
„Chcemy oddać naród i całą Ojczyznę 
w macierzyńską, słodką niewolę Maryi 

za wolność Kościoła w świecie i w Polsce!”
Orędzie prymasa Wyszyńskiego z 3 maja 1966 roku
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 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w swoim 
wielkim poemacie „Dlaczego kocham Cię, 
Maryjo?” napisała: 

W Nazarecie, Przeczysta, pełna Bożej łaski,
W pracy i w biedzie żyłaś pośród swej rodziny,

Nie zdobiły zachwyty, uniesienia, blaski
Dni Twoich szarych, Matko Królewskiej Dzieciny.
Biedakom, których mnóstwo na ziemskim padole,

Otuchę niosło Twoje oblicze anielskie,
Znosiłaś w ciężkim trudzie, wspólną z nimi dolę,

By wskazać im wieczyste wybrzeże niebieskie.

 Przed nami miesiąc maj, w naszej polskiej 
pobożności tak bardzo związany z Matką 
Najświętszą. Podczas nabożeństw majowych 
w litanii loretańskiej będziemy wzywać 
Maryję jako Matkę Kościoła, Matkę dobrej 
rady, Uzdrowienie chorych, Pocieszycielkę 
strapionych, Wspomożenie wiernych. Wezwania 
te korespondują ze słowami św. Teresy. Maryja jest 
nam bardzo bliska, nasze sprawy są jej sprawami. 
Za wstawiennictwem Maryi chcemy modlić się 
za Kościół, papieża Franciszka i jego najbliższych 
współpracowników. W tych dniach wielu młodych 
ludzi decyduje o swojej przyszłości, o wyborze 
drogi życiowej, niech Matka dobrej rady pomoże im 
przyjąć Boże natchnienia. W szpitalach i w naszych 
domach są chorzy; opiekującym się nimi potrzeba 
cierpliwości, a samym chorym otuchy i siły 
w znoszeniu cierpienia. Maryja Wspomożycielka 
wiernych nie pozwoli nam się duchowo zagubić. 
Bardzo zachęcam do udziału w nabożeństwach 

majowych: w naszym 
kicińskim kościele 
codziennie o godz. 20:30, 
w Janikowie na sali 
o godz. 19:00 i w Klinach przy krzyżu na dawnym 
cmentarzu o godz. 18:00.
 Przed nami ważne wydarzenia. Tradycyjnie 
już, 1 maja udamy się w pieszej pielgrzymce do 
Wierzenicy. W wigilię uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego tj. 19 maja w ramach parafii będziemy 
świętować jubileusz 1050-lecia powstania naszej 
Archidiecezji. Nazajutrz, w niedzielę dzieci naszej 
parafii przystąpią od Pierwszej Komunii Świętej. 
Już po raz drugi będziemy przeżywać niedzielę 
jubileuszy małżeńskich, w tym roku przypada 
ona 27 maja. W ostatnim dniu maja obchodzimy 
uroczystość Najświętszej Ciała i Krwi Chrystusa, 
Boże Ciało.
 Zachęcam do lektury kolejnego numeru 
„Naszego Patrona”. Wśród artykułów szczególnie 
polecam tekst ks. Adama Adamskiego „Radosna 
świętość w smutnych czasach nieświętych”, 
o św. Filipie Neri, a także wywiad z kandydatami 
do święceń diakonatu, klerykami naszego 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu.
 Wszystkim Mamom obchodzącym w tym 
miesiącu swoje doroczne święto życzę Bożego 
pokoju i cierpliwości w podejmowanych 
obowiązkach.
        
  ks. Marian Sikora

 Spowiedź, sakra-
ment pokuty, nazywany 
też sakramentem pojedna-
nia, jest przede wszystkim 
osobowym spotkaniem 
miłosiernego Boga z pro-
szącym o przebaczenie 
grzesznikiem. Wyzna-
nie grzechów, żal za nie 
i postanowienie poprawy 
są nie tylko owocem 
naszego działania, ale 
bezpośrednim skutkiem 

spotkania grzesznika z przebaczającym Ojcem.
 Korzystając ze spowiedzi winniśmy sobie 
uświadomić niebezpieczeństwo traktowania jej 
przede wszystkim w kategoriach prawnych. Takie 
podejście wcale nie należy do rzadkości. Sakrament 
pokuty nie jest praktyką, dzięki której możemy 
wymazać brudy sumienia i w ten sposób zdobywać 
czystość duszy. „Jezus w konfesjonale nie jest 
pralnią” - mówi papież Franciszek. Spowiedź nie 
jest też tylko naprawieniem popełnionych błędów, 
by być „w porządku wobec Boga”. 

 W podejściu prawnym do tego sakramentu Bóg 
traktowany jest jako Prawodawca i Sędzia, który 
„za dobro wynagradza, a za zło karze”. Grzech 
zaś to świadome i dobrowolne przekroczenie 
przykazania Bożego lub kościelnego, które wymaga 
naprawienia. W takim podejściu do spowiedzi nie 
wskazuje się na miłość i miłosierdzie Boże, ale 
na zadanie wyznaczone człowiekowi przez Boga 
i prawną odpowiedzialność przed Nim. Oznaką 
prawnego podejścia są pytania nieraz stawiane 

spowiednikowi, np.: „proszę księdza czy to… jest 
grzechem?” albo wyznawanie niedobrowolnych 
grzechów, np.: „zjadłem w piątek wędlinę, ale 
dlatego, że zapomniałem”.

 Mówiąc o dwóch sposobach podejścia do 
spowiedzi - osobowym i prawnym, nie chodzi 
o przeciwstawienie ich sobie, ale o właściwą 
hierarchię pomiędzy nimi. Nie możemy powiedzieć, 
że podejście prawne jest fałszywe, a tylko 
podejście osobowe jest prawdziwe. Podejście 
prawne podkreśla przede wszystkim spojrzenie 
na ten sakrament od strony człowieka-grzesznika, 
który winien uznać swoją winę, wyznać ją przed 
kapłanem i zadośćuczynić. Podejście osobowe 
wyraża spojrzenie od strony Boga. Bóg nie 
koncentruje się na naszych grzechach, ale pragnie 
okazać miłosierdzie grzesznikowi. W podejściu 
osobowym nie chodzi tylko o materialne naruszenie 
prawa, ale o głębokie motywacje, postawy życiowe 
i przyzwyczajenia, wady i skłonności do złego.
 Podsumowując: podejście osobowe powinno 
być traktowane jako pierwszorzędne natomiast 
podejście prawne jako dopełniające. Cdn.

ks. Marian Sikora

na zdjęciach: kapłani słuchający spowiedzi - 
odpust w Dąbrówce Kościelnej, 2016, fot. GZ

O spowiedzi słów kilka (cz. II)
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W smutnych i nieświętych czasach zamętu, 
kwestionowania autorytetów i pogoni za 
ulotnymi przyjemnościami, trudno myślącemu 
człowiekowi uciec przed pytaniem wyrażonym 
w znanej piosence: „Co jest najważniejsze, co jest 
najpiękniejsze, za co warto życie dać?”. I nie jest 
to pytanie czysto retoryczne. Każdy z nas, chcąc 
nie chcąc, nawet jeśli tego nie wyraża wprost, 
to przecież swoim życiem, swoimi codziennymi 
wyborami w coś się 
angażuje, poświęca siły, 
czymś się pasjonuje lub 
pozostaje obojętny. A więc 
za coś daje życie, które 
ma tylko jedno. Inspiracją 
do naszych osobistych 
refleksji nad tym „co jest 
najważniejsze” mogą 
być święci, ponieważ oni 
odkryli „za co warto życie 
dać”. 

Często nie chcemy 
się nad tym zastanawiać, 
sądząc że poważne 
potraktowanie tego pytania 
nieuchronnie doprowadzi 
do życia nudnego, we łzach 
i „na popiele”. A tak nie 
mamy ochoty żyć, zwłaszcza że w zasięgu ręki 
tyle okazji do uprzyjemnienia sobie tego żywota. 

Św. Filip Neri uczy nas, że można czerpać 
radość z życia, z dala od łez i popiołu. Uczy nas 
też tego, że takie życie można wieść niezależnie 
od okoliczności zewnętrznych, również w świecie, 
w którym inni chcąc używać go za wszelką 
cenę, a ideały ewangeliczne wydają się być 
anachronizmem.

Czasy nieświęte, czasy złe
Św. Filip Neri (1515-1595) pochodził 

z Florencji, jednak całe swoje życie związał 
z Wiecznym Miastem. Żył w trudnych dla 
Europy i Kościoła czasach. W 1517 r. ma miejsce 
wystąpienie Marcina Lutra, dające początek 
bolesnym podziałom w Kościele zachodnim, 
doprowadzającym w konsekwencji tego do 
krwawych wojen religijnych. W roku 1527 

Rzym został splądrowany przez wojska Karola 
V. W 1534 r. od jedności z Biskupem Rzymu 
odchodzi Anglia. W literaturze i sztuce dominuje 
fascynacja pogańskim antykiem. Dwór papieski 
jest zeświecczony, uwikłany w spory polityczne. 
Wysiłki ludzi zmierzają przede wszystkim do 
zdobycia pozycji materialnej i społecznej. Ideałem 
jest człowiek wpływowy w kręgach politycznych 
i kościelnych, który ma koneksje i pieniądze. 

Patrząc na to wszystko mogło 
się wydawać, że tym razem 
(bo w historii Kościoła takich 
przełomów było więcej), to już 
koniec. Nie da się pogodzić 
ducha nowoczesnych czasów 
z duchem ewangelii. Można co 
najwyżej potraktować Kościół 
jako jedną z sił politycznych 
i militarnych, a ceremoniał 
kościelny jako estetyczną 
oprawę życia społecznego. 
Skąd my to znamy…?

Gdzie moje miejsce?
Św. Filip długo szukał 

miejsca, które było dla niego 
przewidziane w Bożych 
planach, w odwiecznym 
Logosie świata. Mając 18 

lat opuszcza rodzinną Florencję, by udać się 
do mieszkającego pod Rzymem wuja Romolo. 
Rodzina miała nadzieję, że Filip u boku krewnego 
nauczy się kupieckiego rzemiosła i później 
odziedziczy jego majątek. Wydawać by się mogło, 
że dobrze zapowiadający się młody kupiec nie 
powinien już mieć wątpliwości co do swojego 
przyszłego życia. Filip jednak w takim życiu nie 
odnajduje pełnej satysfakcji. We Florencji pomocy 
szukał u dominikanów z klasztoru św. Marka. 
Tutaj, z dala od rodzinnych stron, często udawał się 
do opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino, 
czy też do kościółka Świętej Trójcy, zbudowanego 
na głazie uwięzionym w rozpadlinie skalnej koło 
Gaety. W ten sposób dojrzała w nim decyzja, 
by zrezygnować z kariery kupieckiej i udać 
się do Rzymu. Taki krok mógł wydawać się co 
najmniej nierozsądny i tak też sądziła przeciwna 

tym planom rodzina. Ale Filip uzyskawszy 
wewnętrzne przekonanie co do takiej drogi 
życiowej, nie zważał na zdroworozsądkowe rady 
ludzi. Nie wiedział, jaka będzie jego przyszłość, 
ani co będzie robił w Rzymie, ale wewnętrzny 
głos mobilizował go do podjęcia takiego kroku. 
Później, już w Wiecznym Mieście, gdy zastanawiał 
się nad możliwością wyruszenia na misje do Indii, 
ten sam głos zapewnił go, że: „twoimi Indiami 
jest Rzym”. I pozostał tutaj już do końca życia. 
Kilkanaście lat jako świecki człowiek apostołuje 
na ulicach Rzymu niosąc samarytańską pomoc 
potrzebującym. Dopiero mając 37 lat, za namową 
spowiednika, decyduje się zostać kapłanem. Nie 
ustając na drodze poszukiwania swojego miejsca 
na ziemi, tworzy Oratorium (miejsce modlitwy) 
dla świeckich i wspólnotę kapłanów opiekujących 
się tym dziełem. Odkrył „za co warto życie dać”. 
Dramat człowieka często polega na tym, że jest on 
niecierpliwy i decydując się na zajęcie jakiegoś 
miejsca na ziemi, nie troszczy się o odczytanie 
Bożego planu, lecz kieruje się koniunkturą na 
rynku pracy, modą, radami „życzliwych”. 

Co mogę zrobić?
Bywa tak, że człowiek intuicyjnie odczuwa 

co go interesuje, pociąga, w czym mógłby uczynić 
wiele dobra. Zniechęca się jednak trudnościami 
i nieraz lata całe czeka na odpowiednią okazję, 
sprzyjające warunki, zmianę trudnej sytuacji, itp. 
W ten sposób można przejść przez całe życie, 
nie podejmując Bożych wyzwań, utyskując 
jedynie na okoliczności zewnętrzne. Taka 
postawa jest szkodliwa przynajmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze, prowadzi do zgorzknienia 
i niezadowolenia z samego siebie ze względu na 
brak owoców i nawet tej ludzkiej satysfakcji z życia. 
Po drugie, z powodu zaniedbanego dobra, które 
było moim życiowym zadaniem. Nieczęsto się 
zdarza, aby życiowemu powołaniu towarzyszyły 
jedynie wyjątkowo sprzyjające okoliczności. 
Najczęściej wymaga to mozolnego pokonywania 
wielu przeciwności i metodą małych - wydawać 
by się mogło - nic nie znaczących kroczków, 
dążenia do wyznaczonego celu, wykorzystując te 
możliwości i sytuacje, które są dostępne.

W tej dziedzinie św. Filip Neri może być dla 
nas przykładem. Przybył do Rzymu, który chociaż 
był stolicą chrześcijaństwa, to jednak panował 
w nim duch pogański. Zeświecczenie nie było 
obce dostojnikom kościelnym, a nawet niektórym 

papieżom. W tej sytuacji mógł stwierdzić, jak 
uczyniło to wielu ludzi, że taki już jest świat i trzeba 
dostosować się do ogólnie przyjętego stylu życia. 
Mógł też, jak inni, zbuntować się, zakwestionować 
wszelkie autorytety i doprowadzić do kolejnego 
rozłamu w Kościele. Owoce takich postaw pozostają 
wątpliwe. Filip wybrał inną możliwość. Przykład 
własnego życia. Bez szukania winnych i obrażania 
się, zaczął sam, na miarę swoich możliwości, żyć 
autentycznie chrześcijańskim życiem. Nie był 
jeszcze kapłanem, ale to co mógł robić, to robił. Nie 
miał wielkich planów i ambicji reformatorskich, 
ale patrząc z perspektywy czasu, owoce jego 
życia przerosły najśmielsze oczekiwania Filipa. 
Najpierw w Bractwie Świętej Trójcy dla Opieki 
nad Pielgrzymami gromadził wokół siebie ludzi 
gotowych spieszyć z pomocą potrzebującym. 
Jednocześnie wykorzystywał każdą nadarzającą się 
okazję, by podejmować rozmowy o sensie życia, 
o Bogu. Najczęściej czynił to na rzymskich ulicach, 
placach, w sklepach, w rozmowach z przypadkowo 
poznanymi ludźmi, przez co zyskał sobie miano 
chrześcijańskiego Sokratesa. Później, już jako 
kapłan, poprzez praktykę konfesjonału przekonuje 
się, że znajomość prawd wiary i chrześcijańskich 
zasad życia jest u ludzi bardzo znikoma. Dlatego 
zaprasza penitentów do swego pokoiku, by tam 
w atmosferze szczerej rozmowy ukazywać im 
piękno ewangelicznego życia. Nie twierdził, że 
dla kilku osób nie warto się wysilać, że zaczeka 
na tłumy. Każdy człowiek był dla niego ważny. Te 
„małe kroczki” okazały się skuteczne i wkrótce 
pokoik okazał się za ciasny dla odwiedzających go 
penitentów. Liczba chętnych do wzięcia udziału 
w tych spotkaniach ciągle wzrastała i koniecznością 
stało się znalezienie odpowiedniego miejsca 
(oratorium) oraz współpracowników, których 
wspólnota dała początek Kongregacji Oratorium. 
Dziś takie wspólnoty rozsiane są po całym 
świecie. Gdyby św. Filip na początku przeraził się 
trudnościami i czekał na sprzyjającą okazję, sam 
nie zrealizowałby swego życiowego powołania 
i zabrakłoby w świecie tego kwantu dobra, które 
w odwiecznym planie Boga było jego właśnie 
zadaniem.

Radość świętości
Dziś często wydaje się nam, że stoimy 

wobec alternatywy: albo Bóg i jego przykazania, 
albo radość życia. Zgodnie z zasadą, że to co 
naprawdę jest źródłem przyjemności i radości, to 

Św. Filip Neri
Radosna świętość w smutnych czasach nieświętych
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albo grzech, albo szkodzi zdrowiu. Stojąc wobec 
takiej alternatywy wzrasta w człowieku napięcie, 
którego znieść nie może, więc w końcu musi się 
na coś zdecydować. Gdy wybiera spokój sumienia, 
jednocześnie pielęgnując w sobie fałszywy obraz 
Boga, który wszystkiego zabrania, może stać się 
znerwicowanym i nieznośnym frustratem. Dla 
innych będzie on tylko przestrogą, by czasami nie 
popełnić takiego błędu i nie traktować zbyt serio 
wiary. Wybierając natomiast radość życia, zaczyna 
traktować Boga jako obalonego tyrana i relikt 
przeszłości. Wówczas pozostaje już tylko zasada: 
co użyjem, to dla nas…

Św. Filip Neri ukazuje inną możliwość: radość 
świętości. Skoro Bóg dał nam ten świat i polecił, 
byśmy czynili go sobie poddanym, to znaczy, że 
idąc przez świat, korzystając z niego i ciesząc się 
nim, realizujemy Boży zamysł. Skoro człowiek 
tworzy dzieła sztuki, to mogą one wpisywać się 
w piękno stworzenia. Skoro człowiek pogłębia 
swoją wiedzę i rozwija naukę, to tym samym 
poznaje stworzony przez Boga świat i zbliża się 
do Stwórcy. W swoim Oratorium Filip proponuje 
radosną drogę przez kulturę i sztukę do Boga. 
Podczas spotkań oratoryjnych jest miejsce na 
wszystko, co może ubogacić człowieka i pomóc 
w odkrywaniu Bożego piękna i sensu świata. Były 
więc proste nabożeństwa, ale i wykłady naukowe; 
były wspaniałe koncerty, ale i proste śpiewy; była 
adoracja Najświętszego Sakramentu, ale i radosne 

pielgrzymowanie szlakiem siedmiu kościołów 
połączone z zabawą na łonie natury. Św. Filip 
mawiał: możecie drewno rąbać na moich plecach, 
byleście nie grzeszyli; smutek i melancholia precz 
z mego domu; smutny święty, to żaden święty. 

Sam nie znosił zgrzybiałej powagi. Słynął 
z żartów i niekonwencjonalnego zachowania. Nie 
wynikało to jednak z bezmyślnej błazenady, lecz 
ze zdrowego dystansu do siebie. Było to środkiem 
ćwiczenia się w pokorze, która każe widzieć siebie 
w prawdzie. A prawda o nas jest taka, że mamy 
wiele zalet, ale i wad. Gdy zabraknie pokory, łatwo 
uwierzyć w zafałszowany obraz siebie i domagać 
się uznania go przez innych (pycha), a to jest już 
prosta droga do konfliktów, a przynajmniej do 
niszczenia wzajemnych relacji. 

Nieabsolutyzowanie siebie i swoich 
pomysłów życiowych jest możliwe dzięki 
nieustannemu konfrontowaniu siebie z Bożym 
punktem widzenia. W św. Filipie ludzie widzieli 
radosnego człowieka, ale nieliczni zdawali sobie 
sprawę z tego, że źródłem takiej postawy były noce 
spędzane na samotnej modlitwie w katakumbach. 
Te rzymskie podziemne cmentarzyska pierwszych 
chrześcijan były dla niego miejscem uczenia się 
„co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, za co 
warto życie dać”. Ciągłe odkrywanie odpowiedzi 
na te pytania, pozwalało mu radosnym wychodzić 
na rzymskie ulice i cieszyć się radością dziecka.  

ks. Adam Adamski COr

 W kwietniu, w czwartą Niedzielę Wielkanocną 
zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodziliśmy 
55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 
W tym dniu wierni modlą się szczególnie w intencji 
powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego 
i misyjnego. O tym, w jaki sposób próbują 
odpowiedzieć Panu na Jego wezwanie młodzi 
ludzi, postanowiliśmy porozmawiać, spotykając się 
bezpośrednio z dwójką z nich. Poniżej publikujemy 
wywiad z klerykami Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu.

 Red.: Na początek prosimy powiedzieć 
kilka zdań o sobie, jak tutaj się znaleźliście? Czy 
to była decyzja chwili czy wybór po głębokich 
przemyśleniach?

 Kleryk Szymon: Nazywam się Szymon Jakób 
i pochodzę z parafii św. Klemensa Rzymskiego 
w Zakrzewie, w dekanacie rawickim. To jest 
taka mała wioska. Mówiąc o powołaniu do 
kapłaństwa i jakimkolwiek powołaniu w Kościele, 
zawsze dzielę sobie wszystkie powołania na 
dwie zasadnicze grupy. Jedna to jest ta grupa, 
gdzie powołanie dojrzewało od najmłodszych 
lat, nie było jakby żadnego przełomowego 
momentu, żadnego punktu zwrotnego w życiu 
człowieka. Druga grupa to te, które pojawiają 
się jak grom z jasnego nieba, stanowią taki jeden 
punkt, który można wskazać i powiedzieć, że 
coś się wydarzyło i sprawiło, że odczytałem 
i zrozumiałem Boże wezwanie. Ja należę do tej 
grupy spokojnie rozwijających się i dorastających 

W drodze do kapłaństwa

powołań. Od najmłodszych lat moje drogi były 
zawsze przy kościele. Byłem ministrantem, 
później lektorem i dla mnie odczytywanie Bożej 
woli było stopniowym nabieraniem pewności, że 
tego chce ode mnie Pan Jezus. Trudno jest teraz 
powiedzieć skąd to czułem, wiedziałem, ale myślę, 
że można wyrazić to słowami: to się wie. Te słowa 
oczywiście muszą być później poparte innymi 
znakami powołania, które już się odkrywa w czasie 

formacji w seminarium. Na początku wystarczyło 
to przeświadczenie, że do tego zaprasza mnie Pan 
Jezus. 
 Kleryk Amadeusz: Ja nazywam się 
Amadeusz Fertig i jestem z parafii św. Mateusza 
w Opalenicy. Mogę powiedzieć, podobnie 
jak Szymon, że odkrycie mojego powołania, 
chwile przed wstąpieniem do seminarium to nie 
były jakieś fajerwerki. To była spokojna droga 
kroczenia z Jezusem, za Nim. Od najmłodszych 
lat byłem ministrantem. Wszystko (po kolei), co 
mi towarzyszyło - czytanie słowa Bożego jako 
lektor, potem posługa ceremoniarza, pomagało 
w zbliżaniu się do Pana Boga, odkrywaniu Jego 
głosu i tego, co mam w życiu robić. Były chwile, 
najbardziej w liceum, kiedy myślałem, żeby 
wstąpić do seminarium. W czasie matury już 
wiedziałem, że na pewno będę w seminarium 
i wybiorę studia na Wydziale Teologicznym. 
Ciekawostką jest to, że zanim tutaj wstąpiliśmy, 
spotkaliśmy się z Szymonem w seminarium 
na rekolekcjach dla młodzieży rozeznającej 
powołanie. Właśnie w marcu przed maturą 
byliśmy na takich rekolekcjach i mieszkaliśmy 
w jednym pokoju. Wówczas rozmawialiśmy, że 
pewnie jak zdamy maturę, to rozpoczniemy już we 

wrześniu formację w seminarium. Śmialiśmy się, 
że musimy zdać tylko angielski, bo to może być 
jedyna przeszkoda, która nas oddzieli od tej drogi. 
Ale szczęśliwie, naszą formację rozpoczęliśmy 12 
września 2013 roku.
 Red.: Widać, że bycie ministrantem sprzyja 
wytworzeniu takiej atmosfery, która później 
pomaga w podjęciu decyzji. 
 Kleryk Amadeusz: Oczywiście, choć są 

tutaj w seminarium chłopacy, którzy 
nie byli ministrantami i nie można 
powiedzieć, że tylko z tego grona mogą 
być powołania. Bycie przy ołtarzu, 
posługa to jest taki bakcyl, którego 
można złapać będąc tak blisko Pana. 
Ja też, jak byłem mały bawiłem się 
w księdza. To takie dziecięce myślenie, 
zaciekawienie liturgią. Służenie przy 
ołtarzu, bycie ministrantem na pewno 
sprzyja formacji przedseminaryjnej, 
duchowej.
 Red.: Ale też pewnie wpływa na 
to sytuacja w domu.
 Kleryk Szymon: Mamy szczęście 

- chyba też za Amadeusza mogę powiedzieć - że 
pochodzimy z takich rodzin, gdzie to wsparcie 
było obecne od samego początku. Kiedy swoją 
decyzję oznajmiłem rodzicom, moja mama 
powiedziała piękne zdanie, którego nigdy nie 
zapomnę, że nieważne jak potoczy się moja droga 
- czy wrócę do domu, czy zostanę księdzem - oni 
zawsze będą ze mną, bylebym był szczęśliwy. 
Myślę, że takie słowa „na start” dają bardzo wiele, 
ponieważ człowiek może zająć się spokojnie tym, 
co daje seminarium, a nie zastanawiać się, jaka 
panuje teraz atmosfera w domu albo o czym będę 
rozmawiał z rodzicami, jak przyjadę na święta. 
Wsparcie najbliższych to podstawa. Również 
moje rodzeństwo, które jest starsze o 16 i 18 lat, 
moi sąsiedzi czy przyjaciele, krewni, koledzy 
wszyscy ustosunkowali się pozytywnie do mojej 
decyzji, więc poparcie miałem i mam bardzo dobre 
w domu.
 Kleryk Amadeusz: Jak już Szymon wspomniał, 
u mnie było podobnie. Rodzice nie wahali się 
zabierać mnie małego, w wózku, do kościoła, 
mama nie obawiała się, że będę płakał. W młodym 
wieku byłem ministrantem. Modlitwa codzienna, 
niewstydzenie się swojej wiary ze strony 
rodziców, ale także postawa dziadków, z którymi 
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mieszkaliśmy stanowiły solidną podstawę. Jak 
rodzice byli w pracy, to dziadek zawsze pilnował, 
abym odmówił rano pacierz, on mnie też prowadził 
w tygodniu na służenie do kościoła. Taka atmosfera 
jest ogromnie cenna. Jestem jedynakiem, więc 
niektórzy pytają, jak rodzice zareagowali na moją 
decyzję. Muszę powiedzieć, że tak jak u Szymona, 
reakcja była bardzo pozytywna. Rodzice byli 
zadowoleni z mojego wyboru, ale też nigdy nie 
namawiali mnie do pójścia w tym kierunku. Raczej 
mówili: „a może byś zobaczył co innego, zawsze 
potem możesz pójść do seminarium”, itp. Za to 
też im dziękuję, że nie byłem z ich strony pchany, 
zmuszany. Wychowałem się wśród znajomych, 

którzy są blisko Kościoła. Miałem też ogromne 
wsparcie modlitewne ze strony wspólnoty 
młodzieżowej. Kiedy przyjeżdżam do domu, to 
zawsze mam do kogo pójść, z kim się spotkać. 
Następna sprawa to wsparcie kapłanów, przykład 
życia kapłańskiego. Mamy proboszcza w parafii, 
który jest sporo lat u nas, już od dzieciństwa mnie 
zna i też nigdy nie namawiał mnie do wstąpienia 
do seminarium. Dopiero jak sam poszedłem 
mu o tym powiedzieć i kiedy poprosiłem go 
o opinię, bardzo się tym ucieszył. Przyznał, że to 
przeczuwał. Doświadczyłem dużej życzliwości 
z jego strony. Polecił mi np. zajęcie się sprawami 
biura parafialnego, zakrystią. Przyjazna, otwarta 
atmosfera sprawiała, że ten wybór był łatwiejszy. 
 Red.: Pomówmy o czynnikach bardziej 
osobistych, które sprzyjają powołaniu, czy 
własnych predyspozycjach, np. do nauk 

humanistycznych albo ścisłych. Pojawiają 
się obawy u młodego człowieka, czy podoła 
językom obcym, np. łacinie?
 Kleryk Szymon: Ja jestem po profilu 
matematyczno-fizycznym w liceum, które 
wybrałem z nastawieniem, że po maturze udam 
się na studia związane z matematyką, czy 
informatyką. Planowałem politechnikę, marzyłem 
o architekturze, więc te predyspozycje raczej 
miałem ścisłe. W trzeciej klasie wiedziałem 
już jednak, że pójdę do seminarium, ale maturę 
rozszerzoną zdawałem zarówno z języka 
polskiego, jak i z matematyki, i fizyki. Trudno 
więc mówić o jakichś szczególnych, przydatnych 
predyspozycjach, bo każdy, kto zda maturę 
jest w stanie podołać nauce tutaj, zarówno po 
profilu matematycznym, jak i humanistycznym. 
Język łaciński już nie jest w tym momencie taką 
przeszkodą, jaką był kiedyś. Te studia trwały 
cztery lata, teraz trzy lata, potem pisało się pracę 
(mówili na to „mała matura”), bo ten język (łacina 
- przyp. red.) był jednak częściej używany. Teraz 
się go uczymy, jest wymagający, ale każdy daje 
sobie z nim radę.
 Kleryk Amadeusz: Ja jestem po profilu 
humanistycznym. Przedmioty na Wydziale 
Teologicznym są takie, że każdy tu się odnajdzie. 
Oczywiście, trzeba się uczyć, ale nie ma takiej 
sytuacji, aby ktoś „z głową do nauk ścisłych” nie dał 
sobie rady. Tylko język płata nam figle. Mówiliśmy 
o łacinie, starożytnych językach, ale niekiedy 
nauce nowożytnego języka, którym jest angielski 
czy niemiecki, trzeba było więcej poświęcić czasu 
niż przedmiotom teologicznym czy filozoficznym. 
Każdy wydział musi zdać egzamin z angielskiego 
na poziomie B2, czyli dosyć wysokim. Z tym 
bywają problemy, zwłaszcza jeśli ktoś nie miał 
z tym językiem zbyt wiele styczności.
 Red.: A jak jest ze śpiewaniem?
 Kleryk Amadeusz: Mamy przedmiot „muzyka 
kościelna”.
 Kleryk Szymon: Jest wiele osób, które 
na pierwszym roku miały trudności, ale teraz 
śpiewają. Wszystkiego można się nauczyć.
 Kleryk Amadeusz: Przy dobrych chęciach 
głos można „wyrobić”.
 Red. Dla wielu osób z zewnątrz życie 
w seminarium wydaje się tajemnicze. Jak Wy 
postrzegacie pobyt w tym miejscu?
 Kleryk Szymon: Formacja trwa sześć lat 

i wiele osób słysząc to, zadaje pytanie: „to wy sześć 
lat uczycie się mszę odprawiać?” Wtedy zawsze 
odpowiadam, że tak naprawdę nauka odprawiania 
mszy trwa pół roku przed wyświęceniem. 
Pozostały czas jest przeznaczony na formowanie 
kleryka w czterech płaszczyznach: duchowej, 
ludzkiej, naukowej i pastoralnej. Niektórzy pytają, 
dlaczego trwa to tak długo. A odpowiedź jest taka, 
że od przyszłego roku będzie trwało jeszcze dłużej, 
ponieważ w naszej diecezji zostanie wprowadzony 
rocznik propedeutyczny, czyli zerowy. Widząc, że 
chłopacy przychodzą z różnych środowisk i dla 
tzw. wyrównania poziomów, będą oni zgromadzeni 
w naszym domu pod Środą Wielkopolską. Dopiero 
później rozpoczną formację w Poznaniu razem 
ze studiami, bo każdy kleryk jest też studentem 
Wydziału Teologicznego UAM. A propos pobytu 
w seminarium - zawsze przypominają mi się słowa 
waszego proboszcza, ks. Mariana, dla nas ojca 
duchownego, który mówił, że tu jest poligon, a tam 
(w posłudze w parafii) jest wojna. Rzeczywiście, 
tak można interpretować nasze odosobnienie. Jest 
ono potrzebne, żeby tutaj zdobyć doświadczenie, 
podobnie jak zdobywa je żołnierz na poligonie, 
aby móc później iść na tę wojnę, to znaczy do 
duszpasterstwa, do parafii i tam działać.
Kleryk Amadeusz: Wojnę o zbawienie dusz. Wielu 
ludzi myśli, że nie wiadomo, co się tutaj dzieje, 
a my żyjemy normalnie. Oczywiście, rezygnujemy 
z jakichś działań czy rozrywek, ale wiemy, po co to 
jest. Wiemy, że to „coś kosztuje”, ale tak naprawdę 
niczego Pan Jezus nam nie zabiera, a daje dużo 
więcej niż byśmy sobie myśleli. Tu jest też czas 
wyciszenia, formacji własnej. Patrzymy, co jest dla 
nas lepsze, nad czym popracować, ale nie jesteśmy 
z tym sami. Są przełożeni, którzy są otwarci na 
rozmowy. Nie jesteśmy tu również zamknięci, bo 
mamy praktyki, czy też niedziele powołań, kiedy 
jeździmy do różnych parafii.
 W Niedzielę Dobrego Pasterza w seminarium 
jest dzień otwarty. Kto chce, może przyjechać. 
Szczególnie zachęcamy osoby, które się modlą 
za kleryków, za seminarium, które gromadzą 
się na czwartkowych adoracjach o powołania, 
za powołanych. Zapraszamy też Towarzystwo 
Przyjaciół ASD. Dla tych osób celebrowana 
jest Msza św. w katedrze, a po niej odbywa się 
poczęstunek i zwiedzanie seminarium. 
 Kleryk Szymon: Tutaj też są dni skupienia 
i rekolekcje dla rozeznających powołanie. 

 Red.: Z jakimi reakcjami ludzi spotykają 
się klerycy, gdy jeżdżą do różnych parafii?
 Kleryk Szymon: Zdecydowanie większość 
jest tych, którzy nas wspierają, powiedzą dobre 
słowo. To, czego możemy wymagać i o co prosić 
świeckich, to modlitwy za nas. Tego bardzo 
potrzebujemy, ale też widzimy, jakie mamy 
szerokie zaplecze modlitewne i jak wiele osób nas 
wspiera.
 Kleryk Amadeusz: Niedziela powołań dużo 
nam daje. Widzimy, jak wielu ludzi modli się za nas. 
Jeszcze się nie spotkałem z jakimś złym słowem. 
Cieszy mnie szczególnie podejście młodych ludzi, 
którzy są w kościele. Niekiedy przyjdzie taki młody 
człowiek i powie, że jest pełen podziwu albo że się 
modli. Dzisiaj trudno jest usłyszeć cokolwiek od 
młodzieży. Ludzie raczej nie są wylewni. 
 Red. Podsumowując, przeszliśmy od 
początku powołania do formacji kleryków. 
Zbliża się jej zakończenie tutaj, w seminarium. 
Jak postrzegacie ten etap? Czy pojawiają się 
obawy, dotyczące np. przydzielenia parafii, 
chęci podjęcia kolejnych studiów?
 Kleryk Amadeusz: Jest takie myślenie, gdzie 
się trafi, ale nie o to chodzi. Wszędzie są ludzie. 
Człowiek musi być przygotowany na to, że 
wszędzie też może być posłany. Odkrywamy w tym 
wszystkim wolę Bożą. Dalsza nauka natomiast, to 
na pewno permanentna formacja intelektualna. Jak 
ukończymy studia sześcioletnie i obronimy tytuł 
magistra, będą świecenia, potem jeszcze jesteśmy 
obligowani, żeby pójść na dwa lata na studia, które 
różnie wyglądają. Niektórzy kończą licencjat.
 Kleryk Szymon: Trzeba zaznaczyć, że 
w teologii jest odwrotnie niż na innych kierunkach 
akademickich. Pierwszym tytułem naukowym po 
sześciu latach jest magister, a kolejnym licencjat.
 Kleryk Amadeusz: Jeśli chodzi natomiast 
o studia specjalistyczne, to na nie wysyła już 
biskup. 
 Kleryk Szymon: Odnosząc się jeszcze do 
obaw, to każdemu towarzyszą one na tę najbliższą 
przyszłość, ale trzeba sobie uświadomić, po co 
„to” się robi i Kto z nami jest. Czasami owoców 
swojej pracy, działań, kazań nie dostrzega się od 
razu, ale po latach często można je zauważyć. 
Przeciwności, niechęć jakiegoś człowieka mogą za 
parę lat zmienić się w dobro. W nasze powołanie 
zawsze wpisany jest jakiś krzyż.
 Kleryk Amadeusz: Obawy są, ale dużą 
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Zaproszenie na pieszą pielgrzymkę do Wierzenicy
 
 Jak co roku, 1 maja z naszej parafii wyruszy piesza pielgrzymka szlakiem kapliczek różańcowych do 
sąsiedniej parafii św. Mikołaja w Wierzenicy. Spotykamy się o godz. 9.00 w naszej świątyni. Zapraszamy 
do licznego udziału, by dać świadectwo naszej wiary i przy okazji spędzić czas w miłym towarzystwie 
z rewizytą u „sąsiadów”.

Redakcja

Naszemu proboszczowi, ks. Marianowi Sikorze, z okazji imienin 
oraz 28. rocznicy święceń kapłańskich życzymy serdecznie, 

aby Maryja - „wielka Boga-Człowieka Matka, Najświętsza Dziewica” pomagała Księdzu w coraz 
głębszym przeżywaniu cudu Eucharystii - źródła ludzkiego szczęścia, doczesnego i wiecznego.

Redakcja

Nasze serca biją mocniej 26 maja…

Za to, Mamo, że w noc czujnie strzeżesz
kolorowych i spokojnych mych snów;

za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć,
że rozumiesz mnie nawet bez słów;

cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, Najdroższa Mamo?
Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną,

po jednym kwiatku za każde zmartwienie,
po jednym kwiatku za płynące z Twych rąk ukojenie.

Za każdą Twoją zmarszczkę - jeden kwiat
i jeden za każdy siwy włos.

Pod nogi trzeba by Ci rzucić cały świat,
wszystkie kwiaty na ogromny stos.

M. Waszak

Co najmniej raz 
w tygodniu widu-
jemy się w naszym 
kościółku. Jeste-
śmy całkiem sporą 
rodziną parafian. 
Znamy naszych 
sąsiadów - bliż-
szych i dalszych. 
Dużo kicinian jest 
ze sobą spokrew-
nionych lub skoli-
gaconych. Osoby 
odwiedzające nasz 

kościół podziwiają aktywność i zaangażowanie 
wiernych w życie parafii. Często na Mszy Świę-
tej przy pulpicie lektorskim widujemy panią Mag-
dalenę - wysoką, szczupłą blondynkę, ujmującą 
nas swoim przyjemnym, niskim głosem. Jednak 
dla wielu z nas Magdalena Orczyńska jest przede 
wszystkim naszą „kicińską Maryją” z Misterium 
Męki Pańskiej.

B.K-H: Właśnie, Magdaleno, jak to się 
stało, że powierzono Tobie taką wspaniałą, ale 
i zapewne trudną emocjonalnie, rolę?

M.O.: Pamiętam jakby to było wczoraj… 
Był rok 2005. Po wieczornej Eucharystii 
podszedł do mnie Wojciech Sobański i zapytał, 
czy przyjęłabym rolę Maryi w Misterium Męki 
Pańskiej. Zaskoczenie moje było ogromne. 
Wiedziałam, że „poprzednia” Matka Boża - moja 
znajoma, Grażyna Ruśniak - wyprowadzała się 
z Kicina. Ale dlaczego właśnie ja? W pierwszym 
odruchu odpowiedziałam, że nie jestem godna 
takiej roli. Wojtek zdecydowanym stwierdzeniem: 
„nikt z nas nie jest godny roli świętych, których 
odgrywamy” rozwiał moje wątpliwości. Przecież 
wierzę, że nie ma w życiu przypadków, a Maryja 
powiedziała Bogu „tak” pomimo wielu ludzkich 
wątpliwości. To wielki zaszczyt być zaproszonym 
do współtworzenia parafialnego dzieła. Przez 
kontemplację posłannictwa Matki Bożej zaczęłam 
przyjmować tę rolę jako osobiste wezwanie do 
powierzenia Niepokalanej Dziewicy swojego 
życia, by Ona prowadziła mnie do swego Syna - 
mojego Pana i Zbawiciela. 

B.K-H: Jak to było za pierwszym razem? Czy 
strój Maryi uszyłaś sama, czy był wypożyczony 
z teatru?

M.O.: Oj, początki były trudne, ponieważ 
moja poprzedniczka jest niskiego wzrostu i cały 
strój był dla mnie zbyt krótki - suknia do łydek, 
a rękawy jak po młodszej siostrze (śmiech) 
Jako że nie pozostawało zbyt wiele czasu do 
Niedzieli Palmowej, uruchomiłam wyobraźnię. 
Dołożyłam nowe, dłuższe rękawy, a pod suknię 
uszyłam błękitną spódnicę. W 2016 roku Leszek 
Lesiczka ostatecznie zmobilizował występujących 
w Misterium do uszycia nowych szat. Tym 
sposobem zaczęłam szukać natchnienia do 
zaprojektowania szaty prostej i okrywającej całe 
174 centymetry mojej osoby. Wtedy ponownie 
pojawił się na mojej drodze anioł w osobie naszego 
zakrystiana Wojciecha, który pokazał mi obrazek 
Madonny z głową owiniętą białą chustą. Dalej 
poprowadziła mnie już zapewne sama Maryja… 
W duchowej łączności z Nią wybrałam materiały 
i złożyłam razem wszystkie elementy tworząc 
projekt, który następnie wykonała czyli uszyła 
krawcowa.

B.K-H: Dużo osób mówi, że Misterium jest 
dla nich głębokim przeżyciem duchowym. 
Fotografując miałam okazję zobaczyć i utrwalić 
wielkie emocje, które wyrażała Twoja twarz. 
W którym miejscu kończy się rola, a zaczyna 
udział w Pasji? 

M.O.: Rzeczywiście, dla mnie uczestnictwo 
w Misterium w roli Matki Bożej jest niezwykłą 
łaską. Mogę też śmiało powiedzieć, że jest 
wezwaniem do coraz dojrzalszej miłości. Jeśli 
chodzi o „aktorstwo”, to rola kobiety chroniącej 
swoje dziecko i z nim współcierpiącej towarzyszy 
każdej kochającej matce. Jednak cierpienie 
Maryi ma wymiar nie tylko cielesny, ale przede 
wszystkim duchowy, bo związany z wiarą w Bożą 
obietnicę. Z roku na rok coraz głębiej przeżywam 
poszczególne sceny. Trudno mówić tu o emocjach, 
chociaż i one mi towarzyszą. Przede wszystkim 
przychodzi każdorazowo głęboka refleksja, jak 
wielkiego cierpienia za moje grzechy doznawał 
Odkupiciel. Powoduje to wewnętrzny ból, który 
wyraża się także fizycznie - odczuwaniem ciężaru 

Nasi parafianie
Magdalena Orczyńska

radość i pokój daje świadomość, że jeżeli jestem 
powołany, to jest Pan Bóg. On mnie wybiera i On 
mnie w tym umacnia. 
 Red.: Czego możemy Wam życzyć na ten 
najbliższy czas?
 Kleryk Amadeusz: Na tym etapie formacji 
na pewno dobrego duchowego przygotowania do 
pierwszych święceń - diakonatu, które odbędą 
się w sobotę 19 maja; świętości, bo to jest 
najważniejsze i na pewno tego, żebyśmy swoim 

powołaniem promieniowali. Przypominają mi 
się słowa ojca Mariana, które mogą być dla nas 
dobrym życzeniem, a które mam jako cytat na 
kubku otrzymanym od kolegi: „Tak żyj swoim 
powołaniem, aby inni odkrywali przy tobie swoje 
własne powołanie”. 
 Red.: Tego też życzymy i bardzo dziękujemy 
za rozmowę.

Rozmawiali Renata Drgas i Grzegorz Zalewski
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w sercu, wręcz uciskiem. Po scenie biczowania, 
kiedy już wszyscy przechodzą do kolejnej sceny, 
przyklękam obok słupa. Jest to czas mojego 
osobistego spotkania z cierpieniem Maryi. Czas 
dziękczynienia… Matka Najświętsza, pełna troski 
i pokory cały czas była obecna obok swojego 
Syna. Spotkanie Matki z Synem podczas drogi 
krzyżowej jest niezwykle ważne, co od paru lat 
reżyser Leszek Lesiczka uwzględnia przy budowie 
tej stacji, oznaczając miejsce, w którym padam 
do stóp Jezusowi. Odciągana przez żołnierzy od 
umęczonego Jezusa, w rolę którego od lat wciela 
się Jacek Kaczmarski, nawiązuję z Nim jeszcze 

kontakt wzrokowy. To zatrzymanie wzroku 
wynika z potrzeby współprzeżywania cierpienia 
kochającej Matki i jej Syna. Scena pod krzyżem jest 
efektem otwarcia się reżysera i współtworzących 
ją uczestników na działanie Ducha Świętego. 
Zwieńczeniem tego wydarzenia jest wymowne 
cierpienie Maryi, gdy obejmując Jezusa, z ufnością 
wpatruje się w niebo. Wierność raz podjętej 
decyzji zaowocowała zbawieniem całej ludzkości! 
Zupełnie odmienne emocje i przeżywanie roli 
towarzyszyły mi w odgrywaniu Maryi w Misterium 
Wcielenia, w którym rola Bogarodzicy wiązała się 
z modlitewnym przeżywaniem wyuczonego tekstu 
i radością z narodzin Jezusa. 

B.K-H: Czy rola Matki Boskiej w jakiś 
sposób wpłynęła na Twoje życie duchowe?

M.O.: Jak już wspominałam podczas dzielenia 
się świadectwem w parafii oraz na łamach NP, moje 
wcześniejsze życie było bardziej ukierunkowane 
na Jezusa i miłość ukrzyżowaną. Rola Matki 
Bożej skłoniła mnie do zgłębiania i analizy osoby 
Najświętszej Panienki. Maryja ucieleśnia obraz 
kobiety w jej pierwotnej czystości, czyli kobietę 
taką, jaka była zamierzona przez Boga w dziele 
stworzenia. Każda inna kobieta nosi w sobie 

„dziedzictwo Ewy” i powinna szukać drogi „od Ewy 
do Maryi” czyli drogi nawracania się. My, kobiety 
mamy wrodzoną, silną dyspozycję do miłości, która 
uzdalnia nas do bycia darem z siebie dla innych. 
Poprzez włączenie Maryi w zbawczy plan Boga 
została uhonorowana pozycja kobiety! Chrystus, 
rodząc się z dziewiczej Matki, dowartościowuje 
macierzyństwo i dziewictwo. Maryja stała się dla 
mnie wzorem kobiecości. Szczerze mówiąc, często 
rozmawiam z Nią o różnych kobiecych sprawach. 
Ona pokazuje mi drogę wzrastania w wierze, 
ucząc właściwego zasłuchania się w słowo Boże 
(Lecz Maryja zachowywała wszystkie te rzeczy 
i rozważała je w swym sercu; Łk 2, 19) czyli życia 
nim każdego dnia i rozmyślania nad nim podczas 
osobistej modlitwy czy adoracji. Uczy mnie 
wielkiego zawierzenia Bogu i zgody na Jego wolę. 
Wskazała mi też na o. Dolindo, dzięki któremu 
z dziecięcą ufnością modlę się: „Jezu, Ty się tym 
zajmij”. Zaprosiła mnie do odmawiania różańca 
pompejańskiego. Szczególną łaską była też 
pielgrzymka do Lourdes i Fatimy. Uczestnictwo 
w niej zapoczątkowało wielkie zmiany w moim 
życiu.

B.K-H: Porozmawiajmy teraz o wyniku 
konkursu na pieczęć z okazji zawierzenia 
naszej parafii Świętemu Józefowi. Wykonałaś 
rysunek, który zamieściłam w projekcie naszej 
okolicznościowej pieczęci parafialnej. Przy tej 
okazji dziękuję naszemu stolarzowi, Tomaszowi 
Wojciechowskiemu, który zrobił piękny trzonek 
do pieczęci. W główkę trzonka wpasowana 
jest śliczna, drobniutka pasyjka przywieziona 
przez Tomka z Ziemi Świętej. Czy podobnie 
jak Tomasz, masz więcej niezwykłych talentów, 

o których nie wiemy? Co lubisz robić w czasie 
wolnym? 

M.O.: Co do talentów, to Bóg udziela ich 
człowiekowi dla dobra wspólnoty Kościoła i tak 
też postrzegam to, czym mnie obdarza. Niezbyt 
lubię opowiadać o sobie… Zawsze uwielbiałam 
rysować, malować, lepić w glinie - innymi słowy: 
urealniać to, co powstało w mojej głowie. Stąd 
też zostałam architektem i urbanistą. Od czasu 
do czasu „popełnię” jakiś obraz. Ukończyłam 
kurs fotografowania, bo uważam, że aparat 
fotograficzny to doskonały instrument przydatny 
w kreowaniu obrazu otaczającej nas rzeczywistości. 
Próbowałam też tworzenia biżuterii. Ponieważ 
sama właściwie jej nie noszę, nie zafascynował 
mnie ten świat. Ci, którzy mnie bliżej znają wiedzą, 
że żyję „wśród zwierząt” (śmiech). Każdego, 

kogo zapraszam w swoje skromne progi lojalnie 
uprzedzam, że w domu jest pies - 50 kilogramowy 
gigant o obronnym usposobieniu, na szczęście 
tolerujący w swoim otoczeniu kota. Wraz z córką 
realizuję swoją pasję - jeździectwo. Choć konie 
wymagają wielu zabiegów, troski i są bardzo 
angażujące, dają wytchnienie i zapomnienie 
o codziennych troskach. Uwielbiam czytać i często 
żałuję, że doba nie ma 48 godzin. W odpowiedzi 
na pragnienie wielbienia naszego Pana śpiewem 
we wszystkim i za wszystko, Bóg postawił na 
mojej drodze Jolantę i Poldka Twardowskich, 
z którymi regularnie uczestniczę we Mszach św. 
z wielbieniem Boga muzyką i pieśnią.

B.K-H: Dziękuję za rozmowę i życzę Tobie 
wielu udanych, ciekawych projektów. 

 Był koniec kwie-
tnia. Ciepło. Przez 
lekko otwarte kuchenne 
okno wpadał delikatny 
podmuch wiatru unosząc 
świeżo wyprane firanki. 
Maria rozejrzała się 
po kuchni, omiatając 
wzrokiem pozostałości 
po śniadaniu. Dzieci już 
„grasowały” w swoich 
pokojach, a mąż w salonie 
przeglądał stare numery 

„Naszego Patrona”. 
- Dzieci - zawołała - czas do kościoła! Proszę się 
ubrać!
- Józef! Co tam robisz? Nie zdążysz się 
przygotować. Położyłam ci wyprasowaną koszulę 
na kanapie. Załóż, proszę ten nowy krawat - 
pouczała męża.
- Mamo - odezwał się Tomek - w sumie jest już 
ciepło. Czy mogę iść w krótkich spodniach?
- Wykluczone! - odparła Maria. - Msza to 
spotkanie z Panem Bogiem i to o wyższej randze, 
niż spotkanie z samym prezydentem. Czy ubrałbyś 
krótkie spodnie i poszedł w odwiedziny do pałacu 
prezydenckiego?

- Nie, chyba nie - bąknął Tomek zaglądając do 
szafki z butami. - Ale chyba mogę założyć sandały, 
bo inaczej się spocę, no i wiesz... Co lepsze, mamo 
- bose paluszki czy zapaszek z butów?
- O mój drogi! - zaśmiała się Maria. - Jest lepsze 
wyjście zgodne z zasadami savoir vivre’u*. Umyj 
nogi, załóż czyste skarpetki i półbuty z dziurkami, 
które kupiłam ci w zeszłym roku. Tak będziesz 
wyglądać stosownie do sytuacji. Jasne?
- A może jednak sandały i skarpetki?- nastolatek 
nie dawał za wygraną. - Widziałem taki billboard 
na mieście: facet w ekstra sandałach i długich 
skarpetkach. No, wiesz mamo, to taka nowa moda. 
Czy w kościele musimy wszyscy wyglądać tak 
staroświecko?
- Nie staroświecko, a klasycznie - sprostowała 
Maria. - Na mszę ubieramy się właśnie tak. Żadnej 
ekstrawagancji, w końcu to spotkanie duchowe. 
Naszym strojem nie możemy rozpraszać innych 
wiernych, a tym bardziej księdza, czy służbę 
ołtarza. 
- Mamuś! - z drugiego pokoju odezwał się 
dziewczęcy głosik. - A czy ja mogę założyć 
leginsy? W końcu to nie jest miniówka, więc 
chyba będzie ok, prawda? - Agata wyjrzała zza 
drzwi z miną zwycięzcy.
- Córuś - uśmiechnęła się mama - odezwała się 

Savoir vivre w odcinkach
Odcinek I

Państwo Kicińscy wybierają się na niedzielną Mszę Świętą

Pamiątkowa pieczęć dla upamiętnienia dnia 19 marca 
2018 r. jako czasu zawierzenia naszej parafii i dekanatu 
czerwonackiego świętemu Józefowi
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wesoło Maria i spojrzała na Agatkę trzymającą 
w ręce leginsy w kwiatki. - Zadam Ci pytanie, 
prawie jak z „Milionerów”. A: czy leginsy to 
spodnie?; B: czy leginsy to grube rajstopy bez 
stopy?; C: czy leginsy to spodnie sportowe?; D: 
czy leginsy to kalesony? 
- Hmm - Agata przyglądała się leginsom. - Czy 
mogę prosić o podpowiedź „pół na pół”?
- Bardzo proszę - odpowiedziała Maria naśladując 
głos prezentera z „Milionerów”. - Podpowiedź to 
B i C.
- Mamo, obojętnie co wybiorę to i tak już wiem, że 
w samych leginsach nie mogę pójść do kościoła.
- Zgadza się - odparła Maria - więc w co się 
ubierzesz?
- To ja złożę na leginsy tunikę - zaproponowała 
nieco zmieszana Agatka.
- Ok, tunika może być - odpowiedziała mama. - 
Pamiętajcie, jest zasada, że do kościoła ubieramy 
się godnie i klasycznie. Nie eksponujemy nóg, stóp, 
biustów, dekoltów, ramion i pleców. Generalnie, 
lepiej być bardziej zakrytym niż odkrytym, ale 
przede wszystkim - schludnie ubranym i czystym. 

A, i ważna rada: nie perfumujemy się za mocno. 
To co nam się podoba, może przeszkadzać innym. 
Niektórzy mają nawet alergię na zapachy. W końcu 
modlimy się stojąc lub siedząc bardzo blisko 
innych.
- Skoro wszystko jest jasne, to zapraszam na Mszę 
Świętą - powiedział Józef ubrany w garnitur.
 Maria stanęła obok niego przed lustrem. 
Zadowolona przyglądała się odbiciu męża i swoim.
- Ładnie wyglądacie - zauważyła Agatka, a Tomek 
podniósł kciuk do góry.
- Dziękuję. Wy również - powiedziała Maria 
przytulając Agatkę i Tomka, ubranych nareszcie 
„jak Pan Bóg przykazał”.

*Savoir-vivre (fr. Savoir - wiedzieć, vivre - żyć; 
„znajomość życia”) - ogłada, dobre maniery, 
bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość 
obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich 
i reguł grzeczności obowiązujących w danej 
grupie.

Barbara Kołecka-Herman

Rok 2018 wyznacza rocznicę szcze-
gólną - setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Prezydent RP Andrzej Duda 
powiedział: 

Jestem głęboko przekonany, że stulecie 
odzyskania niepodległości to sprawa bliska 
sercom wszystkich Polaków. Ogromnie zależy 
mi na tym, aby jubileusz stał się świętem całej 
polskiej wspólnoty i by każdy z nas, obywateli 
Rzeczypospolitej, czuł się zaproszony nie tylko do 
udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach 
rocznicowych, ale przede wszystkim do ich 
współtworzenia.

Zarówno cały rok 2018, jak i miesiąc maj 
kierują nasze myśli w stronę ważnych dla nas 
symboli narodowych. 2 maja to obchodzony 
od 2004 roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej i jednocześnie Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą. 1 maja nazywamy Świętem Pracy, 
a 3 maja jest naszym Świętem Narodowym. 
Symbole te wzmacniają narodową identyfikację, 
określają obywatelską tożsamość. Polskie symbole 
narodowe chronione są przez konstytucję. 

Warunki, na jakich polskie godło oraz flaga mogą 
być używane, a polski hymn wykonywany, określa 
stosowna ustawa.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory 
biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, 
równoległych pasach tej samej szerokości, 
z których górny jest koloru białego, a dolny koloru 
czerwonego. Czerwień początkowo miała odcień 
karmazynu, później jednak jego miejsce zajął 
cynober. Kolory te nawiązują do godła państwa 
polskiego - biały odwołuje się do Orła Białego, 
a czerwony ma związek z tłem tarczy. Na długo 
przed oficjalnym ustanowieniem polskiej flagi, 
biało-czerwone barwy uznano za barwy narodowe. 
Miało to miejsce dokładnie 3 maja 1792 roku - 
w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji. Jak 
relacjonowali kronikarze, damy występowały 
wówczas w białych sukniach przepasanych 
czerwonymi wstęgami, a mężczyźni nosili biało-
czerwone szarfy. 

Flagą państwową Rzeczypospolitej 
Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach 
Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8. 

W latach wcześniejszych kolejność kolorów na 
fladze państwowej była różna, używano bowiem 
na przemian flagi biało-czerwonej lub czerwono-
białej. Po raz pierwszy polskie barwy zostały 
uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa 
Polskiego z 7 lutego 1831 roku i od tej daty biało-
czerwona flaga jest oficjalną flagą narodową. Po 
odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi 
uchwalił Sejm Ustawodawczy. Flaga używana jest 
także przez polską żeglugę śródlądową. Bandera 
również ma dwa poziome pasy w kolorach białym 
i czerwonym. 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej jest 
symbolem Polski. Jego archetypem jest 
dynastyczny herb Piastów, pierwszych władców 
Polski. Najwcześniejszy wizerunek polskiego 
godła znany jest z denarów Bolesława Chrobrego. 
Najprawdopodobniej był to bielik zwyczajny. 
Uczeni mieli wątpliwości, czy ptak umieszczony 
na monetach to faktycznie orzeł, czy może kogut. 
Ustalono jednak, że jest to orzeł. Pojawiał się on 
na piastowskich monetach, pieczęciach, tarczach 
i chorągwiach. Początkowo obecny był w śląskiej 
linii Piastów, następnie stopniowo przyjmowany 
przez kolejne linie tego rodu. Graficzna forma orła 
zmieniała się na przestrzeni wieków. Dzisiejsza 
pochodzi z 1927 roku i jest wzorowana na godle 
z czasów Stefana Batorego.

Po odzyskaniu niepodległości orzeł został 
uznany za polskie godło państwowe i umocniony 
ustawą sejmową z 1919 roku. Po II wojnie 
światowej, w 1944 roku, komunistyczne władze 
reprezentowane przez PKWN usunęły z godła 
koronę. W odpowiedzi na ten czyn polski rząd na 
uchodźctwie w 1956 roku umieścił na głowie orła 
zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem. Sejm PRL 
X Kadencji ponownie przywrócił orłowi koronę 
według wzoru pochodzącego z 1927 roku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że dość częstym 
błędem jest mylenie godła z herbem. Trzeba jednak 
pamiętać, że godło i herb to nie to samo. Godło jest 
symbolem, który może występować samodzielnie. 
Herb to natomiast tarcza z godłem. Zgodnie 
z Konstytucją RP, za polskie godło uznaje się 
wizerunek orła białego w koronie, umieszczonego 
w czerwonym polu. Korona została przywrócona 
do godła 31 grudnia 1989 roku. Nowy wzór godła 
został natomiast wprowadzony 22 lutego 1990 
roku. Ma to być zawsze biały jednogłowy orzeł 
ze złotą koroną, ze złotymi szponami i dziobem, 

zwrócony głową w prawo. Godło umieszczone 
jest na czerwonym polu, które lekko zwęża się ku 
dołowi tarczy herbowej. 

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej 
Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”. Jego słowa 
napisane zostały przez Józefa Wybickiego. Był on 
przyjacielem generała Dąbrowskiego. 16 lipca 
1797 roku we Włoszech, w miejscowości Reggio, 
gdzie miała miejsce parada wojskowa, po raz 
pierwszy odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Początkowo nazywano go „Pieśnią Legionów 
Polskich we Włoszech”. Rozpoczynająca się 
słowami „Jeszcze Polska nie zginęła…” pieśń ta 
towarzyszyła życiu narodu, zrywom powstańczym 
i rewolucyjnym, okresom żałoby narodowej 
i chwilom obudzonych nadziei. Dopiero w 1927 
roku „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnym 
hymnem polskim. Zyskał wtedy obecny tytuł.

W roku 2004 zostało ustanowione Święto Flagi 
RP. Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy. Jak 
napisano w uzasadnieniu ustawy wprowadzającej 
święto, chodziło o dzień, w którym Polakom 
towarzyszą refleksje na temat ważnych kart 
historii Polski, a także o wypełnienie wolnego 
dnia pomiędzy dwoma świętami narodowymi oraz 
podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. 
Jednym z powodów tego wyboru był także fakt, 
że w czasach PRL właśnie tego dnia zdejmowano 
po 1 maja flagi państwowe, by nie były widoczne 
w dniu, zniesionego przez władze komunistyczne, 
Święta Konstytucji 3 Maja. Również 2 maja 
w 1945 roku polscy żołnierze zdobywający stolicę 
hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną 
flagę na Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule) oraz 
na Reichstagu w Berlinie. 

1. Święto flagi zostało wprowadzone nowelą 
ustawy z 20 lutego 2004 roku o godle, barwach 
i hymnie. W toku prac legislacyjnych Senat RP 
zaproponował poprawki, by m.in. zastąpić Dzień 

Polskie symbole narodowe

https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Armia_Wojska_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siegess�ule
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
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Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło 
za naczelne spośród symboli RP. Ostatecznie 
jednak Sejm odrzucił ww. poprawkę i ustanowił 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz 
Polski, święto własnej flagi obchodzi się również 
w wielu innych krajach, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, 
Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie 
i w Chinach.

Jedną z form uczczenia tego święta, podobnie 
jak innych świąt państwowych, jest noszenie 
tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki 
w barwach biało-czerwonych. Zwyczaj ten 
spopularyzował śp. prezydent Lech Kaczyński, 
a obecnie podtrzymuje go prezydent Andrzej Duda 
oraz wielu Polaków.

Zbliżające się święta przypadające na początek 
maja są też dobrą okazją do przypomnienia 
sobie podstawowej zasady obywatelskiej, jaką 
jest szacunek do barw i symboli narodowych. 
MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający 
najważniejsze zasady dotyczące eksponowania 
polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Miniprzewodnik jest 
streszczeniem dwóch poradników wydanych przez 
MSWiA: „Biało-czerwona” i „Hymn Polski”. Jest 
on dostępny w wersji do czytania i samodzielnego 
wydrukowania na stronie www.mswia.gov.pl

Najważniejsze zasady dotyczące symboli 
narodowych mówią o tym, iż każdy obywatel 
może eksponować symbole państwowe, 
manifestując w ten sposób tożsamość narodową 
oraz przywiązanie do swojego państwa. Symbole 
Rzeczypospolitej Polskiej należy zawsze 
otaczać szacunkiem. Jest to zarówno prawo, 
jak i obowiązek wszystkich obywateli, a także 
organów państwowych, instytucji oraz organizacji. 
Należy dbać, aby symbole Rzeczypospolitej 
Polskiej umieszczane były zawsze w godnym 
i honorowym miejscu, uprzywilejowanym 
względem symboli innych państw oraz innych 
znaków. Symbole RP można przedstawiać 
w formie artystycznych interpretacji, jednak 
interpretacje te nie mogą ujmować im godności 
ani być traktowane jako oficjalnie reprezentujące 
państwo polskie. Wizerunki symboli państwowych, 
używane przez instytucje reprezentujące państwo 
polskie, muszą odpowiadać wzorom określonym 
w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, 
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz pieczęciach państwowych (z późn. zm.). 
Symboli państwowych nie można wykorzystywać 
do celów komercyjnych. Nie należy umieszczać 
ich na przedmiotach przeznaczonych do obrotu 
handlowego, jak również przeznaczonych do 
jednorazowego lub krótkotrwałego użytku. Nie 
należy też używać ich wyłącznie w charakterze 
elementów dekoracyjnych.

Zasady dotyczące flagi narodowej: flaga 
eksponowana publicznie musi być czysta 
i mieć czytelne barwy. Nie może być pomięta lub 
postrzępiona. Na terenie RP flaga państwowa 
Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze 
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi 
flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej 
flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na 
maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią. 
Flaga nigdy nie powinna dotykać podłogi, ziemi, 
bruku lub wody. Nie oddaje się nią honorów żadnej 
osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub 
znakiem. Flagą nie można przykryć pomnika lub 
tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem, nie 
może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie 
jakiegoś przedmiotu. Na fladze państwowej 
RP nie wolno umieszczać żadnych napisów 
i żadnego rodzaju rysunków. Powszechny stał 
się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych 
nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice 
na zawody sportowe; aby jednak nie naruszać 
zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi 
o proporcji 5:8. Godnym sposobem zniszczenia 
zużytej flagi jest niepubliczne spalenie. Możliwe 
jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie 
barw. 

Jeśli w rzędzie, półkolu lub kole jest więcej 
flag, ich kolejność zależy od miejsca w hierarchii:

1. Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Flaga innego państwa;
3. Flaga województwa;
4. Flaga powiatu;
5. Flaga gminy (miasta, gminy miejsko-
wiejskiej, gminy wiejskiej);
6. Flaga europejska;
7. Flaga organizacji międzynarodowej (np. flaga 
ONZ, flaga NATO);
8. Flaga służbowa (np. policji, straży granicznej);
9. Flaga instytucji, firmy, organizacji, uczelni, 
szkoły, klubu sportowego, itp.;
10. Flaga grupy narodowościowej, flaga 
okolicznościowa. 

Hierarchii tej należy przestrzegać na zewnątrz 
i wewnątrz budynków lub obiektów sportowych. 
Razem z wymienionymi flagami nie wolno 
eksponować flag reklamowych.

Obywatele nie powinni umieszczać flagi na 
maszcie znajdującym się na szczycie ich domów czy 
innych prywatnych zabudowań. Umieszczenie takie 
jest oznaką, że wewnątrz budynku sprawowane są 
funkcje państwowe. Osoby prywatne wywieszają 
flagi przy wejściu do swego budynku, z okna lub 
na balkonie, mogą także ją podnieść na maszcie 
przed swym budynkiem. Kiedy flaga państwowa 
mocowana jest w pionie do masztu, kolor biały, 
jako ważniejszy, odpowiadający bieli Orła Białego, 
powinien znajdować się przy maszcie.

Na terytorium Polski flaga państwowa 
powinna zajmować zawsze honorowe miejsce 
względem symboli innych państw oraz symboli 
innych rodzajów. Przyjmuje się, że honorowym 
miejscem dla flagi jest prawa strona (mównicy, 
stołu prezydialnego, sceny lub występującej 
osoby) czyli lewa strona dla patrzącego od frontu. 
Jeżeli jest taka możliwość, flagę umieszcza się 
po prawej stronie wejścia do budynku, okna czy 
bramy wjazdowej (lewej stronie dla patrzącego od 
frontu). Kiedy eksponowane są obok siebie flaga 
RP i wizerunek Orła Białego, flagę umieszcza się 
po prawej stronie orła (lewej stronie dla patrzącego 
od frontu). Kiedy flaga RP eksponowana jest wraz 
z flagami innych państw, wszystkie powinny mieć 
ten sam rozmiar oraz być umieszczone na tej 
samej wysokości. Na jednym maszcie lub drzewcu 
razem z flagą Rzeczypospolitej Polskiej nie może 
wisieć żadna inna flaga. W razie wspólnego 
eksponowania (czy umieszczenia na budynku) 
parzystej liczby flag, flaga RP powinna zostać 
umieszczona po lewej stronie dla patrzącego od 
frontu. Kolejne w hierarchii są flagi na lewo od 
niej (na prawo dla patrzącego od frontu). W razie 
wspólnego eksponowania nieparzystej liczby flag, 
flaga Rzeczypospolitej Polskiej powinna zostać 
umieszczona pośrodku. Kolejne w hierarchii są 
flagi umieszczone na przemian na prawo oraz na 
lewo od niej.

Podczas żałoby narodowej flagi nieznajdujące 
się uprzednio na masztach powinno się wpierw 
podnieść na szczyt masztu, po czym powoli opuścić 
do jego połowy. Zdejmując flagę po zakończeniu 
żałoby, wciąga się ją ponownie na szczyt masztu, 
następnie dopiero powoli opuszcza się i zdejmuje. 

Kiedy flaga RP eksponowana jest łącznie z flagami 
innych państw lub flagami innych rodzajów, na 
czas żałoby pozostałe flagi powinny zostać zdjęte 
z masztów. Po zakończeniu żałoby najpierw podnosi 
się flagę państwową do góry, a potem dowiesza 
się flagi uprzednio zdjęte. Flagi wywieszone na 
drzewcach na znak żałoby przewiązuje się u góry 
kirem - czarną wstęgą o długości podobnej do 
wysokości flagi. Flag umieszczonych na masztach 
nie przewiązuje się kirem. Poza okresem żałoby 
narodowej nie powinno się opuszczać flagi RP 
do połowy masztu. Wyjątek mogą stanowić flagi 
opuszczane w jednostkach wojskowych lub innych 
formacjach mundurowych na znak żałoby po 
żołnierzu lub funkcjonariuszu zmarłym podczas 
pełnienia służby. Inne instytucje na znak żałoby 
mogą wywiesić zamiast flagi państwowej flagę 
koloru czarnego.

Flaga państwowa z godłem Rzeczypospolitej 
Polskiej nie powinna być używana przez 
obywateli. Służy ona przedstawicielom RP za 
granicą. Podnoszona jest również na cywilnych 
lotniskach, w kapitanatach, bosmanatach oraz na 
statkach jako morska bandera. Może być również 
używana przez Wojsko Polskie w trakcie wizyt 
zagranicznych gości.

Zarówno godło Rzeczypospolitej Polskiej, jak 
i wizerunek Orła Białego mogą być eksponowane 
przez obywateli, instytucje oraz organizacje 
w zajmowanych przez nich pomieszczeniach. Tylko 
instytucje państwowe mające urzędowe prawo 
do posługiwania się godłem i wizerunkiem Orła 
Białego mogą je umieszczać na zewnątrz budynków 
i pomieszczeń. Powyższe instytucje zobowiązane 
są również do umieszczania godła Rzeczypospolitej 
Polskiej w pomieszczeniach służbowych, w salach 
posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych oraz 
pomieszczeniach, gdzie urzędnicy przyjmują 
obywateli. Godło oraz wizerunek Orła Białego 
eksponowane na ścianach pomieszczeń powinno 
się umieszczać w miejscu najbardziej godnym 
i dobrze widocznym dla osób przebywających 
wewnątrz. W celu szczególnego wyeksponowania 
godła lub wizerunku Orła Białego, w ich pobliżu 
nie powinno się umieszczać elementów wystroju 
wnętrz, takich jak mapy, kalendarze lub obrazy. 
Nad wizerunkiem Orła Białego można umieścić 
krzyż, natomiast np. wizerunki herbu województwa 
czy gminy umieszcza się poniżej i na lewo od 
niego (patrząc od frontu - na prawo). Zniszczone 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi�ska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy�ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda
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i nienadające się do użytku godło oraz wizerunek 
Orła Białego, jeżeli nie przedstawiają szczególnej 
wartości historycznej, należy zniszczyć z należytą 
godnością, zamalowując je lub rozcinając.

Najważniejsze zasady dotyczące 
wykonywania „Mazurka Dąbrowskiego”: 
hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej 
powinno się wykonywać oraz odtwarzać 
jedynie w okolicznościach i warunkach 
zapewniających mu uwagę oraz poszanowanie. 
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu 
państwowego obowiązuje zachowanie powagi 
i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego 
wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją 
w postawie wyrażającej szacunek. Mężczyźni 
w ubraniach cywilnych zdejmują nakrycia głowy. 
Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie 
głowy, niebędące w zorganizowanej grupie oddają 
honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe 
podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu 
oddają honory przez pochylenie sztandaru. Przyjęty 
w niektórych państwach zwyczaj trzymania 
w trakcie wysłuchiwania hymnu prawej dłoni 
nad sercem może być stosowany również wobec 
hymnu RP. Kiedy hymn Rzeczypospolitej Polskiej 
odgrywany jest wraz z hymnem innego państwa, 
przyjęte jest, że hymn państwa goszczonego 
odgrywa się jako pierwszy.

Trzeba też pamiętać, że jesteśmy również 
zobowiązani do zareagowania w sytuacji, 

gdy dochodzi do zniewagi flagi bądź hymnu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku ze zbliżającym się Dniem 
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ma miejsce 
wystawa „Biało-Czerwona” autorstwa Marka 
Lapisa, której wernisaż odbył się 11 kwietnia br. 
Zdjęcia mieszkańca naszej gminy będzie można 
podziwiać do 6 maja. Projekt „Biało-Czerwona” 
to społeczna fotografia dokumentalna, obrazująca 
funkcjonowanie w świadomości społeczeństwa 
polskiego barw białej i czerwonej. W czasach 
transformacji, przemian społecznych, politycznych 
i kulturalnych barwy te nabierają w przestrzeni 
publicznej szczególnego znaczenia. Wnikliwe 
obserwacje współczesnego społeczeństwa 
polskiego zaowocowały obrazami chwil 
ważnych, znaczących i tych codziennych, często 
niezauważanych. Autor poprzez dokumentacje 
tych chwil poddaje je pod publiczny dyskurs. 
Projekt powstawał w latach 2009 -2017.

Na koniec słowa św. Jana Pawła II: Ojczyzna 
jest naszą matką ziemską. Polska jest matką 
szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która 
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 
Jednym z wyrazów tej miłości jest nasz stosunek 
do symboli narodowych. 

Karolina Appelt

 Któż z nas, będąc w Watykanie, nie spotkał 
żołnierzy w charakterystycznych pasiastych 
mundurach i w hełmach z czerwonym pióropuszem? 
A któż nie zrobił sobie z nimi pamiątkowego 
zdjęcia? Wzbudzający powszechną ciekawość 
mężczyźni w żółto-niebiesko-czerwonym 
umundurowaniu to żołnierze papieskiej Gwardii 
Szwajcarskiej. Pełnią oni w Watykanie nie tylko 
funkcję reprezentacyjno-honorową, ale przede 
wszystkim zapewniają ochronę osobistą papieża 
(również w trakcie podróży zagranicznych), dbają 
o bezpieczeństwo na terenie Pałacu Apostolskiego, 
a także strzegą granic Państwa Watykańskiego. 
Dlaczego więc armia Watykanu składa się właśnie 
ze Szwajcarów?

 Szwajcaria, mimo swojej niewielkiej 
powierzchni, już od starożytności słynęła ze 

wspaniałych i wiernych żołnierzy - z bardzo 
dobrze wyszkolonej armii. Szwajcarzy zyskali 
sobie sławę najlepszych wojowników ze względu 
na wolę walki, szczytność celów i oddanie swemu 
powołaniu. Wszystkie królestwa i księstwa 
Europy chciały ich mieć w swoich formacjach 
wojskowych, bo było to zapewnieniem osobistego 
bezpieczeństwa władców i zwycięstwa w każdej 
bitwie.

 Dlatego też w 1506 roku Juliusz II, który 
osobiście mógł podziwiać walczących Szwajcarów 
na dworze Ludwika XI (gdzie był legatem 
papieskim w latach 1480-1482), kiedy tylko 
został wybrany papieżem, sprowadził do Rzymu 
150 gwardzistów szwajcarskich, by stanowili 
jego osobistą straż. Od tego czasu, przez ponad 
pięćset lat Szwajcarzy nieprzerwanie strzegą bram 
Watykanu.
 Wielką sławą strażnicy papiescy okryli się 
w 1527 roku, gdy toczyła się wojna między 
Francją a Niemcami (był to jedyny raz w historii 
Państwa Kościelnego, gdy armia ta uczestniczyła 
w walkach). Król Karol V zaatakował władcę 
francuskiego, Franciszka I, który zajął Italię. 
Papież Klemens VII opowiedział się po stronie 
Franciszka. To spowodowało, że 6 maja 1527 
roku wojska niemieckie wkroczyły do Rzymu 
i splądrowały miasto (słynne „złupienie Rzymu”). 
Gdy dotarły na Watykan, w obronie papieża 
walczyła Gwardia Szwajcarska. Klemensowi VII 
udało się uciec do Zamku św. Anioła, lecz w walce 
zginęło wielu Szwajcarów - ze 189 gwardzistów 
przeżyło tylko 42. 
Dzień tragedii, w którym gwardziści dali 
świadectwo swej bezgranicznej wierności 
papieżowi, stał się dniem historycznym. Właśnie 
na pamiątkę tego wydarzenia 6 maja jest świętem 
Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie. Tego dnia 

każdego roku rekruci (w liczbie około 30) składają 
uroczystą przysięgę wierności głowie Kościoła. 
Ochotnicy wstępujący w jej szeregi muszą posiadać 
nie tylko szwajcarskie pochodzenie, ale również 
silną wiarę katolicką i bardzo dobre zdrowie, 
zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Muszą najpierw 
odbyć zasadniczą służbę wojskową w armii 
szwajcarskiej i ukończyć przynajmniej trzyletnie 
studia licencjackie. Powinni znać przynajmniej 
trzy języki: włoski, niemiecki i francuski, być 
kawalerami, mieć przynajmniej 174 cm wzrostu  
i posiadać nie mniej niż 19 i nie więcej niż 30 lat. 
Obecnie Gwardia Szwajcarska liczy 110 żołnierzy, 
co stanowi ponad 10% obywateli Watykanu. Jan 
Paweł II żartobliwie podsumował kiedyś ten 
fakt stwierdzeniem, że Watykan jest najbardziej 
zmilitaryzowanym państwem na świecie. 
Oficerowie Gwardii, którzy decydują się na dłuższą 
służbę (dla zwykłych gwardzistów służba trwa 
dwa lata) mogą sprowadzić do Watykanu rodzinę. 
Ciekawostką jest fakt, że dwaj z nich - Andreas 
Walpen i Marcel Riedi mają żony Polki.
 Współczesne umundurowanie Gwardii 
Szwajcarskiej zostało zaprojektowane na początku 
XX wieku, dokładnie w 1914 roku (choć niektóre 
legendy głoszą, że ich twórcą był sam Michał 
Anioł). Kolory żółty, niebieski i czerwony są 
barwami rodu Medyceuszy, z którego pochodził 
papież Klemens VII. Stroje te gwardziści mogą 
nosić jedynie w Watykanie i Szwajcarii. Codzienny 
strój stanowią granatowe mundury, a gwardziści 
bezpośrednio strzegący papieża (np. podczas 
pielgrzymek) chodzą również w garniturach. 
Codziennym uzbrojeniem jest miecz, rapier 
lub szabla, nocą również pistolet, a paradnym 
uzbrojeniem jest halabarda. 
 Choć od początku służby gwardzistów 
w Watykanie minęło już ponad pięćset lat, wszystko 
wskazuje na to, że mimo zmian cywilizacyjnych 
i technicznych, halabardziści ze środkowych 
Alp pozostaną wierni swej przysiędze, strzegąc 
bezpieczeństwa papieża oraz jego pałaców i będą 
wzbudzać podziw i ciekawość wśród turystów 
odwiedzających Watykan przynajmniej przez 
kolejne pięćset lat.

Barbara Zachrzewska
Źródło: Deon.pl

Najmniejsza armia świata – Gwardia Szwajcarska
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 Zaskakującym odkryciem pielgrzymów 
przybywających do Ziemi Świętej z naszego 
kraju są polskie ślady, jakie można tam znaleźć. 
Przyzwyczailiśmy się do tego, że nie brakuje ich 
w Europie, poczynając od Rosji, przez ziemie 
kresowe na Wschodzie po Niemcy, Francję, 
Anglię i inne państwa. W żadnym zakątku Starego 
Kontynentu nie brakuje ciągle żywej Polonii. 
Poza Europą migracja Polaków kierowała się 
do obu Ameryk, przede wszystkim do Stanów 
Zjednoczonych i Brazylii, ale te dzieje tułaczki 

Polaków są słabo znane. Mało kto spodziewa 
się jednak znaleźć ślady Polaków w Azji, w tym 
także w Ziemi Świętej. Kiedy bowiem i w jakich 
okolicznościach działalność naszych rodaków 
miałaby tu odcisnąć swoje ślady, skoro nasza 
historia niemal pozbawiona jest epizodów 
kolonialnych i tak bardzo związana jest z dziejami 
Europy środkowo-wschodniej? 
 Skoro jednak jest inaczej i polskie ślady 
w ojczyźnie Chrystusa istnieją, to łatwo 
odgadnąć, że muszą mieć one związek z naszą 
religijnością i religijnym znaczeniem Ziemi 
Świętej. Chrześcijaństwo sprowadzone do Polski 
w X wieku już w następnych stuleciach rozpalało 
wśród wiernych Kościoła polskiego zarówno 
pragnienie nabożnego nawiedzenia Ziemi 
Świętej, jak też troskę o miejsca szczególnie 
ważne z punktu widzenia naszej wiary. Do nich 
należą m.in. Betlejem, Nazaret i oczywiście 
Jerozolima z bazyliką Grobu Świętego. Są to fakty 
dobrze znane historykom, choć mało kto wie, że 
w średniowiecznych wyprawach krzyżowych do 
Palestyny, poczynając od XII wieku, uczestniczyli 
nie tylko polscy rycerze, ale także możni, a nawet 
książęta (jak choćby Henryk Sandomierski, syn 
Bolesława Krzywoustego). Owszem, nie ma 
w Ziemi Świętej polskich pozostałości z tamtych 

czasów, lecz sam fakt, że nasi rodacy już wtedy 
tam byli zapowiada, że w późniejszych wiekach 
obecność Polaków w tym regionie musiała 
być coraz bardziej znacząca. Tak się też stało 
i w następnych stuleciach w Ziemi Świętej 
bywali znani polscy duchowni, jak słynny biskup 
i kronikarz - Jan Długosz i magnaci - np. Mikołaj 
„Sierotka” Radziwiłł, a w XIX wieku wieszcz 
Juliusz Słowacki, na którym wizyta w tych 
świętych miejscach wywarła ogromne wrażenie. 
Spod pióra niektórych z tych pielgrzymów wyszły 
interesujące relacje o podróży do tego kraju, 
co stanowi ciekawy wkład w obraz ojczyzny 
Chrystusa w oczach Europejczyków tamtych 
czasów. 

 Obecność Polaków w Ziemi Świętej przybrała 
inny charakter w XIX wieku i pozostawiła po sobie 
konkretne ślady właśnie wtedy, gdy przybywali tam 
liczni pątnicy, aby modlić się za naród i Ojczyznę. 
Byli to często różnego rodzaju wygnańcy 
i uciekinierzy z ziem Polski, którzy wymagali 
opieki i pomocy. Niestety, właściwie przez cały 
XIX wiek nie mogli oni liczyć na wsparcie ze 
strony instytucji polskich ani w Jerozolimie, 
ani też innych miastach Palestyny. Przybysze ci 
musieli więc szukać noclegów na własną rękę, 
niekiedy zadowalając się spoczynkiem „pod gołym 
niebem”, o czym świadczą spisywane ówcześnie 
wspomnienia. Sytuacja zmieniła się dopiero na 
początku XX wieku, gdy wskutek działalności 
bardzo ciekawej postaci - o. Marcina Pińciurka, 
w roku 1908 w Świętym Mieście powstał pierwszy 

Dom Polski. Został on założony na Starym 
Mieście w Jerozolimie, blisko najważniejszych 
dla pielgrzymów miejsc. Do roku 1930 jego 
kierownikiem pozostawał o. Pińciurek, a po śmierci 
założyciela przeszedł on w ręce ss. elżbietanek 
sprowadzonych do Jerozolimy z Poznania. Z ich 
pomocą podczas II wojny światowej powstał drugi, 
tzw. Nowy Dom Polski, zlokalizowany przy Bramie 
Damasceńskiej. Pod koniec lat 60. XX wieku 
na Górze Oliwnej założono trzeci Dom Polski, 
którym był sierociniec dla dzieci palestyńskich. Te 
trzy domy w Jerozolimie są mocnym świadectwem 
obecności i aktywności Polaków w tym mieście. 

 Wszystkie wspomniane obiekty powstały 
bez jakiegokolwiek politycznego podtekstu 
i od samego początku służą celom duchowym, 
które są bezspornie najważniejsze. Jednak 
skomplikowane losy Polski i Polaków w XX 
wieku sprawiły, że w Ziemi Świętej spotykamy 
także ślady i tych wydarzeń. Bynajmniej nie 
chodzi tu o licznie przybywających do Palestyny 
polskich Żydów, których migrację do tej krainy 
wspierały rządy Polski przedwojennej. Po II 
wojnie światowej stała się ona celem zrozumiałej 
migracji rodaków Jezusa ocalonych z zagłady, jaką 

w Europie zgotowały im nazistowskie Niemcy. 
Wśród żydowskich imigrantów i uciekinierów 
warto wymienić późniejszych, bardzo ważnych 
polityków, premierów, ministrów i generałów 
urodzonych w Polsce, jak choćby: Dawida ben 
Guriona, Menachima Begina, Szymona Peresa, 
którzy odcisnęli swój niezatarty ślad w dziejach 
państwa izraelskiego i całego regionu. 
 Podczas II wojny światowej pierwsi rdzenni 
Polacy przybyli do Ziemi Świętej w czerwcu 1940 
roku. Byli to żołnierze polskich oddziałów armii 
francuskiej, którzy uciekli z francuskiej Syrii do 
Palestyny, pozostającej pod rządami Brytyjczyków. 
Stało się to wówczas, gdy rząd Francji podpisał 
kapitulację, a następnie umowę o współpracy 
z Hitlerem. To właśnie ci Polacy przyczynili 
się znacząco do powstania drugiego Domu 
Polskiego, o którym wspomniano wyżej. Okazał 
się on bardzo potrzebny, gdy trzy lata później do 
Palestyny dotarli wyniszczeni tułaczką żołnierze 
armii gen. Andersa. Przybyli tam transportowani 
z Iranu, dokąd przeniesiono ich z Rosji po amnestii 
ogłoszonej przez Stalina po niemieckim ataku na 
ZSRR. W efekcie tych wydarzeń w Palestynie 
znalazło się kilkadziesiąt tysięcy Polaków, 
wśród których była też pokaźna grupa Żydów. 
Ci ostatni, za cichym przyzwoleniem dowództwa 
armii polskiej, opuszczali jej szeregi i zasilali 
żydowskie oddziały, które odegrały bardzo ważną 
rolę w stworzeniu niepodległego państwa Izrael 
w 1948 roku. 

 Polacy, którzy w sumie dość krótko przebywali 
w Jerozolimie i Ziemi Świętej, pozostawili tam 
po sobie liczne ślady. Z inicjatywy polskich 

Polskie ślady w ojczyźnie Chrystusa

Dom Pokoju na Górze Oliwnej

Nowy Dom Polski koło Bramy Damasceńskiej

Stary Dom Polski

Tyberiada - ołtarz polowy wzniesiony przez żołnierzy II 
Korpusu Polskiego           fot. L.Omieczyńska
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duchownych zajęto się niektórymi podupadającymi 
kaplicami upamiętniającymi stacje na drodze 
krzyżowej (Via Dolorosa). Odnowiono zwłaszcza 
dwie z nich, które istniały przy III i IV stacji. 
Na kapliczce przy III stacji umieszczono 
charakterystyczną, polską kotwicę i napis: „Nie 
płaczcie - Polska zmartwychwstanie”. Nad kopułą 
tej kapliczki widnieje biały orzeł. Prace nad tymi 
obiektami nie zostały ukończone podczas wojny, 
lecz już po jej zakończeniu, jednak ich wymowa 
nie uległa przedawnieniu, bo pokój, jaki nastał na 
świecie w 1945 r. nie przyniósł Polsce wolności. 
Wśród innych pamiątek odnoszących się do pobytu 
żołnierzy armii Andersa w Jerozolimie wymienić 
należy obraz Matki Bożej Ostrobramskiej 
w średniowiecznej bazylice św. Anny, polski tekst 
Modlitwy Pańskiej w kościele Pater Noster na 
Górze Oliwnej oraz mozaikę ze sceną pojmania 
Jezusa znajdującą się w Kościele Narodów u jej 
podnóża. 

 Oczywiście, najbardziej znanym znakiem 
polskości w Jerozolimie są tysiące drzew 
zasadzonych po II wojnie światowej w publicznym 
akcie upamiętnienia heroizmu Polaków ratujących 
Żydów przed zagładą podczas Holokaustu. Jest 
to bardzo krzepiący widok, gdy wśród wielkiej 
różnorodności nazwisk „sprawiedliwych” 
z różnych państw znajdujemy całe kwartały 

tego niezwykłego „ogrodu” poświęcone jedynie 
Polakom. Wreszcie, na katolickim cmentarzu na 
wschodnim stoku góry, na której położona jest 
Jerozolima znajduje się ok. 100 polskich grobów, 
gdzie spoczywają głównie żołnierze Andersa. 
 Oczywiście, poza Jerozolimą polscy tułacze 
odwiedzali także inne święte dla chrześcijan 
miejsca i tam także pozostawiali swoje ślady. 
Na dziedzińcu obecnej bazyliki Zwiastowania 
w Nazarecie znajduje się bardzo wymowna tablica 
dedykowana Matce Bożej Kozielskiej, wyrażająca 
wdzięczność za ocalenie życia tysiącom dzieci, 
które przeżyły dzięki ucieczce z Rosji wraz z armią 
gen. Andersa. Co ciekawe, ufundowanie tablicy 
z tym napisem zainicjowało zwyczaj spotykania 
się ocalonych, którzy przez dziesięciolecia po 
zakończeniu wojny tam właśnie się gromadzili, by 
dziękować Bogu i Jego Rodzicielce, Maryi za dar 
życia. 
 Kolejny ślad pobytu polskich żołnierzy 
to interesujący postument w Tyberiadzie nad 
Jeziorem Genezaret, z herbami najważniejszych 
przedwojennych polskich miast, w tym Krakowa, 
Warszawy, Wilna, Lwowa, Poznania. Monument 
opatrzony jest napisem, zawierającym poruszającą 
modlitwę skierowaną polskim zwyczajem do 
Matki Bożej: „Tobie, Królowo Korony Polskiej, 
z wiarą niezłomną, że przywrócisz wolność 
i wielkość Twego Narodu i Państwa”. Trudno 
nie wzruszyć się przy tym pomniku, symbolu 
udręczonej polskiej duszy, która nie zadowalała się 
jedynie swoim ocaleniem z syberyjskich łagrów 
i hekatomby wędrówki przez Azję, lecz wzdychała 
do Boga o wolność dalekiej, a jednocześnie tak 
bliskiej, ukochanej ojczyzny. 
 Polskie ślady w Ziemi Świętej nasuwają 
dwojakie wnioski: nie da się oddzielić polskiej 
duchowości i patriotyzmu od wiary i Kościoła, 
a jednocześnie wszędzie tam, gdzie są ważne, 
święte miejsca dla chrześcijan, widnieją znamiona 
polskości. Zatem nawet w tak odległej od nas 
ziemi, jaką jest Palestyna, możemy niespodzianie 
poczuć się jak w naszej umiłowanej, polskiej 
ziemi. 

Witold Tyborowski

Urodzony w 1860 r. w Lipowcu koło Szczebrzeszyna na 
Zamojszczyźnie ks. kan. Marcin Pińciurek

 Okrzyki, zawołania, 
radosne pieśni. Chłopcy 
biegający tam i z powrotem. 
Posiłki przyrządzane na 
ognisku. Rozrzucone 
po lesie obozowiska. 
Namioty postawione na 
drewnianych podestach 

2-3 metry nad ziemią. Maszt z powiewającymi 
trzema flagami: polską, maryjną i jeszcze jedną 
- czarno-białą z żółtą lilijką i krzyżem ośmiu 
błogosławieństw. Msza św. w leśnej kaplicy 
zbudowanej z nieociosanych żerdek. To nie dzika 
osada! To Skauci Europy, których mogli Państwo 
spotkać nieopodal leśnej osady Ludwikowo 
w Puszczy Zielonka w lipcu 2011 roku.

 Kim są Skauci Europy? 
Jest to ruch wychowawczy 
wywodzący się z rodzimego 
skautingu założonego przez 
gen. Roberta Baden-Powella. 
Ten angielski żołnierz 
w czasie działań wojskowych 
w walkach w Afryce (pod 
koniec XIX wieku) zauważył, 
jak bardzo zdolni potrafią być 

młodzi chłopcy, gdy potraktuje się ich poważnie 
i powierzy im odpowiedzialne zadanie (w tym 
przypadku był to wywiad o działaniach wroga). 
Kiedy wrócił do Anglii, zauważył bandy chłopców 
szwendających się po osiedlach. Zwrócił uwagę 
na pewne prawidłowości, m.in. na to, że chłopcy 
w sposób naturalny łączą się w grupy, z których 
każda ma jakiegoś szefa, swój kodeks, zasady. 
Nie zawsze jednak młodzieńczą energię potrafili 
zwrócić we właściwym kierunku. Postanowił 
coś dla nich zrobić. Zabrał ich na obóz na wyspę 

Brownsea (sierpień 1907 r.). Ten obóz traktuje 
się jako początki skautingu. Kilka lat później, 
w 1913 roku, pewien jezuita - o. Jakub Sevin, 
żywo zainteresowany skautingiem jako metodą 
wychowawczą, wyjechał do Anglii, gdzie miał 
okazję spotkać się z Baden-Powellem. Wtedy 
postanowił stworzyć katolicki ruch skautowy we 
Francji. To dało podłoże dzisiejszym Skautom 
Europy.

 Skauci Europy są dziś obecni w kilkunastu 
krajach Europy i w Kanadzie. Liczą ok. 55 tysięcy 
członków, z czego w Polsce to około 2 tysiące. Misją 
skautingu jest pomoc rodzicom, szkole, Kościołowi 
w wychowaniu i przygotowaniu młodego 
człowieka do dorosłego, odpowiedzialnego życia 
w społeczeństwie i Kościele. Warto zaznaczyć, że 
jako organizacja jest uznana przez Konferencję 
Episkopatu Polski oraz cieszy się statusem 
prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa 
pontyfikalnego nadanego przez Stolicę Apostolską 
w 2003 roku.
 Ta formacja, zarówno chłopców, jak 
i dziewcząt, może rozpocząć się w wieku ośmiu 
lat. Pierwszy jej etap to przystąpienie do „gromady 
wilczków”. Jest to wesoła grupa, w której poprzez 
zabawę opartą o fabułę „Księgi Dżungli” Rudyarda 
Kiplinga, pod okiem Akeli (opiekuna) i jego 
przybocznych, najmłodsi przeżywają radosny czas 
dzieciństwa ucząc się zauważać potrzeby innych. 
Obowiązuje tam pięć zasad gromady, odpowiednie 
obrzędy, możliwość zdobywania sprawności. 
Zajęcia odbywają się w czasie sobotnich zbiórek, 
nie brakuje też letniego obozu w lesie, czy innych 
krótszych wyjazdów.
 W wieku 12 lat dojrzały „wilczek” przechodzi 
do drużyny harcerzy lub harcerek. Warto 

Semper Parati – zawsze gotowi!
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wspomnieć, że w naszej organizacji osobno 
działają jednostki męskie i żeńskie. Drużyna 
składa się z kilku zastępów czyli 5-6 osobowych 
grup, którymi dowodzi zastępowy/zastępowa. 
Drużynowi pracują z zastępowymi, by Ci mogli 
prowadzić cosobotnie zbiórki, a także kierować 
swoimi zastępami w rywalizacji z innymi na 
wyjazdach. Czas harcerstwa to czas wielkiej 
przygody, rodzenia się przyjaźni na całe życie, 
rozwijania pasji i talentów, uczenia się służby, 
poznawania Pana Boga, kształtowania charakteru. 
Często to czas spełniania naprawdę wielkich 
życiowych marzeń. Wszystko to dzieje się na łonie 
przyrody. Przez cały rok harcerze przygotowują 
się do letniego trzytygodniowego obozu - taki 
właśnie miał miejsce w Ludwikowie, ale o nim 
więcej w dalszej części artykułu.

 W wieku 16-17 lat, czyli w drugiej klasie liceum, 
przychodzi czas na kolejny etap harcerskiej drogi. 
Młody człowiek dojrzewa, przychodzą trudne 
pytania, na które w drużynie harcerzy nie znajdzie 
już odpowiedzi. Harcerz staje się wędrownikiem. 
Harcerka staje się przewodniczką. To ci, którzy 
chcą służyć innym. To ci, którzy przebywszy etap 
„wilczkowy” czy harcerski, chcą przybliżyć taką 
drogę młodszym. Ale to przede wszystkim ci, 
którzy pragną dalej wzrastać w wierze, w miłości, 
w ofiarności. Dlatego, poza pracą z młodszymi, 
sami wyjeżdżają na swoje wędrówki, rekolekcje. 
Dbają o formację wewnętrzną m.in. poprzez 
kierownictwo duchowe i spotkania ze stałym 
spowiednikiem, lekturę Pisma św., pogłębianie 
wiedzy pedagogicznej.
 A co działo się w Ludwikowie? Harcerze 
przyjechali do lasu z plecakami i odpowiednim 
sprzętem. Do lasu, w którym - można by rzec - nic 
nie ma, a jakoś tam trzeba te trzy tygodnie przeżyć. 
Dlatego obóz rozpoczynamy zawsze 4-dniową 

pionierką czyli budową urządzeń obozowych. Do 
budowy użyliśmy żerdzi, które wcześniej sami 
sobie ścięliśmy za pozwoleniem nadleśnictwa 
Łopuchówko w ramach czyszczenia lasu. Do 
łączenia żerdzi używamy łączeń kołkowych 
(przewiercone świdrem żerdki łączy się dębowym 
kołkiem) lub popularną snopowiązałką. Nie 
używamy gwoździ. W ten sposób powstają wygodne 
prycze, półki, stoły, ławki, umywalnie, kuchnia. 
Nie może zabraknąć urządzeń ogólnoobozowych, 
takich jak: maszt, magazyn z ziemianką, latryna, 
miejsce na wieczorne ogniska. Ważnym miejscem 
jest także kaplica. To wszystko po to, by wygodnie 
i praktycznie spędzić czas na obozie. To także 
szkoła umiejętności praktycznych, gdyż zrobienie 
precyzyjnych zaciosów czy wyplecenie pryczy 
wymaga nie lada zręczności i wyobraźni. 
 Dopiero po takiej budowie wszystko się 
zaczyna. Kolejne dni obozowe mijają na 
wszechobecnej rywalizacji między zastępami. 
W 2011 roku było ich sześć. Harcerze przyjechali 
z Wrocławia, Zgorzelca, Polanicy-Zdroju, 
Gliwic, Rybnika i Lublińca. Stanowią one sieć 
samodzielnych zastępów które w przyszłości 
przerodzą się w niezależne środowiska. Zastępy 
rywalizują w różnych grach związanych 
z technikami harcerskimi, jak np. pierwsza pomoc, 
sygnalizacja, czy w innych grach terenowych 
lub sportowych. W 2011 roku mieliśmy także 
przyjemność uczestniczyć w biegu na orientację, 
który specjalnie dla nas przygotował pan 
Zbigniew Hornik (z inicjatywy Leszka Lesiczki), 
za co z tego miejsca jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy. Harcerze sami sobie gotują w obrębie 
zastępów. Za gotowanie odpowiada kucharz (to 
jedna z funkcji w zastępie). Jest też sanitariusz, 
kwatermistrz, topograf, etc. Każdy w zastępie ma 
swoje odpowiedzialne zadanie.
 Dużą przygodą są wyprawy eksploracyjne 
zastępów. To trzydniowe, samodzielne wędrówki 

zastępów po okolicznym terenie. Harcerze mają za 
zadanie poznać wybrane przez siebie miejscowości, 
ludzi i miejscową historię, a także znaleźć sobie 
nocleg. To wielkie przeżycie dla młodych chłopców, 
gdyż nie ma z nimi wtedy osoby pełnoletniej. Jeden 
zastęp wybrał się z Ludwikowa aż do Gniezna! 
Takie wyprawy owocują w różny sposób. Jeden 
z zastępów zaprosił do modlitwy Anioł Pański 
przejeżdżającego koło nich rowerzystę. Jak się 
okazało, tym rowerzystą był proboszcz parafii 
w Lesznie, który przebywał w Puszczy Zielonka 
na kilkudniowym urlopie i dzięki temu spotkaniu 
dwukrotnie zaszczycił nasz obóz swoją obecnością 
i sprawował Najświętszą Eucharystię!

 Każdy dzień na obozie to wielka przygoda. 
W 2011 roku mieliśmy też okazję być na 
poznańskim lotnisku, gdzie z bliska widzieliśmy 
starty myśliwców F-16 oraz wyposażenie lotniczej 
straży pożarnej. Nie zabrakło kąpieli w pobliskim 
jeziorku. Naprawdę wiele sytuacji można by 
jeszcze przytoczyć i opisać, ale proszę wierzyć 

na słowo - spędziliśmy na Waszym terenie piękne 
chwile.
 Odwiedziło nas bardzo dużo ludzi, w tym 
księży, szczególnie pallotynów. Był u nas także 
ks. proboszcz Przemysław Kompf, wielce 
nam przychylny i pomocny. Wyjątkowo dużo 
uprzejmości doświadczyliśmy w przygotowaniach 
tego obozu, jak i w czasie jego trwania. Nie byłoby 
mowy o żadnym obozie w Puszczy Zielonka, 
gdyby nie Leszek Lesiczka, który skontaktował 
nas z nadleśnictwem i był gotowy pomóc nam 
w każdej sytuacji (tej pomocy udzielał nam wiele 
razy). Dziękujemy też wszystkim innym, którzy 
nas wspierali w różnoraki sposób i którzy nas 
odwiedzali. W ten sposób włączyli się Państwo 
w wielką misję skautingu.
Swoją drogą, nie tak dawno (przed siedmioma 
laty), 4 listopada odbyło się w Poznaniu 
spotkanie zainteresowanych Skautami Europy. 
Na listopadowym wyjeździe zastępów Puszczy 
Dolnośląskiej zjawiło się dwóch poznaniaków 
chętnych by założyć samodzielny zastęp. Osoby, 
które chciałyby włączyć się w skauting lub pomóc 
w jego powstawaniu proszę o kontakt (michal.
kuczaj@skauci-europy.pl; tel. 691963757), 
a także zapraszam na naszą stronę internetową, 
gdzie można więcej o nas poczytać: www.skauci-
europy.pl (główna strona o nas) lub www.fse.wroc.
pl (strona środowiska dolnośląskiego). Czuwaj!

 Michał Kuczaj HO,
drużynowy sieci samodzielnych zastępów 

Puszcza Dolnośląska św. Michała Archanioła

 Na wniosek prezesa Leszka Lesiczki i za 
zgodą nadleśniczego Zbigniewa Szeląga, Zarząd 
Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego podjął decyzję o postawieniu 
w 2012 r. na jednej z moren w pobliżu 
Dziewiczej Góry, Krzyża Papieskiego z tablicą 
upamiętniającą wielkiego papieża Polaka. Każdy 
krzyż jest znakiem Chrystusa, Jego wielkiej 
miłości i miłosierdzia, dlatego tak był kochany 
przez Jana Pawła II. „Nasz” krzyż patrzy 
w kierunku Kicina, Janikowa, Mielna, Dębogóry, 
Czerwonaka, Owińsk, Bolechowa i innych okolic. 
Przymocowano do niego tablicę z następującym 

napisem: „Sługa Boży, członek honorowy PTT, 
Jan Paweł II odszedł do domu Ojca 2 IV 2005 
r. o godz. 21.37 w pierwszą sobotę miesiąca, 
w wigilię święta Miłosierdzia przed uroczystością 
Zwiastowania Pańskiego i Dniem Świętości Życia, 
w Roku Eucharystii”. I dalej: „PTT, 2.04.2012”. 
Miejsce dla Papieskiego Krzyża wybrano 
szczególnie piękne, na jednym z największych 
wzniesień w naszej okolicy. Papież był bowiem 
turystą rozmiłowanym w górach. Góry wymuszają 
na człowieku spojrzenie w siebie, uruchomienie 
sumienia, oczyszczenie wewnętrzne. Pragnienie 
katharsis.* Mariusz Zaruski pisał w „Sonetach 

Krzyż Papieski w Puszczy Zielonka

mailto:michal.kuczaj@skauci-europy.pl
mailto:michal.kuczaj@skauci-europy.pl
http://www.skauci-europy.pl/
http://www.skauci-europy.pl/
http://www.fse.wroc.pl/
http://www.fse.wroc.pl/
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taternickich”: Z czystym idź tylko sercem w Tatry, 
Jakbyś przekraczał próg świątyni...
 Jose Namara (pirenejski przewodnik) mawiał: 
W góry trzeba iść z czystą duszą. Nigdy nie 
wiadomo, czy tam się nie zostanie na zawsze. Jan 
Paweł II, który tak mocno ukochał krzyż i góry, 
został poprzez obecność tego symbolu męki 
Pańskiej upamiętniony w Puszczy Zielonka. Krzyż 
jednoczy nas wszystkich: pielgrzymów i turystów, 
ludzi nizin i gór. Wrósł on w polską tradycję, 
ukształtował nasz charakter: tylko pod tym znakiem 
Polska jest Polską, a Polak Polakiem.**
 Jeśli chce się pozostać wiernym Bogu, 
prędzej czy później zawędruje się pod krzyż 
i doświadczy Golgoty. Na najpiękniejszej morenie 
w Puszczy Zielonka wita pielgrzymów i turystów 
ukrzyżowany Chrystus. 
 Ojciec święty Jan Paweł II wielokrotnie 
wzywał nas do obrony krzyża Chrystusowego 
w przestrzeni publicznej, wołając: brońcie krzyża, 
nie pozwólcie aby Imię Boże było obrażane 
w waszych sercach w życiu rodzinnym, czy 
społecznym. Przyznając się publicznie do krzyża 
umacniamy bliźnich w wierze. Otwieramy nasze 
dusze na łaski. Widok ukrzyżowanego Zbawiciela 
przypomina nam o Jego męce i miłości do nas. 
Krzyż pobudza nas do pokuty i nawrócenia.
 Cieszymy się, że pielgrzymowanie do 
Papieskiego Krzyża stało się tradycją i że co roku 
2 kwietnia o godz. 20.30 wyruszamy na Dziewiczą 

Górę. Zbiórka odbywa się przy kościele św. 
Józefa w Kicinie. Tym razem, w odpowiedzi na 
zaproszenie Oddziału Poznańskiego Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego i kicińskiej parafii, 
w drogę wyruszyło 52 pielgrzymów. Kolega 
Hieronim Kaczmarek (66 lat) przyjechał na 
rowerze z Górczyna. Były osoby w różnym wieku 
(od 9 do 80 lat). Ksiądz proboszcz Marian Sikora 
prowadził modlitwy, różaniec, przemawiał pod 
Krzyżem i wszystkich na koniec błogosławił. Ania 
Gajewska prowadziła śpiew i różaniec. Witold 
Tyborowski wygłosił wykład na temat wielkiej 
roli Jana Pawła II w życiu Polaków. Lekarz 
himalaista, Krzysztof Flaczyński przy Krzyżu 
grał na flecie. Lotniarz i pielgrzym (na razie 
trzykrotny) do Santiago de Compostela, Tadeusz 
Soiński opowiedział o nocnej ekstremalnej 
drodze krzyżowej i przedstawił propozycję 
zorganizowania takiej pielgrzymki za rok. Prezes 
Oddziału Poznańskiego PTT, niżej podpisany 
Leszek Lesiczka mówił o „powiązaniach” krzyży 
z górami, o papieżu Jana Pawle II i innych 
wielkich Polakach. Nasze modlitewne spotkanie 
w tym szczególnym miejscu i czasie zakończyło 
się „łańcuchem rąk” i odśpiewaniem „Barki”.

Leszek Lesiczka

* katharsis (gr. oczyszczenie) - uwolnienie od cierpienia, 
odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych 
emocji, skrępowanych myśli i wyobrażeń;

** dwuwiersz pochodzący z wiersza Karola Balińskiego 
„Śpiewakowi Mohorta bratnie słowo” (przyp. red.)

 Ekstremalna, bo trzeba 
pokonać nocą trasę o długości 
min. 40 kilometrów. Samotnie 
lub w małych grupach. 
Ekstremalna, bo opuszczamy 
swoją strefę domowego 

komfortu i chcemy iść w skupieniu bez względu 
na pogodę, tylko po to, aby towarzyszyć 
Chrystusowi w Jego ostatniej drodze. 
 Pomysłodawcą tej formy modlitwy jest 
ks. Jacek WIOSNA Stryczek - ten sam, który 
zainicjował akcję „Szlachetnej paczki”, „Nocy 
konfesjonałów” czyli spowiedzi w centrum 
handlowym oraz wiele innych dynamicznych 
ruchów społecznych. EDK jest dzisiaj dużym 
ogólnopolskim przedsięwzięciem religijnym. 
Istnieje kilkadziesiąt tras rozrzuconych po całej 
Polsce, są również nieliczne trasy w innych 
państwach Europy. Z roku na rok przybywa 
jednych i drugich, przybywa również osób 
chcących iść drogą krzyżową za Chrystusem.
 O EDK dowiedziałem się od sąsiada, 
Grzegorza w zeszłym roku, w czasie drogi do 
krzyża papieskiego na Dziewiczej Górze. Szliśmy 
wieczorem liczną grupą w 12. rocznicę śmierci św. 
Jana Pawła II. W rozmowie uczestniczył również 
sąsiad, Leszek z ul. Nowe Osiedle. Już wtedy 
umówiliśmy się wstępnie na wspólny udział w tej 
szczególnej formie modlitwy, nie wiedząc nawet, 
którędy powiedzie nas droga - była to spontaniczna 
deklaracja. Tegoroczna EDK miała miejsce 23 
marca. W ośmioosobowej grupie znajomych oraz 
sąsiadów wybraliśmy drogę św. Floriana z kościoła 
na Jeżycach. Trasa wiodła ulicą Kościelną, dalej 
przez Sołacz, poznańską cytadelę, Janikowo, 
Wierzenicę, Dębogórę, Tuczno, Krześlice, Rybitwy 
i dalej w stronę Pól Lednickich. Tam właśnie pod 
Bramą Rybą zlokalizowana była ostatnia stacja 
drogi krzyżowej. Cała trasa liczyła około 50 
kilometrów. Nasza grupa składała się z dwóch 
pań i sześciu mężczyzn, były to osoby w wieku 
średnim i dojrzałym. W drogę wyruszyliśmy po 
Mszy Świętej około 20.30. Wychodząc z kościoła 
podjęliśmy decyzję, że pójdziemy przez Kicin, 
a nie przez Janikowo. W cichej modlitwie przy 
krzyżu na wzgórzu kościelnym towarzyszył nam 
ks. Marian. Krótka przerwa na herbatę i zebranie 

sił, błogosławieństwo na drogę. Ruszyliśmy 
w stronę Wierzenicy. Idąc przez kilkanaście 
godzin mijaliśmy inne grupy na krzyżujących 
się szlakach. Było podniośle, rzadko doświadcza 
się takiej ciszy i wewnętrznego spokoju. 
Przechodziliśmy obok kościołów i przydrożnych 
krzyży, przy których zlokalizowano stacje. Do 
ostatniej stacji docieraliśmy w rozproszonych, 
kilkuosobowych grupach. Widać było ogromne 
zmęczenie piechurów. Ostatni z nas dotarli do 
celu o godz. 9.30. Budujące jest to, że wszyscy 
dotrwali do końca. To pokazuje siłę wspólnoty 
i determinację uczestników. Chcemy, aby Kicin 
miał również swoją EDK. Gdy rozpocznie się czas 
przygotowań do Misterium w Kicinie w przyszłym 
roku, zaproponujemy z wyprzedzeniem trasę drogi 
krzyżowej rozpoczynającej się w Kicinie lub 
kończącej się w naszej parafii. 
 Już dzisiaj podejmijcie decyzję, tak jak 
my uczyniliśmy to w ubiegłym roku, stojąc pod 
krzyżem na Dziewiczej Górze. Dołączcie do nas! 
Jesteśmy umówieni?
 W czasie jednej z rozmów poprzedzających 
drogę zaproponowałem pewnej osobie, że jeśli nie 
jest pewna, czy sobie poradzi z całą trasą, niech 
zacznie od Janikowa. Będzie miała wówczas 
o trzynaście kilometrów mniej i na pewno da 
radę. Odpowiedź była następująca: Chrystus 
nie zaczynał swojej drogi od trzeciej stacji, 
przejdziemy wspólnie całą trasę.

Tadeusz Soiński, pielgrzym

Czym jest EDK czyli Ekstremalna Droga Krzyżowa? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Bali�ski_(poeta)
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3520
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 Wielki Post już daleko za nami. Wspominam 
go jednak, bo to okres skutecznego, duchowego 
wyciszenia i przemyśleń. Naszą wiarę umacniają 
rekolekcje. Pozwalają one lepiej zrozumieć mękę 
i śmierć Jezusa. W Kościele 
rzymskokatolickim rekolekcje 
oznaczają - najprościej mówiąc 
- kilkudniowy okres poświęcony 
odnowie duchowej poprzez 
modlitwę, konferencje oraz 
spowiedź. Zwykle odbywają się 
one w czasie Wielkiego Postu. 
To definicja słownikowa. A jak 
kształtuje się pojęcie rekolekcji 
w naszych myślach? Zazwyczaj 
mówimy, że ten szczególny 
czas to oczyszczenie, odnowa 
duchowa, których potrzebujemy 
przynajmniej raz w roku. 
Rekolekcje pomagają nam zrozumieć pewne 
ważne sprawy, a czasami spojrzeć na nie z innej 
perspektywy. Także dla dzieci jest to możliwość 
spotkania się z wyjątkowym nauczycielem, którym 
jest Jezus. W naszej parafii tegoroczne rekolekcje 
dla dzieci odbyły się w dniach od 14 do 16 marca.
 W ramach lekcji dzieci wraz z nauczycielami 
uczestniczyły w specjalnych zajęciach w kościele. 
Przez trzy dni ks. Marcin Przybylski objaśniał 
dzieciom tajemnicę Wielkiej Nocy. Odbył się 
także pokaz filmu „Domek na skale”, w którym 
bohaterowie zmagali się z pokusami dotyczącymi 
wielkopostnych postanowień. W trakcie tych 
trzech intensywnych dni ksiądz rekolekcjonista 

uświadamiał nam - uczniom i nauczycielom, że 
każdy człowiek jest predestynowany do bycia 
świętym. Musi jedynie zawierzyć swoje życie 
Bogu i każdego dnia, choćby drobnymi gestami, 

odpowiadać na wezwanie do 
pełnienia czynów miłosierdzia. 
Ksiądz przekonywał nas, że 
nie trzeba posiadać żadnych 
nadzwyczajnych umiejętności, by 
stać się świętymi. Gorliwa wiara 
i przeświadczenie, że Bóg jest w nas 
wystarczą, by otworzyć się na Boże 
łaski. Chrześcijanin to człowiek, 
który pozwala się prowadzić 
Duchowi Świętemu. Głos tego 
Nauczyciela dociera do nas z głębi 
sumienia i z nauczania Kościoła. 
Pomaga też iść za wolą Bożą, gdy 
trzeba wybierać pomiędzy dobrem 

a złem.
 W trakcie rekolekcji mieliśmy szansę 
na nowo zjednoczyć się z Panem Jezusem 
podczas sakramentu spowiedzi świętej, adoracji 
Najświętszego Sakramentu, czy skłaniającej do 
przemyśleń, drogi krzyżowej oraz przypomnieć 
sobie na nowo, kim był i jest w naszym życiu Jezus 
Chrystus. 
 Były to szczególne dni roku szkolnego. Choć 
wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne 
nauki. Dostarczyły nam okazji do wielu ważnych 
i ciekawych przemyśleń, do których z pewnością 
nie raz warto będzie wrócić. 

Patrycja Sobiak, nauczycielka

Duch Święty nas prowadzi

Szkolny SerwiS informacyjny

 Początek kwietnia przyniósł nam kolejną 
dawkę sportowych emocji. Nasi uczniowie wzięli 
udział w Mistrzostwach Gminy Czerwonak 
w Piłce Nożnej, które odbyły się w Owińskach. 
Słoneczna, choć wietrzna pogoda sprzyjała 
sportowej atmosferze i grze „fair play”. Nasze 

dziewczęta rozegrały wspaniałe mecze, zajmując 
III miejsce, natomiast chłopcy po zaciętej grze 
zajęli IV miejsce. Wszyscy nasi wychowankowie 
wykazali się hartem ducha i wolą walki, których 
im nie brakuje.

Piłkarskie zmagania

1. BARANOWSKI MATEUSZ 7C
2. WIELICH JAN 7A
3. PANASKO MIKOŁAJ 7A
4. KUPCZYK MAKS 7A
5. RZEPA JAKUB 7A
6. SOLSKI WOJTEK 7C
7. OELSCHLEGEL LEON 7B
8. SZAFRAŃSKI JAKUB 7C
9. FRAMSKI MATEUSZ 7C
10. APPELT WOJTEK 6A

1. KLIMEK ANNA 7C
2. CZERNIEJEWICZ JULIA 7A
3. SZATKOWSKA WERONIKA 7B
4. ZARĘMBSKA MARIA 7C
5. BIEGAŁA OLGA 7A
6. SMURAWA JULIA 7C
7. CICHOŃ MAJA 7B
8. MORYS MAGDA 7C

Szymon Gogola

Szkolny SerwiS informacyjny

 „Wiedza i sztuka w Akademii Lubrańskiego. 
Z opowieści przewodnika…” […] To lektura nie 
tyle interesująca, co wręcz pasjonująca. Można 
go zresztą otworzyć i zacząć czytać w dowolnym 
miejscu, ale ostrzegam - trudno jest przestać! 
(„Przewodnik Katolicki”).
 […] książka zaskakuje barwnym, żywym, 
plastycznym i lekkim językiem wypowiedzi, 
co nieczęsto spotyka się w tego rodzaju 
opracowaniach. Narracja „wciąga” czytelnika, nie 
nudzi lecz wzbudza zainteresowanie („Turystyka 
Kulturowa”).

 Czy lubią Państwo zwiedzać muzeum 
z przewodnikiem? A może wolą Państwo sami 
wyznaczać sobie tempo i dobór eksponatów wartych 
zobaczenia? Prezentujemy publikację, która - 
mamy nadzieję - spełni oczekiwania wszystkich 
zwiedzających. A o tym, że jest to propozycja 
dość intrygująca niech świadczy chociażby fakt, iż 
uwzględniliśmy w niej… życzenia naszych gości. 
Dlatego zważyliśmy i zmierzyliśmy wszystkie 
monstrancje, prawie 120-kilogramową skarbonę 
oraz sprawdziliśmy, ile kosztował szczerozłoty 
kielich, na kupno którego poznański nauczyciel 
musiałby odkładać pieniądze przez 95 lat. Czy 

Warto przeczytać i warto zobaczyć

Skład reprezentacji Szkoły Podstawowej im. A. Cieszkowskiego:
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Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
 8 kwietnia Kornelia Błażejewska 
   Inga Bruss 
   Stanisław Jan Malewski

Sakramentalny związek małżeński zawarli 
 7 kwietnia Magdalena Anna Topolska i Szymon Kraśkiewicz

można zatem stworzyć interaktywny, drukowany 
przewodnik po muzeum, który w pełni zaangażuje 
czytelnika? Przekonają się Państwo sami!

 „Wiedza i sztuka w Akademii Lubrańskiego” 
to pierwszy od 120 lat przewodnik po Muzeum 
Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jest swoistą 
formą spaceru po dzisiejszych przestrzeniach 
muzealnych, w których mieściła się niegdyś 
Akademia Lubrańskiego. Oryginalna jest 
zarówno forma prezentacji, jak i dobór miejsca 
oraz autorów. Twórcami pozycji są pracownicy 
muzeum - Ewa Kleczewska-Witt, Sylwia Korczak 
i niżej podpisana, doświadczeni przewodnicy 
i animatorzy kultury. Publikacja w swojej formie 
dostosowana jest do konkretnej grupy odbiorców 
- nie specjalistów, nie historyków sztuki, ale 

do każdego mieszkańca Poznania oraz turysty. 
„Wiedza i sztuka w Akademii Lubrańskiego” 
pobudza wyobraźnię czytelnika, wznieca 
zainteresowanie i zachęca do zwiedzania muzeum 
oraz poznawania historii. Czytelnik naszej 
publikacji nie jest biernym odbiorcą, ale sam 
współtworzy ścieżkę zwiedzania, wybierając ją 
spośród licznych zakładek, odnośników, indeksów 
rzeczowych, tematycznych, m.in.: śladami 
Akademii, życie codzienne, etapy gromadzenia 
zbiorów, charakterystyczne eksponaty oraz wiele 
innych (ze „Wstępu do przewodnika”). Dzięki 
temu śmiało możemy powiedzieć, iż „Wiedza 
i sztuka…” to jeden z pierwszych drukowanych 
interaktywnych przewodników po muzeach. 
 Publikacja podzielona jest na trzy części: 
„Odrobina historii”, „Wiedza i sztuka…” 
oraz „Dziedzictwo biskupa Lubrańskiego”. 
W części pierwszej poznajemy losy Muzeum 
Archidiecezjalnego, od jego powołania do 
chwili obecnej. Kolejno, przedstawione zostają 
dzieje Akademii Lubrańskiego, w której gmachu 
funkcjonuje obecne muzeum. Przybliżone 
zostają zasady jej ówczesnego funkcjonowania 
i najsłynniejsi absolwenci. Wśród nich jest 
Józef Struś, twórca m.in. wykrywacza kłamstw, 
którego działanie opisane zostało specjalnie 
z myślą o dociekliwych. Czytelnik ma również 
niepowtarzalną szansę wcielić się w rolę XVI-
wiecznego żaka, poznać rozkład jego zajęć 
i codzienne trudy, z którymi przyszło mu się 
zmagać. 
 Kiedy przejdziemy już przez parter, ukaże 
się nam kolekcja sztuki nowożytnej (I piętro) 
i średniowiecznej wraz ze skarbcem (II piętro). 
Jej omówienie znajdą Państwo w część drugiej 
zatytułowanej „Wiedza i sztuka…”. Poszczególne 

rozdziały: „Wierność ponad wszystko”, 
„Tajemniczy geniusz”, „Kosmiczna procesja”, „Już 
cuchnie…”, czy „Chłopaki nie płaczą?” opisują 
wybrane zagadnienia ikonograficzne pojawiające 
się w malarstwie nowożytnym. Urozmaicają je 
ciekawostki pojawiające się w ramkach „Czy 
wiedzą Państwo, że...”, z których dowiedzieć się 
można, dlaczego biczowanie nazywane było „w pół 
drogi do śmierci”, jak powstaje krwawy pot, czy 
dlaczego na prezentowanej w muzeum „Ostatniej 
Wieczerzy” widzimy czternastu mężczyzn. 
Odrębne miejsce wydzielone zostało Salonowi 
Ofiarodawców, w którym poza omówieniem 
funkcji prezentowanych eksponatów, które wcale 
nie są tak oczywiste, czeka na Państwa specjalne 
zadanie. 
 Rozdziały poświęcone sztuce średniowiecznej 
poprzedza mapka z zaznaczonymi 
miejscowościami, z których pochodzą eksponaty. 
Ułatwia ona pierwotną lokalizację zabytków. To na 
drugim piętrze odkrywamy, ile kosztował kielich 
bpa Wojciecha Tolibowskiego, jak potoczyły 

się losy trzech skradzionych hostii i kim byli 
oszuści sprzedający wiernym kości. Poza tym, 
w muzealnym skarbcu znajduje się najcenniejsza 
relikwia - mający ponad dwa tysiące lat miecz 
św. Piotra, którego do Poznania przywiózł sam 
bp Jordan w prezencie chrzcielnym od papieża 
dla Mieszka I. Poznają Państwo różnicę między 
nimbem a aureolą, dowiedzą się czym jest kopia, 
a czym replika, dzięki specjalnie przygotowanemu 
schematowi z łatwością nazwą Państwo i wskażą 
członków rodziny Maryi. Dla wszystkich, którzy 

nie boją się wyzwań i preferują aktywne zwiedzanie 
powstała właśnie „Wiedza i sztuka w Akademii 
Lubrańskiego”. Publikację podsumowuje 
„Dziedzictwo biskupa Lubrańskiego”. Wspólnie 
z Państwem odkrywamy ślady tej wyjątkowej 
postaci, w tym jakże wyjątkowym miejscu, jakim 
jest Ostrów Tumski w Poznaniu.
 Ale to nie wszystko. Każdy egzemplarz 
publikacji „Wiedza i sztuka…” opatrzony jest 
kodem QR. Odsyła on zwiedzających do strony 
internetowej, na której prezentowany jest film 
ukazujący wnętrza muzealne i rodzaje oferowanych 
zajęć edukacyjnych. Zastosowane rozwiązania 
pokazują, że w muzeum nie musi być nudno, 
a połączenie zadań interaktywnych i multimediów 
ze sztuką dawną może przebiegać bez dysonansów, 
a nawet z korzyścią dla samej sztuki. Co więcej, 
praca ta zmienia sposób postrzegania muzeów 
kościelnych jako obiektów często uważanych za 
mało atrakcyjne. 
 Na zakończenie pragnę serdecznie zaprosić 
Państwa do lektury naszego przewodnika 

i odwiedzenia tego niezwykłego 
miejsca, jakim jest Muzeum 
Archidiecezjalne w Poznaniu, 
mieszczące się w gmachu 
dawnej Akademii Lubrańskiego. 
Poza interesującą ekspozycją 
mamy dla Państwa równie 
ciekawą ofertę warsztatową, 
w której prezentowane są 
zajęcia plastyczne oraz wykłady 
tematyczne: „Spotkania w salonie 
czyli opowieści z historią w tle” 
oraz „NAJmuzeum”. 

 Od lutego 2018 r. publikację 
„Wiedza i sztuka w Akademii 
Lubrańskiego” można zakupić 

w cenie 19 zł w Muzeum Archidiecezjalnym 
w Poznaniu oraz w wybranych punktach sprzedaży. 
Szczegóły na stronie: www.muzeum.poznan.pl, 
kontakt: warsztaty@archpoznan.pl, 
tel. 61 852 61 95.

Agnieszka Wajroch
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE Intencje mszalne
Nabożeństwa majowe:
– w Kicinie w kościele o 20.30,
– w Janikowie w świetlicy o 19.00,
– w Klinach przy krzyżu na dawniejszym cmentarzu o 18.00.

01.05. (wtorek) wspomnienie liturgiczne św. Józefa 
Rzemieślnika; o godz. 9.00 sprzed kościoła 
wyrusza piesza pielgrzymka do Wierzenicy

03.05. (czwartek) uroczystość NMP Królowej    
 Polski; porządek Mszy św. jak w każdą Niedzielę;  
 od 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w  
 intencji uświęcenia kapłanów i nowych powołań
04.05. pierwszy piątek miesiąca; od 8.30  odwiedziny 

chorych z posługą sakramentalną; spowiedź św. od 
17.00 do18.00, o godz. 18.00 Msza św.  

05.05. pierwsza sobota miesiąca; rejonowe spotkanie 
modlitewno-formacyjne dla Wspólnoty Żywego 
Różańca w Owińskach, o godz.11.00 Msza św.

06.05. (niedziela)  po Mszy św. o godz. 8.00 zebranie 
członków WŻR

07.05    (poniedziałek)  po Mszy św. zebranie Akcji   
 Katolickiej; o 19.00 zebranie Parafialnej Rady  
 Ekonomicznej
08.05. (wtorek) uroczystość św. Stanisława, głównego 

patrona Polski; 19.30 – katecheza dla rodziców 
dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 

09.05.  (środa) 9.00 – katecheza dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 
(do wyboru wtorek lub środa)

10.05. (czwartek) od 20.00 adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w intencji uświęcenia kapłanów i nowych 
powołań

11.05.   (piątek) o 19.00 spotkanie liderów parafialnych 
grup duszpasterskich

12.05.  (sobota) 16.30 – Msza św. w intencji rodziców 
 i dzieci pierwszokomunijnych
13.05.  (niedziela) uroczystość Wniebowstąpienia
 Pańskiego; modlitwa o powołania, po Mszach
  św. zbiórka do puszek na utrzymanie   
 Arcbiskupiego Seminarium Duchownego 
 w Poznaniu; o 11.00 – katecheza dla młodzieży  
 żeńskiej II klas gimnazjum; o 21.00 różaniec  
 fatimski i procesja ze świecami
14.05. (poniedziałek)  18.30 próba dla dzieci przed 
 I Komunią Świętą; o 19.00 – katecheza biblijna dla 

rodziców i chrzestnych
16.05. (środa) święto św. Andrzeja Boboli; o 18.30 próba 

dla dzieci przed I Komunią Świętą
17.05. (czwartek) od 20.00 adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w intencji uświęcenia kapłanów 
 i nowych powołań

18.05. (piątek)  18.30 próba dla dzieci przed I Komunią 
Świętą

19.05.  (sobota)  10.00 druga spowiedź dzieci pierwszoko-
munijnych; od 16.30 do 18.00 okazja do spowiedzi 
dla rodziców i krewnych dzieci pierwszoko-
munijnych; o godz. 18.00 Msza św. w wigilię 
uroczystości Zesłania Ducha Świętego, parafalna 
celebracja jubileuszu 1050-lecia biskupstwa 
poznańskiego

20.05. (niedziela) uroczystość Zesłania Ducha Świętego; 
Pierwsza Komunia Święta, Msze św. o godz.8.00, 
9.30, 11.00 (komunijna), 12.30 (komunijna), 18.00

21.05    (poniedziałek) święto NMP Matki Kościoła; 19.00 
– katecheza liturgiczna dla rodziców i chrzestnych

24.05. (czwartek) święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
 i Wiecznego Kapłana; o 18.45 zebranie parafial-

nego Zespołu Liturgicznego; od 20.00 adoracja 
Najświętszego Sakramentu w intencji uświęcenia 
kapłanów i nowych powołań; 

25.05    (piątek) 18.00 – Msza św. ze szczególnym 
udziałem osób, które podjęły duchową adopcję 
dziecka poczętego zagrożonego zagładą; 
zakończenie „Białego Tygodnia”, Msza św. 
dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych w 
poznańskiej katedrze  o godz. 18.00

26.05. (sobota) od 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi 
św. dla  małżonków obchodzących jubileusze 

27.05. (niedziela) uroczystość Najświętszej Trójcy; 
niedziela jubileuszy małżeńskich; Msze św. – 
o 8.00 w intencji małżonków obchodzących 40, 
45, 50, 55 i 60 rocznicę ślubu; o 10.00 w intencji 
małżonków obchodzących 5 i 10 rocznicę ślubu; o 
12.00 w intencji małżonków obchodzących 15, 20 
i 25 rocznicę ślubu; o 18.00 w intencji małżonków 
obchodzących 30 i 35 rocznicę ślubu; o 11.00 
– katecheza dla młodzieży męskiej II klas gim-
nazjum; o 16.00 koncert fortepianowy w kościele, 
po nim kawa w domu parafialnym dla jubilatów

30.05.  (środa)  18.00 Msza św. z uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

31.05. (czwartek) uroczystość Najświętszego   
 Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);   
 Msze św. w kościele o 7.30 i 10.00. Po Mszy św. 
 o 10.00 wyruszy procesja eucharystyczna do czte- 
 rech ołtarzy,  zakończenie procesji w kościele;  
 od 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w  
 intencji uświęcenia kapłanów i nowych powołań; 
 o 20.30 ostatnie tegoroczne nabożeństwo majowe

ks. Marian Sikora

01.05.      
  8.00 † Ryszard, w r. śm. i za rodzinę Mazurów i Banachów
02.05.     
15.00       Msza św. ślubna
18.00 † Zygmunt Knypiński

03.05.   
8.00  † Jan i zmarli z rodziny Szubert

10.00 † Adam Sobański
12.00     w intencji Ojczyzny
18.00 † Wojciech Janicki         

04.05.      
18.00 1) † Monika, Edward Głowacz

2) † Wanda Sobańska – od Zofii Skawińskiej
05.05.
16.00    w 80 r. urodzin Zofii
18.00 † Stanisława i Jerzy Anioła, Andrzej Bobak
    i zmarli z rodziny

06.05. 
8.00     za Parafian 

10.00 † Helena i Stanisław Kapczyńscy
12.00  † Zbigniew, Weronika, Marcin Nowakowski 

   i Roman Piechocki
18.00 † Stanisław Stoiński i zmarli z rodzin    
    Lesiczków i Stoińskich
07.05.  
18.00 † Tadeusz Bączkowski – od Grażyny Zielewicz z rodziną
08.05.  

8.00  † Stanisława, Franciszek Knypińscy, Joanna,
   Stefan Marcinkowscy oraz zmarli z tych rodzin

09.05. 
18.00 † Stanisław, Anna, Zbigniew i zmarli z rodziny Jaskot

10.05.  
18.00  † Stanisław Reszela

11.05.
18.00 † Andrzej Wietrzyński

12.05.
16.30         w intencji rodziców i dzieci pierwszokomunijnych  
18.00 † Maria, Zenon Banach, Wiktor Masłowski, 
    Helena Masłowska-Czyżykowska, Stanisław

   Czyżykowski oraz zmarli z rodziny
13.05.

8.00  † Władysław Żurek i zmarli z rodziny
10.00 1) † Zofia i Jan Kielec
 2)    z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
        o dalsze błogosławieństwo Boże w 40 r. urodzin
12.00  w 35 r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
18.00 1)    za Parafian
 2) † Zofia Łukasik
14.05.
18.00    † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny

15.05.   
8.00  † Zofia i Franciszek Sobańscy

16.05. 
18.00     1) † Kazimierz Wisz
 2)    z okazji 14 urodzin Olka oraz imienin

       Szymona, o Boże błogosławieństwo 

17.05. 
Msza św. zbiorowa
18.00 1) † Eugeniusz Grajek – od Zakładu 
         Pogrzebowego Z. Czuby

 2) † Zenon i Stanisława Niewiedziała
 3) † Marianna Luboszczyk – od I Róży Różańcowej

                 4) † Ryszard Wojtuś – od kuzynki Aliny z Hilarowa,  
       Iwony i Anny z rodzinami z Jarocina
18.05. 
18.00      1) † Maria, Irena, Stanisław, Stefania, 
        Władysław Reszela

 2) † Wanda Sobańska 

19.05.   
18.00   1) † Zofia, Tomasz, Irena Kalarus oraz zmarli 

        z rodziny Banachów i Łubniewskich
 2) † Leonarda, Zygmunt, Stefan

20.05.      
8.00          za Parafian

  9.30      † Ryszard Pawlak
11.00    I Komunia Święta
12.30    I Komunia Święta
18.00          w intencji Ady i Adama Ciszewskich w 11 r ślubu

21.05.
18.00    w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej parafii

22.05.    
8.00  † Helena, Józef Wawrzynkiewicz 

23.05.
18.00 † Daniela, Kazimierz Fundament, Helena, Adam,

   Bogdan Jóźwiak 
24.05.
18.00     intencja dziękczynna za łaskę chrztu św. Magdaleny

25.05.
18.00 † Kazimiera Wawerka

26.05.      
18.00 † Wanda, Krystyna, Bolesław, Helena, Antoni,

   Wojciech, Tadeusz

27.05.    
  8.00       w intencji małżonków obchodzących 40, 45, 50, 55 i 60  
 rocznicę małżeństwa
10.00       w intencji małżonków obchodzących 5 i 10 rocznicę   
 małżeństwa
12.00       w intencji małżonków obchodzących 15, 20 i 25   
 rocznicę małżeństwa
18.00 w intencji małżonków obchodzących 30 i 35 
 rocznicę małżeństwa

28.05.    
18.00  intencja dziękczynna w 1 r. małżeństwa

29.05.     
8.00  † Bronisława, Tadeusz, Helena, Czesław i zmarli 
    z rodziny

30.05.      
18.00     † Sebastian, Franciszek Wawrzyniak
31.05.      Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

7.30  † Wojciech Świątek
10.00    za Parafian
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1-3. Podjęcie duchowej adopcji, fot. MO; 
4-5. Święcenie potraw w Wielką Sobotę, fot. GZ;  
6. Krzyż Papieski na Dziewiczej Górze, 2.04.2018; 
7. Konserwacja ścian świątyni, Kicin, fot. GZ.
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