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Pos³uga duszpasterska
w parafii
Z ks. Kazimierzem Przybycieniem MS,
proboszczem parafii pw.
œw. Jana Chrzciciela w Trzciance,
rozmawia ks. Piotr Stangricki MS
Dobiegł końca kolejny rok duszpasterski. Ja−
kie wydarzenia minionego okresu uważa Ksiądz
za najważniejsze?
Najważniejszymi wydarzeniami, jak w każdym
roku, były te związane z pracą duszpasterską: XXIX
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany na
wiosnę przez Bibliotekę Parafialną, udzielane sa−
kramenty, zwłaszcza bierzmowanie i Pierwsza Ko−
munia Święta, odpust parafialny, festyn przygoto−
wany przez Zespół Szkół Katolickich, corocznie pro−
wadzony przez naszą parafię. Dochód z niego był
przeznaczony na budowę szkolnego boiska wielo−
funkcyjnego. Ważnym i oczekiwanym od wielu lat
przedsięwzięciem gospodarczym był remont ławek,
realizowany przez kilka miesięcy. Mam nadzieję,
że wszyscy wspólnie będziemy dbać o odnowione
ławki i szanować włożoną w to pracę. Będą nam
one wtedy służyć przez wiele lat.
Rozpoczynając adwent, wręczał Ksiądz zapalo−
ne świece przedstawicielom wspólnot parafial−
nych. Czy katolikowi potrzebne są wspólnoty?
Ważne są wspólnoty. Istotna dla człowieka jest
wspólnotowość. Potrzebujemy drugiego w dro−
dze do nieba. Mamy w parafii różnorakie wspól−
noty, w których znajdziemy miejsce wzrostu od−
powiadające naszym potrzebom. Oczywiście nie

ma wspólnoty jedynej, najlepszej, każda prowa−
dzi do zbawienia, w każdej można odkryć obec−
ność Boga. Nie wyobrażam sobie dziś parafii bez
wspólnot. Dzięki nim człowiek może liczyć na
pomoc innych, ma możliwość wesprzeć się
w razie trudności. Pojawia się jednak problem.
Jak zaangażować nowych członków do poszcze−
gólnych grup?
Czy ma Ksiądz pomysł na zaproszenie nowych
członków?
Każda grupa posiada swój sposób weryfikacji
i poszukiwania ludzi. Grupy powinny być otwarte
na przyjęcie nowych. Każdy podejmuje decyzję, czy
dana wspólnota i typ jej formacji mu odpowiada.
Niekiedy potrzebuje szukać czegoś innego. Nie
podlega dyskusji, że dla tych, którzy naprawdę chcą
wzrastać, wspólnoty są nieodzowne. Nie można
naprawdę iść za Jezusem, jeśli idzie się samotnie.
Zbliża się wizyta duszpasterska, tzw. kolęda.
Jaki jest jej cel?
Kolęda zawsze wiąże się z przybyciem kapłana
do poszczególnych rodzin z błogosławieństwem
Jezusa Chrystusa na kolejny rok. Jest także spo−
tkaniem, służącym wymianie doświadczeń pomię−
dzy duszpasterzem i parafianami. Służy więc wspól−
nemu ubogaceniu poprzez spotkanie żywego czło−
wieka. Na co dzień zazwyczaj nie mamy okazji swo−
bodnie porozmawiać z kapłanem. Jest to czas,
kiedy wiele spraw i problemów można poruszyć
i rozwiązać.
Jak można przygotować się na to spotkanie?
Dobrze jest pomyśleć, o czym chcemy porozma−
wiać, jakie problemy poruszyć. Warto również so−
bie uświadomić, że kapłan przychodzi, aby nam
błogosławić i zapraszać Boga pod nasze dachy.
Ucieszmy się tym spotkaniem.
Jakie są plany na przyszły rok duszpasterski?
Przed nami jubileuszowy, XXX Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej, który odbędzie się w kwietniu,
i zwyczajna posługa duszpasterska. Jedyną inwe−
stycją planowaną w tym roku jest zakup i montaż
cyfrowego ekranu w kościele służącego do wyświe−
tlania pieśni. Ma być darem dzieci komunijnych
i młodzieży bierzmowanej. Poza tym nie przewiduję
żadnych większych inwestycji.

Nasz pocz¹tek
jest w Bogu
Z rekolekcjonist¹ ks. Jackiem Gorzelanym MS
rozmawia El¿bieta Panert-Mumot
Po latach pracy w innych parafiach na kilka
dni powraca ksiądz do nas, do Trzcianki. Jak
toczyły się księdza losy? Gdzie ksiądz praco−
wał?
No cóż, losy toczyły się dość szybko. Z ma−
lowniczej Wielkopolski przyszło mi przenieść się
w piękną rzeczywistość Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich — do Mrągowa. Potem pracowałem
bliżej gór, które zawsze kochałem i kocham,
w Kobylance. Stamtąd wróciłem do Rzeszowa,
gdzie zaczynałem swoją posługę kapłańską.
Z Rzeszowa przyszło mi przenieść się do Dębow−
ca, do posługi w nowicjacie. Po dwóch latach
w Dębowcu powróciłem na Mazury do Mrągowa,
tylko już nie do posługi w parafii, a do pracy dusz−
pasterskiej w Szkole Nowej Ewangelizacji św.
Filipa, która jest dziełem naszego zgromadzenia.
Proszę księdza, skąd w człowieku jest to
wielkie pragnienie miłości?
Najprościej odpowiedziałbym, że jest ono kon−
sekwencją tego, iż jesteśmy stworzeni przez
Miłość. Jest ona naszym powołaniem.
Wiemy, że miłość zawsze jest związkiem z drugą
osobą. Czy osobę kochaną można zastąpić?
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Myślę, że jest bardzo trudno to zrobić. Jeżeli
mamy na myśli tę jedną jedyną osobę, to jest to
nierealne, bo nie ma drugiej takiej samej. To,
co osoba robi, można zastąpić, ale samej osoby
nie. W tym, co ja robię, może mnie ktoś zastą−
pić, ale mnie samego nikt nie wyręczy, bo jeste−
śmy jedyni i niepowtarzalni.
Dlaczego sam dar nas przerasta? Czego się
boimy?
Nie wiem, czy nas przerasta. Rodzi się pyta−
nie, czy go chcemy przyjąć i dawać. Boimy się
wtedy, kiedy myślimy o sobie.
Czy to prawda, że miłość to tylko wyrzecze−
nie, utrata swojej tożsamości?
Jest to wyrzeczenie, które nas najbardziej uboga−
ca. Zyskujemy najwięcej, gdy kochamy. Bez miłości
jesteśmy biedni. Wiem, że dziś trudno uwierzyć, że
strata jest zyskiem. Tutaj jest inna logika. Miłość to
nie utrata tożsamości, ale to ona generuje naszą
tożsamość. Tracę tożsamość osoby, człowieka, kiedy
nie kocham. Ale kim wtedy jestem?
Czy miłość może być związkiem z Osobą
Boga?
Ona w tej Osobie ma początek, źródło. Św.
Jan napisze: „Bóg jest miłością”! Od tej relacji
wszystko się zaczyna. Jeżeli zbuduję relację miło−
ści z Bogiem, będę umiał budować relację miło−
ści z drugim człowiekiem na każdej płaszczyźnie.
Skąd w nas lęk przed tą miłością?
Myślę, że bierze się on z fałszywego obrazu
Boga, jaki mamy w sobie. Również dzisiaj duży
wpływ ma na to kryzys ojcostwa, jaki jest obec−
ny we współczesnym świecie. Obecnie jest duży
brak ojca w życiu wielu ludzi.
Dlaczego pragniemy i zarazem się boimy rów−
nież miłości do Stwórcy?
Pragnienie nosimy w sobie, bo ono jest w nas
od początku. Początek mamy w Bogu. Myślę, że
ten lęk jest konsekwencją tego dramatu, który
miał miejsce w raju. Szatan również dzisiaj chce
wzbudzić w nas lęk przed Bogiem, byśmy go nie
kochali, ale się Go bali.
Może dzieje się tak dlatego, że sprawy miło−
ści są podobne do spraw wiary? Jak uwierzyć
miłości?
Wiara i miłość ze sobą się łączą. Miłość rodzi
zaufanie, a zaufanie potrzebuje miłości. Św.
Paweł napisze, że „miłość jest największa”.
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– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W
1 listopada obchodziliśmy uroczystość Wszyst−
kich Świętych, 2 listopada natomiast — Uroczystość
Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tzw. Dzień Za−
duszny. Na obydwu trzcianeckich cmentarzach mo−
dliliśmy się w intencji tych wszystkich, którzy poprze−
dzili nas w drodze do Domu Ojca Niebieskiego.
Składamy serdeczne podziękowania młodzieży
klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych za upo−
rządkowanie cmentarza parafialnego przed Uroczy−
stością Wszystkich Świętych.
11 listopada obchodziliśmy 94 rocznicę odrodze−
nia się państwa polskiego po 123 latach niewoli —
Narodowe Święto Niepodległości. Trzcianeckie uro−
czystości rozpoczęły się o godz. 16.30 spotkaniem
pod krzyżem upamiętniającym powrót Ziemi Trzcia−
neckiej do Macierzy, odbudowanym i poświęconym
po zniszczeniach spowodowanych huraganem. Po
uroczystym przemarszu do kościoła o godz. 17.00
ks. proboszcz Kazimierz Przybycień MS celebrował
Mszę św. w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy
św. w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 odbyła
się okolicznościowa akademia, której część arty−
styczną przygotował Zespół Szkół Katolickich im. św.
Siostry Faustyny w Trzciance. Uczniowie szkoły pod−
stawowej i gimnazjum przedstawili monumentalny
spektakl obrazujący dzieje Polski.
19 listopada o godz. 16.00 w naszym kościele
została odprawiona Msza św. w intencji osób uzależ−
nionych. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszyst−
kich pozostających w szponach różnych nałogów.
22 listopada Kościół obchodzi liturgiczne wspo−
mnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patron−
ki śpiewu kościelnego. Z tej okazji w trzcianeckiej
sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lo−
katorsko−Własnościowej odbył się III Powiatowy
Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej Cecyliada 2012,
organizowany przez Zespół Szkół Katolickich
w Trzciance. Doroczna Cecyliada jest formą propa−
gowania pieśni i piosenek religijnych wśród najmłod−
szych parafian. Także w tym dniu o godz. 18.00
w naszym kościele została odprawiona Msza św.
w intencji organistów i chórzystów naszej parafii ubo−
gacających swoim talentem liturgię. Modlono się
zarówno za żyjących, jak i tych, którzy już odeszli do
Pana. W Mszy św. uczestniczył Chór Pasjonata, któ−
ry w ten sposób uczcił swoją patronkę.

23−24 listopada odbył się II Wojewódzki Kon−
kurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera
w Trzciance organizowany przez Młodzieżowy Dom
Kultury. Z okazji eliminacji Biblioteka Parafialna
zorganizowała wystawę utworów o ks. Piotrze Skar−
dze — patronie roku 2012, stoisko z książkami
oraz spotkanie dyskusyjne w oratorium z ks. prof.
Janem Kantym Pytlakiem — Prezesem Stowarzy−
szenia im. Romana Brandstaettera.
25 listopada przypadła Uroczystość Jezusa Chry−
stusa, Króla Wszechświata. W tym dniu trzcianec−
ka wspólnota Straży Honorowej obchodziła 55 rocz−
nicę powstania w naszej parafii. Wspominane
święto jest również ostatnią niedzielą roku litur−
gicznego.
1 grudnia w sobotę przed pierwszą niedzielą ad−
wentu członkowie wszystkich wspólnot działających
przy naszej parafii zebrali się o godz. 18.00 na Mszy
św., podczas której wszystkim grupom modlitew−
nym zostały wręczone świece, aby w ten sposób
podkreślić początek nowego roku liturgicznego.
Od 1 do 5 grudnia trwały w naszej parafii reko−
lekcje adwentowe. Słowo Boże, które głosił ks.
Jacek Gorzelany MS, poprowadziło nas przez cały
czas przygotowania się naszych serc na przyjście
Zbawiciela.
8 grudnia Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzo−
ne przez naszą parafialną Caritas zaprosiły wspól−
nie z Trzcianeckim Domem Kultury na II Jarmark
„Boże Narodzenie z Warsztatami”. W programie
znalazły się m.in. uroczyste zapalenie światełek na
choince przez wiceburmistrza burmistrza Trzcianki,
licytacja bombek malowanych przez dyrektorów trzcia−
neckich zakładów pracy, koncerty kolęd, giełda ozdób
świątecznych wykonywanych przez uczestników
warsztatów itp. Dochód z jarmarku zasili działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
13 grudnia obchodziliśmy 31 rocznicę wprowa−
dzenia stanu wojennego. O godz. 18 została odpra−
wiona uroczysta Msza św. w intencji poległych
w obronie wolnej i niepodległej Polski. Po Mszy św.
złożono znicze i kwiaty przed Krzyżem Misyjnym,
a następnie Biblioteka Parafialna zaprosiła wszyst−
kich chętnych do oratorium Domu Parafialnego na
seans filmowy Towarzysz generał idzie na wojnę
w reżyserii Roberta Kaczmarka i Grzegorza Brauna.
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SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE –
17 grudnia w sali kinowej trzcianeckiej Spół−
dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko−Własnościowej
odbyło się spotkanie świąteczne połączone z au−
kcją ozdób świątecznych zorganizowane przez
Zespół szkół Katolickich w Trzciance. Licytowa−
no misternie wykonane okolicznościowe przed−
mioty będące dziełem rąk uczniów oraz ich rodzi−

ców. Zebrane środki zostaną przeznaczone na
potrzeby szkoły.
23 grudnia przypadła pierwsza rocznica śmierci
pana Wacława Łukaszewicza, długoletniego ko−
ścielnego w naszym kościele parafialnym. Był to
człowiek legenda, który stał się symbolem głębo−
kiej wiary i trwania przy Chrystusie i Jego Kościele.
Piotr Syrotiak

Inauguracja roku liturgicznego

Konkurs im. Romana Brandstaettera

Fot.: Edwin Klessa

Narodowe Œwieto Niepodleg³oœci

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Dzieñ Zaduszny

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Wszystkich Œwiêtych

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Kiermasz parafialny

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Rekolekcje adwentowe

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Wspomnienie pana Wac³awa £ukaszewicza
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Oczekiwanie
Świat z drżeniem, a czasami
wręcz z przerażeniem spodziewa
się końca świata. My — chrześci−
janie, z radością i wiarą oczekuje−
my powrotu w chwale Jezusa Chry−
stusa, naszego Zbawiciela. Przy−
szedł On na świat w Betlejem jako
małe Dziecko, narodzone z Dziewicy Maryi, a będąc
dorosłym Człowiekiem, dał się pozbawić życia, aby−
śmy my — grzesznicy, mieli życie wieczne. Mesjasz
przez swoje zmartwychwstanie otworzył nam drogę
do nieba. Wierzymy w Jednorodzonego Syna Boże−
go i to właśnie pozwala nam przyjmować z ufnością
wszystkie wydarzenia naszego życia, choćby były nie−
kiedy bardzo bolesne. Bo nie możemy negować
nadziei wypływającej z Boskiej hojności, nawet gdy
tracimy wiarę w człowieka. Bóg oddał za nas swoje−
go Syna. Nie wahał się to uczynić, bowiem kocha
każde powołane przez siebie dziec−
ko. Jest Ojcem miłosiernym i zale−
ży Mu na każdym, a szczególnie
na tych, którzy Go odrzucają w swo−
jej głupocie, zarozumialstwie czy nie−
świadomości istnienia sacrum.
Wszechmogący każdemu daje
szansę powrotu do siebie, nawró−
cenia.
Uboga grota
Przeżywając święta Bożego Na−
rodzenia w gronie wspólnoty para−
fialnej, pamiętamy o tej prawdzie,
że choć Jezus Chrystus narodził się
w ubogiej grocie, to jest On jedy−
nym, który mógł wynagrodzić Ojcu
grzechy całego świata. Będąc Sy−
nem Boga, bez winy, bez plamy
grzechu pierworodnego, był w sta−
nie złożyć ofiarę niepowtarzalną, wy−
jątkową, ożywczą. Zawsze w per−
spektywie Narodzin Jezusa Chrystusa miejmy na
uwadze też to, co wydarzyło się w późniejszych eta−
pach Jego ewangelicznego życia oraz to, co zostało
zapowiedziane na koniec czasów. Dzieje Zbawienia
są historią rozciągniętą w czasie.
W trakcie Adwentu przygotowaliśmy nasze ser−
ca na przyjęcie Zbawiciela dzięki uczestnictwu
w rekolekcjach parafialnych, spowiedzi świętej

i poświęceniu czasu na osobiste
modlitwy i rozważania istoty zbaw−
czych tajemnic. Podczas paster−
ki odprawianej pod przewodnic−
twem księdza proboszcza Kazi−
mierza Przybycienia MS święto−
waliśmy i na nowo przeżywaliśmy
Boże Narodzenie. Ks. Bartosz Se−
ruga MS oraz ks. Grzegorz Szczygieł MS, zgodnie
ze zwyczajem mszy dla młodzieży, prowadzili dia−
log podczas homilii. Zaskoczeniem dla wszystkich
obecnych w kościele było to, że w tę rozmowę
włączył się jeden z uczestników świątecznej Eu−
charystii, kierując konkretne pytanie dotyczące na−
rodzin Chrystusa. Ciekawiło go bowiem to, co Pan
Bóg chciał nam powiedzieć przez to, że Jego Syn
narodził się w stajni, w żłobie, na co uzyskał odpo−
wiedź. Podczas homilii ks. Bartosz Seruga MS za−
znaczał: „Bóg chce nam pokazać, że człowieczeń−
stwo ma wartość. Człowiek jest
dla Boga naprawdę ważny. Nie
jest istotne, jaki ja jestem, co
mam, gdzie się urodziłem, bo dla
Boga to, co zrobił, było napraw−
dę warte tego przyjścia. Podjęcie
tego trudu dla Boga miało war−
tość, bo my jesteśmy dla Niego
wartością”.
Bóg z nami
Miejmy wiarę, że Ten, który
rodzi się w naszych sercach, przy−
gotował nam miejsce w Do−mu
Ojca. Niech miłość, jaką przyno−
si Emmanuel — Bóg z nami, roz−
szerza się jak ogień, rozpala ludz−
kie serca, pobudza do kochania
Boga i drugiego człowieka, ini−
cjowania przebaczenia, wprowa−
dzania miłosierdzia w naszej co−
dzienności. My wszyscy, obecni
podczas tej niezwykłej nocy w kościele wraz
z osobami pozostającymi w domach, przez modli−
twę mogliśmy jednoczyć się z wszystkimi ludźmi
przeżywającymi Tajemnicę Narodzenia Pańskiego.
Dziękowaliśmy Bogu za podarowanie nam Jego
Syna, który w kruchej postaci nieustannie przyno−
si radość i pokój na ziemię.
Piotr Starosta
Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Radoœæ
Bo¿ego
Narodzenia
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Zawsze mia³em
pragnienie pos³ugi misyjnej
Z ks. Krzysztofem Mikuszewskim MS,
proboszczem parafii
pw. Nawiedzenia Matki Bo¿ej
i gospodarzem Sanktuarium Matki Bo¿ej
Królowej Gór w Bozkovie w Czechach,
rozmawia ks. Bartosz Seruga MS
Jakie wspomnienia pozostały Księdzu z czasów
posługi w Trzciance?
Pierwsza parafia to jak pierwsza miłość. Mile
wspominam pierwsze kroki w pracy duszpaster−
skiej, współbraci i parafian. Poznałem inną men−
talność osób od tej, jaka jest na południu, skąd
pochodzę. Różnice pomagały mi radośnie przeży−
wać życie kapłańskie. Pamiętam wspaniałych na−
uczycieli w szkole. Miałem dobrych uczniów. Ta miła
atmosfera pozostaje mi głęboko w sercu. Jestem
wdzięczny za to.
Pozostaję w dobrym kontakcie z trzcianczana−
mi, w tym z niektórymi uczniami. Wielu z nich
przyjechało do Bozkova w Czechach. Dziś znam
więcej mieszkańców Trzcianki niż wtedy, gdy by−
łem w tej parafii.
Ówcześnie ważną rolę w moim życiu odgrywali
proboszcz ks. Andrzej Szklarski MS i wspólnota
zakonna. Dawali mi wsparcie, poczucie akcepta−

cji, bezpieczeństwa. Dobre słowo i rady starszych
kapłanów były nieocenione. Wspominam systema−
tyczność i wierność zmarłego kościelnego p. Wa−
cława Łukaszewicza i innych kapłanów i osób, dzięki
którym mogę mieć tak bogate wspomnienia.
Nie zapominam o grupach, które zostały mi przy−
dzielone. Wspominam ministrantów, ich pomysły,
wspólne wyjazdy, problemy i radości. Pamiętam
Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej na czele z p. Ja−
niną Lebiotkowską, jego zaangażowanie i modli−
twy. Jest to dla mnie cenny dar. Cierpliwość i zro−
zumienie ludzkich trudności posiadam dzięki pra−
cy kapelana w domu pomocy społecznej i szkole
specjalnej.
Kiedy Ksiądz zdecydował, że chce pracować
w Czechach?
Zawsze miałem pragnienie posługi misyjnej,
Jasna
Góra
myślałem o Brazylii. Życie ułożyło inny
scenariusz,
i tak było w Bożych planach. Pierwsze spotkanie
z Czechami było w czasie podroży na La Salette.
Tam doświadczyłem ich pomocy, gdy zepsuł się
nam samochód. Ks. Henryk Kuman MS przesyłał
mi modlitwy w języku czeskim, nie wierzyłem, że
się kiedyś przydadzą. Kiedy prowincjał saletynów
zaproponował mi posługę w Czechach, od razu się
zgodziłem.

Fot.: arch. parafia Bozkov
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W czym są podobne, a czym się różnią Czechy
i Polska?
Poznaję kulturę i tradycje narodu czeskiego.
Więcej rozumiem jego styl życia. Nie miałem trud−
ności z przestawieniem się na życie w innym kra−
ju. Początkowo wszystko było nowe, poznawałem
język czeski. Początkowo sądziłem, że rozumiem
Czechów, a to, co słyszałem, często miało od−
wrotne znaczenie. Dziś doceniam ich wyrozumia−
łość co do akceptacji moich błędów i braków języ−
kowych.
Czeska mentalność jest inna. Polacy charakte−
ryzują się otwarciem, gościnnością, ale narzekają
i zazdroszczą. Czesi są zamknięci, mają kompleks
małego państwa, za to okazują się być mniej za−
biegani o sprawy materialne, a z drugiej strony pre−
zentują słabą wiedzę religijną. Odznaczają się dobrą
znajomością historii i są uzdolnieni muzycznie.
W Czechach pracuje Ksiądz już 12 lat. Jak
wygląda tam posługa saletyna?
Saletyni głoszą orędzie Pięknej Pani. Ono wszę−
dzie jest niezmienne. Posługa w Czechach jest
podobna do tej w Polsce. Różnica tkwi w liczebno−
ści praktykujących: jest ich znacznie mniej niż
w Polsce. Ta sytuacja nakłada na księdza większą
odpowiedzialność za wierzących. W Polsce nie przy−
gotowywałem dorosłych do przyjęcia chrztu św. oraz
nieochrzczonych wraz z wierzącymi do sakramentu
małżeństwa.
W Bozkovie mamy dom zakonny i pielgrzymko−
wy. Jest on skromny, wymagający remontów. Dzię−
kuję mieszkańcom Trzcianki, którzy przyjeżdżają
pomagać w różnych pracach. Wielu ludzi przybywa
do nas w celach religijnych, turystycznych itp. Dla
znacznej części nieochrzczonych Czechów jest to
pierwsze spotkanie z kapłanem. Mają pytania i po−
trzebują rozmowy. Ważną rolę odgrywa nasze świa−
dectwo życia. Czesi widzą nas jako wspólnotę sale−
tynów. Mają do nas zaufanie. W ostatnich latach
sami się organizują i proszą o poświecenie sztan−
darów, np. wiejskich czy strażackich, zabiegają
o modlitwę za strażaków i msze ku czci św. Huber−
ta z obecnością myśliwców i trębaczy. To cieszy,
tym bardziej, że uczestniczą w tym nieochrzczeni.
Republika Czeska jest uważana za kraj zate−
izowany. Czy tak jest w rzeczywistości?
Statystyki dotyczące Kościoła czeskiego to po−
twierdzają. Jednak liczby nie świadczą o rzeczy−
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wistości, którą zna tylko Bóg. Człowiek jest
z natury wierzący. To potwierdza moje doświad−
czenie rozmów z nieochrzczonymi. Mogę powie−
dzieć, że nie spotkałem osoby, któraby powie−
działa, że w nic nie wierzy. Miejscowi traktują
wiarę wyłącznie jako rzeczywistość indywidualną.
Nie posiadają właściwego Polakom bogactwa wy−
chowania religijnego. W większości Czesi wzra−
stają w negatywnym świetle obrazu Kościoła, nie
doświadczają życia sakramentalnego i nauki mo−
dlitwy, nie znają Bożych przykazań. Nie możemy
się temu dziwić, skoro taki jest ich świat do−
świadczenia religijnego. Rodzi się pytanie: jak
im przybliżyć wiarę chrześcijańską?
Czy widzę owoce działalności Kościoła w Cze−
chach? Dostrzegam małe symptomy pozytywnych
zmian. Księża sieją ziarna wiary. Wierzę, że po la−
tach ktoś będzie zbierał te owoce wzrostu świado−
mości religijnej. Saletyni są już zapisani w historii
działalności na ziemi czeskiej. Widzialnym tego
dowodem jest chociażby odnotowane przez nas
jedno powołanie do życia w kapłaństwie. Musimy
się modlić o dalsze.
Zauważam trudności na polu wiary, ciągłe po−
szukiwania ludzi. Zastanawiam się, jak dotrzeć
z Ewangelią do nieochrzczonych, jak ich w niej za−
kochać, aby ją przyjęli w sercu i pielęgnowali po−
przez uczestnictwo w sakramentach świętych.
Co Ksiądz ceni w swojej obecnej pracy?
Cenię bogactwo ludzkiego dobra, wartość po−
mocy udzielanej w ramach wspólnoty, rolę prawdy
i każdego spotkanego człowieka oraz tajemnice
daru chrztu św.
W Trzciance był Ksiądz znany ze świetnej gry
w ping−ponga. Podobno ograł Ksiądz nawet pew−
nego proboszcza. Czy grywa Ksiądz nadal?
Gra w tenisa stołowego to już przeszłość,
a tych ogranych proboszczów było więcej, ale byli
też tacy, którzy ze mną wygrali. Teraz, praktycz−
nie biorąc, nie gram. Niekiedy uda mi się uczest−
niczyć w meczu ze znajomymi. Więcej gram
w siatkówkę z sąsiadami i piłkę nożną z ludźmi
młodymi. Traktuję to jako rekreację i możliwość
poznania nowych osób.
Z okazji Nowego Roku życzę redakcji
i wszystkim czytelnikom Bożego błogosławień−
stwa, daru wiary i dobroci na każdy dzień
ks. Krzysztof
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przywitały nas piękną po−
godą. Zwiedziliśmy wiele ko−
ściołów, bazylik, katedr i po−
znaliśmy życiorysy świętych
związanych z tymi miejscami,
o których wyczerpująco i bar−
dzo ciekawie opowiadał pan
Jerzy Kosiński.
Zobaczyliśmy w Padwie
bazylikę św. Antoniego,
w Asyżu zaś bazylikę św.
Franciszka i bazylikę św. Kla−
ry. W Loretto podwoje otwo−
rzyła przed nami bazylika Naj−
świętszej Maryi Panny. Wiel−
kim przeżyciem było ujrzenie
chusty z Cudownym Obliczem Chrystusa w Ma−
noppello. W San Giovanni Rotondo mogliśmy po−
modlić się przy grobie św. ojca Pio. Na słynnym
włoskim wzgórzu znajdującym się w Apeninach
Środkowych — na Monte Cassino, zwiedziliśmy
klasztor, uczestniczyliśmy we mszy św. i złożyli−
śmy kwiaty na cmentarzu żołnierzy polskich. Byli−
śmy także w Rzymie, a tam naszym oczom ukaza−
ły się Watykan, plac Nerona, Panteon, fontanna
di Trevi, Kapitol, Forum Romanum i Koloseum.
Jednak kulminacyjnym punktem pielgrzymki
było uczestnictwo w spotkaniu z papieżem Bene−
dyktem XVI na placu św. Piotra oraz zwiedzanie
Bazyliki św. Piotra połączone z modlitwą przy gro−
bie Ojca Świętego bł. Jana Pawła II. Naszym za−
chwytom nie było końca. Wszystkie z poznanych
miejsc miały w sobie piękno, niezwykłość i du−
chowy potencjał, a po każdej por−
cji takich wrażeń każdego dnia
czekały nas miły odpoczynek
i smaczny włoski posiłek w wy−
godnych hotelach, z pięknymi wi−
dokami, w miłym towarzystwie
współuczestników pielgrzymki.
Podróż ta była wspaniałą rodzinną
przygodą, której nigdy nie zapo−
mnimy.
Serdecznie pozdrawiamy ks.
Alfreda Piechotę MS i wszystkich
pozostałych uczestników piel−
grzymki do Włoch.
El¿bieta ¯danowicz

Podczas festynu parafialnego ku czci św. Jana
Chrzciciela w Trzciance w ubiegłym roku kupiłam
los proponowany w ramach loterii fantowej. Oka−
zał się on szczęśliwy. W związku z jego numerem
padła główna wygrana, czyli pielgrzymka do Włoch
zorganizowana dla dwóch osób, przygotowana
przez Duszpasterstwo Pielgrzymkowe La Salette
w Krakowie.
Swoim szczęściem postanowiłam podzielić się
z mężem i już wspólnie uzgodniliśmy, że po uisz−
czeniu dopłaty w podróż udadzą się z nami również
córki. Pielgrzymkę trwającą w dniach od 26 maja
do 4 czerwca 2012 r. zaczęliśmy od przyjazdu do
Krakowa, gdzie zostaliśmy ugoszczeni przez księ−
ży saletynów. Następnego dnia po porannej mszy
wyruszyliśmy wraz z naszym opiekunem duchowym
ks. Alfredem Piechotą MS, przewodnikiem piel−
grzymki panem Jerzym Kosińskim,
dwoma kierowcami i pozostałymi
uczestnikami w — jak się później
okazało — najwspanialszą podróż
naszego życia.
Zwiedziliśmy wiele pięknych
i ciekawych miejsc. W drodze do
Włoch zatrzymaliśmy się też
w sanktuariach w Austrii, m. in.
w Wiedniu. Droga na południe Eu−
ropy, mimo że daleka, upływała
nam szybko i przyjemnie. Czas
umilała nam wspólna modlitwa
i podziwianie krajobrazów zmie−
niających się za oknami. Włochy

Fot.: archiwum rodzinne
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Wokalne zmagania – Cecyliada 2012

Fot.: Krzysztof Felsmann

22 listopada br. w trzcianec−
kiej sali widowiskowej w Spół−
dzielni Mieszkaniowej Lokator−
sko−Własnościowej odbył się III
Powiatowy Konkurs Piosenki
Chrześcijańskiej Cecyliada
2012. Eliminacje są organizo−
wane przez Zespół Szkół Kato−
lickich. Charakter corocznych
przesłuchań ma na celu wyło−
nienie najlepszych wykonawców
w kategoriach indywidualnej
i zespołowej wśród klas I–III
oraz IV–VI szkoły podstawowej.
Wystąpienia wokalne stano−
wią formę kultywowania pieśni
i piosenek religijnych. Liczna grupa uczestników
przybyłych z różnych stron powiatu czarnkowsko−

Fot.: Krzysztof Felsmann

młodszych wykonawców na podium znaleźli się:
B II miejsce — Malwina Brodziak z Zespołu
Szkół Katolickich w Trzciance,
B III miejsce — Alicja Magdziarz ze Szkoły Pod−
stawowej nr 1 w Czarnkowie,
B wyróżnienie — Laura Handschke ze Szkoły
Podstawowej w Romanowie Dolnym.

trzcianeckiego skupiła się z racji wspomnienia
w tym dniu św. Cecylii Rzymianki, patronki muzy−
ki sakralnej.
Uczestnicy byli oceniani przez jury w składzie:
Helenę Paczkowską, Krystynę Pemperę i Joan−
nę Żylińską.
W przypadku solistów klas edukacji wcze−
snoszkolnej nie przyznano I miejsca. Z grona naj−

Jeśli chodzi o zespoły klas I–III, przyznano nastę−
pujące miejsca:
B I miejsce — dziewczęta ze Szkoły Podstawo−
wej nr 2 w Trzciance w składzie: Martyna La−
szuk, Beata Sosnowska, Weronika Szymczak,
Zuzanna Koźlarek, Klaudia Błaszkiewicz, Alek−
sandra Lewandowska, Patrycja Matkowska, Oli−
wia Pakos,
B II miejsce — uczniowie z Zespołu Szkół Kato−
lickich w Trzciance: Weronika Kajkowska, Oli−
wia Patyniak, Lidia Wojciechowska, Maciej Wi−
cher, Julia Dziamska, Julia Frycz,
B III miejsce — grupa z Zespołu Szkół Katolic−
kich w Trzciance: Dorota Urban, Joanna Bana−
sik, Michał Majchrzak, Zuzanna Patyniak, Sarah
Wijatkowska, Martyna Andrzejczak.
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B I miejsce — duet ze Szkoły Podstawowej
w Rychliku: Julia Jedlińska i Weronika Kroszel,
B II miejsce — dziewczęta ze Szkoły Podstawo−
wej w Rychliku: Julia Marecka i Marta Kenig,
B III miejsce — trio ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzciance: Aleksandra Sobczak, Wiktoria Kło−
sińska, Izabela Bieniek,
B wyróżnienie — zespół ze Szkoły Podstawowej
w Rychliku: Agata Janowska, Anna Kenig, Mar−
tyna Ziuziakowska,
B wyróżnienie — trio z Zespołu Szkół Katolic−
kich w Trzciance: Zbigniew Zakrzewski, Jakub
Rybarczyk, Konrad Grześ.

Wśród uczniów klas IV–VI zaś przyznano na−
stępujące nagrody. W kategorii solistów wytypo−
wano laureatów:
B grand prix — Aleksandra Purtak ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzciance
B I miejsce — Alicja Jęchorek ze Szkoły Podsta−
wowej nr 2 w Trzciance,
B II miejsce — Zuzanna Matz ze Szkoły Podsta−
wowej w Romanowie Dolnym,
B III miejsce — Julia Grela ze Szkoły Podstawo−
wej nr 2 w Trzciance,
B wyróżnienie — Agata Tomczak z Zespołu Szkół
Katolickich w Trzciance,
B wyróżnienie — Klaudia Janaszkiewicz ze Szkoły
Podstawowej w Siedlisku.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspa−
niałą atmosferę. Prezentacja umiejętności wo−
kalnych, promocja dziecięcych talentów przy jed−
noczesnym uwielbianiu Boga śpiewem, jakie
ujawniają się podczas Cecyliady, są ważnym zna−
kiem kultury religijnej wśród dzieci i młodzieży.

Wśród klas IV–VI wyróżniono zespoły, przy czym
jury dwukrotnie przyznało najwyższą lokatę w tej
kategorii, wskazując ex aequo:
B I miejsce — kwartet ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Czarnkowie: Rozalia Albin, Zofia Maszew−
ska, Weronika Tykfer, Maria Żyła,

Fot.: Krzysztof Felsmann

Fot.: Krzysztof Felsmann
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Historia pisma parafialnego
„A więc, moje dzieci, przekażcie to całemu mo−
jemu ludowi” — słowa te Matka Boża skierowała
w dniu 19 września 1846 r. do dwojga dzieci: 11−
letniego Maksymina Giraud i 15−letniej Melanii
Calvat. Wyraźny apel Maryi stanowił zwieńczenie
orędzia, które za pośrednictwem dzieci, a potem
następnych
pokoleń,
Piękna Pani
pragnęła
przekazać
całemu
światu. Gło−
szenie prze−
słania z La
Salette za−
częło przy−
bierać różne
formy. Po−
wstało Zgro−
madzenie
Misjonarzy
Matki Bożej
z La Salette
„Pos³aniec Matki Boskiej
(potoczna
Saletyñskiej” z 1949 r.
nazwa: sale−
tyni, skrócone oznaczenie: MS), wybudowano ba−
zylikę — sanktuarium na górze objawienia, rozwinął
się ruch pielgrzymkowy, podjęta została szeroko
zakrojona działalność duszpasterska i misyjna pro−
wadzona w duchu saletyńskim, powstały stowa−
rzyszenia zrzeszające czcicieli Matki Bożej z La Sa−
lette, zaczęto wydawać modlitewniki, broszury z ka−
zaniami, śpiewniki i w końcu pisma o tematyce
saletyńskiej.
Już w 1921 r. z inicjatywy ks. Michała Kolbucha
MS z okazji jubileuszu 75−lecia objawienia ukazał
się pierwszy numer dwumiesięcznika (wrzesień–
październik) „Posłaniec Matki Boskiej Saletyń−
skiej”. W latach 1926–1950, poza okresem wo−
jennym, gdy niemiecki okupant uniemożliwił wyda−
wanie tego pisma, „Posłaniec” redagowany był
w formie miesięcznika. Wznowienie pisma po
II wojnie światowej nastąpiło w 1946 r. Jednak
wydany w bardzo skromnej szacie graficznej, z du−

żym opóźnieniem, wrześniowy numer z 1950 r. za−
kończył powojenną publikację „Posłańca Matki Bo−
skiej Saletyń−
skiej”. Komu−
nistyczne wła−
dze, stosując
różnego ro−
dzaju szykany,
zmusiły do za−
niechania dal−
szego wyda−
wania pisma.
Po wielu nie−
udanych pró−
bach jego
wznowienia
dopiero upa−
dek reżimu
umożliwił re−
aktywację pi− Jeden z ostatnich numerów „Pos³añca
Matki Boskiej Saletyñskiej” z 1950 r.
sma pod nie−
co zmienionym tytułem „La Salette. Posłaniec Matki
Bożej Saletyńskiej”, oznaczonego kolejnym nume−
rem 237. Do dzisiaj ukazuje się ono regularnie co
dwa miesiące. Po milczeniu trwającym prawie pół
wieku dzieła tego podjął się zespół redakcyjny
z ks. Franciszkiem
Szklarskim MS na
czele.
Niezależnie od
rozprowadzane−
go „Posłańca”
w Trzciance w 1996
r. zrodziła się myśl
wydawania własne−
go lokalnego pi−
sma. Z okazji odpu−
stu parafialnego w
czerwcu tamtego
roku ukazał się nu−
mer specjalny zaty−
tułowany „Przyjaciel
św. Jana Chrzcicie−
la”. We wrześniu
1996 r. ukazała się „Przyjaciel” nr 1 z 1996 r.
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wydana w kolorze czterostronico−
ośmiu numerów, począwszy od
wa gazetka poświęcona jubile−
nr 3 (334) 2011, był ks. Paweł
uszowi objawienia w La Salette
Raczyński MS, który latem 2012
pod nieco zmienionym tytułem
r. przeszedł z naszej parafii do Kra−
„Przyjaciel” (nr 1). Jeszcze tego
kowa na stanowisko redaktora
samego roku ukazały się dwa ko−
naczelnego „Posłańca”. Od nu−
lejne numery tego tytułu: nr 2*
meru 5 (342) 2012 funkcję tę
w październiku i nr 2 w grudniu.
przejął ks. Bartosz Seruga MS.
We wszystkich tych pismach
Zachowana ciągłość tytułu pi−
w stopce zawarta była informa−
sma wychodzącego w latach
cja, że wydawcą i redaktorem
2000–2005 z wkładką o tym sa−
pisma jest Rada Parafialna.
mym tytule w piśmie „La Salet−
Po kilku latach przerwy z ini−
te. Posłaniec Matki Bożej Sale−
cjatywy ówczesnego proboszcza
tyńskiej” spowodowała wprowa−
ks. Zbigniewa Wala MS od kwiet−
dzenie numeracji narastającej.
nia 2000 r. zaczęło wychodzić pi−
Aktualny dodatek wznawia więc
smo „Światło z La Salette”.
numerację uwzględniającą
Ostatni numerowany egzemplarz Wznowiony „La Salette. Pos³aniec
wszystkie dotychczas wydane ty−
ukazał się w czerwcu 2004 r. pod Matki Bo¿ej Saletyñskiej” z 1995 r.
tuły i ma numer 1 (54) 2013.
nr. 6 (42). Wszystkie egzemplarze posiadały 16 stron,
Regionalne wkładki redagowane przez para−
z wyjątkiem nr. 1, 7 i 9, które miały stron 12. Dwa fie w Trzciance, Rzeszowie i Kobylance ożywiają
razy ukazał się numer podwójny (4/5 i 10/11). Tę pismo i czynią je bardziej atrakcyjnym dla lokal−
serię wydawniczą kończy w listopadzie 2005 r. nu− nej społeczności. Jeżeli to przekłada się na zwięk−
mer specjalny „Światła z La Salette” poświęcony szenie popularności „Posłańca” i powiększenie
jubileuszowi 60−lecia pobytu i pracy saletynów kręgu czytelników pisma propagującego przesła−
w Trzciance. Nie ma się więc czemu dziwić, że obję− nie Matki Bożej z La Salette, to jest to niewątpli−
tość pisma wzrosła do 24 stron, a całość wydruko− wie realizacja apelu, który Maksymin i Melania
wana została w kolorze, na papierze kredowym. We usłyszeli przed prawie 170 laty.
wszystkich 43 numerach, z wyjątkiem numeru spe−
Edwin Klessa
cjalnego, w stopce redakcyjnej czytamy, że pismo
redaguje ks. Zbigniew Wal MS — redaktor naczel−
ny, z zespołem.
Wydawane w latach 2000–2005 pismo stano−
wi dzisiaj bogate źródło informacji o życiu naszej
parafii. Można tam znaleźć stałą kronikę wydarzeń
parafialnych, wykazy udzielanych chrztów, ślubów
i pogrzebów, wywiady, opisy wspólnot parafialnych,
zapowiedzi wydawnicze, rozważania religijne, a na−
wet krzyżówki z nagrodami.
Po kilku latach zastoju w tej działalności ks.
Paweł Raczyński MS stworzył grupę redakcyjną, któ−
ra podjęła się przygotowywania materiału na po−
trzeby 16−stronicowej wkładki przeznaczonej do „La
Salette. Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”. Do−
datek ten ma nazwę wzorowaną na poprzedniej
serii wydawniczej „Światło z La Salette” z podtytu−
łem „Pismo Parafii pw. św. Jana Chrzciciela
„Œwiat³o z La Salette” z 2005 r.
w Trzciance”. Redaktorem naczelnym pierwszych
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Stajemy
wobec
siebie

Skąd się wzięło?
Obecnie trudno ustalić, ja−
kie były początki tradycji kolę−
dowania — wizyty duszpaster−
skiej. Pierwsze wzmianki
w tym zakresie dotyczą staro−
żytnego Rzymu. Głównie było
to związane ze świętem Obja−
wienia Pańskiego połączonym
z błogosławieństwem domów.
Niestety, przeznaczenie jedne−
go dnia na odwiedziny wszyst−
kich wiernych to za mało, dlatego kolędowanie
rozciągnęło się na czas przed− i poświąteczny.
W tradycji polskiej z okazji święta Trzech Króli
zachował się zwyczaj pisania na drzwiach domów
znaków „C+M+B” i oznaczenia bieżącego roku.
Zwykło się uważać w potocznym mniemaniu, że
te trzy litery odnoszą się do imion trzech króli.
Prawda jest jednak inna. Te symbole są skróce−
niem łacińskiego Christus Mansionem Benedi−
cat (Chrystus mieszkanie błogosławi).
Idea
W Kodeksie prawa kanonicznego czytamy: „Pra−
gnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz
powinien starać się poznawać wiernych powierzo−
nych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny,
uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w nie−
pokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu,
jak również — jeśli w czymś nie domagają — roz−
tropnie ich korygując” (kan. 529 § 1). To jeden
z obowiązków, jakim zostali
obłożeni kapłani, którzy pra−
cują w danych wspólnotach
parafialnych.
Kiedyś natknąłem się na
inne określenie dotyczące
kolędy, które bardziej do
mnie przemawia. Ojcowie
Kościoła zwykli mówić, że
każdy pasterz powinien
„cuchnąć owczarnią”. Tę wła−
śnie okazję daje wizyta dusz−
pasterska. Jest formą prze−
siąknięcia zapachem ow−
czarni — poznania proble−
mów lokalnej społeczności.

Co daje wizyta duszpaster−
ska? Czy jest potrzebna?
Nie ma powodów, żeby od−
wiedziny duszpasterskie trak−
tować jako kościelną wizyta−
cję czy kontrolę, którą należy
odbyć z zaciśniętymi zębami.
Obejmuje ona przede wszyst−
kim dziękczynienie za otrzyma−
ne łaski i prośbę o Boże bło−
gosławieństwo w nowym roku.
Kolęda jest oficjalną wizytą
duszpasterską, dlatego przyjęcie księdza w na−
szym domu jest wyrazem wiary i przywiązania do
Kościoła i swoich kapłanów. Biorąc pod uwagę
wielkość parafii i rotację mieszkańców, czasami
może to być jedyna okazja, żeby się poznać
i wymienić swoje spostrzeżenia. Odwołując się
do słów ojców Kościoła, warto zauważyć, że ko−
lęda daje możliwość obserwacji tego, jak rozwi−
ja się wiara w sercach parafian. Jako ksiądz
mogę zobaczyć, jak dorasta dziecko, które mia−
łem okazję ochrzcić, jak się czują małżonkowie,
którzy niedawno zawarli sakrament małżeństwa,
jak radzi sobie wdowa, która pochowała męża.
Podczas kolędy powstaje zaktualizowana lista cho−
rych, którzy są unieruchomieni w domach i mogą
liczyć na regularne przyjmowanie Ciała Chrystusa
właśnie w swoim mieszkaniu. Zgłaszają się też
nowi kandydaci na ministrantów. W trakcie wizyty
można udzielić informacji o istniejącym poradnic−
twie rodzinnym czy parafialnym Caritas, uświado−
mić możliwość stwierdzenia
nieważności sakramentu
małżeństwa lub zachęcić do
spowiedzi po 20 czy 40 la−
tach jej niepraktykowania.
Zupełnie inaczej odprawia
się Mszę św. czy sprawuje
inne sakramenty, kiedy wi−
dać znajome twarze i rodzi−
ny, które podzieliły się swo−
imi radościami i troskami.
Nie stajemy wobec siebie
jako anonimowy tłum. Jest
to zatem dobry i pożyteczny
czas dla obu stron.
ks. Bartosz Seruga MS

styczeń, luty 2013
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Patriotyzm dzisiaj
W styczniu mija 150 rocznica powstania stycz−
niowego. Co sprawiało, że Polacy przez dziesię−
ciolecia chwytali za broń przeciwko zaborcom? Jaka
siła nakazywała Rejtanowi rozdzierać szaty nad
zdradą polskiego sejmu, który w 1773 r. zatwier−
dził I rozbiór Polski? Skąd ks. Piotr Skarga czer−
pał natchnienie do swoich kazań? A wielu innych
zapomnianych bohaterów — jaka siła kierowała
ich działaniem?
Odpowiedź jest głęboko zakorzeniona w histo−
rii Polski: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Patrząc na
dziejową przeszłość narodu polskiego, myślimy o
tych wszystkich patriotach, dla których miłość do
Boga i Ojczyzny była największą wartością.
W książce ks. Józefa Jarzębowskiego pt. Jan
Jeziorański. Zapomniany bohater 1863 r. czyta−
my: „Tragizm dziejów Polski i gigantyczne zmaga−
nia jej Synów rodzą wspaniałe sylwetki ludzi, któ−
rych przykład powinien nam stale przyświecać, a
pamięć o nich winna być żywa i twórcza”. W przed−
wojennym podręczniku do języka polskiego można
przeczytać przepiękny wiersz o „wielkim Żołnierzu
Rzeczypospolitej, niestrudzonym bojowniku Jej
mocarstwowego stanowiska, który służył Ojczyź−
nie na lądzie, na wodzie i w powietrzu”:
Chcesz pójść ze mną? Pokażę tobie
na tym brzegu, co w dal spoziera,
krzyż kamienny na białym grobie
generała Orlicz−Dreszera.
Hej, nie było, nie było nad niego
dzielniejszego dowódcy i śmiałka,
gdy przewodził ułańskim szeregom
w pięknej służbie Pana Marszałka.

Błyszczą działa na polskich okrętach,
szumi fala i latem i w zimie.
Polskie morze będzie pamiętać
generał Dreszera imię.
Kochał Polskę potężną skrzydlatą,
wcześnie umarł, a żył tak pięknie!
Każdy Polak hołd składa mu za to,
gdy na grobie pod krzyżem uklęknie.
Jak dzisiaj — w czasach, w których decydują−
cy wpływ na wychowanie młodzieży mają media
— młodym ludziom, mówić o patriotyzmie, aby
nie kojarzył się tylko z postaciami z odległych lat,
ale także z aktywnym działaniem? A może zacząć
od drobnych rzeczy? Żyjmy w zgodzie z sąsiada−
mi, wywieszajmy flagi, pamiętajmy o rotmistrzu
Witoldzie Pileckim, Karolinie Lanckorońskiej, ks.
Jerzym Popiełuszce, nazaretance s. Izabeli Ma−
chowskiej i wielu innych wspaniałych postaciach.
Angażujmy młodzież w obchody rocznic państwo−
wych. Piękną inicjatywę podjęli mieszkańcy Po−
znania. Prof. Stanisław Mikołajczak — przewod−
niczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomni−
ka Wdzięczności, powiedział: „(…) Chcemy odbu−
dować pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ponieważ pragniemy przypomnieć, pod czyim pa−
tronatem Polacy wywalczyli niepodległość”. W Pile,
w budynku dworca kolejowego, wmurowano tabli−
cę poświęconą: „Wskrzesicielom Niepodległej
Polski, którzy przejeżdżali przez Piłę — Ignacemu
Paderewskiemu i Józefowi Piłsudskiemu”.
Podejmujmy szlachetne inicjatywy z nadzieją,
że będą one również inspiracją dla innych w na−
szej zagmatwanej rzeczywistości.

Jadwiga Witkowska
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