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W cieniu
Czarnohory
S¹ tacy ludzie, bez których nie
wyobra¿amy sobie naszego miasta.
Jednym z nich jest niew¹tpliwie
ks. Zbigniew Welter MS. Jubileusz
80 urodzin pozwoli nam nieco bli¿ej
poznaæ kap³ana.
Mój dom
był bardzo zwyczajnym i normalnym domem.
Rodzice pochodzili z Wielkopolski, ale ojciec jako
pracownik straży granicznej został skierowany do
pracy w powiecie stanisławowskim na Huculszczyź−
nie. Tam też sprowadził żonę i tam przyszła na świat
cała czwórka dzieci — ze mną na czele. Urodziłem
się więc i wychowałem w Żabiu w Karpatach
w cieniu Czarnohory. Rodzice byli pobożnymi i prak−
tykującymi katolikami, ale nie należeli do aktywi−
stów czy działaczy religijnych.
Moje dzieciństwo
mogę podzielić na trzy etapy. Pierwszy — to
wczesne, beztroskie dzieciństwo, z którego pamię−
tam niewiele, z wyjątkiem pierwszego dnia szkoły.
Mój 1 września był bowiem tym 1 września, w któ−
rym rozpoczęła się II wojna światowa. Wtedy też
rozpoczął się kolejny, wojenny etap mojego dzie−
ciństwa, trwający od jesieni 1939 r. do wiosny 1945
r. To był bardzo tragiczny czas. Ojciec — podoficer
straży granicznej — zmuszony był opuścić dom.
Uciekał do Rumunii. Mieliśmy mu towarzyszyć.
Wszyscy byliśmy już spakowani i siedzieliśmy na
ciężarówce. Od żydowskiej sąsiadki dostałem na
drogę torbę pełną jabłek. Lęk i niepewność prze−
pełniały nasze serca. Wówczas mama podjęła
trudną dla wszystkich decyzję i kazała nam zejść

z samochodu. Zrezygnowała z ucieczki. Wróciliśmy
do domu. Nastąpiła chwila tragicznego pożegna−
nia, która rozdzierała moje dziecięce serce. Kiedy
do kuchni wszedł umundurowany ojciec, przepeł−
niony smutkiem, bezsilnością i żalem rozstania,
rzuciłem mu pod nogi wszystkie jabłka, które poto−
czyły się po podłodze. Wówczas pełen spokoju oj−
ciec nie skarcił mnie ani mnie nie pocieszył, ale
oparł o ścianę karabin i kazał pozbierać jabłka.
Nie mogłem sobie z tym poradzić, bo papierowa
torba podarła się, kiedy rzuciłem nią o podłogę.
Mama podała mi miskę, do której włożyłem nie−
szczęsne owoce. Wtedy tata powiedział do mnie
słowa, która pamiętam do dziś: „Ty mnie tu teraz
zastąpisz”. Tak zapamiętałem ten dzień. Spotkali−
śmy się dopiero po sześciu latach w 1945 r.
W czasie wojny opiekowała się nami matka.
Bardzo dzielna kobieta. Utrzymywała nas, zara−
biając szyciem. Była jedyną krawcową w okolicy
i to uratowało nas przed wywózką Polaków na
Sybir. (A pierwszą wywózkę i ludzi stłoczonych
w kibitkach pamiętam dobrze.) Nazwisko We−
lter także nie wywoływało wśród tamtejszej lud−
ności ukraińskiej negatywnych skojarzeń. Ojciec,
pełniąc funkcję szefa kancelarii, nie był znanym
człowiekiem i nikogo do siebie nie zraził. W tym
czasie niemieckiej eksterminacji Żydów przeży−
łem też jako dziecko po raz pierwszy doświad−
czenie śmierci, kiedy to jeden z żołnierzy niemiec−
kich zastrzelił na moich oczach upośledzoną umy−
słowo Żydówkę Perlę.
W Żabiu przebywaliśmy do 1944 r. Kiedy mia−
łem 12 lat, a moja najmłodsza siostra pięć, zmu−
szeni byliśmy uciekać na Węgry przed morderstwa−
mi nacjonalistów ukraińskich dokonywanych na
ludności polskiej.

Ze sobą zabraliśmy drobiazgi. Każde z nas mia−
ło w ręku jedynie mały tobołek. Jaki bagaż mogło
udźwignąć pięcioletnie dziecko? Na Węgrzech byli−
śmy do grudnia 1944 r. I tu ciekawostka, bo w
Dunamoczu spotkałem ks. Stanisława Krzyworącz−
kę, który pełnił tam posługę kapelana dla uchodź−
ców. Służyłem mu nawet jako ministrant do mszy
świętej. Mieliśmy okazję porozmawiać o tym jako
księża misjonarze saletyni. Pod koniec grudnia
1944 r. zostaliśmy wywiezieni do Niemiec. W tym
czasie przebywaliśmy w kilku obozach. Były to obo−
zy pracy: Dessau, Aken, skąd alianci przewieźli nas
do obozów przejściowych Barver, Osnabrück. Stam−
tąd, pod koniec kwietnia 1946 r., rozpoczęliśmy
podróż do Polski. Przez kilka dni płynęliśmy z portu
w Lubece do Szczecina, a 3 maja byliśmy już
w Szczecinie. Ze Szczecina udaliśmy się do dziad−
ków — rodziców ojca — mieszkających w Swarzę−
dzu. Tam 4–5 maja spotkaliśmy się z ojcem.
Trzeci etap mojego dzieciństwa to pobyt w Re−
sku; czas od 1946 r. aż do matury, którą zdałem
w 1952 r. Właśnie tam w 1949 r. przybyli księża
misjonarze saletyni: ks. Władysław Szkarłat i ks.
Andrzej Skibiński.
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Moje powołanie
odkryłem bardzo wcześnie. Od bliskich wiem, że
w najwcześniejszych latach swojego życia deklaro−

wałem przynależność do dwóch profesji. Chciałem
być kominiarzem albo księdzem. Jednak, odkąd
pamiętam, wiedziałem, że zostanę kapłanem. Ba−
wiłem się w księdza. Odprawiałem msze, w których
uczestniczyły moje dwie młodsze siostry, a mama
przygotowała mi nawet mały ornat z papieru.
Kiedy w 1952 r. zdałem maturę, dokumenty zło−
żyłem w seminarium duchownym. Nie była to jed−
nak szkoła saletyńska. Pracujący w Resku ks. Jan
Tuleja namówił mnie, abym wstąpił do semina−
rium diecezjalnego. Nie miałem wówczas pojęcia,
że są i księża diecezjalni, i zakonni. Dlatego też
pierwsze kroki skierowałem do seminarium
w Gorzowie. Dopiero podczas wakacji, kiedy do
Reska przyjechał ks. Andrzej Skibiński i poinfor−
mował mnie, że czekają na mnie księża saletyni,
zaczęły się moje rozterki. Walka duchowa nie doty−
czyła więc wyboru kapłaństwa, ale drogi, którą
miałem do niego podążać. Do dziś nie wiem, dla−
czego — może dzięki modlitwie moich duchowych
opiekunów — dokonałem wyboru zgromadzenia
zakonnego. Jadąc na 24 i 25 sierpnia do dębo−
wieckiego klasztoru, nie wiedziałem nawet, że mie−
siąc wcześniej władze komunistyczne zabrały tam−
tejszy dom zakonny.
W Dębowcu spędziłem roczny nowicjat, a po−
tem rozpocząłem długie, a nawet bardzo długie
studia w Krakowie. Nauka nie przychodziła mi łatwo,
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a każdy egzamin okazywał się wielką trudnością.
Wynikało to z braku podstaw edukacyjnych, które
mógłbym zdobyć, chodząc do szkoły. Wojna zatrzy−
mała moją edukację już 1 września 1939 r. Do
szkoły wróciłem dopiero po wojnie w 1946 r. i to
od razu do klasy VI. Mimo ukończenia kolejnych
klas i zdaniu matury dało to znać o sobie podczas
studiów. Z podobnym problemem zmagało się wie−
lu młodych ludzi mojego pokolenia. Z tego też po−
wodu w roku 1957 przerwałem studia na dwa lata.
Tę przerwę spędziłem w Trzciance, pracując jako
katecheta świecki. Chcąc zostać księdzem, pod−
jąłem decyzję powrotu na uczelnię i od początku
zacząłem studia teologiczne. Wówczas też ks. Sta−
nisław Zawisza ponownie przyjął mnie do zakonu i
mimo siedmiu wcześniejszych lat złączonych z sa−
letyńskim zgromadzeniem oficjalnie jestem w nim
od 1959 r. Pomogli mi w tym ks. Jan Tuleja i ks.
Stanisław Zawisza. Wtedy już ukończyłem studia i
w 1964 r. otrzymałem święcenia kapłańskie.
Moje kapłaństwo
ma 48 lat. W tym czasie trzykrotnie byłem
w Dębowcu: przez pół roku jako neoprezbiter, przez
trzy lata jako wikary, a potem jako proboszcz. Pra−
cowałem też jako katecheta w Sobieszewie
i w Rzeszowie, a jako ekonom — w krakowskim
seminarium. Jednak największa część mojego ka−
płaństwa wiąże się z ziemią trzcianecką. Przez 27
lat pracowałem w Trzciance, a dwa i pół roku
w pobliskiej Kuźnicy Czarnkowskiej. W Trzciance
też przeszedłem wszystkie możliwe formy posługi
duszpasterskiej do bycia dziekanem włącznie.
Wszelkie wcześniejsze trudności i zmagania zwią−
zane ze studiami wynagrodził mi Pan Bóg w ka−
płaństwie. Od chwili otrzymania święceń kapłań−
skich nigdy nie miałem ani żadnych wątpliwości
co do swojego powołania, ani trudności w zacho−
waniu ślubów zakonnych.
Mój Chrystus
to realna, bardzo konkretna Osoba, która zadzi−
wia swoim spokojem. Sam nie lubię górnolotnych
słów; twardo stąpam po ziemi i dlatego imponuje
mi osobowość Jezusa. On — będąc przykładem
— nauczał, posługując się realistycznymi, dosto−
sowanymi do słuchaczy przykładami. W tym sta−
ram się Go naśladować.

Moje autorytety
to głównie księża saletyni: ks. Andrzej Skibiński
— myśliciel, filozof, człowiek wykształcony, władają−
cy kilkunastoma językami, który wpłynął na mnie
i na moje życie; ks. Jan Tuleja i ks. Stanisław Zawi−
sza, który doskonale potrafił ocenić człowieka. Au−
torytetem jest dla mnie także ojciec Mieczysław Al−
bert Krąpiec, ówczesny rektor KUL−u, pod którego
kierunkiem przez rok studiowałem filozofię u domi−
nikanów. Wielkie wrażenie zrobił też na mnie wtedy
profesor od teologii moralnej, którego nazwiska już
dziś nie pamiętam. Miałem też okazję uczestniczyć
w kilku wykładach Karola Wojtyły, pełniącego wów−
czas urząd biskupa sufragana. Charakterystyczne
dla niego było to, że natychmiast dostrzegał u słu−
chaczy brak zrozumienia przekazywanych przez nie−
go treści oraz brak gotowości do podjęcia dalszego
toku logiki wywodu i zaraz podejmował próbę poda−
nia tematu w inny, bardziej przystępny sposób. Obec−
nie cenię sobie arcybiskupa Józefa Michalika, z któ−
rym miałem okazję spotkać się jako proboszcz, pra−
cując w Trzciance. Ówczesny biskup J. Michalik wi−
zytował trzcianecką parafię i to z jego rąk otrzyma−
łem urząd dziekana. Wiele wspólnych przeżyć pozo−
stało w naszej pamięci i do dziś powraca we wspo−
mnieniach, budząc uśmiech.
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Moje pasje
zna każdy. Jedną jest fotografia, a drugą rowe−
rowe przejażdżki.
Pierwsza z nich zaczęła się podczas mojego
pobytu w Trzciance, w latach 1967–1973. Wtedy
spotkałem pana Stepuję, który zaszczepił we mnie
zamiłowanie do fotografii i to od niego kupiłem
swój pierwszy aparat fotograficzny. Jednak najwięk−
sza rewolucja w mojej przygodzie z fotografią na−
stąpiła w 2004 r., kiedy to — za niemieckie od−
szkodowanie — kupiłem cyfrowy aparat fotogra−
ficzny oraz komputer, za pomocą którego dokonu−
ję obróbki zdjęć. To moja nowa pasja.
Rowerem zainteresowałem się u wuja kowala
w Słowikowie koło Gniezna. Tam też sam uczyłem
się jeździć, jedną ręką utrzymując kierownicę,
a drugą trzymając się stodoły. Pasja rowerowa na−
rodziła się jednak późno i to z konkretnej potrzeby.
Podczas pracy w Sobieszewie w latach 1976–1978
pełniłem posługę kapelana sióstr zakonnych pro−
wadzących dom dla osób niepełnosprawnych, od−
legły od parafii o trzy kilometry. Aby podołać czaso−
wo ówczesnym obowiązkom, zmuszony byłem ku−
pić sobie rower. To był mój pierwszy rower. Udając
się na kolejną placówkę — do Rzeszowa — nie
zabrałem go jednak ze sobą. Kolejny kupiłem do−
piero po 13 latach i mam go do dziś. Od tego
czasu jeżdżę regularnie. Rocznie pokonuję na ro−
werze około 1400 kilometrów, dziennie od 20 do
30 kilometrów. To dla mnie forma przyjemnego
i aktywnego spędzania wolnego czasu, którego
mam obecnie w nadmiarze, oraz sposób na utrzy−
mywanie kondycji fizycznej. Tutejsza okolica przy−
wołuje także wspomnienia huculskich lasów,
wśród których się wychowałem.
Jednak przez wiele lat moją pasją była praca
z dziećmi. Lubiłem je uczyć. Dobrze czułem się zarów−
no w szkole, jak i w parafialnych punktach kateche−
tycznych. Podczas katechezy odpoczywałem. Sprawia−
ło mi to przyjemność i dawało dużą satysfakcję.
Moje podróże
odbywam najczęściej do sanktuariów. Na La
Salette, gdzie byłem czterokrotnie, lubię nocą sa−
motnie usiąść w miejscu zjawienia Matki Bożej
i wsłuchiwać się w dźwięczącą modlitwą ciszę.
W Lourdes urzekła mnie położona na wzgórzach
droga krzyżowa, a w Fatimie, rozważając słowa
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Maryi, z przejęciem wpatrywałem się w zakratowa−
ne, wypełnione płomieniami okno, do którego piel−
grzymi wrzucali resztki pozostałych po procesji
świec. Głęboko przeżyłem pielgrzymkę do Ziemi
Świętej. Odbyłem ją w towarzystwie mojej najmłod−
szej siostry, która sprawiła mi tak piękny prezent.
Największe wrażenie zrobiło na mnie spowite ciem−
nością miejsce modlitwy Jezusa w Getsemani
i nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w Ba−
zylice Narodów. Urzekła mnie Bazylika Narodzenia
w Betlejem, Bazylika Męki i Zmartwychwstania oraz
jej serce — grób Jezusa, i kościół „Pan zapłakał”,
z którego widać przepiękną panoramę Jerozolimy.
Interesującym przeżyciem była też dla mnie wizyty
w Yad Vashem, w pustelniach Qumran, egipskim
klasztorze św. Katarzyny — miejscu spotkania Moj−
żesza z Bogiem w ognistym krzewie, oraz Synaj.
Zwiedziłem Rzym, a podróżując z wolontariuszami
naszej biblioteki parafialnej, także Paryż, Luksem−
burg, Niemcy, Krym i Poczdam. Odwiedzam też
polskie sanktuaria maryjne. Przynajmniej raz w roku
staram się odwiedzić Częstochowską Madonnę
w jasnogórskim klasztorze. Byłem w Gietrzwałdzie,
Leżajsku, Licheniu, ale szczególne miejsce w moim
życiu zajmuje Dębowiec. To z nim wiążą się moje
osobiste i wzniosłe przeżycia. Tu szczególnie prze−
żywam czas rekolekcji, a procesja z lampionami
na zawsze wpisała się w moje serce. Bardzo bliski
jest mi również Kraków.
Moje marzenie
to jeszcze jedna podróż na La Salette. Innych
marzeń nie mam. Jestem spełnionym człowiekiem
i dobrze czuję się ze swoim życiem. Czasami sam
sobie zadaję pytanie, czy chcę do końca moich dni
pozostać w Trzciance. Nie wiem, czy chcę, ale jak do
tej pory nie widzę dla siebie lepszego miejsca.
Rozmowê z ks. Zbigniewem Welterem MS
przeprowadzi³a Anna JóŸwik.
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– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA
W kwietniu w naszym kościele parafialnym rozpo−
częła się, zapowiadana już wcześniej, renowacja
ławek. Prace potrwają mniej więcej do połowy lipca.
Parafianie, zgodnie z piątym przykazaniem kościel−
nym mówiącym o zobowiązaniu wiernych do dbałości
o potrzeby Kościoła, wspomagają go materialnie
w trosce, by nasza świątynia była coraz piękniejsza.
12 kwietnia po długiej i ciężkiej chorobie Pan
powołał do siebie s. Bogumiłę Lis FRM, przeło−
żoną trzcianeckiej wspólnoty sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi. Pogrzeb odbył się 16 kwietnia od
godz. 12.00. Na prośbę rodziny siostra została
pochowana w Czarnej Dąbrówce koło Bytowa.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość
wiekuista niechaj jej świeci. Amen.
Dzieci z naszej parafii przystąpiły do Pierwszej
Komunii Świętej. Tę uroczystość obchodzili ucznio−
wie poszczególnych szkół w wyznaczonych dniach:
6 maja – Szkoła Katolicka i Szkoła Podstawowa nr
3, 13 maja – Szkoła Podstawowa nr 2, 20 maja –
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, i 27 maja – Szko−
ła Podstawowa w Niekursku. Nie zapominajmy
o modlitwie w ich intencji, prosząc, aby Chrystus
umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.
9 maja ks. proboszcz Kazimierz Przybycień MS
obchodził jubileusz 25 lat kapłaństwa. Podczas
uroczystej Mszy św. rozpoczętej o godz. 18.00
modliliśmy się, wraz z jubilatem, o potrzebne łaski

Remont ³awek

Nowa
siostra
prze³o¿ona

na dalsze lata jego posługi kapłańskiej.
13 maja (Nowa Wieś), 20 maja (Trzcianka)
i 3 czerwca (Niekursko) dzieci przeżywały swoją
pierwszą rocznicę komunijną.
30 maja podczas uroczystej Mszy św. rozpoczę−
tej o godz. 16.00 ks. biskup Edward Dajczak udzielił
w naszej parafii uczniom klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych sakramentu bierzmowania.
31 maja na podwórzu plebanii naszej parafii
dzieci bawiły się na pikniku zorganizowanym przez
Caritas Trzcianka. Piknik został zorganizowany
w przededniu Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Uczestniczyło w nim ponad 80 dzieci uczęszczają−
cych do parafialnego ośrodka opiekuńczego Cichy
Kącik w Trzciance oraz świetlic środowiskowych
w Niekursku i Nowej Wsi.
7 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświęt−
szego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało). Od godz.
11.00 w parku 1 Maja została odprawiona uroczy−
sta Msza św. polowa, po której ulicami miasta
wyruszyła procesja eucharystyczna. Przejście zakoń−
czyło się w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej.
24 czerwca odbył się odpust parafialny ku czci
św. Jana Chrzciciela. Uroczystości towarzyszył festyn
parafialny zorganizowany przez Zespół Szkół Katolic−
kich. Za sprawą loterii fantowej, kiermaszu ciast,
występów i zabaw dla dzieci było miło i radośnie.
Piotr Syrotiak

Pogrzeb s. Bogumi³y

Z siostr¹
Katarzyn¹ Kaczmar FRM
rozmawia Aleksandra Mleczek.
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Pielgrzymka do Dêbowca

Bierzmowanie

Dzieñ Dziecka

25 lat kap³añstwa
ks. prob. K. Przybycieñ
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Pierwsza Komunia Œwiêta

Fot. wszystkie zdjęcia: ks. Zbigniew Welter MS

Festyn parafialny

Czy mogłaby siostra powiedzieć parę słów
o swojej rodzinie i parafii?
Do kościoła parafialnego miałam 3 km, lecz
ta odległość mi nie przeszkadzała w uczestni−
czeniu od wczesnych lat w życiu parafialnym.
Rodzice byli gorliwymi katolikami i nas wciągali
w życie Kościoła. Zaczęłam od sypania kwiatków
na Boże Ciało, rorat, gorzkich żalów, nieszporów,
drogi krzyżowej, a przede wszystkim nie opusz−
czałam niedzielnej Eucharystii. Proboszcz z rodzin−
nej parafii — ks. kanonik Franciszek Rozwód,
był częstym gościem w naszej rodzinie. Mam z
tym kapłanem dobry kontakt do dziś. Trzeba
dodać, że w 2011 r. ukończył on 100 lat! Jeśli
chodzi o moje rodzeństwo, było nas pięć sióstr.
Dwie siostry Bóg zawołał do siebie. Została mi
starsza i młodsza siostra. Pamiętają o mnie jako
o „średniej” i otaczają troską oraz modlitwą.
W jaki sposób odkryła siostra swoje powoła−
nie zakonne?
Od najmłodszych lat służyłam ludziom star−
szym: przez noszenie zakupów, opiekę, podpro−
wadzenie, rozmową itp., stąd myśląc o życiu za−
konnym, wybrałam takie zgromadzenie, które ma
w charyzmacie opiekę nad ludźmi chorymi
i starszymi.
Jaką posługę siostra pełniła ostatnio?
W 1974 r. ukończyłam w Poznaniu szkołę pie−
lęgniarską i przełożeni skierowali mnie do pracy
w Wieleniu, do Domu Pomocy Społecznej, gdzie
pracowałam do
maja 2012 r.
Co jest najtrud−
niejsze w opiece
nad chorymi?
Ciężka choroba
i niemożność po−
mocy podopiecz−
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nym. Zawsze starałam się, żeby być i modlić się
do końca, zachęcając także innych, by trwali na
modlitwie, aż do przejścia do Pana. Zawsze jed−
nak chorym towarzyszył ból i łzy.
Czy mogłaby siostra podzielić się najradośniej−
szym lub najbardziej zaskakującym wydarzeniem
w życiu?
Moją radością było i wciąż jest to, że praco−
wałam tyle lat z chorymi. Starałam się, by szcze−
gólnie w czas świąteczny chory czuł się dobrze.
Urozmaicałam spotkania w świetlicy śpiewem,
poczęstunkiem, rozmowami pełnymi wspomnień.
Choćby Nowy Rok był witany szampanem i za−
bawą, a wszyscy chorzy pełni nadziei składali no−
woroczne życzenia! Są to niepowtarzalne chwile!
Z młodszymi i sprawnymi podopiecznymi przez
wiele lat wyjeżdżałam na dwutygodniowy wypoczy−
nek do Świnoujścia. Planowałam im różne atrak−
cje: przejażdżka statkiem czy po mieście z prze−
wodnikiem, spacery do pobliskich Niemiec, zwie−
dzanie tamtejszego Ahlbecku oraz zakupy; wyciecz−
ki na plażę bądź przejście Aleją Gwiazd w Mię−
dzyzdrojach. Często głośno modliliśmy się na pla−
ży, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego
czy Różaniec; ludzie podchodzili i dołączali się do
wspólnej modlitwy. Cieszyłam się, że mogliśmy
innych zachęcić do uwielbienia Boga, wśród pięk−
na Jego stworzenia. Po takich wyjazdach pod−
opieczni liczyli dni do kolejnego wypadu.
Także wspominam zwykły, niedzielny spacer
po obiedzie, kiedy chorzy na wózkach lub o wła−
snych siłach mogli przejść, modląc się lub śpie−
wając pieśni maryjne. Pamiętam też ich pytania,
czy za tydzień także, pójdą na spacer. To takie
małe, ale zarazem wielkie powody do radości.
Widząc szczęście na ich twarzach, nie trzeba
chcieć większej nagrody!
Życzymy siły i potrzebnych łask w pełnieniu
posługi przełożonej w domu zakonnym w Trzcian−
Jasna Góra
ce. Dziękuję za rozmowę.
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Chór szkolny pod batut¹ Bartosza Œliwiñskiego

„Miłość buduje zgodę, a bez zgody miłości nie
masz” — słowa ks. Piotra Skargi SJ (1536–1612),
największego kaznodziei I Rzeczypospolitej, stały
się mottem XXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
zorganizowanego w dniach 22–29 kwietnia br.
Nawiązując do postaci ks. Piotra Skargi ogłoszo−
nego przez Sejm RP patronem roku 2012 (wspól−
nie z Januszem Korczakiem i Józefem Ignacym Kra−
szewskim), do Trzcianki zaproszony został ks. prof.
Kazimierz Panuś z Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie, autor książek o wielkich lu−
dziach Kościoła, m.in. o ks. P. Skardze.
Jak co roku, poszczególne punkty programu
odbywały się nie tylko na terenie parafii św. Jana
Chrzciciela i parafii Matki Bożej Saletyńskiej, ale
również w Bibliotece Publicznej, Młodzieżowym
Domu Kultury, Trzcianeckim Domu Kultury i Mu−
zeum Ziemi Nadnoteckiej.
W niedzielę — pierwszego dnia TKCh — na
Mszach św. w obydwu trzcianeckich parafiach
ks. prof. K. Panuś przedstawiał dzieła charyta−
tywne ks. Piotra Skargi. Również w tym dniu w
obydwu kościołach, uczniowie Zespołu Szkół
Katolickich oraz chór szkolny pod batutą Barto−
sza Śliwińskiego zaprezentowali przedstawienie
teatralne pt. Legenda o Krzyżu.
W poniedziałek ks. prof. Kazimierz Panuś spo−
tkał się z młodzieżą trzech szkół ponadgimna−
zjalnych i wygłosił prelekcję pt. „Tak was pogru−
chocze Pan Bóg, jako ten garniec...” — ks. Piotr
Skarga jako prorok — wizjoner. Po południu

XXIX Tydzieñ
Kultury
Chrzeœcijañskiej
w Trzciance
w Bibliotece Publicznej na spotkaniu z mieszkań−
cami Trzcianki prowadzący przedstawiał ks. Pio−
tra Skargę jako mistrza słowa mówionego. Te−
mat konferencji brzmiał Słowa jego jak pochod−
nia gorzały (Fabian Birkowski OP).
We wtorek w Domu Parafialnym w II rocznicę tra−
gedii smoleńskiej wyświetlony został film dokumen−
talny pt. List z Polski w reżyserii Mariusza Pilisa.
Następnego dnia w Młodzieżowym Domu Kul−
tury odbyło się spotkanie z poezją ks. Jana Twar−
dowskiego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza
pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Szadkow−
skiej. Ciekawym uzupełnieniem spotkania był
występ Małgorzaty Bratek−Gorzeńskiej, pieśniar−
ki i odtwórczyni poezji śpiewanej, laureatki wielu
ogólnopolskich festiwali, od lat współpracującej
z Biblioteką Parafialną. Małgorzata Bratek−Go−
rzeńska była również gościem muzycznym na
spotkaniu z ks. prof. K. Panusiem.

Wernisa¿ wystawy „Fundacja Prymasów Stanis³awa
i Krzysztofa Szembeków”

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

mierz Przybycień MS. Eucharystia kończy się w ciem−
ności. Zwyczajem tutejszym odprowadza się Figurę
Matki Bożej Płaczącej w procesji z lampionami
i śpiewem do sanktuarium.
Niedziela — dzień kulminacyjny — jest pięknie
i słonecznie, na placu przy sanktuarium stoi mnó−
stwo konfesjonałów, a w każdym z nich znajduje
się kapłan. Nikt z obecnych pragnących przystąpić
do sakramentu pojednania nie odszedł od niego
bez przebaczenia grzechów. Im bliżej godz. 10.00,
tym więcej ludzi gromadzi się na placu, gdzie spra−
wowana będzie eucharystia dziękczynna pod prze−
wodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza za dłu−
gotrwały proces, który zakończył się nadaniem
sanktuarium w Dębowcu tytułu bazyliki mniejszej.
Przepiękna uroczystość, bogactwo Słowa Bożego i
przyjęta komunia święta dopełniły całości. Zbioro−
wa i osobista modlitwa, i… czas powrotu do domu
do codzienności. Czym jest 700 km drogi, jeśli
Duch Boży jest z nami, a Matka Najświętsza ota−
cza opieką?
Odwiedziliśmy również miejscowy cmentarz,
gdzie znajduje się grobowiec misjonarzy saletynów.
Spoczywają wśród nich kapłani, którzy byli posłani
do naszej parafii w różnych latach. Spotkaliśmy tam
ks. kard. Stanisława Dziwisza. Dostąpiliśmy za−
szczytu osobistego przywitania się z człowiekiem
tak bliskim bł. Janowi Pawłowi II. Wspólna fotogra−
fia będzie dla nas drogą pamiątką. Mam nadzieję,
że nasza pielgrzymka do Dębowca, połączona
z wizytą w Często−
chowie i Krakowie,
mimo trudu podró−
ży pozostanie w na−
szych sercach jako
upragnione spotka−
nie z Jezusem Chry−
stusem oraz Jego
Matką Maryją i na−
szą Matką.
Uczestniczka
pielgrzymki
Czes³awa
Pluciñska

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Piątek 18 maja 2012 r. — 30−osobowa grupa
wiernych z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzcian−
ce z ks. Zbigniewem Welterem MS wyrusza do
Dębowca. Po modlitwie z prośbą o bezpieczną pod−
róż zapada cisza. Pielgrzymi odpoczywają po tru−
dach minionego dnia. Autobus ożywia się ok. godz.
5.30 na przedmieściach Częstochowy. Nie można
ominąć tego miejsca, bo jakże nie powitać naszej
Matki, nie pomodlić się i nie podziękować za jej
opiekę, wstawiennictwo i prosić, prosić… Tak wie−
le mamy próśb.
Następny etap naszej podróży to Kraków−Łagiew−
niki. Księża misjonarze saletyni zaprosili nas na
pyszny obiad w swoim seminarium duchownym przy
ul. Koszalińskiej. Dziękujemy za gościnę i wyru−
szamy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wie−
lu z nas było w tym miejscu już wiele lat temu.
Teraz nowa, okazała budowla robi wrażenie, lecz
dla mnie i wielu innych osób panująca tam atmos−
fera, cisza w „starym kościele” sprzyja skupieniu
i odczuwaniu bliskości z Jezusem Miłosiernym za
pośrednictwem św. s. Faustyny.
O godz. 15.30 wyruszamy znowu w drogę.
W czasie jazdy modlimy się, odmawiamy różaniec
i Litanię do Najświętszej Maryi Panny. W Dębowcu
wita nas serdecznie s. Iwona Józefiak oraz nasz ks.
proboszcz Kazimierz Przybycień MS, a także ks. Wie−
sław Węgrzyn MS, który zadbał o to, byśmy kolejnej
nocy nie spędzili w autokarze. Po krótkim odpoczyn−
ku i kolacji kłaniamy się Panu Jezusowi i Płaczącej
Pani z La Salette.
Odwiedzamy Figurę
Matki Płaczącej
i idziemy drogą krzy−
żową.
Od godz. 20.00
uczestniczymy w uro−
czystej mszy świętej,
którą celebrują mię−
dzy innymi księża,
którzy 25 lat temu
otrzymali święcenia
kapłańskie. Wśród
nich jest także nasz
ks. proboszcz Kazi−

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Pielgrzymka parafialna do Dêbowca

Światło z La Salette

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

skiej ks. Andrzej Żołyniak. W tym roku wyróżnie−
nie przyznano po raz pierwszy. Pośmiertnie otrzy−
mał je Wacław Łukaszewicz, długoletni kościel−
ny parafii św. Jana Chrzciciela, który służbę
w trzcianeckim kościele pełnił nieprzerwanie po−
nad 60 lat.
Ks. biskup Paweł Cieślik zwiedził wystawę prac
artystycznych o motywach religijnych, spotkał się
także z zespołem bibliotecznym, który od lat or−
ganizuje tygodnie kultury chrześcijańskiej.
Przez cały Tydzień w Domu Parafialnym parafii
św. Jana Chrzciciela czynna była wystawa pokon−
kursowa twórczości artystycznej o motywach re−
ligijnych. W bieżącym roku na konkurs wpłynęło
208 prac od 150 uczestników. Jury w składzie
ks. Kazimierz Przybycień MS, Elżbieta Wasyłyk,
Marian Boczkowski i Włodzimierz Ignasiński przy−
znało 44 wyróżnienia. Natomiast zwiedzający
przyznali Nagrodę Publiczności za rok 2011 na−
stępującym osobom: Mateuszowi Sikorskiemu
(w kategorii dziecięcej) i Janowi Pawlakowi (w
kategorii dorośli).
W Bibliotece Parafialnej na kiermaszach Książ−
ka za 1 zł i Tania książka można było zaopatrzyć
się w interesujące pozycje o treści religijnej, hi−
storycznej, socjologicznej oraz beletrystykę i lek−
tury szkolne.
Biblioteka Parafialna w Trzciance dziękuje
sponsorom i sympatykom za okazaną pomoc
w organizacji, a mieszkańcom miasta — za udział
w XXIX Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej.
Edwin Klessa

Zwiedzanie wystawy prac artystycznych przez ks. bpa Paw³a Cieœlika
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BIERZMOWANIE

Zespó³ Szkó³ Katolickich

Szko³a Podstawowa nr 3

Szko³a Podstawowa nr 2

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

W kolejnym dniu w sali Trzcianeckiego Domu
Kultury odbył się wernisaż wystawy ekslibrysów o
motywach religijnych Małe arcydzieła ze zbiorów
Tadeusza Łaszkiewicza, mieszkańca Trzcianki.
Z kolei w piątek w Muzeum Ziemi Nadnotec−
kiej w Trzciance odbył się wernisaż wystawy „Fun−
dacja Prymasów Stanisława i Krzysztofa Szem−
beków” — zbiory z Muzeum Archidiecezjalnego
w Gnieźnie. Eksponaty — szaty liturgiczne z XVII/
XVIII w., tj. ornaty, dalmatyki, kapy i mitry, zapre−
zentowała zebranym kustosz Muzeum Archidie−
cezjalnego w Gnieźnie s. Beata Ostrówka SAC.
Głębokich wzruszeń dostarczyło mieszkańcom
Trzcianki spotkanie z siostrami nazaretankami
z Nowogródka na Białorusi. Duża część miesz−
kańców naszego miasta to Polacy z Kresów
Wschodnich, których losy wojenne rzuciły do
Trzcianki, ale wciąż z sentymentem wspominają
„kraj lat dziecinnych”. Siostry Jeremia Kulikow−
ska i Nazaria Miklasz w piątek odbyły spotkania
z młodzieżą w dwóch trzcianeckich gimnazjach.
W sobotę po południu odbyło się spotkanie
sióstr z członkami Stowarzyszenia Rakowian.
Raków to obecnie miejscowość na Białorusi,
niedaleko Mińska, z której pochodzi wielu miesz−
kańców Trzcianki.
W niedzielę na wszystkich Mszach św. w oby−
dwu trzcianeckich parafiach siostry mówiły o pracy
sióstr nazaretanek na Białorusi i 11 błogosławio−
nych siostrach męczenniczkach z Nowogródka,
które zostały rozstrzelane przez Niemców w dniu
1 sierpnia 1943 r. Jeszcze wieczorem odbyło się
spotkanie z zakonnicami
w Domu Parafialnym.
Kulminacyjnym punktem
Tygodnia Kultury Chrześci−
jańskiej w Trzciance była
Msza św. w kościele św.
Jana Chrzciciela odprawia−
na przez ks. bpa Pawła Cie−
ślika z udziałem Chóru Pa−
sjonata. Podczas nabożeń−
stwa wręczono wyróżnienie
„Człowiek Wiary, Człowiek
Czynu 2011”. Pomysło−
dawcą oraz fundatorem wy−
różnienia był proboszcz pa−
rafii Matki Bożej Saletyń−
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26 maja br. w wigi−
lię Niedzieli Zesłania
Ducha Świętego –
jednego z najważniej−
szych świąt chrześci−
jańskich, dwie wspól−
noty modlitewne dzia−
łające w parafii pw.
św. Jana Chrzciciela
w Trzciance – Odno−
wa w Duchu Świętym
i Ruch Światło−Życie,
wraz ze swoimi mo−
deratorami: ks. Grze−
gorzem Szczygłem
MS oraz s. Moniką
Robak FRM, zaprosi−
ły wiernych na cało−
nocne czuwanie.
Dzień Zesłania Du−
cha Świętego, zwany
też Pięćdziesiątnicą, jest w chrześcijaństwie świętem
ruchomym i przypada po 49 dniach, tj. po upłynięciu
siedmiu tygodni, od Niedzieli Zmartwychwstania Pań−
skiego, a więc obejmuje również niedzielę. Sobotni
wieczór jest zatem bezpośrednim czasem oczekiwa−
nia na tę podniosłą uroczystość upamiętniającą praw−
dę, według której Bóg został objawiony w Starym Te−
stamencie, Syn Boży nauczał na Ziemi, a jego służbę
ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego, wcześniej
obiecanego przez Chrystusa. Moment darowania
Ducha Świętego uważa się za początek Kościoła.
Celem wspólnej modlitwy była chęć uproszenia
łask potrzebnych do efektywnej służby ewangeliza−
cyjnej i kościelnej. Spotkanie rozpoczęto nieszpo−
rami, zgodnie z tradycją, w czasie zachodu słońca.
Następnie do obecnych w świątyni wygłosił słowo
ks. Ryszard Kurasiewicz MS, uzmysławiając potrze−
bę otwarcia się na dary Ducha Świętego oraz pod−
jęcia świadomej decyzji zerwania z grzechem.
Hołd Bogu obecnemu w Najświętszym Sakra−
mencie oddano poprzez słowa uwielbienia. Dopeł−
nieniem tego była Eucharystia — żywy znak ofiary
Chrystusa złożonej na krzyżu, ukazanie dzieła zba−
wienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmar−
twychwstanie. Wyjątkowym tej nocy fragmentem
liturgii, jako odpowiedź na usłyszane Słowo Boże,
było zwracanie się do Boga, wyrażając błagania

całej wspólnoty, od−
noszące się do prze−
miany duchowej całe−
go świata, a opierały
się one na modlitwie
jednoczesnej. Czuć
było moc w żarliwych
prośbach o nawróce−
nie, zerwanie z grze−
chem i zwrócenie się
do Boga oraz zawie−
rzenia Jego miłości.
Wszystko to dokonu−
je się we wnętrzu
człowieka i stanowi
nieodzowny warunek
podjęcia i rozwoju for−
macji duchowej. Wy−
razem tego jest mo−
ralność chrześcijani−
na objawiająca się
w pozytywnym działaniu, zgodnym z wolą Pana, przy−
jęcie jego systemu wartości, a w ostatecznym efek−
cie upodobnienie się do niego wraz z gotowością
do złożenia ofiary z życia. Jest to także jedno z pod−
stawowych zadań wspólnot – gospodarzy wigilijne−
go wieczoru Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
Po Mszy Świętej, dla podkreślenia jedności,
zgromadzeni w kościele udali się na agape, pod−
czas której mogli sycić się radością płynącą ze
wspólnego przebywania i spożywania posiłku. Ko−
lejnym, ważnym elementem opisywanej nocy były
modlitwy wstawiennicze z udziałem kapłanów, sio−
stry zakonnej i świeckich. Potrzebujący umocnie−
nia duchowego lub uzdrowienia mieli możliwość
poddać się modlitwie bezpośredniej w jednej z czte−
rech grup uformowanych w świątyni.
O świcie przystąpiono do modlitw o wylanie cha−
ryzmatów Ducha Świętego. Darem nadrzędnym, ja−
kiego oczekują uczestnicy czuwania, jest umiejęt−
ność skutecznej ewangelizacji, czyli odkrywania przed
innymi i rozbudzania w nich potrzeby utworzenia no−
wej, głębokiej relacji z Bogiem oraz ujawniania Jego
obecności w osobistym życiu każdego człowieka.
„(…) z Jego »Pragnę» narodził Kościół się.
Zostawił nam swoje ciało, byśmy trwali w Nim –
uwielbiajmy je.”
Marzena Felsmann
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Domowe anio³y

Uwielbiamy Ciê,
Panie

Pomys³ stworzenia domowego hospicjum
zrodzi³ siê w sercach osób, które po œmierci m³odej kobiety postanowi³y rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ wspieraj¹c¹ osoby chore
i ich rodziny. Mia³o to miejsce w 1999 r.
Od tego czasu odby³o siê wiele szkoleñ,
spotkañ edukacyjnych, imprez integracyjnych oraz czuwañ modlitewnych, które
wp³ynê³y na rozwój tego dzie³a.

Duch Święty Jana Janika, ucznia klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance

O posługiwaniu w tej wspólnocie z Prezes Sto−
warzyszenia Hospicjum Trzcianka p. Bogumiłą
Żyźniewską rozmawia Aleksandra Juckiewicz.
A. J.: Kim są wolontariusze hospicyjni?
B. Ż.: Trzcianka ma to szczęście, że na jej
terenie działa wielu wolontariuszy. Są to osoby
bardzo młode dzielące się swoimi talentami pod−
czas organizacji różnych imprez, pomagające nie−
pełnosprawnym etc., także ludzie dojrzali oraz w
wieku starszym. W hospicjum posługują głów−
nie osoby dorosłe — 40 wolontariuszy, z czego
10 osób bezpośrednio działa w domach, gdyż
obcowanie z człowiekiem i jego bliskimi w tak
trudnym momencie, jakim jest umieranie, wy−
maga odpowiedzialności oraz dojrzałości. Do−
bry wolontariusz to człowiek, który potrafi spoj−
rzeć na drugiego człowieka mimo jego słabości,
a czasem i niepełnosprawności. To też człowiek,
który patrzy szerzej, poza samą chorobę, a więc
spogląda także na otoczenie chorego i jego ro−
dzinę. Działalność hospicjum wiąże się nie tylko
z zabiegami pielęgnacyjnymi i opieką fizyczną,
ale również opiera się na obecności dającej
wsparcie psychiczne i duchowe. Osoby, które
niosą chorym nadzieję do ich domów, robią to
zupełnie dobrowolnie i z potrzeby serca.
A.J.: Jak radzicie sobie z wszechobecną w
waszej posłudze śmiercią?
B.Ż.: Śmierć jest zawsze ogromnym przeży−
ciem. Większość z nas czerpie siły z Ewangelii i
relacji z Panem Bogiem. Wierzymy, że śmierć jest

początkiem nowego życia. Chorego zawierzamy
w pełni Bogu. Ogromną siłą jest również grupa,
która modli się za nas i w razie potrzeby bezpo−
średnio w domu chorego. Duże poczucie bezpie−
czeństwa również zapewnia nam kapelan ksiądz
Kazimierz Przybycień MS, który otacza nas mo−
dlitwą, posługuje sakramentami oraz odprawia
msze święte w domach chorych.
A.J.: Jak wygląda wasza działalność?
B.Ż.: Przede wszystkim skupiamy się na cho−
rym, udzielaniu mu pomocy i jego rodzinie. Pro−
wadzimy również bezpłatną wypożyczalnię sprzę−
tu medycznego dla chorych, organizujemy m.in.
coroczne festyny odbywające się po procesji
Bożego Ciała, z czego dochód umożliwia nam
zakup sprzętu dla naszych podopiecznych. Bar−
dzo chcielibyśmy móc roztoczyć opiekę nad ro−
dziną również po śmierci bliskiej osoby. Najwięk−
szym naszym marzeniem jest plan zbudowania
stacjonarnego hospicjum — kolejnego miejsca,
gdzie można będzie odkrywać, że życie ludzkie
ma sens, a godność człowieka do samego koń−
ca może być zachowana. Tam chory mógłby sko−
rzystać z profesjonalnej całodobowej opieki w
poczuciu komfortu i bezpieczeństwa.
A. J.: Czego można życzyć hospicjum?
B.Ż.: Żebyśmy byli grupą ludzi, którzy chcą po−
darowywać siebie innym, i żebyśmy zawsze mieli
w sercu pokorę i nie zrażali się, gdy się nam coś
nie uda. Działając wspólnie i z pomocą Boga,
możemy wiele, a zaufanie, jakim nas darzy społe−
czeństwo, jest dla nas wspaniałą zapłatą.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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Zielone szko³y
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Fot.: Kinga Streich
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nia 2 czerwca 2012 r. obchodziliśmy przed−
łużony Dzień Dziecka. Z tej okazji w trzcianeckiej
muszli koncertowej odbyły się po raz pierwszy kon−
certy zespołów Mitochondrium i znanego już trzcia−
neckiej publiczności „Daj spokój”.
Mitochondriom to nowy zespół, grający od paź−
dziernika 2011 r., w którego skład wchodzi: Alek−
sandra Juckiewicz – wokal, Adam Biniakowski –
bass, Piotrek Piechnik – gitara, Maciej Wilczyński
– klawisze, oraz Krzysztof Madejski – perkusja.
Drugi zespół to „Daj spokój”, którego wokalistą
jest ks. Grzegorz Szczygieł MS. Grupa powstała w
2008 r. w Krakowie. Mówią o sobie, że są zespo−
łem „prowokatolickim” i zwolennikami „ewangeli−
zacji totalnej”. W swoich piosenkach mówią o Bogu
w sposób rozumiany nawet przez ludzi niezwiąza−
nych z Kościołem.
Po kilkunastu minutach problemów technicznych
zespół Mitochondrium rozpoczął swój występ. Pu−
bliczność nie wiedziała, czego może się spodzie−
wać, lecz myślę, że nie była zaskoczona, a wręcz
zafascynowana nowym i całkiem innym niż zazwy−
czaj przekazem pięknych słów, autorskich piose−
nek zespołu, jak i coverów. Wsłuchując się w głos
wokalistki, można było przenieść się w świat ma−
rzeń oraz rozkoszować się jej barwą głosu. Myślę,
że swoich pierwszych fanów już mają, właśnie tu−
taj – w Trzciance. Z niecierpliwością czekamy na
pierwszą, debiutancką płytę.
W czasie przerwy między występami młodzież
ze wspólnoty oazy przygotowała wydarzenie. Jego
celem było przekazanie treści hasła, które brzmia−
ło: „Szuka Cię Pan B.(óg)!”.
Następnie swój koncert rozpoczął zespół „Daj
spokój”. Formacja porwała publiczność do tańca
i zabawy. Zespół nie musiał zachęcać do śpiewa−
nia, ponieważ wszyscy dobrze znali teksty utwo−
rów. Wraz z wokalistą podczas wykonywania pio−
senek pt. Ojcze niebieski i Confiteor mogliśmy na
chwilę udać się w głąb swojej duszy i wspólnie
pomodlić się. Myślę, że nie tylko mi, ale wielu in−
nym ludziom odpowiada taka forma ewangelizacji.
Niewątpliwie koncerty można uznać za bardzo
udane mimo niewysokiej temperatury otoczenia.
Bóg czuwał nad nami tego dnia, pozwolił, abyśmy
mogli sposób muzyczny podziękować za to, co nam
daje każdego dnia.
Marta Paszko

lipiec, sierpień 2012

Nauczyciele Zespołu Szkół Katolickich w Trzcian−
ce stawiają sobie za cel, aby uczniowie uczęszczający
do tej placówki zdobywali wiedzę i niezbędne umie−
jętności. Kładą także szczególny nacisk na kształto−
wanie osobowości duchowej dzieci i młodzieży. Okazją
ku temu są corocznie organizowane zielone szkoły.
W bieżącym roku szkolnym w dniach 15–18
maja uczniowie szkoły podstawowej podróżowali
szlakami Ziemi Kłodzkiej. Gimnazjaliści zaś w
dniach 21–24 maja zagościli w Warszawie. Przed−
stawiamy zapis wrażeń młodych podróżników.
Krzysztof Felsmann

15

Następnie pojechaliśmy do twierdzy kłodzkiej.
Zapoznaliśmy się z tym, jak się obsługiwało arma−
tę. Zobaczyliśmy tam mundur prusacki. Po zwie−
dzaniu górnej części twierdzy nadeszła kolej na
podziemne labirynty.
Julia Lisiak
uczennica klasy pi¹tej szko³y podstawowej

Zielona szko³a w Warszawie

Zielona szko³a na Ziemi K³odzkiej
We Wrocławiu zwiedziliśmy Panoramę Racławicką
oraz Stary Rynek i Ostrów Tumski. Tam oprócz ka−
tedry św. Jana Chrzciciela zobaczyliśmy też Most
Tumski zwany potocznie Mostem Miłości. Na nim
wszyscy oglądaliśmy kłódki i czytaliśmy wypisane
na nich imiona osób, które ślubowały sobie miłość.
Szymon Henszke
uczeñ klasy pi¹tej szko³y podstawowej
Gdy dotarliśmy na miejsce, tam już czekał na
nas przewodnik, który miał nas oprowadzić po
Osówce. Wszyscy musieli mieć kask. W podzie−
miach było bardzo zimno. Pan przewodnik opowia−
dał nam, jak to „podziemne miasto” powstało i co
się tam znajdowało. Po wyjściu z podziemia wszy−
scy byli przemarznięci.
Kolejnym punktem wycieczki była kopalnia wę−
gla w Nowej Rudzie. W kopalni wytłumaczono nam,
jak wyglądała praca górnika. Przejechaliśmy się
jedyną podziemną kolejką w Polsce. Zwiedzaliśmy
także muzeum o górnictwie.

Najpierw Traktem Królewskim powędrowaliśmy
do Pałacu Kultury i Nauki, aby tam wjechać na wie−
żę widokową. Stolica prezentowała się pięknie.
Z 30 piętra samochody i ludzie wyglądali jak małe
mrówki. Następnie poszliśmy zobaczyć Grób Nie−
znanego Żołnierza. Później udaliśmy się do Ogrodu
Saskiego. Znajdują się tam przepiękne fontanny.
Po zwiedzaniu Zamku Królewskiego pojechali−
śmy na cmentarz na Powązkach. To właśnie w tym
miejscu spoczywają wybitni Polacy. Była to wspa−
niała lekcja patriotyzmu. Po posiłku wybraliśmy się
zobaczyć Łazienki Królewskie. Przechadzały się tam
piękne pawie, które czarowały wszystkich swoimi
wielkimi ogonami.
Weronika Fr¹ckowiak
uczennica klasy drugiej gimnazjum
Nadszedł czas na zwiedzanie pałacu i ogrodu w
Wilanowie. Cudowna roślinność, piękne fontanny,
malownicze jezioro to krajobraz otaczający całą za−
chwycającą budowlę.
Paulina Miroszczenko
uczennica klasy drugiej gimnazjum
Wieczorem około godz. 21 pojechaliśmy oglą−
dać pokaz fontann. Był to cudowny widok, który
bardzo rozwinął moją wyobraźnię. Te kolory i kształty
to coś zachwycającego.
Weronika Fr¹ckowiak
uczennica klasy drugiej gimnazjum
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