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Paweł Bokiej

Z nadzieją w Nowy Rok
Gdybym miał wskazać jedno
uczucie, które bez wątpienia
towarzyszy nam podczas
Świąt Bożego Narodzenia, byłaby to nadzieja. To ona najdobitniej symbolizuje cud narodzin Jezusa. Pozwala nam
uwierzyć, że świat, w którym
żyjemy, nie jest zdany sam na
siebie. A przeświadczenie, że
Opatrzność nad nami jednak
czuwa, jest nam w ostatnim czasie potrzebne jak nigdy.
Odwoływanie się do nadziei jest świadectwem ciężkich czasów, bo nikt jej nie potrzebuje, gdy idzie dobrze. A ten rok dla
wielu z nas z pewnością dobry nie był. Przede wszystkim był
naznaczony niepewnością i nie przyniósł odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nadal nie wiemy, kiedy skończy się pande-

mia. Nie wiemy, czy jeśli zachorujemy, przejdziemy chorobę
gładko, czy wylądujemy na zamkniętym oddziale w szpitalu.
Nie wiemy, czy nasze dzieci wrócą na stałe do szkół. Nie wiemy w końcu, na ile wytrzymały będzie system gospodarczy
naszego państwa – już teraz dokucza nam ogromna inflacja,
przez którą Święta dla wielu z nas będą skromniejsze.
Zapytacie Państwo, gdzie w tym wszystkim szukać nadziei? Mimo pesymistycznych stwierdzeń przytoczonych powyżej, ja taką iskierkę nadziei widzę w naszym zachowaniu
– większej otwartości na czynienie dobra! Dane pokazują,
że zdecydowanie chętniej angażujemy się w akcje charytatywne, pomagamy sąsiadom, osobom starszym. Pandemia
z pewnością przewartościowała nasze życie – zaczynamy
szukać w nim głębszego sensu, niż tylko otaczanie się jak
największą ilością dóbr doczesnych. Doceniamy siłę relacji
z innymi ludźmi, więzi rodzinne i przyjacielskie. Dostrzegamy, że możemy zrobić coś dobrego.

Zdrowe relacje z ludźmi wokół nas to taka namiastka normalności w tym nienormalnym dzisiaj świecie. I naprawdę
warto o to zadbać! Przecież w Boże Narodzenie zawsze najważniejsze było spędzenia czasu wspólnie, z rodziną. W tym
roku, podobnie jak i w zeszłym, Święta na pewno będą się
nieco różnić od tych sprzed lat. Część z nas nie zobaczy
swoich bliskich ze względu na bezpieczeństwo, chorobę
czy trudności w podróżowaniu. Wielu będzie natomiast ze
smutkiem patrzyło w miejsca przy wigilijnym stole, które już
zawsze pozostaną puste po tych, którzy odeszli.
Jakie życzenia składać sobie w tym trudnym czasie? Może
zamiast życzeń, przełamując się opłatkiem, spróbujmy
podziękować. Za to, że jesteśmy zdrowi i mamy rodzinę. Za
dobro, które nas otacza, choć czasem jest niewidoczne. Za
lekcje i doświadczenia, które wzmacniają nas w tym czasie
próby. I za nadzieję, która nadal – mimo wszystko – tli się
w naszych sercach. l

Jarosław Jakubowski

Król Olaf i inne słowa roku
Młodzieżowym słowem roku
został „śpiulkolot”. Żadna ze
znanych mi osób należących
do grupy „młodzież” nie
znała tego słowa i nigdy go nie
użyła. Istnieje przypuszczenie,
że młodzieżowe słowo roku
wybierają dziadersi, czyli osobnicy od około trzydziestki. Wygląda więc na to, że śpiulkolot
to dziaderskie słowo roku.
Co znaczy śpiulkolot? Nie wiem i jakoś nie chce mi się
sprawdzać, chociaż posiadam papiery na dziadersa. Z pewnością jest to coś związanego ze spaniem, ponieważ mamy
grudzień, a jak wiadomo w grudniu jest ciemno i misie idą
spać. Nie wiem, czy będzie to sen spokojny. Raczej nie będzie.
Imieniem roku powinno zostać imię Olaf, ponieważ jest
to imię nowego, prawdziwego Króla Europy, czyli kanclerza Niemiec. To, że idzie nowe, zobaczyliśmy już w dniu
zaprzysiężenia w Bundestagu, gdzie Król Olaf jako pierwszy
w historii kanclerz Niemiec nie dodał do roty przysięgi słów:
„Tak mi dopomóż Bóg”. Wygląda więc na to, że to człowiek
głęboko wierzący. W siebie.
Zdarzało nam się narzekać na Królową Angelę, ale coś
mi mówi, że Król Olaf da nam tak do wiwatu, że jeszcze

zatęsknimy za jego poprzedniczką. Koalicja rządząca, na
czele której stanął Król Olaf, nazywana jest „koalicją świateł
drogowych”, ponieważ tworzą ją ugrupowania wiązane
umownie z kolorami: czerwonym (socjaldemokraci), żółtym
(liberałowie) i zielonym (uwaga: Zieloni). Póki co w Berlinie
zapaliło się zielone światło dla realizacji czarnego snu konserwatystów: paneuropejskiego „zrównania praw małżeńskich” (to znaczy obligatoryjnego uznania przez państwa
UE, że osoby tej samej płci też tworzą małżeństwo), aborcji
na życzenie, zakazu „propagandy antyaborcyjnej”, rezygnacji z węgla i atomu, wprowadzenia twardej zasady: kasa
za praworządność, przy czym zarówno o dzieleniu kasy, jak
i definicji praworządności będzie decydować Unia Europejska, czyli Niemcy. Trójkolorowi już nawet niespecjalnie udają,
że UE nie jest narzędziem realizacji niemieckich interesów
w Europie. Można zatem przyjąć, że liczebnikiem roku jest
liczebnik „czwarta”, jak Czwarta Rzesza.
Nie jest, oj nie jest to Rzesza jak tamta, poprzednia
i nawet jeszcze bardziej poprzednie Rzesze. Ta Rzesza jest
postępowa, ekologiczna i praworządna, no i zasilana gazem
pompowanym rurą Nord Stream 2 prosto od Cara Władimira.
Ta nowa Rzesza nie używa skompromitowanej frazeologii
rasowej; tę zastąpiła frazeologia pełna humanistycznych
pojęć takich jak: tolerancja, demokracja, bla bla bla, bla bla
bla. Niemcy prą postępowo, przodem do przodu, realizując

ten sam co zawsze cel – zwiększenie swego stanu posiadania w Europie. Posiadania może już nie terytorialnego, ale
znacznie głębszego i cenniejszego – ideologiczno-kulturowo-gospodarczego.
Przyznam, że za tę odwieczną konsekwencję podziwiam
naszych zachodnich sąsiadów. Powinniśmy się jej od nich
uczyć i stosować. Pierwszą lekcją powinny być reparacje
wojenne, których nigdy nie zobaczyliśmy, a które nam się
należą. Tak po prostu, należą się nam, więc są jednym z zasadniczych celów polskiej dyplomacji. To znaczy powinny
być, bo chyba nie są.
Z wróżbami wolę poczekać na to, co powie w noc wigilijną
mój pies, ale wewnętrzny głos mi mówi, że słowami najczęściej używanymi w roku 2022 będą mniej więcej te same, co
w tym, który właśnie mija. Wszyscy je znamy, więc nie będę
wymieniał.
Wielki amerykański pisarz Philip Kindred Dick (dla
niepoznaki piszący w gatunku science-fiction) napisał pod
koniec życia powieść pt. „Valis”, w której padają następujące
słowa: „Macie przed sobą czas próby, kłamstwa i płaczu,
bo ponury król, król łez, nie odda swej władzy dobrowolnie, ale wy mu ją odbierzecie”. Obawiam się, że nie jest to
program na najbliższy rok, ale czymże jest marne 365 dni
wobec wieczności, która – jak wiadomo – nie robi nic poza
tym, że czeka. l
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Florek, naczelny@tygodnikbydgoski.pl; sekretarz redakcji: Marta Kocoń, tel. +48 663 739 200 sekretarz@tygodnikbydgoski.pl; menadżer portalu: Krzysztof Drozdowski, tel. 669491006;
wydawca: Dom Wolnego Słowa, Fundacja Bezpieczny Świat; reklama: +48 601677996, reklama@tygodnikbydgoski.pl; Nakład: 5 000 egz.
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powracaliśmy
do będziemy
tematu odbudowy
Świąt.
Już wkrótce
przynosić Państwu
tydzień – co
Zachodniej Pierzei
Starego nowiny
Rynku –cow przekonaniu,
opisywać
że realizacja tej tydzień
inwestycjibędziemy
może wypełnić
„wyrwę”rzeczywiw sercu
stość taką, jaka jest!

Miasta i przypomnieć o jego tożsamości. Pisaliśmy o naszym zdaniem nietrafionych
inwestycjach,
podejmowaliśmy
ędziemy
pisać o naszym
mieście
mieszkańcach,
probtematy społeczne: m.in.jego
dotyczące
obrony życia, ich
edukacji,
lemach,
smutkach
i radościach.
Nie
relacji między religią
a życiem
publicznym,
starając się być
szukamy wrogów ani przyjaciół, bęwiernymi naszym
wartościom.
dziemy
pisali prawdę i tylko prawdę,
Dziękując zabo
minione
pięć lat,Józef
życzymy
sobie i Państwu
jak pisał
Mackiewicz
„Tylko
prawda jest
ciekawa”.
– Naszym Czytelnikom
– abyśmy
naszą misję realizowali jak najlepiej, przyczyniając się do pozytywnych zmian
w Bydgoszczy i w życiu wszystkich, do których dociera
„Tygodnik”. l

B

Radosnych, pełnych nadziei
świąt Bożego Narodzenia życzy
Redakcja „Tygodnika Bydgoskiego”

nie – mówi w wywiadzie ks. prof.
Waldemar Chrostowski.

Zamiast ubierać z dziećmi
choinkę i przygotowywać się do
świąt, niejeden trafił do ośrodków internowania, nazywanych
potocznie „internatami”. Pierwsze tygodnie stanu wojennego
w Bydgoszczy opisuje historyk
Krzysztof Osiński.

„Proroctwo o Rosji właśnie się spełnia”

„Święta w internacie”
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Niech Przychodzący Chrystus
rozjaśni wszystkie nasze ciemności
napełni nadzieją i pokojem!
Radosnych świąt
Bożego Narodzenia
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Unia to unia i niech tak zostanie
– Nie wyobrażam sobie Parlamentu Europejskiego, który byłby nadparlamentem, ważniejszym od 27 parlamentów
państw członkowskich. Unia Europejska to unia państw, a nie samodzielny organizm – podkreśla w rozmowie
z „Tygodnikiem” europoseł Kosma Złotowski, kandydat Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w wyborach
na szefa Parlamentu Europejskiego.

Matematyka jednak jest bezlitosna i„licząc
głosy” na obecnym etapie, widać, że przy
tym układzie sił szansa na zwycięstwo jest
dość wątła.Czy możliwe jest powiększenie
tego elektoratu? Powstaną jakieś koalicje,
które mogłyby poprzeć Pańską kandydaturę?
Zobaczymy. Każdy głos powyżej liczby
członków naszej grupy politycznej to będzie
jakiś sukces.Oznaczałoby to,że przekonałem
kogoś spoza naszego grona; chodzi jednak
przede wszystkim o tę dyskusję, która przy
okazji odbędzie się na temat funkcjonowania
Parlamentu Europejskiego.
Pisał Pan, że będzie to dobry moment, by
sprawdzić czy Unia działa obecnie bardziej
w kierunku gospodarczym czy ideologicznym. Które z tych działań ideologicznych
wskazałby Pan jako najważniejsze?
Unia Europejska ma tendencje federalizacyjne. Postulowano stworzenie traktatu „Konstytucja dla Europy” – to była propozycja
właśnie Europy federalnej, Komisji Europejskiej jako rządu, a Parlamentu Europejskiego jako nadparlamentu górującego nad
wszystkimi innymi.Te propozycje forsowały
najbardziej rządy Francji i Holandii, a społeczeństwa Francji i Holandii odrzuciły ten
traktat. Tyle tylko, że to było już jakiś czas
temu, więc teraz próbuje się to wprowadzić
jakaś inną drogą: nie przy pomocy traktatu,
tylko przy pomocy „rozpychania się” poszczególnych instytucji. To robi i Parlament
Europejski,i Komisja Europejska,robi to też
TSUE. O tym oczywiście też będę mówił
w trakcie kampanii, ale przede wszystkim

w kontekście Parlamentu: że ja nie wyobrażam sobie Parlamentu Europejskiego, który byłby nadparlamentem, ważniejszym od
27 parlamentów państw członkowskich,
ponieważ Unia Europejska to unia państw,
a nie samodzielny organizm.
W takim razie rzekomi obrońcy Konstytucji w Polsce powinni się cieszyć,że będzie
Pan stał na straży naszej Konstytucji, a nie
dążył do utworzenia Unii jako jednego
supermocarstwa. Do tego będzie dążył
chociażby nowy kanclerz Niemiec,o czym
publicznie wspominał.
On nie tylko o tym publicznie wspominał,
ale to jest również zapisane w ich umowie
koalicyjnej. Zapisane jest również to, że jeżeli przeprowadzenie tej ewolucji nie uda
się przy pomocy zmian traktatów, to nastąpi
przy pomocy dialogu między instytucjami
europejskimi.To już jest bardzo niebezpieczne, bo to wskazuje na kontynuację obecnej
praktyki poszerzania kompetencji poszczególnych ciał europejskich.
Zakładając,że odniesie Pan sukces i że zostanie szefem Parlamentu Europejskiego,
jakie zmiany nastąpią? W jakim kierunku
PE podąży? Czy to będzie drastyczna
zmiana kierunku, czy może jednak kontynuacja tego, co mamy obecnie?
Jeśli wybrano by mnie, to by już znaczyło, że
w Parlamencie Europejskim jest tendencja
do zmian – czego się niestety jednak nie
spodziewam, zwłaszcza w tej kadencji.
Jednakże trzeba podkreślić,że to nie sam
przewodniczący decyduje o wszystkim
w PE, tylko tak zwana Conference of
Presidents, czyli konferencja szefów
grup politycznych. To oni ustalają
ostateczny porządek obrad parlamentu, to, co jest niedopuszczane
i to, co jest dopuszczane pod obrady.To nie są jednoosobowe decyzje
marszałka.
Czy będzie Pan podejmował
jakiekolwiek próby uzyskania
poparcia z sejmową opozycją, która jednak w PE jest
w grupie większości? Czy
w ogóle da się rozmawiać
o takim poparciu?
To jest tak, że i da się, i nie da
się. Ja będę starał się rozmawiać
ze wszystkimi posłami, których
znam z innych grup politycznych. Jestem w stanie spotkać się z frakcjami,ale jeśli
wystawiają swojego kandydata, to oczywi-

stym jest,że już mojej kandydatury nie poprą.
Natomiast poszczególne delegacje polityczne, delegacje narodowe, być może zechcą
wyrazić chęć takiego spotkania.
Odchodząc nieco od tematu, chciałbym
zapytać, jak Pan ocenia działalność niektórych posłów opozycyjnych? Są głosy,
że to,co robią,to niemal zdrada narodowa,
nazywa się ich „popychadłami Putina”. Są
to mocne słowa, ale czy jednak nie prawdziwe?
To są mocne słowa,jeżeli jednak zachowanie
tych posłów chwali białoruska prasa, a oni
sami używają wobec Polski tych samych zarzutów, co białoruska propaganda, to jednak
o czymś świadczy.Dla mnie,i przypuszczam,
że dla większości naszych obywateli, jest to
zupełnie oczywiste, że ci biedni ludzie na
granicy, Irakijczycy, Syryjczycy, to są pociski wystrzeliwane
w naszą stronę
przez Łukaszenkę. To
nie są ludzie,
którzy proszą
u nas o gościnę.
To jest wyjątkowo wymowne.
Z całą pewnością nie można ich
nazwać gośćmi,
którzy

przybywają do nas, ale to są elementy agresji
sąsiedniego państwa. Oczywiście są w jakiś
sposób przez niego wykorzystani, ale z drugiej strony to ludzie dorośli, odpowiedzialni,
wiedzieli, czego się spodziewać. To są też
rodzice małych dzieci, które są wykorzystywane wizerunkowo i propagandowo przez
stronę białoruską i ci rodzice zdecydowali się
zrobić to swoim dzieciom.
Przed nami Boże Narodzenie, czyli czas
radosny dla wszystkich chrześcijan, przynajmniej taki powinien być.
Oczywiście święta to czas, kiedy przypominamy sobie
o źródłach

naszej cywilizacji. Boże Narodzenie, które miało miejsce 2020 lat temu, zmieniło
wszystko.Urodził się mały chłopczyk,potem
okazało się, że zmienił On wszystko, a europejska,chrześcijańska cywilizacja przyczyniła
się nie tylko do zmiany na lepsze świata śródziemnomorskiego, ale całego globu. I to jest
też zasługą chrześcijan, z czego powinniśmy
być dumni. Więc bądźmy dumni z naszej
wiary, bądźmy dumni z naszych tradycji.
Cieszmy się Bożym Narodzeniem, póki
jeszcze nie obowiązuje europejska instrukcja o unikaniu nazywania tych świąt Bożym
Narodzeniem,ale świętami zimowymi...l

Kosma Złotowski – dziennikarz, polityk i samorządowiec.
W latach 1994–1995 prezydent Bydgoszczy, senator VI kadencji,
poseł na Sejm III i VII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji

ANNA KOPEĆ

Krzysztof Drozdowski:Jak doszło do tego,
że została wysunięta Pańska kandydatura?
Kosma Złotowski: Rzeczywiście,przeważnie jest tak, że przedstawiciele największych
grup politycznych mają swoich marszałków
w Parlamencie. W Parlamencie Europejskim zwykle obowiązywała umowa z dwoma największymi frakcjami,czyli Europejską
Partią Ludową i Socjalistami,których przedstawiciele rządzili: każdy przez pół kadencji.
Ewentualnie jeśli jedni rządzili przez całą kadencję, to z jakiegoś ważnego powodu. Tak
było uprzednio.Teraz okazało się,że Socjaliści chcą jednak wysunąć swojego kandydata,
czyli złamać tę umowę, ale koniec końców
nie wysunęli.My [grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – przyp. red.]
natomiast uznaliśmy, że to będzie dobra
okazja do debaty na temat funkcjonowania
Parlamentu Europejskiego,więc postanowiliśmy wysunąć własną kandydaturę.

ludzie
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Polska rodzina z Białorusi już
w Bydgoszczy. Potrzebna pomoc!
Bydgoscy społecznicy od lat działają na
rzecz Polaków na Białorusi. Przewozili
transporty darów, od 2009 roku organizowali dla grupy dzieci letni wypoczynek. To w ten sposób poznali Marysię
i jej rodziców. – Elena Żegalowa-Żurawskaja, jej mąż Vitali i ich 13-letnia
córka Marysia w sobotę rano przekroczyli granicę Polski w Terespolu. Za
przywiązanie do polskości poddawani
byli szykanom tylko dlatego, że ojciec
i córeczka wzięli udział w akademii na
cześć Armii Krajowej. Wielokrotnie
przesłuchiwani – opisuje radny Krystian Frelichowski, jedna z osób zaangażowanych w pomoc.
Rodzina będzie mieszkać w Bydgoszczy, gdzie anonimowy darczyńca
na kilka miesięcy udostępnia jej mieszkanie. – Przywitajmy ich gorącymi
sercami. Niech ich odwaga będzie doceniona przez każdego z nas – apeluje
Frelichowski.
Jak tłumaczył przed kilkoma dniami, rodzina mogła zabrać z Białorusi
tylko ok. 8,5 kilograma bagażu i dwa
tysiące rubli – przyjeżdża więc niemal
z pustymi rękami. Pierwsze 10 dni spę-

NADESŁANE

Trzyosobowa rodzina, która uciekła z Białorusi w obawie przed represjami, będzie mieszkać w naszym mieście.
Społecznicy apelują o udzielenie jej pomocy „na start” – można przynosić produkty żywnościowe, kosmetyki lub
pomóc w szukaniu pracy.

Rodzina w sobotę (11 grudnia) dotarła do Bydgoszczy. – Wszystkim,
którzy pomogli nam w tej trudnej godzinie, wyrażamy naszą głęboką
wdzięczność! – podkreśla Vitali Zegalov

dzają w kwarantannie. – Musimy im
zapewnić wyżywienie, środki do życia
– mówił radny. Pan Vitali ma obiecaną
posadę, jednak nie będzie mógł podjąć
pracy od razu; pani Elena na Białorusi
była księgową. – Tutaj nie będzie mogła
pracować w tym zawodzie, ze względu
na różnice prawne – wyjaśniał radny.
– Ponadto 24 grudnia do każdego
z nas przyjdzie Św. Mikołaj, dobrze by
było, gdyby przyszedł też do tej rodziny. Chodzi o zapakowany w ozdobny
papier z opisem dla kogo – upominek,
np. dezodorant dla Pana Vitali, kawę
lub czekoladę dla Pani Eleny, piórnik,
pisaki albo łakocie dla Marysi. I nie
chodzi o to, by było to drogie, chodzi
o symboliczną pamięć – podkreśla radny Frelichowski.
– Poziom życia na Białorusi jest
zdecydowanie niższy niż w Polsce;
a polski język, polska kultura, zwłaszcza w ostatnim czasie, nie jest mile
widziana. Polskie szkoły, nauczanie
języka polskiego musiało zejść do podziemia, ludzie boją się mówić, nauczać
w języku polskim – tłumaczył kilka dni
temu radny Szymon Róg, który bywał

na Białorusi z transportami darów. Jak
podkreślił, pomimo przeciwności, wciąż
są rodziny kultywujące polskość. –Teraz
mamy możliwość pomóc ludziom, którzy muszą stamtąd uciekać. Zachęcamy
wszystkich mieszkańców Bydgoszczy
i okolicznych miejscowości do włączenia się w tę zbiórkę – apelował.
W organizację pomocy zaangażowani są m.in. Szkolne Koło PTSM
w Złejwsi Wielkiej, Bractwo Inflanckie,
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”, Solidarni
2010, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy.
Rodzina przyjechała do Polski dzięki
wizie humanitarnej.
– Wszystkim, którzy pomogli nam
w tej trudnej godzinie, wyrażamy naszą głęboką wdzięczność! Po prostu
brakuje słów, by wyrazić emocje. Miliony uczuć, myśli wdzięczności, przechodzą przez nasze serca, ale to nie
wystarczy, aby wyrazić głęboki ukłon
za dobroć i współczucie – podkreśla
Vitali Zegalov. l
mk

– Walczyliśmy do końca. Żadna rodzina nie została bez pomocy – mówi
Marta Bailey, koordynator ds. promocji „Szlachetnej Paczki” w kujawsko-pomorskim. W sobotę (11 grudnia)
odbył się lokalny finał akcji. Wsparcie
otrzymało blisko 1200 rodzin.
Jeszcze na kilka dni przed Weeke n d e m C u d ó w – fi n a ł e m a k c j i
– 107 rodzin z Kujaw i Pomorza
zakwalifikowanych do Szlachetnej Paczki nie zostało wybranych
przez darczyńców. Wolontariusze
jednak nie poddali się – zachęcali
do włączenia się w pomoc m.in. za
pośrednictwem mediów. Zachęcali
skutecznie. – Jeszcze wczoraj szukaliśmy darczyńcy dla jednej z rodzin,
walczyliśmy do końca. Wszystkie
rodziny w naszym regionie otrzymają pomoc – przekazała dobrą
wiadomość Marta Bailey. – Udało
się w całym kraju, wyszliśmy na
„zero” [rodzin, które nie otrzyma-

ANNA KOPEĆ

Udało się! Nikt nie został bez Szlachetnej Paczki

Wolontariusze rozwozili prezenty z magazynu Paczki w Bazylice pw. św. Wincentego à Paulo
łyby paczki – przyp. red.], na które
zawsze czekamy tuż przed Weekendem Cudów.

W całym kraju materialne wsparcie
otrzyma 17 tys. osób, w naszym regionie – 1198.

Bydgoski finał akcji odbył się
w sobotę (11 grudnia). Wolontariusze rozwozili prezenty z magazynu

Paczki w Bazylice pw. św. Wincentego à Paulo.
Ideą Paczki jest „mądre pomaganie”:
wolontariusze, kwalifikując rodziny do pomocy, przeprowadzają wywiad i sprawdzają
ich potrzeby. W wyniku tej weryfikacji powstaje lista rzeczy najbardziej przydatnych
danej osobie-osobom, np. ubrań, nowych
czy brakujących sprzętów domowych itd.
13 listopada na stronie internetowej
Szlachetnej Paczki otwarto bazę, w której można było zapoznać się z opisami rodzin zgłoszonych do tej edycji. – Dzięki niej każdy może poznać
historię, przeczytać o najpilniejszych
potrzebach oraz marzeniach danej
rodziny. Z tą wiedzą może wybrać tę
rodzinę, której pomoże, przygotowując
paczkę – tłumaczyła nam podczas jednej z poprzednich edycji koordynatorka
Monika Siewiert.
Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie. l
mk
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Pierniki pojadą na granicę.
Wielki sukces zbiórki
Około 150 kilogramów pierników zostanie przekazanych w ramach akcji „Smak świąt dla obrońców granic”.
W przedsięwzięcie zaangażowały się m.in. firmy, szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich, świetlice, parafie, osoby prywatne.
– Odzew przerósł nasze oczekiwania – przyznaje Teresa Misiewicz z Fundacji Bezpieczny Świat, współorganizującej akcję.

REKLAMA

Uczniowie bydgoskiego „Gastronomika” piekli pierniki pod czujnym okiem swojego opiekuna Krzysztofa Szczepaniaka

ANNA KOPEĆ

Akcja, której celem jest okazanie
wsparcia żołnierzom i innym funkcjonariuszom pełniącym służbę na granicy
polsko-białoruskiej, została ogłoszona
pod koniec listopada, przez FBŚ i Klub
Prawicy Bydgoskiej. – Żołnierze i funkcjonariusze Boże Narodzenie również
będą spędzać na służbie. Wspólnie
moglibyśmy trochę osłodzić im okres
przedświąteczny i świąteczny – tłumaczyli organizatorzy.
W przedsięwzięcie zaangażowały się
liczne firmy, instytucje, osoby prywatne:
niektórzy sponsorując produkty, inni
przekazując pieniądze na ich zakup, jeszcze inni – przygotowując wypieki. – Odzew przerósł nasze oczekiwania – przyznaje Teresa Misiewicz z FBS. – Bardzo
dużo szkół, instytucji, takich jak gospodarstwo opiekuńcze w Lubiewicach, Koła
Gospodyń Wiejskich, świetlice, parafie,
Ochotnicze Straże Pożarne włączyły się
w rozpropagowanie akcji, a potem w dostarczenie pierniczków. Do tego dochodzi
też ogromna liczba życzeń dołączanych
do tych pierników przez dzieci, przez
osoby starsze – mówi.
Uczestnicy akcji podkreślają, że chcą
w ten sposób wyrazić wdzięczność dla
funkcjonariuszy i żołnierzy. – Przynieśliśmy dary dla naszych służb mundurowych, które tak dzielnie pilnują naszych granic. Z okazji zbliżających się
świąt chciałybyśmy złożyć im życzenia,
a te przepiękne, na pewno bardzo słodkie pierniczki, niech im umilą te ciężkie
chwile – mówią przedstawicielki Koła
Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, Jolanta Grygiel, przewodnicząca Koła,
i Mariola Kolerska, skarbnik.
Przedsięwzięcie miało także podkreślać szacunek dla żołnierzy. Dla niektórych była to również lekcja patrio-

tyzmu. – W akcji pieczenia pierników
uczestniczył nasz pan od wuefu, dużo
nam opowiadał, jest „fanatykiem” historii – dzieli się uczennica XI Liceum
Ogólnokształcącego im. Bydgoskich
Olimpijczyków, które także wzięło
udział w przedsięwzięciu.

Organizatorzy szacują, że łącznie
uda się zebrać ok. 150 kg pierników. –
To ilość, której nie oczekiwaliśmy, więc
składamy wielkie podziękowania za
dobroć, ofiarność, za włączenie się w tę
akcję – mówi Teresa Misiewicz. Wypieki trafią do policjantów pełniących

służbę na granicy i żołnierzy Wojsk
Obrony Terytorialnej. – Wszystkie
pierniki, które mogą dotrzeć po terminie – bo zbieramy je do 17 grudnia
– zostaną przekazane osobom potrzebującym na terenie naszego miasta,
które też chcielibyśmy dobrym gestem

na święta wspomóc – dodaje. – W imieniu Fundacji Bezpieczny Świat i Klubu
Prawicy Bydgoskiej bardzo serdecznie
chcemy podziękować wszystkim, którzy się w akcję włączyli.
Jednym z patronów medialnych akcji
jest „Tygodnik Bydgoski”. l
red
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Święty Józef

jest patronem każdego z nas
– Każda rodzina ma wsparcie od Świętej Rodziny, rok św. Józefa nam o tym przypomniał.
Korzystajcie z tego wstawiennictwa – apelował ks. bp Krzysztof Włodarczyk. Eucharystia
w niedzielę (12 grudnia) oficjalnie zakończyła w diecezji obchody Roku św. Józefa.

Miłosny „trójkąt”:
on, ona i Jezus

Ksiądz biskup nawiązał też do obrazu
stworzenia pierwszych ludzi, z Księgi
Rodzaju. – Bóg „stworzył mężczyznę
i niewiastę”. Człowiek od początku
został stworzony do małżeństwa, jako
heteroseksualnego, monogamicznego,
nierozerwalnego związku, powołanego
do tego, żeby objawiać Bożą miłość dla
świata. Z pokorą i w duchu głębokiego
wewnętrznego posłuszeństwa Maryja
i Józef przyjmują to zadanie – podkreślił. Wskazał też, że Jezus właśnie
poprzez to małżeństwo przyszedł do
całego świata, oraz że Bóg zaczął przez
nie objawiać Swoje przymioty: miłość,
dobroć, miłosierdzie, czułość, opiekuńczość, ofiarność.
Pasterz diecezji akcentował też zależność między relacją rodziców a rozwojem dzieci. – Nie gdzie indziej, ale
w swojej rodzinie dzieci muszą uczyć
się miłości i szacunku, już od najmłod-

Niech dzieci
widzą, że mąż
szanuje żonę,
że darzy ją
zaufaniem, że
zajmuje ona
po Bogu
najważniejsze
miejsce
w jego sercu
MARCIN JARZEMBOWSKI, DIECEZJA.BYDGOSZCZ.PL

W Mszy św. w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika uczestniczyli m.in.
przedstawiciele rodzin i młodzieży.
– Bóg wybrał Józefa na małżonka
Maryi, po to, aby zapewnić Jezusowi
ojcowską opiekę. Wynika stąd, że ojcostwo Józefa, więź, która łączy go najściślej z Jezusem, dokonuje się poprzez
małżeństwo z Maryją, poprzez rodzinę.
Syn Maryi jest także synem Józefa, na
mocy małżeńskiej więzi, która ich łączy.
Oboje zasługują, by nazywać się rodzicami Chrystusa – mówił w kazaniu ks.
bp Włodarczyk
Wskazywał, że „(…) należy bardziej
akcentować oblubieńczy związek Maryi z Józefem, częściej mówić o nich
razem, jako o świętych małżonkach”.
– Na narodzenie Pana Jezusa oczekiwali oboje. Natomiast w adwencie
odnosi się wrażenie, że na przyjście Jezusa oczekujemy wyłącznie z Maryją,
św. Józefa jakby nie było. Wielka szkoda, że w okresie adwentu go tak nie
doceniamy – mówił ks. biskup. Przypomniał też, że Józef, choć wybrany przez
Boga na opiekuna Jego Syna, postrzegał siebie jako niegodnego. – Pod tym
względem widzimy wielkie podobieństwo między świętymi małżonkami:
łączy ich pokora, która jest warunkiem
świętości – dodał.

Duchowość małżeńska polega na tym, aby być w dialogu z Bogiem
i w dialogu między sobą – mówił ks. bp Włodarczyk
szych lat. Niech więc widzą, że mąż
szanuje żonę, że darzy ją zaufaniem,
że zajmuje ona po Bogu najważniejsze miejsce w sercu męża, i odwrotnie
– powiedział. To daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. – Kiedy dzieci widzą, że małżonkowie się szanują,
kochają, mają wspaniałą przestrzeń do
rozwoju – dodał.
Mówił także o porozumieniu, dialogu i właściwej hierarchii wartości (na
pierwszym miejscu Bóg, a następnie:
współmałżonek, dzieci) jako podwalinach małżeństwa. – Wtedy jest zachowany porządek wg Bożego zamysłu, wg
modelu, który pokazali nam św. Józef
i Maryja – podkreślił.
– Duchowość małżeńska polega
na tym, aby być w dialogu z Bogiem
i w dialogu między sobą. Jak budować
tę relację? Fundamentem, żyłą złota dla

małżonków jest sakrament małżeństwa,
ślubowanie sobie wierności, miłości
i uczciwości małżeńskiej. Czy da się
w tym wytrwać? O własnych siłach
trudno to uczynić. Trzeba mieć wsparcie: zawierając sakrament małżeństwa,
zaprosiliście do swojej wspólnoty Jezusa – mówił. Za rodzinami wstawia się
także Święta Rodzina, o czym przypomniał Rok św. Józefa. – Ta szansa
się nie kończy, wciąż można do tego
wracać, w budowaniu trwałego związku mimo różnych przeszkód, trudności
– podkreślił.

Jak kiedyś Jezusem,
tak dziś Kościołem

Wskazywał, że małżonkowie mają
pomagać sobie nawzajem w stawaniu
się lepszymi, świętszymi. Na tej drodze najważniejsze jest przebaczenie.

– Trudno budować tę relację bez przebaczenia, dania sobie szansy. Przebaczenie sprawa, że na nowo chcemy
siebie przyjąć – mówił. Żeby być „dla”
współmałżonka, na nowo wejść w relację z nim, trzeba czerpać z miłości
Chrystusa.
– Święty Józef uczy, jak przeżywać
życie małżeńskie i przychodzi nam
z pomocą. Przywołujmy jego wstawiennictwa – apelował ks. biskup. – Wielki
geniusz, ogromna intuicja wiary kazały
ostatnim papieżom powierzyć opiece
św. Józefa cały Kościół. Podobnie jak
opiekował się i bronił Świętej Rodziny,
tak samo czyni dziś z Kościołem; będąc
patronem całego Kościoła, jest patronem każdego wiernego z osobna – tłumaczył. Podkreślił też, że świadomość,
że św. Józef nas strzeże i broni, niesie
z sobą nadzieję, optymizm i pokój.
Rok św. Józefa w całym Kościele rozpoczął się 8 grudnia 2020 roku, decyzją
papieża Franciszka. Był obchodzony
z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.
W związku z Rokiem św. Józefa
m.in. w kościołach stacyjnych można
było uzyskać odpust zupełny. W diecezji bydgoskiej jako kościoły stacyjne zostały ustanowione świątynie w Bądeczu,
Bydgoszczy (św. Józefa Rzemieślnika
oraz św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Fordonie), Fanianowie, Krajence, Osieku nad Notecią i Sitnie. l

Obchody
30-lecia
Radia Maryja
w Bydgoszczy
Świętowanie rocznicy konsekracji
kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej
w Bydgoszczy i podniesienia go do
rangi sanktuarium zostały połączone
z obchodami jubileuszu Radia Maryja. Eucharystii w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)
przewodniczył ks. bp Krzysztof Włodarczyk.
– Otaczamy ojca dyrektora, wraz
z współbraćmi redemptorystami pracującymi w Toruniu, modlitwą, miłością
za wielki dar dany na trudne czasy. Nie
da się zaprzeczyć, że nas wszystkich
– księdza biskupa Krzysztofa, radio,
sanktuarium – połączyła Maryja z Fatimy – mówił proboszcz parafii MBF, ks.
kanonik Józef Orchowski.
– Wzrastając w miłości Bożej i naśladując cnoty Maryi, stajemy się piękni, jak Ona, Niepokalana. Matka Pana
nieustannie przychodzi nam z pomocą, by przywrócić w nas Boże piękno –
mówił w homilii ks. bp Włodarczyk.
Wskazał, że Maryja przypomina nam,
że to grzech, którego Ona była pozbawiona, odbiera nam prawdziwe piękno
serca i duszy.
Radio Maryja rozpoczęło emisję
8 grudnia 1991 roku z dwóch nadajników, w Toruniu i Bydgoszczy. – Fenomen Radia Maryja nie mierzymy
wielkością zasięgu, ale głębokością
przemiany ludzkich serc – powiedział
radny zarządu prowincji warszawskiej
redemptorystów o. Witold Hetnar.
Założyciel i dyrektor radia o. dr Tadeusz Rydzyk zachęcał do zaufania
Matce Bożej.
Ksiądz bp Włodarczyk otrzymał od
męskiej wspólnoty Wojowników Maryi symboliczny miecz, jako nawiązanie do ostrza Słowa Bożego (por. Hbr
4,12), a dyrektor radia – różaniec. Głos
zabrał również wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz,
który z okazji rocznicy nadał o. Rydzykowi swój medal.
W uroczystości uczestniczyli kapłani, osoby konsekrowane, przedstawiciele władz, członkowie Rodziny Radia Maryja, parafianie. Msza św. była
transmitowana przez Telewizję Trwam
i Radio Maryja; poprzedził ją koncert
Orkiestry Victoria z Warszawy.
Kościół Matki Bożej Fatimskiej
na Wyżynach do statusu diecezjalnego sanktuarium został podniesiony
8 grudnia 2017 roku. l
Na podstawie:
diecezja.bydgoszcz.pl,
oprac. – red.
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Parafia Zmartwychwstania Pańskiego
w Bydgoszczy (al. kard. Stefana Wyszyńskiego 58) została oszukana na
ponad 300 tysięcy złotych. Złodzieje
podszyli się pod policjantów.
Do kradzieży doszło 9 grudnia. Do
jednego z księży zadzwoniła osoba
podająca się za policjanta i poprosiła
o numer telefonu do ks. proboszcza. Fałszywy policjant, gdy udało mu się skontaktować z proboszczem, poprosił o numer konta parafii, wyłudził też dane do
logowania do konta. Jako powód swojej
prośby wskazał, że środki na koncie mają
zostać przejęte przez złodziei. Pieniądze
były zbierane na koncie od kilku lat,
z przeznaczeniem na remont kościoła.
Z konta zniknęło ponad 300 tysięcy złotych; 280 tysięcy należało do parafii, reszta
to prywatne środki proboszcza. Parafianie
zostali poinformowani o zuchwałej kradzieży podczas niedzielnych ogłoszeń.
– Z przykrością informujemy, że w minionym tygodniu w wyniku oszustwa na
policjanta straciliśmy środki finansowe na
dokończenie termomodernizacji domu
oraz bieżące utrzymanie naszej świątyni. Sprawa została zgłoszona na Policję.
W tym trudnym dla wszystkich czasie,
gdzie wszystko jest dużo droższe, nawet
nie ośmielamy się prosić o dodatkową
pomoc finansową. Prosimy o modlitwę!
– przekazano wiernym.
To już kolejny rabunek, do którego
w ostatnich miesiącach doszło w bydgoskich parafiach. W październiku
włamano się do mieszkania proboszcza parafii Świętej Trójcy. Policja nadal
szuka sprawcy. l
kd, red.

Oszustwa jak te, których ofiarą padła
parafia, najczęściej dokonywane są
metodą „na policjanta”, „na wnuczka”
lub „na pracownika banku”. Legenda,
jaką posługują się sprawcy, przeważnie dotyczy rzekomego zagrożenia
dla środków zgromadzonych na
koncie, „policyjnej akcji” wymierzonej w złodziei. Policja przypomina,
że prawdziwi policjanci NIGDY nie
zwracają się z prośbą o przekazanie
jakichkolwiek kwot pieniędzy, nie
żądają zaciągnięcia kredytów. Ani
funkcjonariusze, ani bankowcy NIE
PROSZĄ o podanie hasła do konta
lub kodu autoryzacyjnego ani nie
polecają instalowania aplikacji, z której mogą wykonywać operacje na
koncie. W przypadku tego typu telefonu najprawdopodobniej mamy do
czynienia z oszustwem. By rozwiać
wątpliwości, należy rozłączyć się z rozmówcą, a następnie zadzwonić na
Policję i poinformować o sytuacji. l

„Niedziela niehandlowa”.
Wyjątkowy „kiermasz”
przy Bazylice
Ubrania, zabawki, ozdoby świąteczne i inne przedmioty trafiły do namiotu na tyłach Bazyliki
pw. św. Wincentego à Paulo (al. Ossolińskich 2). W ramach akcji „Niedziela niehandlowa”
chętni oddawali rzeczy używane będące w dobrym stanie, a osoby potrzebujące mogły je
bezpłatnie zabrać.

ANNA KOPEĆ

Bydgoska
parafia
okradziona
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Przedsięwzięcie określono jako „świąteczną wymianę prezentową”. – Przynieś coś… weź dla kogoś – zachęcali
organizatorzy, wolontariusze akcji „Bazylika pomaga” i Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego
à Paulo.
Używane ubrania, pościele, książki,
zabawki, dekoracje można było przynosić przed akcją do siedziby Stowarzyszenia w Bazylice oraz w dniu
„kiermaszu” – 12 grudnia. Rzeczy
zostały posegregowane i umieszczone
w namiocie, rozstawionym dzięki życzliwości żołnierzy. – Mnóstwo rzeczy,
ciuchów, ale przede wszystkim wielki
uśmiech i chęć niesienia pomocy.
Dziękujemy wszystkim za oddanie
serca w to piękne dzieło! – napisali na
Facebooku wolontariusze przed akcją.

A po niej dodali: – Niedziela niehandlowa to był wielki dzień. Każdy mógł
sobie wziąć prezent na święta. Dla niektórych to mała rzecz, dla niektórych
to wielki skarb.
Zapowiedzieli już, że akcja, której
celem była pomoc osobom potrzebującym, będzie kontynuowana w przyszłym roku.
Codziennie w Bazylice wydawane
są posiłki dla osób bezdomnych i ubogich. Od czasu pandemii akcja przeniosła się przed kościół – posiłek można
otrzymać w dni powszednie od godz.
16.00; z magazynu wydawane są także
ciepłe ubrania, buty.
W październiku w kompleksie kościoła otwarto ogrzewalnię „U Miecia” (lewe skrzydło Bazyliki, wejście
z tyłu, od strony parkingu). Osoby

bezdomne na nocleg przyjmowane są
po wydawaniu posiłków przez Stowarzyszenie, a więc od ok. godz. 17.00.
Ogrzewalnia jest czynna codziennie do
rana, do ok. godz. 8.00. By skorzystać
z pomocy, nie trzeba okazywać żadnych
zaświadczeń; jedynym warunkiem, jakie muszą spełnić zgłaszający się, jest
trzeźwość.
Posługujący w Bazylice księża misjonarze prowadzą także Wincentyński
Dom Miłosierdzia im. św. Małgorzaty
Marii Alacoque przy ul. Nasypowej.
W sezonie zimowym jest przeznaczony
na noclegownię dla kobiet.
Przygotowanie posiłków, funkcjonowanie ogrzewalni w Bazylice, można
wesprzeć, dokonując wpłaty na konto:
Bazylika pw. św. Wincentego à Paulo
Al. Ossolińskich 2

85-093 Bydgoszcz
PKO Bank Polski
75 1020 1475 0000 8002 0127 3739
tytułem: Bazylika pomaga
Do stowarzyszenia Miłosierdzia można także przynosić ubrania, koce, pościele, które trafią do magazynu i będą wydawane osobom potrzebującym. W kościele
ustawiono także trzy kosze na kosmetyki,
przybory toaletowe: granatowy na środki czystości dla mężczyzn, różowy – dla
kobiet i żółty – dla dzieci. l
mk

Pierwszą ogrzewalnię w Bydgoszczy, we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
w 2018 r. uruchomiły siostry albertynki. Funkcjonuje ona w sezonie
jesienno-zimowym przy ul. Koronowskiej 14.
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Stanęli po stronie prawdy.

Modlitwa za bohaterów stanu wojennego
Msza święta
w intencji Ojczyzny,
odsłonięcie pomnika
poświęconego
bohaterom
„Solidarności” oraz
wręczenie medali
państwowych
były częścią
obchodów 40-lecia
wprowadzenia
stanu wojennego
w Polsce. Eucharystię
w przededniu
rocznicy (12 grudnia)
w kościele
oo. jezuitów
celebrował
ks. bp Krzysztof
Włodarczyk.
– Nasi siostry i bracia, którzy wtedy stanęli wobec systemu komunistycznego,
spotkali się z hipokryzją, dwulicowością,
fałszem, bo stan wojenny, jak ogłaszał
gen. Jaruzelski, był wprowadzony „dla
dobra narodu”, „dla ratowania jedności
w narodzie” – mówił w homilii. – W trosce o dobro narodu, nasi siostry i bracia
stanęli po stronie prawdy, nie szukali
poklasku, sukcesu, uznania. W obronie
prawdy, wierności ideom solidarności,
z miłości do ojczyzny i konkretnych ludzi narażali się na utratę zdrowia fizycznego i psychiczne załamania – dodał.
Jak podkreślił, zaczęli oni stanowić
zagrożenie dla systemu komunistycznego, a stan wojenny miał zahamować
ich aktywność.
– Przychodzimy modlić się za tych,
których krew wtedy spływała po posadzkach urzędów bezpieczeństwa, za
tych, których krzyk słyszały oddalone
lasy i ciemne podwórka, zabitych, katowanych, pozbawianych wszystkiego,
zastraszanych, żyjących w niepokoju,
a jednak wiernych Polsce niepodległej
i ludzkim wartościom, wiernym Bogu
i jego prawu – mówił ks. biskup.
– Dzisiaj mimo tych bolesnych doświadczeń, tego wszystkiego, co wspominamy, co odżywa w sercach, bądźmy
jak Jan Chrzciciel, sługami Bożymi,
którzy mają świadomość, że ostatecznie człowieka będzie sądzić Bóg sam

– podkreślił. – Nie nam potępiać, zamykać drogę do Pana Boga. Nam trzeba
Boga prosić, żebyśmy sami nie zeszli
z dróg prawdy, nie stracili rozumu i nie
zagłuszyli swojego sumienia. Żebyśmy
nie byli hipokrytami, żebyśmy ucząc się
od wspomnianych bohaterów, nigdy nie
bali bronić się prawdy – mówił.
Eucharystię poprzedziło odsłonięcie pomnika poświęconego bohaterom
Solidarności. W uroczystości uczestniczyli Piotr Duda, przewodniczący
NSZZ „Solidarność”, Leszek Walczak,
przewodniczący Regionu Bydgoskiego
NSZZ „Solidarność”, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, marszałek Piotr
Całbecki, przedstawiciele stowarzyszeń
osób represjonowanych w PRL.
- [Wprowadzenie stanu wojennego] miało zniszczyć dorobek Sierpnia
1980 roku, a także zniszczyć ducha
w Narodzie Polskim. Ten dzień, te
dni, te tygodnie, miesiące i lata jednak sprawiły to, że dzisiaj możemy żyć
w wolnym i demokratycznym państwie.
To przede wszystkim zasługa tych
wszystkich, którzy okupili to zdrowiem
i życiem i za to im dzisiaj dziękujemy –
podkreślił Piotr Duda, przewodniczący
NSZZ „Solidarność”.
– Czy ta ofiara miała sens? Zadajemy sobie to pytanie dziś, w czasie
gdy wciąż słychać głosy usprawiedliwiające stan wojenny – mówił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj
Bogdanowicz. – Odpowiedź na to pytanie dał święty Jan Paweł II, wspominając wspaniałego księdza Jerzego
Popiełuszkę i innych prześladowanych
walczących w imię sprawiedliwości.
Powiedział podczas swojej wizyty
w Bydgoszczy: „Krew ich spłynęła na
naszą ziemię i użyźniła ją na wzrost
i na żniwo. Wydaje ona owoc stokrotny w naszym Narodzie, który wiernie
stoi przy Chrystusie i Ewangelii” –
przypomniał. Nawiązał także m.in.
do Mszy świętych za Ojczyznę odprawianych w czasie PRL w kościele
pw. św. Andrzeja Boboli. – Odsłonięty
dziś pomnik niech będzie znakiem pamięci, ale także dowodem na to, że zło
dobrem zwyciężamy. Cześć i chwała
bohaterom Solidarności – zakończył.
Monument powstał z inicjatywy
NSSZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i NSZZ RI „Solidarność” Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
Po Mszy św. w oratorium przy kościele oo. jezuitów odbyła się ceremonia
wręczenia medali państwowych. l
mk, kd
Zdjęcia: Anna Kopeć
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„Możemy obficie korzystać
z łask, które przyniósł Chrystus”
Najmilsi! W chwili obecnej wyczekujemy
wszyscy prawdziwej wolności, która nam
już świta, już nawet blaskiem słonecznym
rozjaśnia widnokrąg życia narodowego,
ale w całości jeszcze jej nie zażywamy,
bo jeszcze chmury i mgła usiłuje zasłonić nam to wyzwolenie, jeszcze piętrzą
się przeszkody. My jednak nie tracimy
nadziei – ufamy, iż jest Bóg sprawiedliwy na niebie, który nie [pozwoli] zginąć
ludowi swemu. W tym oczekiwaniu nadstawiamy ciekawie uszu, na wszelkie wieści, szczególniej na pomyślne i pytamy:
czy będzie wreszcie pokój, czy zakwitnie
zgoda, pomyślność.
W podobnym położeniu, Bracia
Drodzy i Siostry, znajdowali się Żydzi
w owych czasach, gdy św. Jan Chrzciciel wystąpił publicznie i zaczął nauczać
i chrzcić. Czekali oni wyzwolenia z jarzma rzymskiego, a nadto czekali, przynajmniej sprawiedliwi, przyjścia proroka,
wielkiego, Mesjasza, który by przyniósł
zbawienie światu całemu, który miał
przebłagać zagniewanego Boga. Nic
przeto dziwnego, iż Żydzi usłyszawszy
o wystąpieniu publicznym św. Jana, wysłali do niego poselstwo złożone z kapłanów i lewitów, aby się spytali, czy on
przypadkiem nie jest obiecanym Mesjaszem, Chrystusem? Gdy Jan św. wyznał,
iż nie jest prorokiem, pytają go, dlaczego
chrzcić – wszak chrzcić to prawo przysługujące samemu Zbawicielowi. Zdawałoby się, że Żydom chodzi bardzo
o chwałę Bożą, by nikt nie przywłaszczał
sobie tego, co się należało Chrystusowi,
że im chodzi o poznanie drogi do nieba.
Tymczasem owi Faryzeusze czuli się
obrażeni, że Jan nie wziął od nich pozwolenia, by mógł nauczać lud. Nie mogli oni znieść, by ktoś innym oprócz nich
miał wpływ na lud. Gdyby kierowali
się dobrą intencją, wierzyliby Janowi –
lecz tak się nie stało.
Najmilsi! Żydzi i dzisiaj mają swoich naśladowców wśród chrześcijan. Są
tacy – może i my nieraz do nich należeliśmy – którzy jakoś niechętnie patrzą,
gdy ktoś inny coś dobrego, zasługującego
uczyni. Zdaje się im, że tylko oni mają
prawo do pracy na chwałę Bożą, że to ich
wyłączny monopol, że tylko w ten sposób, jak oni sądzą, można przyczynić
się do większej chwały Bożej, do dobra
ogólnego. Błąd to niemały, a pochodzi
z wygórowanej miłości własnej. Pragnęlibyśmy dla siebie wszystko zagar-

O. WENANTY KATARZYNIEC OFMCONV, ARCHIWUM FRANCISZKANÓW/DOMENA PUBLICZNA

– Nic nie pomogą reformy, gdy się nie oprą one na przykazaniach Bożych, gdy się zapomni o tych krótkich i prostych,
lecz wielkich słowach: nie zabijaj – nie kradnij, nie cudzołóż, czcij ojca i matkę Twoją – pisał Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec w kazaniu na III niedzielę adwentu w 1918 roku.

Ojciec Wenanty urodził się 7 października 1889 r., zmarł 31 marca
1921 r. w Kalwarii Pacławskiej, gdzie trwają modlitwy o jego beatyfikację. Jego wstawiennictwa wzywają m.in. osoby w trudnej sytuacji
finansowej. „On jest jak bankomat, jak główny menedżer firmy. Masz
kłopoty finansowe, jesteś »nieogarnięty« w życiu codziennym, módl
się o zmianę twojej trudnej sytuacji za przyczyną o. Wenantego”
– polecają (nowenna i informacje na www.wenanty.pl). Do lutego
2022 r. franciszkanie obchodzą Rok Ojca Wenantego Katarzyńca –
został zainaugurowany w setną rocznicę jego śmierci, 31 marca
2021 roku w Kalwarii Pacławskiej.
nąć, zasługi wszystkie i łaski Boże. Jest
to brzydka zazdrość, która znieść nie potrafi powodzenia cudzego w dobrej
[sprawie]. O jakże zazdrość ta była daleką od Świętych Pańskich. I my, Drodzy
Bracia i Siostry, gdy usłyszymy jak bliźnim naszym praca dla sprawy Bożej dobrze się wiedzie, cieszmy się, wzgardźmy
miłością własną i mówmy sobie: Dobrze
się dzieje. Niech tylko będzie Chrystus
przepowiadany, niech się Jego chwała
szerzy, nie nasza. I dalej mówi Jan święty,
że chrzci tylko wodą – nie był to Sakrament chrztu św., jaki myśmy otrzymali,

ale był to obrzęd pokutny, coś podobnego
do posypywania popiołem. I dodaje następnie: „… ale w pośrodku was stanął,
którego wy nie znacie”. Miał tu na myśli
Pana Jezusa, bo mówi: „.. który za mną
idzie” – niedługo po mnie zacznie nauczać, ale który przede mną się stał – jest
on Bogiem przedwiecznym.
My już nie czekamy na zbawienie
z niebios – Chrystus dawno nam się objawił. Możemy korzystać obficie, przeobficie, z łask. Wszystkie dobra: prawdę
i światło, pociechę i podporę, miłość
i szczęście przyniósł nam z nieba ten Bo-

Wszystkie
dobra: prawdę
i światło,
pociechę
i podporę,
miłość
i szczęście
przyniósł nam
z nieba Boski
Zbawiciel.
A chociaż
do nieba
wrócił,
darów swych
ze sobą
nie zabrał,
ale zostawił
je w skarbcu
Kościoła

ski Zbawiciel. A chociaż do nieba wrócił,
darów swych ze sobą nie zabrał, ale zostawił je w skarbcu Kościoła katolickiego.
Więc nie potrzebujmy szukać gdzieś lekarstwa, pociechy, podpory, wzmocnienia
[jak] tylko w Chrystusowej wierze, nauce.
Wiele sobie ludzie obiecują po skończonej wojnie, wiele nowości nas czeka. Już
teraz ogłasza się programy różnych zmian
społecznych, politycznych. Lecz pamiętajmy, że tylko zasady Chrystusa Pana,
który w pośrodku nas stanął – w Kościele
świętym swoim – Jego zasady nas zbawią.
Nic przeto nie pomogą reformy, gdy się
nie oprą one na przykazaniach Bożych,
gdy się zapomni o tych krótkich i prostych, lecz wielkich słowach: nie zabijaj
– nie kradnij, nie cudzołóż, czcij ojca
i matkę Twoją. Nic nie pomogą reformy
i prawa nowe, jeżeli się wydrze ze serc
ludzkich wiarę i miłość, którą tak bardzo
zaleca Pan Jezus. Kto o tym zapomni,
ten oczywiście zapomina o zbawieniu,
o wieczności – ale też taki nie może marzyć nawet o szczęściu doczesnym społeczeństwa.
Pamiętajmy o tym sami w życiu
i o ile wpływy nasze sięgają, szerzmy
wśród drugich te pojęcia – że bez religii Chrystusowej biednym i nędznym
będzie człowiek każdy i społeczeństwo
każde. I daje nam Poprzednik Chrystusowy lekcję cnoty pokory. Pokora
zbliża nas do Chrystusa, jak zbliżyła
św. Jana Chrzciciela. Piękną czyni uwagę na tym względzie św. Bonawentura
Doktor seraficki. Powiada, [że] im kto
się więcej uniża, tym staje się wyższy.
Dlaczego? Bo kto bardziej się uniża,
ten się bardziej do Chrystusa zbliża.
A że Chrystus jest najwyższy – bo jest
Bogiem prawdziwym. Więc też i każdy,
uniżając się, staje się wyższym. Pokora
sprowadza na nas łaskę z nieba – Bóg
pokornym łaskę daje, mówi Pismo
Boże, natomiast pysznym się sprzeciwia. Bóg nie znosi pysznych. l
Kazanie to było wygłoszone niewiele
ponad miesiąc po zakończeniu I wojny
światowej (11 listopada 1918 r.) Wcześniej, w nocy z 31 października na 1 listopada, Lwów zajęły oddziały ukraiński, dając początek pamiętnym walkom
o Lwów. Polacy odbili Lwów z rąk ukraińskich 12 listopada 1918 roku. W tym samym dniu doszła do Lwowa wiadomość
o niepodległości Polski.
źródło: wenanty.pl
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Boże Narodzenie w cieniu zar
Czy wiecie, że Bóg
jest prosty? To jest
zadziwiająca prawda
o Bogu. Ale co to
znaczy, że jest prosty?
Przecież na pewno to
nie ma nic wspólnego
z jakimś ludzkim
uproszczeniem…
Bóg jest prosty,
ale nieskończenie
bogaty. Co więc
znaczy prostota
Boga?
MARCIN JARZEMBOWSKI, DIECEZJA.BYDGOSZCZ.PL

Czasami lepiej rozumiemy znaczenie
słowa, gdy znajdziemy i rozważymy
jego przeciwieństwo. A co jest przeciwieństwem prostoty? W pierwszym
odruchu słowu „prosty” przeciwstawimy
słowo „krzywy”. Tak jest też i w starożytnej łacinie – prosty w języku dawnych
Rzymian to „simplex”, co pochodzi od
„sine plex”, czyli bez zagięć, załamań.
Ale coś, co jest pogięte, połamane, rozpada się na części. Prostota nie ma części.
Tak jak jedność jest przeciwieństwem
wielości, tak prostota (simplicitas) jest
przeciwieństwem wielorakości.
Bóg więc nie jest wieloraki. Nie jest
jak kłamca, który każdemu pokazuje
inne oblicze. Nie niuansuje prawdy, ale
sam jest Prawdą. Jedyną Prawdą. Więc
Bóg jest prosty. Ale z tej prostoty Boga
wynika też coś innego. Nie jest łatwo
Boga przedstawić, opisać, nie mówiąc
już o tym, by Go zrozumieć. Łatwiej
nam opisywać rzecz wieloraką, niż
rzecz prostą. Wielorakość dostarczy
nam bowiem tylu różnych słów, tylu
określeń… Opis rzeczy wielorakiej będzie soczysty, pełen rozmaitych wrażeń,
jakże ciekawy…
A czym można opisać nieskończenie
prostego Boga? Tak prostego, że nie ma
w nim żadnej wielorakości? Bóg więc wydaje się nieuchwytny! Jest tak nieuchwytny, że często odmawia Mu się istnienia.
Bóg zdaje się milczeć. Milczy dla każdego, kto nie chce przyjąć Jego Jedynego
Słowa, jakie wypowiedział. A Słowem
tym jest Chrystus Jezus – Druga Osoba
Trójcy. To dlatego w Boże Narodzenie
czyta się tę ewangelię: „Na początku
było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko się przez nie stało,
a bez niego nie powstało nic, co istnieje.
W nim było życie, a życie było światłością
ludzi. A światłość w ciemnościach rozbłyska, a ciemności jej nie wchłonęły. (...)
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało

Pytanie o nieszczęścia

między nami, i widzieliśmy chwałę jego,
pełnego łaski i prawdy, chwałę jako jednorodzonego od Ojca” ( J 1).

Sakramenty
zbliżają nas do Boga

Żeby uciec od tej „nieznośnej” prostoty
Boga i Jego Jedynego Słowa, odurzamy się ciągłym gadulstwem. Gadulstwo
jest dramatem naszych czasów, a jego
najnowocześniejszą postacią zdaje się
ta cała niesamowita przestrzeń Internetu, wypełniona całą masą niewyobrażalnych bzdur, spomiędzy których
prawdziwe skarby trzeba wyławiać,
niczym perły zakopane w ziemi.
Ci, którzy szukają w ziemi różnych
skarbów (a staje się to modne, uważni
Czytelnicy „Tygodnika” już o tym wiedzą), zdają sobie sprawę, że poszukiwania na ślepo do niczego nie doprowadzą.
Trzeba wiedzieć, gdzie szukać i czym
szukać. Jako katolicy jesteśmy w tej doskonałej sytuacji, że mamy zarówno doskonałe tereny, jak i narzędzia, by perły te
odnaleźć. Teren to ogromne dziedzictwo
nauczania całego Magisterium, ale szczególnie dawnych ojców i doktorów. Narzędziami zaś są sakramenty, które nam
dostarczają niezbędnej łaski. Chrzest,
bierzmowanie, spowiedź, Eucharystia –
wszystko to jest pomocne w wyławianiu
pereł dla siebie, a małżeństwo i kapłaństwo – w wyławianiu ich dla tych, którym
mamy Boga przynieść i objawić. Dlatego
powinniśmy bronić sakramentów przed

banalizacją. Sakramenty są prawdziwymi,
pełnymi prostoty – tej Bożej prostoty –
znakami Boga na ziemi. Są znakami – i to
jest niesłychanie ważna prawda wiary –
które duchowo, ale prawdziwie sprawiają
to, co oznaczają. Prawdziwie więc zbliżają
nas do tej nieskończonej prostoty Boga.

Boże Narodzenia a krzyż

Ale Bóg, kiedy przychodzi w Boże Narodzenie do nas jako człowiek, to przychodzi – zdawać by się mogło – przynosząc
dziwne sprzeczności. Bo z jednej strony
słyszymy, że przynosi pokój. Wszak
aniołowie śpiewają w tym niesamowitym hymnie, powtarzanym wciąż
w liturgii – „pokój ludziom dobrej woli”.
Ale w innym miejscu mówi Zbawiciel
coś przeciwnego: „Nie mniemajcie, że
przyszedłem zesłać pokój na ziemię: nie
przyniosłem pokoju, ale miecz. Przyszedłem bowiem oddzielić syna od ojca
jego i córkę od matki jej, i oblubienicę
od świekry jej: i będą nieprzyjaciółmi
człowieka domownicy jego” (Mt 10, 34
nn). Tę pozorną sprzeczność wyjaśniał
jeden ze starożytnych mędrców chrześcijańskiego Wschodu, Orygenes: „to, iż
mówi się o pokoju ludziom dobrej woli,
to rozwiązuje problem: pokój, jaki Pan
daje na ziemię, jest pokojem dobrej woli”.
Tajemnica pokoju tkwi zatem w zjednoczeniu woli człowieka z wolą Bożą. Tam,
gdzie jest takie zjednoczenie – będzie pokój serca, bo będzie właśnie ta prostota
zjednoczenia, prostota, od której zaczę-

liśmy. Ale wiemy też, że Pan „będzie (...)
znakiem, któremu sprzeciwiać się będą”
(Łk 2, 34) i tam przyniesie właśnie nie
pokój, ale miecz. I ten miecz przeniknie
też dusze niewinne, tak jak przeniknął,
zgodnie z zapowiedzią Symeona, duszę
najniewinniejszej z ludzi – Maryi.
Tajemnica cierpienia niewinnych
nigdy nie daje się rozwiązać inaczej,
jak w krzyżu Chrystusa i ostatecznym
oddaniu tego cierpienia na ofiarę Bogu
przyjemną. Tajemnica cierpienia niewinnych wbrew pozorom wcale nie
jest daleka od Bożego Narodzenia. Już
trzy dni po tej uroczystości obchodzimy święto dla upamiętnienia Rzezi
Niewiniątek dokonanej na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem.
A zaraz drugiego dnia świąt – pierwszego męczennika Szczepana. To nie
jest przypadkowe. Boże Narodzenie jest
bowiem świętem końca czasów.
Uczeni obliczają, że człowiek pojawił się na Ziemi około 200 tysięcy lat
temu. Nie jest więc niczym dziwnym,
że ów koniec czasów trwa już lat dwa
tysiące. To zaledwie jeden procent czasu
ludzkości. A że jest to koniec czasów,
świadczą i dziś liczne znaki, których
Pan Jezus każe nam uważnie wypatrywać. „A od figowego drzewa uczcie
się podobieństwa. Skoro już gałąź jego
staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy
ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że
jest blisko, we drzwiach” (Mk 13, 28 n).

Tak patrząc, musimy rozumieć, dlaczego nasz Pan dopuszcza takie nieszczęścia jak zaraza czy tsunami, które
siedemnaście lat temu pochłonęło setki
tysięcy ludzi w Azji, w same święta Bożego Narodzenia. Ktoś może pytać, czy
to możliwe, by epidemia, którą wielu
tak nikczemnie wykorzystuje do zarabiania pieniędzy czy prób przebudowy
świata na modłę wręcz cuchnącą siarką, może być narzędziem w ręku Boga?
A jednak, jak uczy nas katechizm, nic
się nie dzieje na świecie bez woli Bożej
lub przyzwolenia Bożego.
Jak więc czytać ten znak, który nas
wciąż przygnębia i nawet w jakiś sposób
poniża, dając możnym tego świata instrumenty subtelnej władzy? Kluczem
znów jest prostota. Bóg chce, z pewnością, byśmy sobie przypomnieli, że
wszystko co mamy, łącznie z życiem
i zdrowiem, otrzymujemy z Jego ręki.
Dlatego nie zbawią nas ani szczepionki,
ani lekarstwa. Mądrze mówi kardynał
Gehrard Mueller, że choć nie ma nic
złego w korzystaniu ze środków ochrony, które daje nam nauka i zrozumienie
biologii, to kluczowe jest coś innego.
„Jest to przede wszystkim sprzeczne
z prawem Bożym, jeśli władze państwowe utrudniają lub wręcz zakazują
dostępu do środków łaski Kościoła, tj.
sakramentów Chrystusa. To, że nawet
biskupi zamknęli swoje kościoły lub
odmówili sakramentów osobom szukającym pomocy, jest ciężkim grzechem
przeciwko danej przez Boga władzy.
Jest to wstrząsający dowód na to, jak
dalece sekularyzacja i dechrystianizacja
myśli dotarła już do pasterzy Chrystusowej owczarni” – tłumaczył dziennikarzom portalu National Catholic
Register.

Największą groźbą
– życie bez Boga

Tym, czego Pan Bóg wymaga i oczekuje, jest głębokie nawrócenie, a epidemia,
niezależnie od tego, czy wirus wyewoluował naturalnie, czy został przez
jakieś laboratorium wyprodukowany,
jest ostrzeżeniem, nie tyle nawet przed
większym kataklizmem, który może
nas spotkać tu na ziemi (choć może!),
ile przed tym największym nieszczęściem, jakim jest życie bez Boga przez
całą wieczność – czyli piekło.
Ktoś może mieć jednak wątpliwość.
Czy ludzie nikczemni, możni tego
świata, przed którymi ostrzega sam
Pan Jezus, mogą być narzędziem w ręku
Boga? Otóż mogą i jest to potwierdzone licznymi świadectwami. Wróćmy
do ewangelii o Bożym Narodzeniu.
Tak o niej pisze św. Jan Chryzostom:
„August, kierowany przez Pana, tak
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razy
określił dekret, aby ułatwić ukazanie
obecności Jednorodzonego: przez ten
dekret bowiem matka musiała udać
się do ojczyzny, którą zapowiedział
wcześniej prorok, to znaczy do Betlejem judzkiego. Dlatego mówi się:
do miasta Dawidowego, które zowią
Betlejem”. Czy zatem tym bardziej nie
może tak być dziś? Więcej – tak jest
z całą pewnością. Powtórzmy – nic się
nie dzieje na świecie bez woli Bożej lub
dopuszczenia Bożego. Absolutnie nic.
I bądźmy spokojni. Napisano w Psalmie
124: „Nie zostawi berła grzeszników nad
działem sprawiedliwych, aby sprawiedliwi
nie wyciągali rąk ku nieprawości”.

Boży plan na życie

Uczyńmy
swoim
Boży punkt
widzenia
i Jego plan
na życie
każdego
z nas.
Wtedy
zawsze
będzie
Boże
Narodzenie

Na zakończenie przyjrzyjmy się cytatowi ze św. Pawła: „A o czasie i o godzinie
nie potrzeba, bracia, byśmy wam pisali. Sami bowiem dokładnie wiecie, że
dzień Pański przychodzi, jak złodziej
w nocy. Właśnie gdy mówić będą:
pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie na
nich zatracenie tak nagłe, jak bóle na
niewiastę brzemienną, i nie ujdą. Lecz
wy, bracia, nie pozostajecie w ciemnościach, w których dzień ów zaskoczyłby
was jak złodziej. Tak, wszyscy jesteście
dziećmi światłości i dziećmi dnia; nie
należymy do nocy ani do mroku. Przeto
nie zasypiajmy jak inni, ale czuwajmy
i trzeźwymi bądźmy. Bo, którzy śpią,
w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy
są pijani. My zaś, którzy należymy do
dnia, trzeźwymi bądźmy, przyodziani w pancerz wiary i miłości, nosząc
jako przyłbicę nadzieję zbawienia. Nie
przeznaczył nas bowiem Bóg na gniew,
ale żebyśmy osiągnęli zbawienie przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
umarł za nas, byśmy, czy żyć będziemy,
czy też gdy pomrzemy, wespół z nim
żyli” (1 Tes 5, 1 nn).
Tajemnica Bożego Narodzenia skłania nas do przemyślenia tego wszystkiego. To, co Bóg nawiedził i odkupił, jest
dla Niego cenne. Inaczej by nie przychodził na świat, nie wcielał się w człowieka. On chce jednak, by to wszystko
stało się cenne i dla nas. By tak się stało,
rozmyślajmy więc o tajemnicy Bożego
Narodzenia, dzielmy się tym przemyśleniem i świadectwem z naszymi bliskimi.
Uczyńmy swoim Boży punkt widzenia
i Jego plan na życie każdego z nas. Wtedy zawsze będzie Boże Narodzenie.
I nasza wola stanie się dobra. I przyjdzie
do nas upragniony pokój. l
Maksymilian Powęski

cytaty z Nowego Testamentu w przekładzie ks. Eugeniusza
Dąbrowskiego, ze Starego Testamentu według Biblii Jakuba Wujka
(wydanie 1962 r.)

O hipokryzji
i jawnogrzesznictwie
Byłem w ostatnich czasach świadkiem kilku rozmów towarzyskich,
których uczestnicy zdecydowanie i bardzo ostro potępiali hipokryzję.
Rzeczywiście, hipokryzja niczym dobrym nie jest.
Jest coś żenującego w mężczyźnie zdradzającym żonę, gdy pochwala on publicznie czy nawet w prywatnej rozmowie, wierność małżeńską. Żałosne jest,
gdy lekarz biorący bez żenady łapówki
za przyspieszenie operacji domaga się
wycięcia raka korupcji toczącego organizm państwowy. Nie wiadomo, czy się
śmiać czy płakać, gdy sąsiadka znana
z obgadywania wszystkich na osiedlu
skarży się na to o ile świat byłby lepszy,
gdyby ludzie byli bardziej dyskretni.
Rzeczywiście tego rodzaju hipokryzja jest oczywistym zakłamaniem,
jest fałszem, jest wybielaniem siebie,
a oskarżaniem innych. Można też powiedzieć że hipokryta ma w sobie coś
z faryzeusza, który stojąc, modlił się
i dziękował Panu Bogu, że nie jest jak
celnik, klęczący obok.
Hipokryzję potępiali liczni moraliści.
Potępiali i wytykali ją całym warstwom
społecznym pisarze, by wspomnieć tu
tylko Gabrielę Zapolską i jej „Moralność pani Dulskiej”. Z tym wszystkim
trudno się nie zgodzić.
Jednakże w jednej z takich rozmów
ze znajomymi doszliśmy do punktu
nader dziwnego. Oto mój rozmówca
powiada: to ja już wolę takiego, co jawnie zostawia żonę i żyje z kochanką niż
hipokrytę, który swoją zdradę ukrywa.
Trochę mnie to zdziwiło. To w takim
razie – pytałem znajomego – uważasz,
że złodziej, który bezczelnie i może
z uśmiechem mówi mi: „tak, ukradłem
twój rower i co mi zrobisz?”, jest lepszy
od złodzieja, który próbuje swój czyn
zamaskować? Oczywiście chodzi mi
o sytuację zuchwałości, a nie skruchy.
Mój znajomy jednak potwierdził. Tak,
woli takiego złodzieja.
Jak powinniśmy ocenić tę sytuację?
Wszak problem nie jest ani wydumany, ani akademicki. Takie sytuacje się
zdarzają, zwłaszcza w sferze moralności
małżeńskiej. Nie brak ludzi, którzy jawny rozwód i nowy związek uważają za
uczciwszy niż ukrywane zdrady.
Jeśli mamy na ten problem spojrzeć
z perspektywy prawa Bożego, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że
ani jedno, ani drugie nie jest dobrem,
a zła należy unikać. I to jest podstawowa norma w tej sprawie. Należałoby zerwać kontakty z osobą trzecią
i za wszelką cenę starać się odbudować
małżeństwo.

Kto nie chce
żyć według
tego,
jak wierzy,
zaczyna
w końcu
wierzyć
według tego,
jak żyje

Ale to nam o tyle nie wystarcza, że
refleksja podobna do tej, którą wygłosił mój znajomy, może stwarzać pokusę,
czy jak kto woli sugestię, że jeśli będę
grzeszył jawnie, no to przynajmniej nie
będę hipokrytą. Będę więc „uczciwszy”.
Rozważmy to dokładnie i na chłodno. Co grozi – poza Bożą karą, która
każdemu grzesznikowi grozi – człowiekowi, który grzeszy jawnie? Grożą

mu dwie konsekwencje naturalne. Po
pierwsze, że po pierwszym oburzeniu
rodzina i znajomi zaczną tolerować
tę nową sytuację. Może tak się stać
z różnych powodów. Między innymi
dlatego, że po prostu trzeba jakoś żyć
dalej. Ale też dlatego, że zwyczajnie zapominają o krzywdzie kogoś, kto został
w tym upokorzony czy opuszczony.
Po drugie grozi mu, że uśpi swoje
sumienie. Że sam uwierzy w to, że nie
można było iść drogą dobra, na przykład odbudowy małżeństwa, lub nawet samotności znoszonej jako ofiara
i umartwienie.
Ale najgorszym, co może spotkać
jawnie grzeszącego, jest jeszcze jeden
stopień dalej. Jest to krok w przepaść,
z którego pod względem moralnym
może już nie być odwrotu. Jest to
grzech, o którym sam Chrystus mówi,
że nie będzie wybaczony ani w tym
wieku, ani w przyszłym. Jest to nazwanie zła dobrem.
Kto nie chce żyć według tego, jak
wierzy, zaczyna w końcu wierzyć według tego, jak żyje. I na tym polega
największe niebezpieczeństwo jawnogrzesznictwa. Jeszcze raz powtórzmy.
Z tej drogi może nie być odwrotu. Sam
Chrystus przed tym ostrzegał.
Znakomity arcybiskup Fulton Sheen,
amerykański duchowny, który umiał
w zadziwiająco prosty sposób tłumaczyć zawiłości chrześcijaństwa, ujął to
tak: „Zawsze istnieje nadzieja dla człowieka, który wie, że czyni źle, lecz nie
ma nadziei dla człowieka, który – czyniąc źle – nazywa zło dobrem” („Wartime Prayer Book”, 2003 r.). Wynika
stąd, że istnieją dwa rodzaje ujawnienia
własnego grzechu. Jeden zbawienny –
uczyniłem zło, które wyznaję i chcę je
naprawić. Drugi zgubny. Ujawniam
moje zło by udowadniać, że ono jest
dobrem. Ten drugi charakter zdają się
niestety mieć wszelkie „coming outy”.
Ale istnieją też dwa rodzaje hipokryzji. Hipokryzja ze wstydu i słabości,
która przed ludźmi jedynie, ukrywa
grzech przed Bogiem w konfesjonale
wyznany. Ona o tyle tylko jest złem,
o ile uniemożliwia naprawę wyrządzonej krzywdy. Gorsza jest hipokryzja
z wyrachowania. Pana Boga bowiem
oszukać się nie da. l
Maksymilian Powęski

WSPIERAJ NASZE DZIAŁANIA STATUTOWE:
wspomóż Polaków
mieszkających na Kresach,
broń z nami wiary, polskich
tradycji i obyczajów,
wspieraj nasze media
obywatelskie!

REKLAMA

www.sanctuspaulus.pl

BUDOWA POCZĄTKOWYCH KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH
PROMOCJA PROJEKTU PROO2A

Dziękujemy
wszystkim,
którzy włączyli się w akcję
„Smak świąt dla obrońców granic”!
Wspólnie z Państwem okazaliśmy
solidarność z polskimi żołnierzami,
pokazując im, że myślimy
o nich i doceniamy ich służbę!

Strzegącym granic, darczyńcom,
uczestnikom akcji, wszystkim
ludziom dobrej woli i będącym
w potrzebie życzymy radosnych
Świąt Bożego Narodzenia!

Fundacja Bezpieczny Świat i Klub Prawicy Bydgoskiej

Organizatorzy

Patroni Medialni

Patroni

Partnerzy

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
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Zamek Czocha. Tajemnice warowni i regionu
Wydawnictwo Stara Szuflada oddała do rąk czytelników kolejną interesującą publikację. Tym razem to opowieść
o owianym tajemnicami zamku Czocha, przygotowana przez pasjonatów tematu Piotra Kucznira i Agnieszkę Łabuz.
Początkowo książkę przewidziano jako
jeden tom, została jednak podzielona
na tomy dwa. Data premiery drugiego nie jest jeszcze znana. Tymczasem
dostajemy do ręki 160-stronicową publikację, która jednak nie jest pełnoprawną monografią historii zamku. Została
podzielona na 15 rozdziałów, w których
autorzy omawiają kolejne zagadnienia,
kluczowe dla historii obiektu.
– Dowiecie się zatem, drodzy Czytelnicy, kto i w jaki sposób władał
zamkiem, jak budowano zaporę leśniańską i jaką rolę miała odegrać podczas II wojny światowej, w jakim celu
sprowadzono na zamek maszynę chłodzącą Autofrigor i czy ma ona związek
z aparatem tlenowym Magirus oraz Ernestem Guetschowem. Gdzie widoczne
są symbole masońskie i co miał z nimi
wspólnego właściciel zamku? Czy istniała lista Grundmanna, co zawierała
i gdzie znajdowały się składnice dzieł
sztuki z Dolnego Śląska. O czym pisała
żona właściciela zamku w swoim liście
do „drogiej Biddy” i czy prawdą jest,
że zamek Czocha skrywa skarby? Co
znajdowało się w skrzyni, którą znaleziono podczas prac remontowych i czy
są jeszcze nieodkryte przejścia? Jak
wyglądało życie mieszkańców Leśnej
i okolic w czasie wojny oraz w latach
powojennych? Co zawierały raporty
szpiega/szpiegów CIA? – czytamy

zapowiedzi kolejnych
rozdziałów na stronie
wydawnictwa.
I rzeczywiście,
w kolejnych rozdziałach dostajemy to, co
nam wydawca obiecuje. Wszystko okraszone
jest bogatymi zbiorami
ikonograficznymi.
Publikacja została
przygotowana z należytą starannością, stąd nie
uświadczymy w trakcie
cz ytania bólu oczu
od literówek, które,
co przyznaję z żalem,
rozprzestrzeniają się
często w wielu publikacjach, a co skutecznie
odstrasza od czytania,
nawet wartościowej
lektury.
Omawiana książka ma również swoje
mankamenty. Jako że
każdą publikację zaczynam czytać od tyłu, tj.
przejrzenia bibliografii
wraz zestawem źródeł,
na których opierają się
autorzy, to moją uwagę
zwróciła właśnie owa
bibliografia. Zwycza-

Piotr Kucznir, Agnieszka Łabuz, „Zamek Czocha. Tajemnice
warowni i regionu”, część 1, wydawnictwo Stara Szuflada

jowo tworzy się ją, zaczynając od nazwiska
autora i podając jedynie inicjał imienia. Tu
zastosowano pełne imię
i nazwisko. Pomimo że
nazwiska są ułożone
alfabetycznie, to jednak rozpoczęto wpisy
od imienia, co wydaje
się zabiegiem zupełnie
nietrafionym. Powoduje to jedynie chaos
w trakcie przeszukiwania bibliografii.
Pomimo zamieszczonej bibliografii nie
uda się również stwierdzić, która poz ycja
okazała się przydatna w poszczególnych
rozdziałach. Te nie
posiadają przypisów,
co w żadnym przypadku nie jest wymogiem
w pracy niepretendującej do pracy naukowej, ale jednak bardziej
dociekliwemu czytelnikowi pozwala na łatwiejsze rozeznanie się
w temacie i samodzielne dalsze pogłębianie
interesujących wątków.

Pomimo tych mankamentów książkę czyta się z przyjemnością. Napisana
charakterystycznym stylem, który plastycznie odzwierciedla emocje autorów
pozwala na szybkie „przebrnięcie” przez
kolejne rozdziały z pewnym uczuciem
niedosytu. Lektury starcza zaledwie na
kilka godzin, a tymczasem chciałoby
się zapoznać z większą partią materiału. Dlatego też ciekaw jestem zagadnień poruszonych w drugiej części publikacji. l Krzysztof Drozdowski

Agnieszka Łabuz – sekretarz
Łużyckiego Towarzystwa Historycznego Zamku Czocha. Od 2011
r. Społeczny Opiekun Zabytków.
Od 2010 r. czynnie biorąca udział
w badaniu historii regionu Górnych
Łużyc i zamku Czocha.
Piotr Kucznir – Społeczny
Opiekun Zabytków, dziennikarz
„Ziemi Lubańskiej”, pisarz, publicysta, przewodnik, współtwórca
programów telewizyjnych na temat
historii, tajemnic i zagadek zamku
Czocha. Propagator historii i miłośnik Górnych Łużyc. Wiceprezes
i członek Łużyckiego Towarzystwa
Historycznego Zamku Czocha.
W 2016 r. ukazała się jego trzecia
książka „Tajny Zamek Czocha”,
w której rozprawia się z mitami
i legendami, jakimi po II wojnie
światowej obrósł zamek.

Wspomnienia niemieckiego strażnika oflagu w Colditz
Na rynku wydawniczym nie uświadczymy wielu publikacji wspomnieniowych strażników więziennych czy
obozowych. Już choćby z tego powodu
publikacja wspomnień niemieckiego
strażnika oflagu w Colditz, gdzie przebywało wielu polskich oficerów, zasługuje na zauważenie.
Jeniecki obóz specjalny Oflag IV C,
utworzony w zamku wybudowanym
na urwistej skale, był przeznaczony dla
szczególnie ważnych oficerów wojsk
alianckich i oficerów, którzy wsławili się
ucieczkami z innych obozów. Był jednocześnie jednym z najdłużej istniejących
obozów jenieckich – funkcjonował od
października 1939 r. do kwietnia 1945
roku.
Na przełomie 1939 i 1940 w obozie znajdowało się kilkunastu polskich
generałów, np.: Janusz Gąsiorowski, Wincenty Kowalski, Stanisław
Oktawiusz Małachowski, Wiktor

Thommée, Władysław Bończa-Uzdowski, Władysław
Bortnowski. Tutaj po kampanii
wrześniowej więziony był wiceadmirał Józef Unrug. Następnie
obóz był przeznaczony jedynie
dla Brytyjczyków. Wyjątek
uczyniono, umieszczając tu
grupę polskich oficerów po klęsce Powstania Warszawskiego.
5 lutego 1945 na zamek trafiła dwudziestoosobowa grupa
żołnierzy z powstania, na czele
z gen. Tadeuszem Borem-Komorowskim. Przybyli z nim
także: gen. Antoni Chruściel, gen. Tadeusz Pełczyński,
gen. Tadeusz Kossakowski,
kpt. Stanisław Jankowski,
płk Kazimierz Iranek-Osmecki. Obecnie na zamku znajduje się wystawa w języku polskim i niemieckim, poświęcona

głównie postaci gen. Tadeusza
Bora-Komorowskiego.
Od listopada 1940 r. aż do
wyzwolenia obozu pełnił w nim
służbę Reinhold Eggers. W 1944
roku awansował na jego szefa. Po
wojnie odsiedział 10 lat w sowieckim więzieniu, z którego został
zwolniony w 1955 roku.
To, co wydawać się może najciekawsze dla polskiego czytelnika,
czyli opis jego kontaktów z gen.
Borem-Komorowskim, nie zajmuje wiele miejsca. Widać jednak, że
Eggers był pod wrażeniem postawy dowódcy Powstania Warszawskiego, zarówno jeśli chodzi o jego
działalność w trakcie powstania, jak
i wywalczenie dla Polaków traktowania na równi z żołnierzami.
Więcej miejsca, oczywiście
z racji tego, że przez większą część
czasu funkcjonowania obozu prze-

bywali w nim Brytyjczycy, została poświęcona wydarzeniom związanym właśnie
z nimi. Jednakże, jak sam autor przyznaje
już we wstępie, dopiero powojenna lektura różnych wspomnień, które ukazały
się we Francji czy też Anglii, pozwoliła
mu uświadomić sobie, jak wiele wydarzeń dziejących się w obozie go omijało.
Chodzi zwłaszcza o planowanie ucieczek,
o których, jak się okazuje niemiecka załoga
wartownicza nie miała pojęcia.
Po wspomnienia Eggeresa warto sięgnąć z powodów, które już wymieniłem
– dodatkowym atutem dla polskiego
czytelnika jest możliwość zaznajomienia się i porównania warunków bytowania jeńców polskich czy też sowieckich
z francuskimi czy brytyjskimi. l
Krzysztof Drozdowski

Reinhold Eggers, „Tajemnice
obozu Colditz. Wspomnienia niemieckiego strażnika oflagu”,
wyd. Replika

wspomnienie
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Pożegnanie Wojciecha Nowackiego
W niedzielę
(12 grudnia) zmarł
Wojciech Nowacki,
były wiceprezydent
Bydgoszcz, założyciel
i redaktor naczelny
portalu
bydgoszcz24.pl.

Stworzył portal
bydgoszcz24.pl,
dzięki
czemu na
światło
dzienne
mogło
wyjść wiele

BYDGOSZCZ24.PL

Wo j c i e c h Now ac k i u ro d z i ł s i ę
14 lutego 1958 roku. Był absolwentem
VI LO, o czym nie omieszkał wspominać za każdym razem, gdy ukazywały się rankingi szkół, z których
wynikało, że jego liceum jest nieodmiennie numerem jeden w Bydgoszczy. Z satysfakcją wspominał też studia na wydziale prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. W młodości czynnie
uprawiał sport. Był mistrzem Polski
juniorów w skoku o tyczce.
Po zakończeniu studiów odbył zakończoną egzaminem pozaetatową
aplikację sędziowską, a ponieważ na
pracę w sądzie nie mógł w tamtym
czasie liczyć, podjął pracę w „IKP”.
Żywo interesował się tym, co się
działo poza oficjalnym nurtem, czyli
w antykomunistycznym i niepodległościowym podziemiu. W 1989 r.
został sekretarzem redakcji „Tygodnika Obywatelskiego Solidarność”. Rok
później znalazł się wśród założycieli
Porozumienia Centrum, którego członkowie nie aprobowali polityki „grubej
kreski”. W 1991 r. rozpoczął pracę
u boku pierwszego niekomunistycznego wojewody bydgoskiego. Kierował
Urzędem Wojewódzkim do wygranych
przez SLD wyborów parlamentarnych
w roku 1993.
Przygotował program wyborczy
dla koalicji prawicowych ugrupowań,
które startowały w wyborach samorządowych 1994 roku pod szyldem „Przymierze dla Bydgoszczy”. Ponieważ
Wojciecha Nowackiego pociągały najbardziej poglądy głoszone przez Unię
Polityki Realnej, program ten zawierał
hasło upowszechnienia własności poprzez sprzedaż lokali komunalnych ich
najemcom za 10 proc. wartości. Tak
to się spodobało bydgoszczanom, że
„Przymierze” wygrało wybory i objęło
rządy w mieście. Wojciech Nowacki
zyskał mandat radnego, a przez rok
pełnił funkcję członka zarządu Miasta.
Zmienił przynależność partyjną. Został członkiem, a następnie prezesem
okręgu kujawsko-pomorskiego Unii
Polityki Realnej. Bez sukcesu kandydował do rady miasta w wyborach
samorządowych 1998 roku. Zaczął

spraw
i sprawek

prowadzić własną działalność gospodarczą.
Mandat radnego zdobył w wyborach komunalnych 2002 r. (z list Prawa
i Sprawiedliwości startowali wówczas
do rady miasta przedstawiciele różnych
ugrupowań poza PO i SLD). Bydgoskim radnym udało mu się zostać również w wyborach 2006 roku. Jednak
w grudniu zrezygnował z pełnienia
mandatu radnego, żeby objąć funkcję
wiceprezydenta Bydgoszczy. Wtedy też
wystąpił z UPR, gdyż uznał, że powinien należeć do partii, która go rekomendowała na to wysokie stanowisko,
czyli do Prawa i Sprawiedliwości.
Ponieważ był zwolennikiem prywatyzacji KPEC-u, został po dwóch
latach z PiS usunięty, ale prezydent
Bydgoszczy nie odwołał go z tego
powodu z funkcji swojego zastępcy,
więc pełnił ją do końca kadencji, czyli

do roku 2010. Potem stworzył portal
bydgoszcz24.pl, dzięki czemu na światło dzienne mogło wyjść wiele spraw
i sprawek przez lokalne media z różnych względów nieujawnianych.
Dla Wojciecha Nowackiego prawdziwym mistrzem publicystyki był
Stanisław Michalkiewicz. Nie ulega
wątpliwości, że stylem nawiązywał do
niego, pisząc swoje felietony. Ale był
także autorem komentarzy, dowodzących znajomości tematu, oczytania,
a także swoistego sarkazmu. Doskonale wczuwał się w rolę sprawozdawcy
sportowego, a nade wszystko lubował
się w wygłaszaniu analiz, których finezja i poziom skomplikowania wymagały od odbiorców niesłabnącej ani na
chwilę uwagi.
Na pewno wielkim wsparciem, ale
także powodem do dumy była dla niego rodzina: wyrozumiała i mądra żona,

trzech udanych synów i ukochana
córka. Z racji obowiązków życie towarzyskie prowadził więcej niż skromne,
jednak znajdował czas na spotkanie,
jeśli wiedział, że będzie mógł podzielić
się ze swoimi przemyśleniami.
Na zakończenie dorocznego grilla
w przyjacielskim gronie Wojtek wyciął
hołubca, żeby zademonstrować nam,
że jest w dobrej formie. To było w zeszłym roku. Tego lata nie przyszedł na
grilla, usprawiedliwiając nieobecność
zaleceniem lekarskim. Ale ponieważ
redagowania portalu bydgoszcz24.pl
nie zaprzestał, sądziliśmy, że kłopoty
zdrowotne ma już za sobą...
Już nie będziemy się spierać, przekomarzać, przekonywać.
Żegnaj, Wojtku. Będzie nam Ciebie
brakowało. l
Ewa Starosta (bydgoszcz24.pl)
przedruk za zgodą Autorki

Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Nowackiego odbędą się w sobotę (18 grudnia) na cmentarzu Nowofarnym (ul. Artyleryjska 10). Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie 9.30 w kościele
pw. Świętego Krzyża w Bydgoszczy.

przez
lokalne
media
z różnych
względów
nieujawnianych
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Góry Świętokrzyskie.
Kraina legend, zabytków i jodłowych lasów
Łagodne szczyty
i łatwe trasy
umożliwiają tu
czynny wypoczynek
turystom w każdym
wieku, a miłośnicy
historii mogą
odwiedzić ruiny
dawnych warowni
i klasztory strzegące
dawnej „Łysej Góry”.
Góry Świętokrzyskie
zapraszają!
Góry Świętokrzyskie to najwyższa
część Wyżyny Małopolskiej i całego
pasa wyżyn południowej Polski. Tworzą
szereg niewielkich pasm, o przebiegu
z północnego zachodu na południowy wschód, rozdzielonych płaskimi
obniżeniami. Zbudowane są ze skał
paleozoicznych: kwarcytów, wapieni
i piaskowców.
Ważniejsze pasy górskie w Górach
Świętokrzyskich to: Łysogóry (Łysica,
612 m), Pasmo Masłowskie (wysokość do 473 m), Pasmo Jeleniowskie
(554 m), Pasmo Dymińskie (406 m),
Pasmo Chęcińskie (367 m).
To bardzo stare góry; czas złagodził ich kształty, obdarzając zarazem
spokojnym, melancholijnym urokiem.
Charakterystyczne dla krajobrazu świętokrzyskiego są gołoborza, powstałe na
stokach w wyniku wietrzenia twardych
kwarcytów, pokryte mchami i porostami.

Jodły i jaskinie

JAKUB HAŁUN/WIKIPEDIA, CC BY-SA 3.0

Na terenie Gór Świętokrzyskich istnieją liczne rezerwaty przyrody: jaskinia
Raj, Puszcza Jodłowa; w środkowej części Świętokrzyski
Park Narodowy
o r a z p a rk i
krajobrazowe:

Cisowsko-Orłowski, Jeleniowski, Sieradowski i Suchedniowsko-Oblęgorski.
Skarbem Gór Świętokrzyskich są
wspaniałe lasy, otulające zbocza gór.
Do dziś znajdują się tutaj fragmenty
dawnych puszcz, w których królują
buki, cisy i modrzewie.
Zbocza Pasma Łysogórskiego porasta Puszcza Jodłowa, kompleks leśny
o powierzchni 520 m kwadratowych.
Dominują tu drzewostany w dużej
mierze naturalne, z jodłą, sosną, lipą,
bukiem i dębem. Rosną tu również
liczne paprocie, mchy i widłaki, a w dolinach kryją się urokliwe podmokłe łąki
i torfowiska.
Puszcza leży na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, utworzonego w 1950 roku. Całe pasmo gór jest
objęte ochroną.
W części wapiennej rozwinęły się
zjawiska krasowe, w tym jaskinie. Najpiękniejszą z spośród z 150 jaskiń Kielecczyzny jest jaskinia Raj koło Chęcin.
Swą znamienną nazwę zawdzięcza niepowtarzalnej szacie naciekowej, wspaniałym stalaktytom i stalagmitom.
Uważa się ją za najpiękniejszą w Polsce;
jest udostępniona do zwiedzania.
Z kolei w Łagowie znajduje się Jaskinia Zbójecka, o 200 m długości.

Legendarna przeszłość

W krajobrazie Gór Świętokrzyskich
dominuje najwyższe pasmo górskie –
Łysogóry, wznoszące się ponad 500 m
n.p.m. (Łysica – 612 m, Święty Krzyż
– 594 m).
Położone są tam zabytkowe opactwa
benedyktynów na Świętym Krzyżu
i klasztor bernardynów we wsi Święta
Katarzyna.
Region i pasmo górskie
wzięły nazwę od szczytu „Święty Krzyż”, jednak dawniej to
wzniesienie
nazywano Łysą
Górą. Legenda

głosi, że odbywały się tam sabaty czarownic. Postanowiono temu zaradzić
i dlatego po obu stronach Łysogór
stanęły klasztory. Miały strzec okolicy
przed złymi mocami.
Jeden zbudowano na Świętym Krzyżu w 1620 r., a drugi u stóp Łysicy,
w Świętej Katarzynie. Mnichom dano
potężny oręż w walce z demonami:
fragment krzyża Chrystusa. Bezcenne
relikwie przechowywane są do dziś.
Relikwiarz wystawia się w klasztornej kaplicy Oleśnickich. Kaplica jest
niewielka, ale jej sklepienie zapiera
dech w piersiach – ma się wrażenie, że
nad wiernymi otwiera się niebo.
Dzisiejszy Święty Krzyż był kiedyś ośrodkiem religijnym pogan. Na
szczycie zachowały się kamienne kręgi
kultowe.
Na tutejszych stoiskach z pamiątkami kupić można biżuterię z krzemieniem pasiastym. Kamień ten występuje
tylko w świętokrzyskim, był ceniony już
trzy tysiące lat temu. W Krzemionkach
Opatowskich znajduje się dawna kopalna tych cennych kamieni, dziś udostępniona do zwiedzania.
W Staropolskim Okręgu Przemysłowym zachowały się kuźnie i huty
z XVIII i XIX w.: mieszczą się w nich
muzea techniki, m.in. w Starej Kuźnicy,
Maleńcu, Sielpi Wielkiej i w Starachowicach.

Solanki i cud natury

Pozostałością po zakładach są również
sztuczne jeziora. Nad ich brzegami
znajdują się ośrodki wypoczynkowe
i kąpieliska. Atrakcją są źródła solankowe na Ponidziu, w których warzono sól. Po odkryciu ich właściwości
leczniczych w 1836 r. w Busku Zdroju
otwarto sanatorium Marconi. Bogate
w mikroelementy solanki od prawie
200 lat pomagają przywracać
chorym sprawność i zdrowie.

Nieopodal Buska, w Wełeczu, można podziwiać prawdziwy cud natury.
Sosna, będąca od 2002 r. pomnikiem
przyrody, wyglądem przypomina pająka. Pień sosny rozpoczyna się ok. trzech
metrów nad ziemią; całość utrzymuje
się na kilkunastu korzeniach.
W tym rejonie kraju, we wsi Bartków
niedaleko Chęcin, rośnie inny pomnik
przyrody, najsłynniejszy polski dąb
„Bartek”. Jego wiek szacowany jest
na ok. 640 lat, a obwód pnia wynosi
832 metry.

Świadectwo
dawnej świetności

Góry Świętokrzyskie to także kraina
zamków. Na miłośników starych tajemniczych warowni czekają miejscowości Ujazd i Chęciny.
Na wzniesieniu w Ujeździe zachowały się monumentalne potężne ruiny twierdzy zbudowanej na początku
XVII w. przez wojewodę sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego. Zamek Krzyżtopór zajmuje powierzchnię
1,3 ha, otoczony jest wałem ziemnym
i fosą. Elementy architektury tej rezydencji, skomplikowany układ przestrzenny i dekoracji, nawiązywały do
kalendarza: ma ona cztery wieże (pory
roku), siedem wejść (dni tygodnia),
12 sal balowych (miesiące), 52 pokoje
(tygodnie) i 366 okien (dni w roku).
Po obu stronach zamkowej bramy osadzono marmurowe płaskorzeźby: krzyż
jako wyznanie wiary i topór – herbowy
klejnot rodowy fundatora.
Krzyżtopór w czasach swej świetności był jedną z największych i najbardziej
okazałych rezydencji Rzeczypospolitej.
Miał być symbolem potęgi i znaczenia
rodu Ossolińskich.
K r e s
świetności
zamku

przyniósł potop szwedzki: został
wówczas ograbiony i zniszczony. Później nikt już nie był w stanie dźwignąć
rezydencji z ruiny, nigdy nie została
odbudowana. Obecnie, zabezpieczona,
jest udostępniona zwiedzającym.
Nad okolicą podkieleckich Chęcin
górują ruiny zamku królewskiego.
Gotycki zamek wyrósł na skalistym
wzgórzu na początku XIV w. jako własność królewska; rezydowały w nim
wdowy po polskich królach. Chęcińska
warownia aż do XVII w. odgrywała ważną rolę w systemie obronnym państwa.
Była to twierdza trudna do zdobycia,
ulokowano w niej skarbiec królewski.
I z tym miejscem wiąże się wiele legend.
Zamek w Chęcinach ma być siedzibą
ducha królowej Bony, która, opuszczając warownię, wywiozła swój skarb na
24 wozach ciągniętych przez 140 koni.
Podobno nie zabrała wszystkiego i poszukuje resztek kosztowności...
Na wschodniej wieży zamku obecnie
mieści się punkt widokowy.

Pamiątki po pisarzach

Podróżując po świętokrzyskim, warto
zajrzeć do Tokami, gdzie mieści się
Muzeum Wsi Kieleckiej. Zobaczymy
tu oryginalną sztukę ludową tego regionu, szlachetne dworki, kryte strzechą
drewniane chaty, malwy wyglądające
zza płotu i kapliczki przy drodze.
Młodzieży warto polecić zwiedzanie
miejsc związanych ze sławnymi pisarzami: Ciekoty, wieś oddaloną 17 km
od Kielc, gdzie młodość spędził Stefan
Żeromski, i Oblęgorek, gdzie można
obejrzeć pamiątki po Henryku Sienkiewiczu, w dworku zbudowanym dla
niego w 1900 roku.
Łagodne szczyty i łatwe trasy Gór
Świętokrzyskich umożliwiają tu czynny wypoczynek turystom w każdym
wieku. Najstarsze i najmłodsze góry
w Polsce potwierdzają powiedzenie, że małe jest piękne. Piękna
przyroda uspokaja, a pobyt w słynnych z legend
zakątkach to nie tylko
relaks, lecz także ciekawa
lekcja historii. l
Marcin
Kowalewski

Centrum
Podróży
Alfa Mar
Gajowa 43
www.alfamar.pl
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Fundacja
„CudaWianki”
i „Warsztatownia
Kreatywności” to
dwie instytucje
prowadzone
przez Małgorzatę
i Grzegorza
Oparków z Lubiewic,
w powiecie
tucholskim.
Zdecydowali się
na uruchomienie
w swoim
gospodarstwie
– gospodarstwa
opiekuńczego,
a w nim także
na prowadzenie
mieszkania
treningowego!
To także ich alternatywne rodzinne źródło utrzymania, bo z małego,
19-hektarowego gospodarstwa rolnego
– w tym tylko sześć ha to ziemia orna –
trudno byłoby utrzymać sześcioosobową
rodzinę. Dlatego postanowili skorzystać
z europejskich funduszy, umożliwiających rolnikom dodatkową pracę. Musieli
w tym celu uzupełnić swoją wiedzę na
różnych kursach i dostosować gospodarstwo do przyjęcia gości korzystających z zajęć organizowanych w ramach
gospodarstwa opiekuńczego. I… stał
się cud! Stawali do przetargów i je wygrywali. Od czerwca ubiegłego roku
realizują m. in. projekt „Samodzielnie
(nie–samemu)” z funduszy europejskich
pozyskanych przez Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
W ramach tego projektu aż dziewięć
osób z niepełnosprawnością z tego powiatu korzysta z niezwykle ciekawych
zajęć prowadzonych przez państwa
Oparków – mają one sprawić, że podopieczni „Warsztatowni Kreatywności”
nauczą się wielu czynności, które pozwolą im się usamodzielnić. Pięć spośród tych osób dojeżdża na warsztaty
codziennie od poniedziałku do piątku
w ramach Otwartego Punktu Integracji, natomiast cztery osoby zamieszkują
w gospodarstwie państwa Oparków i na
pół roku stają się niejako członkami ich
rodziny. Po pół roku, na tej arce kre-

KRYSTYNALEWICKA-RITTER.PL

Cuda na arce kreatywności

Z lewej: gospodarstwo w Lubiewicach prowadzą Małgorzata i Grzegorz Oparkowie. W listopadzie ich gościem była red. Krystyna Lewicka-Ritter (w stroju kujawskim). Z prawej: Podopieczni gospodarstwa uczą się m.in. wytwarzania świec, kremów lub mydeł z naturalnych składników
atywności zmieni ich kolejna grupa
warsztatowiczów. Idea fantastyczna!
A w wykonaniu rodziny Małgorzaty
i Grzegorza Oparków z czterema synami – po prostu fenomenalna!

Razem w kuchni,
ogrodzie, świetlicy

Byłam gościem tej wspaniałej powiększonej rodziny, na potrzeby której
urządzono funkcjonalne dodatkowe pokoje gościnne oraz przepiękną
świetlicę, gdzie organizowane są zajęcia
warsztatowe! Nie dość tego. W ramach
zajęć ogrodowych urządzono również
w tym gospodarstwie małą plantację lawendy i specjalnie podwyższone rabaty
warzywne, gdzie podopieczni uczą się
prowadzić mały, przydomowy ogródek.
Coś wspaniałego!
Oprócz tego, podczas tych zajęć terapeutycznych – prowadzonych w ramach
projektu „Samodzielnie (nie-samemu)”
– już od czerwca 2020 roku wszyscy razem z rodziną gotują obiady, wykorzystując samodzielnie uprawiane warzywa i owoce, sprzątają, pieką przepyszne
ciasta do poobiedniej kawy, rozmawiają
na wszystkie tematy związane nie tylko z problemami codziennego życia
domowego, ale i z ochroną podopiecznych na przykład przed wykorzystywaniem przez innych ludzi. Rozmawia się
więc w tej rodzinie o tym, komu można
podać do ręki swój dowód osobisty czy
komu udzielać informacji, na przykład
o swoich oszczędnościach.
Niezwykle lubiane są również przez
podopiecznych zajęcia świetlicowe, między innymi wspólne zwijanie z wosko-

wych arkuszy wonnych świec, wytwarzanie kremów lub mydeł z naturalnych
składników czy wycinanie na specjalnej
wyrzynarce zabawek z drewna. I praktycznie nie ma chwil wolnych, bo trzeba
w tej Rodzinie tak zorganizować zajęcia,
by w czasie trwania półrocznego kursu
jak najwięcej osób mogło nauczyć się
samodzielnie żyć i być może przenieść
się do własnego mieszkanka w Tucholi,
które niektórym podopiecznym przyznaje PCPR. Już dwóch warsztatowiczów z Lubiewic otrzymało takie lokum.
Chciałoby się powiedzieć, że takie cuda
dzieją się dzięki edukacji nie na warsztatach, a na… arce kreatywności!
Czasami te warsztatowe zajęcia łączą
się z zajęciami prowadzonymi przez
Fundację „CudaWianki”. To także integracyjna terapia umiejętności współżycia
z innymi ludźmi. A ile jest radości, gdy
warsztatowicze razem z seniorami śpiewają lub na przykład obcinają pachnącą
lawendę na przydomowym poletku lub
zbierają truskawki.Ta lawenda jest zresztą
również później wykorzystywana do zajęć… chemicznych. Przy użyciu specjalnej aparatury – alembiku – wydobywa
się z niej, a także z innych ziół i kwiatów – wonny ekstrakt, służący później do
produkcji naturalnych kosmetyków (…).

W planach
mały zakład pracy

„Warsztatownia kreatywności” będzie realizować projekt „Samodzielnie
(nie-samemu)” do sierpnia 2021 roku.
– Ale nie chcielibyśmy naszych podopiecznych zostawiać po tych warsztatach, bez dalszej naszej opieki – mówią

zgodnie Małgorzata i Grzegorz Oparkowie. – Trzeba przyznać, że wielu
z nich po tych zajęciach prowadzonych
w ramach gospodarstwa opiekuńczego
umacnia się w swojej samodzielności.
Dlatego staramy się stworzyć dla nich
przedsiębiorstwo społeczne – i wierzymy, że już niebawem nam się to uda. Pomaga nam w tym Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy. To będzie minizakład pracy, w którym będą mogły
pracować trzy osoby z niepełnosprawnością. Postanowiliśmy, że zaczniemy
produkować ekologiczne paliwo – pelet. Już dzisiaj zapraszamy osoby, które
mają piece na pelet, do zainteresowania
się naszą ofertą sprzedaży tego paliwa,
bo będzie w nim dodatkowe ciepło –
czyli ciepło naszych serc i serc naszych
podopiecznych. Nasi usamodzielnieni u nas pracownicy będą mieli dzięki
temu swoje miejsce pracy umożliwiające
im rehabilitację zawodową i będą także
mieli płacone pensje – tłumaczą.
Joanna Jastak, wójt gminy Lubiewo,
nie ukrywa dumy ze swoich mieszkańców, którzy zdecydowali się na prowadzenie tego wzorowego, ba, chyba nawet
wzorcowego gospodarstwa opiekuńczego. Pani wójt z dumą przywozi tutaj wycieczki z całego kraju, by zaprezentować
innym, jak fantastycznie, dzięki wspaniałemu zaangażowaniu gospodarzy,
może działać taka służąca osobom niepełnosprawnym rodzinna terapeutyczna
instytucja! Stara się wspierać wszystkie
gospodarstwa w swojej gminie, które
zdecydowały się na takie dodatkowe
przedsięwzięcie (…).

W prywatnym lesie –
„prawdziwy” Mikołaj

Do tego wyjątkowo gościnnego gospodarstwa mogą przyjechać na zajęcia
prowadzone tutaj dla rodzin, seniorów
i uczniów szkół i przedszkoli. – Zapraszamy do naszego gospodarstwa, do
naszej Rodzinki, by wspólnie nauczyć
się robić takie prawdziwe cuda-wianki
– mówią państwo Oparkowie. – W zajęciach takich może uczestniczyć od
ośmiu do 30 osób. Mogą to być grupy
seniorów lub uczniowie szkół i przedszkoli albo dwie–trzy rodziny razem
z dziećmi, którym możemy pokazać
także przepiękne kozy, kotki, bardzo
przyjaznego pieska i po prostu pobyć
na świeżym powietrzu.
Teraz w okresie świątecznym, w prywatnym lesie państwa Oparków, można
także spotkać „prawdziwego” Mikołaja,
który obdaruje gości prezentami świątecznymi. Koszt takich zajęć nie jest
zbyt wygórowany, a frajda naprawdę
ogromna! Tak przynajmniej mówią
wszyscy ci, którzy już tu byli. Zapraszam w imieniu gospodarzy! l
Fantastyczną Rodzinę Oparków w
Lubiewicach odwiedziła
Krystyna Lewicka-Ritter – Wasza
Kujawianka (28 listopada 2021 r.)
źródło: krystynalewicka-ritter.pl,
skróty, śródtytuły – redakcja

Gospodarstwo Opiekuńcze
Lubiewice 59 tel: +48 782 306 696,
e-mail: kontakt@warsztatowniakreatywosci.pl
www.warsztatowniakreatywnosci.pl
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Mimo chłodu w Zawiszy praca

ZAWISZABYDGOSZCZ.PL

Zimowa przerwa w rozgrywkach to czas, kiedy w Zawiszy Bydgoszcz trwają gorączkowe przygotowania do wiosennej
batalii na boiskach III ligi i Centralnej Ligi Juniorów U17. Za nami pierwsze pożegnania i nowe kontrakty. Znany jest
już tez kalendarz sparingów seniorów.

Od lewej: dyrektor sportowy Marcin Łukaszewski, Kacper Nowak, Olgierd Bondara, Alan Serwach, Norbert Gaczkowski, dyrektor ds. rozwoju i szkolenia Maciej Megger
Niebiesko-czarni rozpoczną przygotowania do sezonu 10 stycznia 2022 roku.

Młodzi Rycerze
z kontraktami

Juniorzy Kacper Nowak, Alan Serwach, Norbert Gaczkowski i Olgierd
Bondara wkraczają z przytupem do
dorosłej piłki. Uroczyste podpisanie
umów odbyło się w środę (8 grudnia)
w sali konferencyjnej kompleksu przy
ul. Gdańskiej 163.
– Ten dzień jest wyjątkowy w historii klubu – mówił Marcin Łukaszewski,
dyrektor sportowy Zawiszy Bydgoszcz.
– Czterech młodych, utalentowanych
chłopaków z Akademii podpisuje profesjonalne kontrakty. Zasłużyli sobie
na to ciężką pracą oraz umiejętnościami, które posiadają. Myślę, że jest
to dla nich miła chwila i zapamiętają

ją na długo. Niech to będzie taki kopniak motywacyjny dla dalszej pracy
i rozwoju. Przed nimi długa i wyboista
droga, ale znam ich i wiem, że sobie poradzą. Oni łatwo się nie poddają. Mają
charakter Zawiszaka. Życzę im, aby
w przyszłości spełniali swoje piłkarskie
marzenia i zagrali z orzełkiem na piersi.
– Mamy w Akademii ponad 300 wychowanków. Wy zostaliście wyróżnieni
– serdecznie gratulował młodym zawodnikom Maciej Megger, dyrektor ds.
rozwoju i szkolenia Zawiszy, który objął
funkcję na początku roku i zapowiadał
wtedy m.in., że „chce, by zespoły młodzieżowe rywalizowały w najsilniejszych
rozgrywkach CLJ, dzięki czemu będzie
można weryfikować zawodników z najmocniejszymi zespołami w Polsce, a tym
samym poziom umiejętności i gotowość
do gry w pierwszym zespole”.

Wszyscy czterej piłkarze są z pokolenia, które przeżyło bardzo trudne
chwile, gdy odbudowa klubu zaczynała się praktycznie od zera. W ciągu
pięciu lat Zawisza Bydgoszcz awansował z B-klasy do III ligi, odbudował
drabinkę szkoleniową, a w listopadzie
juniorzy odnieśli ogromny sukces
i awansowali do rozgrywek Centralnej
Ligi Juniorów U17. W spotkaniu barażowym z Gedanią Gdańsk bramkę
decydującą o zwycięstwie strzelił Kacper Nowak. W doliczonym czasie gry
wykorzystał rzut karny i ustalił wynik
na 4:3 dla Zawiszy.
– Uważam, że jest to wielkie wyróżnienie – mówił po podpisaniu kontraktu zawodnik, który za kilka tygodni
w styczniu 2022 roku skończy 17 lat.
– Póki co cieszę się z tego. Mam nadzieję, że dalej będę się rozwijać.

Dumy z Kacpra nie krył jego ojciec,
Sławomir: – Kibicujemy mu całą rodziną
i z radością obserwujemy jak już dziesiąty rok się rozwija. Cieszę się bardzo.
Norbert Gaczkowski świetnie kierował
juniorskim zespołem w środku pola, ale
ma już też za sobą pierwsze minuty gry
w III-ligowej drużynie. – Dorosła piłka
stawia dużo większe wymagania, zwłaszcza pod względem wydolnościowym –
mówił 16-letni zawodnik i podkreślał,
że przed nim i kolegami jeszcze dużo
ciężkiej pracy. Cechy przywódcze młody
piłkarz zapewne odziedziczył w genach.
Ojciec jest przecież wiceprezesem Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza. – Na
pierwszy mecz zabrałem go jak miał dwa
miesiące. Było to spotkanie z ŁKS-em
– wspomina Marek Gaczkowski.
W pierwszej kolejce III-ligowego
sezonu (7 sierpnia) w 83. minucie me-

czu z Jarotą Jarocin na boisku pojawił
się w niebiesko-czarnych barwach Alan
Serwach. Miał wtedy 15 lat i 85 dni i był
w tej serii najmłodszym zawodnikiem,
który wystąpił na trzecioligowym froncie w grupie 2 rozgrywek. Młody piłkarz
wypracował też wspomniany wcześniej
rzut karny w barażowym meczu z Gedanią. Po podpisaniu kontraktu również
się cieszył, ale podkreślał, że ma świadomość ogromu pracy, którą trzeba wykonać, aby móc odnosić sukcesy.
Olgierd Bondara jest kolejnym wychowankiem niebiesko-czarnych, który związał się z klubem profesjonalnym kontraktem. W seniorskim zespole debiutował
w czerwcu 2019 roku zaledwie kilka dni
po swoich 15. urodzinach w spotkaniu
klasy okręgowej z Gromem Więcbork
(8:1). W środę po złożeniu podpisu pod
umową mówił: – Zawsze to było moim

Tygodnik Bydgoski
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Z mocnymi na wyjazdach

Przed startem wiosennej odsłony
rozgrywek III ligi (gr. 2) sztab szkoleniowy pierwszego zespołu Zawiszy
Bydgoszcz zaplanował dziewięć gier
kontrolnych.
Pierwszym sparingpartnerem będzie
drużyna Wdy Świecie, która przyjedzie
do Bydgoszczy w sobotę (15 stycznia). Rywal Zawiszy zajmuje obecnie
czwarte miejsce w rozgrywkach IV ligi
kujawsko-pomorskiej. W 17 meczach
zawodnicy ze Świecia zgromadzili
34 punkty i tracą do liderującej Unii
Solec Kujawski dziewięć oczek.
Cztery dni później bydgoszczanie
gościć będą na własnym obiekcie innego
czwartoligowca. W środę (19 stycznia)
niebiesko-czarni zmierzą się ze Sportisem Łochowo, który w tabeli zajmuje
siódmą lokatę z dorobkiem 29 punktów.
W trzecim sparingu Zawisza zmierzy się z trudniejszym rywalem. W sobotę (22 stycznia) ekipa z Gdańskiej
163 pojedzie do Stężycy na mecz z drugoligową Radunią, która po awansie
bardzo dobrze sobie radzi i zajmuje po
20 kolejkach czwarte miejsce, premiujące grą w barażach o I ligę.
Tydzień później (29 stycznia) do Bydgoszczy przyjedzie zespół z czołówki IV
ligi warmińsko-mazurskiej. Jeziorak Iława
po rundzie jesiennej jest na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 31 punktów.
W kolejnym meczu bydgoszczanie
będą szlifować formę w starciu z Gedanią. Drużyna z Gdańska walczy zacięcie
o awans do III ligi. W tabeli pomorskiej

IV ligi zajmuje obecnie drugą lokatę z 35
punktami na koncie i tylko o punkt ustępuje Jaguarowi Gdańsk, ale rozegrała jedno spotkanie mniej. Gedania przyjedzie
do Bydgoszczy w sobotę (5 lutego).
A już w środę (9 lutego) bydgoszczan
czeka starcie z kolejnym drugoligowcem. Tym razem Zawisza wybierze się
do Chojnic na mecz z Chojniczanką,
obecnym wiceliderem II ligi.
Drużyną z czołówki II ligi jest też
następny sparingowy rywal Zawiszy.
Z rezerwami Lecha Poznań niebiesko-czarni zagrają w sobotę (12 lutego)
w Popowie koło Wronek.
Serię wyjazdowych gier kontrolnych
bydgoszczanie zakończą wizytą w Kaliszu. W sobotę (19 lutego) Zawisza zagra z KKS Kalisz, który w rozgrywkach
II ligi zgromadził 24 punkty i zajmuje
w tabeli 12. pozycję.
Ostatnim rywalem w sparingach
przed wiosennymi rozgrywkami
będzie Unia Janikowo. Na Gdańską 163 ekipa z Janikowa przyjedzie w sobotę (26 lutego).
Regularny sezon Zawisza rozpocznie 5 marca
pojedynkiem w Pucharze Polski, a już 12 marca podejmie na własnym
boisku Sokół Kleczew w
meczu
19. kolejki III ligi (gr. 2). W pierwszym
meczu tych drużyn w Kleczewie lepsi
byli gospodarze, którzy wygrali 2:0.
Po meczach jesiennych Sokół zajmuje
trzecie miejsce z dorobkiem 37 punktów i traci tylko cztery oczka do prowadzącej Olimpii Grudziądz.

z klubem z powodów prywatnych i zawodowych. 26-letni pomocnik jesienią
stał się legendą klubu. Przed meczem
ze Stolemem odebrał z rąk dyrektora
sportowego Marcina Łukaszewskiego statuetkę rycerza za 100 występów
w niebiesko-czarnych barwach. W ekipie odrodzonego Zawiszy pojawił się
wiosną 2017 roku. Na boisko wszedł
już w pierwszym
meczu rundy rewanżowej B-klasy
z Wisłą Fordon

Pożegnania
nadszedł czas

(3:0).
W następnym pojedynku wpisał się
pierwszy raz na listę
strzelców. W 27. minucie otworzył wynik meczu
z Zorzą Ślesin, który Zawisza wygrał 7:1. W sumie Brzeziński strzelił

Wiosną w niebiesko-czarnych barwach
nie zobacz ymy już
Adriana Brzezińskiego, Tomasza
Prejsa i Jakuba
Wituckiego.
Brzeziński
rozwiązał kontrakt

ŁUKASZ GEŁDA

marzeniem. Jestem wychowankiem tego
klubu. Gram tu z przerwami od dziesięciu lat. Wróciłem po dwuletnim pobycie
w Gdyni. Za mną trudy kontuzji, ale jestem z powrotem w Zawiszy i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu.
Dumna z syna była też jego mama
Ewa, która wyraziła nadzieję, że zdrowie pozwoli, aby Olgierd już bez przeszkód mógł kontynuować karierę i rozwijać się piłkarsko w Zawiszy.

31 goli, a ostatniego zdobył w Gdyni,
w przegranym 1:3 meczu z Bałtykiem.
Była to historyczna bramka, bo dzięki
niej Adrian może się pochwalić niezwykłym wyczynem – trafiał do siatki przeciwników Zawiszy na każdym poziomie
rozgrywkowym od B-klasy do III ligi.
Jeszcze w listopadzie mówił w rozmowie z zawiszabydgoszcz.pl: „Mierzmy jak najwyżej. Zobaczymy co czas
pokaże. Najważniejsza jest ciężka praca. Wiadomo, że wszyscy w Zawiszy
marzymy, żeby jak najszybciej wrócić
do ekstraklasy”.
Tomasz Prejs (na zdjęciu) dołączył
do ekipy Zawiszy w klasie okręgowej
przed rundą wiosenną 2019 roku.
Zadebiutował w 68. minucie meczu z Promieniem
Kowalewo Pomorskie,
wygranym przez
niebiesko-czarnych
6:0. Już trzy minut y pó źniej
zaliczył asystę
przy piątym
golu, którego
autorem był Krzysztof Urtnowski.
26-letni pomocnik zaliczył 74 występy, w których zdobył dziewięć goli.
Kibice najmilej będą zapewne wspominać bramkę, którą Prejs strzelił w piątej doliczonej minucie gry derbowego
spotkania z Chemikiem w pierwszej
kolejce IV ligi, które odbyło się 1 sierpnia 2020 roku na stadionie przy Gdańskiej 163. To była praktycznie ostatnia
akcja meczu. Z rzutu wolnego z własnej
połowy w pole karne gości dośrodkował
Michał Oczkowski. W powietrznej
walce najlepszy okazał się Bartosz Stoppel, który zgrał piłkę
głową na 14. metr wprost pod
nogi Prejsa. Pomocnik Zawiszy nie namyślał się ani
chwili i kopnął na tyle silnie
i precyzyjnie, że futbolówka
wpadła do siatki Chemika, odbijając się efektownie od słupka. Ten
gol dał Zawiszy remis 2:2 na inaugu-

rację rozgrywek, które niebiesko-czarni
zakończyli awansem do III ligi.
W III lidze Prejs zagrał 870 minut.
Po jesieni klub postanowił rozwiązać
kontrakt z zawodnikiem.
Z Zawiszą żegna się też Jakub Witucki. Kontrakt, który obowiązuje do
końca 2021 roku, nie został przedłużony. 29-letni obrońca grał w niebiesko-czarnych barwach od sezonu 2018/19.
Debiutował w meczu pierwszej kolejki
rozgrywek klasy okręgowej, wygranym
1:0 na wyjeździe z Promieniem Kowalewo Pomorskie. Wystąpił w 66 meczach.

Zawisza
zbroi się na CLJ U17

Klub rozpoczął już przygotowania do
wiosennych rozgrywek Centralnej Ligi
Juniorów U-17. W sobotę (11 grudnia)
gościło na obiektach przy Gdańskiej
163 22 zawodników z 14 klubów. Piłkarze ci odpowiedzieli na zaproszenie
Zawiszy i mimo ekstremalnych warunków pogodowych przyjechali na
specjalnie zorganizowany test mecz.
Jego celem było wyselekcjonowanie
zawodników, których niebiesko-czarni
zaproszą do kolejnego etapu naboru do
drużyny występującej w CLJ U-17.
W Bydgoszczy pojawili się młodzi
piłkarze z takich klubów jak Bałtyk
Gdynia, BKS Bydgoszcz, Concordia
Elbląg, Czarni Nakło, KS Leżnica, Nielba Wągrowiec, MKS Błękitni Wronki,
MKS Działdowo, MKS Mieszko Gniezno, Olimpia Elbląg, SKS Poznańska 13
Poznań, UKS SMS Włocławek, Warta
Poznań, Wda Świecie.
Klub podkreśla, że „wszyscy zawodnicy zasłużyli na pochwałę za profesjonalną
postawę, zaangażowanie, cechy wolicjonalne i bardzo dobre zachowanie”. Część
z nich pokazało się również z dobrej strony piłkarskiej i może liczyć na ponowne
zaproszenie, tym razem na pobyt połączony z udziałem w jednostkach treningowych z piłkarzami Zawiszy Bydgoszcz
rocznika 2005 oraz grą sparingową. l
kj, zawiszabydgoszcz.pl

Będzie łatwiej sponsorować sport
Ulga sponsoringowa wejdzie w życie
wraz z początkiem nowego roku. Korzyści jakie płyną z tego rozwiązania
przedstawiał w Bydgoszczy na spotkaniu z przedstawicielami klubów
minister Łukasz Schreiber.
Minister w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Łukasz Schreiber
spotkał się w piątek (10 grudnia)
w Bydgoszczy z działaczami klubów
sportowych, aby zaprezentować nowe

rozwiązania podatkowe, które wchodzą w życie wraz z Polskim Ładem.
Jednym z nich jest tzw. ulga sponsoringowa, która może ułatwić klubom
pozyskiwanie środków na działalność,
a przedsiębiorcom dać większe możliwości partycypacji w finansowaniu
m.in. sportu. – To zachęta podatkowa,
aby prowadzić biznes odpowiedzialny
społecznie (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), słowem wspierać

sport, kulturę, szkolnictwo wyższe
i naukę – tłumaczył minister.
Ulga sponsoringowa od lat stosowana jest w krajach Europy Zachodniej i USA. – Dzięki uldze
przedsiębiorcy zyskają możliwość
dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania. Wspieranie
działalności sportowej czy naukowej będzie rozliczane w podatkach
dochodowych nie tak jak teraz w 100

procentach, lecz w 150 procentach
– wyjaśniał. I podał przykład: – Jeśli przedsiębiorca, który podpisze
z klubem umowę sponsorską, zakupi
sprzęt lub sfinansuje obóz sportowy
za kwotę 100 tysięcy złotych, będzie
mógł podatkowo rozliczyć 150 tysięcy złotych.
Minister Łukasz Schreiber podkreśla
też, że ulga podatkowa niesie ze sobą
wiele korzyści:

* kluby sportowe (oraz instytucje naukowe i kulturalne) zdobędą dodatkowe środki na swoją działalność.
* dla sponsorów ulga będzie silnym
impulsem w kierunku wspierania lokalnego sportu oraz instytucji kultury
i nauki.
– Szacujemy, że w efekcie zastosowania ulgi w 2022 roku firmy zaoszczędzą
około 100 milionów złotych – dodaje
minister. l
kj
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