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Kościół Święty

Nasze sprawy

Bogu na chwałę

Z życia szkoły

Kulturalnie

Uroda i zdrowie

Mamo, tato przeczytaj mi to 

Młode Mamy

W tym numerze

Z życia parafii

O tych, którzy odeszli

W krzywym zwierciadle

Sanctorum

Drodzy Czytelnicy,

Nadchodzą wakacje, czas odpoczynku. Każdy z nas potrzebuje raz na jakiś  
  czas oderwać się od wszystkiego, co wypełnia naszą codzienność.  

Potrzebuje chwil, w których może spojrzeć z dystansem na swoje życie. Jaki-
kolwiek sposób spędzania wolnego czasu uczy nas w pewien sposób pokory. 
Konieczność wyruszenia z domu, porzucenia codziennych wygód i zabrania 
ze sobą tylko tego, co najpotrzebniejsze, oraz korzystanie z gościnności in-
nych przypominają nam, że nasze życie na ziemi jest wędrówką i że jej cel jest 
jeszcze przed nami.

W przedwakacyjnym numerze tradycyjnie znajdziecie aktualne informacje 
  z życia parafii, z życia naszych szkół, a także ciekawostki związane z na-

szą okolicą. Przypomnimy, że najważniejszym, naszym zdaniem, wydarzeniem 
tegorocznych wakacji będą Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu. 
W naszej parafii od 20 do 25 lipca gościć będziemy młodzież z Ukrainy. 

Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, wielu niezapomnianych wakacyjnych  
  wrażeń i mamy nadzieję, że lektura wakacyjnej Dróżki będzie dla 

Was radością. Postarajmy się w tym wakacyjnym czasie realizować słowa  
św. Urszuli Ledóchowskiej: „Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone  
w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy  
złączonej z Bogiem, mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu 
się w ręce Ojca Niebieskiego, który karmi ptaki niebieskie, przyodziewa lilie 
polne i nigdy nie zapomina o tych, co Jemu bez granic ufają” i radujmy się 
sercem przepełnionym prawdą. 

Redakcja
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Kościół Święty

Życiorys Świętej Siostry Faustyny - cz.VII
Po drodze do Wilna Św. siostra 

Faustyna wstąpiła do Częstocho-
wy. Pierwszy raz mogła zobaczyć 
łaskami słynący obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem, przed nim słuchać 
tego, co ma jej do powiedzenia Ma-
ryja i w serdecznej rozmowie po-
wierzać Jej swoje sprawy. Wiele mi 
powiedziała Matka Boża - zapisała  
w Dzienniczku. Oddałam Jej swoje śluby  
wieczyste, czułam, że jestem Jej dziec-
kiem, a Ona mi Matką. Czas nie-
ubłaganie płynął, a Siostra Faustyna  
zatopiona w kontemplacji nie wie-
działa, że już sześć godzin jest na 
Jasnej Górze. Zaniepokojona przeło-
żona przysłała po nią siostrę, aby zja-
dła śniadanie i zdążyła na pociąg do 
Wilna.

To był jej drugi przyjazd do klasz-
toru Zgromadzenia na Anto-

kolu. Po krakowskich gmachach  
zabudowania klasztorne w Wilnie ro-
biły wrażenie „maleńkich chałupek”. 
Najuboższa była drewniana „dacza”, 
w której były trzy sypialnie sióstr,  
a z drugiej strony z osobnym wej-
ściem mieszkanie kapelana. Siostra 
Faustyna tym razem miała pracować 
w ogrodzie, choć nigdy wcześniej 
tego obowiązku nie pełniła i nie miała 
znajomości ogrodnictwa. Wolę Bożą 
przyjęła w duchu wiary, ufna, że Pan 
Jezus jej pomoże i pokieruje do ludzi, 
którzy doradzą: co i kiedy i jak trze-
ba zrobić, by w ogrodzie rosły piękne 
kwiaty, dorodne warzywa i owoce.

Nie to jednak było jej najwięk-
szym zmartwieniem, ale speł-

nienie misji, którą powierzał jej Jezus. 
Czekała na obiecanego kapłana i na  
możliwości spełniania woli Bożej 
związanej z namalowaniem obra-
zu Jezusa Miłosiernego. Nadszedł 
tydzień spowiedzi — relacjonuje  
w Dzienniczku - i ku mojej radości uj-
rzałam tego kapłana, którego już zna-
łam wpierw, zanim przyjechałam do 
Wilna. Znałam go w widzeniu. Wtem 
usłyszałam w duszy te słowa: «Oto 
wierny sługa Mój, on ci dopomoże 
spełnić wolę Moją tu na ziemi». Jednak 
nie dałam się mu poznać tak, jako 
życzył sobie Pan. I przez jakiś czas 
walczyłam z łaską. Kapłanem tym 

był ks. Michał Sopoćko, wykładowca 
teologii pastoralnej na wydziale teo-
logii Uniwersytetu Stefana Batorego 
oraz przedmiotów pedagogicznych 
na Wyższym Kursie Nauczyciel-
skim, ojciec duchowny w wileńskim  
seminarium diecezjalnym, spo-
wiednik wielu zgromadzeń, a wśród 
nich spowiednik tygodniowy sióstr  
w Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia na Antokolu. Także i on 
po pierwszych spotkaniach z Siostrą 
Faustyną przeżywał czas walki du-
chowej i chciał się usunąć od spowia-
dania tej niezwykłej penitentki. Już 
na początku oświadczyła mi - wspo-
minał ksiądz Sopoćko, że zna mię od 
dawna z jakiegoś widzenia, że mam 
być jej kierownikiem sumienia i muszę 
urzeczywistnić jakieś plany Boże, które 
mają być przez nią podane. Zlekcewa-
żyłem to jej opowiadanie i poddałem 
ją pewnej próbie, która spowodowała, 
że za pozwoleniem przełożonej Sio-
stra Faustyna zaczęła szukać innego 
spowiednika. Po jakimś czasie powró-
ciła do mnie i oświadczyła, że zniesie 
wszystko, ale ode mnie już nie odejdzie. 
Ksiądz Sopoćko jako doświadczo-
ny spowiednik i kierownik duchowy  
starał się najpierw poznać swą peni-
tentkę, by nie ulegać złudzeniom, halu-
cynacjom czy urojeniom, które mogą 
mieć swe źródło w ludzkiej naturze. 
Zasięgał więc rady przełożonej m. 
Ireny Krzyżanowskiej co do życia 
zakonnego Siostry Faustyny i prosił 
o zbadanie jej zdrowia psychicznego 
i fizycznego. Po otrzymaniu pod każ-
dym względem pochlebnych opinii 
i stwierdzeniu zdrowia psychiczne-
go przez dr Helenę Maciejewską, 
ks. Sopoćko jeszcze przez jakiś czas 
zajmował stanowisko wyczekujące, 
częściowo nie dowierzał, zastanawiał 
się, modlił i radził światłych kapła-
nów, zachowując pełną dyskrecję co 
do treści objawień i samej penitentki. 
W końcu, jak sam wyznał: Wiedziony 
raczej ciekawością, jaki to będzie ob-
raz, niż wiarą w prawdziwość widzeń 
Siostry Faustyny, postanowiłem przy-
stąpić do namalowania tego obrazu. 
Porozumiałem się z mieszkającym  
w jednym ze mną domu artystą  

malarzem Eugeniuszem Kazimirow-
skim, który się podjął za pewną sumę 
malowania, oraz z siostrą Przełożoną, 
która zezwoliła Siostrze Faustynie dwa 
razy na tydzień przychodzić do mala-
rza, by wskazać, jaki to ma być ten 
obraz.

Malowanie pierwszego obrazu 
 Jezusa Miłosiernego rozpo-

częto na początku stycznia 1934 roku  
w wielkiej dyskrecji. Ażeby nie zwra-
cać uwagi sióstr- napisała przełożona 
m. Irena Krzyżanowska -odnośnie 
wewnętrznych przeżyć Siostry Fau-
styny, w każdą sobotę w godzinach 
rannych chodziłam z nią na Mszę 
Świętą do Ostrej Bramy, a po Mszy 
Świętej wstępowałyśmy do artysty 
malarza, któremu Siostra Faustyna 
udzielała dokładnych informacji, jak 
powinien wymalować obraz miło-
siernego Pana Jezusa. Artysta ma-
larz usilnie starał się dostosować do 
wszystkich wymagań Siostry Fausty-
ny.

Malarskie odtwarzanie wizji, jaką 
 Siostra Faustyna miała trzy 

lata wcześniej w Płocku, nasuwało 
kilka zasadniczych pytań, które ks. 
Sopoćko stawiał Siostrze Faustynie, 
a ona w prostocie serca przedsta-
wiała je Jezusowi. Spojrzenie Moje  
z tego obrazu jest takie jako spojrzenie 
z krzyża - wyjaśniał Jezus - Te dwa 
promienie oznaczają krew i wodę: 
blady promień oznacza wodę, która 
usprawiedliwia dusze; czerwony pro-
mień oznacza krew, która jest życiem 
dusz... Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć 
będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedli-
wa ręka Boga. Wątpliwości budziła 
jeszcze treść podpisu. Ksiądz Sopoć-
ko prosił Siostrę Faustynę, by i o to 
zapytała Jezusa. Jezus mi przypomniał 
- zapisała w Dzienniczku -jako mi 
mówił pierwszy raz, to jest, że te trzy 
słowa muszą być uwidocznione. Słowa 
te są takie: «Jezu, ufam Tobie».

Opracowano na podstawie książki 
siostry M. Elżbiety Siepak „Dar Boga 
dla naszych czasów”
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ChWALCIE ŁąKI...

Maj. Najpiękniejszy miesiąc. 
 Wiosna w pełnym rozkwicie, 

świeża zieleń, wyczekiwane ciepło, 
urocze wieczory pełne kląskań sło-
wiczych, uwijania się ptasząt, czas 
rodzenia, wykluwania... Już w polu 
obsiane, wysadzone, zakończone 
główne prace. Teraz tylko plewienie, 
uprawki, wyglądanie plonów, oby 
najobfitszych. Boiska pełne dziatwy  
i młodzieży. Wszędzie kwiaty, w polu 
maki, rumianki; w ogródkach coś 
tam już okwitło, coś nowego zakwi-
ta. Zakwitły też kapliczki, przydrożne 
krzyże, a nawet i ten stary, pochylo-
ny już drewniany krzyż w polu został 
przyozdobiony – kwiatki, wstążeczki. 
„Chwalcie łąki umajone, góry, doliny 
zielone...”

CZEŚć MARyI...

W   kościołach, przy przydroż-
nych kapliczkach i krzyżach 

wieczorami gromadzą się czciciele 
Maryi by dla Niej zaśpiewać i litanię 
i wiele innych pieśni maryjnych, by 
wyrazić dla Niej uwielbienie, podzię-
kowania, prośby, swoje najgłębsze za-
wierzenia i troski, i by Jej powiedzieć 
„jestem przy Tobie, pamiętam, czu-
wam”. Nie sposób tutaj doszukiwać 
się i pytać dlaczego tak kochamy Mat-
kę Boga, ale i Matkę Kościoła i naszą 
Matkę. Jest naszą Matką – tylko tyle, 
ale i aż tak wiele.

MATKO COŚ U NAS TRON  
SOBIE OBRAŁA
By NAS WSPOMAGAć  
W ŻyCIA CZAS
SIENNICKA MATKO TyŚ NAS 
POKOChAŁA
I NIE OPUŚCISZ NIGDy NAS.

Wiele jest sanktuariów maryj-
nych na świecie i w Polsce, 

wiele miejsc kultu poczynając od 
Jasnej Góry aż do pobliskiego nam 
Wielgolasu. Jest też Matka Boża Sien-
nicka. Jeszcze nie sanktuarium, nie  

docelowe miejsce pielgrzymek, ale dla 
parafian to Ta nasza Siennicka Matka, 
do której się zwracamy, przed której 
wizerunkiem się modlimy, za przy-
czyną której upraszamy łaski, której 
powierzamy siebie i swoje sprawy. 
Warto pokrótce przypomnieć historię 
tego cudownego wizerunku i znacze-
nia, jakie w przeszłości posiadał.

Sięgnijmy do historii. Wizerunek 
 Matki Bożej Siennickiej czczony 

był od lat dwudziestych XVII wieku. 
Umieszczony w ołtarzu głównym 
dawnego drewnianego kościoła far-
nego (parafialnego), był najcenniej-
szym zabytkiem dla kultu religijnego 
i duchowego. Był to obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej – stylizowana ko-
pia, czyli nie dosłowna wierna kopia,  
a sporządzona na motywach cu-
downego Obrazu Jasnogórskiego. 
Opis cudownych łask otrzymanych 
przy tym siennickim obrazie opisał  
ks. Krzysztof Szatański, siennicki pro-
boszcz w latach 1747 – 1807 w książce 
„Gratiae M. B. V. Ad refungientibus 
in magine Sienniciensis Ecclesie”  
(Łaski otrzymane przez proszących 
Matkę Bożą we obrazie siennickie-
go kościoła). Niestety, ta książka 
zaginęła, a wiemy o niej z zapisów  
ks. Łukasza Janczaka. Po roku 1866  
/dokładnie 150 lat temu/ parafię prze-
niesiono do kościoła poklasztornego 
– po likwidacji przez władze carskie 
zakonu reformatów, później został 
też przeniesiony obraz Matki Bo-
żej Siennickiej. O tym wydarzeniu  
ks. Łukasz Janczak napisał: „W wiel-
kim ołtarzu był bardzo dawny obraz 
Najświętszej Maryi Panny, kopia ob-
razu częstochowskiego, dziś przenie-
siony do kościoła poklasztornego, 
wyreperowany i ozłocony kosztem  
ks. Romana Rembielińskiego, dziś pro-
boszcza kościoła Zbawiciela w War-
szawie. Ofiarujący się do tego obrazu 
cudów doznawali”.Ks. Łukasz Janczak  
w swoich artykułach wymienia po-
szczególne dary, wota, które zostały 
ofiarowane do siennickiego kościoła 
jako podziękowanie za otrzymane  

łaski. Obraz M.B. Siennickiej posiadał 
srebrną pozłacaną sukienkę i korony. 
Obraz spłonął w pożarze kościoła  
w 1944 roku.

Trudne lata odbudowy, troska  
 o dach nad głową w świątyni nie 

sprzyjały ani odtworzeniu wizerun-
ku, ani odnowieniu kultu Matki Bożej 
Siennickiej. Ale starsi nie zapominali, 
coraz głośniej mówili o cudownym 
obrazie, jego braku w świątyni. Pro-
boszczowie słyszeli „ Matka Boża ob-
raziła się na Siennicę i przeniosła do 
Wielgolasu”.

Kolejny etap dziejów wizerunku 
 M. B. Siennickiej rozpoczyna 

się 7 maja 1989 r. W tym dniu biskup 
Kazimierz Romaniuk poświęcił wier-
ną kopię obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Obraz umieszczono 
na czerwonym tle w solidnych dębo-
wych ramach. Niestety ten wizerunek 
nie przyjął się i nie odbierał dawne-
go kultu, nie był też nazywany Matką 
Bożą Siennicką.

Staraniem ks. Kazimierza Sokołow- 
 skiego w 2004 roku, na podstawie 

ustnych opisów, wspomnień najstar-
szych parafian ufundowano nowy ob-
raz nawiązujący do przedwojennego. 
Wykonał to dzieło malarz - kopista 
pan Edward Jarmusiewicz, a spon-
sorowała jedna rodzina z naszej pa-
rafii. Poświęcony dnia 20 listopada 
2004 r. od początku przyjął się jako 
wizerunek M. B. Siennickiej i tak po-
zostaje do dziś. Uroczystość poświę-
cenia zgromadziła wielu parafian, 
którzy przybyli by powitać, uczcić, 
modlić się i wypraszać potrzebne łaski  
u Świętej Patronki – Matki Bożej Sien-
nickiej. Matka powróciła do swojego 
siennickiego ludu. (więcej o historii 
M. B. Siennickiej można przeczytać 
na stronie internetowej parafia-sien-
nica, zakładka M. B. Siennicka.)

PATRONKO NASZA 
OPIEKUNKO SŁAWNA 

W maju,W ikonie, 

   a najlepiej W sercu - maryja
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Kościół Święty
W OPIECE SWOjEj 
DZIECI MIEj.
Ty NAM CUDAMI SŁyNIESZ 
Z DAWIEN DAWNA,
WyjEDNAć ŁASKI DLA NAS 
ChCIEj.

Właśnie data 20 lub 21 listopada 
jest dla siennickiej świątyni 

datą szczególną. Wtedy poświęcono 
zrekonstruowany obraz Matki Sien-
nickiej w 2004 roku, a jedenaście lat 
później poświęcono (2015) zrekon-
struowany ołtarz. Święto Ofiarowa-
nia NMP jest jednocześnie świętem 
odpustowym dla parafii, gdyż taki 
tytuł nosi świątynia siennicka. Tra-
dycyjnie jest to uroczystość cicha, bez  

straganów, z nabożeństwem odpra-
wianym wieczorem dla parafian, któ-
rzy czczą swoją Patronkę. Cóż wiemy 
o tym wydarzeniu z życia Najświęt-
szej Panienki?

Teksty kanoniczne Nowego Testa-
mentu mówią o Maryi w sposób 

bardzo powściągliwy: pochodziła 
z rodu Dawida, była krewną kapła-
na Zachariasza i jego żony Elżbiety, 
mieszkała w Nazarecie. Więcej mo-
żemy się dowiedzieć z Protoewangelii 
Jakuba (proto – pierwszy, początko-
wy, pierwotny) czyli pisma poprze-
dzającego 4 Ewangelie, a mówiącego 
o pochodzeniu i losach Maryi – córki 
Joachima i Anny. Tam znajdujemy 
następujący opis o poczęciu: I oto Jo-
achim powracał ze swymi trzodami, 
Anna, stojąc przy bramie, ujrzała go 
nadchodzącego, wybiegła naprze-
ciw i, rzucając się mu na szyję, rze-
kła: „TERAZ WIEM, ŻE PAN BÓG  

NAPEŁNIŁ MNIE SWYMI BŁOGO-
SŁAWIEŃSTWAMI: BYŁAM BO-
WIEM WDOWĄ, A NIE JESTEM 
JUŻ WDOWĄ, BYŁAM NIEPŁOD-
NA, A POCZĘŁAM W SWYM ŁO-
NIE”. Był to pierwszy dzień, kiedy 

Joachim spoczął w swym domu.
(Protoewangelia Jakuba IV, 4). O na-
rodzinach Maryi: W owym czasie 
wypełniły się jej miesiące. I miesiąca 
siódmego Anna porodziła. Zapyta-
ła położną: „Co wydałam na świat?” 
Położna odpowiedziała: „Dziewczyn-
kę”. Wówczas Anna zawołała: „DZIŚ 
DUSZA MOJA ZOSTAŁA WSŁA-
WIONA”. I położyła dziecię. A gdy 
wypełniły się dni oczyszczenia jej we-
dług prawa, Anna nakarmiła dziecię 
swe piersią i nadała mu imię Maryja 
(Protoewangelia Jakuba V,2).

Oofiarowaniu czytamy: A kiedy 
dziecię miało trzy lata, Joachim 

rzekł: „Zwołajcie córy Hebrajczyków 
wolne od zmazy. Niech każda z nich 
weźmie lampę zapaloną, która nie 
zgaśnie, aby dziewczynka nie obej-
rzała się wstecz i serce jej nie uwięzło 
poza świątynią pańską”. I tak postą-
piły, dopóki nie weszły do świątyni 
pańskiej. Kapłan przyjął Ją, ucałował  
i pobłogosławił, mówiąc: „PAN 
WSŁAWIŁ IMIĘ TWOJE PO 
WSZYSTKIE POKOLENIA. PRZEZ 
CIEBIE, GDY NADEJDZIE PEŁ-
NIA CZASÓW, PAN OBJAWI ZBA-
WIENIE SWE SYNOM  IZRAELA”.  
Kapłan posadził Maryję na trzecim 
stopniu ołtarza i Pan Bóg zlał na Nią 
swą łaskę. A Ona podniósłszy się za-
częła tańczyć i cały Dom Izraela umi-
łował Ją”./Protoewangelia Jakuba VII 
1,2,3/

MóDL SIę ZA NAMI...

Miesiące maj, sierpień, paździer- 
 nik oraz Adwent poświęcone 

są Maryi. Także w każdym miesiącu 
znajdziemy oddzielne święta Maryj-
ne. Tysiące sanktuariów Maryjnych 
rozrzucone są po całej Ziemi, milio-
ny wizerunków, obrazów zdobią ko-
ścioły, kapliczki, mieszkania... a Ona 
tylko jest jedna, jedyna Najświętsza 
Panienka – Matka Chrystusa i nasza 
Matka – Orędowniczka, Pośrednicz-
ka, Pocieszycielka. Módl się za nami...

Wartykule opierano się na wiadomościach 
podanych na stronie internetowej parafia-
-siennica – zakładka MB Siennicka oraz 
na wydawnictwie „Życie Matki Bożej  
w sztuce” 1990r., Wydawnictwa Artystycz-
ne i Filmowe, Warszawa.

R. Łubkowski
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Kiedy to się stało? Dlaczego wła- 
 śnie Maryja? Historia nie zna 

drugiej takiej czystej  
i pokornej duszy ludzkiej. 
Nasze serca nie poznają  
i nie przylgną do innego, 
tak pokornego serca. Ma-
ryja jest, użyję tego słowa, 
ewenementem oddania 
się drugiemu. Ona od-
dała się Bogu, zawierzy-
ła Mu całkowicie swoje 
życie. Przyjęła pokornie 
wszystko, co Bóg Jej dał 
-  niepokalanie grzechem, 
radość Wcielenia, cu-
downe narodziny Syna,  
dzieciństwo Jezusa, po 
współcierpienie na Kal-
warii, śmierć pierwo-
rodnego, uczestnictwo  
w tajemnicy Zmartwych-
wstania i Zesłania Ducha 
Świętego. Następnie, to 
właśnie Jej w opiekę Bóg 
powierzył ludzkość.

Przekazanie Maryi  
 jako Matki Miło-

sierdzia stało się jakby 
dwuetapowo. Pierwszy 
etap to było Jej pokor-
ne Fiat voluntas Tua (bądź wola 
Twoja). Przyjmując na siebie bycie 
Matką Syna Bożego, przyjęła Tego 
„(...) w którym Bóg objawił świa-
tu swoje Serce przepełnione miło-
ścią” (Jan Paweł II, Encyklika Dives 
in Misericordia). Stała się Matką  
Jezusa - Wcielonego Miłosierdzia.  
I wtedy też, nawiedzając Elżbietę  
powiedziała: miłosierdzie Jego  
z pokolenia na pokolenie (por. Łk 1, 
50) i całym sercem wyśpiewała Ma-
gnificat (Łk 1, 46-55). Przyjęła to 
posłannictwo. W sposób ukryty,  
pokorny biorąc udział w „mesjański  

posłannictwie swojego Syna,  
w szczególny sposób została powoła-

na do tego, ażeby przybliżać ludziom 
ową miłość, jaką On przyszedł im 
objawić” (Jan Paweł II, Encyklika 
Dives in Misericordia). Całe Jej życie 
było jednym wielkim doświadcze-
niem Miłosierdzia. Dodatkowo swo-
ją ofiarą serca, odkupiła swój udział  
w tym dziele. „Ofiara ta jest ściśle 
związana z krzyżem Jej Syna, u które-
go stóp wypadło Jej stanąć na Kalwa-
rii. Ofiara ta stanowi swoisty udział 
w tym objawieniu się miłosierdzia, 
czyli bezwzględnej wierności Boga 
dla swej miłości, dla Przymierza,  
jakie odwiecznie zamierzył,  

a w czasie zawarł z człowiekiem,  
z ludzkością - w tym objawieniu, któ-

re ostatecznie dokona-
ło się przez krzyż. Nikt 
tak jak Matka Ukrzy-
żowanego nie doświad-
czył tajemnicy krzyża, 
owego wstrząsającego 
spotkania transcendent-
nej Bożej sprawiedliwo-
ści z miłością, owego  
„pocałunku”, jakiego 
miłosierdzie udzieliło 
sprawiedliwości (por. Ps 
85 [84], 11). Nikt też tak 
jak Ona - Maryja - nie 
przyjął sercem owej ta-
jemnicy, Boskiego zaiste 
wymiaru Odkupienia, 
która dokonała się na 
Kalwarii poprzez śmierć 
Jej Syna wraz z ofiarą 
macierzyńskiego serca” 
(Jan Paweł II, Encyklika 
Dives in Misericordia).

Drugi etap miał  
 miejsce tuż przed 

dokonaniem się Zba-
wienia świata. Jezus za-
wierzył cały Kościół, 
całą ludzkość Maryi. 

Maryję zaś, jako Matkę, Wspomoż-
rzycielkę pozostawił nam. Pod krzy-
żem Maryja zrodziła mnie jako swoje 
dziecko. To Ona teraz swoją macie-
rzyńską miłością przytula do siebie 
wszystkich poszukujących miłości, 
czułości i troski. To poprzez Jej po-
średnictwo spływa na świat miło-
sierdzie Boga. Kto jak nie ukochana 
Matka potrafi wyjednać nam łaski? 
Jezus zaprasza nas do wtulenia się  
w Jej matczyne ramiona. Te, w które 
On sam - Bóg- Człowiek niejedno-
krotnie się chronił.

Olga Szydłowska

Mater Misericordiae -
Jestem nie tylko Królową nieba, ale i Matką Miłosierdzia i Matką twoją (Dz. 330)

O Niepokalana, Nieba i Ziemi Królowo. Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały 
porządek miłosierdzia powierzyć raczył... Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył... Fragment 
modlitwy św. Maksymiliana uzmysłowił mi, że to w jej sercu - w jej dłoniach jest Ogrom. Całość, można powie-
dzieć, planu Bożego dla świata. Dla mnie. Maryja bierze czynny udział w misji Odkupienia ludzkości. W Bożym 
planie Zbawienia.

Fot. Najbardziej znanym wizerunkiem Matki Miłosierdzia jest obraz wid-
niejący w Ostrej Bramie. Szczególny kult Matki Bożej Miłosierdzia odna-
leźć można w zgromadzeniu siostry Faustyny oraz w Jej "Dzienniczku". 
Chociażby Dz. 686, Dz. 449 i cytowany już Dz. 330
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Nasza Ojczyzna przygotowuje 
 się na przyjęcie gości na ŚDM  

z całego świata. Pomaga w tych  
organizacjach cały sztab wolontariu-
szy. Poprosiłam kilka osób, by przy-
bliżyły nam swoje przeżycia związane 
z tego typu przedsięwzięciami:

Kinga Gozdołek, wolontariusz  
 w parafii św. Kazimierza  

w Grzebowilku
„Wolontariat jest dla mnie jednym 
z ważniejszych i bardziej przydat-
nych doświadczeń w moim życiu. 
Czego możemy się nauczyć poprzez 
angażowanie się w dzia-
łalność charytatywną? 
Z pewnością odpowie-
dzialności, cierpliwości  
i odwagi. Zyskujemy 
więcej niż nam się wy-
daje. Moja, trwająca już 
kilka miesięcy, przygoda  
z wolontariatem pozwo-
liła mi poznać rzeszę 
wspaniałych młodych 
ludzi i odwiedzić wiele 
ciekawych miejsc. Wiem, 
że warto się udzielać,  
wyjść z tłumu, zacząć pomagać 
i dawać z siebie wszystko, co się 
da. Nie jest to łatwe, aczkolwiek 
to wspaniałe przeżycie. Kto był 
wolontariuszem, przyzna mi ra-
cję. Zauważyłam też, że wolonta-
riat uczy pracy w grupie i pomaga  
w kontaktach międzyludzkich. A by-
cie wolontariuszem w takim wyda-
rzeniu jak Światowe Dni Młodzieży, 
to prawdziwa radocha. Mogę włączyć 
się w dzieło, które zapoczątkował  
św. Jan Paweł II, a przez to świadczyć  
o Bogu. Ufam, że mimo gromadzą-
cych się trudności, poradzimy sobie  
z tym niełatwym zadaniem. Zaan-
gażowanie w pozytywne działania 
kształtuje nasze człowieczeństwo. 
Naprawdę warto pomagać”. 

Magdalena Koper, koordynator  
 wolontariuszy diecezjalnych 

ŚDM Archidiecezji Lubelskiej
„Już w ostatnim tygodniu lipca  
w Krakowie będą odbywać się Świato-
we Dni Młodzieży. Wcześniej do na-
szej diecezji przyjedzie 6 tys. młodych 
ludzi z zagranicy. W tym momencie 
mamy już zgłoszone 3,5 tys. osób  
w grupach z Francji, Belgii, Włoch, 
Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii  
i innych krajów. Przygotowania 
do Dni w Diecezjach idą pełną 
parą. Większość parafii ma już go-

towy program pobytu dla gości,  
a w sztabie diecezjalnym wrze praca 
promocyjna, tłumaczenia tekstów 
potrzebnych „na już” i na lipiec, 
trwają także przygotowania duchowe 
i modlitwa za ŚDM. Wolontariusze 
są obecni na wszystkich większych 
wydarzeniach w naszej diecezji i po-
szczególnych parafiach, pakują bran-
soletki promocyjne, roznoszą ulotki, 
przyklejają plakaty… Pracy jest coraz 
więcej, a czasu coraz mniej. A jednak 
mimo tej presji, wielu z nas w przy-
gotowaniach do ŚDM odkrywa swoje 
powołanie i talenty oraz otrzymu-
je liczne dary duchowe, które mają 
służyć temu dziełu. Widać, że jest to 
dzieło Boże. Zapraszamy do wspólnej 
pracy i modlitwy! ”

Marianna Mucha, koordynator   
 wolontariuszy diecezjalnych 

ŚDM Diecezji Toruńskiej
„Praca przy organizacji Światowych 
Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej 
to fascynujące zajęcie! Już teraz, choć 
ŚDM dopiero przed nami, dało mi to 
możliwość poznania wielu młodych 
ludzi z Polski i świata, pełnych wiary 
i energii do działania. Odwiedził nas 
np. ksiądz Pedro z Gabonu, dzieląc się 
trudnym doświadczeniem Kościoła 
w pełnej biedy i konfliktów środko-
wej Afryce, który przyjedzie do nas 

ze swoją młodzieżą w lipcu, 
przed Dniami w Krako-
wie. Wspaniale jest też 
obserwować, jak idea 
ŚDM rozpala serca na-
szej polskiej młodzieży 
- w diecezji toruńskiej  
w związku z przygoto-
waniami do ŚDM po-
wstało wiele wspólnot 
oraz grup wolontariu-
szy, które razem modlą 
się i przygotowują na 
nadchodzące wyda-

rzenia. Ich pomysłowość i zapał są 
niesamowite - organizują warsztaty  
muzyczne, wieczory modlitwy, zbiór-
ki pieniędzy, odwiedziny u chorych 
czy w szkołach i parafiach by opowia-
dać o ŚDM. Dzieje się naprawdę dużo 
dobra, i bardzo się cieszę, że mogę  
w tym czynnie uczestniczyć!”

Nie każdy z nas może być wolon-
tariuszem, ale każdy z nas może 

pomóc... ofiarować modlitwę w in-
tencji ŚDM, przyjąć gości pod swój 
dach, lub pomóc sąsiadowi, który 
przyjmuje pielgrzymów. Każdy z nas 
może również wesprzeć akcję: Bilet 
Dla Brata (BDB). Pamiętaj: jeszcze 
dziś możesz pomóc!”

Maria Śmiech

Światowe Dni Młodzieży
Przygotowania do ŚDM

Fot. Marianna Mucha z ks. Pedro 



8

DRÓŻKA NR 28 czerwiec 2016 Kościół Święty

Dzieje narodu, to dzieje jednos- 
 tek i wydarzeń. Jednostki wy-

bitne i nieprzeciętne lub zupełnie 
(nie)przypadkowo pojawiające się  
w danym miejscu i czasie. Wydarze-
nia drobne na pozór nic nie znaczące 
i te o wielkim znaczeniu dla kraju lub 
nawet całego kontynentu. Historyk 
stoi przed nie lada wyzwaniem gdy 
chce wymienić najbardziej wpływowe 
daty w historii Polski. Nauka zwykle 
„kłóci się” z wiarą, co tak naprawdę 
jest prawie zawsze nie potrzebne. Bo-
wiem ta druga nigdy nie wyklucza 
pierwszej. Przez ponad tysiąc lat dzie-
jów naszego kraju ileż to wydarzeń  
i konkretnych osób miało wpływ na 
losy milionów. Zawsze znajdziemy  
w tych wydarzeniach i osobach „pa-
lec boży”, który rzeczywiście kierował 
i kieruje losami narodów. Nie można 
oddzielić historii Kościoła od historii 
Polski. Trudno też jest opisać wpływ 
chrześcijaństwa na losy naszego kra-
ju. Poniżej postaram się choć ogólnie 
nakreślić jakie duży wpływ na losy 
kraju ma chrześcijaństwo i jak nie-
ustannie czuwa nad naszą Ojczyzną 
„palec boży”. 

Nie byłoby tego artykułu i nie by- 
 łoby tysiącletniej historii pań-

stwa gdyby nie rok 966. Mieszko I 
przyjmuje chrzest w wierze Kościoła 
rzymskiego. Zaprosił na tereny pol-
ski całe dobrodziejstwo chrześcijań-
skiego zachodu. Chociażby dobro 
słowa pisanego i szkół kolegiackich, 
katedralnych i parafialnych. Już od 
1110 r. katedra biskupia na Wawelu 
dysponowała pokaźną biblioteką, co 
stanowiło podstawy do nauczania.  
W pierwszych wiekach panowania 
religii chrześcijańskiej w Polsce przy-
byli mnisi, którzy byli odpowiedzialni 
za budowanie tożsamości narodowej. 
Benedyktyni, cystersi, dominikanie, 
franciszkanie, paulini, później jezu-
ici. To zakony kościoła rzymskiego 
wpływały na rozwój państwa w szkol-
nictwie, kulturze i gospodarce. To  

duchowieństwo od ufundowania 
Akademii Krakowskiej kształciło 
przyszłe pokolenia. W 1400r. uni-
wersytet odnowiła Jadwiga- przyszła 
święta Kościoła, ta, która wcześniej 
znacznie przyczyniła się do chrztu 
Litwy. W ogóle czas panowania Ja-
giellonów to w wielkim skrócie roz-
kwit ówczesnej Rzeczpospolitej, która 
nawraca Litwę, pokonuje brawurowo 
Zakon Krzyżacki i rozwija się we 
wszystkich dziedzinach. 

Gdy w krytycznej sytuacji wyda- 
 je się, że państwo ma obrócić 

się w ruinę, ojcowie na Jasnej Górze 
wymodlili cudowną obronę klasztoru 
w 1655 r., a rok później król Jan Ka-
zimierz ślubował we Lwowie Matce 
Przenajświętszej wierność, powie-
rzając Jej opiece cały kraj. Trudne  
i skomplikowane dzieje Polski królów 
elekcyjnych to czas wewnętrznych 
konfliktów, oświecenia i tolerancji 
religijnej. Dokładnie studiując ten 
czas w dziejach, można zauważyć, 
że „odejście” elit rządzących od mo-
ralności chrześcijańskiej nigdy nie 
miało pozytywnych skutków. W cza-
sie rozbiorów, powstań i zrywów nie-
podległościowych to głównie Kościół 
wspierał rodaków, którzy walczyli  
o zachowanie tożsamości – m.in. 
języka i kultury. Chrześcijańscy du-
chowni i świeccy tworzyli katolic-
kie stowarzyszenia i pracowali nad 
przetrwaniem zakonów ukrytych 
przed zaborcami. W 1920 r. wier-
ni wymodlili cud zwycięstwa nad  
bolszewizmem, by cieszyć się rozwi-
jającą wolną Ojczyzną. W struktu-
rach Polski niepodległej zrodził się 
Caritas. Ogólnopolska organizacja 
charytatywna, która zrzeszając do-
broczynne inicjatywy, działa od 1926 
roku. Do dnia dzisiejszego, jest prawą 
ręką Kościoła jeśli chodzi o pomoc 
potrzebującym. W 1931 r. rozpoczy-
na się dzieło szerzenia prawdy o Bo-
żym Miłosierdziu poprzez s. Fausty-
nę Kowalską. Podczas okrucieństwa  

drugiej wojny światowej dla nieba na-
rodzili się Maksymilian Maria Kolbe 
i Teresa Benedykta Stein, święta pa-
tronka Europy. Trudny czas PRL to 
dla Kościoła walka z ideologią komu-
nizmu o rząd dusz. Poprzez uroczy-
ste obchody millenium chrztu Polski  
w 1966r. poprzedzone wielką nowen-
ną narodu, wierni odczuwali oparcie 
w walce z ateistycznym reżimem. 
Kiedy kardynałowie wybrali kard. 
Karola Wojtyłę na papieża w 1978r. 
walka o niepodległość stała się re-
alnym doświadczeniem milionów 
Polaków. W latach 80 ubiegłego stu-
lecia odważni księża m. in. ks. Jerzy 
Popiełuszko weszli w ateistyczne śro-
dowiska robotnicze i nauczali, że nie 
trzysta procent wypracowanej normy 
jest w życiu najważniejsze. 

2016r. i Światowe Dni Młodzieży  
 w Krakowie, to dalszy ciąg 

historii Kościoła, która jest nie 
rozdzielna z naszą historią. W ponad 
tysiącletnich dziejach naszego narodu 
niepoliczona rzesza wybitnych 
postaci oraz ogromna ilość wydarzeń, 
w których uczestniczyły setki tysięcy 
wiernych miała wpływ na losy kraju. 
Od Mieszka I poprzez Piotra Skargę, 
prymasa Wyszyńskiego (Mikołaj Ko-
pernik również był duchownym!) 
czy zwycięstwo polskiej husarii pod 
Wiedniem i cud nad Wisłą - widzi-
my jak wiara w Chrystusa kierowała 
losami kraju. Czy to podczas rozkwi-
tu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej czy 
podczas okupacji nieprzyjaciela. Ko-
ściół zawsze starał się być blisko wier-
nych, często za cenę prześladowania 
i zepchnięcia do przykościelnych 
salek. 1050-lecie chrztu Polski to do-
skonała okazja aby oprócz odnowie-
nia chrzcielnych przyrzeczeń sięgać 
do chrześcijańskiej historii Polski. 

Emilia Szydłowska
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Nasze sprawy

Dnia 21.02.2016r. w OSP Teresin 
 odbyło się walne zebranie stra-

żackie. W obecności Wójta Gminy 
Kołbiel, a także druhów z OSP Tere-
sin i sąsiadujących wiosek z gm. Koł-
biel odczytane zostało sprawozdanie 
z działalności naszej straży w minio-
nym roku. Na zebraniu nasi strażacy 
otrzymali nowe umundurowanie,  
a także koszarówki, buty i kaski, które 
mamy nadzieję, będą przydatne na-
szym druhom podczas akcji, a także  
w sytuacjach oficjalnych. Ważną in-
formacją jest, że wybrano nowy Za-
rząd OSP Teresin i tak: Prezesem 
Straży został Marek Szczęsny, Na-
czelnikiem – Krzysztof Sibilski, Go-
spodarzem – Arkadiusz Grzegrzółka.  
Zostały także podjęte rozmowy na 
temat dalszej działalności druhów 
naszej OSP. Życzymy wszystkim 
druhom wytrwałości w działaniu na 
rzecz naszej i okolicznych miejscowo-
ści.

W    minionym czasie z naszej 
 wspólnoty odeszła ś.p Geno-

wefa Dźwigała – członkini Koła Ży-
wego Różańca – jej duszę polecamy 
modlitwie.

Dziękujemy wszystkim mieszkań- 
 com Oleksina i Teresina za ofiary 

złożone na kwiaty do Grobu Pańskie-
go. Okazane akty miłości są miłe nie 
tylko Panu Bogu, ale także wszystkim 
tym, którzy wspólnie dbają zarówno 
o czystość i wygląd kościoła parafial-
nego, a także kaplicy w Teresinie. 

Dnia 22.04.2016r. obchodzimy 
  Dzień Ziemi. Serdecznie zachę-

cam wszystkich czytelników Dróżki, 
by starali się dbać o środowisko natu-
ralne. Zachęcam do segregacji śmie-
ci oraz porządkowania najbliższego 
otoczenia, a przede wszystkim do 
tego by unikać wyrzucania śmieci do 
rowów czy lasów. Pamiętajcie, że to 
jak wygląda nasze otoczenie, świad-
czy właśnie o nas samych!

Pozdrawiam Was wiosennie

Paulina Grzegrzółka

życie teresina
 i oleksina 

 streszcza paulina

Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze członków SPG 

odbyło się 30 marca 2016r.  Z racji 
końca kadencji władz Stowarzysze-
nia, wybrano nowych członków Za-
rządu i Rady. 

W  wyniku głosowania przepro-
wadzonego zgodnie z wymo-

gami statutowymi 

Prezesem na kolejną kadencję został 
Piotr Szydłowski.

Członkami Zarządu zostali:
Mariusz Zgódka i Maciej Makuch 

Wybory do Rady wyłoniły trzech no-
wych członków:

Tomasza Podbielskiego, 
Grzegorza Dziugieł ,

Modesta Jabłońskiego. 

Członkowie SPG usłyszeli spra- 
  wozdanie z działalności organi-

zacji, w tym sprawozdanie finansowe 
oraz zatwierdzili plan działania na 
najbliższy rok. Oprócz różnych ini-
cjatyw, które mieszczą się w słowach: 
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, 
SPG jest również wydawcą Dróżki. 

Polecamy modlitwie wszystkich 
  członków oraz wszelkie dzia-

łania SPG. Zachęcamy również do 
zgłaszania wszelkich pomysłów czy 
problemów, którymi Stowarzyszenie 
Przyjaciół Grzebowilka mogłoby się 
zająć.

Zarząd SPG

STOWARZYSZE-
NIE PRZYJACIÓŁ 
GRZEBOWILKATo ja,  

twoja Matka, 
Polska

 

To ja, twoja ziemia.

To ja, twoja pamięć.

To ja, twoja ojczyzna

i dom twój.

 

To ja, odpowiedź w tobie.

To ja, znaczenie dla ciebie.

 

To ja, twoja Matka, Polska.

 

Wróć, synu,

do mojej

miłości.

Monika Oliszewska
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Nasze sprawy

Fot. Nowy Prezes

Dnia 27.02 2016 r. w strażnicy 
 Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Grzebowilku odbyło się walne ze-
branie sprawozdawczo – wyborcze. 
Było to zebranie nadzwyczajne, od-
bywające się raz na pięć lat. Oprócz 
standardowego podsumowania dzia-
łalności ratowniczej, gospodarczej  
i społecznej jednostki w ostatnim roku, 
jak również ustalenia planu działania 
na kolejne dwanaście miesięcy, prze-
prowadzone o wybory do Zarządu 
OSP oraz do Komisji Rewizyjnej OSP

W zebraniu udział wzięli  
zaproszeni goście na czele z wi-

ceprezesem Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
druhem Leszkiem Dąbrowskim oraz 
prezesem Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
druhem Michałem Kalinowskim. Nie 
zabrakło również zaprzyjaźnionej de-
legacji z OSP Pogorzel, kapelana po-
wiatowego strażaków i zarazem członka 
naszej jednostki ks. Zenona Wójcika 
oraz proboszcza naszej parafii ks. Ja-
nusza Ryglewicza. Zebraniu przewod-
niczył natomiast dh. Wojciech Łojek.

W części sprawozdawczej ze-
br an i a  p o d s u m ow a l i ś my 

działalność jednostki w 2015 roku.  
W okresie tym braliśmy udział w ośmiu 
akcjach gaśniczych i w jednym miej-
scowym zagrożeniu na terenie gmi-
ny Siennica. Do jednego pożaru  
i jednego miejscowego zagrożenia by-
liśmy zadysponowani również poza 

obszar naszej gminy, na tak zwany te-
ren wzajemnego wspomagania.

W   ramach podnoszenia wła-
snych sprawności fizycznych 

i bojowych, OSP Grzebowilk brała 
udział w zawodach sportowo – po-
żarniczych na szczeblu gminnym  
o puchar wójta gminy Siennica, zaj-
mując w nich trzecie miejsce. Najlepsi 
natomiast okazaliśmy sie w gminnym 
turnieju strażackich drużyn piłkar-
skich.

Zgodnie z tradycją, jednostka  
 nasza aktywnie angażowała 

się w życie miejscowej parafii. Brali-
śmy między innymi udział w Miste-
rium Męki Pańskiej, prowadziliśmy 
Drogę Krzyżową czy pełniliśmy wartę 
przy grobie Pana Jezusa.

W części wyborczej, zebrania  
w głosowaniu jawnym, doko-

nano wyboru nowego Zarządu i Ko-
misji Rewizyjnej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grzebowilku. Nowy Za-
rząd ukonstytuował się następująco:
Prezes: dh Sibilski Konrad
Naczelnik: dh Zawadka Piotr
Zastępca naczelnika: dh Wilk 
Jarosław
Sekretarz: dh Przyborowski 
Marcin
Gospodarz: dh Makos Woj-
ciech
Skarbnik: dh Wrona Jan
Członek zarządu: dh Rozwa-
dowski Jarosław

W NASZEj OSP 

SPRAWOZDAWCZO 

I WyBORCZO

dh Marcin Przyborowski

W  skład Komisji Rewizyj-
nej weszli natomiast dru-

howie: Wilk Waldemar (prze-
wodniczący), Wiącek Adam  
i Rozwadowski Andrzej.

W pierwszym wystąpieniu, no-
womianowany Prezes OSP 

Grzebowilk w imieniu wszystkich 
druhów i swoim własnym podzię-
kował poprzedniemu Zarządowi za 
jego pracę wykonaną na rzecz naszej 
jednostki oraz za ogrom czasu po-
święconego na działalność społeczną 
w naszej miejscowości. W myśl po-
wiedzenia „bez Boga ani do proga”,  
w krótkiej modlitwie zawierzył rów-
nież całą jednostkę Opatrzności Bo-
żej i opiece Matki Najświętszej. 

Pomoc niebios z pewnością się 
przyda, gdyż priorytetowym za-

daniem zarządu tej kadencji i całej 
jednostki oprócz spraw bieżących 
będzie gruntowny remont wewnątrz 
budynku strażnicy. Jest to inwestycja 
niezwykle kosztowna i czasochłonna, 
ale zarazem niezmiernie potrzebna, 
aby w naszej miejscowości do dyspo-
zycji mieszkańców była funkcjonal-
na, dobrze wyposażona, stojąca na 
odpowiednim poziomie estetycznym 
sala do organizacji różnego rodzaju 
imprez okolicznościowych.
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Sanctorum

Grzegorzowice to maleńka miej- 
  scowość położona w woje-

wództwie świętokrzyskim. Znajduje 
się ona na trasie Nowa Słupia - Ostro-
wiec Świętokrzyski. Z trasy tej należy 
zboczyć zgodnie z drogowskazem  
w niepozorną, boczną drogę, po czym, 
malowniczymi, lessowymi wąwozami 
dojechać do celu wznoszącego się na 
skalistym wzgórzu – kościoła pw. św. 
Jana Chrzciciela. Dla wielbicieli wy-
cieczek pieszych i rowerowych warto 
dodać, że przez Grzegorzowice prze-
chodzą: niebieski szlak turystyczny 
z Łysej Góry (Świętego Krzyża) do 
Pętkowic, czarny szlak turystyczny  
z Nowej Słupi na Szczytniak oraz 
czarny szlak rowerowy z Nowej Słupi 
do Opatowa. 

Kościół  
  pw. św. Jana 

Chrzciciela wzno-
si się na skali-
stym wapiennym 
wzgórzu, otoczo-
nym pięknym, 
podworskim par-
kiem z czterema 
ogromnymi, po-
nad 400-letnim 
i dębami. Okoli-
ca jest naprawdę 
warta zobacze-
nia. Poniżej ko-
ścioła znajdują 
się ruiny dawne-
go majątku, tzw. 
„ c z w o r a k i ” ,  
u  p o dnóża  ko-
ś c io ła  -  ob ok 
pleb ani i  c i cho  
i spokojnie wije się rzeczka Dobruch-
na, której koryto stało się domem dla 
bobrów. Ta cisza, spokój i niesamowi-
ta okolica sprawiają wrażenie jakby 
czas zatrzymał się tam w miejscu.

Wg Jana Długosza kościół zo-
stał ufundowany w II poło-

wie XIII wieku przez Nawoja herbu 
Topór. Początkowo była to budowla  
w kształcie rotundy i miała charakter 
obronny. Świadczy o tym nie tylko jej 

usytuowanie na wysokim wzgórzu, 
lecz również około metrowej grubości 
kamienne ściany. Według podań lu-
dowych, to właśnie z Grzegorzowic 
mieli przenieść się oo. Bernardyni na 
Święty Krzyż, gdy w 1006 roku Bole-
sław Chrobry założył tam ich opactwo. 
Podobno założyli oni w Grzegorzowi-
cach misję i chrzcili wówczas jeszcze 
pogańskich mieszkańców tych okolic. 

Rotunda ta poddawana była 
 wielokrotnym badaniom. Jej 

powstanie datowane jest na wiek 
XI, ale uderzające podobieństwo 
do rotundy wawelskiej św. Feliksa  
i Adaukta skłania niektórych ba-
daczy do nieśmiałych rozważań, że 
pochodzić może z wieku X. Kośció-

łek ten jest unikatowym przykładem 
romańskiej architektury sakralnej w 
sercu Gór Świętokrzyskich. Składa się  
z dwóch części: starszej – zbudowanej 
z miejscowych kamiennych łupków 
kwarcytowych w kształcie rotundy 
(obecne prezbiterium) o średnicy  
7,7 m oraz półkolistej absydy o śred-
nicy 4m. Drugą część stanowi dobu-
dowana w 1624 roku kwadratowa ba-
rokowa nawa z gotycką zakrystią od 

północy. Prace te nie obyły się niestety 
bez uszczerbku dla pierwotnej formy 
budowli. Zniszczone zostało orygi-
nalne wejście do kościoła, wyburzono 
część murów oraz zamurowano część 
otworów okiennych. Całość zaś przy-
kryta została drewnianym stropem. 
W oryginale był on drewniany lub 
kamienny. W XIX wieku zmienio-
no pokrycie dachowe kościoła. Gont 
zastąpiono blachą. Do dziś zachowa-
ły się trzy oryginalne okna. Jednym 
z nich jest kamienna rozeta, czyli 
okrągłe okno z czterolistnym prze-
świtem. Właśnie ten drobny gotycki 
detal sprawia, że część badaczy upa-
truje moment powstania świątyni do-
piero na XIII, a nawet początek XIV 
wieku, z kolei utrzymanie jej w stylu 

romańskim można tłumaczyć  
brakiem środków na wybu-
dowanie nowocześniejszej  
budowli. W zakrystii przecho-
wywane są relikwie Św. Stanisła-
wa Kostki oraz Drzewa Krzyża 
Świętego. Kościół został wpisany 
do rejestru zabytków nierucho-
mych. Znajdziemy tam również 
wykutą z piaskowca XIV-wiecz-
ną chrzcielnicę oraz pomnik  
z inskrypcją: „Tu leży Onufry 
Chościak Popiel, kasztelanic San-
domierski, rotmistrz kawalerii 
narodowej. Marszałek konfede-
racji z roku 1812. Zmarł 29 XI 
1826 w 58 roku życia.”

Przez długi czas dobroczyń-
cami świątyni byli miejscowi 

właściciele ziemscy, duszpasterze  
i proboszczowie. Współcześnie 
to parafianie i duszpasterze dbają 

o materialny stan kościoła. 

Choć istnieje kilka teorii co do 
  daty powstania rotundy w Grze-

gorzowicach, to przy malowniczym 
umiejscowieniu Kościoła, ta nieja-
sność dodaje jej jedynie tajemniczo-
ści i uroku.

Kościół pw. św. Jana chrzciciela 
w GrzeGorzowicach

Tomasz i Agata Chlewiccy
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Po raz siódmy parafianie i przyja-
ciele wspólnoty św. Kazimierza 

przygotowali Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej. Każdy, kto choć trochę 
przyczynił się do organizacji tego 
przedsięwzięcia, dał świadectwo swo-
jej wiary. Wymodlona pogoda i obec-
ność tak wielu osób, to tylko jedne  
z wielu dowodów na szczególną opie-
kę jaką Bóg otoczył grzebowilskie 
Misteria. Ponad sto osób, z których 
każda z osobna poświęciła mnóstwo 
czasu i serca w pracę. Nawet jeśli ktoś 
czuł się na początku jak Szymon wy-
ciągnięty z pola po ciężkim dniu pra-
cy, to i tak na pewno otrzymał lub 
otrzyma mnóstwo łask związanych 
z ofiarą. Bo właśnie była to ofiara. 
Ofiarowaliśmy, każdy co mógł, czas, 

talenty, umiejętności i ich brak lub 
dziesiątkę różańca w intencji nabo-
żeństwa. Ofiara tym piękniejsza, jeśli 
niezauważona przez człowieka, a na 
pewno dostrzeżona przez Tego, dla 
którego to wszystko robimy.

Warto z tegorocznego Miste-
rium zaczerpnąć wciąż aktu-

alne pytanie: gdzie ja jestem podczas 
Drogi Krzyżowej? Ale najważniejsze, 
abyśmy zapamiętali raz na zawsze, 
że nie jesteśmy sami i że Pan Jezus 
pragnie,  aby cały świat poznał Jego 
Miłosierdzie. Prośmy też, aby każde-
go dnia Pan Jezus umęczony na krzy-
żu uczył nas: grzeszących upominać, 
nieumiejętnych pouczać, wątpiącym 
dobrze radzić, strapionych pocieszać, 
krzywdy cierpliwie znosić, urazy  

Misterium  
 

Męki Pańskiej  
2016r.

chętnie darować i modlić się za żywych  
i umarłych. Pamiętajmy, aby w Roku 
Miłosierdzia szczególnie skupić się na 
bliźnich. Razem z Chrystusem Zmar-
twychwstałym głodnych karmić, 
spragnionych napoić, nagich przy-
odziewać, podróżnych w dom przyj-
mować, więźniów pocieszać, chorych 
nawiedzać i zmarłych grzebać. 

Powierzajmy też w dalszym ciągu 
 Bożemu Miłosierdziu Misterium 

i wszystkich, którzy dokładają swo-
je kamyczki w tę inicjatywę. Przez 
cały rok dziękujmy za każdą, choćby  
najmniejszą pomoc w organizacji  
i módlmy się o duchowe owoce tych 
wydarzeń oraz o wypełnianie woli 
Bożej poprzez to dzieło. 
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Jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich 
Ks. Proboszcza Janusza Tadeusza Ryglewicza

Dnia 22 maja 2016r. w parafii  
św. Kazimierza Królewicza  

w Grzebowilku, obchodziliśmy ju-
bileusz 25 rocznicy święceń kapłań-
skich naszego proboszcza ks. Janusza 
Tadeusza Ryglewicza. Rozpoczęliśmy  
o godz. 17.00 dziękczynną Mszą Św. , 
po której nastąpiły serdeczne życzenia  
i zaproszenie na wspólnego grilla. Nie-
spodzianką dla wszystkich i prezen-
tem dla dostojnego Jubilata był także 
teledysk, który miał swoją premierę  
w dolnym kościele. Mogliśmy zoba-
czyć, w których parafiach i w jakich 
latach, dotąd pracował nasz Proboszcz 
z posługą kapłańską. Z przymruże-
niem oka, dowiedzieliśmy się, że na-
wet papież Franciszek pragnie złożyć 
życzenia ks. Tadeuszowi. Następnie 
wspólnie udaliśmy się na przysma-
ki z grilla i przepyszny tort. Wraca-
jąc myślami do tego dnia cieszymy 
się, że to w naszej parafii przyszło  
ks. Tadeuszowi obchodzić swój jubi-
leusz. Jeszcze raz w imieniu całej re-
dakcji Dróżki i wszystkich życzliwych 
osób składamy najlepsze życzenia, 
błogosławieństwa Bożego przez ręce 
Maryi na kolejne lata, tej niełatwej 
posługi wśród ludzi. Zapewniamy  
o pamięci w modlitwie, obejmując nią 
także wielu innych księży obchodzą-
cych w tym roku swoje jubileusze.
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Fot. Uczestnicy pielgrzymki

Już od dawna w Parafii wi-
siała w powietrzu potrzeba zorga-
nizowania pielgrzymki do jakiegoś 
„świętego miejsca”. Zanim uda się 
zorganizować pielgrzymkę dla więk-
szej liczby osób, kilka dusz z naszej 
parafii postanowiło pomóc Ks. Pro-
boszczowi w przetarciu szlaków, 
które zaprowadziły nas do samego  
Rzymu. I tak dwanaście osób wyru-
szyło w pełną pięknych doświadczeń 
pielgrzymkę. Na łamach Dróżki krót-
ka relacja jednej z uczestniczek wy-
jazdu:

Dzień 1.

Grzebowilk – Rzym. Lot się opóź-
nia. To nic. Możemy trochę jesz-
cze porozmawiać, ochłonąć po tych 
wszystkich odprawach i wykrywaniu 
niebezpiecznych substancji. Zdąży-
my trochę przestać się denerwować. 
Zwłaszcza, jeśli ktoś leci pierwszy raz. 
No to lecimy. Już nic nie jest ważne, 

ani szum w uszach ani wstrząsy. Za 
oknem taki widok – ktoś pokruszył 
choinkowe świecidełka i rozsypał 
między drzewami. Italia wita nas 
deszczem. Niech pada. Niech spadnie 
deszcz łask!

Dzień 2.

Jedziemy zetknąć się z Rafaelem Santi 
i Michałem Aniołem. Muzea Waty-
kańskie mogą zachwycać, może na-
wet wzruszać. Na pewno to dawka 
historii sztuki chrześcijańskiej. No  
i Capella Sistina. Miejsce, w którym 
kardynałowie zbierają się na kon-
klawe, robi wrażenie. Ale dopiero  
w Bazylice przy grobie św. Piotra, 
przy grobie św. Jana Pawła II, u stóp 
największych relikwii chrześcijań-
stwa, dopiero pod tą najsłynniejszą  
kopułą świata, jesteśmy jakby na-
pełnieni. Złożyliśmy tu swoje serca  
w najszczerszej modlitwie. Zosta-
wiliśmy tu naszych bliskich, parafie,  

nasze troski i radości. Watykan za-
chwyca. I tak zachwyceni placem 
św. Piotra wracamy do Casalotti, do 
nieocenionych sióstr kapucynek, po-
krzepić się Eucharystią.

Dzień 3.

Buona sera! Zaczynamy od Jutrzni  
i Mszy Świętej Dziś spokojne spacery 
przez Piazza del Popolo i park, z któ-
rego krańca podziwiamy panoramę 
Wiecznego Miasta. Trochę jak dzieci 
zachwycamy się tym wszystkim co 
tu jest zwyczajne, a dla nas inne. Bie-
gnę wręcz do Schodów Hiszpańskich,  
a tu schody w remoncie! Dalej mi-
jamy Diora, Prade i Hermesa. Pró-
bujemy prażonych kasztanów. Nasz 
grillowany oscypek lepszy. Szybka  
i pyszna kawa al banco, czyli przy 
ladzie, przy stoliku – al tavolo zapła-
cisz więcej. Nie omijając kolejnych 
fresków i malowideł w świątyniach, 
idziemy na najlepsze lody, gdzie ob-
sługa mówi do nas po polsku i gdzie 
tłumy wrzucają pieniążki do fontan-
ny Di Trevi, żeby wrócić do Rzymu. 
No to wrócę i to wiele razy. Wracamy 
i nadal nie możemy wyjść ze zdu-
mienia jak funkcjonuje komunikacja 
miejska. Autobus jeździ od 5:00 do 
24:00. Jak przyjedzie to będzie.

Dzień 4.

Nie ma czasu na pisanie. Dziś krót-
ko. Zaczęliśmy od Matki wszystkich 
kościołów – Bazyliki św. Jana na 
Laternie, w której m.in. są relikwie  
w postaci głowy św. Piotra i św.  
Pawła. Długo trzeba by wykładać po-
wody i reperkusje ważności tej świą-
tyni. Zaraz po wyjściu przeszliśmy się  
w modlitwie po świętych schodach, 

MIASTO ZACHWYTU I PAPIESKIEGO 
UŚMIECHU
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które według tradycji są tymi, po 
których szedł Chrystus do Piłata. 
Gdy myśleliśmy, że już zobaczyliśmy 
najważniejsze relikwie weszliśmy 
do Bazyliki Krzyża Świętego. A tam  
w murach pamiętających św. Hele-
nę modliliśmy się przy Krzyżu świę-
tym, tabliczce, która była przybita do 
niego, gwoździu z Krzyża i nie wiem 
czy wszystko zanotowałam. Tu też 
panowała atmosfera modlitwy i sku-
pienia, a nie turystycznego zwiedza-
nia. Pominę obiad w tratorii Luzzia. 
Coloseum, Forum Romanum zostały 
dokładnie obfotografowane. Następ-
nie kilkanaście cudownych świątyń, 
w których freski, mozaiki, obrazy, 
relikwie. Nie sposób opisać. Owoce 
naszej pielgrzymki otrzymujemy od 
razu i to o wiele większe niż mogliby-
śmy sobie wyobrazić...

Dzień 5.

Papa Francesco!!! Jedziemy na au-
diencję generalną, która co środę 
gromadzi pielgrzymów z całego świa-
ta. Wchodząc na plac św. Piotra nie 
mieliśmy żadnych oczekiwań. A do-
staliśmy tyle radości i prezentów od 
Najwyższego. Trudno o tym pisać. 
Sektor nie tylko miał miejsca siedzą-
ce, ale był usytuowany bardzo blisko 
Bazyliki. To jeszcze nic. Gdy papież 
Franciszek wyjechał przed audiencją, 
dokładnie trzy razy przejechał obok 
nas na wyciągnięcie ręki. Nie waż-
ne było nic, bo każdy czuł, że papież 
uśmiechał się do niego i jakby wska-
zywał: o Ty też tu jesteś, to wspaniale! 
Oczywiście popłakałam się. I nie tyl-
ko ja. Błogosławieństwo dla każdego 
obejmujące rodziny i bliskich. 

Dzień 6

Każdego ostatniego dnia miesiąca  
w Kaplicy św. Sebastiana w Bazylice 
św. Piotra odprawiana jest Msza Świę-
ta dla pielgrzymów z Polski przy gro-
bie św. Jana Pawła II. Wdzięczni Bogu 
za możliwość wspólnej modlitwy  
z rodakami, ostatni raz obeszliśmy 
Bazylikę. Ostatni też raz z podzi-
wem zerknęłam na Gwardzistów 
Szwajcarskich. Nawet w tych orygi-
nalnych mundurach wydają się być 
idealni. Stoi wyprostowany, skupiony,  

odporny na błysk aparatów i uśmiechy 
co tu dużo mówić turystek i pątniczek.  
A więc Ciao kochani gwardziści,  
zostaje mi kilka zdjęć i magnes na lo-
dówkę. W Casino, a ściślej na Mon-
te Casino spotkałam benedyktyńską 
ciszę i spokój św. Scholastyki. Tylko 
chłodny wiatr odbijał się od klasztor-
nych murów i jakby odkręcał głowę 
w stronę cmentarza, gdzie maki, na-
pojone polską krwią szepcą do dziś 
nazwiska poległych.

Dzień 7

Dziś oprócz kolejnych świątyń i cu-
dów architektury zobaczyłam ślicz-
ne, wąskie rzymskie uliczki, wypiłam 
dużo pysznej kawy, objadłam się lo-
dów i pomyślałam, że trudno będzie 
wrócić. Tu w każdym kościele, przy 
każdym bocznym ołtarzu wydaje się, 
że świat tak bardzo kocha Boga, że 
człowiek robi wszystko dla Niego…

Dzień 8

Dobrze jest wyjechać poza Rzym. 
Dobrze jest zobaczyć Castel Gandol-
fo. Jeszcze lepiej, jak to małe malow-
nicze miasteczko wciągnie na kilka 
godzin. Dobrze jest doświadczyć 
obecności kogoś obok. Dobrze jest 
razem pośpiewać, pomodlić się, po-
milczeć. Dobrze jest nawet razem się 
zagubić we włoskim świecie podró-
żowania. Dobrze jest doświadczyć  

opieki Anioła Stróża i nie dojechać 
wcale do celu. Dobrze jest ufać.

Dzień 9

Ostia i różaniec w ruinach miasta 
portowego. Obowiązkowa kawa i to 
kontemplowanie myśli nad wzburzo-
nym morzem. Czasem trzeba spoj-
rzeć w błękitno-szary bezkres, żeby 
jedne myśli oddalić a inne zachować. 
Dziś niedziela i 1 maja. A więc chwa-
limy łąki umajone we włoskiej ziemi.

Dzień 10

Wszystko co dobre, kończy się. 
Wierzę, że po to, aby rozpoczęło się  
lepsze. Ziarno zasiane. Wracamy  
i pielęgnujemy, aby wydało plon ob-
fity. Modlimy się o szczęśliwy powrót 
i żeby w kuchni czekały ziemniaki  
i schabowy, a nie daj Panie pizza i ma-
karon. I tylko kawy żal. I pomarańczy 
i wspólnych kolacji. A w kraju wszę-
dzie witają nas kibice Legii. Ja nie 
wiem kto im powiedział, że wracamy. 
Rzym trzeba zobaczyć. W Rzymie 
trzeba zjeść i wypić szklankę wina. 
Do Rzymu trzeba wrócić i podzięko-
wać za pielgrzymkę, która zawsze tak 
naprawdę ma 40 centymetrów. Od 
serca do rozumu. Arrivederci!

Emilia Szydłowska

Fot. Papież Franciszek
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Zabory to najtrudniejszy czas na- 
 szych dziejów. Jest rok 1905. 

Siennica cierpi pod rosyjskim bu-
tem. W całym Królestwie Polskim 
szerzą się strajki i protesty. Wśród 
postulatów Polaków pojawia się żą-
danie polskiej szkoły. Także i u nas, 
w Siennicy, postawiono warunek 
nauki w języku ojczystym w jedno-
klasowej szkole początkowej i Semi-
narium Nauczycielskim. Rozpoczęty 
wówczas strajk szkolny miał burzliwy 
przebieg. Uczniowie zostali zabrani 
ze szkoły, a co za tym idzie, nauka 
przerwana. Miejscowa społeczność 
walczyła również o wiarę katolicką  
i dlatego potajemnie wykonany został 
na Ukrainie koło Krzywicy drew-
niany krzyż. Postawili go wspólnymi 
siłami mieszkańcy Siennicy i okolicz-
nych wiosek. Wśród wykonawców 

wymieniany jest Antoni Kuć, Michał 
Rumach, Adolf, Marcin i Stefan Ry-
niewicz, Franciszek i Paweł Strzelec, 
Antoni Barankiewicz, Walentyna 
Duszczyk, Jakubowski, Braulińscy  
i Wielądkowie. Cichym sojusznikiem 
wykonawców był ks. Łukasz Janczak. 
Krzyż obsadzono i ogrodzono w nocy 
z 8 na 9 czerwca, w wigilię Bożego 
Ciała. Została na nim umieszczona 
tabliczka z napisem: „Boże zlituj się 
nad Narodem Polskim i wybaw Go  
z niewoli – wierni synowie Ojczyzny - 
A.D. 1905” (treść znana z przekazów 
ustnych). Następnego dnia pod krzy-
żem gromadziły się tłumy mieszkań-
ców – uczestników procesji. 

Mimo niezadowolenia ówcze 
 snych władz krzyż przetrwał.  

W setną rocznicę walki o prawa  

narodowe, w tym o szkołę pol-
ską, w miejscu starego, rozsy-
pującego się już krzyża, za spra-
wą ówczesnego proboszcza ks. 
Kazimierza Sokołowskiego, został 
postawiony nowy. Zaopatrzono go  
w dwie tabliczki informujące o oko-
licznościach wzniesienia krzyża: jed-
na z tekstem z przekazów ustnych,  
a treść drugiej brzmi: „W setną rocz-
nicę zmagań z carskim zniewole-
niem o wiarę i język ojców naszych, 
Siennica 2005”. Od 2005 roku jest on  
podporą ostatniego ołtarza procesji 
Bożego Ciała. Mamy prawo być dumni  
z postawy naszych przodków.

Krzyż położony jest na skrzyżowa- 
  niu ulic Mińskiej i Akacjowej  

(N 52˚05’ 39.7821”, E 21˚36’59.459” 
– na podstawie www.vbest.com.pl/
gps). Dostęp do niego nie stanowi 
problemu.

Więcej można się dowiedzieć z: 
W służbie wsi i kraju, praca 

zbiorowa, Ludowa Spółdzielnia Wy-
dawnicza, Warszawa 1966;

Siennicka uczelnia pedagogiczna hi-
storia, nauczyciele, absolwenci, Sien-
nica 2005;

Czajka Stanisław, Siennicki duszpa-
sterz ks. Łukasz Janczak (1835-1918), 
Mińsk Mazowiecki-Siennica 2015;

Księga miejsc pamięci narodowej Po-
wiatu Mińskiego, praca zbiorowa pod 
redakcją Leszka Celeja, Mińsk Mazo-
wiecki 2009.

Krzyż w Siennicy

Arkadiusz Jackowski i Dawid Wiącek
Uczniowie ZS im H. i K. Gnoińskich
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Dróżka: Pani Danuto, jest Pani 
opiekunem kół w Siennicy, jak 
wygląda ich struktura, jaka jest  
liczba?

Danuta Gałązka: Do koła należę 
od lutego 1997r. Był u nas ojciec 

Romuald, który nas pociągnął w tę 
stronę. Koła różańcowe były zawsze, 
ale był taki moment, że tak jakby były 
troszeczkę zapomniane. W związku 
z tym zrodziła się myśl, z inicjaty-
wy Ojca Romualda, aby je podnieść.  
W tamtym czasie były około 30 kół. 
Nie wszystkie się rozwinęły, prze-
trwały. Opiekunem kół jestem od 3-4 
lat. Muszę przyznać, że wtedy waha-
łam się, czy podjąć się tego, bałam 
się czy podołam, ale udało się. W tej 
chwili jest 15 kół stanowych, jedno 
pełne koło męskie i zaczątek na ko-
lejne. Do kół męskich jest mniej chęt-
nych, ale mężczyźni, jak się za coś  
wezmą, to są wytrwali. Kiedyś  
w ogóle nie było nawet jednego peł-
nego koła męskiego, więc jest radość, 
że udało się. Jest to związane z ludź-
mi dobrej woli, którzy chcą w tym 
uczestniczyć. Myślę, że jeżeli czło-
wiek jest w zorganizowanej modli-
twie, to może nawet jest lżej znosić 
różne rzeczy, spory, kłótnie. Teraz 
od dwóch lat, odkąd przyjechały 
do nas panie z Legionowa ze swoim 
świadectwem modlitwy różańcowej, 
tworzą się róże rodzinne. Jest ich  
6 i zaczątek 7 koła. Jest jedno koło 
dziecięce, tworzone przez dzieci ze 
szkół podstawowych.

D: Wobec tego, jak trafiacie do nowych 
osób, co jest dla nich zachętą, jakie jest 
świadectwo modlitwy różańcowej?

D.G.: Mnie np. ujęła jedna  
 z pań, która u nas była i jej  

świadectwo. Opowiadała, że jej syn 
często wychodził i jej obroną przed 
wpływem środowiska była modlitwa 
różańcowa, ochroną dla jej dziecka.  
I takie świadectwa sprawiają, że róże 
zaczęły się tworzyć. Zelatorkami są 
osoby młode, mamy. Wspaniałe jest 
jak np. ja zwracałam się z propozycją 
dołączenia do koła do jakiejś osoby, 
a ona wchodząc przyciągała kolejne, 
czy to rozmową, czy swoim świadec-
twem. I wtedy w ciągu roku powstało 
6 kół. Poza tym takim dobrym cza-
sem było Jerycho Różańcowe, które  
w naszej parafii trwało tydzień. To 
było w czasie, kiedy ja przejęłam 
opiekę nad kołami i to było dla mnie 
wyzwanie. Wiadomo, trzeba było 
przygotować modlitwę rozłożoną na 
całą dobę, żeby zawsze ktoś był, noce 
były trudne. Udało się. Ta modlitwa 
dużo dała, m.in. odżył chór w parafii. 
To był czas łaski. Pamiętam też przy-
kład jednej z matek, która najpierw 
sama się zapisała do koła, a potem po 
rozmowie w domu, zapisała wszyst-
kie swoje dzieci - córki, synowe. I tak 
trwamy… W zeszłym roku w paź-
dzierniku była rocznica utworzenia, 
mieliśmy spotkanie i w kościele było 
nas dużo - to takie zadowalające. My-
ślę, że modlitwa różańcowa, jednego 
za drugich, nie potrzebuje jakiś ol-
brzymich spotkań, jakiegoś aplauzu, 
to jest bardzo cicha, skromna mo-
dlitwa. I taki też był mój początek. 
Zaangażowała mnie starsza osoba, 
która jadąc z kościoła przystanęła 
i zapytała, czy nie zechciałybyśmy 
się przyłączyć, byłam wtedy z moją 
mamą. Było nas 15 osób i tak było 
długie lata, w innych było 20 osób,  
a u nas 15 bo wiadomo różnie by-
wało. Ale udało się i w przeciągu 
kilku miesięcy staliśmy pełnym ko-
łem dwudziestoosobowym, oby tak  

trwało. Działamy na zasadzie inten-
cji, tajemnic rozpisanych na cały rok.  
I na każdy miesiąc mamy już przygo-
towane i do tego dodatkowe modlitwy. 
Ciekawe są dla mnie koła dziecięce. 
Wydawało by się, że dla tak małych 
dzieci jest to trudne, bo wiadomo, 
że trudno się skupić. A tu, spotkanie 
bardzo ciekawe i tyle można opo-
wiedzieć i aktywnie dzieci włączyć 
w formie zadawanych pytań. To jest  
ważne, jak zaczyna się od małych 
dzieci. U nas są w różnym wieku, 
niejednokrotnie są rodzeństwa. Ta 
modlitwa jest wpisana w życie od 
najmłodszych lat. Chociaż wiado-
mo, przykład idzie od rodziców. Je-
żeli rodzic uklęknie i kontynuuje tę 
modlitwę razem, to to idzie. Wierzę,  
że te koła przetrwają u nas, wierzę, 
że w ogóle przetrwają w całej Polsce. 
Nasza Ojczyzna jest krajem bardzo 
chrześcijańskim i te tradycje przeka-
zywania z pokolenia na pokolenie są 
żywe, a szczególnie modlitwa różań-
cowa. 

D: Na czym w ogóle polega specyfika 
modlitwy różańcowej, czy jest trud-
na, dlaczego tak często zrażamy się do 
niej?

D.G.: Nie, nie jest trudna. Ale cza-
sami jest jakiś rodzaj trudności, 

może nadmiaru obowiązków, jakie-
goś zagubienia w życiu, niedostatek 
finansowy i wtedy człowiek mówi: 
muszę iść, muszę to i tamto zrobić  
i jeszcze ten różaniec. Ale jeśli czło-
wiek przekona się do tego, zobaczy,  
że ten dziesiątek różańca można od-
mówić w każdym momencie dnia, 
jak się pomyśli, że do tej modlitwy 
klęka razem 20 osób, a w przypad-
ku różańca w intencji dzieci, osoby 
modlą się jeszcze za moje dzieci to 

O modlitwie różańcowej, jej specyfice 
i łaskach jakie niesie, 

Redakcja Dróżki rozmawiała  
z Danutą Gałązka
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jest mobilizujące. Są osoby, które 
zapraszane, reagują różnie. Ale nie 
zraża mnie to. Sama pamiętam jak 
byłam w młodzieńczym wieku, to 
oczywiście modlitwa była zawsze, 
ale niekoniecznie różaniec. Myślę, 
że pierwszych modlitw uczą rodzice. 
Nauczyli pacierza i ta modlitwa trwa-
ła. Może różaniec wymaga większego 
skupienia, dziesięć razy powtarzamy 
to samo. Możemy popaść w taką 
rutynę, mówimy i zapominamy co  

mówimy, gdzie jesteśmy... Pamię-
tam jak z mężem byliśmy w Lourdes  
i uczestniczyliśmy w procesji światła. 
Były tam osoby niepełnosprawne, 
chore, czasami leżące, ale wszyscy 
ciągną tam w to miejsce, żeby Mat-
ce Bożej się zawierzyć. To wywarło 
na nas ogromne wrażenie. Pamię-
tam jak biegliśmy rano przed 6 do 
groty, a tam już byli ludzie i modli-
li się. Ci ludzie tą modlitwą prosili 
albo dziękowali Matce Bożej. Także  

jesteśmy w tym samym kręgu mo-
dlitwy i to jest świadectwo też żywej 
wiary, osób bardzo chorych wręcz 
leżących, którzy podejmują trud 
podróży, żeby tam się modlić. Naj-
ważniejsze jest, aby nie zrażać się  
w początkach tej modlitwy. Ważne 
jest aby trwać i wtedy człowiek po-
głębia się w tej modlitwie. Ja też pa-
miętam różne swoje początki. Trzeba 
zrozumieć, że jak jest się w kole to nie 
znaczy, że teraz jest nakaz modlitwy. 

Nie, trzeba do tego podejść, że jest 
to forma obrony, a ty jesteś potrzeb-
na do tego składu. Bo jeśli modli się  
w tej samej intencji 20 osób, to Ty je-
steś też potrzebna, aby w tym trwać, 
żeby dorównać temu zespołowi. 

D: Czyli na modlitwie różańcowej 
szczególnie ważna jest wytrwałość?

D.G.: Tak, ja twierdzę, że najbar-
dziej budujące są świadectwa  

ludzi otwartych, którzy z całą po-
wagą mówią o sobie jak trafili do 
różańca. Opowiadają o wielu prze-
ciwnościach, że nie zawsze po prostu 
klęka się i modli. Wrócę tu do na-
szych rekolekcji w Loretto, do tych 
prawie sprzed roku. Tam były świa-
dectwa osób, które trafiły do różańca 
po różnych przejściach. Były osoby, 
które miały związek z alkoholem, 
po nieudanych małżeństwach, któ-
re np. wyjechały za granicę i tam  

pogniewały się na Pana Boga, wszyst-
ko zaprzepaściły. I wtedy jakby Mat-
ka Boża podała rękę i mówi: Chodź, 
bo Ty nie jesteś człowiekiem jakim ja 
bym Cię widziała. Dała wtedy tam 
świadectwo młoda dziewczyna, która 
wyjechała do Niemiec. Była dobrze 
zabezpieczona od strony finansowej, 
ale przyszedł taki moment, że zacho-
rowała jej mama i musiała wrócić.  
I wtedy miała nieopisane pretensje, 
bo musiała wracać do Polski. Wróciła 
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Z miłości do Twej Matki Panie powtarzam 
Anioła słowa

Rozważam cicho różaniec noc wokoło  
październikowa

Gwiazdy co jasno świecą niczym paciorki liczę
Widzę uśpione miasto, kolejną już tajemnicę
Szepczę z wielkim zachwytem, widzę zorzę  

poranną
Noc się zmaga ze świtem Najświętsza Maryjo 

Panno
Ty jesteś pełna łaski błogosławiona niewiasto
Złotego słońca blaski budzą uśpione miasto,

Słońce się z mgły wynurza za chwilę dzień 
nastanie

Zdrowaś, następna róża dziś w Twój  
wpleciona różaniec.

Wiersz

ze względu na więź rodzinną i po po-
wrocie, modliła się razem z mamą na 
różańcu. Jej mama cały czas modliła 
się na różańcu. I wtedy, w ostatniej 
godzinie mamy, zadzwoniła do księ-
dza, z którym nie miała kontaktu, ale 
Mama miała do niego telefon. Gdy 
mama zmarła, znalazła w jej doku-
mentach modlitwę za tego księdza. 
I jej największym zdziwieniem było, 
kiedy po latach ten właśnie ksiądz 
został opiekunem koła różańcowego, 
którego ona jest teraz moderatorem. 
To wszystko połączyła Matka Boża 
przez różaniec. Wiele, wiele jest ta-
kich przypadków. To, że ludzie mogą 
o tym usłyszeć, to jest nam potrzeb-
ne. To pokazują także nasze zjazdy 
kół różańcowych, kiedy spotykamy 
się w takim szerokim gronie.

D: A czy koła mają jakieś szczególne 
plany w związku z trwającym Rokiem 
Miłosierdzia?

D.G.: Tak. Być może w tym roku 
chciałoby się szczególnie objąć 

modlitwą osoby uzależnione. Myślę 
że jest wiele osób, które potrzebują 
takiego ratunku. Nie wiem, na ile to 
się uda. Mamy spotkania zelatorów 
kół w Kościele i mamy różne plany. 
Są takie, które przychodzą w danym 
miesiącu, a są także bardziej per-
spektywiczne. Zapraszamy także do  
włączania się do uczestniczenia 
w pierwszych sobotach miesiąca. 
Wspólną modlitwę zapoczątkował 
Legion Maryi. Dobrze byłoby, żeby 
więcej osób się w to włączyło. Jest 
to Modlitwa Wynagradzająca Naj-
świętszemu Seru Maryji i jest za co 
przepraszać Maryję. Wśród mło-
dych ludzi bardzo szybko są wypo-
wiadane bluźnierstwa. Może to jest 
tylko chwila, jakaś wspólna zabawa, 
pokazanie się od tej „dobrej strony”,  
a może trzeba zwrócić uwagę na coś 
innego,  że nie trzeba tak, że moż-
na omijać te słowa i tak samo kole-
ga zrozumie. I to mamy gorąco na 
uwadze, aby w tym roku miłosier-
dzia wynagradzać przez modlitwę 
niepokalanemu sercu Maryi. Bo 
Nasza Matka zawsze nas wspiera. 
Jak człowiek ma niepowodzenia, to 
uklęknie i zwraca się do Niej jak do 
swojej Matki. W moim życiu było tak  

kilkanaście razy, kiedy przycho-
dziło jakieś nieszczęście. Również 
klękamy jak dziękujemy, bo jest za 
co Maryi dziękować. Ta modlitwa 
zawsze jest potrzebna, ona trzy-
ma człowieka, podnosi go, albo 
przynajmniej pozwala trwać na ja-
kimś poziomie. Dużo jest potrzeb,  
o które trzeba się modlić. Jest 
dużo dobrych ludzi, którzy się 

modlą, dzieci, młodzieży. Czasy 
się zmieniają, Europa się zmienia  
i musimy pamiętać, że tę pustkę 
wiary czymś trzeba zapełnić. To jest 
szczególnie ważne. 

D: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

D.G.: Dziękuję.

Na zakończenie naszej rozmowy usłyszeliśmy od Pani Danuty piękny 
wiersz zaczerpnięty z czasopisma „Różaniec”. Niech będzie poetycką 

puentą naszego spotkania.
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Wspomnienie o  
 
Ks. Włodzimierzu Mozolewskim SAC

O tych, którzy odeszli...

Dochodzi do mnie w piątek
Informacja o śmierci.

Smutna to wiadomość:
Odszedł do wieczności 

Ks. Włodzimierz Mozolewski
Przebywam na polu,

Bo tak mi kiedyś kazał.
I zdjąwszy czapkę z głowy

Za niego Boga błagam.

Ksiądz Włodzimierz pierwszy raz 
  w naszej parafii pojawił się  

w odpust św. Kazimierza na zapro-
szenie ówczesnego proboszcza ks. Ja-
nusza Krzyżewskiego. Poproszony by 
powiedział kazanie, uczynił to ocho-
czo, a z treści wynikało, że był dobrze 
przygotowany. Z racji na swój staż ka-
płański cieszył się zainteresowaniem 
i uznaniem kapłanów. W 2011 roku 
pojawił się u nas na dłużej:

„Za zgodą przełożonych
A także za ich dopłatą,

Z ambony przedstawiony
Przeżywam tutaj lato.
Chociaż nie ma roboty

Czy mam leżeć odłogiem
Zostawać bezrobotnym?

Zatrudniam się przed Bogiem.”

Tak napisał o sobie 22.06.2012r.  
 w 55 rocznicę święceń kapłań-

skich. Schorowany, doświadczony 
posługą staruszek, nie użalał się nad 
sobą. Oprócz służby w Kościele, po-
jawiał się także w lokalnych środowi-
skach, wśród strażaków, redaktorów 
Dróżki, a nawet tych, którzy owład-
nięci alkoholem, zbłądzili w swym 
postępowaniu. Napełniony radością, 
choć utrudzony wieloletnią pracą  

misyjną na Białorusi i Ukrainie, cie-
szył się życiem, snuł nowe plany, 
chciał pojechać za wschodnią granicę, 
by realizować swój projekt:

„Każdy nowy dzień życia
jest Bożym podarunkiem

służbą dla środowiska
Przed wieczornym odpoczynkiem.”

Nie zdążył. Bóg dając mu  
 wytchnienie, powołał Go do sie-

bie.

Jako miłośnik poezji, stworzył 
  mnóstwo wierszy. Niektóre przed 

opublikowaniem dawał mi do analizy. 
Były napisane prostym przystępnym 
językiem. Ze względu na dobrane 
rymy i rytmy, jakoś łatwo było je za-
pamiętać. I często podczas wspólnego 
dialogu cytowałem z pamięci jakiś 
pasujący do rozmowy urywek z Jego 
twórczości. Wtedy pojawiał się błysk 
w oczach, na twarzy radość i zadawał 
pytanie: „Kto to napisał?” A kiedy  
odpowiadałem , że to z ostatnio na-
pisanego przez Księdza wiersza, od-
powiadał: „Nie pamiętam.” Tematów 
szukał wszędzie, w radio, telewizji, 
w kościele i na ulicy. Kiedyś nawet 
podczas nabożeństwa różańcowego 
wydobył spod alby długopis i kawałek 
kartki, by zapisać myśli zesłane przez 
Ducha Świętego.

Posiadał wesołe usposobienie, lubił 
żartować, opowiedzieć dowcip, 

anegdotę. Do trudnych spraw również 
podchodził z dystansem. Z doświad-
czenia wiedział, że potrzeba wytrwa-
łości na modlitwie i ogromnej wiary, 
a dla otuchy dodawał słowa nadziei: 
„cierpliwie czekaj końca rzeczy”.

Wracał często w opowieściach do 
  młodzieńczych lat. Lubił sta-

ropolską kuchnię, stąd często przy-
chodził do mojej mamy, zachwycał 
się dawnymi potrawami, a pisał wte-
dy tak:

„Ziemniaki ze skwarkami,
Kasza gryczana z mlekiem,

Kapusta ze słoninką,
Będę zdrowym człowiekiem.”

Przed ostatnią wizytą na Białorusi 
 odwiozłem Księdza Włodzia na 

dworzec kolejowy w Mińsku Mazo-
wiecki. Opowiadał mi wtedy, ile czasu 
zajmie mu podróż i gdzie będą prze-
siadki. Bardzo byłem zdumiony Jego 
orientacją i aktywnością, ale wciąż 
nie potrafiłem zrozumieć i zadałem 
pytanie: Czy musi Ksiądż tam je-
chać, przecież jest Ksiądz emerytem,  
a i w Polsce potrzebna jest posługa 
kapłańska? Uśmiechnął się tylko i od-
rzekł: „ Dla nas nie ma granic, a tam 
tym bardziej są ludzie , potrzebujący 
posługi kapłańskiej i słowa Bożego. 
To moje owce, tęsknię za nimi i za 
współbraćmi kapłanami.

Nie potrzebował od życia wiele, 
 nie zabiegał by posiadać co-

kolwiek i gromadzić na zapas. Ob-
darowany przez rodzinę żywnością 
lub ubraniem, starał się to przekazać 
bardziej potrzebującym. Nie zapo-
minał ani na chwilę o tych, z któ-
rymi był spokrewniony, związany 
pracą na misji i zwykłą ludzką zna-
jomością. Systematycznie, dwa razy  
w miesiącu prosił by udostępnić mu 
telefon i połączyć z rodziną z Moniek, 
ze współbraćmi z Białorusi i Warszawy. 

BOGU POWIERZAŁ DROGĘ...
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Rozmiłowany w Ojczyźnie, oczy- 
  tany w książkach i prasie kato-

lickiej, analizował historię, dostrzegał 
zagrożenia współczesnej cywilizacji  
i pisał:

„Czytam wybrane książki,
Ciekawe artykuły,

Modlę się za rząd Polski
Co wiary się oducza.”

Pożegnaliśmy Księdza Włodzi-
mierza 25 kwietnia w Otwocku.  

W dowód wdzięczności za Jego pracę, 
przybyło mnóstwo kapłanów i delega-
cja z Białorusi z ks. bp na czele, który 
przewodniczył mszy świętej pogrze-
bowej. Usłyszeliśmy wiele dobrych, 
ciepłych słów o nim. Świadectwo da-
wali księża, współbracia i przybyły bi-
skup. Pomyślałem sobie : „Mój Boże, 
tyle dobrych i miłych czynów czło-
wiek niesie przed Twój tron. Każda 
chwila życia wypełniona modlitwą, 
dobrocią, pracą, budowaniem świą-
tyń, nawoływaniem do zjednoczenia 
i przebaczenia. W testamencie prosił 
o gregoriankę za Jego duszę i przepra-
szał, że czasami był uciążliwym bra-
tem.

G dy opuszczał naszą parafię, mia- 
 łem nadzieję, że jeszcze do nas 

wróci. Żegnałem Go Jego własnymi 
słowami:

„Spowiedź, Komunia Święta
Wieczny Pokój daj Panie

Modlę się i pamiętam
Kto pomodli się za mnie?”

Bądź spokojny Księżę Włodzimie- 
 rzu. Jest mnóstwo serc, którym 

byłeś bliski, wiele dusz, którym służy-
łeś. Odpowiem na Twe pytanie:

Modlimy się i pamiętamy
Ty w niebie oręduj za nami.

Konrad Sibilski

Ignacy Brauliński - ur. 1861r., zm. 
 1935 r. Prof. muzyki i śpiewu  

w Seminarium Nauczycielskim  
w Siennicy w latach 1981-1925, or-
ganizator Królewsko-Polskiego Se-
minarium Nauczycielskiego w 1915r. 
Patriota i wychowawca młodzieży, 
pochowany na cmentarzu w Siennicy.

Prof. Ignacy Brauliński wspomi-
nany jest bardzo dobrze przez 

wychowanków jako wielki przyja-
ciel i opiekun młodzieży, szczególnie  
w czasach zaborów. „Robił wszystko, 
co dobry Polak mógł robić na jego 
miejscu, zachowując pozory lojal-
ności”. Śpiewane w szkole pieśni ze 
słowami rosyjskimi, miały swojsko 
brzmiące melodie (wyjąwszy urzędo-
we pieśni rosyjskie). Starsi uczniowie 
wiedzieli o tym, że były to ludowe  
melodie polskie, a profesor tylko 
podkładał do nich słowa tłumaczone 
na rosyjski. Profesor starszym i naj-
bardziej zaufanym uczniom zdradzał 
tajemnicę i pokazywał śpiewniki,  
z których czerpał te melodie. Często 
polskie melodie prezentowała orkie-
stra szkolna. Można było np. zagrać 
chorał „Z dymem pożarów” zharmo-
nizowany przez ucznia na orkiestrę, 
a Rosjanie nie domyślali się, co to za 
utwór.

Na posiedzeniach rady pedago- 
 gicznej prof. Brauliński odważ-

nie występował w obronie uczniów. 

Służył im zawsze dobrą, przyjacielską 
radą, ostrzegał też uczniów przed gro-
żącym niebezpieczeństwem. Nierzad-
ko wspomagał uczniów materialnie. 
Dom profesora był oazą polskości. 
Przez jakiś czas państwo Braulińscy 
utrzymywali stancję dla kilku uczniów, 
którzy czuli się tam bardzo dobrze. 
Można było swobodnie rozmawiać po 
polsku, nikt tam nie podsłuchiwał.

Szczególną rolę odegrał prof. Brau- 
  liński i jego rodzina w czasie straj-

ku szkolnego w 1905 roku.

Po wycofaniu się Rosjan z Sien-
nicy prof. Brauliński był ini-

cjatorem, obok Stanisława Dłu-
żewskiego, powstania Komitetu 
Obywatelskiego, który zajął się orga-
nizacją polskiej szkoły dla nauczycieli 
w Siennicy w 1915 r., upaństwowioną 
i przekształconą w 1918 r. w Semina-
rium Nauczycielskie. Prof. Brauliński 
aż do przejścia na emeryturę w 1925r. 
był nauczycielem śpiewu i muzyki  
w tej uczelni. Na zjeździe 
wychowanków szkoły w 1923r. 
zgotowano mu owacyjne przyjęcie 
i podkreślano jego zasługi  
w wychowaniu młodzieży w czasach 
carskich.

Zmarł w 1935 r. i został pochowany 
  na cmentarzu w Siennicy.

Tadeusz Gnoiński

Biogram  
Prof. 
Ignacy  
Brauliński
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Dnia 23 marca w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Starogrodzie nad-

szedł długo oczekiwany dzień - Święto 
Patrona Szkoły Kornela Makuszyńskie-
go. Popularna Korneliada, to konkurs  
literacko-sportowy poświęcony pa-
tronowi. Jego celem jest zaintereso-
wanie dzieci twórczością tego pisarza, 
wskazanie im wzorców osobowych 
wśród bohaterów jego dzieł literackich, 
a także popularyzacja czytelnictwa. Te-
goroczny turniej składał się z 4 części:  
pytań związanych z życiem i twór-
czością patrona szkoły, układanki 

sportowe przygotowane przez panie 
Bożenę Łobodowską i Małgorzatę 
Kęsik wzbudzały prawdziwy entu-
zjazm zgromadzonej publiczności. 
Przy ogłuszającym dopingu przepro-
wadzono takie konkurencje jak: rzut 
do kozła, odbijanie balonów rakietką 
do tenisa, toczenie 
piłki przy pomocy 
kija hokejowego. 
Kolejną konku-
rencją było ukła-
danie rozsypanych 
tytułów książek  

Korneliada 2016 
 w Starogrodzie

Bożena Łobodowska

Fot.  Ulubieniec  publiczności 
      Murzynek   Goga-Gogsa

Kornela Makuszyńskiego. Tym zaję-
ły się klasy młodsze. W określonym 
czasie trzyosobowe reprezentacje klas 
I-III musiały prawidłowo złożyć po-
mieszane słowa i umieścić je na tabli-
cy. Na koniec odbyła się konkurencja 
artystyczna, do której klasy przygo-
towywały się wcześniej. Wylosowano 
za kogo przebrany będzie jeden uczeń 
z klasy, następnie wspólnie z wycho-
wawcą dzieci zaprojektowały strój  
i zrealizowały projekt. Podczas Kor-
neliady nastąpiła prezentacja przebra-
nych postaci. Na scenie, przy muzyce  
z filmu Koziołek Matołek, poja-
wiały się kolejno: Murzynek Goga-
-Goga, małpka Fiki-Miki, Basia,  
wesoły diabeł, Koziołek Matołek  
i dwaj tacy co ukradli księżyc.  

dotyczącej tytułów książek Kor-
nela Makuszyńskiego, konkuren-
cji artystycznej (prezentacja postaci  
z książki pisarza) oraz 3 konkurencji 
sportowych.

Uczniowie nie biorący udziału  
w zawodach stanowili dobrze 

zorganizowaną grupę kibiców. Na 
sali słychać było głośny doping, każda 
klasa kibicowała swoim zawodnikom. 
Na początku głos zabrała pani Boże-
na Łobodowska, która przypomniała  
sylwetkę patrona i uroczyście roz-
poczęła turniej. Następnie pani 
Teresa Zawadka przedsta-
wiła program imprezy i określi-
ła zasady przyznawania punktów  
w poszczególnych konkurencjach.  
W zawodach startowały trzyosobo-
we drużyny z klas I-VI. Wreszcie 
po części oficjalnej mogła rozpo-
cząć się długo wyczekiwana ry-
walizacja. Starsze klasy świetnie 
opanowały biografię i twórczość  
Kornela Makuszyńskiego, odpowia-
dając na pytania ułożone przez pa-
nią Teresę. Natomiast konkurencje 

Wszystkie stroje były ciekawe i przemy-
ślane. Postacie przy prezentacji tańczyły  
i opisywały siebie. Ostatecznie ko-
misja ogłosiła wyniki. Pierwsze 
miejsce w kategorii klas I-III za-
jęła klasa III (wychowawczyni  
p. Agnieszka Zwierz), a w kategorii 
klas IV-VI, klasa VI (wychowaw-
czyni p. Magdalena Sasim). Zwy-
cięzcy otrzymali puchar przechodni 
wypełniony słodyczami, dyplomy 
i ogromne brawa. Barwny pochód  

z klasą VI na czele i uniesio-
nym w górę pucharem długo 
jeszcze defilował przed publicz-
nością.

Pani dyrektor Maria 
Żukowska podzięko-

wała wszystkim uczniom 
za piękną rywalizację  
i sportowy doping, a nauczycie-
lom za przygotowanie impre-
zy. Po takiej dawce pozytywnych 
emocji, wszyscy byli zgod-
ni, że Korneliada to jedna  
z najlepszych imprez jaka 
odbywa się co roku w na-
szej szkole. Warto wspo-

mnieć, że tegoroczny turniej prze-
biegał pod hasłem Stracony jest 
każdy dzień bez uśmiechu. Uśmie-
chając się wyrażamy szczęście,  
a ono jest podstawą życia. Każda chwila 
mija milej, kiedy na ustach pojawia się 
uśmiech, czy zadowolenie. Bez uśmie-
chu wszystkie dni były by szare, ponu-
re, a godziny dłużyłyby się. Stracony 
jest każdy dzień bez uśmiechu, bo nie 
wiadomo ile razy jeszcze dane nam  
będzie się uśmiechnąć. Dlatego żyjmy 
każdą chwilą z całych sił.

Fot.  Zwycięzcy  konkursu  klasa VI

Fot.  Konkurencja  artystyczna - prezentacja  przebranych  postaci
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Dnia 27 kwietnia obchodziliśmy 
po raz pierwszy w naszej szkole 

Święto Książki. Skłoniło nas do tego 
bliskie sąsiedztwo Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich (23 IV),  
a także podsumowanie udziału w rzą-
dowym programie „Książki naszych 
marzeń”, dzięki któremu szkolna bi-
blioteka wzbogaciła się o kilkadziesiąt 
nowych, ciekawych pozycji dla dzieci 
i młodzieży. Tego dnia każda lekcja 
rozpoczynała się od krótkiego frag-
mentu książki, czytanego uczniom 
przez nauczyciela. 

Główna część imprezy rozpoczęła 
 się w odmienionej scenerii sali 

gimnastycznej krótkim przedstawie-
niem pt. W bibliotece przygotowanym 
przez dziewczęta z Koła Polonistycz-
nego. Następnie odbył się I Szkolny 
Konkurs Pięknego Czytania Książek 
Naszych Marzeń, w którym udział  
wzięli najlepsi reprezentanci każdej 
klasy. Wśród uczestników znalazła 
się nawet sześcioletnia reprezentantka  
z Oddziału Przygotowawczego

Wczasie Święta Książki został 
rozstrzygnięty również literac-

ko - plastyczny konkurs Pędzlem lub 
kredką… na najlepszą stronę tytułową 
książki, a także biblioteczny konkurs 
na Najpilniejszego czytelnika. 

Po przerwie o swoich doświadcze-
niach czytelniczych, ulubionych 

lekturach bardzo ciekawie opowiada-
ły mamy naszych uczniów. Następnie 

każda klasa prezentowała swoje hasła 
i plakaty propagujące czytelnictwo,  
a reprezentanci klas musieli odgadnąć 
z jakim utworem literackim łączy się 
wskazany przez nauczycielkę atrybut. 

Na koniec uczniowie klasy I 
pod okiem wychowawczyni 
Jolanty Całki zaprezento-

wali przedstawienie Tajemniczy sen 
Hani… traktujące o tym, jak należy 
obchodzić się z książkami. 

Późnym popołudniem na dru-
gą część uroczystości zaprosili-

śmy wszystkich rodziców. Uczniowie  
klasy I, wprowadzając w tematykę 
spotkania, zaprezentowali swoje ak-
torskie umiejętności, a dziewczęta  
z klasy V i VI uatrakcyjniły imprezę wo-
kalnie. Następnie pani Anna Popław-
ska, kierownik Biblioteki Pedagogicz-
nej w Mińsku Mazowieckim wystąpiła  
z prelekcją dla rodziców nt. czytelnic-
twa i czytania dzieciom Nikt nie rodzi 
się czytelnikiem, czytelnika trzeba wy-
chować. Przypomniała, że czytanie to 
najskuteczniejszy i najtańszy sposób 
budowania zasobów wewnętrznych 
dziecka. 

Następnie o książkach, doświad- 
 czeniach z pracy redaktorsko- 

Zasłuchani, zaczytani… 
Święto Książki w naszej szkole

wydawniczej niezwykle barwnie opo-
wiadały krewne z rodziny Patrona 
Szkoły - poety Edwarda Szymańskie-
go: synowa Krystyna Szal-Szymańska 
i wnuczka Dobrosława. Spotkaniu 
towarzyszył kiermasz książek, wysta-
wa uczniowskich prac plastycznych, 
słodki poczęstunek i bezpłatne książki 
dla chętnych rodziców. Szkolne Świę-
to Książki spotkało się z żywym za-
interesowaniem uczniów i rodziców. 

Dziękuję Wszystkim, którzy zechcie-
li czynnie włączyć się w uświetnie-
nie tego przedsięwzięcia, bo jak pisał 
Stanisław Konarski „Do nauczania  
i uczenia się te trzy środki pomocnicze 
są nieodzowne: po pierwsze – książki, 
po drugie – książki, po trzecie książki, 
bez nich nic nie pomogą nasze wysił-
ki.”

Magdalena Piętka

„Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są
 nieodzowne: po pierwsze – książki, po drugie – książki,

 po trzecie książki, bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki.”

A
rc

hi
w

um
  s

zk
ol

ne



24

DRÓŻKA NR 28 czerwiec 2016 Z życia szkoły

•	 mamy zaangażowanych w swą pracę i skorych do poświęceń, dobrze   
wykwalifikowanych nauczycieli oraz nowoczesne metody nauczania;

•	 regularnie uczestniczymy w projektach unijnych, w ramach których   
pozyskujemy pomoce dla uczniów oraz umożliwiamy im udział  
w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych;

•	 zdobywamy stypendia naukowe Marszałka Województwa  Mazowiec-
kiego oraz Wójta Gminy Siennica;

•	 mamy bogaty w nagrody - system motywacyjny dla najlepszych  
uczniów i sportowców;

•	 bierzemy udział w wielu konkursach, ogólnopolskich akcjach   
i programach;

•	 wyjeżdżamy na wycieczki i „zielone szkoły”;
•	 bierzemy aktywny udział w turniejach, mistrzostwach i rozgrywkach  

sportowych;
•	 gwarantujemy profesjonalną opiekę szkolnego psychologa i pedagoga;
•	 zapewniamy możliwość korzystania z obiadów na szkolnej stołówce

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Naszą szkołę wyróżniają:

•	 coraz lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym; 
w roku 2015 – 8. miejsce w powiecie mińskim (na ponad 30 gimnazjów)

•	 wysoki poziom nauczania języków obcych – j. angielskiego  
i j. rosyjskiego;

•	 jedyne w naszej gminie, Szkolne Koło Caritas, które organizuje liczne  
akcje charytatywne prowadzone przez szkolnych wolontariuszy;

•	 Szkolny Klub Sportowy „Berek” Żaków; uczniowie trenują w różnych  
sekcjach, m.in. lekkoatletyka, tenis stołowy i piłka nożna;

•	 dofinansowania do wycieczek szkolnych;
•	 szkoła posiada certyfikat „Szkoły bez przemocy” 
•	 wybory Najlepszego Absolwenta Roku i Najlepszego Sportowca Roku;
•	 prężnie działająca strona internetowa www.zakow.edu.pl i profil FB; 
•	 sala kinowa (pracownia j. angielskiego) - wygrana w ogólnopolskim  

konkursie „Talent do niemarnowania”, sala multimedialna (j. polski,  
historia) oraz nowa sala komputerowa;

•	 coroczne Szkolne Choinki i Festyny Rodzinne; 
•	 no i… wyjatkowa atmosfera :-)

        Z A P R A S Z A M Y !!!
Zespół Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
Żaków 48a, 05-332 Siennica       tel./fax: (25) 757 22 70
zakow@neostrada.pl ,       www.zakow.edu.pl  
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Jubileusz 150-lecia siennickich szkół

Zespół Szkół w Siennicy szykuje się  
 w tym roku do obchodów 150-le-

cia swojego istnienia. Tego pięknego 
jubileuszu może pozazdrościć Sienni-
cy większość szkół na Mazowszu. Stu-
pięćdziesięcioletnie trwanie placówki 
oświatowej w jednym miejscu, samo 
w sobie jest godne uwagi, ale sien-
nicka szkoła może pochwalić się tak-
że swoimi sukcesami i osiągnięciami 
swoich absolwentów, którzy rozsławili 
jej imię nie tylko w kraju. Kazimierz 
Gnoiński, długoletni dyrektor szkoły 
i jej dzisiejszy patron, marzył o szko-
le radosnej. Pisał: „W radosnej szkole 
znajdziemy drogę do młodzieży, roz-
budzimy umiłowanie piękna i dobra, 
a jednocześnie poczucie solidarności 
społecznej, poszanowania człowieka, 
umiłowanie historii i kultury ziemi oj-
czystej”. I mimo że zmieniały się profi-
le kształcenia w Siennicy, to cel jakim 
jest ciekawa, twórcza, dająca szanse 
rozwoju swoim uczniom szkoła, przez 
kolejne pokolenia pedagogów był  
i jest w Siennicy realizowany.

Tak długa tradycja istnienia, kiedy 
 myślimy o naszej szkole, pobudza 

wyobraźnię i kieruje myśli do pytań: 
Jak to było kiedyś, od czego się zaczę-
ło, co przetrwało do dziś? Odpowiedzi 
na te pytania znajdujemy w Siennic-
kim Muzeum Szkolnym.

Przyglądając się 150-letnim dzie-
jom siennickiej uczelni, da się 

wyodrębnić kilka jej najważniejszych 
rozdziałów.

1. Pod rosyjskim zaborem.

Najdłuższym etapem w historii  
 szkoły był okres pod rosyjskim 

zaborem w latach 1866 - 1915, czyli 
okres najsroższej rusyfikacji; był on 
najcięższą próbą charakterów dla pol-
skiej młodzieży.

Utworzenie szkoły o nazwie Kur- 
 sy Pedagogiczne dla Nauczycieli 

Ludowych w 1866 i umieszczenie jej 
w Siennicy miało na celu realizację 
planów zaborcy wynaradawiania pol-
skiego społeczeństwa. Siedzibę szkoły 
wybrano nieprzypadkowo. Wydawa-
ło się Rosjanom, że najłatwiej im bę-
dzie rusyfikować środowisko wiejskie 
zawdzięczające, w ich mniemaniu, 
tak wiele władzy carskiej. Sprzyja-
jącą okolicznością była też potrzeba 
wykorzystania budynku poklasztor-
nego, pozostałego po kasacie zakonu  
oo. Reformatów, którzy od połowy 
XVIII w. mieli swoją siedzibę w Siennicy.  
W 1872r. Kursy przemianowano na 
Seminarium Nauczycielskie. 

Wydarzenia 1905r. pokazały za- 
 borcy, jak bardzo się mylił. 

Praca rosyjskich, ale także polskich 
rusyfikatorów nie przyniosła spodzie-
wanych efektów. Wśród absolwentów 
szkoły z tamtego okresu wielu zapisa-
ło piękne karty historii odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości, zasłużyli 
się w swoich miejscowościach budową 
szkół, patriotyczną postawą, niesie-
niem postępowych idei. Nauczyciele 
- patrioci jak: Jawdyński, ks. Janczak, 
Brauliński czy Gierkiewicz pewnie  
z dumą patrzyli na postawę swoich 
wychowanków, którzy potrafili or-
ganizować akcje samokształceniowe,  
a nawet tajną biblioteczkę zakazanych 
przez zaborcę książek. Absolwenci 
siennickiego seminarium dobrze znali 
historię Polski i polski język, mimo iż 
nie było takich przedmiotów w pro-
gramie nauczania.

Pierwsza wojna światowa niosła na-
dzieję na wolną Polskę. Uciekając 

przed armią niemiecko-austriacką, 
Rosjanie ewakuowali seminarium 
do Łukowa, a następnie w głąb Rosji. 
Zabrali ze sobą wszelkie dokumenty  
i urządzenia szkoły, w tym bogato wy-
posażoną bibliotekę.

2. W wolnej Polsce.

Przejście frontu wojny spowodo- 
 wało, że Siennica znalazła się pod 

administracją niemiecką. Działania 
Komitetu Obywatelskiego, w którym 
wyróżniali się ziemianin Stanisław 
Dłużewski i nauczyciel Ignacy Brau-
liński, zakończyły się powołaniem 
jesienią 1915r. Królewsko-Polskiego 
Seminarium Nauczycielskiego Mę-
skiego, mającego charakter szkoły 
społecznej. W następnym roku opu-
ścili szkołę absolwenci zdający po raz 
pierwszy polską maturę. Szkoła otrzy-
mała sztandar z pięknym hasłem „Jaki 
siew, taki plon”, którego sens uczniowie 
doskonale rozumieli, niosąc oświatę  
i postęp na polską wieś. Brzemiennym 
w skutki było powierzenie kierowa-
nia szkołą Kazimierzowi Gnoińskie-
mu, który - jak się okazało - kierował 
szkołą przez następne 34 lata, zasłużył  
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Fot. Świadectwo szkolne z 1902r.
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Fot. Rosyjskie pieniądze - frag. ekspozycji
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młodzież siennicka była zapraszana na 
występy do Mińska Mazowieckiego, 
Warszawy, a nawet do Poznania z oka-
zji Wystawy Krajowej dla uczczenia 
X-lecia polskiej państwowości. Orga-
nizowano wiele wycieczek krajoznaw-
czych. O poczuciu odpowiedzialności 
młodych ludzi świadczyła ich praca  
w „Bratniej pomocy” Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Nie byli obojętni na 
przemiany polityczne w kraju.

Bardzo ważnym momentem w hi- 
 storii szkoły była budowa w latach 

nowego gmachu szkolnego w latach 
1923-26. Nieodłączną częścią szko-
ły kształcącej nauczycieli jest szkoła,  
w której przyszli nauczyciele stawia-
ją pierwsze kroki pod okiem swo-
ich wychowawców. W wolnej Polsce  
nazywano ją Szkołą Ćwiczeń. Niespo-
tykany rozwój Szkoły Ćwiczeń nastą-
pił w latach trzydziestych, kiedy to 
kierowana przez Hipolitę Gnoińską  
osiągnęła najwyższy stopień zorgani-
zowania i stała się pełną siedmiokla-
sową szkołą powszechną.

W 1936 r. władze oświatowe  
 podjęły decyzję o likwidacji 

seminariów nauczycielskich. W Sien-
nicy powołano do życia Państwowe 
Gimnazjum Męskie. Jeszcze tylko 
wiosną 1937 r. odbyła się ostatnia 
matura. Niestety żaden uczeń gimna-
zjum nie ukończył szkoły - wybuchła 
II wojna światowa.

3. W Polsce Ludowej.

W latach okupacji niemiekiej  
 1939 - 1944 zamarło ży-

cie szkoły. Jednak nauczyciele sien-
niccy szybko rozpoczęli po kryjo-
mu uczyć młodzież gimnazjalną i 
licealną. Wyzwolenie Siennicy nastą-
piło w lipcu 1944 r. Szczęśliwie oca-
lał gmach szkolny, ale został zajęty 
przez żołnierzy Armii Czerwonej. 
Rok szkolny rozpoczęto, korzystając  
z budynku szkoły podstawowej i pry-
watnych mieszkań. Dopiero po ko-
niecznym remoncie w grudniu 1945r. 
rozpoczęto naukę w gmachu szkol-
nym, organizując zajęcia w gimna-
zjum, liceum ogólnokształcącym oraz 
na kursach przygotowujących nauczy-
cieli. Decyzją ministerstwa utworzono 
wreszcie Państwowe Koedukacyjne 

Liceum Pedagogiczne. Rozpoczął się 
okres funkcjonowania szkoły w latach 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
który trwał do 1989 r., z przerwą w la-
tach 1950-55.

W 1950 r. władze oświatowe 
 podjęły decyzję o przekazaniu 

budynku szkoły na potrzeby Domu 
Dziecka. Zlikwidowano więc liceum 
pedagogiczne, a uczniów przekazano 
do innych szkół na terenie wojewódz-
twa. Po pięciu latach społeczeństwo 
Siennicy z wielką radością przyję-
ło wieść, że starania mieszkańców, 
władz siennickich i absolwentów se-
minarium odniosły taki skutek, że 
oto, od września 1955r. do Siennicy 
wracało Państwowe Liceum Peda-
gogiczne. I przyznać trzeba, że z do-
brymi wynikami, świetną atmosferą 
pracy, integrującą uczniów masą cie-
kawych przedsięwzięć dydaktycznych 
i wychowawczych. Funkcjonowało 
do 1969r., nawiązując do pięknych, 
przedwojennych tradycji. Na III Zjeź-
dzie Absolwentów w 1957r. liceum 
otrzymało imię Hipolity i Kazimierza 
Gnoińskich.

We wrześniu 1966r., oprócz li 
 cealistów, do szkoły uczęszcza-

li już uczniowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej przysposobienia rolni-
czego. Zatrudniono, oczywiście, no-
wych nauczycieli – specjalistów od 
przedmiotów zawodowych. Szkoły  
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u potomnych na trwałą pamięć i wy-
różnienie, gdyż wraz ze swoją mał-
żonką patronują naszej uczelni do 
dziś. W 1918 r. powołano Państwo-
we Seminarium Nauczycielskie Mę-
skie, które przetrwało w tej formie 
do oświatowej reformy i likwidacji  
w 1936 r.

Pierwsze lata funkcjonowania były 
 bardzo trudne, nie tylko dlatego, 

że trwała wojna, że napotykano na 
olbrzymie trudności aprowizacyjne  
i lokalowe. Udział społeczeństwa pol-
skiego w czynie niepodległościowym 
powodował olbrzymią rotację, tak 
wśród nauczycieli, jak i uczniów. Wie-
lu z nich brało czynny udział w I woj-
nie światowej w armiach zaborczych 
i Legionach Piłsudskiego. Prowadzili 
tajną pracę w Polskiej Organizacji 
Wojskowej, brali udział w rozbrajaniu 
Niemców, w organizowaniu polskiej 
państwowości. Wreszcie Ojczyzna 
powołała wielu do obrony polskich 
granic i niepodległości podczas wojny 
polsko-bolszewickiej.

W okresie II Rzeczypospolitej  
 na bardzo wysokim poziomie 

działały szkolne organizacje i koła za-
interesowań. Powstawały z inicjatywy 
uczniów i cieszyły się dużą samorząd-
nością. Koło historyczne zaczęło zbie-
rać pamiątki przeszłości, organizując 
szkolne muzeum. Z przygotowywa-
nymi przedstawieniami i koncertami 

Fot. Plakat z 1929r.
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Fot. Tajne nauczanie z prof. Pierzanem 1944r.
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zawodowe rozwijały się i reorgani-
zowały, powiększano dla nich bazę  
potrzebną do praktycznej nauki zawo-
du. W 1969r. powołano Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa, w którym 
mogli kontynuować naukę absolwen-
ci trzyletniej „zawodówki”. Natomiast 
w roku 1970 powstało pięcioletnie 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa 
dla uczniów kończących szkołę pod-
stawową. Ten etap rozwoju kończy 
się powołaniem Zespołu Szkół Za-
wodowych w 1977r., w skład którego 
weszły: Technikum Mechaniczne, Li-
ceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Rolni-
cza i Zasadnicza Szkoła Mechanizacji 
Rolnictwa. Kilkanaście specjalizacji 
dawało, nie tylko okolicznej młodzie-
ży, możliwość wyboru przyszłego za-
wodu związanego przede wszystkim 
z pracą w rolnictwie i obsłudze tej 
gałęzi gospodarki. Wśród kierunków 
oferowanych przez szkołę widzimy 
także – krawiectwo odzieży lekkiej. 
Szkoła czerpała ze swojej wieloletniej 
tradycji, rozwijała pozalekcyjne zain-
teresowania uczniów. Działały wtedy 
takie organizacje jak m.in.: Związek 
Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwo-
ny Krzyż, Polskie Towarzystwo Tury-
styczno Krajoznawcze, a osiągnięcia 
chóru, zespołów muzycznych czy koła 
modelarskiego były szeroko znane.

W 1975r. odbył się kolejny Zjazd 
Absolwentów, podczas którego 

dokonano uroczystego otwarcia Izby 
Pamiątek Siennickich Szkół. Było ono 
zwieńczeniem działań Koła Sienni-
czan. Chciano uchronić od zapomnie-
nia pamiątki z lat szkolnych, dorobek 
życiowy pokolenia seminarzystów, 
którzy jednoznacznie wskazywali, że 
miejscem kształtującym ich charakte-
ry była siennicka szkoła. Zdjęcia, do-
kumenty, wspomnienia, legitymacje, 
podręczniki, które wtedy przekazano, 

stały się zalążkiem zbiorów liczących 
obecnie około 3000 eksponatów. Nie-
ocenione zasługi dla rozwoju tej pla-
cówki muzealnej położył Stanisław 
Czajka - nauczyciel historii, kustosz 
muzeum i dyrektor szkoły w latach 
1990 - 2008.

Dnia 1 IX 1984r. rozpoczęło dzia-
łalność Studium Nauczycielskie 

przy Zespole Szkół Zawodowych. 
Utworzono dwa kierunki tej szkoły: 
wychowanie techniczne dwuletnie, 
pomaturalne oraz wychowanie przed-
szkolne o sześcioletnim programie  
nauczania. Następnie doszło jeszcze 
wychowanie muzyczne. Kierujący  
w tym czasie szkołą Franciszek Wi-
tek, doprowadził do ufundowania, 
w 1988r. drugiego w historii szkoły 
sztandaru. Kolejna reforma oświatowa 
pokrzyżowała plany dalszego rozwo-
ju SN-u, tak pięknie nawiązującej do 
tradycji siennickich szkół pedagogicz-
nych. Po 10 latach istnienia Studium 
Nauczycielskie zostało zlikwidowane, 
a ostatni absolwenci opuścili szkołę  
w 1994 r.

4. W III RP.

Gdy zamknięto SN-y i zreorgani- 
 zowano szkolnictwo na poziomie 

ponadgimnazjalnym, także zawodo-
we, w Siennicy powstał Zespół Szkół 
im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. 
W gmachu dawnego seminarium naj-
ważniejsi stali się uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego. Szkoła ta może 
się pochwalić wieloma niewątpli-
wymi osiągnięciami dydaktycznymi  
i wychowawczymi. Długą tradycją 
cieszy się, or-
g a n i z o w a ny 
od 1994r. do 
dziś, Konkurs 
Piosenki Ob-
cojęzycznej . 
Bardzo poży-
teczną i cieka-
wą inicjatywą 
było organizo-
wanie w latach 
1994 - 2009 
wakacyjnych 
obozów języ-
kowych.
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Fot. Gmach szkoły w latach '60-tych.

Zmiany ustrojowe jakie nastąpiły 
 w Polsce po 1989 r. i powstanie 

III Rzeczypospolitej spowodowały  
w oświacie powrót gimnazjów. W wyni-
ku porozumienia, decyzją Rady Gminy  
w Siennicy i Rady Powiatu Mińskie-
go, od 1.IX.2001r. rozpoczęło w naszej 
szkole działalność gimnazjum. Może 
ono powoływać się na przedwojenne 
początki. 

Od kilku lat widzimy też próby  
 kontynuacji przerwanej trady-

cji szkół zawodowych. Szkoły ponad-
gimnazjalne to obecnie: Technikum 
Obsługi Turystycznej, Technikum 
Systemów i Urządzeń Energetyki 
Odnawialnej oraz Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa. Szkoła przyciąga zagra-
nicznymi stażami. Zawodowe szlify 
obsługi turystów uczniowie zdobywa-
ją we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

W najnowszej historii szko- 
 ły szczególnie zapisał się rok 

2005, kiedy to społeczność szkolna 
otrzymała nowy sztandar, z orłem  
w koronie i aktualną nazwą szkoły.

Czas pokaże czy siennicka szko- 
 ła podoła wyzwaniom obec-

nych czasów. Wszyscy, związani z tą 
placówką oświatową wierzą, że tak  
będzie. Zespół Szkół im. Hipolity  
i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy - 
szkoła obchodząca dziś swoje 150-le-
cie, stara się godnie kontynuować 
legendarne już osiągnięcia swoich po-
przedników.

Tadeusz Gnoiński
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Fot. Poświęcenie sztandaru szkoły
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 Wiersz

Kulturalnie
 Recenzja

Międzynarodowa koprodukcja fil-
mowa, której bohaterkami są trzy 
biblijne kobiety: herodiada, Maria 
Magdalena i tytułowa Maryja z Na-
zaretu. Film pokazuje, jak ważną 
rolę odgrywają w naszym życiu oso-
biste wybory.

Przedstawiony w filmie wizerunek  
 Maryi z Nazaretu, z woli Bożej 

Matki Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa, powstał na podstawie Ewangelii, 
pism apokryficznych i innych źró-
deł. Zakreśla on życie Maryi od Jej 
dzieciństwa, przez młodość, okres 
publicznej działalności Jej Syna, do 
Wniebowzięcia. Przedstawia Jej rolę  
w Kościele oraz najważniejsze obja-
wienia Maryjne.

W filmie zobaczymy trzy główne  
 bohaterki, kobiety, które do-

konały różnych wyborów życiowych. 
Na pierwszym planie stoi Maryja  
z Nazaretu z wielką ufnością pokładaną  
w Bogu i wielkim aktem miłości i wia-
ry w nieskończone miłosierdzie Boga.  

W Niej jest bogactwo życia zawarte 
w Jej wielkim „Oto jestem służebnica 
Pańska” powiedziane Bogu od mo-
mentu zwiastowania aż po Krzyż. Ule-
gła woli Boga i wypełniła ją do końca.

Postać Herodiady natomiast pod- 
 daje się złu. Istnieje dla niej tyl-

ko jeden świat – świat władzy i do-
brobytu. Zamyka się w tym świecie,  
w sobie i nie potrafi dostrzec i odczy-
tać znaków Boga. Jej życie opierało się 
na mściwości, bezduszności i intry-
gach. 

Pozostaje jeszcze postać Marii  
 Magdaleny, która uległa fascyna-

cji łatwego życia w pałacu, różnym  
pokusom, a także kłamstwu i krę-
tactwom. Jednak spotkanie z Janem,  
a w szczególności jego śmierć, uzmy-
sławia jej, iż życie, które dotych-
czas wiodła było puste i zakłamane.  

„Maryja z Nazaretu”  
w reżyserii Giacomo Campiotti.
Film o życiu Matki Syna Bożego

Spotkanie z Jezusem i jego słowa „Cór-
ko ocaliła cię twoja wiara”, w momen-
cie, kiedy jest osądzona o cudzołóstwo  
i postawiona wobec swego życia, 
otwierają jej serce i przemieniają jej 
egzystencję. 

Uważam, że to wspaniały film, któ- 
 ry należy obejrzeć. Film, który 

na pewno powinna obejrzeć każda 
matka. Film, który niesie prawdę, iż 
wszystko co dzieje się w naszym ży-
ciu powinno być aktem miłości. Film, 
jak powiedział Papież Benedykt, który 
wskazuje, że „przykład trzech kobiet 
uwidacznia nam, iż życie można bu-
dować na egoizmie, rzeczach mate-
rialnych, pozwalając kierować się złu, 
lub też na zaufaniu Bogu i pójściu za 
Nim”.

E.B.

Świecie mój
Świecie mój, który jesteś, byłeś, 

będziesz.

Świecie nasz, który żyjesz i życie 
dajesz

Trwaj, trwaj wiecznie.

Mój Świecie, który pozwoliłeś mi żyć,

Świecie, który karmisz, uczysz, 
bawisz

Trwaj, proszę trwaj.

Nasz Świecie, bądź zawsze naszym 
światem,

Matką i ojcem i przyjacielem i 
opiekunem

Nie zmieniaj się, trwaj.

Świecie, nasza drogo, nasze światło,

Nasz pokarmie i duszy i ciała

Dzięki Ci, trwaj

I ze mną wielbij Stwórcę swego.

❧

Miedzą zieloną

Miedzą zieloną pójść wśród zbóż,

I wdychać zapach chleba

Rękoma trącać dojrzałe już

Brzemienne ziarnem kłosy.

I sycić wzrok widokiem pól

Aż po horyzont wyblakłymi,

I cieszyć się brzęczeniem pszczół

Ich krzątaniną tuż przy ziemi.

Poczuć jak fala za falą

Gorącość we mnie uderza,

I odgadywać skądże ten żar,

Czy rodzi się z łanu, czy z nieba.

Skłonić swą głowę w zamyśleniu

Nad pięknem tego świata

I oddać cześć i chwałę Temu

Co ustanowił bogactwa lata.

Bogactwem są słoneczne dni,

Bogactwem deszczyk ranny,

Bogactwem jesteś właśnie ty

Co potem rosisz zagon polny.

I by codzienny pokarm mieć

W postaci bochna chleba,

Ty musisz znoju, trudu, potu dać,

I modlitwy wznieść do nieba.

Ryszard Łubkowski
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Mamo, Tato przeczytaj mi to...

Święta Helena urodziła się ok.  
 255 r. w Bitynii. Jej rodzice byli 

właścicielami zajazdu dla podróżnych, 
a młoda Helena pomagała rodzicom 
w prowadzeniu gospody. Była piękną 
i zawsze uśmiechniętą dziewczyną. 
Została żoną Konstancjusza Chlorusa 
i urodziła syna Konstantyna. Wszyscy 
byli poganami, ale dobrymi ludźmi. 
Kiedy Konstantyn został cesarzem  
i szykował się na bitwę, zaczął modlić 
się do Boga chrześcijan i prosił o po-
moc w pokonaniu przeciwnika. Kon-
stantyn wraz z całym wojskiem ujrzał 
na niebie krzyż z napisem „Pod tym 
znakiem zwyciężysz”. Dlatego umie-
ścił on krzyż na swoich sztandarach 
i zwyciężył. Wkrótce później Helena 
oraz Konstantyn przyjęli chrzest.

Helena, będąc już w sędziwym 
wieku, miała objawienie, aby 

udać się do Ziemi świętej i odszukać 

Krzyż Święty, na którym umarł Jezus. 
Historia głosi, że po śmierci Chrystu-
sa, Krzyż na którym On umarł oraz 
dwa krzyże łotrów zostały wrzuco-
ne do rozpadliny na Golgocie, a na-
stępnie zasypano je gruzem i ziemią,  
a na wierzchu wybudowano pogańską 
świątynię. Kiedy Helena przybyła do 
Jerozolimy, kazała zburzyć świątynię 
i wykopać krzyż. Zostały odnalezio-
ne 3 krzyże i nie było wiadomo, który  
z nich należał do Jezusa, ponieważ 
tabliczka z informacją o winie Jezusa 
odczepiła się. Wtedy biskup Jerozoli-
my, święty Makary, nakazał, aby każdy 
z krzyży przynieść do umierającej ko-
biety, chorej na trąd, ponieważ biskup 
spodziewał się cudownego uzdro-
wienia. Kiedy chora kobieta dotknęła 
pierwszego krzyża nic się nie stało, 
tak samo z drugim. Natomiast po 
dotknięciu trzeciego krzyża kobieta  

Święta Helena odnajduje  
Krzyż Święty

cudownie wyzdrowiała. Na podstawie 
tego cudu, ogłoszono, że to musi być 
Krzyż Święty Jezusa Chrystusa. 

Święta Helena pomagała ludziom  
 biednym i strapionym, była rów-

nież fundatorką wielu kościołów. Na 
miejscu odnalezienia Krzyża, Hele-
na kazała wybudować bazylikę Męki 
Pańskiej. W miejscu, gdzie narodził 
się Pan Jezus – Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem, a w miejscu gdzie Jezus 
wstąpił do Nieba – Wniebowstąpienia 
Pańskiego na Górze Oliwnej. Kiedy 
Helena wracała z Jerozolimy oprócz 
Krzyża, wzięła również ziemię, któ-
rą kazała wyłożyć w Rzymie i wybu-
dować na niej kościół, który nazwała 
kościołem Świętego Krzyża w Jero-
zolimie i umieściła tam część relikwii 
Krzyża Świętego.  

Zmarła w Rzymie w 330r w otocze- 
 niu syna Konstantyna i wnuków. 

Popioły jej spoczywają w Rzymie  
w kościele Maria Maggiore.

Katarzyna Podbielska

„Nie staraj się zostać człowiekiem 
sukcesu, lecz człowiekiem war-

tościowym”, twierdził Albert Einstein. 
Łatwo powiedzieć… Obiektywna 
ocena własnej wartości to towar defi-
cytowy, zwłaszcza u dzieci. Szczegól-
nie w dzisiejszych czasach. Jej brak 
często opisują słowami takim, jak: 
depresja, rozpad relacji koleżeńskich, 
brak motywacji do działania, lęk,  
a dodatkowo te uczucia może wzma-
gać poczucie niemocy i wstydu.  
Nieumiejętność radzenia sobie z pro-
blemami emocjonalnymi wypływa-
jące z niedoceniania siebie, staje się 
obecnie coraz poważniejszym zagro-
żeniem u dzieci w wieku szkolnym. 

Dzisiejsze dzieci są niecierpli-
we, chcą wszystko „na już”! 

Nie umieją cieszyć się chwilą, zasty-
gnąć w bezruchu, aby dostrzec in-
nych wokół siebie… Wciąż gonią, tak 
jak i ich rodzice. Nie mają czasu na  

zastanowienie się czego chcą, ponie-
waż coś je pędzi - dodatkowe zajęcia, 
taniec, koła zainteresowań... Brak w 
nich umiejętności zatrzymania i za-
stanowienia się, jaki jestem? Częściej 
kierują się zdaniem innych na swój te-
mat – jak inni mnie widzą? Czy jestem 
dostatecznie miła, aby mnie polubiły? 
Czy wystarczająco dobrze gram w pił-
kę, aby zaakceptowali mnie w grupie?

Brak umiejętności myślenia o sobie 
w innych kategoriach niż porów-

nywanie się do innych i branie innych 
jako punktu odniesienia dla swoich 
umiejętności i cech charakteru może 
rodzić frustracje. Dlatego warto jest 
poszukać sposobu z jednej strony na 
wyciszenie, odpoczynek, a z drugiej 
strony na ćwiczenie umiejętności my-
ślenia o swoich emocjach: dostrzega-
nie ich, nazywanie i rozwijanie, a to 
z kolei prowadzi do samoakceptacji i 
podbudowania swojego wizerunku.

Wielu psychologów i terapeutów 
rekomenduje pisanie pamięt-

nika, jako jedną z najskuteczniejszych 
metod pracy nad akceptacją siebie. 

Jak zacząć? Krok pierwszy – kup 
dziecku zeszyt taki, jaki od razu 

jemu się spodoba – w kotki, pieski, 

piłkarzy, ikony muzyki. Krok drugi – 
pomóż znaleźć miejsce, gdzie może 
pisać. Krok trzeci – określ porę dnia. 
Przed snem, po odrobieniu lekcji? 
Rytuał i powtarzalność spowodują, że 
będzie regularnie powracać do dzien-
nika. Na początku może być trudno 
pisać o uczuciach. Ba, samo nazwa-
nie stanie się dla dziecka wyzwa-
niem. Dlatego tak ważne są rozmowy 
o uczuciach rodzica z dzieckiem. To 
my jesteśmy odpowiedzialni za wie-
dzę naszego dziecka na temat emocji, 
przeżyć. Od nas się tego uczy... Na nas 
się wzoruje. Jak zachowujemy się, gdy 
ktoś nam zrobi przykrość? Czy od-
rzucamy taką osobę? Czy potrafimy 
jej powiedzieć, że nas zawiodła i spra-
wiła nam przykrość? A może dajemy 
jej jeszcze jedną szansę? Dziecko to 
widzi… Naucz swoją pociechę pisać 
taki pamiętnik.. Nauczy się rozumieć 
siebie, swoje emocje i będzie bardziej 
samoświadome – będzie znało swoje 
zalety i wady oraz będzie z większym 
szacunkiem odnosiło się do przeżyć 
swoich i innych osób. A to naprawdę 
bardzo ważna życiowa umiejętność.

Mama Monika

Młode Mamy
Moje emocje,  

moja wartość...
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Dr Natasha stwierdza, iż zespół 
GAPS jest zasadniczo zaburze-

niem trawiennym i tak powinien być 
traktowany. Mówi o gotowej diecie, 
bardzo efektywnej i popartej ponad 
60-letnim stażem ze wspaniałymi wy-
nikami u osób z różnymi rodzajami 
problemów trawiennych, włączając 
w to schorzenia tak niszczycielskie 
jak choroba Leśniewskiego-Cohna  
i wrzodziejące zapalenie jelita grube-
go. Dieta ta nosi nazwę szczególnej 
diety niskowęglowodanowej w skró-
cie SCD. Dietę SCD stworzył znany 
amerykański pediatra dr Sidney Va-
lentine Haas w pierwszej połowie XX 
wieku. To były stare dobre czasy, kiedy 
lekarze leczyli swoich pacjentów dietą 
i metodami naturalnymi. Dr Haas le-
czył swoich pacjentów ze znakomity-
mi rezultatami – po ukończeniu jego 
dietetycznego, minimum rocznego 
reżimu, miało miejsce „całkowite wy-
leczenie, bez remisji, bez zgonów, bez 
kryzysów, bez problemów pulmono-
logicznych i bez zahamowania wzro-
stu”. Jego osiągnięcia zostały dobrze 
przyjęte przez środowisko medyczne 
na całym świecie.

Cywilizacja pozwoliła zapomnieć  
 o starych, dobrych sposobach 

eliminacji chorób.

Część 1: DIETA WPROWADZAJĄCA 
(która składa się z sześciu etapów)

Dieta wprowadzająca ma za zada-
nie szybko wyleczyć i uszczelnić 

śluzówkę jelita. Do osiągnięcia tego 
celu potrzebujemy trzech czynników:

1. Dużej ilości substancji odżywczych 
dla śluzówki jelit: aminokwasów, że-
latyny, tłuszczy, witamin, minerałów, 
itp. – wszystkiego, z czego zbudowana 
jest śluzówka jelita.

2. Dieta wprowadzająca pozbawiona 
jest błonnika i innych substancji, któ-
re mogą podrażniać chore jelita i za-
kłócać proces gojenia.

3. Proces regeneracji komórek śluzów-
ki jelita jest przeprowadzony przez 
bakterie symbiotyczne, które natural-
nie bytują na śluzówce jelita. Bez ich 
obecności nie będzie gojenia!

Podstawą tej diety są buliony mię-
sne lub rybne. Wywar mięsny lub 

rybny dostarcza budulca do szybkiego 
wzrostu komórek śluzówki jelita i ma 
efekt łagodzący stany zapalne w jelicie. 
Dlatego właśnie pomaga on w trawie-
niu i znany był od wieków jako ludo-
wy środek gojący układ pokarmowy. 
Jedzenie probiotyczne jest niezbędne  
i powinno być wprowadzone od samego 
początku (wszelkie napoje fermentowane 
tj. serwatka, mleko kwaśne, jogurt, ke-
fir, kiszone warzywa i napój z nich np. 
sok z kiszonej kapusty.)

Część 2 :  P E Ł NA  D I E TA  G A P S

Ztego wszystkiego, co codzien- 
 nie spożywa pacjent 85%, po-

winno składać się z mięsa, ryb, jajek,  

fermentowanego nabiału i warzyw 
(gotowanych, fermentowanych i suro-
wych). Pieczenie i owoce powinny być 
odstawione na parę tygodni, a później 
ograniczone do przekąsek podawa-
nych między posiłkami. Domowe ro-
soły, zupy, gulasze i naturalne tłuszcze 
(zwierzęce), to nie dodatki – powinny 
być podstawą. Przekąskami mogą być 
orzechy, nasiona oraz suszone owoce 
(nie siarkowane).

Zaczynamy dzień od szklanki wody 
 mineralnej lub filtrowanej z pla-

sterkiem cytryny lub herbaty z dodat-
kiem imbiru i miodu.

Część 3:WyChODZENIE Z DIETy 
GAPS

Ścisłe przestrzeganie diety GAPS 
 powino trwać przynajmniej  

1,5 - 2 lata. Zależnie od stanu zdrowia 
pacjenta. Pacjent potrzebuje co naj-
mniej 6 miesięcy normalnego trawienia 
zanim pozwolimy na wprowadzenie 
jedzenia z listy niedozwolonych pro-
duktów.

Jeśli chcesz się zapoznać dokładniej  
z tematem, zachęcam do przeczyta-

nia książki pt. „Zespół psychologicz-
no-jelitowy GAPS” Dr Natasha Camp-
bell-Mc Bride- neurolog, dietetyk.

ODPOWIEDNIA DIETA DLA ZESPOŁU 
PSYCHOLOGICZNO-JELITOWEGO GAPS

Agata Sibilska

zespół GAPS  
jest zasadniczo zaburzeniem trawiennym  

i tak powinien być traktowany
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W krzywym zwierciadle

Katarzyna Suchenek

Codziennie naszą głowę zakłóca szereg informacji. Ważne informacje mogą 
 nam uciekać, a te błahe często zbytnio skupiają naszą uwagę. Ta infor-

macja, którą dziś pragnę Wam przekazać, ma znaczenie. Przyjmij ją „na se-
rio”- bo może ona uratować komuś życie. 

Posłuchaj, to wydarzyło się naprawdę: 

Podczas letniego grilla, jedna z pań nagle potknęła się i usunęła na ziemię. 
Zapewniała, że czuje się dobrze i że nic jej nie jest, że się tylko poślizgnęła. 

Przyjaciółki pomogły jej wstać. Ta pani wyglądała na trochę oszołomioną, ale 
mimo to została na przyjęciu, tak jakby nic się nie stało. 

Późnym wieczorem zadzwonił jej mąż do przyjaciół i poinformował, że 
pogotowie zabrało żonę do szpitala. Zmarła o 18-tej następnego dnia. 

Okazało się, że dostała wylewu krwi do mózgu podczas spotkania u znajomych. 

Czy można było uratować jej życie? Otóż, tak! Gdyby w przeciągu 3 godzin 
 ta kobieta znalazła się pod opieką medyczną, to byłaby możliwość całko-

witego wyleczenia efektów wylewu. Sztuka polega na rozpoznaniu objawów  
i postawieniu diagnozy. 

Udar mózgu może być KRWOTOCZNY( wywołany wylewem krwi do mózgu) 
lub NIEDOKRWIENNY( wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do 

mózgu).

Ustalono prostą metodę, jak rozpoznać wylew, stawiając trzy pytania:

1. Poproś, by pacjent się UŚMIECHNĄŁ.
2. Poproś, by pacjent PODNIÓSŁ OBYDWIE RĘCE DO GÓRY. 
3. Poproś, by pacjent POWTÓRZYŁ proste zdania (np.: dzi-
siaj jest ładna pogoda).

Jeżeli osoba ma problem z jednym z tych zadań, wzywaj natychmiast karet- 
 kę pogotowia!!! ( i opisz objawy).

Wten sposób nawet osoba nic nie mająca wspólnego z medycyną jest  
 w stanie zauważyć takie objawy, jak niepełnosprawność mięśni twa-

rzy, brak sił w rękach i trudności z mową. 

Zapamiętaj te trzy zadania, które umożliwią szybką diagnozę, wcześniejsze 
  leczenie wylewu i uniknięcie trwałego kalectwa. 

I ty możesz uratować komuś życie !

Taka wiedza może okazać się bezcenna.

I ty możesz uratować  
komuś życIe

Ojciec Tadeusz
W dwa tysiące trzynastym nastąpiła 
zmiana
 Bo za Księdza Przemka   
 mamy Tadeusza
Wszyscy parafianie witali kapłana
 Tadeusz do pracy już z   
 kopyta rusza
Przybył na prowincję ze sławnej 
stolicy
 Jak trafić do ludzi? Jakie użyć  
 słowa
Teraz trafił do nas, pięknej okolicy
 Czyli do naszego super   
 Saganowa
jako młody chłopak, Tadzio łowił 
ryby
 Sumiennie pracował, często  
 pasał bydło
Kiedy szedł nad rzekę, pozostając 
gdyby
 Gdyby nic nie złowił. Czy  
 miał ze sobą mydło
Proboszcz pięknie śpiewa, mówią 
wszystkie panie
 Chór jest pod wrażeniem bo  
 uchybień brak
Z Wojtkiem tworzą duet. Słychać 
świetne zgranie
 Nawet Zapendowska byłaby  
 na TAK
Wkrótce nowy serial zamiast 
Mateusza
 O Ojcu w sutannie znowu w  
 głównej roli
Będziemy mieć teraz Ojca Tadeusza
 Z kurii dostał zgodę, Biskup  
 mu pozwolił
Będzie niespodzianka mówią 
parafianie
 Mamy już sponsora hojnego  
 człowieka
Oto niespodzianka panowie i panie
 Dla proboszcza w garażu już  
 rowerek czeka
Teraz nas naucza, codziennie 
kazania
 Czego się wystrzegać,   
 powtarza z uporem
Na ważne tematy do refleksji skłania
 Aby Jezus Chrystus był dla  
 wszystkich wzorem

Sławomir Gozdołek
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