
najdostojniejsi kardynałowie 
powołali nowego biskupa Rzymu. 
Powołali go z dalekiego kraju…

(fragment pierwszego przemówienia Jana Pawła II)
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 W pamięci wielu z nas dzień ten pozostaje 
ciągle żywy i nadal grzeje serce, choć minęło już 
40 lat. Spodobało się Panu wynieść naszego rodaka 
do najwyższej godności w Kościele powszechnym 
- przewodzenia ludowi Bożemu na całym świecie. 
To niewyobrażalne wyróżnienie, ale i poważne 
zobowiązanie. Dziękując Bogu za tę wielką łaskę, 
przedstawiamy kilka wspomnień, przenoszących 
nas myślami i duchem w tamten czas.

Dzień wyboru Jana Pawła II

 Po śmierci papieża Pawła VI czas wyczekiwania, dyskusji, kto będzie następcą. Nieśmiałe głosy: 
„a może prymas kard. Stefan Wyszyński?”. Tyle wycierpiał dla Kościoła w Polsce. Wybrano „papieża 
uśmiechu”, Jana Pawła I, którego pontyfikat trwał tylko 33 dni.
 28 września 1978 r. kierowca kard. Karola Wojtyły usłyszał w radio o śmierci Jana Pawła I. Pobiegł 
podzielić się tą wiadomością z kard. Wojtyłą, który w tym momencie jadł śniadanie z ks. Stanisławem 
Dziwiszem. Kiedy kardynał to usłyszał, wypuścił z rąk łyżeczkę do herbaty. Przeczuwając zapewne, że 
dosięga go przeznaczenie czyli wola Boża, zamknął się w swoim pokoju i odwołał wszystkie zajęcia 
w tym dniu.
 Byłem wówczas wikariuszem w Kolniczkach. Siedzieliśmy przy stole: proboszcz kan. Wojciech 
Rychły, gosposia Wanda i ja. Wiadomość o śmierci Jana Pawła I nas sparaliżowała. I w ten czas, tak od 
niechcenia, zacytowałem strofę wiersza Juliusza Słowackiego „Słowiański papież”: 

Pośród niesnasek Pan Bóg 
W ogromny dzwon
Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.

 Uśmiechnęliśmy się, jeszcze trochę pogawędziliśmy i rozeszliśmy się. Wieczorem 16 października 
1978 r., godz. 18.18, nad Sykstyną biały dym. Kardynał Pericle Felici wypowiada znamienne słowa: 
Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam - (…) kard. Wojtyła. Nowy papież przyjął imię „Jan 
Paweł II”.
 A co w Kolniczkach? Ks. kan. Wojciech Rychły schodził po schodach trzymając małe radio obu 
dłońmi: „papież - Karol Wojtyła, to małe radyjko mi to powiedziało”. Zaparło mi oddech w piersiach, 
to było coś wspaniałego. Uściskaliśmy się, gosposia usiadła na krześle z niemocy, oczy zwilgotniały. 
Odezwały się dzwony kościelne, telefony się rozdzwoniły i rozgadały. Na głos dzwonów kościół wypełnił 
się ludźmi. Nabożeństwo dziękczynne i Tedeum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy. Składaliśmy 
sobie życzenia, jakby to były nasze imieniny. Tak, to były imieniny naszej Ojczyzny - Polski, imieniny 
Kościoła w Polsce.
 Polska to przeżywała, czuło się wolność. Wtedy czuliśmy się braćmi, chociaż nie wszyscy. Polskie 
media poinformowały o wyborze z opóźnieniem. Radio podało informację szybko, bez serdeczności. 
Prasa katolicka: „Słowo Powszechne” i „Tygodnik Powszechny” napisały obszerną relację; „Trybuna 
Ludu” i „Życie Warszawy” - tylko trzy zdania informujące o wyborze papieża.
 Papież Polak - Jana Paweł II sprawił wielki kłopot ówczesnej władzy: co na to powie Kraj Rad 
(Związek Radziecki)? Jeden z członków rządu - Józef Czyrek powiedział: „ostatecznie lepszy papież 
tam niż prymas tu”. Inny polityk, nie pamiętam kto, zaznaczył: „no to cała nasza robota poszła na 
marne”. 

16 października 1978 roku

 Wielu z nas dobrze pamięta dzień 16 października 
1978 roku, dzień wyboru Jana Pawła II na Stolicę 
Piotrową. Niektórzy pamiętają nawet pierwsze jego 
słowa wypowiedziane do wiernych zgromadzonych na 
placu św. Piotra: Najdostojniejsi kardynałowie powołali 
nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, 
ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię 
w chrześcijańskiej wierze i tradycji. W tym roku mija 40 
lat od tego wydarzenia. Zebrane w niniejszym numerze 
„Naszego Patrona” wspomnienia z dnia wyboru papieża 
Polaka pozwalają powrócić do tamtych chwil pełnych 
radości i duchowego uniesienia. Towarzyszyliśmy 
Papieżowi modlitwą przez wszystkie lata pontyfikatu, 
on nie przestawał modlić się za nas swoich rodaków. 
Nie bez powodu wielu podkreśla, że podczas jego 
trzech pierwszych pielgrzymek do Polski czuliśmy 
powiew wolności. Właśnie wtedy, gdy kraj nasz nie był 
w pełni suwerenny. W kolejnych podróżach do naszej 
Ojczyzny Papież przypominał, że wolność jest nam nie 
tylko dana, ale też zadana. Trzeba nam o tym pamiętać, 
gdy przygotowujemy się do obchodów 100-lecia 
niepodległości naszej Ojczyzny. Od ponad czterech lat 
cieszymy się kanonizacją Jana Pawła II, wzywamy go 
jako naszego orędownika przed Bogiem. Zachęcam do 
włączenia się we wspólne dziękczynienie za dar papieża 
Polaka 16 października podczas uroczystej Mszy św. 
o godz. 18.00. 
 Jak zawsze, październik łączymy z nabożeństwem 
różańcowym. Zapraszam parafian do udziału w tej 
jakże umiłowanej przez św. Jana Pawła II modlitwie. 
W kościele w Kicinie: z udziałem dzieci - od poniedziałku 
do piątku o godz. 17.00 (dziesiątka różańca św.) oraz 
od poniedziałku do soboty - po Mszy św., w niedzielę 
- o godz. 15.15 (po Koronce do Bożego Miłosierdzia); 
w Janikowie w świetlicy: codziennie o godz. 19.00. Niech 
tej modlitwie, obok osobistych intencji, towarzyszą nam 
intencje: za Kościół, za Ojczyznę i parafię. Módlmy się za 
tych, którzy za nas się modlą i za tych, którzy najbardziej 
naszej modlitwy potrzebują. Moją wdzięczność wyrażam 
tym wszystkim, którzy angażują się we Wspólnotę 
Żywego Różańca i w Różaniec Rodziców za Dzieci.
 Przed nami wybory samorządowe 21 października. 
Bardzo zachęcam wszystkich parafian do wzięcia w nich 
udziału. Ta sprawa nie może być nam obojętna. Wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za to miejsce i region, które 

nazywamy „małą Ojczyzną”. 
Ogarniam modlitwą tak 
wyborców, jak i samych 
kandydatów. Na koniec dzielę 
się z Wami fragmentami 
homilii ks. abpa Stanisława 
Gądeckiego, wygłoszonej 
w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 1 marca 2018 roku: 
Stosunek kapłana do działalności społecznej i politycznej 
jest inny, aniżeli człowieka świeckiego. Celem kapłana 
jest szerzenie Królestwa Chrystusowego tak, aby wszyscy 
ludzie zostali zbawieni, aby świat został rzeczywiście 
poddany Chrystusowi. […] Duszpasterze winni być jak 
najdalej od ideologii właściwych partiom politycznym, 
która mogłyby warunkować kryteria ich ocen i postawy. 
[…] Kapłan natomiast zachowuje prawo do osobistych 
poglądów politycznych oraz do korzystania - zgodnie 
z sumieniem -z prawa głosu. […] Z konieczności prawo 
kapłana do ujawniania własnych wyborów są ograniczone 
przez wymogi jego posługi kapłańskiej. Czasem musi on 
powstrzymać się od korzystania z tego prawa, aby być 
skutecznym znakiem jedności i głosić Ewangelię w całej 
jej pełni. Dlatego powinien unikać ukazywania swojego 
wyboru jako jedynie słusznego, szanując dojrzałość ludzi 
świeckich, co więcej, musi pomagać im w osiąganiu tej 
dojrzałości poprzez formację sumień. Winien uczynić 
wszystko, co możliwe, by nie przysparzać sobie wrogów na 
skutek zajmowania takich stanowisk w dziedzinie polityki, 
które pozbawiałyby go wiarygodności i powodowały 
oddalenie się wiernych powierzonych jego pasterskiej 
misji. […] Kapłan winien jednocześnie unikać postawy 
neutralności lub obojętności na tragiczne i palące 
problemy związane z nędzą i niesprawiedliwością. Przede 
wszystkim - jako świadek, a zaraz potem jako głosiciel 
Ewangelii - ma być pełen troski i dyspozycyjny wobec tych 
dojrzałych w wierze chrześcijan, którzy podjęli decyzję 
o życiu w pełni chrześcijańskim i z miłości do swych braci 
wydziedziczonych, gnębionych lub prześladowanych 
angażują się w walkę o sprawiedliwość, wolność i ludzką 
godność. Kościół, a więc także wyświęceni szafarze winni 
wskazywać i potępiać nadużycia, niesprawiedliwości, 
wykroczenia przeciw wolności, gdziekolwiek by do 
nich nie dochodziło i niezależnie od tego, kto byłby ich 
sprawcą.

ks. Marian Sikora

Jan Paweł II na balkonie Bazyliki św. Piotra w dniu 
wyboru na papieża (16.10.1978)
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 Wierny lud polski zaś szalał z radości. Czuliśmy się dumni jako Polacy - przyszła wolność. „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - tej ziemi” - wołał Jan Paweł II w Warszawie podczas swojej 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. I Duch Święty zstąpił.
 Obyśmy nie zaprzepaścili katechez Jana Pawła II, które głosił na tej ziemi - polskiej ziemi.

ks. kan. Jerzy Stachowiak,
syn parafii kicińsko-czerwonackiej

 
Niby zwyczajny dzień…

 16 października 1978 roku. Ciemny, dżdżysty wieczór. Pracuję przy budowie naszego domu jako 
pomocnik murarza. Pracuję w pośpiechu, bo wieczór krótki, zima blisko. Nagle, ok. godziny 19.30 
nasza sąsiadka, pani Banach na schodach swojego domu krzyknęła donośnym głosem: „kardynał Karol 
Wojtyła został papieżem”! Radość przeniknęła moje serce, ale zasmuciło mnie to, że tak mało wiem 
o tym biskupie krakowskim. Nasz rodak został papieżem! Wiadomość wspaniała, ale praca na budowie 
musiała iść dalej. Trzeba było trochę poczekać, aby móc się podzielić tą radosną wiadomością z innymi. 

 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez 
to, czym dzieli się z innymi (Jan Paweł II).

Wojciech Sobański

Spotkania i odkrycia
 
 Dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża pamiętamy z mężem dokładnie. Siedzieliśmy z grupką 
przyjaciół w małym pokoiku w tzw. Akumulatorach, popularnym wtedy domu studenckim. Nagle 
w drzwiach pojawiła się nasza koleżanka ze studiów. Widać było, że jest bardzo poruszona. „Mamy 
papieża! Zgadnijcie kto to?” - wykrzyknęła. Nikt nie zgadł. Stawialiśmy na kardynała Stefana 
Wyszyńskiego... O Karolu Wojtyle mało wtedy wiedzieliśmy. Co prawda kojarzyliśmy go z KUL-em, 
ale chyba niewiele więcej potrafiliśmy powiedzieć. Nikt z nas nie przypuszczał, że ten dzień okaże się 
tak ważny. Od niego bowiem wiele zaczęło się zmieniać i w naszym życiu. 
 Choć od początku śledziliśmy dzieje pontyfikatu Jana Pawła II - również ze względów zawodowych 
analizując np. w 1979 roku telewizyjne manipulacje słowem i obrazem w czasie pierwszej pielgrzymki 
Papieża do Polski - szczególna okazała się dla nas jednak Msza św. na Łęgach Dębińskich w Poznaniu 
w roku 1983. Dlaczego? To dwie różne historie. Jedna trochę dłuższa, a druga nieco zabawna. Przytoczę 
obie, bo tłumaczą też tytuł niniejszej wypowiedzi. 
 Po wyborze Jana Pawła II nadeszła epoka Solidarności, ale krótko potem i okres stanu wojennego. 
Mieszkaliśmy wówczas na 
poznańskim Boninie. Podczas 
wizyty duszpasterskiej ksiądz Janusz 
Szajkowski, wtedy proboszcz parafii 
św. Stanisława Kostki, zaprosił nas 
na spotkanie w domu parafialnym. 
Zależało mu na dyskrecji. Jako że 
czasy były trudne, nie pytaliśmy 
o powody. Nie wiedzieliśmy, 
z kim mamy się spotkać. Okazało się 
jednak, że grupa w pokoju księdza 
proboszcza dobrze się znała i tu 
zrodził się problem. Nasi rozmówcy 
byli wyraźnie do nas zdystansowani. Jan Paweł II w Poznaniu na Łęgach Dębińskich (I wizyta - 20.06.1983)

Jak się potem okazało, uznali mojego męża Michała za „wtyczkę” z Urzędu Bezpieczeństwa... Dlaczego? 
Ponieważ miał wąsy i brodę... W sali zaś siedzieli sami wojskowi, którym nie było wolno nosić zarostu. 
Nie wiedzieli, że do rozmowy zaproszeni zostali zupełnie niezwiązani z wojskiem poloniści. 
 Spotykaliśmy się w stanie wojennym regularnie. Rozmawialiśmy o wierze, kulturze, sytuacji 
w Polsce. Wojskowi okazali się niezwykle oczytani, mądrzy i bardzo religijni. Nie mogli swojej wiary 
okazywać publicznie. Kościelny ślub córki jednego z nich skończył się wyrzuceniem ojca z pracy... 
Kiedy przygotowywaliśmy się do drugiej pielgrzymki Jana Pawła II i do uczestniczenia we Mszy 
św. w Poznaniu, nasi - już wtedy - dobrzy znajomi bardzo chcieli pokazać Ojcu Świętemu, że myślą 
inaczej niż głosiła to oficjalna propaganda. W głębokiej konspiracji (nam niewiele groziło, im dużo) 
zamówiliśmy u zaprzyjaźnionej plastyczki gobelin przedstawiający Matkę Bożą Szamotulską, smutną 
i ze spływającymi łzami, ale przecież to obraz Matki Bożej Pocieszenia! Portret Maryi okalał napis: 
„Wojsko Polskie także otwiera drzwi Chrystusowi”. Do gobelinu dołączyliśmy list od wysokiej rangi 
żołnierzy - porucznika, majora, pułkownika, wojskowego lekarza... W tajemnicy przekazano wszystko 
Janowi Pawłowi II. Dużo później dowiedzieliśmy się, że dar wojskowych znalazł się w Watykanie. 
 Zdarzenie to jest dla nas szczególne. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak mocnych przeżyć 
u innych ludzi i takiej wiary, jakiej świadectw dostarczyła nam grupa wojskowych. Nauczyli nas oni też 
chronienia się przed stereotypami, które w nas samych drzemały. 
 I drugie istotne dla nas doświadczenie. Kiedy po Mszy św. na Łęgach Dębińskich wróciliśmy do 
naszych szkół, w których wtedy uczyliśmy, spora grupa naszych koleżanek i kolegów - nauczycielek 
i nauczycieli - dziwnie wyglądała... I oni, i my mieliśmy mocno opaloną tylko jedną część twarzy, 
jakby ktoś nas pomalował. To były swoiste znaki identyfikacyjne osób uczestniczących we Mszy św. 
w słoneczny dzień 20 czerwca 1983 roku. Słońce pozwoliło nam wzajemnie się rozpoznać. Potem zaś 
- już w trakcie kolejnych rozmów - mogliśmy zrozumieć, jak dla wielu z nas ważna była modlitwa 
z Janem Pawłem II, jego homilia i świadomość, że także dzięki niemu tworzyliśmy wspólnotę. To Papież 
wielokrotnie przypominał: „Jedni drugich brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe”.
 Braliśmy udział we Mszy św. celebrowanej przez Jana Pawła II, ale dzięki niemu spotkaliśmy się 
też z rozmaitymi ludźmi: i tymi w mundurach, i tymi, z którymi wspólnie pracowaliśmy. Spotkania te 
łączyły się z poznawaniem innych, otwieraniem się na nich, odkrywaniem tego, co nas łączy, ale i tego, 
co dzieli. Nie byliśmy jednakowi w naszych przeżyciach i sposobach myślenia. Byliśmy jednak razem. 
I to też zasługa m.in. tamtych modlitewnych, parafialnych i szkolnych spotkań. 

Maria Kwiatkowska-Ratajczak

Tego dnia „dom stał się za ciasny”

 16 października 1978 roku był zwyczajnym, szarym dniem. Po powrocie z pracy w Miejskim 
Szpitalu im. J. Strusia czekały na mnie obowiązki rodzinne, a o tej porze roku było jeszcze sporo pracy 
w ogrodzie. Nie lubiłam propagandowego dziennika telewizyjnego, ale z zainteresowaniem słuchałam 
Wicherka lub Chmurki (popularnych prezenterów telewizyjnych - przyp. red.), aby wiedzieć jak ubrać 
dzieci do szkoły, bo miały daleko. „Chodź, bo za chwilę będzie prognoza pogody” - usłyszałam głos 
męża. Właśnie weszłam do pokoju, kiedy redaktor Andrzej Kozera powiedział lakonicznie, że kardynał 
Karol Wojtyła został wybrany papieżem (tak ważną wiadomość podali na końcu). Najpierw myślałam, 
że się przesłyszałam. Spojrzałam na męża i oboje zaniemówiliśmy. Powoli docierało do nas, że stało 
się coś niewyobrażalnego, coś wielkiego. Długo milczeliśmy zanim głośno wyraziliśmy swoją radość. 
A potem chcieliśmy dzielić swoją radość z innymi. Nie mieliśmy telefonu, żeby chociaż na odległość 
cieszyć się z rodziną. Dom stał się za ciasny. Wiele osób wyszło w ten dżdżysty wieczór z domów, żeby 
radować się z innymi. Każdy napotkany człowiek był nam bardzo bliski. Wtedy poczuliśmy się wszyscy 
jedną wielką rodziną, której na imię Polska. Nowy papież dopiero miał nas uczyć, jak być wolnymi, ale 
my już w sercach czuliśmy jej zarzewie.

Czesława Knypińska
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Chłonęliśmy każde jego słowo

Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon:
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otworzył tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze,
Jako ten Włoch,
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;
Świat mu - to proch!

(Juliusz Słowacki)

 Jakże sprawdziły się słowa naszego wielkiego wieszcza! Mieliśmy 
naszego papieża Słowianina. Cała Polska była dumna i szczęśliwa na wieść 
o wyborze kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Ileż było łez 
i wzruszeń….
 Pamiętam wielkie zaskoczenie i ogromną radość, gdy ogłoszono wynik 
tamtego konklawe 16 października 1978 roku. W mojej pamięci zachowała 
się data 22 października 1978 roku - dzień inauguracji pontyfikatu, gdy 
Jan Paweł II skierował do ludzi wezwanie delikatne, a zarazem mocne: 
„Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” Szczególne wrażenie zrobił też 
na mnie moment oddania hołdu Papieżowi przez prymasa Wyszyńskiego.
 Następnie przyszły pielgrzymki ojca świętego Jana Pawła II do Polski, jego umiłowanej Ojczyzny. 
Ile przeżyliśmy dni w obecności naszego wielkiego rodaka! I te jego proste, dla każdego z nas zrozumiałe 
i bardzo piękne słowa: „Nie lękajcie się!”, „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” 
Zapadły nam one głęboko w serca, dały Polakom wielką nadzieję i odwagę. W naszej rodzinie ze łzami 
w oczach przeżywaliśmy każdy dzień papieskich pielgrzymek, chłonęliśmy każde jego słowo. Jaki to 
wielki cud, że nasze pokolenie mogło te chwile osobiście przeżywać! Tego się nigdy nie zapomni.
 W czasie pontyfikatu Jana Pawła II organizowaliśmy pielgrzymki do Rzymu i na spotkania w Polsce, 
których oczekiwaliśmy z wielką radością. Teraz, gdy pozostała nam tylko jego nauka i przesłania, weźmy 
głęboko te słowa do naszych serc, wprowadzajmy je w życie i przekazujmy następnym pokoleniom, 
ażeby nigdy nie zaginęły. Cały pontyfikat był dla mnie wielki, bo Jan Paweł II był nadzwyczajnym 
człowiekiem. Jestem dumna z takiego rodaka. Był świętym człowiekiem, wzorem jak należy postępować. 
Był jak ktoś z rodziny, jak prawdziwy ojciec, na którego się czeka, którego się słucha i kocha.

Krystyna Mandziak

Niezapomniany dzień

 Byłam na drugim roku studiów. Tego dnia zajęcia kończyły się wykładem w poznańskim Collegium 
Novum. Trzeba pamiętać, że w owych czasach siermiężnego komunizmu i generalnego marazmu 
społeczno-gospodarczego nikomu nie śniło się nawet o - tak oczywistym dzisiaj - sposobie komunikowania 
się, jakim jest telefonia komórkowa i internet. Z lekkim zdziwieniem, ale i radością, przed salą wykładową 
zobaczyłam mojego męża, Stanisława, który cały rozpromieniony zakomunikował mi, a tym samym 
wszystkim studentom anglistyki, że obradujące w tamtych dniach konklawe wyłoniło nowego papieża 
i że został nim Polak! Niesamowita euforia zapanowała na korytarzu uczelnianym. Polak? To znaczy 
kto? Wcześniej spekulowano o silnej kandydaturze prymasa Wyszyńskiego… Tymczasem okazało się, 
że głową całego świata katolickiego został krakowski kardynał - Karol Wojtyła. Muszę przyznać, że 

Papież Jan Paweł II przed 
Poznańskimi Krzyżami, 
(03.06.97)

niewiele o nim wiedziałam. Stopniowo, poprzez kolejne lata tego przebogatego, świętego pontyfikatu 
ja - i wraz ze mną cały świat - poznawałam głębię nauczania i osobę Ojca Świętego Jana Pawła II.
 Telewizja polska, ze swej natury antykościelna, nie mogła jednak zataić przed Polakami tego faktu. 
Pokazano więc krótką migawkę przedstawiającą moment ogłoszenia światu decyzji konklawe. Na 
balkonie bazyliki watykańskiej pojawił się uśmiechnięty, ale zarazem poważny i skupiony, namiestnik 
Chrystusa. Już podczas tego pierwszego, wieczornego spotkania ze zgromadzonym przed bazyliką 
ludem dał się poznać jako człowiek oddany Bogu, pokorny, błyskotliwy, pełen humoru, gotów na dialog 
z wiernymi. Swoim dobitnym, „aktorskim” głosem i całą mową ciała podbił serca ludzi, zwłaszcza 
swoich rodaków, którzy po tym pontyfikacie spodziewali się zmian „na lepsze”, w każdym aspekcie 
życia, także społeczno-politycznego w Polsce. Serce moje, w czym zapewne nie byłam odosobniona, 
przepełniała duma, radość ogromna, wielka nadzieja i - przede wszystkim - wdzięczność Bogu. Nikt 
nie miał wątpliwości, że wydarzyło się coś wspaniałego, z woli Bożej i natchnienia Ducha Świętego. 
Od tej pory (nie boję się tego patosu) świat nie był już taki sam. Całe posługiwanie Jana Pawła II, jego 
bezkompromisowe, ale pełne miłości nauczanie, cierpienie i umieranie są dowodem wierności Jezusowi. 
„Nasz” Ojciec Święty stał się zaczynem przemian duchowych i społecznych nie tylko w naszej ojczyźnie, 
ale i na całym świecie. 
 Jak trudno napisać krótką biografię Papieża, żeby zawrzeć niej choćby najważniejsze fakty z jego życia 
i posługi Piotrowej, przekonałam się „na własnej skórze”. Tego bogactwa wystarczy na wielotomowy 
księgozbiór. Powinniśmy z niego nieustannie czerpać, bo żadna z tych nauk się nie zdezaktualizowała. 
Święty Janie Pawle, módl się za nami!

Bogumiła Szymańska

 Modlitwa różańcowa od lat młodzieńczych 
zajmowała ważne miejsce w życiu przyszłego 
Papieża. Różaniec towarzyszył mu w chwilach 
radości i doświadczeń. Z różańcem w ręku 
przemierzał dróżki w sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Różaniec był dla niego 
umocnieniem i otuchą. Zaledwie dwa tygodnie po 
wyborze na Stolicę Piotrową, niejako otwierając 
swe serce przed wiernymi powiedział: 
 Różaniec jest moją codzienną modlitwą - 
muszę powiedzieć, że jest modlitwą przedziwną, 
przedziwną w swej prostocie i głębi […]. 
W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same 
słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja 
usłyszała od Archanioła i od swej krewnej św. 
Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. 
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca 
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, 
które składają się na życie człowieka, rodziny, 
narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, 
sprawy naszych najbliższych, zwłaszcza tych, 

którzy sa nam najbliżsi, tych, o których najbardziej 
się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten 
sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje 
niejako życiem ludzkim.
 O jego wielkiej miłości do modlitwy różańcowej 
świadczy ogłoszony Rok Różańca, od października 
2002 do października 2003 oraz wydany przy tej 
okazji List apostolski „Rosarium Virginis Mariae”. 
W Liście Ojciec św. ogłosił Tajemnice Światła, 

Różaniec w życiu św. Jana Pawła II

Ksiądz Marian Sikora w rozmowie z Papieżem
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Tak motywował swoją decyzję: 
 Przechodząc od dzieciństwa i życia w Nazarecie 
do życia publicznego Jezusa kontemplacja 
prowadzi nas do tych tajemnic, które ze specjalnego 
tytułu nazwać można «tajemnicami światła». 
W rzeczywistości całe misterium Chrystusa jest 
światłem. On jest «światłością świata» (J 8, 12). 
Jednak ten wymiar wyłania się szczególnie w latach 
życia publicznego, kiedy głosi On Ewangelię 
Królestwa.
 W tym samym Liście św. Jan Paweł II zachęca 
do odmawiania różańca w rodzinach. Wskazuje tę 
modlitwę jako lekarstwo na współczesny kryzys 
małżeństwa i rodziny. Zachęca do tej modlitwy 
w intencji pokoju na świecie.
 Podczas swego długoletniego pontyfikatu 
osobiście rozdał tysiące różańców. Również 

w ten sposób mobilizował do odmawiania 
modlitwy różańcowej osoby, z którymi spotykał 
się i rozmawiał. Poczytuję to sobie za łaskę, 
że mogłem osobiście spotkać się ze św. Janem 
Pawłem II. Miało to miejsce w Castel Gandolfo 
28 września 1995 roku. Najpierw Msza św. 
koncelebrowana pod przewodnictwem Ojca 
św., a następnie krótkie spotkanie. W trakcie 
rozmowy otrzymałem najpierw różaniec dla siebie 
i dla ks. proboszcza. Odchodząc już, dał mi trzeci 
różaniec mówiąc: A ten będzie dla księdza mamy. 
Otrzymany podarunek traktuję nie tylko jako 
pamiątkę po Świętym, jest on dla mnie przede 
wszystkim zachętą do codziennego odmawiania 
różańca, i to nie tylko jednej jego części.

ks. proboszcz Marian Sikora

 W latach 1956-1958 byłem kapelanem 
Domu Diecezjalnego w Pewli Małej, w Beskidzie 
Żywieckim - wspomina ojciec Leon Knabit. Piękne 
miejsce nad Koszarawą, bystrą górską rzeką, 
wśród łagodnych wzniesień pokrytych lasem. 
(…) Tam to właśnie w lutym 1958 roku pierwszy 
raz spotkałem księdza Karola Wojtyłę. Wpadł 
na parę dni z kilkoma studentami, by odetchnąć 

czystym powietrzem i zjechać na nartach z Pilska. 
Pełen pogody, życzliwości i spokojnego uśmiechu. 
Bardzo bliski i „swój” od pierwszego spotkania, 
a jednocześnie jakby trochę nieobecny, a może 
inaczej - jakby głębiej obecny wśród ludzi i spraw.
 Myśląc Jan Paweł II, myślę o tej obecności… 
Myślę o tej „utajonej” obecności gdzieś nad 
Koszarawą, bystrą górską rzeką, wśród roześmianej 

Myśląc Jan Paweł II…

grupy młodzieży przed sześćdziesięciu laty. 
Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę 
swego początku! (…)
Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie
odczuć świeżość, ożywczą świeżość. 
(„Tryptyk rzymski”) 
 Ta niezwykła obecność z latami wciąż rosła 
i potężniała, aby stać się jak ogromna rzeka. Zawsze 
była to obecność bliska i pełna wyrozumiałości, 
ogarniała wszystkich i każdego. 
 Cofnijmy się o kilkanaście lat od tych wypraw 
na beskidzkie szlaki. Jest rok 1944. Kraków. 
Klerycy tajnego seminarium ze względów 
bezpieczeństwa mieszkają w pałacu arcybiskupim. 
Codziennie ustawiają się długie kolejki biedaków 
proszących o wsparcie księcia metropolitę Adama 
Stefana Sapiehę. 
 Po jakimś czasie zaczęła się też gromadzić 
„bieda krakowska” pod drzwiami naszego 
mieszkania - relacjonuje ks. Franciszek Konieczny. 
Pamiętam, jak zapukał do naszego pokoju 
mężczyzna i poprosił o przywołanie księdza Karola. 
Ten podszedł do proszącego, rozmawiając z nim na 
korytarzu. Wraca do siebie. Schyla się i z walizeczki, 
znajdującej się pod łóżkiem, zabiera sweter, kryjąc 
go pod sutanną. Wychodzi i zaraz wraca, już bez 
widocznego poprzednio „uwypuklenia”. Oddał 
biedakowi swój nowiutki sweter, który dopiero 
wczoraj otrzymał od pana Kotlarczyka. Sam marzł 
i dygotał z zimna. Nie wiem, skąd brał i czym 
obdzielał. Ale często przychodzili ludzie i pytali 
o niego. Dzielił się z biedakami, czym mógł.
 Myśląc Jan Paweł II, myślę o drogach ludzkiego 
i Bożego miłosierdzia… Była taka papieska wizyta 
w dzielnicach nędzy, fawelach, w Buenos Aires, 
gdzie Ojciec Święty podarował mieszkańcom swój 
Piotrowy pierścień. Przedziwne mogą być drogi 
ludzkich czynów miłosierdzia: od zwykłego swetra 
w zimną noc okupacji do złotego pierścienia na 
oczach całego świata. A drogi Bożego miłosierdzia? 
Była kiedyś nieznana, skromna zakonnica. 
Spodobało się Panu Bogu rozgłosić przez nią 
na cały świat prawdę o bezmiarze miłosiernej 
miłości Boga. Był też kiedyś nieznany robotnik, 
który w drewnianych butach przemierzał drogę do 
fabryki w pobliżu Łagiewnik. Jak można było sobie 
wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś 
będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego 
w krakowskich Łagiewnikach - powie podczas 
ostatniej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II. 

 Zatrzymajmy się jeszcze w tej okolicy. Często 
staje mi przed oczyma mała książeczka w niebieskiej 
okładce. Jako robotnik w Solvayu brałem ją ze 
sobą, wraz z kromką chleba, na popołudniową 
albo i nocną zmianę, na rannej trudniej było 
czytać - wspomina lekturę „Traktatu o doskonałym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” abp 
Karol Wojtyła podczas wizyty w Borku Fałęckim 
w 1968 roku. 

 Czytałem ją, jeśli tak można powiedzieć, tam 
i z powrotem. Z tej książki nauczyłem się, co to jest 
właściwie nabożeństwo do Matki Bożej. Miałem 
to nabożeństwo i jako dziecko, i jako student 
gimnazjum czy na uniwersytecie. Ale jaka jest 
właściwie treść i głębia tego nabożeństwa, tego 
nauczyła mnie ta książeczka niewielka, czytana 
właśnie tu, na zmianach, w fabryce sody. Tak bardzo 
ją czytałem, że cała była poplamiona sodą, i na 
okładkach, i w środku. Pamiętam dobrze tę plamę 
sody, bo te plamy sody są właśnie jakimś ważnym 
elementem całego mojego życia wewnętrznego.

Karol Wojtyla w drewniakach pokonywał codziennie 
trasę z domu przy ul. Tynieckiej 10 do fabryki Solvay. 
Zjmowało to ok. 1 godz.

Msza święta koncelebrowana w Castel Gandolfo
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 Myśląc Jan Paweł II, myślę o bezgranicznym 
zawierzeniu Matce Najświętszej… Pod koniec 
swej ziemskiej drogi Ojciec Święty ogłosił 
piękny list apostolski „Rosarium Virginis 
Mariae” (O Różańcu Świętym). Uczy nas w nim 
kontemplacji Chrystusa z Maryją, nazywa różaniec 
streszczeniem Ewangelii, przekazuje tajemnice 
światła. 
 Nigdzie drogi Chrystusa i Maryi nie jawią 
się tak ściśle złączone, jak w różańcu. Maryja 
żyje tylko i wyłącznie w Chrystusie i ze względu 
na Chrystusa! - pisze Papież i pragnie wszystkich 
oddać Maryi: Oto Matka Twoja (J 19,27).
 Myśląc Jan Paweł II, myślę też o miłości, 
czystej miłości małżonków, której udziela im 
sam Bóg… Jest taka bardzo głęboka i trudna 
książka ks. Karola Wojtyły pod tytułem „Miłość 
i odpowiedzialność”, będąca owocem wykładów 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Można 
w niej przeczytać o miłości jako dziele człowieka 
i o (…) udziale niewidzialnego Twórcy, który sam 
będąc miłością, ma moc kształtowania wszelkiej 
miłości, również tej, która w naturalnym swym 

rozwoju opiera się na wartości płci i ciała, byle 
tylko ludzie chcieli ją świadomie z Nim współ-
tworzyć. Nie trzeba się zrażać nawet tym, że dzieje 
się to nieraz na drogach zawiłych i krętych. Łaska 
ma moc wyprostowywania dróg ludzkiej miłości.
 
 Na koniec oddajmy głos poecie: Karol Wojtyła 
„Myśląc Ojczyzna…”

 Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam 
siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która 
ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą 
niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna - by 
zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę 
przestrzeń, którą wypełnia. 

 Myśląc Jan Paweł II, myślę Ojczyzna…

Zenon Zbąszyniak

 Tylko 26 kilometrów dzieli Kicin od Pól Lednickich. Niecałe 40 minut jazdy samochodem i jesteśmy 
w domu św. Jana Pawła II, przy Wielkiej Rybie i grobie znanego dominikanina, o. Jana Góry. Wchodzimy 
do domu św. Jacka, by zapytać o możliwość zwiedzenia muzeum Jana Pawła II, które najczęściej 
otwierane jest w weekendy na życzenie. Okazuje się, że to nie problem. 
Pracuje tu, „adoptowany” przez o. Jana Górę, Jasiu Marecki, wyjątkowy 
opiekun tego miejsca. Pniemy się po wysokich schodach na piętro domu 
Jana Pawła, a tam jasna przeszklona przestrzeń z wewnętrznym pokojem, 
który można obejść dookoła, a to wszystko wypełnione jest pamiątkami 
po „naszym Papieżu”. To nie nudne muzeum, to skarbnica „trofeów” 
zdobytych przez o. Jana, wyżebranych lub zuchwale zagrabionych, jak na 
przykład chusteczka do nosa, która upadła podczas audiencji - używana, 
naznaczona łzami i potem Jana Pawła II. Są tu buty Papieża, o które 
prosił o. Jan Góra, by mu je zapisał w testamencie. Piękne czerwone 
trzewiki, które wykonał polski szewc o nazwisku Żmija. Stary szkaplerz 
tekstylny, ofiarowany młodemu Karolkowi przez mamę, jego teczka 
skórzana, którą nosił za Papieżem kard. Dziwisz i dzieła wyjątkowe, jak 
słynna dłoń naszego wielkiego rodaka odlana w brązie. Z tą ręką wiąże 
się pewna anegdota. Oto jak wspomina pomysł wykonania tego odlewu 
o. Jan w książce Jana Grzegorczyka pt. „Święty i błazen”:
 Opowiadała mi młodzież, że w Ameryce sławni ludzie odciskają w betonie swoje ręce i stopy. 
Zapytałem: „A dlaczego my nie mamy ręki Jana Pawła? Mało tego - trzeba odlać stopy apostoła. 
Jak piękne są stopy apostoła dobrej nowiny”. Zabrałem się intensywnie do przygotowań. Ja do tej 
akcji się przygotowywałem. Musiałem zdobyć wiedzę, jak to się robi. Pytałem odpowiednich lekarzy, 

Blisko do domu

policjantów. W Poznaniu i w Warszawie. Od profesora Wiesława Hędzelka otrzymałem piętnaście litrów 
dwuskładnikowego silikonu protetycznego.(...) Jak namówić Papieża?!
 Dotarłem do Rzymu. Przy obiedzie zapytałem Papieża, czy mogę prosić go o odlanie rąk i stóp. 

A Papież popatrzył zniesmaczony, 
wziął widelec i postukał się po 
czole. „Stasiu, po cośmy się z tym 
facetem zaczęli zadawać” - rzekł 
do Dziwisza. „Czy ty masz dobrze 
z głową? Po co ci to?” - zapytał. 
Odparłem: „Jak to? Ta ręka, 
która mnie błogosławiła, będzie 
błogosławić potomnych.” 
 I tak też dzieje się do dziś. 
„Ludzie przychodzą i modlą się 
przy ręce” - mówi Marecki. 
Zaraz też z mężem przykładamy 
dłonie do ręki Jana Pawła. Pstryk, 
pan Janek robi nam zdjęcie.

 Obchodzę pomieszczenie wkoło, Marecki opowiada, próbuję robić zdjęcia. Niestety, wszystko za 
szybami, mnóstwo odblasków od 
dużych okien. Próbuję zaglądnąć 
do ukrytej, przeszklonej komnaty 
wewnątrz sali. Widać łóżko 
drewniane, przy nim góralskie 
buty Papieża. Bardzo chcę wejść 
do środka i robić zdjęcie słynnego 
okna z Franciszkańskiej i parkietu, 
na którym leżąc krzyżem modlił 
się Karol Wojtyła. Pan Janek 
otwiera szklane wrota i w ten 
sposób jestem w samym centrum 
domu Jana Pawła II. Podziwiam 
figurę Matki Bożej z Fatimy, 
która przejechała tu z Watykanu, 
z pokoju Papieża, przeglądam 
certyfikaty pamiątek leżące na biurku.
 O. Jan Góra też ma tu swój kącik. To niewielki stoliczek z osobistymi rzeczami, jak portfel, 

okulary, różańce od Papieża i ulubiony kubek.
 Na zakończenie tej wizyty czeka nas wielkie 
wyróżnienie. Pan Janek proponuje nam, byśmy 
otarli swoje szkaplerze o sutannę Jana Pawła 
II, która - jak wyjaśnia - jest relikwią trzeciego 
stopnia. Schylamy głowy i szepczemy modlitwy. 
To przepiękna chwila, która niestety szybko 
się kończy. Wzruszeni opuszczamy Lednicę 
z myślą, że jeszcze tu zajrzymy. Mamy przecież 
niedaleko, tylko 26 kilometrów.

Barbara Kołecka-Herman
foto BK-H
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 W swojej bogatej 
spuściźnie duchowej 
i intelektualnej (ciągle 
jeszcze przez nas nie-
dostatecznie poznanej 
i docenianej) św. Jan 
Paweł II pozostawił też 
przemyślenia i wska-
zania dotyczące dzia-
łalności samorządowej. 

Poniżej prezentujemy wybrane z nich, ku refleksji 
na zbliżający się w Polsce czas wyborów samorzą-
dowych. 
Podczas spotkania opłatkowego z Polakami, 20 
grudnia 1997 roku, Jan Paweł II powiedział: 
Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze 
od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby 
dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba 
i żeby nikt nie czuł się zapomniany.
 Z kolei w przemówieniu do przedstawicieli 
samorządu małopolskiego wygłoszonym w Waty-
kanie 28 października 1996 znajdujemy następu-
jącą wypowiedź: 
 To właśnie w świetle wiary można najlepiej 
odczytać, na czym polega moralny porządek, który 
winien być zachowany we wszelkim działaniu dla 
dobra wspólnego, aby było ono skuteczne, a rów-
nocześnie aby dokonywało się z poszanowaniem 
każdego człowieka í środowiska naturalnego, 
w którym ten człowiek żyje (Gaudium et Spes, 74). 
Z wiary również rodzi się owa nadprzyrodzona 
wrażliwość na potrzeby innych, która zmierza ku 
wytrwałemu wprowadzaniu w rzeczywistość tego 

świata idei sprawiedliwości Królestwa Bożego.
 W „Wielkiej Encyklopedii Nauczania Jana 
Pawła II” wydanej przez Polskie Wydawnictwo 
Encyklopedyczne w Radomiu w 2014 roku, znaj-
dujemy następujące omówienie hasła „samorząd” 
autorstwa Krzysztofa Gurby: 
Samorząd to zawiadywanie swoimi sprawami 
przez ludność określonego terenu (samorząd tery-
torialny) lub wspólnotę zawodową (samorząd 
zawodowy) w zakresie ustalonym przez prawo, na 
ogół za pośrednictwem wybranych przez siebie 
organów. Samorząd reprezentuje interesy określo-
nej społeczności wobec organów państwa na pod-
stawie ustaw, umów lub porozumienia. 
 W sensie prawnym samorząd może oznaczać też 
uregulowany prawem zakres kompetencji określo-
nej społeczności do samodzielnego i niezależnego 
zarządzania swoimi sprawami oraz reprezentowa-
nia jej interesów wobec innych instytucji i organi-
zacji. Rozwój samorządności jest widocznym prze-
jawem demokratyzacji życia politycznego, formą 
powierzania przez państwo (np. przez ustawy, 
umowy, porozumienia) zrzeszeniom osób wykony-
wania określonych zadań z zakresu administracji 
publicznej. Samorząd ułatwia państwu kontakt 
z obywatelami, wzmacnia poczucie solidarności 
i przynależności, wywiera wymierny wpływ na kie-
runek rozwoju danej społeczności, zwiększa iden-
tyfikację obywateli z aktualnymi problemami spo-
łeczności tworzącej samorząd. 

oprac. Karolina Appelt

Św. Jan Paweł II o samorządzie

 Często odwiedzamy różne kościoły. Przyglądamy się obrazom, figurom, 
rzeźbom „wyglądającym” z ołtarzy, uśmiechniętym lub rozmarzonym 
cherubinom spoglądającym na nas z wysoka. To wszystko jest nam 
potrzebne, tworzy atmosferę świątynnego miejsca, pomaga w modlitwie 
i skupieniu. Chylimy czoła przed Bogiem, ale też przed kunsztem 
dawnych mistrzów dłuta i pędzla. Zapewne wielu z nas zastanawia się, 
czy w dzisiejszych czasach są jeszcze mistrzowie na miarę Michała 
Anioła. Kto dziś tworzy sztukę sakralną? W przededniu 40-lecia wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oglądam w internecie, powstałe 
w ostatnim okresie, posągi i figury tego świętego. Można powiedzieć, 

Zamawiam papieża

Adam Piasek, artysta malarz

Marcin Sobczak, rzeźbiarz

Model z gliny do pomnika w Montrealu

że to taka polska rzeźbiarska specjalność. W naszym kościele nie mamy 
figury św. Jana Pawła II, ani jego namalowanego wizerunku. A gdyby 
tak zamówić? Ciekawa jestem, czy Jan Paweł II jest trudnym modelem. 
Dlatego dziś zapytam o to specjalistę - poznańskiego rzeźbiarza Marcina 
Sobczaka, który wraz z kolegą z poznańskiej ASP - Adamem Piaskiem, 
malarzem, tworzy prawdziwą, piękną sztukę sakralną do nowych, ale też 
do wiekowych kościołów w całej Polsce i za granicą.

Panie Marcinie, czy „nasz Papież” jest trudnym modelem?
 Nie, nie jest. Ale to, że każdy zna jego twarz dodatkowo motywuje mnie 
jako rzeźbiarza, by w tworzonym wizerunku był podobny do siebie i aby 
każdy go rozpoznał, nie tylko wizualnie, ale również w swoim sercu.

A jak to było z „pierwszym papieżem”? Domyślam się, że kiedyś odebrał Pan ten pierwszy telefon 
z takim zamówieniem.
 To było w 2007 roku. Pamiętam, że skontaktował się z nami franciszkanin, o. Tomasz Jank, który - 
polecając naszą pracownię swoim współbraciom z Montrealu - poprosił, abyśmy zrealizowali pomnik 
św. Jana Pawła II. Bardzo się ucieszyliśmy, ponieważ  osoba Papieża jest dla nas bardzo ważna, jak dla 
każdego Polaka. Praca nad tym pomnikiem z brązu zajęła nam kilka miesięcy. Figura znajduje się przy 
kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Montrealu.

Intryguje mnie pytanie, czy posąg Papieża 
tworzony dla Polaków byłby inny w szczegółach 
od tego, który jest projektowany za granicę?
 Niespecjalnie. To postać również historyczna 
i tego należy się trzymać. Owszem, w polskiej 
wersji mogą pojawić się elementy narodowe 
lub też symbole związane z narodem polskim. 
Natomiast to, czy będzie mieć piuskę, tiarę, czy 
też zostanie zaprojektowany bez nakrycia głowy, 
zależy głównie od mojej wizji. Choć przyznaję, 
że uważnie słucham życzeń strony zamawiającej, 
jeżeli się takie pojawiają. Wybór materiału może 
się różnić. Do polskiej wersji nie zaproponuję 
marmuru, bo u nas padają kwaśne deszcze.

Czy postać Jana Pawła II, jego charyzma 
i duchowość oraz nasze polskie przywiązanie 
do niego wpływa na to, jak realizujecie projekt. 
Czy można mówić o pewnej czułości w oddaniu 
rysów twarzy Karola Wojtyły?
 O, tak. To zadanie dla nas. Chcemy oddać 
duchowość papieża i to, że był wielkim Polakiem.

A czy odkąd Jan Paweł II został ogłoszony 
świętym, jego figura powinna mieć nimb?

 Może, ale nie musi. To zależy od konwencji i projektu rzeźby. Takie informacje jak świętość postaci 
można oznaczyć wizualnie w postaci nimbu lub też wystarczy napisać je na cokole. Więcej zasad 
obowiązuje raczej przy tworzeniu wnętrz sakralnych. Tutaj często spotykamy się ze stroną kościelną, 
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uzgadniamy i korygujemy projekty. Kościół 
to „żywe” miejsce dla nas i dla następnych 
pokoleń. Sztuka sakralna powinna 
podobać się większości wiernym i nieść 
spójny, harmonijny przekaz piękna kultu 
religijnego. Powinna służyć modlitwie 
i kontemplacji.

Czy w związku z 40-leciem wyboru 
papieża Jana Pawła II realizujecie jego 
nowy pomnik, czy inny projekt związany 
z tym jubileuszem?
 Tak, pracuję teraz nad figurą św. Jana 
Pawła II. Będzie do nieduża statua (ok. 80 
cm) do wnętrza kościoła pw. św. Marcina 
w Poznaniu.

A gdzie jeszcze można zobaczyć Wasze realizacje?
 Na przykład w wirydarzu oo. franciszkanów na placu Bernar-
dyńskim, w Ekwadorze (fontanna św. Franciszka), w Poznaniu 
(fontanna Neptuna na Starym Rynku i kaplica w budynku drukarni 
i księgarni św. Wojciecha), w Dąbrówce (kaplica św. Urszuli 
Ledóchowskiej). 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Barbara Kołecka-Herman
foto BK-H

Rzeźba M. Sobczaka przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej 
w Montrealu

Święty Franciszek przy kościele  
o.o. Franciszkanów w Poznaniu

Bracia w wierze złączeni męczeństwem 
 28 października w kalendarzu liturgicznym 
obchodzimy święto dwóch apostołów - Szymona 
i Judy Tadeusza. Powodem tego podwójnego 
wspomnienia jest tradycja, według której obaj 
apostołowie ponieśli śmierć męczeńską razem, 
w Bejrucie, w 65 r. po Chrystusie. Oczywiście, 
także wcześniej ich drogi krzyżowały się raz po 

raz, bo przecież obaj byli najpierw uczniami 
Jezusa, powołanymi następnie przez Niego 
do roli apostołów, o czym pisze św. Łukasz 
w swojej Ewangelii (Łk 6,14-16). Jednak po 
zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, 
ich biografie to nie tylko dwie różne historie, 
ale także dwie oddzielne drogi do świętości, 
zakończone wspólnym męczeństwem. Pewną 

Święci apostołowie
Szymon i Juda Tadeusz

trudność w rekonstrukcji biografii obu apostołów 
stanowi fakt, że są oni jedynie wzmiankowani 
w Ewangeliach, lecz szczęśliwie w sukurs Pismu 
Świętemu przychodzą inne przekazy, które 
przybliżają nam obie postacie. 
Szymon zwany Gorliwym

 Według tradycji, apostoł ten, podobnie 
jak zdecydowana większość uczniów Jezusa, 
pochodził z Galilei i był pierwotnie uczniem 
jednego z faryzeuszy. Temu właśnie przypisuje 
się jego przydomek „Gorliwy”, który jednak 
Ewangeliści przywołują głównie po to, by nie 
mylić go z Szymonem-Piotrem, wybranym przez 
Jezusa na pierwszego pasterza owczarni Pańskiej. 
Niewiele więcej da się powiedzieć o pochodzeniu 
Szymona, choć według niektórych źródeł był 
on bliskim kuzynem Jezusa, wspominanym 
w Ewangeliach Mateusza (13,55) i Marka (6,3). 
Późniejsza tradycja rozbudowała ten wątek 
sugerując nawet, że św. Szymon Apostoł był synem 
św. Józefa z pierwszego małżeństwa, czyli bratem 
przyrodnim Jezusa. Informacji tych, oczywiście, 
nie sposób obecnie zweryfikować, ale przekazy 
te każą przypuszczać, że osoba św. Szymona 
Apostoła była ważna dla wczesnego Kościoła, 
który gromadził wszelkie informacje i podania 
także na jego temat. 

Działalność apostolska
 Po zesłaniu Ducha Świętego, gdy Kościół 
zaczął się bardzo szybko rozrastać, św. Szymon, tak 
jak inni apostołowie, działał najpierw w Palestynie, 
a gdy tam nastały krwawe prześladowania, 
udał się do krain ościennych. Św. Szymon był 
jednak bardzo silnie związany z Palestyną, bo 
według jednej z tradycji, sprawował on funkcję 
pierwszego patriarchy Jerozolimy, co było bardzo 
wyróżniającym tytułem we wczesnym Kościele. 
Poza Palestyną św. Szymon kojarzony jest zarówno 
z działalnością w bezpośrednim sąsiedztwie Ziemi 
Świętej (Liban, Egipt), jak też przypisuje mu 
się wyprawy do krain bardzo odległych. Część 
podań łączy go z podróżą misyjną na wschód, 
do dzisiejszego Iranu, gdzie istniało pogańskie 
imperium Arsacydów. Tam św. Szymon miał 
założyć kilka wspólnot chrześcijańskich, które 
przetrwały wiele stuleci, nawet po zdobyciu tych 
obszarów przez muzułmanów w VII wieku. Inne 
tradycje przypisują mu wyprawy do Zakaukazia, 
Afryki Północnej, a nawet do Wielkiej Brytanii, 
gdzie - zgodnie z lokalnymi podaniami - umieszcza 
się inne niż Liban miejsce jego męczeństwa 
(Calstor, dziś Lincolnshire, w 61 r. po Chrystusie). 
Niewątpliwie jednak można powiedzieć, że św. 
Szymon prowadził aktywne i „mobilne” życie. 
Uważa się, że uczestniczył on m.in. w tzw. Soborze 
Jerozolimskim, jaki odbył się w tym mieście ok. 
50 r. n.e. 
 Z uwagi na rodzaj narzędzia, przy pomocy 
którego zadano mu śmierć (piła) oraz na jego 
liczne podróże, św. Szymona uznaje się za 
patrona drwali, kurierów oraz garbarzy i farbiarzy, 
a w ikonografii jest on przedstawiany z łodzią, 
krzyżem i piłą, rybą (lub dwiema), lancą oraz 
wiosłem. Jak już powiedziano, dominujący przekaz 
wczesnego Kościoła wiąże śmierć św. Szymona 
z prześladowaniami w Imperium Rzymskim 
w czasach Nerona, a konkretnie w Bejrucie, 
w 65 r. n.e. Wielość tradycji opisujących życie 
tego apostoła wskazuje zarówno na jego bogatą 
działalność, jak też pamięć o nim i zainteresowanie 
wspólnot, które go poznały.
Juda Tadeusz - orędownik spraw trudnych
 Niewiele więcej wiadomo o życiu drugiego 
apostoła, św. Judy Tadeusza - brata lub krewnego 
św. Jakuba. Także i w jego przypadku drugie imię 
przywoływane jest dla odróżnienia go od innego 
apostoła o tym samym imieniu, znanego w polskim 

Św. Szymon Apostoł zwany Kananejczykiem 
lub Gorliwym
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tłumaczeniu Biblii jako Judasz Iskariota. Według 
niektórych przekazów, także Juda był spokrewniony 
z Jezusem. Tym razem pokrewieństwo to miało 
iść po kądzieli, a konkretnie - Najświętsza 
Maryja Panna miała być bliską kuzynką matki 
Judy Tadeusza. Według dość późnej tradycji 
apostoł ten był ponoć panem młodym na weselu 
w Kanie Galilejskiej, co dawałoby mu mocną 
pozycję już w samych początkach działalności 
Jezusa. W tradycji utrwalonej przez Euzebiusza 
z Cezarei (IV w. n.e.), św. Juda Apostoł występuje 
jako postać zaangażowana w korespondencję 
pomiędzy królem Edessy, Abgarem a Jezusem. 
Zgodnie z tą opowieścią, św. Juda miał zawieść 
Abgarowi portret Jezusa, dzięki któremu władca 
doznał uzdrowienia z trądu. 

 

Z działalności misyjnej św. Judy Tadeusza, 
jaką rozwinął on po zesłaniu Ducha Świętego, 
najbardziej znana jest jego wyprawa do Armenii, 
którą odbył wraz ze św. Bartłomiejem. Armenia 
była wówczas silnym państwem, którego 
terytoria rozciągały się na całe Zakaukazie wraz 
z dzisiejszym północno-zachodnim Iranem oraz 
wschodnią Turcją. Podróż św. Judy zakończyła 
się założeniem kilku wspólnot chrześcijańskich, 
które szybko się rozrastały. Niespodziewanym 
pokłosiem tej misji był fakt, że w roku 301 n.e. 

król Armenii Tiridates III przyjął Ewangelię 
i państwo to jako pierwsze w świecie stało się 
krajem chrześcijańskim. Pobyt i działalność św. 
Judy i św. Bartłomieja w Armenii upamiętniają 
istniejące tam do dzisiaj klasztory położone 
w malowniczym krajobrazie Zakaukazia. Po 
misji w Armenii św. Juda powrócił do Lewantu, 
gdzie - jak powiedziano - wraz ze św. Szymonem 
poniósł śmierć męczeńską. Św. Judzie przypisuje 
się także działalność na obszarach położonych na 
wschód od Morza Kaspijskiego (Kirgistan), ale są 
to podania trudne do zweryfikowania.
 Święty Juda jest znany jako autor ostatniego 
i najkrótszego listu znajdującego się w kanonie 
Nowego Testamentu. W tekście tym usilnie 
zachęca on wierzących do zachowania czystości 
cielesnej, która w słowach tego apostoła jest 
probierzem czystości duchowej i musi być 
przedmiotem szczególnej troski wierzących. 
Ówczesny świat był niestety mocno otwarty na 
swobodę obyczajową. Warto powiedzieć, że to 
właśnie chrześcijaństwo doprowadziło do bardzo 
radykalnej przemiany w tej dziedzinie, do czego 
List św. Judy, poświęcony niemal tylko tej kwestii, 
z pewnością się przyczynił. 
Niezwykły Pomocnik
 Do grobu Judy Tadeusza zaczęły przybywać 
liczne pielgrzymki i wśród pątników szerzyły się 
świadectwa o jego nadzwyczajnym orędownictwie 
w trudnych sprawach. W ten sposób już 
w starożytności narodził się kult tego świętego 
jako skutecznego orędownika w sytuacjach 
beznadziejnych. To pośmiertne posłanie Świętego 
zostało w okresie średniowiecza potwierdzone 
wizjami św. Bernarda (XIII w.) i św. Brygidy 
Szwedzkiej (XIV w.). 
Wspólny grób i kult
 Męczeństwo obu świętych apostołów opisuje 
w swym dziele Abdiasz, biskup Babilonu. Dzieło 
to przetłumaczone zostało na język łaciński. Ciała 
obu świętych spoczywają we wspólnym grobie 
pod głównym ołtarzem św. Józefa, po lewej 
stronie w nawie poprzecznej (transept) Bazyliki 
św. Piotra w Rzymie. Jak nietrudno się domyślić, 
szczególnie z Judą Tadeuszem, ale i z Szymonem 
łączy się wiele miejsc kultu, zarówno na Wschodzie 
(Armenia), ale i Zachodzie (Rzym, Anglia), gdzie 
znajdują się ich relikwie. 

Witold Tyborowski

Św. Juda Tadeusz na obrazie Georges’a de La Toura

 2 października 1928 roku, we 
wspomnienie liturgiczne Aniołów 
Stróżów, Bóg pozwolił św. Josemarii 
Escrivie ujrzeć Opus Dei (Dzieło 
Boże). Jako owoc łaski Bożej, a nie 

w rezultacie długich badań naukowych, refleksji 
czy osobistych przemyśleń, 
ujrzał on z niespodziewaną 
klarownością, że wszyscy 
ochrzczeni, każdego stanu 
czy położenia, mogą 
i powinni być świętymi poprzez 
wykonywanie pracy zawodowej 
i w zwyczajnych życiowych 
okolicznościach. Pan zechciał, 
by już nigdy więcej nie 
pozostawała nieznana lub 
zapomniana prawda o tym, że 
wszyscy powinni się uświęcać 
i że większości chrześcijan 
przypada w udziale uświęcać 
się w świecie, w zwykłej pracy. 
Dlatego też, póki będą na 
świecie żyli ludzie, będzie istnieć 
Dzieło. Na zawsze trwać będzie to zjawisko: ludzie 
różnych zawodów i zajęć, szukający świętości 
w swoim stanie, w swoim zawodzie, w tym swoim 
zajęciu, będą duszami kontemplacyjnymi na środku 
ulicy.
 Wkrótce po otrzymaniu charyzmatu 
założycielskiego ks. Josemaria podjął się misji 
apostolskiej. Pierwotnie apostolat ograniczył do 
mężczyzn, sądząc, że tylko do nich odnosiło się 
wezwanie otrzymane 2 października 1928 roku. 
Grupę tę stanowili wychowankowie z Academía 
Cicuéndez, studenci, urzędnicy, robotnicy, 
przyjaciele i znajomi. Swoim słuchaczom nie 
od razu mówił o powołaniu do Dzieła. Otwierał 
natomiast przed nimi nowe perspektywy. Mówił 
o uświęcaniu świata, urzeczywistnianiu królestwa 
Chrystusa, ożywianiu zajęć i rzeczywistości 
ziemskich duchem ewangelicznym. Kładł nacisk 
na wartość pracy zawodowej wykonywanej dla 
Boga oraz na rolę, jaką każdy człowiek odgrywa 
w społeczeństwie. 14 lutego 1930 roku, dzięki 
nadprzyrodzonej łasce zrozumiał, że Dzieło 

jest również dla kobiet. Żyjąc w stanie wolnym, 
w małżeństwie, pracując zawodowo mogą 
one realizować charyzmat Opus Dei. W tym 
samym czasie zajmował się również formacją 
zaprzyjaźnionych księży. Działalność apostolska, 
którą Założyciel prowadził w tamtym czasie 

zaczęła przynosić owoce. 
W latach trzydziestych pojawiły 
się pierwsze powołania do 
Dzieła. Założono też pierwszy 
ośrodek pracy apostolskiej. 
Całkowita nowość, którą niosło 
przesłanie Opus Dei, a także 
ubóstwo środków materialnych 
sprawiały, że początki były 
bardzo trudne. Nie brakowało 
osób, które za absurdalną wręcz 
uważały myśl uświęcenia 
mężczyzn i kobiet poza życiem 
zakonnym.
 8 października 1967 roku 
św. Josemaría Escrivá wygłosił 
homilię o wielkim znaczeniu, 

która jest wyrazem miłości do 
świata jako miejsca poszukiwania świętości. Jak 
sam mówił, zawierała ona streszczenie charyzmatu 
Opus Dei. 
 Jestem kapłanem diecezjalnym: kapłanem 
Jezusa Chrystusa i kocham świat z prawdziwą 
namiętnością. Ci, którzy poszli razem ze mną, 
biednym grzesznikiem, drogą Chrystusa to: mały 
procent księży, którzy wcześniej pracowali w jakimś 
świeckim zawodzie czy fachu; duża liczba księży 
z różnych diecezji całego świata, którzy w ten sposób 
potwierdzają swoje posłuszeństwo poszczególnym 
biskupom, swoją miłość i skuteczność swej pracy 
diecezjalnej, ramiona swe mają zawsze szeroko 
otwarte, aby wszystkie dusze znalazły właściwe 
miejsce w ich sercach i jak ja działają pośrodku 
ulicy, w świecie i kochają go; wielkie tłumy 
mężczyzn i kobiet różnych narodowości, różnych 
języków, różnych ras, ludzi, którzy zarabiają na 
życie pracą zawodową, w większości żyjących 
w związkach małżeńskich, choć jest też wśród 
nich wiele osób stanu wolnego, które wraz ze 
swoimi współobywatelami uczestniczą w ciężkim 

90 lat charyzmatu Opus Dei

Św. Josemaría Escrivá
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Życie biologiczne jest darem kruchym, tak że w świecie naznaczonym 
przez tak wiele zła jest ono wątpliwym darem, który staje się dopiero wtedy 
prawdziwym darem, kiedy można równocześnie podarować lekarstwo 
przeciwko śmierci, komunię z niepokalanym życiem, z Chrystusem 
(„Chrzest - nowe życie w Chrystusie”, J. Ratzinger).

 W artykule „Apostolstwo Dobrej Śmierci” zamieszczonym 
w wydaniu wakacyjnym (lipiec, sierpień) „Naszego Patrona” została 
podana informacja o zamiarze utworzenia w naszej parafii Stowarzyszenia 
Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwanego Apostolstwem Dobrej 
Śmierci. Zgodnie z tą zapowiedzią informujemy, że pierwsze spotkanie 
odbędzie się 4 października o godz. 19.00.

 6 października, u Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej - Centrali Apostolstwa Dobrej 
Śmierci, będzie DNIEM SKUPIENIA APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI. Program dnia przedstawia 
się następująco:

 godz. 10.00 - odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Góreckiej i powitanie wszystkich   
        uczestników;
 godz. 10.15 - różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, okazja do spowiedzi w bazylice;
 godz. 11.00 - Msza św. w bazylice;
 godz. 12.00-13.00 - przerwa;
 godz. 13.00 - spotkanie zelatorów ADS w klasztorze;
 godz. 13.30 - droga krzyżowa i modlitwy za zmarłych na placu objawienia;
 godz. 14.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego na placu objawienia, poświęcenie    
        dewocjonaliów i pamiątek, błogosławieństwo kończące dzień skupienia.

 Będąc członkiem stowarzyszenia modlitewnego zwanego Apostolstwem Dobrej Śmierci człowiek 
przygotowuje się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Członkowie ADS przez swoje ofiary i modlitwy 
pragną wyjednać: 
● dla wiernych - wytrwanie w łasce uświęcającej, 
● dla grzeszników i obojętnych - łaskę nawrócenia,
● dla wszystkich - łaskę dobrej śmierci.
Żywią oni szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, propagując m.in. różaniec do 
Siedmiu Boleści Matki Bożej. ADS swoją modlitwą obejmuje ludzi konających, nieuleczalnie chorych, 
rodziny czuwające przy chorych i posługujące im, osoby osierocone po stracie najbliższych. Apostolstwo 
obejmuje stałą modlitwą Kościół, ojca świętego, młodzież i dzieci, powołania kapłańskie i zakonne; 
modli się o łaskę nawrócenia i wiary dla grzeszników i obojętnych oraz w różnych wyznaczonych 
intencjach. Stowarzyszenie przychodzi z pomocą duchową i materialną ludziom samotnym, chorym, 
opuszczonym.
 Zapraszamy na spotkanie 4 października w naszej parafii oraz 6 października na dzień skupienia do 
Górki Klasztornej.

Barbara Kubacka

Apostolstwo Dobrej Śmierci
zadaniu budowania doczesnego społeczeństwa 
sprawiedliwszego, bardziej ludzkiego. Czynią to 
w szlachetnej walce z codziennymi trudnościami, 
z osobistą - powtarzam - odpowiedzialnością, 
ramię w ramię z innymi ludźmi, doświadczając 
sukcesów i porażek, starając się wypełniać swoje 
obowiązki oraz przestrzegać praw społecznych 
i obywatelskich. I zawsze wtopieni w masę kolegów, 
postępują jak każdy świadomy chrześcijanin, 
z prostotą, bez mentalności wybrańców, nawet 
wtedy, gdy starają się odkryć Boże błyski migocące 
w rzeczywistości jak najbardziej pospolitej. 
 Niektóre cechy ducha Opus Dei:
 Synostwo Boże. Cecha ta stanowi podstawę 
ducha Opus Dei. Od chrztu świętego chrześcijanin 
jest synem/córką Boga. Formacja przekazywana 
w Opus Dei wzmacnia u wiernych żywe poczucie 
godności dzieci Bożych i pomaga żyć w zgodzie 
z nią. Rozpala zaufanie Bożej Opatrzności, prostotę 
w obcowaniu z Bogiem i z innymi, głębokie 
poczucie godności osobistej i braterstwa z ludźmi, 
prawdziwą miłość chrześcijańską do świata i do 
jego stworzeń, pogodę ducha i optymizm.
 Zwyczajne życie. Musimy się uświęcać wśród 
rzeczy materialnych, służąc Bogu i wszystkim 
ludziom - mówił św. Josemaría. Rodzina, 
małżeństwo, praca, zadania spełniane w każdej 
chwili są zwykłymi możliwościami obcowania 
z Jezusem i naśladowania Go, starając się 
doskonalić serdeczność, cierpliwość, pokorę, 
pracowitość, sprawiedliwość, radość i ogólnie 
cnoty ludzkie i chrześcijańskie.
 Uświęcanie pracy. Szukać świętości 
w pracy oznacza starać się wykonywać ją 
dobrze, z kompetencją zawodową i ze zmysłem 
chrześcijańskim, czyli z miłości do Boga i dla 
służenia ludziom. W ten sposób zwykła praca 
zamieni się w miejsce spotkania z Chrystusem.
 Modlitwa i ofiara. Środki formacyjne Opus 
Dei przypominają o potrzebie dbania o modlitwę 
i pokutę, które są niezbędnymi elementami życia 
chrześcijańskiego. Wierni Opus Dei uczestniczą 
codziennie we Mszy Świętej, poświęcają pewien 
czas na czytanie Ewangelii, przystępują często 
do sakramentu spowiedzi, praktykują pobożność 
maryjną. Dla naśladowania Chrystusa starają 
się też ofiarować małe umartwienia, szczególnie 
takie, które ułatwiają spełnianie obowiązków 
i uprzyjemniają życie innym, jak np. post 
i jałmużna.

 Jedność życia. Założyciel Opus Dei wyjaśniał, 
że chrześcijanin nie może prowadzić podwójnego 
życia: z jednej strony życia wewnętrznego, 
związanego z Bogiem, a z drugiej - osobno, 
życia rodzinnego, zawodowego czy społecznego. 
Wręcz przeciwnie, zaznaczał św. Josemaría, jest 
tylko jedno życie, uczynione z ciała i ducha, i ono 
właśnie musi być - duszą i ciałem - święte i pełne 
Boga.
 Wolność. Wierni Opus Dei są obywatelami, 
którzy cieszą się tymi samymi prawami 
i posiadają te same obowiązki, co podobni im inni 
obywatele. Jeśli prowadzą działalność polityczną, 
ekonomiczną, kulturalną, itp., działają z tą samą 
wolnością i odpowiedzialnością osobistą, bez 
„wciągania” Kościoła czy Opus Dei w swoje 
decyzje ani przedstawiania ich jako jedynych 
prawidłowych w świetle wiary. Tak wyraża się 
szacunek dla wolności i cudzych opinii.
 Apostolstwo. Kto poznaje Chrystusa, odkrywa 
skarb, którego nie może zatrzymać dla siebie. 
Chrześcijanie są świadkami Jezusa Chrystusa 
i szerzą jego przesłanie pełne nadziei wśród 
krewnych, przyjaciół i kolegów z pracy, za pomocą 
przykładu i odpowiednich słów. Założyciel mówi: 
Idąc ramię w ramię za tymi samymi dążeniami 
z naszymi kolegami, przyjaciółmi czy krewnymi, 
będziemy mogli pomóc im dojść do Chrystusa. 
Ta chęć odkrycia innym Chrystusa łączy się 
z pragnieniem rozwiązania potrzeb materialnych 
i problemów społecznych otoczenia.
 28 listopada 1982 roku na mocy Konstytucji 
Apostolskiej „Ut sit” papież Jan Paweł II erygował 
Opus Dei jako Prałaturę Personalną. Wcześniej 
Sobór Watykański II w „Konstytucji Dogmatycznej 
o Kościele” potwierdził powszechne powołanie 
do świętości. Założyciel - ks. Josemaría Escrivá 
został kanonizowany 6 października 2002 roku. 
Błogosławionym ogłoszony został również jego 
bezpośredni następca, bp Alvaro del Portillo. 
Zapoznając się z duchowością Opus Dei warto 
odnieść się do ostatniej adhortacji papieża 
Franciszka „Gaudete et exultate. O powołaniu 
do świętości w świecie współczesnym”. Więcej 
informacji o Dziele, jego historii i duchowości 
można znaleźć na stronie internetowej: opusdei.pl. 

ks. Marian Sikora
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14 października w kościele pw. św. Józefa 
w Kicinie o godzinie 19.00 odbędzie się coroczny 
Koncert Jesienny. W tym roku usłyszymy zespół 
Good Staff.
 Good Staff czyli „Dobry Skład” powstał 
w 2009 roku. Jest to zespół zawodowych muzyków 
i przyjaciół grających pełną energii, radości, ale 
też ciepła i liryki, muzykę. Piosenki w większości 
oparte są na wierszach miłosnych polskich poetów, 
m.in. Leopolda Staffa, Adama Asnyka, Lucjana 
Rydla, ale również na tekstach autorskich. 

W skład zespołu wchodzą:
Anna Winiarska - śpiew,
Wojciech Winiarski - gitara klasyczna, akustyczna, lutnia, śpiew,
Joanna Skowrońska - fleciki, śpiew,
Robert Rekiel - instrumenty perkusyjne,
Jacek Skowroński - instrumenty klawiszowe (tu: trubadur ensemble),
Paweł Głowacki - kontrabas, gitara basowa.

 Wojciech Winiarski, zafascynowany świecką muzyką renesansu, szukał poety, którego wiersze 
byłyby liryczne, a jednocześnie nie archaiczne, a przez to być może niezrozumiałe dla współczesnego 
odbiorcy. W warstwie muzycznej nawiązują do renesansowych pieśni i tańców oraz folku, które stanowią 
inspirację dla autorskich poszukiwań. W 2012 r. Good Staff wydał debiutancką płytę zatytułowaną 
,,Marzenie”, a w grudniu 2017 r. - drugi album pt. ,,Preludium”. Obecnie zespół pracuje nad nowym 
projektem i płytą pt. ,,Natchnienie folkiem”, opartą na pieśniach w charakterystycznym dla zespołu, 
,,goodstaffowym” brzmieniu. Więcej informacji o zespole można uzyskać na www.goodstaff.pl i na 
Facebooku. 
 Organizatorem koncertu jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”, parafia pw. św. Józefa w Kicinie 
oraz Akcja Katolicka. Mecenat: Gmina Czerwonak. Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Orczyńska 
Lidia Pludra-Przewoźna - GOK „Sokół”

Koncert Jesienny w Kicinie

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej redakcja „Naszego Patrona” życzy nauczycielom, katechetom, 
personelowi szkolnemu i wszystkim pracownikom oświaty, by sprostali wyzwaniom, jakie niesie ze sobą 
trud wychowania i wykształcenia młodego pokolenia. Za naszym drogim pasterzem, przewodniczącym 
Episkopatu Polski, ks. abp. Stanisławem Gądeckim możemy powtórzyć: Niech każdy staje się dojrzalszym, 
mądrzejszym i bardziej światłym. 

 Lecz opowiemy przyszłemu potomstwu 
o przesławnych czynach i potędze Pana oraz 
o cudach, których On dokonał (Ps 78, 5-8).

 Jestem studentką III roku finansów 
i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym. 
Moją działalność w Akademickim Kole 
Misjologicznym zaczęłam w październiku 
2017 roku. O AKM pierwszy raz usłyszałam na 
poznańskiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę 
w 2016 roku. Zupełnie nie spodziewałam się 
wtedy, że dwa lata później będę mogła klęczeć 
przed grobem Pańskim!

 

To może od początku... Akademickie Koło 
Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej działa przy 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i zrzesza studentów ze 
wszystkich poznańskich uczelni. Podczas roku 
akademickiego odbywamy comiesięczne spotkania 
w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym przy 
ul. Dmowskiego 130. Tam też ma swój dom 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra 
Klawera. Rozpoczynamy Eucharystią, a następnie 
odbywa się spotkanie z zaproszonymi gośćmi. 
Zazwyczaj są to misjonarze, duchowni, osoby 
świeckie związane ze środowiskiem misyjnym 
lub wolontariusze, którzy uczestniczyli w tzw. 
doświadczeniu misyjnym. 
 AKM podejmuje różne akcje, takie jak np. 
Gwiazda Betlejemska (na Święto Objawienia 

Pańskiego rozprowadzamy w parafiach paczuszki 
z kredą, kadzidłem i węgielkiem, z których dochód 
jest przekazywany Domowi Pokoju na Górze 
Oliwnej), Święty Mikołaj (opowiadamy dzieciom 
w przedszkolach, szkołach, parafiach kim był 
ten święty), animacje misyjne, podczas których 
dzielimy się misyjnym zapałem oraz opowiadamy 
o misyjnej działalności Kościoła. 
 Każdego roku AKM organizuje wyjazdy na 
doświadczenie misyjne do Jerozolimy (pierwsze 
odbyło się w 2010 roku), ale także do innych 
krajów: Rwandy, Kazachstanu, na Ukrainę, czy 
do Indonezji. Swoją przygodę z misjami mogłam 
rozpocząć udając się właśnie do Ziemi Świętej, 
czyli tam, gdzie wszystko się zaczęło. Nasze 
doświadczenie trwało od 23 lipca do 21 sierpnia 
br. Razem z dziewięcioosobową ekipą udałam 
się do Domu Pokoju (Home of Peace) na Górze 
Oliwnej w Jerozolimie. Jest to sierociniec, który 
prowadzą polskie siostry elżbietanki. Naszym 
opiekunem był ojciec duchowny Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu, ks. Dawid 
Kawała. Wśród studentów było czterech kleryków 
(obecnie z trzeciego roku) oraz pięć dziewczyn (co 
ciekawe - każda z innej uczelni). 
 Pojechaliśmy tam razem, aby nieść konkretną 
pomoc. Co roku wolontariusze pomagają w różnych 

sprawach, np. w malowaniu ścian czy dbaniu 
o ogród. Naszym zadaniem było odnowienie drzwi 
i krat w oknach w całym sierocińcu. Wydawałoby 

Misyjny zapał

W ciągu roku liturgicznego niejednokrotnie nawiązujemy do posługi misyjnej Kościoła. Najbliższą 
szczególną datą jest 21 października, kiedy to przypada Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynający 
Tydzień Misyjny. Z tej okazji nasza koleżanka z sąsiedniej parafii podzieliła się z czytelnikami „Naszego 
Patrona” swoim tegorocznym doświadczeniem misyjnym.

red.

Na dachu Domu Pokoju (w tle Jerozolima).

Nasz codzienny widok sprzed Domu
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Savoir vivre w odcinkach
Odcinek IV

Dobre obyczaje

się to nietrudnym zadaniem, tym bardziej, że jechała 
nas dziesiątka. Jednakże, ku naszemu zaskoczeniu, 
cztery tygodnie ledwo wystarczyły. Kraty oraz 
drzwi należało najpierw oczyścić ze starej farby, 
następnie umyć, zagruntować i pomalować nowym 
kolorem. Dzięki sumiennej pracy i zaangażowaniu 
w nią naszych serc, pięknie przeżywaliśmy każdy 
dzień. Codziennie spotykaliśmy na swojej drodze 
małe cuda, np. lekki deszcz podczas upału w ciągu 
pory suchej, niesamowita gościnność sióstr, które 
odwiedzaliśmy w ich domach w Jerozolimie 
i Betlejem, czy Eucharystia z widokami Ziemi 
Świętej w tle. 
 To doświadczenie było również niezwykłą 
okazją do sprawdzenia się w roli wolontariusza 
na misjach w przyszłości. Mogliśmy poznać lepiej 
samych siebie, czy jesteśmy w stanie przebywać 
długo poza domem lub czy potrafimy budować 
relacje z ludźmi, których napotykamy na swojej 
drodze.
 Był to dla nas także swoisty trening duchowy, 
ponieważ przez miesiąc przebywania w naszej 
AKM-owej ekipie poznaliśmy się nawzajem - 
swoje zalety, ale i wady, nad którymi mogliśmy 
popracować. 
 Jak wyglądał zwykły dzień wolontariatu? 
Każdy rozpoczynaliśmy Mszą Świętą, następnie 
udawaliśmy się na śniadanie, a potem do pracy. 
O godzinie 12.00 mieliśmy obiad połączony 
z modlitwą Anioł Pański, po której była 
wyczekiwana sjesta i później kawa. Druga część 
pracy trwała aż do kolacji o godzinie 18.00. 
Wieczory były wolne, dlatego większość z nich 
spędzaliśmy w bazylice Grobu Pańskiego. Były 
to nasze chwile skupienia, pojednania z Bogiem 
po długim dniu. Każdy z nas miał swoje ulubione 
miejsca modlitwy. Ja najwięcej czasu spędziłam 
na Kalwarii oraz w kaplicy św. Heleny (to 
tam odnaleziono Krzyż Święty). W weekendy 
pielgrzymowaliśmy do dalszych miejsc, np. do 
Betlejem, Ein Karem, na Syjon.
 Dzięki siostrom z Domu Pokoju mogliśmy 
także przeżyć święto Przemienienia Pańskiego na 
górze Tabor. Było to niezwykłe uczucie móc znaleźć 
się w tym dniu właśnie TAM. Zorganizowaliśmy 
także kilkudniową pielgrzymkę na północ Izraela. 
Odwiedziliśmy wtedy miejsca takie jak: Nazaret, 
Tabga, Kafarnaum, Magdala, Jezioro Galilejskie, 
góra Karmel (Haifa), Akka, Cezarea Nadmorska, 
Ibillin, Góra Błogosławieństw, Kana Galilejska, 

Jerycho, Góra Kuszenia i inne. Był to wspaniały 
czas otwierania się na otaczające nas piękno, ale 
także na pogłębienie relacji z Bogiem i drugim 
człowiekiem. 
 Niesamowitym przeżyciem było dla mnie 
czytanie słów: Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie..., 
będąc na Górze Błogosławieństw; Wypłyń na 
głębię i zarzućcie sieci na połów!, patrząc na 
jezioro Genezaret; Zróbcie wszystko cokolwiek 
wam powie, znajdując się w podziemiach kościoła 
w Kanie Galilejskiej, czy mówiąc Anioł Pański 
w bazylice Zwiastowania Pańskiego. 
 Cały czas odczuwaliśmy obecność Ducha 
Świętego, co może wydawać się oczywiste 
w takich miejscach. Jednak po powrocie do 
domu to odczuwanie Bożej obecności pozostało - 
dostrzegamy więcej piękna dookoła nas, jesteśmy 
uważniejsi na głos Pana, potrafimy cieszyć się 
z drobnych rzeczy i za nie dziękować. 
 Nadal wspieramy Dom Pokoju. Niedawno 
zorganizowaliśmy akcję, która wciąż trwa, pt. 
,,Liczy się każde źdźbło”. Jej celem jest zebranie 
środków na rewitalizację placu zabaw przy tym 
sierocińcu. Siostry w trosce o dzieci planują 
wymienić nawierzchnię placu na taką, która 
wolniej się nagrzewa i amortyzuje upadki. Dzięki 
podobnym akcjom każdy może dołożyć swoją 
cegiełkę na dobry cel, nie musząc nawet wychodzić 
z domu. 
 W imieniu AKM serdecznie zapraszam 
wszystkich zainteresowanych (nie tylko 
studentów!) na comiesięczne spotkania w Centrum 
Misyjnym. O najbliższym spotkaniu przeczytać 
można na Facebooku AKM. 
 Więcej szczegółów oraz zdjęć z doświadczenia 
misyjnego znajduje się na prowadzonym 
podczas tegorocznego doświadczenia blogu 
(akmjerozolima2018.blogspot.com).

Marlena Nikodem

Banias (źródła Jordanu)

Maria i Józef Kicińscy wrócili z kina.
- I jak było? - okrzykiem powitała ich dziewięcioletnia córka Agatka.
- Jak to w kinie, na nudnym biograficznym filmie dla dorosłych - znudzonym 
głosem burknął jej starszy brat Tomek, gasząc nieco ciekawość siostry.
- Wcale nie takim nudnym - odparł tata i zaraz też dodał - w sumie żałuję, że 
was nie zabraliśmy do kina. Nie na film, ale właśnie do kina. Moglibyście się 
dużo nauczyć. Na przykład, jak należy przechodzić obok siedzących osób na 
widowni.

- Tato, to łatwizna. Przechodzimy oczywiście tyłem do siedzących, żeby na nich przypadkowo nie wylać 
cennej dużej coli - odparł Tomek, pokazując, że trzyma na niby w objęciach co najmniej dwulitrowy 
kubek coli razem z kopiastą porcją popcornu.
- Otóż nie mój, drogi. Przejście jest wąskie, więc przemieszczamy się przodem do siedzących. Jeżeli 
tego nie zrobisz, siedzący będą oglądać twoje spodnie z tyłu - odparł Józef.
- No, właśnie. Zwłaszcza, że nie zmieniasz ich przecież codziennie - Agatka wyraziła swoją dezaprobatę 
zwyczajami swego brata.
- Zaraz, zaraz - bronił się nastolatek - noszę je dopiero tydzień.
- Tomasz - rzekła mama - czy wiesz, że to po prostu nie wypada. Na przykład koszulę do pracy, czy do 
szkoły należy zmieniać codziennie. Podobnie skarpetki i bieliznę, spodnie góra co cztery dni. Chyba 
muszę ci to częściej przypominać. Czy wszyscy już zapomnieli co to dobre obyczaje?!
- Mamo, a ja nie wiem, co to są dobre obyczaje - Agatka pociągnęła mamę za rękaw, żądając wyjaśnień.
- Dobre obyczaje to inaczej „savoir vivre”, dobre maniery i zasady towarzyskie, pewne konwenanse, 
które pomagają nam lepiej funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie. A w skrócie to dobre wychowanie. 
Dam ci przykład, Agatko. Dobrym obyczajem jest siadać w kościele pośrodku ławki, by inne osoby 
mogły się wygodnie dosiąść. Dobrym obyczajem jest ustępować miejsca starszym osobom. Pomagać 
mamie i tacie w noszeniu zakupów i wynosić śmieci bez szemrania. Natomiast w kinie, czy na koncercie 
mówić szeptem i nie pokazywać palcem znajomych wśród widzów.
- A ja jeszcze dodam - rzekł Józef - że dobrym obyczajem jest zadbać o to, by nie kaszleć podczas seansu, 
bo to wszystkim przeszkadza; nie mlaskać, nie chrupać głośno chipsów i nie siorbać coli, a papierki po 
cukierkach nie wrzucać pod fotel, tylko schować do kieszeni.
- Tato - z poważną miną rzekł Tomek - chciałbym się sprawdzić w tych dobrych obyczajach. Czy 
pożyczysz mi na kino?
- Dobry zwyczaj: nie pożyczaj - uśmiechnął się ojciec do syna.
- Nie oddają, jeszcze łają - powiedziała Agata przypominając sobie drugą część przysłowia, które 
omawiali na języku polskim. - Mamo, co to znaczy „łają”? Tu chyba jest błąd, powinno raczej być: nie 
oddają, bo nie mają.

Barbara Kołecka Herman 
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To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj 
owocuje w moim życiu (...).

Jan Paweł II, Łowicz 14 czerwca 1999 r.

Św. Jan Paweł II w wielu miejscach i w wielu 
swoich homiliach podkreślał rolę szkoły w procesie 
formowania młodego człowieka. Mówił też 
o tym, jak wiele sam zawdzięcza szkołom, do 
których uczęszczał. Często też zwracał uwagę na 
odpowiedzialne zadanie, jakie mają do spełnienia 
nauczyciele, wychowawcy dzieci i młodzieży. 13 
września 1998 r. w Castel Gandolfo Ojciec Święty 
powiedział do nauczycieli: Macie do spełnienia 
wielką misję. Społeczeństwa winny to sobie coraz 
głębiej uświadamiać i dawać oświacie wszystko, 
czego potrzebuje, aby sprostać swoim zadaniom: 
wydatki na szkolnictwo są zawsze owocną 
inwestycją. W systemie 
szkolnictwa (...) jedno 
powinno być jasne: szkoła 
nie może jedynie dostarczać 
uczniom informacji z różnych 
dziedzin wiedzy; musi im także 
pomagać w poszukiwaniu we 
właściwym kierunku sensu 
życia. Na tym polega jej 
odpowiedzialność, zwłaszcza 
w epoce takiej jak nasza, 
w której wielkie przemiany 
społeczne i kulturowe 
zdają się zagrażać nawet 
najbardziej podstawowym 
wartościom moralnym. 
Szkoła musi pomagać młodym w przyswajaniu 
sobie tych wartości, tworząc warunki sprzyjające 
harmonijnemu rozwojowi wszystkich wymiarów 
ich osobowości, wymiaru fizycznego i duchowego, 
kulturalnego i społecznego.

Za nami już pierwszy miesiąc roku szkolnego. 
Dzieci siedmioletnie rozpoczęły nowy etap 
swojego życia wchodząc w rolę uczniów. 
Gimnazjaliści rozpoczęli naukę w szkołach 
ponadpodstawowych, znaczna część uczniów, 
i to nie tylko tych rozpoczynających nowy etap 

edukacyjny, zmieniła, z różnych powodów, 
swoje dawne szkoły na zupełnie dla nich nowe. 
Postanowiliśmy zatem zapytać rodziców, czym 
się kierowali wybierając dla swoich córek i synów 
szkoły katolickie. Dlaczego właśnie tam posyłają 
swoje dzieci, czym - zdaniem rodziców - szkoły te 
się wyróżniają, czym zyskują ich zaufanie?

I choć na terenie archidiecezji poznańskiej 
funkcjonuje wiele szkół katolickich (ich spis 
można znaleźć pod adresem: http://archpoznan.
pl/pl/szkoly-katolickie-na-terenie-archidiecezji-
poznanskiej), tak się złożyło, iż zamieszczone 
poniżej świadectwa dotyczą szkół prowadzonych 
przez Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej. Zatem 
na ich przykładzie poszukajmy odpowiedzi na 
powyższe pytania.

Karolina Appelt

Nasz 7-letni syn, Ignaś rozpoczął w tym 
roku naukę w szkole podstawowej prowadzonej 
przez ss. Urszulanki Unii Rzymskiej w Poznaniu. 
Zdecydowaliśmy się na przeniesienie go 
z państwowej szkoły osiedlowej, w której jako 
6-latek zaliczał tzw. zerówkę. Na tę decyzję 
wpłynęło wiele czynników. Zależało nam 
m.in. na wychowaniu dziecka w środowisku, 
w którym panują dobre warunki do wzrostu 
duchowego, emocjonalnego i intelektualnego. 
Wierzymy, że szkoła i dom będą mówiły tym 
samym językiem w kwestiach wychowawczych 

i światopoglądowych. Mamy również nadzieję, 
że dzieci uczęszczające do tej szkoły pochodzą 
z rodzin, które wyznają i praktykują te same 
wartości, jakie staramy się pielęgnować w naszej 
rodzinie. Dobre opinie docierały do nas także 
od znajomych zadowolonych z wyboru szkoły. 
Zapewne moje własne doświadczenia z ukończenia 
„urszulanek”, gdzie po powrocie z wieloletniej 
emigracji spotkałam się z dużą życzliwością, 
przyczyniły się nieco do naszej decyzji. 

Nie ukrywam także rozczarowania poprzednią 
szkołą Ignasia, głównie w sferze zapewnienia 
dzieciom należytego bezpieczeństwa. Postawa 
niektórych rodziców wobec problemów z tzw. 
trudnymi dziećmi nie rokowała dobrze, a wręcz 
sugerowała raczej eskalacje konfliktów, zarówno 
na poziomie nauczycielsko-rodzicielskim, jak 
i wśród rówieśników.

Już pierwsze dni w nowej szkole dostarczyły 
nam wiele pozytywnych doświadczeń. Ignaś 
przynosi do domu same dobre wrażenia. 
Dziękujemy Bogu za obecność modlitwy 
w codziennym życiu szkolnym, za atmosferę 
ciepła, spokoju i radości.

Ada Ciszewska

Mamy troje dzieci. W tym roku po raz 
pierwszy była okazja, żeby wszystkie chodziły 
do jednej szkoły (VII, V i I klasa). Zdecydowanie 
ułatwiłoby nam to życie rodzinne, dzieci mogłyby 
chodzić same, gdyż szkołę rejonową mamy bardzo 
blisko domu. Mimo tego zdecydowaliśmy się 
przenieść dwójkę starszych dzieci do nowej szkoły 
w Poznaniu. Dlaczego?

Głównym argumentem „za” było to, że jest 
to szkoła katolicka (Szkoła Podstawowa Sióstr 
Urszulanek UR). W tym roku, ze względu na 
reformę szkolnictwa i przekształcanie gimnazjum 
w szkołę podstawową, był dodatkowy nabór do 
starszych klas. Bardzo zależy mi, aby wychować 
dzieci na dobrych ludzi, aby nigdy nie straciły 
wiary lecz żyły nią na co dzień. Wydaje mi się, 
że jeśli szkoła, nauczyciele wyznają podobne 
wartości, to będzie łatwiej osiągnąć ten cel. 
Również pozytywny wpływ ma środowisko 
młodzieży, w większości zaangażowanej 
religijnie, w którym będą przebywać oraz fakt 
codziennej wspólnej modlitwy. Myślę, że jest to 
ważne zwłaszcza w niełatwym okresie dorastania. 

Dla mnie istotne było też to, że nasze dzieci same 
bardzo chciały przenieść się do tej właśnie szkoły. 
Poza tym przekonały mnie dobre opinie o poziomie 
nauczania, o pracujących tam nauczycielach.

Decyzja nie była łatwa, bo każdy wybór ma 
plusy i minusy. Jestem też daleka od idealizowania 
szkół katolickich. Zdaję sobie sprawę, że zdarzają 
się tam podobne problemy jak wszędzie, ale 
wierzę, że tak będzie dobrze. Pewnego dnia, przed 
złożeniem wniosków do nowej szkoły bardzo 
się denerwowałam, bo nie wiedziałam, co mam 
zrobić. Modliłam się też intensywnie w tej intencji. 
Wieczorem poszłam na spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych z księdzem Marianem 
i wtedy ksiądz powiedział, że chciałby polecić 
nam pewną książkę o wychowaniu dzieci. Ksiądz 
zacytował m. in. taki fragment: „warto wybrać 
dla swoich dzieci szkołę, która niekoniecznie 
jest najbliżej położona, lecz która będzie dla nich 
najlepsza”.  

Anna Tomaszewska

Będąc na pierwszym roku studiów 
wymienialiśmy się ze studentami opiniami 
o liceach, które kończyliśmy. „Czwórka” - dobra 
w językach, „Jedynka” to humaniści, „Trójka” to 
przyszła „Polibuda”. Dwie dziewczyny z mojego 
roku kończyły „urszulanki”. Kiedy się przedstawiły, 
zapadła cisza i wszyscy z podziwem spojrzeli na 
dwie skromne, sympatyczne koleżanki. Były to 
lata 90. i prywatne liceum Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej cieszyło się wielką renomą. Mówiono, 
że wszyscy absolwenci z „ulek” dostają się na 
wymarzone studia.

Lata mijały i w końcu nadszedł moment 
wyboru gimnazjum dla naszej starszej córki. 
Wybór Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej był dla nas oczywisty, tym bardziej, 
że nasza pociecha od najmłodszych lat była 
bardzo mocno związana z Kościołem. Modlitwa 
codzienna przed zajęciami, częste rekolekcje i dni 
wielbienia oraz indywidualna opieka duchowa to 
było to! Z biegiem czasu coraz bardziej zaczęliśmy 
doceniać to, co robią dla uczniów siostry. Świetnie 
prowadzone lekcje, wrażliwość na potrzeby 
nastolatków, ale też umiejętne „trzymanie ich 
w ryzach”, dodatkowo ukochane mundurki 
likwidujące problem „w co się ubrać”.

Nasza młodsza córka Zuza też poszła do „ulek”. 
Starsza, Małgosia - dalej do prywatnego Liceum 

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Budynek szkoły Sióstr Urszulanek UR, Aleje Niepodległości 41
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Sióstr Urszulanek, w tym samym kompleksie 
budynków, co publiczne gimnazjum.

Tutaj nasze dziewczynki bardzo się 
rozwinęły i otrzymały wielki dar - wrażliwość 
duchową i społeczną. Kiedy przeprowadzono 
konkurs dla rodziców na hasło dla naszego liceum, 
siedzieliśmy w domu nad kartką zastanawiając 
się, co napisać. Tyle dobrych rzeczy definiuje 
tę szkołę. Wtedy podeszła do nas Małgosia 
i powiedziała: „Nie wiecie, co napisać? Napiszcie: 
www.urszulanki: wiedza, wartości, wspólnota”.

Barbara i Marek Herman
 

W zeszłym roku szkolnym nasza córka Ula 
rozpoczęła edukację w siódmej klasie w Szkole 
Podstawowej Sióstr Urszulanek w Poznaniu. 
Skąd taka decyzja posłania naszego dziecka do 
szkoły katolickiej? Głównym powodem zmiany 
szkoły były nasze oczekiwania wyższego 
poziomu nauczania, którym od lat cieszy 
się ta szkoła, a także wychowanie w duchu 
chrześcijańskim i patriotycznym, spójnym 
z zasadami panującymi w naszym domu. 
W szkole kształtowana jest postawa otwartości, 
zaangażowania i służby (każdy uczeń na 
mun-durku ma odznakę SERVIAM - symbol 
poświęcenia, oddania się Bogu, Kościołowi, 

ojczyźnie, rodzinie, najbliższym). Nauka języków 
obcych odbywa się z podziałem na małe grupy 
o różnym poziomie zaawansowania. Dzieci 
mają duży wybór kółek zainteresowań i wiele 
zajęć pozalekcyjnych: od kółek przedmiotowych 
zaczynając, poprzez zajęcia teatralne, taneczne, gry 
zespołowe, wolontariat, na zespole muzycznym 
i chórze kończąc. Często są to zajęcia, za które 
kiedyś trzeba było płacić i specjalnie dziecko na 
nie zawozić. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzieci 
zaczynają lekcje w szkole wspólną modlitwą, 
a w każdy pierwszy piątek miesiąca jest Msza 
Święta. Dużym plusem jest dla nas również to, że 
klasy są z podziałem na żeńskie i męskie. W ciągu 
roku szkolnego jest wiele okazji do integracji dzieci, 
jak i rodziców, np. podczas rekolekcji, wspólnych 
kolędowań, czy podczas organizowanego co 
roku przez siostry balu charytatywnego. Po roku 
nauki w tej szkole możemy stwierdzić, że nie 
żałujemy podjętej decyzji. Ula ceni sobie nowych 
nauczycieli i nowe znajomości i to, że jest bardziej 
samodzielna, swobodnie porusza się po Poznaniu, 
zarówno pieszo, jak i komunikacją miejską. 

Barbara Zacharzewska

 Obraz tzw. „sprawy polskiej” podczas 
I wojny światowej, z jakim rozstaliśmy się 
w poprzednim numerze „Naszego Patrona” nie 
napawał zbytnio optymizmem. Pierwszy rok 
wojny zawiódł w zasadzie wszystkie nadzieje na 
poprawę polskiego bytu narodowego, jakie żywili 
zarówno nasi politycy, jak i całe społeczeństwo. 
Jednak sytuacja zmieniała się stopniowo. Wbrew 
pierwotnym oczekiwaniom wojna trwała przez 

kolejne lata i w miejsce starych, pojawiały się 
nowe iskierki nadziei, które ostatecznie ziściły się 
w postaci odrodzenia Polski. 
 Pozytywnym zjawiskiem, jaki był efektem 
sytuacji militarnej po pierwszym roku wojny było 
to, że pod koniec lata 1915 roku całość ziem Polski 
znalazła się pod okupacją Niemiec oraz Austro-
Węgier. Wprawdzie, jak już powiedziano, państwa 
te prowadziły dość surową politykę kontrybucyjną, 

Ostatnie kroki Polski do niepodległości (cz. II)

lecz ich poczynania charakteryzował jeden 
korzystny element: ziemie centralnej i wschodniej 
Polski nie zostały formalnie włączone w granice 
tych państw. Ludność polska zamieszkała na 
tych terenach, mimo ucisku 
gospodarczego, żyła dość 
spokojnie i nie była angażowana 
w działania zbrojne. Nie 
dotyczyło to oczywiście ziem 
zachodnich oraz Galicji, których 
mieszkańcy, jako obywatele 
państw walczących, musieli 
regularnie składać daninę krwi 
na ich rzecz. 
 Tymczasem sytuacja 
militarna i międzynarodowa 
ewoluowały stopniowo, co 
nie mogło nie odbić się na 
Europie Środkowej, gdzie 
nie tylko Polacy, lecz szereg 
innych narodów tzw. trójmorza 
wypatrywało niepodległości. 
Przede wszystkim, w latach 
1915-1916 front wschodni 
przesuwał się coraz bardziej 
w głąb Rosji. Stąd też wśród 
mieszkańców ziem polskich 
umacniało się przekonanie, 
że ich przyszłość zależy od 
Państw Centralnych, których polityka wewnętrzna 
była oparta na przejrzystym i demokratycznym 
prawie. Dzięki sprawnemu zarządowi i ładowi 
prawnemu wprowadzonemu przez Niemców 
i Austriaków społeczeństwo polskie powoli 
zaczęło akceptować taki scenariusz. Jest rzeczą 
zrozumiałą, że zwycięzca, jeśli nie prowadzi 
zanadto opresyjnej polityki, zawsze jest 
postrzegany z pewnym podziwem. Zyskiwał 
na tym Józef Piłsudski, który wraz z gronem 
współpracowników zorganizował polskie formacje 
zbrojne, tzw. legiony, walczące u boku Austro-
Węgier. Założona przez Komendanta na początku 
wojny tajna Polska Organizacja Wojskowa coraz 
skuteczniej rekrutowała ochotników z całej 
Polski, toteż formacja ta rozwijała się liczebnie 
i nabierała znaczenia. Należy podkreślić, że to 
właśnie doświadczenie bojowe zdobyte w tych 
latach przez Piłsudskiego i jego współtowarzyszy 
okaże się kluczowe podczas największej próby dla 
odrodzonego wojska polskiego, jakim była wojna 

z Rosją bolszewicką w latach 1919-1921. 
 Tymczasem na frontach Wielkiej Wojny, jak 
pierwotnie nazywano ten konflikt, następowało 
coraz większe natężenie walk, ale i pojawiały 

się coraz wyraźniejsze oznaki 
przesilenia. Z powodu swego 
zaangażowania w zbrojne 
działania lat 1914-1916 coraz 
bardziej słabła Rosja. Ta 
postępująca słabość Rosji 
i poważne klęski na froncie 
z Niemcami pokazywały, że 
państwo to może stracić pozycję 
hegemona w tej części Europy. 
Tak się jednak składa, że mimo 
zwycięstw na Wschodzie, 
Austro-Węgry i Niemcy 
również znajdowały się w coraz 
gorszym położeniu. Było to 
spowodowane nasilającymi się 
walkami na zachodzie Europy, 
gdzie z kolei ponawiane przez 
Niemcy ofensywy również 
kończyły się fiaskiem. Wystarczy 
przypomnieć bitwę o Verdun, 
która trwała 8 miesięcy 1916 roku 
i choć kosztowała życie paruset 
tysięcy zabitych, nie przyniosła 
Niemcom sukcesu. Był to 

moment, w którym obie strony - zarówno Rosja, 
jak i Państwa Centralne - bardzo potrzebowały 
nowych zasobów ludzkich i materiałowych do 
prowadzenia dalszych walk. Coraz łapczywiej 
zaczęto więc patrzeć na Polskę i Polaków, których 
ochotniczy udział w wojnie po którejś ze stron 
mógłby znacząco wpłynąć na sytuację na frontach. 
 Jesienią 1916 roku zaczęto więc Polsce 
przedkładać coraz bardziej nęcące propozycje. 
Pierwszą z nich był Akt 5 listopada, tj. deklaracja 
cesarzy Niemiec oraz Austro-Węgier, że na 
ziemiach polskich odebranych Rosji wkrótce 
powstanie autonomiczne Królestwo Polskie 
z licznymi atrybutami samodzielnego państwa: 
własnym rządem, administracją, szkolnictwem, 
a nawet skarbem i armią. Decydując się na ten 
manewr obaj cesarze liczyli po cichu na to, że 
armia przyszłego Królestwa może liczyć nawet 
1,5 miliona żołnierzy, co ówcześnie było bardzo 
znaczącą siłą. Sam Akt nie odbił się szczególnym 
echem wśród pogrążonego w kryzysie 

Józef Piłsudski - naczelny wódz Armii 
Polskiej (od 11 XI 1918), naczelnik 
państwa (1918-1922), pierwszy 
marszałek Polski (1920); przywódca 
obozu sanacji po przewrocie 
majowym (1926), dwukrotny premier 
Polski (1926–1928 i 1930); wywarł 
decydujący wpływ na kształt polityki 
wewnętrznej i zagranicznej II RP.



Październik 2018

     29

Październik 2018

28  

gospodarczym społeczeństwa polskiego. Rosyjską 
reakcją na tę deklarację była wzmianka o planie 
utworzenia Królestwa Polskiego, jaką car Rosji 
Mikołaj II zawarł w celowo upublicznionym 
rozkazie do dowództwa armii rosyjskiej w grudniu 
tego samego roku. 
 Co istotne, wkrótce po Akcie 
5 listopada władze niemieckie 
przystąpiły do realizacji 
niektórych jego obietnic. 
Jeszcze w 1916 roku powołano 
Tymczasową Radę Stanu, zaczęto 
polonizować administrację, 
szkolnictwo i inne służby. 
Apelowano też o zaciąganiu 
się do armii Królestwa, co 
poparł Józef Piłsudski, który 
miał nadzieję na objęcie 
dowództwa nad tym wojskiem. 
Jednak inicjatywa ta nie została 
ostatecznie zrealizowana, bo 
szeroko kolportowane informacje 
o okrucieństwie działań 
wojennych i brak poczucia sensu 
tej wojny, raczej odpychały 
potencjalnych rekrutów. Sprawę 
przypieczętował tzw. kryzys przysięgowy, który 
nastał latem 1917 roku, gdy Niemcy zażądali, aby 
powstające wojsko polskie składało przysięgę na 
wierność cesarzowi Wilhelmowi II. Większość 
żołnierzy, na czele z Piłsudskim, odmówiło 
złożenia takiej przysięgi, a karą za tę odmowę 
było więzienie lub internowanie. Jedynie część 
wojska toczyła dalsze walki u boku armii Państw 
Centralnych. Postawa Piłsudskiego i innych 
„zbuntowanych” zyskała im wielki szacunek 
w społeczeństwie polskim, przecząc zarzutom 
przeciwników Komendanta, którzy uważali go 
za austriackiego agenta na usługach Państw 
Centralnych. 
 Pierwsza połowa 1917 roku przyniosła dla 
świata i Polski kolejne bardzo ważne wydarzenia. 
Narastający kryzys w Rosji doprowadził do 
wybuchu tzw. rewolucji lutowej, która obaliła 
carat i postawiła sobie za cel budowę ustroju 
demokratycznego w tym kraju. Jednak wobec 
chaosu, jaki w tym państwie zapanował, nie 
miało to większego wpływu na sprawy polskie, 
choć premier Kiereński deklarował poparcie dla 
budowy niepodległego państwa polskiego. Za jego 

zgodą polscy politycy i wojskowi przebywający 
w Rosji przystępowali do tworzenia różnego 
rodzaju organizacji, których celem były działania 
w tym właśnie kierunku. W powodzenie tych 
przedsięwzięć nie wierzył jednak Roman Dmowski, 
naczelny polski ideolog deklarujący dotychczas 

wolę współpracy z Rosją. Jego 
zdaniem państwo to, niegotowe 
do demokracji, będzie zbyt 
słabe, by móc wywierać istotny 
wpływ na sytuację w Europie 
Środkowej. W efekcie latem 
1917 roku Dmowski opuścił 
Rosję i przeniósł się do Francji, 
gdzie wkrótce założył Komitet 
Narodowy Polski mieniący się 
oficjalnym przedstawicielstwem 
Polski przy rządzie francuskim. 
 Kolejnym wydarzeniem, 
które wywarło silny wpływ na 
dalszy przebieg wojny i sprawę 
polską było przystąpienie do 
wojny Stanów Zjednoczonych, 
których potencjał gospodarczy 
i demograficzny przeważył w tym 
konflikcie szalę zwycięstwa na 

rzecz państw Ententy (Francja, Anglia i Rosja). 
Wprawdzie Stany nie spieszyły się z przystąpieniem 
do działań zbrojnych większymi siłami, lecz od 
razu udzieliły walczącym sojusznikom wydatnej 
pomocy finansowej i materiałowej. Opowiedzenie 
się Stanów Zjednoczonych po stronie Anglii, 
Francji i Rosji wnosiło wiele w sprawy polskie. Jak 
wiadomo, w Ameryce Północnej już wtedy istniała 
bardzo silna liczebnie Polonia, toteż prezydent 
Wilson zaczął „kokietować” ją popieraniem planu 
utworzenia niepodległej Polski. Bardzo wyraźnie 
ów plan został wyartykułowany w słynnym 
orędziu noworocznym, wygłoszonym 8 stycznia 
1918 roku, zapowiadając utworzenie „silnej 
Polski z dostępem do morza”. Jak nietrudno się 
domyślać, został on entuzjastycznie przyjęty przez 
Polonię, która była gotowa wspierać go finansowo 
i organizacyjnie. Na fali tego uniesienia zaczęto 
w Stanach Zjednoczonych zbierać ochotników 
do armii polskiej, która miałaby walczyć we 
Francji. W akcję tę zaangażował się słynny polski 
pianista i kompozytor, Ignacy Jan Paderewski 
i z tego powodu odbiła się ona szerokim echem na 
Zachodzie. 

 Tymczasem, kolejne ważne dla Polski 
wydarzenia nastąpiły we Wschodniej Europie. 
Oto w Rosji owładniętej chaosem doszło 
najpierw do buntu części armii, a następnie do 
tzw. rewolucji październikowej. Był to „de facto” 
wspomagany przez Niemcy pucz, którym kierował 
Włodzimierz Lenin, mający bezpośredni kontakt 
z wywiadem niemieckim. Celem, jaki Niemcy 
pragnęli zrealizować poprzez wspieranie Lenina 
i bolszewików, miało być szybkie wyjście Rosji 
z wojny. Pozwoliłoby to Niemcom wycofać całą 
swą armię z frontu wschodniego, przerzucenie 
jej na Zachód i osiągnięcie tam decydującego 
zwycięstwa, zanim Stany Zjednoczone silniej 
zaangażowałyby się militarnie w wojnę. Ważnym 
dla Niemców terytorium, niejako ich zapleczem, 
były ziemie polskie. Toteż mimo pewnego impasu 
spowodowanego kryzysem przysięgowym, 
Niemcy postanowili odzyskać zaufanie Polaków. 
Jeszcze jesienią 1917 roku powołano w Warszawie 
Radę Regencyjną, a w grudniu tego samego roku 

powstał pierwszy polski rząd pod kierownictwem 
Juliana Kucharzewskiego. 
 Z kolei w kwietniu 1918 roku, po rekonstrukcji 
tego rządu, Rada Regencyjna przeprowadziła 
wybory powszechne do tzw. Rady Stanu, która 
miała być zaczątkiem polskiego parlamentu. 
W ten sposób aktywne polskie środowiska coraz 
skuteczniej zaczęły wykorzystywać postępującą 
słabość walczących stron i w efekcie stopniowo 
odradzało się polskie życie państwowe. Nie 
tylko w walczącej Europie, lecz także i Ameryce 
sprawa polska była na serio brana pod uwagę, 
czemu towarzyszyły coraz bardziej konkretne 
działania. I tak marazm lata 1915 roku przemienił 
się w - obiecującą poprawę - wiosnę roku 1918, 
kiedy to nie tylko na nowo obudziły się nadzieje, 
lecz wyraźnie zaistniały warunki, by marzenia 
pokoleń Polaków na odrodzenie Polski nareszcie 
się spełniły. 

Witold TyborowskiIgnacy Jan Paderewski - pianista, 
kompozytor, działacz społeczny 
i mąż stanu, który jako premier 
i minister spraw zagranicznych 
podpisał w imieniu Polski traktat 
wersalski

 „W mocy Bożego Ducha” - pod takim 
hasłem 22 września br. w Centrum Wykładowo-
Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej 
odbyło się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. 
Rozpoczęła je Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem kard. Petera Erdo, prymasa 
Węgier. W trakcie homilii kard. Erdo mówił: 
 Żyjemy w czasach, w których trzeba przede 
wszystkim zwracać uwagę na istotę rzeczy. 
Sprawa rozgrywa się o wiarę, bądź jej brak; 
chrześcijaństwo, bądź jego brak. Niezależnie od 
tego, jak wielkie nieszczęścia i krzywdy spotykają 
poszczególnych ludzi, narody, a nawet całą 
ludzkość, mamy we wszechświecie, a także poza 
nim mocne oparcie, którym jest zmartwychwstanie 
Chrystusa. I to w tej pewności winniśmy umieszczać 
nasze życie, naszą wiarę i w tej miłości wyznawać 
słowami i uczynkami, że jesteśmy chrześcijanami, 
bo Chrystus zmartwychwstał.
 W drugiej części spotkania słowo 
wprowadzające wygłosił metropolita poznański, 
abp Stanisław Gądecki. Nawiązując do hasła 
Forum podziękował Komisji Duszpasterstwa 

Ogólnopolskiego za opracowanie programu 
duszpasterskiego dla wszystkich parafii. Chodzi 
o to, aby duchowieństwo i ludzie świeccy brali 
wspólnie udział w realizacji tego programu, aby 
razem pracowali nad dźwiganiem Kościoła wzwyż. 
Zauważył, że dzieło to domaga się synergii między 
kapłanami a świeckimi i otwarcia duchowego 
kapłanów na rady duszpasterskie.
 Następnie referat wygłosił prymas Węgier. 
Poświęcił go Duchowi Świętemu, zwracając 
uwagę na potrzebę naszej wierności Trzeciej 
Osobie Boskiej, która swoje dary ofiarowuje nam 
w sakramentach, ale także na wierność Ducha 
Świętego wobec Kościoła. Nasza wierność winna 
przejawiać się we wszystkich sferach: musimy żyć 
w łasce uświęcającej, żyć Eucharystią, musimy 
słuchać słowa Bożego, czytać Pismo Święte. 
Musimy przyjmować charyzmaty, być otwarci na 
misje, musimy być aktywni w niesieniu Ewangelii 
całemu światu.  
 Założenia Programu Duszpasterskiego 
Kościoła w Polsce na rok 2018/2019, który 
rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, 

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie
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przedstawił bp Jacek Kiciński z Wrocławia 
- członek Komisji Duszpasterstwa w KEP. 
Podkreślił, że obecny program duszpasterski 
adresowany jest przede wszystkim do osób 
ochrzczonych i bierzmowanych, a jego założenia 
są odpowiedzią na postulat papieża Franciszka, by 
uczynić Kościół na wskroś misyjnym. Celem tego 
programu jest odkrycie osoby Ducha Świętego, 
otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad 
sakramentem bierzmowania i jego skutkami. 

Wierni powinni otrzymać możliwość włączenia się 
w formację duchową, która umożliwi im odkrycie 
działania Ducha Świętego w ich życiu. Bp Kiciński 
przedstawił najważniejsze cele nowego programu 
duszpasterskiego:
- ewangelizacyjny,
- inicjacyjny,
- formacyjny,
- społeczny.
Środki realizacji w/w celów to konkretne 
propozycje rozwiązań duszpasterskich poprzez: 
- liturgię,
- przepowiadanie,
- katechezę,
- duchowość maryjną.
Program stanowi kompendium treści, które 
wymagają pogłębienia w realizacji posługi 
duszpasterskiej w konkretnym środowisku.
 Referat pt. „Owoce Ducha Świętego - między 

teorią a praktyką” wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan 
Częsz. Przypomniał, że charyzmaty są darmowymi 
darami Ducha Świętego, których nie można sobie 
wysłużyć osobistą świętością czy pobożnością. 
Podkreślił, że owoce Ducha Świętego wynikają 
ze stanu świętości człowieka, związane są z jego 
kondycją duchową i zależą od stopnia współpracy 
z Trzecią Osobą Boską.
 Panel dyskusyjny pt. „Jak żyć owocami Ducha 
Świętego” poprowadził ks. Krystian Sammler, 
referent Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 
i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej.
 Dziennikarka i publicystka, Dorota Łosiewicz 
przyznała, że działania Ducha Świętego 
w szczególny sposób doświadczyła cztery lata 
temu, kiedy oczekiwała czwartego dziecka.
 Kolejny uczestnik panelu - prof. 
Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu 
Europejskiego, zaznaczył, że Europa odeszła 
dziś od chrześcijańskich korzeni, a papierkiem 
lakmusowym partii chrześcijańskich w Parlamencie 
Europejskim jest stosunek do kwestii obrony 
życia. Powrót do chrześcijańskich korzeni Europy 
jest konieczny. Pomijanie tego jest fałszowaniem 
historii - stwierdził prelegent.
 O przyjęciu ekonomii komunii w codziennym 
życiu mówił Andrzej Miłkowski, przedsiębiorca 
z Katowic, który przez 30 lat prowadził firmę 
Senior Complex Projekt. Powierzyłem swoją firmę 
Panu Bogu. Zacząłem podejmować trafne decyzje. 
Był to na pewno owoc obecności Ducha Świętego 
w moim życiu - przyznał przedsiębiorca.
 Na wartość codziennej lektury Pisma 
Świętego i uczestnictwa w Eucharystii wskazała 
Jolanta Gawin, która wraz z mężem Krzysztofem 
również uczestniczyła w panelu dyskusyjnym. 
Prosta modlitwa do Ducha Świętego z prośbą 
o kierownictwo w życiu ułatwia mi podejmowanie 
decyzji w pracy zawodowej i wskazuje rozwiązania 
w życiu małżeńskim i rodzinnym. Mam poczucie, 
że jestem narzędziem w ręku Boga - stwierdziła.
Na zakończenie abp Stanisław Gądecki udzielił 
wszystkim zebranym błogosławieństwa 
i poinformował, że następne Forum odbędzie się 
za rok, 21 września.

Barbara Kubacka
foto  BK

 Moje pielgrzymowanie na odpust do Matki 
Boskiej Dąbrowieckiej zaczęło się, gdy miałam 
8 lat - to był rok 1948. Szliśmy wtedy z mamą 
i starszym rodzeństwem: bratem i siostrą. Przez 
wszystkie minione lata mieliśmy różne przygody 
i różną pogodę. Jednego roku była straszna 
burza. Jak weszliśmy do kościoła, to woda tak 
się z nas lała, że w kościele wody było jej kostki. 

Kiedyś w pielgrzymce do Dąbrówki Kościelnej 
chodziło bardzo dużo ludzi, wiele osób jechało też 
wozami. Wozami wiozło się również chorągwie, 
obrazy, a samo wejście do Dąbrówki było bardzo 
uroczyste. Ołtarz główny znajdował się przed 
wejściem do kościoła. Cały rok czekało się na tę 
pielgrzymkę. Nie było telewizji i ten czas to była 
dla ludzi rozrywka, okazja do spotkania. Kiedyś 
każdy szedł w obie strony, a jak ktoś nie miał sił, 
to mógł wsiąść na wóz i odpocząć. Pamiętam 
również, że były pielgrzymki z Poznania, które 
wychodziły w sobotę rano. O godz. 9 pątnicy 
zatrzymywali się w Kicinie, gdzie odprawiana 
była Msza św., a nasze mamy piekły placki na 
poczęstunek dla nich. Potem oni szli dalej do 
Dąbrówki. Jeszcze pamiętam, że „za komuny” 
nie było pozwolenia na pielgrzymki. Ksiądz 
Spachacz pisał pisma do Gminy, milicji, ale nigdy 
nie otrzymał zgody. My i tak pielgrzymowaliśmy, 
jednak nikt nam nie przeszkadzał; przychodzili, 
popatrzyli i przepuszczali. 

 Nawet w roku, kiedy byłam już mężatką 
i urodziłam syna w czerwcu, to we wrześniu 
również poszłam do Dąbrówki. A rok później mąż 
pojechał rowerem z naszym rocznym synkiem. Był 
taki rok, że miałam niesprawne kolana. Chodziłam 
prywatnie do ortopedy. Powiedziałam lekarzowi, 
że chcę iść na pielgrzymkę, a on tym pomysłem 
nie był zachwycony. Zapewniłam go, że najwyżej 
mąż pojedzie samochodem za pielgrzymką 
i będzie mnie asekurował. Jak nie dam rady, to 
pojadę autem. A ja szłam w obie strony. Kolana 
były zdrowe. Matka Boża działa. I tak rok w rok 
chodzę, nie opuściłam żadnego razu. Od dziecka 
człowiek miał wpajane pielgrzymowanie. 
 Gdy proboszczem w Kicinie był ks. Spachacz, 
z nami pielgrzymowali księża wikariusze. Ks. 
Pawlak nie brał udziału w naszych pielgrzymkach. 
Odkąd „gospodarzem” w Kicinie został ks. Andrzej 
Magdziarz, a później ks. Marian Sikora, zawsze 
towarzyszyli nam oni w drodze do Dąbrówki. 
W tym miejscu bardzo chciałabym im za to 
podziękować - ks. Andrzejowi również za to, że 
krzepił nas swoimi katechezami, konferencjami, 
śpiewem i dobrym słowem, a ks. Marianowi 
za głoszenie pięknych rozważań do różańca, 
prowadzenie Koronki do Miłosierdzia Bożego, za 
modlitwy i śpiew.
 A jaki był ten siedemdziesiąty raz? W tym roku 
miałam bardzo dużo intencji, które zawierzyłam 
Matce Bożej. I tak jakoś lekko wracałam do domu. 
Ufam, że te moje prośby zostaną wysłuchane. 
Jak w drodze powrotnej dochodziliśmy do 
Maruszki, to ks. Przemek Kompf, parafianie z Klin 
i Wierzenicy wyszli nam na spotkanie, przywitali 
nas. Przy figurce Leszek Lesiczka poprowadził 
modlitwę. Potem zaproszono nas na poczęstunek: 
bigos, grochówkę, pyry z gzikiem, ciasto, kawę 
i herbatę. Dużo tego było. Posililiśmy się i potem 
„się zaczęło”. Gratulacje, śpiewy - zrobili mi 
bardzo miłą niespodziankę. Dostałam rzeźbiony 
obraz z dedykacją. Było dużo zdjęć i dużo śpiewu, 
w tym „sto lat”. Byłam bardzo wzruszona, nie 
spodziewałam się takiego przyjęcia. Da Bóg, że 
może dożyję przyszłego roku i o ile mi zdrowie 
pozwoli, to będę dalej pielgrzymować. 

70 lat pielgrzymowania do Dąbrówki
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 Chciałabym szczególnie wspomnieć dwóch 
panów z Kicina - Wacława Kujawę i Jana 
Karalusa, którzy kiedyś prowadzili te pielgrzymki. 
Mimo, że nie było mikrofonów, to śpiew dzięki 
nim roznosił się po całym lesie. Podziękowania 

należą się również Leszkowi Lesiczce za 
koordynację pielgrzymek, śpiew i prezentacje 
ważnych miejsc na trasie do Dąbrówki; Wojtkowi 
Sobańskiemu, który nad wszystkim zawsze czuwa 
i dba o nasze bezpieczeństwo; Ani Gajewskiej za 
śpiew i zaangażowanie oraz Ani Błażejewskiej za 
pyszne chruściki, którymi częstowała w drodze 
powrotnej. Wszystkim, których nie wymieniłam, 
a którzy towarzyszyli mi w niejednej drodze do 
Matki Boskiej składam serdeczne „Bóg zapłać”.
 Na koniec tylko dodam, że moim marzeniem 
byłoby, żeby (jak jeszcze dożyję) znalazł się ktoś 
chętny, kto jechałby za pielgrzymką i wiózł bagaże, 
napoje - to byłoby wygodne.

Wiesława Krugiołka
foto BZ, WB

 W ostatnie dni tegorocznych wakacji po 
raz kolejny udaliśmy się na ministrancko-
rodzinny wyjazd rowerowy do Obry - niewielkiej 
miejscowości koło Wolsztyna. Tym razem 
silną grupę tworzyło 16 ministrantów, 4 ojców 
i - oczywiście - organizator naszego wspólnego 
wyjazdu - ksiądz proboszcz Marian Sikora.
 Pierwszego dnia dotarliśmy pociągiem do 
Wolsztyna, aby następnie 7-kilometrową trasę 
pokonać już na rowerach. Po zakwaterowaniu 
w domu parafialnym udaliśmy się na Mszę Świętą 
i zwiedzanie pięknego barokowego kościoła pw. 
św. Jakuba Większego oraz mieszczącego się obok, 
Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej.
 Oblaci to zakon stosunkowo młody, założony 
na początku XIX w. przez Francuza - Eugeniusza de 
Mazenod. Do Obry dotarli oni w 1921 roku, gdzie 
przejęli stary, XIII-wieczny pocysterski klasztor 
i zabudowania. Dziś, oprócz prowadzonego tam 
seminarium, oblaci znani są z rozległej działalności 
misyjnej na całym świecie. Co ciekawe, właśnie 
w tym klasztorze zmarł i został pochowany jezuita, 
Karol Antoniewicz, znany jak autor tekstu pieśni 
„Chwalcie łąki umajone”.
 Dzięki uprzejmości jednego z braci zakonnych 
zostaliśmy oprowadzeni zarówno po terenie 
seminarium, jak i niezwykle ciekawym muzeum 
misyjnym oraz skarbcu. Okazało się też, że co 

wieczór możemy korzystać z mieszczącego się 
nieopodal klasztoru boiska, gdzie rozgrywaliśmy 
emocjonujące mecze. 
 Pierwszy, pełen wrażeń dzień zakończyła 
wspólna modlitwa (przede wszystkim o zdrowie 
dla p. Tomasza, który doznał kontuzji), a po niej 
nastąpiło omówienie planów na kolejny dzień.
 Wtorek rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele 
pw. św. Walentego. Ten mieszczący się przy domu 
parafialnym kościół bardzo przypomina naszą 
kicińską świątynię - jest równie stary, drewniany 
i kameralny.

 Po śniadaniu wyjechaliśmy za Wolsztyn 
do przystani Stary Młyn nad rzeką Dojcą, gdzie 
rozpoczął się nasz spływ kajakowy. Sama rzeka 
nie jest może specjalnie atrakcyjna widokowo, 
ale szlak spływu prowadził także przez Jezioro 

Wolsztyńskie, a na nim znajduje się wyspa zwana 
Tumidaj. Tam mieliśmy zaplanowany przystanek, 
ognisko i pieczenie kiełbasek. Dalszy szlak 
prowadził nas przez Wolsztyn, śluzę na rzece 
Dojca w kierunku Jeziora Berzyńskiego. 

 

Po zakończeniu spływu na przystani żeglarskiej 
udaliśmy się na zwiedzanie Wolsztyna. 
W tym miejscu nie mogę nie wspomnieć o pani 
Małgorzacie, nauczycielce tamtejszego liceum, 
naszym przewodniku, która pokazała nam 
Wolsztyn takim, jakiego nikt z nas nie znał. 
Pokazała nam miasteczko, w którym są zabytki, 
ale i przedstawiła historie ciekawych ludzi (np. 
rzeźbiarza, Marcina Rożka czy bakteriologa, 
Roberta Kocha). Opowieści snute były na terenie 
pięknego parku i promenady biegnącej wzdłuż 
jeziora. W pamięci zapadła nam też wizyta 
w barokowej farze pw. Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej - tej samej, w której 28 lat 
temu jako młody wikary rozpoczynał służbę nasz 
ksiądz proboszcz, Marian Sikora. Tak właśnie, 
intensywnie, minął nam wtorek. 
 W środę, po porannej Mszy Świętej rowerami 
udaliśmy się ponownie do Wolsztyna, gdzie 
zwiedziliśmy ostatnią na świecie czynnie działającą 
parowozownię. Oprócz obiektów muzealnych 
mieliśmy szczęście widzieć lokomotywy „pod 
parą”, które - jak się okazało - nasi chłopcy, młodsi 

i starsi, nadal darzą dużym sentymentem. Następnie 
wybraliśmy się do rodzinnego centrum sportowego, 
gdzie rozegraliśmy partie gry w kręgle. Niektórzy 
pierwszy raz trzymali kule w ręku, ale wszyscy 
dobrze się bawili. Ostatnim punktem naszej wizyty 
w Wolsztynie był niezwykle interesujący Skansen 
Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. 
Tu zobaczyliśmy starannie odtworzone wnętrza 
domostw i budynków wiejskich sprzed ponad 100 
lat. Wspólnie udało nam się także obrócić wiatrak, 
co nawet dla tak licznej, 20-osobowej grupy było 
nie lada wyzwaniem. Po południu, po powrocie do 
Obry odpoczywaliśmy nad brzegiem tamtejszego 
jeziora, aby nabrać sił na wieczorny mecz.
 Czwartek był naszym ostatnim dniem, co 
oznaczało (po Mszy Świętej i śniadaniu), powrót 
do domów. 

 Te cztery dni minęły niezwykle szybko, 
nie tylko za sprawą Bożej Opatrzności, pięknej 
pogody i niezwykle miłej atmosfery panującej 
w całej grupie, ale przede wszystkim ze względu 
na ilość atrakcyjnych miejsc, które udało nam się 
wspólnie zobaczyć. Po raz kolejny okazało się, 
że nasi ministranci swoją codzienną postawą dają 
piękne świadectwo wartości chrześcijańskich. 
Po powrocie do domu w pamięci pozostaną nam 
spokojna i piękna okolica, nadzwyczaj dobre 
i obfite posiłki, a zwłaszcza życzliwi ludzie 
(przewodnicy, panie kucharki, pan kościelny i wielu 
innych). Nigdy byśmy tego nie doświadczyli, 
gdyby nie nasz ksiądz proboszcz, który ten wyjazd 
zaplanował i zorganizował, za co jesteśmy mu 
bardzo wdzięczni. Dziękuję za udany wyjazd i już 
czekam na kolejną wyprawę. 

Władysław Kłos, tata ministranta
foto WK, MZ

Ministrancki wyjazd rowerowy do Obry
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  Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła został włączony
 16 września  Antoni Piotr Błażewicz
 
Sakramentalny związek małżeński zawarli 
 15 września  Agnieszka Biegała z Kicina 
    i Mateusz Dudek z Poznania
Do wieczności odeszła
 

 23 września  Janina Wysocka z Kicina 

Informacje z posiedzenia 
Parafialnej Rady Ekonomicznej 13 września 2018 r.

1. W prezbiterium zostanie zamontowane dodatkowe oświetlenie. Reflektor będzie skierowany na 
monstrancję. Ponadto doświetlone zostanie miejsce przewodniczenia i ambonka.
2. W domu parafialnym umeblowano pokoje na parterze. Dostępny jest już aneks kuchenny. Do 
spłacenia zostało nam 23 990 zł. Bezkosztowo zamontowane zostanie oświetlenie zewnętrzne domu od 
strony podwórza. W tym roku chcemy jeszcze zaadaptować pomieszczenie narożnikowe znajdujące się 
na parterze. Prace na poddaszu kontynuowane będą w przyszłym roku.
3. Umowa z firmą zarządzającą cmentarzem zostanie przedłużona na 5 lat. Jest projekt przeniesienia 
śmietnika za kaplicę (w obrębie cmentarza). Powstanie w ten sposób kilka miejsc na nowe groby i tym 
samym cmentarz zyska na estetyce. 
4. Na przełomie października i listopada br. nastąpią cięcia sanitarne w lesie parafialnym.
5. Prace obejmujące remont zewnętrzny kościoła zostały zakończone w terminie. Należy pomalować 
boczne i główne drzwi naszej świątyni. Wykonawca prac ocenił, że gont znajdujący się na dachu kościoła 
powinien zostać całkowicie wymieniony za około 10 lat. Konserwator zabytków odebrał prace bez 
uwag. Rozliczenia z otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy musimy dokonać do 15 listopada br. 
6. Będziemy ubiegać się o kolejną dotację z Urzędu Gminy w wysokości 39 600 zł. Przeznaczymy ją na 
remont naszych zabytkowych organów.
7. Konserwator powiatowy zasugerował, aby usunąć świerki, które rosną przy schodach głównych 
kościoła. Zakłócają one wizerunek zewnętrzny świątyni i rywalizują z większymi lipami.
8. Sprawa dotycząca nowego kościoła: Gmina potwierdziła przystąpienie do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W najbliższym czasie w porozumieniu z konserwatorem powiatowym 
oraz Urzędem Gminy zostaną określone parametry budynku nowej świątyni. W możliwie szybkim 
terminie zostanie przygotowana wizualizacja całego wzgórza zawierająca projekt architektoniczny 
kościoła. 

Protokołował Robert Miciniak

Szkolny SerwiS informacyjny

WITAJ SZKOŁO ! 

 Wakacyjny czas, niestety, dobiegł końca. Uczniowie rozpoczęli kolejny rok szkolny, który 
z pewnością dla wielu będzie czasem nowych wyzwań, sukcesów i ciężkiej pracy. Uświadomił nam 
to pierwszy szkolny dzwonek, który usłyszeliśmy w poniedziałkowy poranek - zainaugurował on 
rozpoczęcie nowego roku 2018/2019.
 3 września, zaraz po Mszy Świętej w intencji dzieci i nauczycieli, o godz. 9.00 odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kicinie. Dzieci, ich rodziców i innych 
gości zebranych w sali gimnastycznej przywitali dyrektor szkoły, p. Dariusz Freudenreich oraz 
wicedyrektor, p. Beata Jędrzejewska. 
 Na początku dyrektor ciepłe słowa 
skierował szczególnie do uczniów klasy 
zerowej i pierwszej, którzy rozpoczynają swoją 
edukację w murach naszej szkoły. Przedstawił 
również wychowawców tych klas. Uczniowie 
młodszych klas zaprezentowali krótki występ 
artystyczny. W końcu wszyscy rozeszli się do 
sal na spotkania z wychowawcami. Pewnie 
wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo - jak 
zawsze - trwały za krótko, ale mamy nadzieję, 
że znalazła się przynajmniej garstka takich, którzy do szkoły powrócili z radością, choćby dlatego, aby 
spotkać koleżanki i kolegów. 
 Niech nowy rok szkolny przyniesie wszystkim same sukcesy, potwierdzone wysokimi ocenami, 
a nauka i praca niechaj zawsze będą źródłem przyjemności i satysfakcji.

Gabriela Dolska (uczennica klasyVII)

Biegi sztafetowe
 18 września Szkoła Podstawowa w Kicinie została zaproszona na gminne biegi sztafetowe. 
Gospodarzem zawodów była Szkoła Podstawowa w Koziegłowach. Kicin reprezentowały cztery 
drużyny, które na zawody udały się pieszo. Na tę sportową imprezę dotarły również Owińska, Bolechowo 
i Czerwonak. Rywalizacja była bardzo zacięta. Uczniowie dopingowali się nawzajem. Wśród pięciu 
drużyn nasi zawodnicy wywalczyli cztery srebrne puchary. Dali z siebie wszystko i godnie reprezentowali 
szkołę. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

Nauczycielka Agnieszka Zimniak

Z wielką radością zapraszamy na 
Korowód Świętych! 

Wyruszamy 31 października o 
godz. 18.00

z kościoła pw. św. Józefa w Kicinie.
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    1. Gościnnie ksiądz Andrzej Magdziarz celebruje        
        Mszę Świętą z okazji 25-lecia ślubu Doroty 
      i Zbigniewa Celków, 25.08.2018 r., fot. BK-H,
    2. Rozpoczęcie roku szkolnego w Kicinie, fot. BZ,
 3-5. Dożynki gminne, 08.09.2018 r., fot. GZ,
 6-7. Pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej, 
      09.09.2018 r., fot. AG, BZ.
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