przypadku pisania 
ikony „Święta Trójca” Andreja Rublowa, 
żeby oddać charakter tego dzieła, ukazuję 
też w jakimś sensie  zniszczenia warstwy 
malarskiej, ponieważ … najbardziej obra-
zowo mogę powiedzieć to na przykładzie. 
Prawosławni, którzy piszą ikonę według 
swoich kanonów, gdyby ich o to poprosić, 
napisaliby ikonę Matki Bożej Częstochow-
skiej, która miałaby zielone tło, a  na nim 
opisy, takie, jakie były pierwotnie na tej 
ikonie.  Dla nich obraz bez podpisów nie 
jest ikoną. Natomiast ja, jako katoliczka, 
nie wyobrażam sobie, żeby napisać ikonę 
Matki Bożej Częstochowskiej i umieścić na 
niej jakiekolwiek napisy. To by się kłóciło z 
naszą tradycją.
(Ip): co oznaczają prawosławne napi-
sy na ikonie matki Bożej częstochow-
skiej?
Na każdej ikonie Maryi – Matka Boża. Przy 
Chrystusie – Jezus Chrystus, to jest w 
skrócie: IC – Jezus; XC – Chrystus.

Żeby to wszystko poukładało się młode-
mu człowiekowi, który czuje, że będzie 
miał w tej materii osiągnięcia – musiała 
pani pójść na studia. czy pani świado-
mie wybrała ten kierunek studiów?
Tak. Zawsze coś takiego drzemało w mojej 
duszy, że chciałam być artystą. Przygoto-
wania do takich studiów też nie miałam, bo 
w „podstawówce” pani, która uczyła mnie 
zajęć plastycznych była matematyczką, a 
w liceum kończyłam kierunek biologiczno-
chemiczny. Przyznam jednak, że był czas 
kiedy chciałam zostać lekarzem. Po części 
to spełniło się – zostałam lekarzem dzieł 
sztuki, a to wielka odpowiedzialność. Może 
spowodowało tę decyzję znane powiedze-
nie profesora Torwirta, którego wtedy jesz-
cze nie znałam, że „błędy lekarza pokryje 
ziemia, natomiast z błędów konserwatora  
ludzie śmiać się będą jeszcze przez wie-
ki”. 
(a): Warto wspomnieć, że profesor Torwirt 
jest autorem kopii obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej, która peregrynuje po Pol-
sce.

O czym była pani praca magisterska?
Tytuł pracy brzmiał „Punktowanie malo-
wideł ściennych pochodzących z rożnych 
okresów historycznych różnymi metodami 
i środkami. Opracowanie dla celów dydak-
tyki”, a promotorką pracy była pani prof. 
dr Maria Roznerska pracownik Zakładu 
Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichro-
mowanej. Praca ta była bardzo ciekawa. 
„Punktowanie”, czyli rekonstrukcja malowi-
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deł ściennych różnymi metodami i środka-
mi polegało na tym, że wykonałam osobi-
ście blisko dwadzieścia fragmentów malo-
wideł ściennych. Malowidła te powstawały 
na podkładach umieszczonych w dużych 
skrzyniach. Na tych podkładach mogłam 
zakładać samodzielnie kolejne warstwy ma-
lowidła ściennego, według między innymi 
traktatów Cenniniego. Najpierw była więc 
warstwa  arriccio, potem intonaco, podob-
nie jak w XV wieku malował między innymi 
Rafael. W następnym etapie pracy uszka-
dzałam je (ku zaskoczeniu kolegów, bo jak 
można niszczyć swoją pracę), i następnie 
w tych miejscach, które zniszczyłam wyko-
nywałam rekonstrukcję. Zaprezentowałam 
tym sposobem różne szkoły rekonstrukcji 
warstwy malarskiej. Dla przykładu Włosi 
rekonstruują      przy pomocy tzw. trateggia, 
czyli różnokolorowych kreseczek.

…czyli coś w rodzaju retuszu fotogra-
ficznego?
O właśnie, albo może tak jak impresjoniści, 
ale kreseczkami. Technika rekonstrukcji, 
znamienna dla polskiej szkoły, polega na 
uzupełnianiu uszkodzeń kropeczkami. Każ-
de dzieło wymaga jednak indywidualnego 
potraktowania, a technikę uzupełniania 
każdy konserwator wybiera indywidualnie.
nastąpił koniec studiów i co dalej?
Kilka lat po studiach zajmowałam się kon-
serwacją. W 1994 roku byłam na stypen-
dium w Rzymie, które wygrałam dzięki 
wspominanej pracy dyplomowej. Między-
narodowy Ośrodek Konserwacji Zabytków 
ICCROM w Rzymie docenił moją pracę 
magisterską i zaprosił mnie do grona kon-
serwatorów z całego świata na kurs kon-
serwacji malarstwa ściennego w celu wy-
miany doświadczeń.
Zatem prezentowała pani swoją pracę w 
rzymie?
Tak. Byłam z tą pracą w Rzymie i bardzo 
się ona podobała. Mogłam przy okazji po-
rozmawiać o względach estetycznych kon-
serwacji, bo to stało się moją domeną. 

Dlaczego?
Może dlatego, że zwykle bardziej nurtowa-
ła mnie estetyczna niż rzemieślnicza strona 
konserwacji, która jest na pewno nie mniej 
istotna. Nasze kościoły były niegdyś bardzo 
kolorowe. Kiedy odkrywaliśmy w Polsce ja-
kieś malowidło to ukazywały się wielobarw-
ne płaszczyzny. W czasie studiów miałam 
okazję pracować w kaplicy św. Jadwigi w 
Kościele Mariackim w Gdańsku. Odsłania-
liśmy spod pobiał nowo odkryte malowidło 
gotyckie. Wielką radością było dla mnie, 
gdy spod skalpela wyłoniła się twarz Maryi 
z Dzieciątkiem. To jest niezwykle emocjo-
nujące, gdy odkrywa się coś tak pięknego 
sprzed wielu wieków.  Zamalowane na 
biało kiedyś, a odnalezione współcześnie 
dzieło miało resztki kolorów. Pewnie dla-
tego je zamalowano, że nie nadawało się 
do prezentacji. Dzięki konserwatorom to 
wszystko ukazuje się na nowo i wnętrze, 
w tym przypadku bazyliki staje się  bardziej 

kolorowe, radosne. 

we włoszech były warsztaty …
W Rzymie było bardzo dużo pracy przy 
konserwacji malowideł ściennych. Robili-
śmy także objazdy, zwiedzając m.in. We-
necję, Florencję, gdzie miałam szczęście 
obserwować zabiegi konserwatorskie np. 
we wnętrzu kopuły katedry florenckiej.  Jeź-
dziliśmy po Italii czternastoosobową grupą 
międzynarodową. Pracowałam również na 
Forum Romanum w Kaplicy Czterdziestu 
Męczenników, a była to wielofazowa kon-

serwacja ciągnąca się już kilkadziesiąt lat. 
Czasami były to nawet zabiegi usuwania 
„skutków”poprzednich konserwacji, jak np. 
usuwanie cementu, który niegdyś służył do 
wzmocnienia krawędzi resztek malowideł, 
a dziś jego stosowanie uznaje się za szko-
dliwe i niedopuszczalne.

Doświadczenie z wyjazdu zostało i pro-
centuje, prawda?
Tak. O ile u nas znajdzie się coś z czasu re-
nesansu, czy gotyku to prace zmierzają do 
tego, żeby zrekonstruować maksymalnie 
wszystko co się da, żeby wypieścić dzieło 
i pokazać skarb jak najbardziej skończony. 
Zaś we Włoszech, początkowo szokowało 
mnie to, że olbrzymie połacie malowideł 
demonstrowano bez rekonstrukcji. Po czę-
ści jednak zrozumiałe jest dla mnie takie 
podejście Włochów, którzy mają tak wiele 
dzieł znakomitych artystów, że nie widzą 
szczególnego powodu, by przejmować się 
drobiazgami. Zostawiają gros obrazów po 
prostu po konserwacji zachowawczej, a 
ubytki pokrywają  delikatnym szarym kolo-
rem, żeby uzupełnienie nie przeszkadzało 
w odbiorze całości dzieła. Krótko mówiąc, 
u nich konserwacja jest bardziej zacho-
wawcza.

(Ip): można powiedzieć, że ich konser-
wacja jest bardziej prawdziwa, bo nie 
uzupełniają sami czegoś, czego może w 
ogóle nie było.

Włosi mają swoje sposoby podejścia do 
konserwacji i wiele współczesnych teorii 
na ten temat. Na przykład profesor Baldini 
z florenckiej szkoły konserwatorskiej  wy-
myślił, że uzupełnienia będzie wypełniał 
tzw. kolorem neutralnym, który dobierał za 
pomocą komputera. Nie do końca można 
się zgodzić, że jest to poprawna metoda, 
ponieważ oko ludzkie trochę inaczej odbie-
ra wrażenia kolorystyczne niż komputer.
Jakie były inne owoce tego wyjazdu?
Gdy chodzi o moje życie osobiste i moją 
pracę zawodową bardzo ważną rolę ode-
grali ojcowie redemptoryści, którzy w Rzy-
mie, przy Via Merlana” mają swoją siedzi-
bę. Jest tam klasztor, a obok niego malutki 
kościółek, piękny, taka szkatułka - kośció-
łek Sant’Alfonso, w którym znajduje się 
najstarsza istniejąca kopia ikony Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy. Dzięki temu, że 
miałam do tego kościółka wstęp wolny, mo-
głam sobie tam, kiedy tylko mi się podoba-
ło pojechać i z bliska popatrzeć na ten wi-
zerunek.  Najbardziej chciałam zapamiętać 
jego kolorystykę. Żadne zdjęcie, nawet gdy 
sama je zrobię, nie odda tego, co znajduje 
się na oryginale. Bardzo mnie urzekł mor-
ski kolor welonu i choćby już dziś chciała-
bym tam pojechać i sprawdzić, czy to jest 
ten kolor na wykonanej przeze mnie kopii, 
który sobie zapamiętałam. Za każdym ra-
zem kiedy piszę ikony mam inne podejście 
i zawsze mi się wydaje, że teraz… Teraz 
inaczej na to patrzę i teraz będę wiedziała 
najlepiej jak to zrobić.

wielu z nas pamięta na ikonie matkę 
Bożą nieustającej pomocy. ale już dużo 
mniej z nas wie, że jest Ona nazywana 
matką Bożą Bolesną . Dlaczego Ona się 
tak nazywa?
Zwą też Ją Pasyjną. Ikona ma nas zbliżać 
do Boga i ma być nam pośrednikiem w 
czasie modlitwy. Akurat to przedstawienie 
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mgr sztuki  
Krystyna  

Kuś–KILIchOwsKa
Krystyna Kuś–Kilichowska jest absol-

wentką Wydziału Sztuk Pięknych i Insty-
tutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Ukończyła ten Wydział w 1991roku w 
specjalności „Konserwacja i restauracja 
malarstwa i rzeźby polichromowanej”. Jej 
stopień zawodowy to „magister sztuki w 
dziedzinie konserwacji i malarstwa sztalu-
gowego i ściennego i rzeźby polichromo-
wanej”, albo w skrócie mgr sztuki. 

W 1994 roku była stypendystką progra-
mu ochrony zabytków ICCROM (Interna-
tional Centre for the Study of the Preserva-
tion and Restoration of Cultural Property) 
organizowanego w Rzymie przez Komisję 
Europejską ds. Kultury. 

Prace artystki znajdują się w prywat-
nych kolekcjach w kraju i zagranicą m.in. 
we Włoszech, Szwajcarii, Holandii, USA, 
Meksyku, a także w kościołach w tym rów-
nież ikony i obrazy wielkoformatowe. Jej 
ikona MB Nieustającej Pomocy napisana 
w 2011 roku znajduje się w naszej parafial-
nej kaplicy pw. Chrystusa Ukrzyżowanego 
i Zmartwychwstałego. 

Mieszka z rodziną w Toruniu. Wybrane 
prace artystki można znaleźć na stronie: 
http://www.ikony-art.com.
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ukazuje Chrystusa w momencie, kiedy On 
widząc narzędzia męki ukazywane przez 
aniołów, jako dziecko wystraszył się i uciekł 
w ramiona Matki, gubiąc w tym momencie 
niemalże sandałek. Ukazany jest on jako 
rozwiązany. Stąd cała ta symbolika jest 
bardzo przemawiająca dla nas i mówi, że 
Chrystus jako człowiek w sytuacji, kiedy 
miał jakiś problem, lęk, uciekał w ramiona 
Matki – Maryi. Jednocześnie Maryja prawą 
ręką ukazuje nam Chrystusa, mimo, że 
Chrystus Jej się trzyma obiema rączkami, 
Ona wskazuje na Chrystusa jako źródło mi-
łości do człowieka. I to jest znamienne.
(Ip): Jeżeli dobrze rozumiem ten wizeru-
nek to chrystus ucieka się do niej wy-
straszony cierpieniem, które Go czeka, a 
matka tak dalece jest pogodzona z wolą 
Bożą, że Go pociesza, ale jednocześnie 
jakby zgadza się z tym wszystkim.
Tak i zachęca Go do wykonania woli Bo-
żej.
Jako parafianie mamy ikonę matki Bożej 
nieustającej pomocy - matki Bożej Bo-
lesnej, pasyjnej, napisanej pani rękami. 
mamy też sanktuarium z zawołaniem 
„regina martyrum ora pro nobis” (Kró-
lowo męczenników, módl się za nami, 
przyp. red.). Jakie uczucia towarzyszyły 
pani od momentu tego impulsu, że po-
trzebna jest kolejna kopia i to jeszcze 
taka szczególna kopia dla Królowej mę-
czenników w Bydgoszczy, w sąsiedz-
twie Doliny śmierci?
Jestem wzruszona gdy pomyślę, że aku-
rat w takim miejscu może być ikona, która 
wyszła spod mojej ręki i to miejsce jest tak 
szczególnie doświadczone i uświęcone. 

(Ip): nasza parafia jest pod wezwaniem 
matki Bożej Królowej męczenników. Do 
dziś nie mamy jeszcze do końca spre-
cyzowanego symbolu, który przedsta-
wiałby w pełni matkę Bożą Królową 
męczenników. mamy wierną kopię pie-
ty Oborskiej, mamy ikonę matki Bożej 
nieustającej pomocy zwaną również 
matkę Bożą Bolesną, mamy w ołtarzu 
głównym kolejny wizerunek matki Bożej 
z aniołami i męczennikami. czy miała 
pani skojarzenia matki Bożej nieusta-
jącej pomocy i matki Bożej Bolesnej w 
nawiązaniu do szczególnego miejsca ja-
kim jest Dolina śmierci i Kalwaria Byd-
goska – Golgota XX wieku, czyli ten wy-
miar szczególnego cierpienia jaki ludzie 
ludziom zgotowali?
Nie jest obojętne gdzie ta ikona będzie i 
gdzie ludzie będą dzięki niej kierować my-
śli do Boga i myśleć o tych ludziach, którzy 
tam polegli. Modlić się w tym miejscu za 
nich, za pośrednictwem Maryi, która prze-
żyła śmierć swojego Dziecka, Dziecka, któ-
re jest naszym Bogiem budzi najgłębsze 
uczucia. Jestem wzruszona i nie potrafię 
więcej dodać.

czy mogłaby pani powiedzieć dlaczego 
ikony się pisze, a nie maluje? Z czego 
bierze się to rozróżnienie?

Powiedzenie, że ikonę się pisze ma na celu 
podkreślenie wagi tego dzieła, że nie jest 
to zwykła jakaś ilustracja, ale jakby konty-
nuacja pisania Pisma Świętego. Myślę, że 
wzięło się to też stąd, że w dawnych cza-
sach ludzie, którzy nie umieli czytać, nie 
czytali Pisma Świętego w domach. Poza 
tym wiadomo, że Pismo Święte pisane po 
łacinie było tylko dostępne dla osób, któ-
re były wykształcone. Reszta zaś słuchała 
kaznodziejów i w ten sposób odsłuchiwała 
i poszerzała rozumienie Ewangelii, albo też 
oglądała ikony w kościele. I to było dla nich 
czytanie Pisma Świętego. Stąd poznawali 
różne postaci świętych, historie biblijne itp. 
Dlatego malarz, który pisał ikonę musiał 
mieć tę świadomość, że on pisze Pismo 
Święte dla szerokiej rzeszy ludzi, prostych 
i wykształconych, którzy patrzyli na te po-
staci i sceny biblijne, przez co ich myśli kie-
rował do Boga.

(Ip): człowiek przed obrazem klęczy i 
medytuje?
Tak. Ikona, pozwala kontemplować Chry-
stusa, Jego Matkę, czy jakieś wydarzenia 
biblijne podobnie, jak modlitwą może być 
medytacja Pisma Świętego.

wśród kopii, które pani wykonała jest 
również święta trójca a. rublowa. Ikona 
ta przedstawia nadzwyczajną tajemnicę 
– tajemnicę trójcy świętej. wizerunek 
praktycznie nie rozróżnia Ojca, Ducha i 
syna, a pokazuje trzech aniołów o tych 
samych twarzach, ale różniących się ko-
lorami szat, niebieskim, zielonym i czer-
wonym. czy mogłaby pani przybliżyć tę 
symbolikę?
Dzięki kolorystyce szat są rozróżniane 
Osoby. Na przykład - czerwony kolor szat 
znajdującego się pośrodku anioła - to sym-
bol męczeństwa Syna Bożego. Twarze i 
układ postaci symbolizuje jedność. Też 
ktoś niedawno zwrócił mi na to uwagę, że 
te postaci spotykają się wzrokiem w jed-
nym miejscu. Kompozycja jest naprawdę 
całością.

w zestawie ikon wykonanych przez pa-
nią absolutnym zaskoczeniem dla mnie 
jest postać Jezusa miłosiernego. Kto 
na to wpadł i jakie uczucia towarzyszą 
temu, który pisze taką ikonę?
Bardzo często tak jest, że osoba, która pi-
sze ikony pozostaje anonimowa.  Ciśnie mi 
się na usta to co powiedziała św. Fausty-
na o wizerunku artysty, który jako pierwszy 
namalował Chrystusa Miłosiernego. Na wi-
dok obrazu, rozpłakała się i powiedziała w 
kolejnym widzeniu Chrystusowi, że nie jest 
zadowolona, że ten obraz nie jest nawet 
namiastką tego piękna Chrystusa, które uj-
rzała. Wtedy Chrystus ją pocieszył, że moc 
tego obrazu nie jest w pięknie farby i koloru 
i nie należy się tym przejmować. Dlatego ja 
też zawsze się pocieszam w ten sposób.

tematem wiodącym aktualnego wydania 
„na Oścież” są symbole, znaki, obrazy, 
ikony. Jak powstaje ikona. chodzi mi o 
stronę techniczną, warsztatową, rodzaj 
użytych materiałów.
Podobrazie jest lipowe. Gdy ikona jest więk-
szych rozmiarów musi być sklejana z kilku 
desek, a podobrazie od tyłu wzmocnione 
szpongami. Po stronie lica ikony naklejane 
jest cieniutkie płócienko. Ma to znaczenie 
techniczne, bo w miejscach  klejenia mo-
głyby powstać spękania, a płótno temu za-
pobiega.. Znaczenie teologiczne tego płót-
na mówi, że jest to całun, na którym było 
umieszczone po śmierci ciało Chrystusa. 
Jeżeli chodzi o to wgłębienie – kowczeg, 
jest też nazywany arką i to też jest nawią-
zanie do Arki Noego. Następna symbolika 
to kładzenie na płótno warstw zaprawy. 
Warstw zaprawy miało być dwanaście, tak 
jak apostołów, albo ewentualnie siedem – 
hebrajska liczba doskonała. I tak samo jest 
z kolejnymi warstwami, które się nakłada, 
bo nie jest obojętne, czy się położy jedną 
grubą warstwę farby, czy wiele warstw far-
by. Jest to bardzo ważna sprawa. Po zało-
żeniu zaprawy wykonuje się prace pozłot-
nicze. Miejsce, gdzie będzie nimb, czy tło, 
powleka się kilkoma warstwami szelaku aż 
do momentu uzyskania błysku. 

co to jest szelak?
Jest to żywica pozyskiwana z robaczków 
zwanych czerwcami od czerwonego kolo-
ru, żyjących w Indiach na drzewach zwa-
nych popularnie szelakowymi.

Fragmenty do pozłoceń gruntuje się 
szelakiem. tak?
Tak i po to, by miejsca do pozłoceń nie były 
chłonne, bowiem następną warstwą nakła-
daną na szelak jest mikstion - mieszanina 
gotowanych olejów z sykatywami, który 
wysycha wiele godzin. Im dłużej wysycha 
tym jest lepszy. Ja stosuję  dwunastogo-
dzinny - wieczorem nakładam mikstion, 
przykrywam, by się jakieś kurze nie przy-
klejały i rano mogę rozpocząć pozłacanie. 
Wspomnę, że są dwie metody złocenia, 
jedna się nazywa „na pulment”, albo „na 
poler”. Gdy złoto już przyklejone, można 
polerować. Druga technika nazywana jest 
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techniką „na mikstion”  i wtedy złoci się 
matowo. Na klej zw. Mikstionem kładzie się 
płatki złota (8 x 8 cm) i efekt połysku zależy 
od tego czy płatki kładzie się w odpowied-
nim momencie.
czym nanosi się rysunek?
To jest rozcieńczona farba, najlepiej jakiś 
brąz, umbra naturalna, kolor musi być jakiś 
neutralny. We Włoszech stosowano czerń.

I to jest szkic?
Tak, najprostszy szkic, obrysowania, zary-
sy twarzy, delikatny układ szat. Następnie 
miejsca, które będziemy złocić oddziela 
się odpowiednio poprzez wyżłobienie tak, 
żeby było oddzielone malowidło. Potem 
warstwę złota trzeba zabezpieczyć szela-
kiem. Mimo, że nie koroduje, narażone jest 
jednak na ścieranie.

po pracach technicznych związanych z 
przygotowaniem drewna, warstw, pra-
cach pozłotniczych, przystępuje się do 
pisania postaci, która jest głównym bo-
haterem ikony.
Tak. Zaczyna się od malowania karnacji. 
Musi być najpierw warstwa podmalowania 
w przypadku ikony tej ortodoksyjnej to jest 
sankir. To jest taka brązowa farba, którą 
nakłada się w kilku warstwach, żeby nie 
było smug. Następnie zakłada się podma-
lowania na szaty lub jakieś elementy archi-
tektury, czy tła. Farby kładzie się również 
warstwami, czasami podmalowując innym 
kolorem, żeby uzyskać właściwy efekt. Po-
zostaje jeszcze położenie tzw. „świateł”, 
rozjaśniając kolor wyjściowy. Na koniec 
kładzie się kolejne kolory karnacyjne, mo-
deluje twarz … i oczywiście napisy, werniks 
i ikona jest gotowa. Ikonopisarz musi mieć 
pewną rękę, bo poprawek nie da się zro-
bić.
Zatem widać, że najistotniejszym ele-
mentem ikonopisania jest skupienie, 
medytacja…
Tak i lata doświadczeń, bo nie jest tak, że 
ja po prostu umiem pisać ikony i mam te 
czynności w genach.

Ile czasu trwa pisanie ikony?
W ogóle w pisaniu ikon nie jest wskazany 
pośpiech. Ludzie często nie rozumieją tego 
i myślą, że to jest malowanie alla prima. 
Tak zwyczajnie, że człowiek sobie siada i 
w godzinę, dwie  napisze kanoniczną iko-
nę. Tymczasem ikonę pisze się etapami i 
to czasem trwa całe miesiące.
Które ikony łatwiej jest pisać – duże, czy 
małe?
Większe ikony – o wymiarze dłuższego 
boku od 70 cm do 100 cm - łatwiej się 
maluje. Na twarzy mogę się rozmalować, 
ukazać cienie, światła, nie mówiąc już o 
oczach. W tych malutkich mam problem, 
żeby jakieś szczegóły tam umieścić, a te 
najmniejsze - to biorę lupę i pracuję. To nie 
jest łatwe.

w zestawie napisanych ikon ma pani 
anioła stróża z mieczem i z krzyżem. 
Jak pani to wytłumaczy?

Od redakcji: Rozmowę z panią Krystyną 
Kuś-Kilichowską  przeprowadzono 12. lipca 
2011 roku w Toruniu. Pani Krystyna przeka-
zała PT Czytelnikom następujące słowa: 

Serdeczne pozdrowienia  
dla Czytelników „Na Oścież” 

Krystyna Kuś-Kilichowska

(ze śmiechem) Miecz na złych, krzyż na do-
brych, którzy się z krzyżem godzą. Ja my-
ślę, że to przedstawienie Anioła Stróża jest 
dużym nawiązaniem do Gabriela. Często 
Gabriel jest mylony z Aniołem Stróżem.
wśród tych ikon jedna mnie absolutnie 
zaskoczyła, mianowicie: matka Boża 
niezawodnej nadziei inaczej zwana 
Jamneńską. Jak pani trafiła do tej ko-
pii?
To nasz ksiądz proboszcz chciał ją mieć, 
a to jest sztuka współczesna, prawda? 
Bałam się co z tego będzie, ale jakoś się 
podobała. Malowałam nawet dwie, jedną 
mniejszą, a drugą większą. Ona mi się 
podoba. Treścią ikony jest przedstawienie 
macierzyństwa, szczególnie szata w zie-
leń wpadająca okrywająca Matkę Bożą i 
Dzieciątko w zieleń wpadająca, sugerująca 
nadzieję, bo zielony to kolor nadziei. Kiedy 
napisałam tę ikonę, proboszcz skwitował: - 
Widać, że Pani ma dzieci, że takie dziecię-

ce rysy uchwyciła. Nie mam nic przeciwko 
ikonom współczesnym. „Święta Rodzina” 
też jest ikoną współczesną. Jest też różnie 
malowana, jedna jest taka malarska, malo-
wana szerokimi plamami na twarzy, a inna 
jest taka bardziej uładzona, w kanonach 
ikony z XIX wieku. 
(Ip): Gdy się patrzy nieraz na obrazy, to 
chrystus jest dzieckiem, a nie ma dzie-
cięcych rysów. 
A to wiadomo. W hodegetriach  Chrystus 
jest w proporcjach dwunastoletniego dziec-
ka. W ikonie jest charakterystyczne to, że 
tu nie ma czasu, nie ma przestrzeni. Tu 
jest wszystko ponadczasowe, dlatego Ma-
ryja może trzymać na kolanach Dzieciątko, 
które ma dwanaście lat. Również anioły są 
malutkie, bo maja mniejsze znaczenie. W 
średniowiecznym malarstwie było tak, ze 
Maryja z Jezusem na tronie była duża, po-
tem święci odpowiednio mniejsi i donato-
rzy (ofiarodawcy, przyp. red.). Mieliśmy za-
wsze wielką radość, gdy konserwowaliśmy 

ołtarze średniowieczne, na których byli 
piętnastocentymetrowi donatorzy. Chcieli 
zaistnieć i kazali umieścić się na obrazie.
Idzie sierpień i 26 sierpnia będzie kolej-
ny dzień matki Bożej częstochowskiej, 
kolejne święto. w pani ikonopisarstwie 
znajdziemy również ikonę matki Bożej 
częstochowskiej. czy ma pani jakieś 
szczególne myśli i uczucia, kiedy po-
wstaje ta postać ikony?
Nie będę ukrywać, że to jest jedna z naj-
bliższych mojemu sercu ikon. Równie bli-
ska jest mi Matka Boża Częstochowska, 
taka bardzo polska, jak i Matka Boża Nie-
ustającej Pomocy. Chciałabym dalej praco-
wać dla Jej większej czci, bo w Polsce ma 
Ona szczególne znaczenie, choćby jako 
Królowa Polski. Ksiądz proboszcz naszej 
sąsiedniej parafii, która jest parafią Matki 
Bożej Królowej Polski, zawsze kiedy dia-
koni kończą u niego praktykę, obdarowuje 
ich ikoną pisaną przeze mnie i to już jest 
taka tradycja. Co roku mi mówi ilu będzie w 
przyszłym roku, żebym się wzięła do robo-
ty. Już mu proponowałam jakieś reproduk-
cje, ale on mówi, że taka ikona napisana, 
to jest zupełnie coś innego. Nie darował 
mi tej roboty nigdy nawet wtedy, gdy dzie-
ci były małe. Ikonę, czy ikony trzeba było 
napisać.

(Ip): Ikona matki Bożej częstochowskiej 
jest przykładem, że trzeba przy pisaniu 
uwzględnić zniszczenia dokonane na 
ikonie. 

Tak i trzeba też umieć wybrać te znisz-
czenia, żeby z kolei nie przesadzić, bo nie 
można wszystkiego namalować i od razu 
zniszczyć, bo to nie ma sensu. Na pewno 
warto podkreślić te nacięcia na policzku, 
jak też charakterystyczną rysę na łuku 
brwiowym Maryi.
ma pani rodzinę. mąż i troje dzieci to 
spore obowiązki. Jak udaje się godzić 
zajęcie zawodowe i obowiązki rodziciel-
skie?

Odpowiem nie wprost. Asystent kościelny 
naszego ślubu, trochę żartując, powiedział, 
że błogosławi nasz związek pod warun-
kiem, że nie przestanę pisać ikon. Rodzina 
rodziną, ale dzieło trzeba tworzyć. Z Bożą 
pomocą jakoś udaje się pogodzić.
Bardzo dziękujemy za poświęcony nam 
czas i za rozmowę
I ja też dziękuję.
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symBOL KLucZem  
DO śwIata wartOścI

Można dostrzegać w obrączce jej 
kształt, kolor, ciężar, próbę złota. Łatwo ją 
wtedy wycenić, kupić czy sprzedać. Ale dla 
człowieka, który w dniu ślubu przyjął ob-
rączkę z ręki ukochanej osoby, będzie ona 
z pewnością czymś więcej – symbolem mi-
łości i wierności małżeńskiej, przedmiotem, 
który nie skupia uwagi na sobie, lecz przy-
pomina o bliskości drugiej osoby i mobilizuje 
do troski o więź ze współmałżonkiem.

Symbole stanowią szczególny rodzaj 
znaków, a bogactwo ich funkcji, możliwości 
i znaczeń nie mieści się w zwięzłych defini-
cjach i precyzyjnych opisach. Co składa się 
na to, że ich udział w wypowiadaniu treści 
duchowych jest niezastąpiony?

Symbole stosowane są w celu przedsta-
wienia tego, co jest niepostrzegalne zmy-
słowo. Posiadają one pierwotne, dosłowne 
i wprost dane znaczenie oraz „drugie dno” 
– nieprzebrany sens, który może podlegać 
wciąż nowej i pogłębiającej się interpretacji. 
Symbol „daje do myślenia” (P. Ricoeur), 
jest rzeczywistością złożoną, stojącą na 
przecięciu różnych zakresów bytu; z jednej 
strony spraw przestrzennych podpadają-
cych pod zmysły, z drugiej niewidzialnych i 
przekraczających czas.

Słowo „symbol” pochodzi od greckiego 
wyrażenia „syn-ballein” – rzucać razem, 
łączyć, zbierać, tworzyć jedno. Symbollon 
– to przedmiot (tabliczka, pierścień) prze-
łamany na dwie części, które łączy się dla 
identyfikacji. Jednakże grecki rdzeń terminu 
„symbol” posiada jeszcze jedno, choć nieco 
odleglejsze znaczenie. Chodzi tu o ideę 
porównywania, oznaczania, wnioskowania, 
zgodnie z którą symbol ma zawsze jakieś 
ukryte odniesienie do głębszej, filozoficznej 
lub teologicznej prawdy.

Symbol skutecznie i wszechstronnie 
oddziałuje na człowieka, sięgając głęboko 

w jego rzeczywistość. Nie tylko uruchamia 
logiczne procesy intelektu, lecz także 
wyzwala energię woli, wzbudza uczucia i 
nawołuje do działania. Protestancki teolog, 
P. Tillich, mówiąc o egzystencjalnej wartości 
symbolu, podkreślił tzw. funkcję otwierania 
i funkcję ukazywania głębi. Jego zdaniem 
symbol religijny nie tylko otwiera przed od-
biorcą nieznane mu przedtem sfery rzeczy-
wistości, ale także otwiera jego samego na 
nieznaną mu głębię własnego bytu. Jeden 
z polskich teologów pisał, że najgłębszym 
źródłem symboliki w kulturze jest prawdziwa 

potrzeba przeżywania wartości duchowych. 
Z przeżywaniem wartości wiąże się, obecny 
w każdym symbolu, element tajemnicy. 
Można mówić tu o tajemnicy najpierw w 
tym znaczeniu, że wartość aktualizuje się w 
symbolu w sposób ukryty, za osłoną materii 
czy zjawiska. Drugie, pełniejsze znaczenie 
tajemnicy zostaje odkryte przez uznanie 
symbolu za sposób wkraczania w świat 
wartości, które szczególnie odpowiadają 
potrzebom człowieka. 

OBraZOwy JęZyK BIBLII
Język Biblii obfituje w obrazy i porów-

nania. W świetle całej historii zbawienia 
symbol jest wyrazem nigdy nie zanikających 
związków między Stwórcą i Jego stwo-
rzeniami.  Całe stworzenie jest obrazem 
Boga. Człowiek wierzący wie, że obraz 
jego samego, podobnie jak obrazy całego 
otaczającego go świata, nabierają sensu 
dopiero w powiązaniu z Bogiem. 

Symbol coś objawia, ale zarazem 
zasłania. Wszystkie obrazy biblijne – np. 
drzewo życia, pasterz i złożony w ofierze 
baranek, woda czy skała są oświetlone 
Pierwowzorem, którego blask odbijają jak 
w zwierciadle, ale jednocześnie są spowite 
mrokami, zakrywającymi Jego bezgranicz-
ność. W tekście biblijnym zawsze pozo-
staje coś do odkrycia, nieustannie można 
zgłębiać jego sens. Warto osobiście podjąć 
ten trud, bo – jak pisał jeden z katolickich 

myślicieli – symbol mówi do mnie, mnie 
daje do myślenia, bo mówi między innymi 
na mój temat.

symBOLe LIturGIcZne
Nie ma liturgii bez symboli – w sposób 

istotny wiąże się ona z formami zewnętrz-
nymi, które odzwierciedlają głębszą rze-
czywistość – spotkanie Boga z Kościołem 
i poszczególnymi jego członkami. Liturgia 
jest bogatym światem znaków: osobowych 
i rzeczowych, akustycznych i optycznych, 
czasowych i przestrzennych. Ks. B. Na-
dolski („Liturgika”) mówi obrazowo, że 
liturgia jest „kosmosem” znaków. Ukazuje 
on poczwórny sens symboli liturgicznych: 
wspominający, uobecniający, zobowiązu-
jący i zapowiadający.

spOtKanIe pOprZeZ ZnaKI
Warto zaangażować umysł i serce, 

aby doświadczyć na sobie mocy działania 
symboli religijnych. W niewielkiej książce 
„Znaki święte” uczy tego R. Guardini: 
„Oto czynisz znak krzyża, czynisz go w 
sposób właściwy. Nie jest to jakiś tam gest 
niezdarny i pospieszny, nie wiadomo co 
oznaczający. Nie! Czynisz należyty znak 
krzyża, powolny, duży, od czoła do piersi, od 
jednego ramienia do drugiego. Czy czujesz, 
jak on obejmuje ciebie całkowicie? Zechciej 
skupić się, jak należy; wszystkie swe myśli i 
całe swe serce zbierz w jedno w tym znaku, 
co idzie od czoła do piersi, od ramienia do 
ramienia. A wtedy odczujesz, iż znak ten 
opasuje ciebie całego, ciało, twe i duszę, iż 
cię ogarnia, udostojnia, uświęca. Czemuż 
to? Bo jest on (...) znakiem zbawienia. Na 
krzyżu Pan nasz odkupił wszystkich ludzi. 
Przez krzyż uświęca człowieka aż do naj-
mniejszej tkanki jego istoty”. Guardini z głę-
boką mądrością prowadzi do zadumy nad 
symbolem, uczy takiego patrzenia, które 
sprawia, że symbol staje się dla człowieka 
coraz bardziej „przezroczysty” i odsłania z 
wolna swoją głębię.

Człowiek, który w procesie wszystko 
obejmującego postępu stał się pozba-
wionym duszy kółeczkiem w ogromnej 
maszynie świata, znów musi poczuć się 
mikrokosmosem i na nowo ożyć. To może 
dokonać się tylko w religio, czyli w ponow-
nym powiązaniu się z Bogiem (M. Lurker 
„Słownik obrazów i symboli biblijnych”). 
W tym przedsięwzięciu obrazy biblijne i 
symbole liturgiczne wyświadczają pomoc 
wręcz nieocenioną.

Jolanta maciołek

DOstrZeGać nIewIDZIaLne  
- o symbolach chrześcijańskich

msza święta ma niewątpliwy rytuał paschy. to jest ofiara Baranka, cierpiącego mesjasza;  
to wyzwolenie i zbawienie, to łaska Boga. Kiedy znajduję chrześcijan, którzy zagubili to odnie-
sienie i już nie rozumieją eucharystii, mówię sobie: to są poganie, oni nie wiedzą, co mówią  
i co czynią podczas mszy, ani też jak bardzo są w niezgodzie z tym, w co podobno wierzą. 

Jean-Marie Lustiger



symBOLe ZŁa

Język tych symboli stwarza aurę tajem-
niczości i wiąże grupę. Jest najkrótszym 
komunikatem, znakiem rozpoznawczym, 
a także elementem agitacji, gdyż może 
wzbudzać zaciekawienie i rodzić pierwsze 
ważne pytania, szczególnie wśród młodych 
ludzi. Niekiedy wybór symbolu poprzedza 
wybór doktryny i rozpoczyna proces odej-
ścia od własnych przekonań - czy innych 
działań zgodnych z oczekiwaniami nadawcy 
komunikatu. 

Do takich symboli o dużym znaczeniu 
ideowym, a także wiążących ogromny ładu-
nek emocjonalny, należą owe amulety i tali-
zmany. We współczesnym świecie fałszywej 
mistyki New Age, w modzie na istnienie grup 
satanistycznych i nowych podkultur, wzrasta 
moda na noszenie amuletów i talizmanów. 
Są one traktowane jako fetysze, tzn. wierzy 
się, że w jakiś niewytłumaczalny sposób 
pomagają one w zdobyciu nieznanej mocy, 
w powiększeniu dóbr materialnych; przy-
noszą szczęście lub wpływają na zdrowie 
człowieka. 

Kościół naucza, że wszystkie praktyki 
magii lub czarów, przez które dąży się do 
pozyskania tajemnych sił, by posługiwać 
się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę 
nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu 
zdrowia - są w poważnej sprzeczności z 
cnotą religijności. Podkreśla przy tym, że jest 
również naganne noszenie amuletów. 

Wprawdzie nauka niewiele mówi o ich 
szkodliwości, nie zna sposobu ich złego 
oddziaływania. Psychologia jednak notuje 
wiele takich zmian. Natomiast egzorcyści 
ostrzegają, że nawet nieświadome noszenie 
tych symboli może prowadzić do udręczeń 
demonicznych. Mogą one wyrażać się np. 
poprzez niepokój i depresje, koszmary sen-
ne, trudności w modlitwie czy niechęć do 
pobożnych czynności. 

Zaangażowanie się w różne formy okulty-
zmu oraz posługiwanie się amuletami może 
być przyczyną rozwinięcia się u pewnych 
osób tzw. zdolności paranormalnych. Dla-
tego należy niszczyć wszystkie talizmany 
i figurki przedstawiające pogańskie bóstwa 
oraz zaniechać praktyk, które mają wymiar 
okultystyczny.

Wielu z nas, nawet ludzi wierzących, 
zapewne nie wiedząc o tym, nosi różnego 
rodzaju emblematy, jako wisiorki, kolczyki, 
czy inną biżuterię. Odrzućmy te symbole, 
które nauka nazywa magicznymi, a Kościół 
„symbolami zła”. W sumie do tej grupy należą 
24 różne emblematy, które często pojawiają 
się w naszym codziennym życiu, natomiast 
nie jesteśmy świadomi ich prawdziwego 

przesłania. 
Może warto byłoby w jakimś cyklu, po kil-

ka sztuk krótko opisać co to są za talizmany i 
amulety, oraz skąd się wywodzą? Na pewno 
większość nie zna ich genezy. 

Bałwochwalstwu i złu trzeba przeciwsta-
wiać się życiem sakramentalnym i kultywo-
waniem cnót religijnych, pamiętając o tym, 
że gdzie jest zabobon, chęć poznania spraw 
zakrytych i zdobycia nadnaturalnych mocy, 
tam nie ma miejsca na prawdziwą wiarę, 

nadzieję i miłość. Pismo Święte nakazuje: 
Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by 
( ) uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie 
i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał 
duchów i widma, zwracał się do umarłych. 
Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, 
kto to czyni (Pwt 18,10-12). Nie będziecie 
sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani 
bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. 
(Wj 20, 23).

wOBs

w naszym życiu otaczamy się wieloma symbolami. wrosły one w naszą świadomość tak, że nie wyobrażamy 
sobie ich braku. w wielu przypadkach, po prostu, ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie. różnego rodzaju 
znaki graficzne pozwalają nam od razu zrozumieć to, co czasem musiałoby być opisane wieloma zdaniami. 
również symbolika wielu naszych gestów jest potrzebna, a czasem nieodzowna. przykładem mogą tu być 
symboliczne znaki języka migowego, czy po prostu nasze pismo. Litera to przecież symbol głoski. Jednak 
symbolem są nie tylko znaki graficzne, ale również figury, pewne przedmioty. nie wszystkie są dobre. niektó-
rym przypisuje się działanie magiczne. należą do nich różne amulety i talizmany. tu jednak nasza świadomość 
jest często niewystarczająca. 

8 7-8/2011 Na Oścież



paraFIaLne wyróŻnIKI
parafia nasza ma dwa 
charakterystyczne symbole 
wyróżniające ją wśród innych 
wspólnot parafialnych. Jeden 
z nich związany jest ściśle 
z powstaniem parafii, drugi 
natomiast symbolizuje nasze 
sanktuarium Bydgoskiej Golgoty. 
są to: pieta i krzyż grecki.
pIeta

Pietà (z włoskiego miłosierdzie, 
litość; z łac. pietas – miłość zgodna z 
powołaniem, w języku polskim pisownia 
pieta). W sztuce to przedstawienie Matki 
Boskiej trzymającej na kolanach martwego 
Chrystusa. Pierwsze przedstawienia rzeźb 
pojawiły się w Niemczech w I połowie XIV 
wieku. W okresie późnego gotyku nastąpiło 
upowszechnienie się tego wizerunku w 
całej Europie. Jedną z najbardziej znanych 
jest Pieta Michała Anioła z bazyliki św. 
Piotra w Rzymie. Pieta jako symbol 
naszej parafii nawiązuje do jej wezwania, 
a zapoczątkował to śp. ks. Zygmunt 
Trybowski. Otrzymał on od ówczesnego 
proboszcza z Fordonu ks. Stanisława 
Grunta kamienną pietę i po odnowieniu 
umieścił w kaplicy – „betlejemce” między 
dwiema brzózkami. Jest z nami cały czas 
do dnia dzisiejszego pod nazwą „białej 
piety”. Na tym wizerunku odwzorowana 
została pieta umieszczona na sztandarze 
parafialnym, oraz na pieczęci naszej 

parafii. Warto dodać, że w chrześcijaństwie 
wschodnim, odpowiednikiem piety 
jest ikona „Nie rozpaczaj po mnie Matko”.

KrZyŻ GrecKI
Krzyż grecki to jedna z form krzyża od 

wieków istniejąca w symbolice różnych 
religii, związanych z czterema stronami 
świata. Krzyż ten to dwie przecinające się 
pod kątem prostym linie, pionowa i pozioma, 
o równych wymiarach. Charakterystycznym 
kształtem krzyża jest znak dodawania  
w matematyce. Dziś jest też znakiem 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 

Do religii chrześcijańskiej został 
wprowadzony około 322 roku przez 
egipskiego mnicha Pachoniusza. 
Symbolizuje uniwersalizm chrześcijaństwa: 
cztery ramiona jako cztery strony świata. 
Linia pionowa obrazuje działanie łaski 
Bożej przenikającą przez linię poziomą -  
działanie człowieka.

W naszym Sanktuarium krzyż jako 
symbol wprowadził autor stacji drogi 
krzyżowej w Dolinie Śmierci, artysta plastyk 
dr Jacek Kucaba. Na każdym krzyżu – 

stacji widnieje 13 takich wizerunków, a cała 
stacja XII zbudowana jest z ponad 700 
takich samych krzyży. Znajdują się one też 
na bramie przy wejściu do Doliny Śmierci, 
a przedstawiają go również wszystkie 
płaskorzeźby upamiętniające martyrologię 
ludzi Ziemi Bydgoskiej. Kilka znajduje się 
też  w świątyni, np w dekoracji ołtarza. 
W sumie w samej tylko Dolinie Śmierci 
znajdziemy ich ponad 900 sztuk.
inne SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Wcale nie znaczy. że w parafii mamy 
tylko te dwa symbole. W chrześcijaństwie 
przecież jest ich znacznie więcej. 
Najważniejszym z nich to symbol krzyża, 
dziś przeważnie z umieszczoną na nim 
pasyjką, czyli wizerunkiem Chrystusa 
ukrzyżowanego. Częstym symbolem jest 
również pierwszy chrześcijański znak – 
ryba. Innymi są: baranek - symbol krwawej 
ofiary Jezusa, czy gołębica – znak Ducha 
Świętego. Symboliczne znaczenie mają 
też wszelkie gesty i czynności, zarówno 
kapłana, jak i wiernych, wykonywane 
podczas liturgii. Symbolem jest też kolor 
szat, wizerunki itd.

Symbolami są również słowa z Biblii jak.: 
Owczarnia, Dobry Pasterz, Winnica, Rola, 
Świątynia, Oblubienica, Amen. Symbolika 
słów ma fundamentalne znaczenie w 
liturgii sakramentów, gdzie stanowi ich 
nieodłączny znak, np.: Ja Ciebie chrzczę w 
Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

KfaD

mInIaturOwy haBIt
Mówi  się, że nie szata zdobi człowieka. 

Szata jednak posiada swą głęboką 
wymowę. W Starym Testamencie płaszcz, 
czyli nic innego jak wierzchnia szata, 
był symbolem Bożych dobrodziejstw, 
opieki Opatrzności, oraz mocy udzielonej 
wybranemu człowiekowi. Szatą w pewnym 
sensie jest również szkaplerz. Też ma 
swoją, choć nieco inną wymowę i jest 
pewnym symbolem.

Słowo szkaplerz pochodzi od łacińskiego 
scapulae, czyli ramiona i oznacza szatę 
kształtem przypominającą ornat rzymski, 
złożoną z dwóch sięgających do stóp 
płatów sukna z wycięciem na głowę, z 
których jeden opada na piersi, a drugi na 
plecy. W tradycji monastycznej stał się 
częścią habitu, służącą początkowo jako 
ochrona habitu (tak jak fartuch), a potem 
wyrażającą ścisłą więź z Maryją. Taki 
szkaplerz noszą zakonnicy karmelici. 

Szkaplerz nosi również wielu ludzi 
świeckich. Szkaplerz przystosowany do 
użytku  świeckich złożony jest z dwóch 
prostokątnych wycinków brązowego 
sukna wełnianego połączonych dwiema 
tasiemkami. Wymiary płatków są w 

zasadzie dowolne. Przeważnie stosuje 
się szkaplerze o wymiarach 3x5 cm Jest 
on niejako pomniejszonym habitem. Na 
obu płatkach jest umieszczony wizerunek 
lub symbol, na jednym Pana Jezusa, na 
drugim zaś Matki Bożej Szkaplerznej. Na 
prośbę górników, którym taki szkaplerz 
szybko się brudził i niszczył w 1910 roku 
wprowadzony został jako forma zastępcza 
medalik szkaplerzny. Jedna strona medalika 
przedstawia Matkę Bożą Szkaplerzną, 
druga Serce Pana Jezusa. Inne wizerunki 
nie zastępują szkaplerza. Wierni noszący 
medalik uczestniczą we wszystkich 
przywilejach duchowych wynikających z 
noszenia tradycyjnego szkaplerza. Należy 
jednak zauważyć, że medalik nie wyraża 

w pełni bogatej symboliki szkaplerza mini-
habitu. Przyjęcie do rodziny szkaplerznej 
może nastąpić jedynie nałożeniem 
tradycyjnego szkaplerza sukiennego.

Szkaplerz jest zatem symbolem, 
którym obdarzyła nas sama Maryja. 
Niektórzy teolodzy porównują go nawet 
pod pewnym względem z relikwiami. W 
swojej istocie jest habitem. Przypomina o 
duchowym związku z rodziną karmelitańską 
oraz Matką Bożą, od której tę szatę 
otrzymaliśmy. Jest pamiątką i widzialnym 
znakiem Jej opieki. Jest wreszcie znakiem 
wyrażającym pragnienie upodobnienia się 
do Niej w czystości, wierności, miłości i 
posłuszeństwie.

Część szkaplerza opadająca na plecy 
podpowiada nam, że trudy, doświadczenia 
i krzyże znosić winniśmy pod opieką Maryi 
z poddaniem się woli Bożej, tak jak Ona to 
czyniła. Część spoczywająca na piersiach 
przypomina, że nasze serce winno bić dla 
Boga i bliźnich, z miłości odrywając się 
od przywiązania do spraw doczesnych 
i wiązać się za pośrednictwem Maryi z 
dobrami wiecznymi.

aDaLBert
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w ŻóŁtych KOsZuLKach
Piątek, 22 lipca to pochmurny dzień, 

choć słońce kilka razy zaczyna się przebijać 
przez chmury otaczające nas od kilku dni. 
Około 10.00 przybywa do naszej świątyni 
około stuosobowa grupa młodzieży, w 
większości w żółtych koszulkach. Z przodu 
emblemat znany nam z Dni Papieskich, z 
tyłu napis „Otwórz się na Bydgoszcz”. 

To grupa stypendystów Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” przebywających na 
obozie w naszym mieście. Chwila modlitwy 
i biorą na ramiona duży drewniany krzyż. 
To jen sam krzyż, który tradycyjnie nosimy 
podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w 
Dolinie Śmierci. Czekają przed kościołem 
umilając sobie czas wspólnym śpiewem. 
Za chwilę dołącza do nich druga taka sama 
grupa. Wyruszają na Bydgoską Golgotę  
niosąc na zmianę ten krzyż. Tak rozpoczęła 

się Droga Krzyżowa, której rozważania 
młodzi sami sobie przygotowali. Jednak 
przed wejściem na Dolinę Śmierci, u 
wrót bramy było trochę historii o tym 
miejscu. Dalej modlitwa w kilku miejscach 
przeplatana odpowiedziami na pytania, 
aż do XII stacji. Tu chwila o znaczeniu 
tego monumentu jako „Bramy do Nieba” 

i po modlitwie „Ojcze nasz” młodzi 
symbolicznie przechodzą przez bramę, a 
tam zaskoczenie. Wszyscy bez wyjątku 
stanęli jak wryci i podziwiali panoramę 
naszych osiedli. Chociaż w tym czasie 
zaczął padać niewielki deszcz, nikogo 
jakoś to nie trwożyło. Na zakończenie 
większość stwierdziła, takiego widoku 
jeszcze nie widziała. Powrót do kościoła. 
Jeszcze wejście do kaplicy na adorację, bo 
to przecież piątek.

Żegnając się, jedna z stypendystek 
powiedziała: - Był to dzień przeżyty bogato, 
zarówno naukowo, jak i historycznie. 
Ponadto mnóstwo wrażeń. A ja piszę to, bo 
byłem, widziałem i słyszałem.

wasz OBserwator

FunDacJa  
DZIeŁO nOweGO tysIącLecIa

Fundacja „Dzieło nowego tysiąclecia” 
kojarzy się wielu z nas z obchodzonym co 
roku Dniem papieskim. w polsce przypa-
da on  w niedzielę przed 16 października 
(dniem wyboru Karola wojtyły na stolicę 
apostolską). Inicjatorem powstania w 
polsce Fundacji był w 2000 roku ówcze-
sny papież, dziś bł. Jan paweł II. 

Fundacja prowadzi wspieranie edu-
kacyjne dotyczące wyrównywania szans 
wśród młodzieży pochodzących z małych 
(do 20 tys. mieszkańców) miejscowości. 
Środki na stypendia uzyskiwane są przede 
wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie 
Dnia Papieskiego. Prowadzona jest wtedy 
zbiórka kościelna w polskich i zagranicznych 
parafiach oraz publiczna na ulicach miast. 

Od 2005 roku Fundację wpisano jako 
organizację pożytku publicznego, więc 
można też na ten cel odpisać 1% podatku, 
oraz przekazać darowiznę od organizacji i 
osób indywidualnych. Stałymi partnerami 
wspierającymi program stypendialny Fun-
dacji są Narodowy Bank Polski, Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich.

Pomoc skierowana jest przede wszyst-
kim dla uczniów szkół gimnazjalnych, oraz 
ponadgimnazjalnych i towarzyszy młodemu 
człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia 
aż do ukończenia studiów, o ile spełnia on 
określone kryteria regulaminowe. Podstawo-
wym kryterium jest średnia ocen - minimum 
4.8, pochodzenie z małej miejscowości, oraz 
trudna sytuacja finansowa. Według regula-
minu przyznawania i realizacji stypendiów 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, jest 
to 70% najniższego wynagrodzenia brutto 

ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Stypendium podzielone jest na dwa pa-
kiety odpowiadające codziennym wydatkom 
uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z 
pakietu socjalnego stypendyści mogą opła-
cić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowa-
nia w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy 
przeznaczają na książki, opłaty za Internet, 

dodatkowe lekcje, zakup instrumentów mu-
zycznych, innych specjalnych przyborów itp. 
Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 
zł (gimnazjum i szkoły średnie), lub do 380 
złotych w szkołach wyższych. 

Program stypendialny obejmuje nie tylko 
pomoc finansową, lecz również formację. 
Stypendyści co roku spotykają się na let-
nich obozach formacyjno-integracyjnych w 
którymś z dużych miast Polski. 

Ubiegły rok - 2010 - był wyjątkowy ze 
względu na dziesięciolecie działalności 

Fundacji. W ramach jubileuszu jako  podzię-
kowanie  2 tys. stypendystów i ich rodzin 
(często pierwszy raz w życiu), oraz Przy-
jaciół Fundacji udało się na czterodniową 
pielgrzymkę na Jasną Górę(19-22 lipca). 
W bieżącym roku, dzięki uprzejmości Die-
cezji i władz miejskich, obóz taki odbył się 
w Bydgoszczy. Przybyło do nas około 1600 
młodych ludzi.

Od 2007 r. organizowane są oddzielne 
obozy adaptacyjne dla maturzystów i stu-
dentów.  Wrześniowe zjazdy absolwentów 
szkół średnich i studentów pomagają tym 
pierwszym  w przygotowaniu się do życia 
w ośrodkach akademickich. Tegoroczny 
obóz odbędzie się w Funce k. Chojnic. Po-
nadto od kilku lat podczas ferii zimowych w 
Warszawie i Krakowie odbywają się obozy 
języka niemieckiego i angielskiego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ciągu 
roku szkolnego stypendyści spotykają się w 
gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimo-
wiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją 
czuwają księża koordynatorzy. 

Podopieczni Fundacji są też zachęcani 
do angażowania się w działania o charak-
terze wolontariatu. Stypendyści podejmują 
się pomocy w domach dziecka, domach 
pomocy społecznej, a także przy parafiach 
czy we własnym środowisku. Fundacja 
w 2000 roku miała 500 podopiecznych, 
natomiast w tym roku z pomocy Fundacji 
korzysta nieco ponad 2500 młodych ludzi.  
Jak widać, nasze ofiary składane na ten cel 
są bardzo dobrze wykorzystywane.
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symBOLe FOrDOnu

prywatne wniesienie 
najświętszego sakramentu…

Już jest sierpień, wakacje trwają, kto 
więc pamięta jeszcze uroczystość Boże-
go Ciała? Chciałabym jednak przywołać 
w naszych umysłach tę uroczystość, aby 
poruszyć drobny szczegół. Gdy procesja 
z Najświętszym Sakramentem obeszła już 
znaczny teren parafi i i stanęła przy czwar-
tym ołtarzu, zbliżył się jej nieuchronny ko-
niec. Zakończono procesję uroczystym Te 
Deum i podczas podziękowań wszystkim, 
którzy uświetnili procesję przenoszono do 
tabernakulum Najświętszy Sakrament w 
naczyniu przykrytym welonem. Może mo-
głaby być w tym czasie cisza, a my klęcząc 
adorowalibyśmy przenoszone Ciało Chry-
stusa. Przed kapłanem szedłby ministrant 
dzwoniąc dzwonkiem. 

Czego uczy nas „prywatne” wynoszenie 
Najświętszego Sakramentu z miejsca cele-
bracji, podczas gdy my, stojąc, słuchamy 
słów podziękowań?

Mogłoby być również tak, że uczestnicy 
mszy świętej przed procesją wyprowadzają 
w adoracji Najświętszy Sakrament na pro-
cesję, a ci, którzy zamierzają uczestniczyć 
w mszy świętej po procesji wprowadzają 
Najświętszy Sakrament do kościoła i np. 
śpiewają „Chwała i dziękczynienie…” pod-
czas chowania Najświętszego Sakramentu 
do tabernakulum. 

Nie pierwszy raz byłam świadkiem takie-
go zakończenia procesji, dlatego postano-
wiłam ten temat poruszyć.

Pierwszy raz o prywatnym wniesieniu 
Najświętszego Sakramentu do kościoła 
od czwartego ołtarza usłyszałam wiele lat 
temu w innej parafi i. Było to zakończenie 
oktawy Bożego Ciała i wokół kościoła usta-
wione były cztery ołtarze. Ksiądz ogłosił, że 
od czwartego ołtarza mamy się rozejść, a 
Najświętszy Sakrament zostanie wniesiony 
do kościoła prywatnie. Co to jest prywatne 
wniesienie? – pomyślałam. Gdy szliśmy z 
procesją wokół kościoła, przy drugim oł-

tarzu zaczął kropić deszcz, przy trzecim 
ołtarzu ksiądz przyspieszył kroku, a potem 
już wszyscy biegliśmy do kościoła, również  
ksiądz z Najświętszym Sakramentem w rę-
kach. Nastąpiła ulewa i to tak mocna, że nie 
można było wyjść z kościoła. Nawet księża 
nie mogli przejść do domu parafi alnego, 
choć był niedaleko. Wszyscy trwaliśmy na 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Prze-
śpiewaliśmy wszystkie znane pieśni i to 
po wiele zwrotek, zmówiliśmy wiele litanii. 
Koło dwudziestej przestało padać i wyszło 
słońce. Świat był odnowiony, my również.

Irena pawłowska

Od redakcji: Rozpisali się nasi PT Czytel-
nicy, podejmując wiele trudnych tematów. 
Dziękujemy im za nadesłane pełne troski 
listy, które przekazaliśmy zainteresowa-
nym. Zachęcamy do dzielenia się swoimi 
uwagami, opiniami. 

LISTY, LISTY, LISTY ...

Symbolem Fordonu jest herb zbudowany 
z tarczy renesansowej w kolorze 
czerwonym. Wewnątrz pola znajduje się 
herb właściwy, symbolizujący pięciolistną 
białą rozetę róży z odchodzącymi między 
płatkami pięcioma zielonymi listkami, 
a wewnątrz umieszczono żółty pręcik 
kwiatu. 

Źródła historyczne podają, że św. 
Wojciech z towarzyszami i zbrojną osłoną 
wyruszył z Gniezna, aby w Wyszogrodzie 
dotrzeć do Wisły. Stąd - rzeką bądź lądem 
wyruszył na północ. W Wyszogrodzie 
biskup poświecił kaplicę, następnie 
w Jeżewie koło Laskowic odprawił Mszę 
św. na pogańskim kamieniu ofi arnym. Głaz 
ten znacznej wielkości (3,5x3,5m) zwany 
jest dziś „biskupim kamieniem”.

Nie wiadomo, czy inicjatywa wyboru 
herbu miasta zrodziła się wśród mieszczan 
fordońskich, w jego samorządzie, czy wójt 
zwrócił się do kancelarii królewskiej z prośbą 
o nadanie go według wzoru kancelarii, bo 
Fordon był miastem królewskim. 

Może inicjatywa należała do kościoła, 
który dla upamiętnienia żywych w dziejach 
Fordonu związków św. Wojciecha z kaplicą 
w Wyszogrodzie z roku 997 - przedstawił 
propozycję herbu miasta. Biskup Wojciech 
pieczętował się różą herbu Poraj.

Aktualnie, herb z aniołem znajduje 
się w kościele św. Mikołaja w Starym 
Fordonie. Również Fordoński Zakład 
Pogrzebowy, kontynuując tradycje 
sięgające średniowiecza, przyjął herb jako 
logo symbolizując w ten sposób tożsamość 
z barwną historią tego regionu i jego 
mieszkańcami. 

marek pawłowski

przypisy: Symbol Fordonu, źródło: 
Wikimedia Commons; Posługiwanie się św. 
Wojciecha herbem „Poraj” udokumentowano 
na stronie siedemnastej „Catalogus 
archiepiscoporum Gnesnensium” (łac. 

katalogu archibiskupów gnieźnieńskich) 
Jana Długosza - w lewym dolnym rogu 
widoczna pieczęć Św. Wojciecha (oznaczona 
strzałką) www.polona.pl, Cyfrowa Biblioteka 
Narodowa BN Polona
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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 od-
działach (na każde życzenie) i od 14.30 
do 15.00 w kaplicy. * saKrament chO-
rych na każde życzenie oraz w każdą śro-
dę podczas mszy św.. * naBOŻeństwa:  
Litania do św. michała archanioła w każ-
dy wtorek o 14.50; nabożeństwo do mB 
nieustającej pomocy - w każdą środę 
o 14.50; Litania chorych i modlitwa za 
służbę zdrowia w każdy czwartek o 14.50; 
nabożeństwo do św. Ojca pio w każdy 
czwartek po mszy św.;  Koronka do miło-
sierdzia Bożego w każdy piątek o 14.50; 
wystawienie i adoracja najświętszego 
sakramentu od wtorku do niedzieli pół go-
dziny przed mszą św. 
ks. Szymon Gołota (kapelan),  
tel. 52 374-33-08  (w Centrum 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 
wezwanie. msZa św. jest w kaplicy św. 
Alberta w każdy wtorek o 12.00 i w każdą 
niedzielę o 14.15. 
ks. Wojciech Retman  (kapelan), tel. 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 

Grupa wsparcIa
Zapraszamy na Mszę Świętą i spotka-

nia Grupy wsparcia dla osób w żałobie, 
które odbywają się w kaplicy Sanktuarium 
Królowej Męczenników Kalwarii Bydgo-
skiej Golgoty XX wieku w Bydgoszczy  
ul. Bołtucia 5. 

Spotkania prowadzą: ks. kapelan Woj-
ciech Retman, psycholog mgr Karolina Ko-
zber. Liczymy na Twoją obecność. 

Spotkania z Mszą Świętą zawsze  
w pierwszą sobotę miesiąca o 11.00).  
W przypadku pytań lub wątpliwości pro-
simy 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

BąDź DOBry JaK chLeB
Jest coś w nas samych, czego 

dotykamy naszą codziennością, co tak 
prędko upływa i na dodatek bezpowrotnie 
- to czas naszego życia. tworzy się 
historia różnych zdarzeń, przeżyć, które 
pragniemy by zostały w naszej pamięci, 
lub wręcz przeciwnie. 

Pragnę cofnąć się do 17 czerwca br., 
kiedy to obchodziliśmy dzień św. Brata 
Alberta Chmielowskiego, do zdarzenia 
miłego i pełnego refleksji. Kim był ten święty, 
że miejsce, gromadzące ludzi nieuleczalnie 
chorych i tak bardzo cierpiących, obrało go 
za swojego patrona?

Bóg tak pokierował Jego życiem, 
że został zakonnikiem i założycielem 
Zgromadzenia Braci Albertynów w Krakowie. 
Główną regułą tego Zgromadzenia było 
naśladowanie Chrystusa dającego się nam 
- jako pokarm - w Eucharystii i dostrzeganie 
w każdym człowieku Chrystusa cierpiącego. 
Cechowała go głęboka pokora serca i 
pełne zawierzenie Bogu, który obdarzył 
go charyzmatem służby ludziom 
najbiedniejszym.

Każdemu trzeba dać jeść, bezdomnemu 
miejsce, a nagiemu odzież. Bez dachu i 
kawałka chleba może on już tylko kraść, albo 
żebrać dla utrzymania życia. Tak brzmiały 
słynne słowa św. Brata Alberta. Chrystusa 
dostrzegał w ludziach znieważanych, 
opuszczonych, najbiedniejszych i 
postanowił poświęcić im swe życie. Trafiał 
do największej ludzkiej nędzy, by dźwignąć i 
ratować z niej osoby i odnawiać obraz Boży 
w ich duszach. Życie św. Brata Alberta było 
całkowitym oddaniem się Bogu poprzez 
łączenie modlitwy z twardym czynem posługi 
bliźnim. Jeśliby cię zawołano do biedaka, 
idź natychmiast do niego – choćbyś był 
w świętym zachwyceniu – gdyż opuścisz 
Chrystusa dla Chrystusa”. Szczególną 
cechą duchowości św. Brata Alberta była 
dobroć serca. Dziś mówi się, że był on dobry 
jak chleb i tą dobrocią trafiał do wielu serc, 
otwierając je na miłość bliźniego. Mówił: 
„Powinno się być dobrym jak chleb, powinno 
się być jak chleb, który dla wszystkich leży 
na stole, z którego każdy może kęs dla siebie 
ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. 

Taki oto człowiek Boży został 
patronem Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, 
założonego przez Brytyjkę Susan Ryder, 
zmarłą dziesięć lat temu, o której się mówiło 
się, że jest kobietą o złotym sercu. Do tej 
szczególnej placówki zgłaszają się ludzie 

nieuleczalnie chorzy lub tacy, których stan 
choroby wymaga stałej opieki lekarskiej. 
W ciągu roku przyjmowanych jest 5 tysięcy 
osób, a liczba potrzebujących ciągle 
wzrasta, zwłaszcza na Oddziale Opieki 
Paliatywnej. Żeby tym rosnącym zadaniom 
sprostać powstał Zespół Opieki Domowej, 
jak i Oddział Opieki Komercyjnej. Chociaż to 
przykre, a bywa niestety tak, że aby przyjąć 
nową osobę, trzeba poczekać na śmierć 
innego chorego.

Dziś w Domu Sue Ryder pracuje 
charytatywnie około stu wolontariuszy, 
którzy pomagają opiekować się chorymi 
i wspierają ich, bo tu leczy się nie tylko 
ciało, ale i duszę. Przede wszystkim zaś 
lekarze i personel medyczny codziennie 
śpieszą im z pomocą, na miarę istniejących 
możliwości. Jak św. Brat Albert, mają oni 
dla chorych miłość w sercu, a całą ufność 
pokładają w Bogu, bo tylko On ma władzę 
nad naszym życiem i tylko On decyduje o 
jego zakończeniu.

17 czerwca w  Sue Ryder odbyły się 
uroczystości odpustowe ku czci św. Brata 
Alberta. Na początku odmówiono różaniec, 
po czym odprawiona została Msza św., 
w której głównym celebransem był ks. 
proboszcz Jan Andrzejczak w asyście ks. 
kapelana Wojciecha Retmana. Podczas 
celebracji na ołtarzu leżały dwa okazałe 
bochny chleba, specjalnie upieczone na 
tę uroczystość. Przyszło tak wiele osób, 
że trzeba było poustawiać krzesła poza 
kaplicą. Licznie przybyli pacjenci, ich 
rodziny, pracownicy Domu, wolontariusze i 
osoby z zewnątrz. Niejedni pacjenci zostali 
przywiezieni z sal na wózkach i można było 
zauważyć szczególną o nich troskę i gesty 
czułości, ze strony wolontariuszy. Po Mszy 
św., aby upamiętnić to wydarzenie, wszyscy 
zostali obdarowani pięknie opakowanymi 
chlebkami, do których dołączone były 
karteczki ze słowami św. Brata Alberta: 
„Bądź dobry jak chleb”. 

Na koniec nastąpiło coś, co na pewno 
utkwi w pamięci każdego uczestnika tej 
uroczystości. Księża wzięli wielkie bochenki 
chleba z ołtarza i podchodząc do każdego 
dzielili się nimi. Był to piękny symbol 
urzeczywistnienia słów św. Brata Alberta, 
który kazał nam być dobrymi jak chleb. 
Przewlekle chorymi, w wielu przypadkach 
całkowicie zdanymi na pomoc innych, 
opiekuje personel medyczny i wolontariusze. 
To ich dobroć i miłość pomaga tym ludziom 
przekraczać tajemniczy moment kresu 
życia. 

Myślę, że teraz kolej na mnie, na ciebie 
i każdego, kto ułamał kawałek chleba i go 
skosztował, czy to w postaci bochenka, 
czy w postaci chleba Eucharystycznego. 
Każdy, kto ma dobre serce jak chleb, też 
powinien być gotowy pomagać tym, którzy 
tej pomocy oczekują i jak patron Sue Ryder 
zobaczyć prawdziwego Jezusa Chrystusa 
w ludziach bezdomnych, najbiedniejszych i 
opuszczonych.

ks. wojciech retman
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BeZpIecZny prZeJaZD (7)

Dróżnik przejazdowy strzeże bezpieczeń-
stwa na przejeździe kolejowym 

Przejazdy kolejowe obsługiwane przez 
człowieka zwane są przejazdami kolejowymi 
strzeżonymi. Obsługuje je dróżnik przejaz-
dowy, a w określonych przypadkach dyżurny 
ruchu lub nastawniczy. Przejazdy te są łatwo 
rozpoznawalne, gdyż wyposażone są w 
rogatki przejazdowe, a popularnym znakiem 
drogowym jest znak ostrzegawczy z „ płot-

kiem’, który informuje nas, że zbliżamy się 
do takiego przejazdu. 

W Polsce, według danych na dzień 31 
grudnia 2010 r., na ogólną liczbę około 13 
tysięcy przejazdów, aż 2712 przejazdów jest 
przejazdami kategorii A – czyli przejazdami 
strzeżonymi przez człowieka.
Jakie kryteria decydują o zakwalifikowa-
niu przejazdu do kategorii przejazdów 
strzeżonych?

Do przejazdów strzeżonych przez czło-
wieka na czas przejazdu pociągu zalicza się 
takie przejazdy, gdy droga przecina więcej 
niż dwa tory główne na szlaku kolejowym 
lub tory, na których odbywają się manewry 
taboru kolejowego polegające na staczaniu 
wagonów, lub gdy przejazdy te nie spełniają 
warunków wymaganych dla przejazdów 
określonych odpowiednimi przepisami.
czy na przejazdach kolejowych strze-
żonych przez człowieka dochodzi do 
wypadków?

Niestety tak. W roku 2010, na takich 
przejazdach, doszło do 18 wypadków, co 
stanowiło 4,2 % wszystkich wypadków 
kolejowych na przejazdach kolejowych 
w Polsce. Statystycznie więc, na co 248 
przejeździe kolejowym w Polsce dochodzi 
rocznie do wypadku. Kto jest winny w takim 
przypadku? Kilka lat temu, gdy rozpoczyna-
no kampanię „Bezpieczny przejazd” na prze-
jazdach, w 97% wypadków na przejazdach 
winni byli kierowcy. Trzy procent winy leżało 

po stronie kolei i w większości przypadków 
była to wina pracowników obsługujących 
przejazdy strzeżone. W roku 2010 dane te 
przedstawiały się następująco; 98,8% winy 
za wypadki na przejazdach ponieśli kierow-
cy, a 1,2 % pracownicy kolei.

profilaktyka i szkolenie?
Już od samej inauguracji kampanii 

Polskie Linie Kolejowe położyły szczególny 
nacisk na szkolenie pracowników obsługu-
jących przejazdy kolejowe. Liczne kursy 
doskonalące w zakresie przygotowania 
zawodowego, pogadanki z zakresu prawi-
dłowej obsługi urządzeń zabezpieczenia 
na przejazdach kolejowych, to podstawowe 
działania pionu instruktorskiego w spółce 
PKP. To także efekt programu kontroli eli-
minujący przypadki używania alkoholu w 
pracy. Dziś można powiedzieć, że o ponad 
połowę zmniejszyła się liczba wypadków za-
winionych przez pracowników kolei. Dlatego 
zbliżając się do przejazdu kolejowego, który 
jest przejazdem strzeżonym pamiętajmy, że 
dróżnik kolejowy, podobnie jak saper, może 
się pomylić, zasłabnąć i nie zdążyć w porę 
opuścić drągów przejazdowych. Zachowaj-
my, więc szczególną ostrożność na tych 
przejazdach jak w każdym innym miejscu 
na drodze. (cdn)

włodzimierz Kiełczyński

nIewIDOmI na GOLGOcIe
Pewnego czerwcowego dnia otrzyma-

łem informację z prośbą, by oprowadzić, 
opowiedzieć i pokazać grupie młodzie-
ży naszą Dolinę Śmierci i replikę Całunu 
znajdującą się w kaplicy parafialnej. Niby 
zwyczajna rzecz, jednak okazało się, że 
grupa składała się z młodzieży słabo, oraz 
niewidzącej z bydgoskiej placówki szkol-
no-wychowawczej. Miałem dylemat, jak 
pokazać niewidomym coś, czego faktycz-
nie nie zobaczą. Nie wszystko przecież da 
się opowiedzieć, nie pokazując jednocze-
śnie. Jak więc, tak trudne dla widzących, 
miejsca pokazać niewidomym? 

W umówionym dniu, 17 lipca br. przyby-
ła zapowiedziana grupa 15 młodych ludzi 
z dwiema wychowawczyniami. Weszliśmy 
najpierw do kaplicy, i tym, którzy choć tro-
chę widzieli pokazałem Całun. 

Po wyjściu, tak jak umiałem, opowie-
działem im co to w ogóle jest i każdemu 
niewidzącemu z osobna jak na manekinie 
pokazałem, jak wówczas zawijano zmar-
łego w całun. Na szczęście po pierwszym 
„pokazie” inni widzący mi w tym poma 
gali. 

Drugim punktem naszej wędrówki był 
grób ks. Zygmunta. Tam mówiłem, że 
na krzyżu jest figura Chrystusa w geście 
zmartwychwstania. Cóż z tego kiedy wie-
lu pytało jak wygląda zmartwychwstały 
Jezus? Nie było innej rady. Trzeba było 
wejść z nimi na płytę grobu i każdy z 
osobna dotykiem „oglądał” figurę. Wszy-
scy stwierdzili, że teraz mają pojęcie o ge-
ście zmartwychwstania Jezusa. Ponowiły 
się kolejne pytania dotyczące Całunu o to, 
czy są na nim kontury twarzy Jezusa, śla-
dy zarostu itp. 

Następnie wyruszyliśmy w dalszą drogę 
do Doliny Śmierci, którą również oglądano 
przez dotyk. Zdziwiło mnie, jakie oni mają 
w palcach wyczucie, jak szybko i dokładnie 
potrafią słownie opisać to, czego dotykają. 
Stwierdziłem również, że bardzo dobrze 
orientują się w przestrzeni. Wystarczy im 
krzyż stacji na kalwarii otoczyć palcami i 
znają prawie dokładnie jego wymiary. 

Wchodząc na bruk, zaraz po pierw-
szych krokach stwierdzili, że kamienie są 
nieobrobione. Na obelisku kamiennym po-
trafili odczytać napis. „Zmierzyli” wielkość 

symbolicznych mogił, wielkość ich krzyży, 
ba nawet jeden z nich policzył je po swoje-
mu. Wystarczyło mu „zmierzenie krokami” 
pięciu mogił i odpowiedź na pytanie na jak 
długim odcinku występują. 

Byli też bardzo zainteresowani XII Sta-
cją Kalwarii Bydgoskiej, tzw,. „Drogą do 
nieba”. Swoimi czujnymi palcami obej-
mowali dookoła krzyże pytając, ile jest 
warstw i prawie natychmiast mieli w miarę 
dokładne wyobrażenie w wymiarach. 

Kompletnym zaskoczeniem dla mnie 
była szybkość czytania tablicy palcami - 
wręcz coś niesamowitego. 

Na zakończenie tej relacji muszę stwier-
dzić, że była to ważna lekcja, zarówno dla 
tych młodych ludzi, jak i dla mnie. Że-
gnaliśmy się „do zobaczenia następnym 
razem”, a do autobusu chcieli pójść aż 
na ul. Akademicką, by trochę „zobaczyć” 
Fordon.

wasz OBserwator
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

uZupeŁnIanKa  
waKacyJna 

(OPRaCOWaŁ KFaD)

1 H E T A
2 K Y O G
3 A R N T
4 K A E K
5 Ż A R M
6 K L E R
7 J U E R
8 P O I E
9 J A E L

10 M A R A
11 D R N A
12 O R K I
13 K O T A
14 E U J A
15 K A D A
16 S Z K A
17 W N K A
18 K L O T
19 S E A L

ZnacZenIe wyraZów 
[1] Gdy podana z mlekiem to bawarka 
[2] Specjalista od psów [3] Bezczelny 
bufon [4] Piesek Anielki z noweli Prusa 
[5] Wojskowy policjant [6] Dawniejszy 
muzyk grający w lokalach [7] Oprawia 
kamienie szlachetne [8] Mieć „zielone ...”  
[9] Cymbalista z „Pana Tadeusza” [10] 
Matka prosiąt [11] Lekki pojazd szyno-
wy [12] Harmonijka ustna [13] Niewielki 
okręt wojenny [14] Europa razem z Azją 
[15] Typ wodospadu [16] gałgan do wy-
cierania kurzu [17] Pociecha babci [18] 
Skarb rodowy [19] Sąsiad Gambii i Mali.

Wpisz brakujące litery do diagramu. Te 
z wyróżnionych pól dadzą rozwiązanie, 
które należy nadsyłać na adres redakcji 
lub włożyć do skrzynki „Poczty parafial-
nej” do 11. września 2011 r. Losujemy 
nagrodę niespodziankę. 

Hasło uzupełnianki brzmiało: „prO-
waDź  nas  JanIe  pawLe  II”. Na-
grodę otrzymuje teresa mrozowska 
zam. w Bydgoszczy, ul. Konf. Barskich 
3. Gratulujemy - nagroda czeka w za-
krystii.

Takie misie
Kochane Dzieci!
Witam Was wakacyjnie! Jak spędza-

cie wolny czas? Ja właśnie odpoczywam, 
wygrzewam się w słońcu, którego dawno 
nie widziałem i postanowiłem do Was 
napisać!

Czy wiecie co to jest symbol? Naj-
łatwiej opowiedzieć to na przykładzie. 
Symbolem chrześcijaństwa jest ryba. 
Wiedzieliście to? Czasem, na samocho-
dach można zobaczyć takie rybki. Taka 
naklejka oznacza, że właściciel samo-
chodu jest chrześcijaninem. Rybka, którą 
przykleił do swojego auta, mówi nam coś 
o nim, czyli coś symbolizuje. W dawnych 
czasach, chrześcijanie poznawali się po 
znaku ryby. Czy wiecie dlaczego właśnie 
ryba? Ryba symbolizuje Pana Jezusa, 
ponieważ po grecku ryba to Ichthys, a od 
liter tego słowa tworzy się takie zdanie: 
Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel.

Pisałem Wam kiedyś także o innych 
symbolach. Pamiętacie? W Adwencie 
wspominałem, że świeca roratnia sym-
bolizuje Matkę Bożą, a na Wielkanoc 
pisałem o znaczeniu tego, co wkładamy 
do święconki.

Chciałbym Was prosić, żebyście 
przysłali do Redakcji rysunki, na których 
zamieścicie rybę – symbol, który dziś 
razem poznaliśmy. Niech ona nie będzie 
taka, jak ta na samochodzie – użyjcie 
wyobraźni!

Zagadka, którą dla Was przygoto-
wałem też mówi o symbolu. Jak zako-
lorujecie pola, według opisu, Waszym 
oczom ukaże się jeszcze jeden symbol 

KrOpKOGram Oto kolejna zabawa z „Kropkogra-
mem”. Za pomocą zaszyfrowanego 
alfabetu odgadnijcie wyrażenie, które 
kryje się pod zaszyfrowanymi litera-
mi. Termin nadsyłania rozwiązań do  
11. września 2011 r.  Nadsyłając roz-
wiązanie, podajcie swój adres i ko-
niecznie napiszcie ile macie lat. Na 
autora poprawnego rozwiązania czeka 
nagroda - niespodzianka.
Rozwiązanie „KropkoGramu” brzmiało: 
„prOcesJa”. Nagrodę otrzymuje: Jo-
anna Ossowska, zam. w Bydgoszczy 
przy ul. Konf. barskich 3. Nagroda czeka  
w zakrystii.

uKryty symBOL

chrześcijaństwa. 
Pozdrawiam Was bardzo słonecz-

nie! 
rumianek

Zadanie: Pomalujcie na dowolny kolor 
następujące pola: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 
42, 43, 44, 47 i 48. Pola, które pozostaną 
niezamalowane utworzą obrazek-sym-
bol, który będzie rozwiązaniem zagadki. 

R o z w i ą z a n i e  r e b u s u  b r z m i a ł o :  
„waKacJe”. Prawidłowe rozwiązanie na-
desłali emilia i tomek Balinowscy, zam 
w Bydgoszczy, przy ul. altanowej 34  
i  oni otrzymują nagrodę, która czeka  
w zakrystii.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48
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FunDacJa  
„wIatraK”

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

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

tel. 48 52 323-48-10, fax 323-48-11
W ramach Fundacji „Wiatrak” dzia-
łają:  Centrum Kultury Katolickiej 
„Wiatrak”; Poradnia „Wiatrak”; Klub 
Integracji Społecznej „Wiatrak”; 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Wia-
trak”; Parafialny Klub Sportowy 
„Wiatrak” (kontakt poprzez Funda-
cję)
Konto bankowe Fundacji „wiatrak” 
49 1320 1117 2045 5859 2000 0003
Fundusz Budowy  
Domu Jubileuszowego 
06 1320 1117 2045 5859 2000 0001

Kompendium (62)

pytania i odpowiedzi

Żyjemy w czasach Ducha Świętego, 
który prowadzi i ożywia Kościół. W naszych 
czasach otrzymaliśmy wspaniały dar życia 
ludzi świętych, którzy swoją postawą i mi-

łością szczególnie jednoczyli Kościół. Jan 
Paweł II znajdował źródło dobra w każdym 
niemal sercu i do tego dobra się odwoływał. 
Nie nadskakiwał lecz pouczał i wymagał. 

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

DZIaŁ DruGI

wyZnanIe wIary chrZeścIJańsKIeJ (54)
rozdział trzeci

„wIerZę w Ducha śwIęteGO”
 „wierzę w święty Kościół powszechny”

Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa,  
świątynia Ducha Świętego

159. Dlaczego Kościół nazwany jest świątynią Ducha świętego?
Ponieważ Duch Święty mieszka w Ciele, którym jest Kościół: cały w jego Głowie i cały 
w poszczególnych członkach, i buduje Kościół w miłości przez słowo Boże, sakramenty, 
cnoty, charyzmaty.
czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch święty 
dla członków chrystusa, dla ciała chrystusa, którym jest Kościół (św. augustyn)
160. czym są charyzmaty?
Charyzmaty są specjalnymi darami Ducha Świętego udzielonymi poszczególnym wiernym 
dla dobra ludzi, ze względu na potrzeby świata, w sposób szczególny w celu budowania 
Kościoła. Do pasterzy Kościoła należy rozeznawanie charyzmatów. (cdn.)
 Źródło: „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”, Jedność, Kielce 2005

cO OZnacZa DLa mnIe  
treść przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu  

Kościoła Katolickiego (KKKK)?

Sierpień przywołuje w nas wiele wspo-
mnień i ze względu na to określany jest 
„miesiącem patriotycznym”. Już pierwszego 
dnia tego miesiąca obchodzimy rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Dniem szczególnym jest jednak 15 
sierpnia. Obchodzimy wówczas jedno z 
trzech świąt narodowych, mianowicie Święto 
Wojska Polskiego. Jest ono związane z 
bitwą warszawską z 1920 r. w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej często określanej 
„Cudem nad Wisłą”. 

Święto ustanowił minister spraw wojsko-
wych Stanisław Szeptycki w 1923 r. Wojsko 
Polskie od odzyskana niepodległości 11 
listopada 1918 r. w swoich znakach, na-
zwach, ceremoniale i wewnętrznej struktu-
rze podkreślało swój historyczny rodowód 

i swą tradycję, rozumianą jako trwanie 
państwa oraz ciągłość istnienia jego zbroj-
nego ramienia. Kultywowanie tradycji oręża 
polskiego było wówczas jednym z istotnych 
czynników integrujących armię oraz umac-
niało jego więzi ze społeczeństwem. 

Szczególnym tego przykładem były 
święta wojskowe, uroczyście obchodzone 
w armii II Rzeczypospolitej. Święto zostało 
zniesione w 1947 r., ówczesne władze bo-
wiem ustanowiły Dzień Wojska Polskiego 
12 października na pamiątkę bitwy I Dywizji 
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki pod 
Lenino. 

Po upadku komunizmu i zmianach 
ustrojowych w 1992 r. obchodzenie Święta 
Wojska Polskiego przywrócono na dzień 
15 sierpnia. 

Celebrowanie ważnej dla Polaków rocz-
nicy patriotycznej pokrywa się ze świętem 
kościelnym Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, potocznie nazywanym Świę-
tem Matki Boskiej Zielnej, gdyż łączone jest 
ze świętem plonów. 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny jest  jednym z kościelnych świąt 
nakazanych, to znaczy, że należy w tym 
dniu uczestniczyć we Mszy świętej i obcho-
dzone jest w Kościele katolickim na całym 
świecie. 

Związane jest ono z wiarą, że Matka 
Boża nie umarła śmiercią naturalną, ale  
z duszą i ciałem została wzięta do nieba.

Joanna ratajczak

15 sIerpnIa 

Odwoływał się do mądrości ukrytej w sercu 
każdego człowieka. Dzisiaj się ludziom 
nadskakuje i spłyca się wszelką głębię 
ludzkiego ducha do gry pożądań, swawoli 
i wesołości, mniema się, że wszystko co 
poważne i głębokie trzeba robić szybko, bo 
ludzie się nudzą. Nawet księża odprawiający 
liturgię myślą, że musi być krótko, bo ludzie 
się niecierpliwią. W ten sposób ujawnia 
się myśl takiego kapłana sprawującego 
liturgię, że ludzie ci zjawili się w kościele z 
obowiązku i chcą go jak najszybciej mieć 
za sobą. Tymczasem ludzie cieszą się gdy 
msza jest celebrowana z czcią należną 
Bogu, gdy całość przebiega uroczyście i 
ma znamiona wspaniałego świętowania. 
Ostatnio odwiedziła mnie znajoma, która 
mieszka w innej parafii i przyjechała do 
naszej parafii na codzienną mszę świętą. 
Powiedziała mi: „U was zawsze msza święta 
sprawowana jest z należytym szacunkiem, 
celebrowana jest każda jej część, zawsze 
macie tłumaczone słowo Boże - lubię tu do 
was przyjeżdżać. Myślę, że jest z tym tak, 
jak z dobrem w sercu każdego człowieka, 
którego znajdował, i do którego odwoływał 
się Jan Paweł II.

Irena pawłowska

Czapka rogatywka, rok 1919
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pOGrZeB KsIęDZa prOBOsZcZa
26 grudnia 2002 roku, w mroźny świą-

teczny dzień, trumna ze ciałem ks. Probosz-
cza Zygmunta Trybowskiego przeniesiona 
została z plebanii do kaplicy. Wartę honoro-
wą przez cały czas pełniła Parafialna Straż 
Marszałkowska wspomagana przez harcerzy 
ze Szczepu „Ad Astra”. Do późnych godzin 
wieczornych tłumy parafian żegnały swego 
kapłana i budowniczego kościoła. 

Po południu ks. Zbigniew Zimniewicz, 
jako wikariusz prymariusz zwołał nadzwy-
czajne zebranie Sejmiku Parafialnego, by 
omówić sprawy związane z organizacją 
pogrzebu. Największym problemem wyda-
wało się prawne usankcjonowanie miejsca 
pochówku wyznaczonego przez Zmarłego 
(przy kościele, przyp. red.). Jednak po 
wizycie w Urzędzie Miasta okazało się, że 
sprawa była wcześniej uzgodniona i czekała 

tylko na podpis po Jego śmierci. Kilku męż-
czyzn przygotowało mogiłę we wskazanym 
miejscu. Cegły do jej umocnienia pochodziły 
z rozebranej tymczasowej kaplicy. Ostatnie 
prace przy mogile wykonywano w deszczu. 
Zmiana aury, jak i wysoka temperatura w 
kaplicy z uwagi na obecność wielu osób 
żegnających Zmarłego  spowodowały, że 
trumnę trzeba było przewozić na noc do 
chłodni.

30 grudnia trumnę przeniesiono do 
kościoła, a tam przy wypełnionej po brzegi 
świątyni odprawione zostały Nieszpory i 
Msza św. w intencji Zmarłego. Celebracjom 
przewodniczył ks. bp Bogdan Wojtuś. 31 
grudnia, w wigilię urodzin Zmarłego Bóg 
wyznaczył dzień Jego pogrzebu. Uroczysto-
ści pogrzebowe, którym przewodniczył ks. 
abp Henryk Józef Muszyński Ordynariusz 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczęły się 
w kościele o 11.00. W asyście Celebransa 
uczestniczyli: ks. bp Bernard Szlaga Ordy-
nariusz Diecezji Pelplińskiej i jednocześnie 
kolega kursowy Zmarłego z seminarium, ks. 
infułat Stanisław Grunt, który jako proboszcz 
parafii pw. św. Mikołaja w Fordonie przyjmo-
wał u siebie ks. Zygmunta, gdy powstawała 
nasza parafia, ks. dziekan Przemysław 
Książek, oraz siostrzeniec zmarłego ks. 

Marek Trybowski. W uroczystości żałobnej 
uczestniczyło ponad 280 kapłanów z różnych 
stron kraju, wiele sióstr zakonnych, rodzina, 
oraz delegacje parafii bydgoskich i tych, w 
których Zmarły pracował. Po nabożeństwie 
żałobnym i Mszy św. nastąpiło odprowa-
dzenie do grobu. Trumnę nieśli panowie ze 
Straży Marszałkowskiej. Nad grobem poże-
gnali Zmarłego prezydent miasta Konstanty 
Dombrowicz, Przewodnicząca Rady Miasta 
Felicja Gwincińska, a w imieniu parafian 
Edward Niedbalski. Odczytano też telegramy 
od bpa Stanisława Gądeckiego, oraz bpa 
Mariana Przykuckiego, tego który erygował 
naszą parafię. 

Ks. Zygmunt spoczął obok świątyni którą 
wybudował, tj. w miejscu, które wybrał za 
życia. Jego mogiłę pokryły liczne wieńce i 
wiązanki kwiatów. Uczestnicy ceremonii po-
grzebowej wracali do domów z pamiątkowym 
obrazkiem z wizerunkiem Piety, fotografią 
ks. Zygmunta i Jego umiłowanym „Aktem 
zawierzenia” - szczególną modlitwą do Matki 
Bożej ułożoną przez Sługę Bożego kard. S. 
Wyszyńskiego. Wierzymy, że wstawia się za 
nami powtarzając Panu swoje „... a mnie się 
tak marzy …” (cdn)

KfaD

mIchaŁ aDam nycZ
Michał Adam Nycz urodził się 2 czerw-

ca 1909 r. w Krakowie. Był synem Micha-
ła Franciszka Nycza i Władysławy z domu 
Składziej. Ojciec jego był prawnikiem, pra-
cował w okresie międzywojennym jako rad-
ca prawny w Związkach Zawodowych Okrę-
gu Małopolskiego. Młody Michał zdobywał 
w domu wykształcenie z zakresu Szkoły 
Powszechnej. Uczyli go wynajęci nauczy-
ciele wyłącznie w języku polskim z dodat-

kową nauką niemieckiego, a tylko egzamin 
końcowy zdawał przed komisją szkolną. 

Maturę zdał również w Krakowie i roz-
począł studia na Uniwersytecie Jagielloń-
skim na Wydziale Historii. Równolegle ze 
studiami kończył kursy archiwistyczne. W 
1933 roku ożenił się z Zofią z Baranow-
skich, również pracownicą Wydziału Historii 
UJ. Pochodziła ona z Mazowsza, z rodziny 
ziemiańskiej (niektóre źródła podają szla-
checkiej). Ojciec, jeszcze przed jej zamąż-
pójściem zapisał jej willę w Chomiczówce 
(dziś Warszawa, osiedle na Bielanach). 

W roku 1936 rodzina Nyczów przybyła 
do Bydgoszczy i zamieszkała przy ul. Jana 
Kazimierza. Michał Nycz znał się z ówcze-
snym prezydentem Bydgoszczy i z dyrek-
torem Biblioteki Miejskiej Witoldem Bełzą. 

Początkowo Michał podjął pracę w Urzę-
dzie Miasta jako archiwista miejski, jednak 
od 1937 roku Witold Bełza zatrudnił go w 
Bibliotece jako swego zastępcę i główne-
go archiwariusza miejskiego. Zajmował 
się między innymi opracowaniem nauko-
wym dokumentów królewskich w zbiorach 
Biblioteki Miejskiej. Dzięki znajomościom 
na Uniwersytecie Jagiellońskim pozyskał 
stamtąd kilkadziesiąt starych duplikatów 
przywilejów królewskich dla miasta, których 
w zbiorach bydgoskich nie było. Współre-
dagował także „Przegląd Bydgoski”, pisy-
wał rozprawy naukowe. Wydał też broszu-
rę „Bromberg nie jest niemiecki – dowody 
polskości”. Równocześnie opracowywał 
audycje do Polskiego Radia i pisał artykuły 
do lokalnej prasy wykazując niezbicie pol-
skość tych ziem w oparciu o dokumenty hi-
storyczne. Nyczowie opracowali też jeden 
z największych i najciekawszych zbiorów 
autografów w Polsce, który istnieje do dziś.

Już w sierpniu 1939 roku, w obliczu 
zbliżającej się wojny, Michał wysłał żonę z 

dzieckiem do Chomiczówki. Tam przewiózł, 
czy też polecił przewieźć wiele cennych 
dokumentów historycznych, dzięki czemu 
ocalały. Stało się to później bezpośrednią 
przyczyną jego śmierci. Aresztowany, nie 
wydał hitlerowcom kryjówki, a ci zapewne 
nie wiedzieli, że żona ma gdzieś dom zapi-
sany na swoje panieńskie nazwisko. Zginął 
z rąk Gestapo 15 października 1939 roku 
rozstrzelany Dolinie Śmierci w Fordonie. 

W roku 1947 rozpoznany został pod-
czas ekshumacji przez osoby znające 
go osobiście i pochowany na Cmen-
tarzu na Wzgórzu Wolności. Osierocił 
żonę i kilkumiesięczną córeczkę Monikę. 

Po wyzwoleniu, żona Zofia, prze-
kazała do Biblioteki Miejskiej w Byd-
goszczy zbiory zdeponowane w Otwoc-
ku, a sama zamieszkała w Krakowie.  

W hallu Biblioteki przy Starym Ryn-
ku w Bydgoszczy znajduje się tablica pa-
miątkowa z popiersiem Michała Nycza. 

Dziś wnuk Paweł, jeden z sy-
nów Moniki mieszka w USA, a dru-
gi Piotr wraz z matką w Krakowie. 

KfaD

Od autora: Po aresztowaniu Nycza dopro-
wadzono go do obozu na Jachcicach, gdzie 
przebywał w celi razem z prezydentem miasta 
Barciszewskim i jego synem, oraz z ks. Konop-
czyńskim, proboszczem parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Ks. Konop-
czyński odzyskał wolność nieco wcześniej, zaś 
pozostałych zabrano z celi 15 października 1939 
roku. Stąd pewnie niektórzy historycy twierdzą, 
że być może Barciszewski też zginął w Dolinie 
Śmierci, choć nie ma na to żadnych dowodów.

Materiały źródłowe: Fragmenty informacji od 
syna (wnuka) Pawła z USa, Wspomnienia ks. 
Konopczyńskiego z Kalendarzy Bydgoskich, 
różne fragmenty kronikarskie dot. Biblioteki Miej-
skiej.

Ludzie z pomnika (151)

O mojej parafii (76)



4 czerwca 2011
Szymon Bogucki  

ur. 28.02.2011
12 czerwca 2011 
Victoria Adamska  

ur. 15.11.2010
Szymon Paduszek  

ur. 24.02.2011 
Patrycja Górny  
ur. 9.04.2011

Oliwia Silkowska  
ur. 24.03.2011

Paweł Kaczmarek  
ur. 25.02.2011

Roma Anastazja Kreft  
ur. 8.04.2011

Mikołaj Marcel Zwierz  
ur. 15.04.2011

Weronika Meller  
ur. 14.02.2011

19 czerwca 2011 
Dominik Mrugowski  

ur. 24.04.2011
26 czerwca 2011 

Stanisław Sarnowski  
ur. 30.01.2011
Patryk Ortel  

ur. 19.05.2011
Wiktoria Małgorzata Walukie-

wicz  
ur. 21.02.2011
Marta Czarra  
ur. 18.01.2011

Marcel Matuszak  
ur. 19.01.2011

Nadia Wiktoria Szapańska  
ur. 20.04.2011

Michał Jakub Górski  
ur. 18.03.2011

Barbara Karpińska  
ur. 7.02.2011

Kamil Sebastian Andrzejewski  
ur. 13.06.2008

Marcelina Marciniak  
ur. 2.05.2011
2 lipca 2011 

Ingrid Eva Michalak  
ur. 14.12.2010

Patryk Dariusz Połulich  
ur. 20.04.2009

Patrycja Marianna Połulich  
ur. 24.11.2006
6 lipca 2011 

Eliza Weronika Kwiatek  
ur. 21.05.2010
9 lipca 2011 

Piotr Szymon Zdeb  
ur. 9.07.2010

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 od-
bywa się zawsze przed Chrztem 
św. w sobotę po Mszy św. o 18.30. 
Najbliższe terminy Chrztu św.:  
14, 28 sierpnia oraz 11 i 25 wrze-
śnia 2011 r.
saKrament maŁŻeństwa 
Osoby pragnące zawrzeć związek 
małżeński powinny zgłosić się do 
Biura Parafialnego celem ustale-
nia terminu ślubu i spisania proto-
kołu na 3 miesiące przed ślubem. 
pOGrZeB 
Przy zgłoszeniu należy przedło-
żyć odpis aktu zgonu z USC.

wyraZy  
wspóŁcZucIa

Elżbiecie Ratuszyn - naszej pani 
kościelnej - z powodu śmier-
ci małżonka Leona składamy 
srdeczne wyrazy współczucia

redakcja

10 lipca 2011 
Iga Michalina Knop  

ur. 9.01.2011
Wojciech Trzecieliński  

ur. 5.12.2010
Bartosz Tadeusz Kawka  

ur. 11.07.2010
Weronika Grażyna Stubińska  

ur. 8.06.2011
Marta Miler  

ur. 30.08.2010
24 lipca 2011 

Oskar Kozielec  
ur. 14.06.2011

Patrycja Weronika Gajewska  
ur. 12.04.2011

Maya Ewa Brailsford  
ur. 11.04.2011

Anthony Andrzej Brailsford  
ur. 10.01.2009

Danuta Anna Chojnacka  
ur. 12.02.2011

śluby 
ślubuję ci miłość,  

wierność i uczciwość  
małżeńską

4 czerwca 2011 
Marian Edmund Hapka 
Agnieszka Kwiatkowska

11 czerwca 2011 
Marek Andrzej Przybylski 

Justyna Kurdynowska 
17 czerwca 2011 

Piotr Grzegorz Lotocki 
Agnieszka Wróblewska

18 czerwca 2011 
Dominik Grzegorz Gotowicki 

Marta Paulina Musiał
Piotr Aranowski 

Agnieszka Kowalczyk
Marcin Barczyński 
Marta Suchomska

Rafał Grajek 
Beata Łuczyńska

Sławomir Paweł Kleśny 
Anna Kluskiewicz
Karol Czerwiński 

Maria Anna Roguszka
23 czerwca 2011 

Łukasz Kazimierz Daroszewski 
Marta Kulesza

24 czerwca 2011 
Marcin Maciej Karge 
Renata Anna Iwicka
25 czerwca 2011 

Krzysztof Czaj 
Małgorzata Kocieniewska
Robert Michał Murawski 
Milena Justyna Ćwierlej

1 lipca 2011 
Ryszard Pukas 

Urszula Gumińska

Filip Rudowicz 
Agnieszka Władysława Dryglas

2 lipca 2011 
Rafał Babaczyk 

Marta Karolina Zarzeczna
9 lipca 2011 

Radosław Stubiński 
Izabela Górecka

Mateusz Zbigniew Kołdun 
Marta Teresa Łapińska

15 lipca 2011 
Mikołaj Michał Misiak 

Małgorzata Pawlikowska
16 lipca 2011 

Dariusz Begiert  
Wioleta Białas
22 lipca 2011 

Jakub Wojciech Chojnacki 
Marta Elżbieta Hertmanowska

23 lipca 2011
Kacper Wojciechowski 
Aleksandra Anna Wilk

30 lipca 2011 
Łukasz Wernicki  
Kamila Paszkiet

Leon Ratuszyn  
ur. 5.10.1942 zm. 7.06.2011

Stefan Kozłowski  
ur. 17.08.1924 zm. 17.06.2011

Marianna Chudobińska  
ur. 8.12.1925 zm. 20.06.2011

Urszula Lewandowska  
ur. 28.03.1935 zm. 21.06.2011

Mieczysław Olejnik  
ur. 14.06.1924 zm. 21.06.2011

Zbigniew Grudzka  
ur. 13.08.1954 zm. 21.06.2011

Amelia Graczyk  
ur. 29.06.2011 zm. 30.06.2011

Bartosz Prondzinski  
ur.30.06.2011 zm. 30.06 2011

Ludwika Zabielska  
ur. 1.03.1936 zm. 1.07.2011

Maria Kamińska  
ur. 18.10.1953 zm. 7.07.2011

Andrzej Siódmiak  
ur. 13.07.1952 zm. 19.07.2011

Kacper Michalski  
ur. 20.07.2011 zm. 20.07.2011

Edmund Stawski  
ur. 26.04.1939 zm. 21.07.2011

Henryk Wiśniewski  
ur. 6.07.1928 zm. 23.07.2011

Zenon Górski  
ur. 25.11.1922 zm. 27.07.2011

Z ksiąg parafialnych  
30 lipca 2011 r. 

spisał Krzysztof D.

wspOmnIenIe

1. lipca 2011 roku zmarła nasza 
parafianka pani Ludwika Za-
bielska. Była aktywną członki-
nią Chóru Parafialnego, a dziś 
Stowarzyszenia Muzycznego 
„Fordonia”. Mieszkała na Przy-
lesiu i wielokrotnie miałem oka-
zję ją spotykać. Pozostanie w 
mojej pamięci jako pogodny  i 
zawsze uśmiechnięty człowiek.  
Z pewnością będzie nam Jej 
brakowało. 

Fred



17.06 - odbył się doroczny odpust w kaplicy Domu Sue Ryder ku czci 
św. Brata Alberta Chmielowskiego. Niech zawołanie „Bądź dobry jak 
chleb” towarzyszy częściej naszemu życiu (więcej na str. 12).
23.06 przypadała doroczna uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - Boże 
Ciało. Po Mszy św. o 8.30 wyruszyła procesja eucharystyczna trady-
cyjną trasą, ulicami: Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta i 
Wańkowicza.
24.06 podczas Mszy św. o 18.30 pożegnaliśmy ks. Piotra Mleczka.
13.07 przypadała parafialna celebracja Dnia Fatimskiego. Nabożeństwo  
z procesją fatimską odprawiono po wieczornej Mszy św. o 18.30.
16.07 przypadało wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel. 
Wspomnienie to przypomina nam o szkaplerzu. Szkaplerz obok 
Różańca stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. 
Nabożeństwo to polega na codziennym oddaniu się Maryi na wła-
sność, a zewnętrznym jego potwierdzeniem jest noszenie szkaplerza 
i codzienne  odmawianie antyfony Pod Twoją Obronę. Mszę Św. z po-
święceniem i nałożeniem szkaplerzy odprawiono  o 8.30.
Od 21.07 do 1.08 - szła na Jasną Górę Grupa Biało-Żółta Pieszej 
Pielgrzymki Promienistej pod hasłem „W komunii z Bogiem”.
Od 21 do 31 lipca br. wędrowała na Jasną Górę Grupa Przezroczysta 
w ramach Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymki Bydgoskiej.
22.07 przebywała w naszej parafii pierwsza grupa stypendystów 
Fundacji Nowego Tysiąclecia. Młodzi ludzi odprawili nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej i brali udział w adoracji Najświętszego Sakramentu 
w parafialnej kaplicy.
24.07 przebywała w naszej parafii druga grupa stypendystów Fundacji 
Nowego Tysiąclecia. Po Mszy św. o 10.00 odwiedzili Dolinę Śmierci i 
zwiedzili Dom Jubileuszowy. * Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa 
(25.07) po każdej Mszy św. święcono pojazdy. Była okazja do złożenia 
ofiar na rzecz MIVA Polska, która zbierała ofiary na środki transportu 
dla misjonarzy.
1.08 gościliśmy pielgrzymów idących z Gdańska do Częstochowy.
13.08 przypada IV tegoroczny Dzień Fatimski. Po Mszy św. wieczornej 
o18.30 procesja i nabożeństwo fatimskie.
15.08 to Uroczystość Wniebowzięcia NMP, zwana również MB Zielnej. 
Poświęcenie wianków z ziół i kwiatów, po każdej Mszy św. wg porząd-
ku niedzielnego (można przynieść owoce i plony z własnych działek). 
Tego dnia przypada Święto Wojska Polskiego (wspomnienie „Cudu 
nad Wisłą” z 1920 roku). Podczas sumy o 8.30 okolicznościowe mo-
dlitwy. 
26.08 uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Msze św. według 
codziennego porządku. Różaniec w intencji naszej Ojczyzny o 8.00 
i 18.00, a o 21.00 zapraszamy do kościoła na nabożeństwo maryjne 
przy obrazie Pani Częstochowskiej.
1.09 przypada 72. rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym dniu 
modlimy się za poległych w kampanii wrześniowej i pomordowanych w 
czasie wojny. Rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży 
od spotkania z Bogiem w spowiedzi i Komunii św. podczas Mszy św. 
o 8.00.
4.09 podczas Mszy św. o 11.30 poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych dzieci z  klas pierwszych.
8.09 doroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Piękniej 
Miłości - Patronki naszej Diecezji.
Od 12.09 rozpocznie się Triduum przygotowujące do Odpustu w na-
szym Sanktuarium (ramowy plan patrz str. 2).
caritas Diecezji Bydgoskiej organizuje, wzorem lat ubiegłych, ak-
cję pomocy dla dzieci z rodzin potrzebujących pod hasłem: „Z uśmie-
chem do szkoły”. Po Mszach św. w sklepiku są rozprowadzane cegiełki  
1, 2 i 5 zł. Środki przeznaczone są na zakup wyprawek szkolnych.
Koronka do miłosierdzia Bożego codziennie o 15.00. * nowenna do 
matki Bożej nieustającej pomocy w każdą środę po Mszach św. o 
8.30 i 18.30. * Godzinki do miłosierdzia Bożego w każdy czwartek 
o 8.00 *  adoracja  najświętszego sakramentu  w  każdy  piątek 
9.00-18.30 w kaplicy. Intencje mszalne przyjmowane są w kancelarii 
parafialnej w godzinach urzędowania. Nie przyjmujemy intencji w za-
krystii.

InFOrmuJemy - ZawIaDamIamy

ZnacZenIe wyraZów 
pOZIOmO: 
[1D] Ćwiczenia i gry sprawnościowe [2a] Krótka broń palna [2h] Kom-
pletnie zniszczony budynek [3D] Marka zegarków i jachtów [4a] Ja-
pońskie auto [4h] Szmat pola ornego [5F] Najniższy głos męski [6a] 
Potocznie zwada, bójka [6G] Niedokrwistość [7F] Szaleństwo zaku-
pów [8a] Żeńska ofiara wypadku [8G] Uchwyt ślusarski [9D] Fornir 
[10a] Odpad od struga [10h] Pojazd z ramą i pedałami [11D] Cza-
sopisma, radio, telewizja itp [12a] Rola, pole uprawne [12h] Mięsień 
żuchwy.

pIOnOwO: 
[a4] Selekcja, wybieranie [B1] Łóżko na statku [B8] Koniecznie po-
trzebne podejrzanemu [c4] Niezwykły mocarz pracy [D1] Inaczej ster-
ta [D8] Przydział pracy w systemie akordowym [e3] Polityk egipski, 
prezydent od 1981 roku [F1] Stopień szkolny [F9] Zimny deser z baka-
liami [G5] Pojazd świętego Mikołaja [h1] Wejście na statek [h8] Złu-
dzenie  [J4] Ziołowa przyprawa kuchenna [K1] Ząb dłuższy od innych 
[K8] Przepisana porcja leku [L4] Lucyfer przed sprzeniewierzeniem 
się Bogu [m1] Barwa końskiej sierści [m8] Wizja na ekranie.
Odgadnij wyrazy i odczytaj hasło według podanego szyfru. Poszcze-
gólne wyrazy hasła oddzielone są nawiasami. W rozwiązaniu wystar-
czy podać samo hasło. Oto szyfr: [(D6, e7, m12, F12, h12) (D10, c5, 
e5, J8) (a6, K9, J5, B8, h6, K3, a2) (c4, L7) (G5, F12, K6, h9, J4, 
c2, e11) (F4, h3, G5, m12, L10, B3) (c12, B6, G6, h10 F12)].
Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzyn-
ki „Poczty parafialnej” do 11 września 2011 r. Rozwiązanie krzyżówki 
brzmiało: OręDZIe Jana pawŁa II „nIe LęKaJcIe sIę” ZawsZe 
aKtuaLne w ŻycIu. Nagrodę otrzymuje małgorzata mostek, zam. 
w Bydgoszczy, przy ul. Łabendzińskiego 1. Gratulujemy. 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       52 323-48-44 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 i rozwiązania. Skład ukończono i oddano do 
druku 4. sierpnia 2011 r. Następne wydanie „Na Oścież” planowane jest 25 września 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;

KrZyŻówKa waKacyJna  
OPRaCOWaŁ RaSKe WIDIP
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Kolejna płaskorzeźba XII stacji Kalwarii 
Bydgoskiej - Golgoty XX Wieku jest ściśle 
związana z miejscem, gdzie się znajdu-
je, jak i naszą parafią. Poświęcona jest 
ona osobom, które tu straciły swoje życie. 
Świadczy o tym napis:

eGZeKucJe 
DOLIna śmIercI 
12.10. – 11.11.1939 
rOZstrZeLanO 

OKOŁO 1200 OsóB
Na płaskorzeźbie autor umieścił sylwetki 

pięciu mężczyzn, którzy z rękoma założo-
nymi na karku idą, jak to dziś wiemy  na 
miejsce rozstrzelania. 

Symbolem zniewolenia jest tak jak na in-
nych krzyżach, biegnący przez płaskorzeź-
bę drut kolczasty. Te sylwetki symbolizują 
około 1200 osób, które w tym miejscu w po-
dobny sposób byli prowadzeni codziennie 
przez miesiąc czasu pokonując swą ostat-
nią drogę w życiu. Na końcu tej drogi był 
wykopany rów, a później tylko salwa karabi-
nowa i koniec. Tylko tyle dla ludzi spod zna-
ku „trupiej czaszki” warte było życie drugie-
go człowieka. Ciekawym spostrzeżeniem 
jest fakt, że pokazane są ofiary zbrodni, nie 
ma jednak nikogo spośród wykonawców. 
Może to dobrze, bo prawie nic o nich nie 
wiemy. Było ich tylu, że pozostali do dziś 
prawie anonimowi.

Kim były ofiary mordu? Szeroko o nich 
piszemy w naszym miesięczniku w cyklu 
„Ludzie z pomnika”. Ponad 150 ofiar uda-
ło się już mniej, lub bardziej szczegółowo 

opisać. Ogólnie można powiedzieć, że byli 
to inteligentni mieszkańcy Bydgoszczy, jak i 
Fordonu. Wśród nich znalazło tu swą mogi-
łę około 300 mieszkańców Golubia Dobrzy-
nia, a w niektórych przypadkach i z innych 
miejsc. Ginęli tylko za to, że byli Polakami, 
patriotami, kochającymi swe miasto, Ojczy-
znę, drugiego człowieka i Boga.

Niewiele wiemy o wszystkich, gdyż 
Niemcy nie zostawili dokumentacji swych 
brudnych poczynań. W roku 1947 podczas 
ekshumacji około 340 zwłok też nie wszyst-
kich zidentyfikowano. Reszta, czyli na pew-
no około 800 ma do dziś tu swe miejsce 
spoczynku. Zatem wybierając się do tej 
Doliny, czy to na spacer, czy przechodząc 
przypadkowo pamiętajmy, że jesteśmy na 
cmentarzu. Jesteśmy w miejscu zlanym 
krwią niewinnych. 

 Z tego co wiadomo ofiarami w większo-
ści byli nauczyciele, kapłanami, urzędnicy, 
kupcy, rzemieślnicy. Ogólnie, według in-
strukcji Adolfa Hitlera ludźmi należącymi do 
niebezpiecznej inteligencji, a według niej 
inteligentem nie musiał być wcale człowiek 
wykształcony, ale każdy, którego słuchali i 
szanowali inni.(tak mówiła podpisana przez 
wodza III Rzeszy 7 marca 1939 roku tajna 
instrukcja o likwidacji wrogiego elementu).

Warto jeszcze dodać, że opisem tej pła-
skorzeźby zakończyliśmy przedstawianie 
krzyży greckich umieszczonych na północ-
nej (przedniej) części muru XII stacji. Kolej-
ne 14 krzyży dotyczy martyrologii naszego 
społeczeństwa w obozach, łagrach i wal-
kach w różnych miejscach świata.

KfaD,  fot. Mieczysław Pawłowski

Od autora: 
W tym momencie kończy się część płasko-
rzeźb umieszczonych na północnej ścianie 
XII Stacji poświęcona martyrologii bydgosz-
czan i osób z najbliższych jej okolic.

KRZyże - PłASKoRZeźBy  XII Stacji Kalwarii Bydgoskiej (14) 

eGZeKucJe w DOLInIe

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

Lednicka Ambasada
Informacje o Lednicy na stronie: 

www.lednica2000.pl

Diecezjalny Ośrodek  
Duszpasterstwa Akademickiego 

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

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

Skąd bierze się dziś brak poczucia grze-
chu?

Tomasz

Brak poczucia grzechu jest rzeczywisto-
ścią wieloaspektową  i wielowymiarową. 
W swojej najgłębszej warstwie będzie się 
jednak zawsze wiązał z brakiem poczucia 
Boga, czyli z brakiem wiary. To jest pewien 
paradoks, że tam gdzie traci się więź z 
Bogiem traci się również poczucie własnej 

grzeszności, ale również godności, czyli 
następuje istotna zamiana Boga na siebie, 
inne osoby, lub wartości w ludzkim rozu-
mieniu. Taka zamiana będzie zawsze po-
wiązana z degradacją człowieka, ponieważ 
tylko wierząc Bogu można w pełni realizo-
wać swoje człowieczeństwo, a to zakłada 
uznanie swojej grzeszności i całkowitej za-
leżności od Boga.

ksiądz  melchisedec odpowiada



Opracowanie okładek - Irena i Mieczysław

23.06.2011 - uczestniczyliśmy w uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej - Bożego Ciała. Tradycyjna procesja 
przeszła ulicami: Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta i Wańkowicza.
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5.07.2011 - stan prac na budowie Domu Jubileuszo-
wego im. bł. Jana Pawła II

24.07.2011 - tradycyjne poświęcenie pojazdów z oka-
zji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców, 
ruchu i komunikacji

18.07.2011 - Fordońska, Międzyparafialna Pielgrzymka Piesza przybyła do naszej parafii

24.07.2011 - przebywała w naszej parafii grupa stypendystów Fundacji Dzieła Trzeciego Tysiąclecia. Goście 
uczestniczyli w Eucharystii, modlili się na Kalwarii Bydgoskiej Golgocie Bydgoskiej XX Wieku w Dolinie Śmierci 
i zwiedzili Dom Jubileuszowy

Piękna ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
napisana przez Krystynę Kuś-Kilichowską na stałe 
zagościła w naszej parafialnej kaplicy 

21.07.2011 - Akademicka Grupa „Przezroczysta” na trasie Bydgoskiej Pielgrzymki Pieszej do Częstochowy
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