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Z a nami wybory. Wielu 
z nas wzięło swoją 

część odpowiedzialności 
za małe ojczyzny, z któ-
rych składa się Polska. 
Odpowiedzialność i wol-
ność to dwie strony tego 
samego medalu. Mądrość 
polega na tym, aby to do-
strzec i przeżywać. Tego 
uczył nas Jan Paweł II. 
Szczególny pomnik na-
uczania Papieża Polaka 
opisujemy na str. IV i V. 
Ale kuźnią mądrości po-
winna być także szkoła. 
O problemach ze szkol-
ną odpowiedzialnością i 
wolnością piszemy na str. 
VI i VII. 

ZA TYDZIEŃ
  Co jest za tą bramą? 

FOTOREPORTAŻ O ŻYCIU W SEMI-
NARIUM

  PARAFIA pw. św. Jana 
Chrzciciela w Międzyrzeczu

K ocham Polskę. Trzeba tak żyć, aby pa-
trząc ludziom w oczy, mieć odwagę 

to powiedzieć – mówił 11 listopada w ka-
tedrze bp Edward Dajczak. Po Mszy św. 
wyruszył pochód na plac Grunwaldzki. – 
„Poznaj kraj, pokochaj go, Bogu i Ojczyźnie 
służ”, to motto na naszym sztandarze – 
mówi z dumą Adam Wiśniowski, przewod-
nik turystyczny. Do patriotyzmu przyznają 
się też młodzi. – To dla nas radosne świę-
to. Patriotyzm jest ważny i powinniśmy 

szanować wolną Polskę – 
mówią harcerze Paulina 
Leśniak i Karol Szczerbo 
z Drezdenka. Harcerze 
dzielili się radością, rozda-
jąc biało-czerwone wstąż-
ki i cukierki z napisem... 
„Prezydent RP”. Na placu 
znów zabrzmiał gorzow-
ski dzwon Pokoju.  

GORZÓW WLKP. – WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
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KS. TOMASZ 
GIERASIMCZYK

redaktor wydania

Wybory samorządowe 2006

Aby uczciwie zarządzali
– Głosowaliśmy na ludzi 
wierzących, którzy mówią prawdę 
i chcą dobrze dla Ojczyzny 
i Kościoła. Jesteśmy patriotami, 
Czekaliśmy tyle lat na taką Polskę, 
jaka jest teraz, i będziemy ją 
wspomagać modlitwą i pracą 
– mówią z dumą gorzowianie 
Henryk i Barbara Kordiaczyńscy.

Państwo Kordiaczyńscy swe 
głosy oddali w lokalu wybor-
czym przy ul. Dunikowskiego 
w Gorzowie Wlkp. W stolicy 
województwa frekwencja wy-
niosła niecałe 38 procent. Po-
dobnie było w całym regionie. 
To mniej niż średnia krajowa, 
która wyniosła ok. 45 procent.

Najbardziej emocjonujące 
były wybory prezydentów miast. 
W Gorzowie wygrał już po raz 
trzeci z rzędu prezydent Tade-
usz Jędrzejczak (niezależny, w 
minionej kadencji z SLD). Bę-
dzie współpracował z Radą Mia-
sta, w której po raz pierwszy od 
12 lat lewica straciła większość. 

Zwyciężył bowiem PiS, 
przed PO i blokiem Le-
wicy i Demokratów. W 
Zielonej Górze w wybo-
rach prezydenckich bę-
dzie dogrywka. Kandy-
datka PO Bożenna Bu-
kiewicz zmierzy się w 
niej z Januszem Kubickim z SLD. 
W ratuszu zaś już czekają zwy-
cięzcy radni z PO, którzy wy-
przedzili blok Lewicy i Demo-
kratów, a także kandydatów PiS. 
W Głogowie z kolei druga tura 
wyborów to pojedynek Jana Zu-
bowskiego z PiS z dotychczaso-

wym prezydentem Zbi-
gniewem Rybką z Oby-
watelskiego Porozu-
mienia Samorządowe-
go. Rekordzistą został 
dotychczasowy prezy-
dent Nowej Soli, który 
otrzymał ponad 80 pro-

cent poparcia.
Zdaniem bp. Adama Dycz-

kowskiego, najważniejsze jest 
teraz, aby władze lokalne, któ-
re „dysponują w tej chwili du-
żymi funduszami, mądrze i 
uczciwie nimi zarządzały”. 

KS. TOMASZ GIERASIMCZYK
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Bp Adam 
Dyczkowski 
głosował 
w Zielonej Górze 
w lokalu 
przy 
ul. Kilińskiego

Z gorzowianami 
szli wojsko, 
policja, 
przedstawiciele 
władz. 
Na zdjęciu: Poczty 
sztandarowe 
gorzowskich 
szkół
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Obradowały komisje

Miasto z mundurem w tle
SULECHÓW. Już od 60 lat sta-
cjonuje tu Wojsko Polskie. Dziś 
jest to 5 Lubuski Pułk Artylerii, 
którym dowodzi płk Jarosław 
Mrowiec. Obchody jubileuszu roz-
poczęły się 6 listopada Mszą św. w 
kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Nazajutrz przedstawi-
ciele władz wojskowych i cywil-
nych, żołnierze, pracownicy cy-
wilni i mieszkańcy miasta uczest-
niczyli w uroczystej zbiórce. – 
Ludzie w zielonych mundurach 
zżyli się z miastem. Dziwny był-
by Sulechów bez wojska – mówił 
burmistrz Ignacy Odważny. Wśród 
uhonorowanych pamiątkową pla-
kietą przyjaciół Pułku był też ks. 
prał. Antoni Mackiewicz. Obecnie 
w jednostce służy ok. 700 żołnie-
rzy. Dwunastu przygotowuje się 
na wyjazd do Iraku. Inni szkolą się 
w likwidacji skutków klęsk żywio-
łowych i ataków terrorystycznych.

ZIELONA GÓRA. 8 i 9 listo-
pada obradowały Komisje do 
spraw Liturgii i Duszpasterstwa 
Liturgicznego oraz Komisja ds. 
Rodziny, którym przewodniczył 
bp Paweł Socha. Na spotkaniu 
Komisji Liturgicznej omówio-
no instrukcję Kongregacji Kultu 
Bożego na temat koncertów w 
kościołach. – Według instrukcji, 
na koncerty w świątyniach musi 
wydać pisemną zgodę biskup da-
nego miejsca, nie powinny odby-
wać się w prezbiterium i winny 
być nieodpłatne – wyjaśnia ks. 
Robert Patro, sekretarz Komisji. 
Ks. Zbigniew Kobus, wiceprze-
wodniczący Komisji, przedsta-

wił zmiany w instrukcji o spo-
sobie formacji i wykonywaniu 
posługi nadzwyczajnych szafa-
rzy Komunii św. Instrukcja obni-
ża znacznie wiek kandydatów na 
szafarzy z 35 do 25 lat. Nowością 
jest również to, że nadzwyczaj-
nymi szafarzami mogą być sio-
stry zakonne oraz dziewice kon-
sekrowane. Tematem głównym 
obrad Komisji ds. Rodziny była 
katechizacja przedmałżeńska w 
ramach przygotowania młodzie-
ży do bierzmowania. W związ-
ku z rosnąca liczbą rozwodów na 
naszym terenie Komisja podjęła 
krucjatę modlitwy za rodziny za-
grożone rozbiciem. 

Nie myśli się o śmierci
GLIŃSKO. Pensjonariusze 
Ośrodka dla Osób Uzależnio-
nych „Nowy Dworek” (na zdję-
ciu) wzięli udział we Mszy św. w 
intencji zmarłych narkomanów. – 
Modlimy się za poległych w wal-
ce z narkotykami. Ufamy, że mo-
że w ostatnim momencie chwy-
cili nadzieję i są zbawieni – mó-
wił ks. Andrzej Kołodziejczyk, 
diecezjalny duszpasterz narko-

manów. Młodzi ludzie modli-
li się za przyjaciół i znajomych. 
– Jak się bierze, to się nie myśli 
o śmierci. Świadomość przycho-
dzi dopiero, gdy człowiek trzeź-
wieje – opowiadają Marta, Piotr 
i Andrzej. Ośrodek ma oddziały 
w Jordanowie, Nowym Dworku, 
Glińsku i Świebodzinie. W su-
mie mieszka w nim ok. 200 pen-
sjonariuszy.

Golgota w Winnym Grodzie
ZIELONA GÓRA. Około 
2300 osób uczestniczyło 11 li-
stopada w kościele pw. Ducha 
Świętego w dyrygowanym przez 
Piotra Rubika (na zdjęciu) orato-
rium „Świętokrzyska Golgota”. – 
Tworząc oratorium i zastanawia-
jąc się nad problemami wiary, na-
uczyliśmy się może trochę bar-
dziej kochać – mówił po koncercie 
Zbigniew Książek, autor tekstu. 
Artyści doczekali się bisów i owa-
cji na stojąco. – Wysłuchaliśmy 
wspaniałych słów o miłości, a ona 

pochodzi od Boga, który spra-
wia, że możemy dzielić się nią z 
drugim człowiekiem – mówił na 
zakończenie koncertu bp Paweł 
Socha. 

Czas dla rodziny
GORZÓW WLKP. Wojewódz-
ki Ośrodek Metodyczny od 7 
do 9 listopada już po raz drugi 
zorganizował Międzyszkolny 
Konkurs Prorodzinny „Czas 
Dla Rodziny”. – Naszym ce-
lem było promowanie warto-
ści rodziny, a także doskona-
lenie umiejętności komunika-
cji między rodzicami i dziećmi 
– wyjaśnia Jadwiga Krzewska-
-Gordziejewska. Pierwszą kon-
kurencją był test wiedzy o ro-

dzinie. Drugim zadaniem by-
ła prezentacja plakatów na te-
mat „Czas wolny, czas z ro-
dziną”, a trzecim – zabawa 
w kalambury (na zdjęciu w 
Gimnazjum Katolickim). W kon-
kursie uczestniczyło 29 gorzow-
skich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Najlepszymi okazały 
się: SP 21, Gimnazjum nr 3 
i Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących.

Pokaz sprzętu wojskowego. Kacper 
Micewicz (z lewej) i Konrad Liniert  
z Sulechowa chcieliby do wojska iść 
już teraz 
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Coraz więcej wiernych odwiedza międzyrzeckie sanktuarium

Mury żywych Kościołów
Sanktuaria nie powstają  
na zawołanie, ale potrzebują tradycji. 
Nasze zaczęło się dopiero siedem lat 
temu – mówi  ks. Wacław Sutkowski 
SAC, proboszcz parafii i kustosz 
sanktuarium Pierwszych Męczenników 
Polskich w Międzyrzeczu. 

Włoskich benedyktynów Be-
nedykta i Jana zaprosił do Polski 
książę Bolesław Chrobry. Według 
najbardziej wiarygodnych danych, 
osiedlili się w Międzyrzeczu, a do-
kładnie we wsi Święty Wojciech, 
nieopodal ujścia Obry do Warty. 
Polscy nowicjusze Mateusz, Iza-
ak i kucharz Krystyn dołączyli się 
wkrótce potem. W nocy z 10 na 
11 listopada 1003 r. wszyscy zo-
stali zamordowani. Rok później 
kanonizował ich papież Jan XVIII. 
Niemal dziesięć wieków później 
Jan Paweł II 2 czerwca 1997 r. w 
Gorzowie Wlkp. mówił do die-
cezjan: „Wspólnota Wasza ma za 
swoich patronów męczenników, 
którzy – obok św. Wojciecha – 
są najstarszymi świad-
kami Chrystusa na zie-
mi polskiej. Ich śmierć 
męczeńska stoi nieja-
ko na progu milenium 
chrześcijaństwa na na-
szych ziemiach”. 

Rodzi się nowe
Diecezja zielonogór-

sko-gorzowska przygo-
towuje się do dziesią-
tej rocznicy tej wizyty. 
Przygotowaniem są de-
kanalne pielgrzymki do 
sanktuarium maryjnego w Rokit-
nie. Po drodze pielgrzymi nawie-
dzają też sanktuarium Pierwszych 
Męczenników Polskich, które od 
1999 r. w Międzyrzeczu organizu-
ją księża pallotyni. To właśnie tam 
świętowano ponad trzy lata te-
mu tysiąclecie śmierci Międzyrze-
ckich Braci. Dekanalne pielgrzym-
ki przyjeżdżają tu od październi-
ka. – Ludzie śpiewają godzinki o 
Męczennikach i mają konferen-
cje na ich temat. Później jest bło-
gosławieństwo relikwiami i czas 
osobistej modlitwy – opowiada 

o programie pielgrzym-
ki Piotr Chojnacki, sank-
tuaryjny zakrystian i or-
ganista.

Tymczasem sanktu-
arium ciągle rośnie. – 
Na razie nie mamy za-
plecza, aby przyjmować 
pielgrzymów na dłużej. 
Ale z czasem wszystko 
będzie – mówi ks. W. 
Sutkowski. Razem z nim 
w pięciotysięcznej para-
fii pracuje jeszcze dwóch 
księży pallotynów. Pracu-

ją w miejscu, gdzie Kościół trwa 
od ponad tysiąca lat.

W poszukiwaniu 
dawnego
Tadeusz Łaszkiewicz jest ar-

cheologiem z międzyrzeckiego 
muzeum. Marzy o odkryciu pierw-
szego eremu Międzyrzeckich Bra-
ci, a być może nawet bazyliki, któ-
rą nad ich grobami polecił wznieść 
Bolesław Chrobry. – Badania za-
cząłem w 1997 r. od niewielkich 
prac przy kościółku we wsi Świę-

ty Wojciech. Wykopaliska trwa-
ły tylko do 2002 r., bo oprócz ło-
paty archeologa potrzeba też fun-
duszów. Jeszcze przed milenium 
udawało się znaleźć jakichś spon-

sorów, ale teraz nikt już nie jest 
zainteresowany. Dziś opracowu-
ję więc to, co wtedy znaleziono 
– opowiada T. Łaszkiewicz. A od-
kryto m. in. XI-wieczny cmentarz 
przykościelny ze złożonymi w gro-
bach charakterystycznymi dla te-
go czasu słowiańskimi ozdoba-
mi oraz fundamenty kościoła z XV 
w. Jednak ani eremu, ani bazyli-
ki Chrobrego znaleźć się nie uda-
ło. Może więc rację mają ci – co 
prawda nieliczni – historycy, któ-
rzy wskazują na inne miejsca? T. 
Łaszkiewicz jest jednak zdecydo-
wanym zwolennikiem Międzyrze-
cza. – Kazimierz Biskupi ma pięk-
nie rozwinięty kult Pięciu Braci, 
ale jest on dużo późniejszy i ab-
solutnie wtórny. Kazimierz k. Sza-
motuł jest jeszcze mniej prawdo-
podobny. To na pewno tu, tylko 
kwestia, gdzie dokładnie – twier-
dzi międzyrzecki archeolog. – Cią-
gle jestem przekonany, że dalsze 
prace w okolicach kościoła we wsi 
Święty Wojciech i na innych stano-
wiskach mają sens. Wszak mówi 
Księga: „Szukajcie, a znajdziecie”. 

KS. TOMASZ GIERASIMCZYK

Msze św. niedzielne: 
Kościół pw. Pierwszych Męczenników: 
7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00 
Kościół pw. św. Wojciecha – 14.00

Od góry: 
Międzyrzecz. 
Sanktuarium 
pw. Pierwszych 
Męczenników 
Polskich  
w budowie.
Wieś Święty 
Wojciech. 
Procesja 
rozpoczynająca 
Triduum  
ku czci Braci 
Międzyrzeckich
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– Funkcja tego pomnika 
jest trochę inna niż 

nasze przyzwyczajenia 
do pomników. Przede 
wszystkim chciałbym, 

żeby to było nowe miejsce 
spotkań w Głogowie 

– mówi prof. Eugeniusz 
Józefowski, autor koncepcji 

pomnika i rektor PWSZ 
w Głogowie.

Głogowski pomnik Jana 
Pawła II bez wątpie-
nia wyróżnia się na tle 
innych miejsc poświę-

conych jego osobie. Tym ra-
zem nie jest to tradycyjna figu-
ra, ale przestrzenna budowla.

– Prof. Eugeniusz Józe-
fowski miał kon-
cepcję, żeby stwo-
rzyć taki pomnik, 
który będzie księ-
gą artystyczną, bę-
dącą miejscem kon-
templacji – tłumaczy 
dr Adam Olejniczak, 
współpracujący przy re-
alizacji projektu i autor 
płaskorzeźby Jana Pawła 
II wewnątrz pomnika.

„Biblioteka Święte-
go Pielgrzyma” została 
zbudowana ze specjal-
nie wyprodukowa-
nych cegieł w kształ-
cie ksiąg, na których 
grzbietach umiesz-
czone są cytaty z 
pism Jana Pawła II. – 
Papież Polak był czło-
wiekiem pełnym szacun-
ku dla słowa. Sam napisał wie-
le książek, a słowo w jego twór-
czości i homiliach odgrywało 
istotną rolę. Zwiedzający lapi-
darium będą mogli stale obco-
wać z tymi treściami – mówi Eu-
geniusz Józefowski.

Papieskie miejsce
Lapidarium to miejsce prezen-

towania kamiennych fragmentów 
oryginalnych szczątków, np. świą-
tyni, do której przestrzeń dobu-
dowana jest w taki sposób, aby 
można było oglądać to, co kie-

dyś istniało jako ca-
łość. W Głogowie znaj-

dują się trzy lapidaria: synago-
gi żydowskiej, kościoła ewange-
lickiego oraz kościoła katolickie-
go. To ostatnie powstało w latach 
sześćdziesiątych i wymagało już 
odnowienia.

Po śmierci papieża Jana Pawła 
II grupa głogowian wraz prezy-
dentem miasta i starostą powiatu 
podjęła uchwałę o budowie po-
mnika. – Naturalnym umiejsco-
wieniem wydawał się plac Jana 
Pawła II, gdzie znajduje się je-
dyne lapidarium kościoła kato-

lickiego w Głogowie. Tym bar-
dziej że to jest lapidarium koś-
cioła św. Piotra, którego Jana Pa-
weł II był następcą – wyjaśnia 
E. Józefowski.

Autor pomnika przed-
stawił radnym trzy kon-
cepcje rewitalizacji lapida-
rium: „Biblioteka Świętego 
Pielgrzyma”, „Stos mądro-
ści” oraz „Strumień wiel-
kich myśli”. – Pomysły by-
ły przedyskutowane na ot-
wartej sesji rady miejskiej. 
Każdy mógł przyjść na taką 
radę. Ostatecznie wybrano 
pierwszy pomysł – wyjaśnia 
autor koncepcji. – Otrzymałem 
piękne i mądre listy od ludzi i sto-
warzyszeń, którzy wyrażali troskę 
o mający powstać pomnik. Dzię-
ki różnym głosom głogowian wy-
eksponowaliśmy bardziej krzyż 
i zdecydowaliśmy się na umiesz-
czenie wizerunku Ojca Świętego 
– dodaje. Całość przedsięwzię-
cia sfinansował Urząd Miejski w 
Głogowie.

Biblioteka Świętego Pielgrzyma w Głogowie

Pomnik uważności

tekst
KRZYSZTOF KRÓL

11 listopada „Bibliotekę Świętego 
Pielgrzyma” poświęcił bp Adam 

Dyczkowski

Obok z lewej:
Ostatnia wersja 

projektu 
„Biblioteki 

Świętego 
Pielgrzyma”

Papież Polak był czło-
wiekiem pełnym szacun-

dyś istniało jako ca-
łość. W Głogowie znaj-

dują się trzy lapidaria: synago-
gi żydowskiej, kościoła ewange-
lickiego oraz kościoła katolickie-
go. To ostatnie powstało w latach 
sześćdziesiątych i wymagało już 
odnowienia.

Po śmierci papieża Jana Pawła 

11 listopada „Bibliotekę Świętego 
Pielgrzyma” poświęcił bp Adam 

Ostatnia wersja 

ra, ale przestrzenna budowla.
– Prof. Eugeniusz Józe-

templacji – tłumaczy 
dr Adam Olejniczak, 
współpracujący przy re-
alizacji projektu i autor 
płaskorzeźby Jana Pawła 
II wewnątrz pomnika.

„Biblioteka Święte-
II wewnątrz pomnika.

„Biblioteka Święte-
II wewnątrz pomnika.

go Pielgrzyma” została 
zbudowana ze specjal-
nie wyprodukowa-
nych cegieł w kształ-
cie ksiąg, na których 
grzbietach umiesz-
czone są cytaty z 
pism Jana Pawła II. – 
Papież Polak był czło-

– Prof. Eugeniusz Józe-

dr Adam Olejniczak, 
współpracujący przy re-
alizacji projektu i autor 
płaskorzeźby Jana Pawła 

„Biblioteka Święte-
go Pielgrzyma” została 
zbudowana ze specjal-
nie wyprodukowa-
nych cegieł w kształ-
cie ksiąg, na których 
grzbietach umiesz-
czone są cytaty z 
pism Jana Pawła II. – 
Papież Polak był czło-

dyś istniało jako ca-
łość. W Głogowie znaj-

dują się trzy lapidaria: synago-
gi żydowskiej, kościoła ewange-
lickiego oraz kościoła katolickie-
go. To ostatnie powstało w latach 
sześćdziesiątych i wymagało już 
odnowienia.

11 listopada „Bibliotekę Świętego 
Pielgrzyma” poświęcił bp Adam 

Ostatnia wersja 
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Ceglane książki

Zezwolenie na budowę po-
mnika otrzymano dopiero 25 
sierpnia. Wcześniej trwały m.in. 
prace archeologiczne, a także 
musiały zostać wypalone cegły w 
kształcie ksiąg. Siedmiu studen-
tów Edukacji Artystycz-
nej PWSZ, pod okiem 
prof. E. Józefowskiego 
i dr A. Olejniczaka, pra-

cowało w czasie 
wakacji w podgło-
gowskiej cegiel-
ni w Kotli. – Pra-
ca była dość cięż-
ka, ale bardzo kre-
atywna – 

zauważa Tadeusz Trociński, stu-
dent III roku. – Każda z „książek” 
ważyła ponad 10 kilogramów. 
Pracowaliśmy głównie przy wy-
bijaniu napisów na cegłach. Każ-
dą trzeba było ponumerować, 
aby po wypaleniu można ją było 
odnaleźć – dodaje.

Wyboru ponad sie-
demdziesięciu cytatów, 
umieszczonych na ce-
glanych książkach, do-
konał dr Antoni Jeżow-
ski, prorektor PWSZ. My-
śli Jana Pawła II pogrupo-
wano w trzech katego-
riach: duchowe np. „Nie 
wstydźcie się krzyża”, fi-
lozoficzne „Człowiek 

jest powołany 
do wolności” i 
społeczne np. 
„Celem pracy – 
każdej pracy – 
jest sam czło-
wiek”.

Cegły by-
ły wypalane w 
starym piecu. 
Specjalnie do 
wyrobu cegla-

nych ksiąg zbudowano końców-
kę maszyny. – W cegielni pra-
cowaliśmy prawie cztery tygo-
dnie. Potem cegły schły przez 
dwa miesiące. Niestety, niektó-
re „książki” z powodu nieuwa-
gi spadały z podnośnika i nisz-
czyły się. Studenci mieli łzy w 
oczach, kiedy owoc ich kilkugo-
dzinnej pracy został zniszczo-
ny – mówi E. Józefowski. Cegły 
specjalnie mają różne kolory. 
Czasem są nawet popękane lub 
krzywe. – Zależało mi na różno-
rodności. To miało być przede 
wszystkim prawdziwe. Tym bar-
dziej że cegły były robione w 
ostatniej cegielni w tym powie-
cie – wyjaśnia E. Józefowski.

Azyl refleksji
„Biblioteka Świętego Piel-

grzyma” to nie tylko płaszczy-
zna 23 na 19 metrów kwadra-
towych. Idea tego pomnika, jak 
zauważa E. Józefowski, wyma-
ga pewnej aktywności oglądają-
cego, wyciszenia się i zatrzyma-
nia się. – To przestrzeń wydzie-
lona spośród zgiełku ulicznego, 
w której można się zatrzymać. 
Ludzie powinni przychodzić w 
to miejsce, aby coś przemy-
śleć – zauważa autor pomnika. 
– Jest to pomnik, którego isto-
tą są myśli i słowa papieża. Po-
mnik, który będzie odkrywany 
przez ludzi za każdym razem, 
kiedy się tu pojawią. Tych cyta-
tów jest tak dużo, że nie spo-
sób ich wszystkich przeczytać – 
dodaje A. Olejniczak. 

Biblioteka Świętego Pielgrzyma w Głogowie

Pomnik uważności
Sonda

POMNIK 
JANA PAWŁA II

TERESA SOŁTYSIK
– Idea pomni-
ka bardzo mi się 
podoba. To jest 
pamiątka wiel-
kiego człowie-
ka. Dla mnie to 
wyjątkowy człowiek. Ja od 
Papieża dostałam błogosła-
wieństwo w Rzymie. Bardzo 
to przeżywałam. Cieszę się, 
że jest takie miejsce refleksji 
w Głogowie.

ANDRZEJ SOŁTYSIK 
I SYN PIOTREK
– Głogów jest 
miastem innym 
niż wszyst-
kie. U nas jest 
wszystko in-
ne niż gdzie-
indziej. Nawet most ma-
my inny. I pomnik będzie-
my mieli inny. To dobrze. 
Każda inicjatywa, która 
przypomina o Janie Pawle 
II jest dobra. To jest naj-
większy Polak, jaki żył.

ARLETA KOWALSKA
– Cieszę się, że 
ten pomnik jest 
właśnie w tym 
uroczym miej-
scu. Wszędzie 
są pomniki upa-
miętniające osobę Jana 
Pawła II. To był dla nas wiel-
ki człowiek. Jeszcze przeży-
wamy jego wybór. Wydaje 
się, że to tak niedawno było, 
a już go nie ma wśród nas.

ZENON KOWALSKI
– Ten pomnik 
jest bardzo po-
trzebny. To wy-
raz naszej pa-
mięci. Żeby lu-
dzie nie za-
pomnieli o wielkim czło-
wieku. Papież jest dla ca-
łej ludzkości wzorem i dla 
mnie także. To był wspa-
niała człowiek. Mam na-
dzieję, że zostanie uzna-
ny świętym jak najszybciej. 
Choć dla mnie już jest.

ka, ale bardzo kre-
atywna – 

wstydźcie się krzyża”, fi-
lozoficzne „Człowiek 

cowało w czasie 
wakacji w podgło-
gowskiej cegiel-
ni w Kotli. – Pra-
ca była dość cięż-
ka, ale bardzo kre-ka, ale bardzo kre-
atywna – 

U góry: Większość 
cytatów mieściła 
się na dwóch 
lub trzech 
cegłach. 
Najdłuższy cytat 
zajmował 
12 cegieł. Obok: 
Agata Bończak 
opisuje ceglaną 
księgę
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Praca 
nad odlewem 
płaskorzeźby 
Jana Pawła II. 
Od lewej: 
prof. Eugeniusz 
Józefowski 
i dr Adam 
Olejniczak
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Gorący temat – Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

Aby chciało się interweniować
Kontrowersyjny program 
ogłoszony przez ministra Romana 
Giertycha dotyczy nie tylko 
uczniów, ale także nauczycieli. 
Wśród nich są również katecheci.

Ministerialny program budzi 
emocje. Oprócz kwestii meryto-
rycznych rolę gra tu polityka. Sa-
ma osoba ministra Giertycha jest 
dla wielu nie do zaakceptowania. 
A tymczasem szkoła jest w kryzy-
sie, który trzeba jakoś rozwiązy-
wać. – Katecheci są być 
może bardziej wdzięcz-
ni za ten program, bo 
problemów wychowaw-
czych na religii jest bar-
dzo dużo. Szczególnie 
w gimnazjach. Mają je 
księża, siostry zakonne 
i świeccy. Zdecydowana mniej-
szość katechetów odnosi tam 
sukces. Jedna z sióstr nie dawa-
ła sobie rady w szkole sportowej. 
Wykorzystałyśmy wszystkie moż-
liwe sposoby wpływania na ucz-
niów. Nic nie pomogło. Doszło do 
tego, że uczeń uderzył ją w twarz. 
Więcej już do tej klasy nie po-
szła. Takich przypadków jest wię-
cej – mówi s. Maria Piętak USJK z 
wydziału katechetycznego kurii. 
Jak uważa Roman Sondej, lubuski 
kurator oświaty, pracę katechety 
można wykorzystać do doskona-
lenia pracy wychowawczej całej 
szkoły, ale katecheta – co podkre-
śla s. Piętak – musi mieć szczegól-
nie mocną osobowość. Tylko wte-
dy ma szansę na przetrwanie. 

Jeden front
– To, co robi teraz min. Gier-

tych, działa u nas od początku ist-
nienia szkoły – mówi Alicja Szy-
makowska, katechetka w Gimna-
zjum nr 1 w Nowej Soli. W sta-
tut gimnazjum wpisany jest zakaz 
opuszczania szkoły w godzinach 
lekcyjnych, zakaz makijażu, kol-
czyków, wysokich obcasów i ta-
tuaży; praca społeczna i odpowie-
dzialność materialna rodziców, 
a nawet obowiązkowe są tarcze 
szkolne. Sprawdza się współpraca 
z policją i dyscyplinarne przeno-
szenie uczniów z klasy do klasy. 

Statut podpisują wszy-
scy rodzice. – Pracuje-
my w środowisku do-
syć trudnym. Te narzę-
dzia były nam bardzo 
potrzebne. Wypracowy-
waliśmy je przez lata i 

zawdzięczamy to pani dyrektor. 
Popieramy ministerialny program, 
bo te metody sprawdzają się w 
naszej szkole. Warunkiem powo-
dzenia jest jeden front nauczycieli 
– mówi A. Szymakowska. 

Ale także wśród katechetów 
opinie na temat programu bywa-
ją różne. – Ten program to nie do 
końca właściwy kierunek. Minister 
powinien bardziej zająć się emery-
turami nauczycielskimi, a gdyby-
śmy dostali fundusze na dożywia-
nie dzieci czy zajęcia pozalekcyjne, 
to tych problemów byłoby mniej. 
No ale trudno mówić o szkole, jeśli 
się w niej nie pracuje – ocenia Lilla 
Wójkiewicz, katechetka w gimna-
zjum w Drzonkowie. Także Grze-
gorz Żołnowski-Klimek, katecheta 
z Gimnazjum nr 6 w Zielonej Gó-
rze i szkolny rzecznik praw ucznia, 
ma wątpliwości: – Młodzież szydzi 
i wyśmiewa się, a grono pedago-
giczne jest nieprzychylne i krytycz-
ne wobec min. Giertycha. Osobi-
ście popieram jego program edu-
kacji patriotycznej, ale inne pomy-
sły nie są trafione, a szczególnie 
izolowane szkoły. 

Nowe szkoły  
czy nowe klasy?
Właśnie projekt powstania 

Ośrodków Wsparcia Wychowaw-
czego, czyli słynnych szkół pod 
specjalnym nadzorem, budzi naj-

większy opór. Dobiesław Barczyń-
ski, nauczyciel, rzecznik praw 
ucznia i prezes Zielonogórskiego 
Towarzystwa Edukacyjnego „Ci-
vilitas”, przypomina tu rozporzą-
dzenie MENiS z 2003 r. Przewidu-
je ono w szkołach klasy terapeu-
tyczne dla 10–14 uczniów wyma-
gających specjalnej opieki. Zaję-
cia w takiej klasie prowadzić po-
winno jednocześnie dwóch na-
uczycieli: jeden terapeuta, a dru-
gi dydaktyk z danego przedmio-
tu. Specjalny program pomógłby 
osiągnąć tym uczniom sukces, a 
to obniżyłoby poziom agresji. W 
rozporządzeniu jest też mowa o 
grupach wsparcia dla rodziców, 
którzy mają problemy ze swy-
mi dziećmi. – Klasy terapeutycz-
ne byłyby cenniejsze i sensow-
niejsze. Szansa resocjalizacji jest 
większa. Takie klasy funkcjono-

wały w Zielonej Górze, ale zlikwi-
dowano je z braku funduszy. To 
kosztuje, ale specjalne szkoły bę-
dą kosztowały jeszcze więcej, a 
efekty odosobnienia będą mizer-
ne – mówi D. Barczyński.

Powrót do normalności
Zanim jednak powstaną no-

we szkoły czy klasy, można zrobić 
już coś w tych, które już są. Choć 
szczegółów programu jeszcze nie 
ma, niektóre szkoły już działają: 
– Na ostatniej radzie pedagogicz-
nej podjęliśmy decyzję: zero kol-
czyków, makijażu, użyte na lekcji 
komórki będą zabierane i odbiorą 
je rodzice. Oczywiście młodzież 
się buntuje, ale trzeba jej to wy-
tłumaczyć. W moich klasach zro-
biłem lekcje na temat ostatnich 
wydarzeń z udziałem gimnazjali-
stów. To przecież był jakiś obłęd. 
Coś z tym trzeba zrobić, koniecz-
nie. Trzeba wrócić do normalno-
ści – mówi Gerard Trybus, kate-
cheta z Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Czerwieńsku. Sam program 
niczego nie załatwi. Ks. Grzegorz 
Cyran, dyrektor wydziału kate-
chetycznego kurii: – Nawet te-
raz istnieją ciekawe rozwiązania, 
jak choćby system nagród i kar w 
kodeksie ucznia, którego jednak 
się nie stosuje. Chodzi o to, żeby 
chciało się zainterweniować.

KS. TOMASZ GIERASIMCZYK

TO NIE UWŁACZA GODNOŚCI
W polskiej szkole dzieje się źle, jeśli chodzi o bez-

pieczeństwo. Ale procent uczniów z trudnościami wy-
chowawczymi jest niewielki. Nie można zatem pod szyl-
dem źle pojętej tolerancji mówić o prawach destrukcyj-
nej mniejszości, zapominając o niezbywalnym prawie 
większości do nauki. Potrzebne są mechanizmy, które 
zmuszą ucznia do podjęcia pełnej odpowiedzialności za swoje czy-
ny. To musi być świadome, zespołowe działanie całej społeczności 
szkoły: dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i rodziców. Budzenie 
od najmłodszych lat szacunku dla prawa i pracy innych ludzi nie 
jest żadnym uwłaczaniem godności ucznia. Do Ośrodków Wspar-
cia Wychowawczego trafią nieliczne, najbardziej agresywne, nie-
poddające się żadnym procesom wychowawczym osoby. Nie mo-
że być tak, że uczeń, którym zajmuje się policja i sąd rodzinny, od-
działuje na grupę rówieśniczą przez 2–3 lata, zanim poniesie kon-
sekwencje za swe czyny. Te procedury trzeba skrócić.

ROMAN SONDEJ
lubuski kurator oświaty

Gimnazjum nr 2  
w Sulechowie. 
Minuta ciszy  
po śmierci Ani  
z Gdańska
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Regulamin szkoły w Brodach wielu uczniom wydaje się surowy, ale skuteczny

Recepta na sukces w szkole
– Nie ma złotego środka  
na szkolną dyscyplinę. Każda 
szkoła sama musi wiedzieć, jakie 
są w niej zagrożenia i sama musi 
znaleźć recepty na ich rozwiązanie 
– mówi Mieczysław Żmijowski. 

W szkole w Brodach na po-
czątku roku rodzice podpisu-
ją kontrakt, w którym akcep-
tują panujący kodeks praw i 
obowiązków ucznia. Od te-
go czasu wszyscy mówią jed-
nym głosem: rodzice, ucznio-
wie i nauczyciele. – Dzięki te-
mu, że są bardzo precyzyjnie 
podane kary i nagrody, ma-
my jasną sytuację w ocenianiu 
ucznia i on o tym wie – mówi 
Mieczysław Żmijewski, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Brodach. 

Jeszcze niedawno Minister-
stwo Edukacji Narodowej pod-
kreślało, jak ważne jest uświa-
damianie uczniom ich praw. W 
szkole w Brodach też tak ro-
biono, ale akcentowano przy 
tym, że uczeń obok praw ma 
także obowiązki. – Podkreśla-
liśmy, że między tymi zasada-
mi musi być równowaga. Na-
si uczniowie muszą mieć świa-
domość, że chodzą do takiej 
szkoły, która ma konkretny re-
gulamin, na który zgodzili się i 
oni, i ich rodzice. Jeśli będą go 
łamać, muszą wiedzieć, że po-
niosą konsekwencje – wyjaśnia 
Mieczysław Żmijowski. Ucz-
niowie w szkole mają respekt 
przed regulaminem. – Jeśli je-
steśmy na granicy jego złama-
nia, zawsze dwa razy się za-
stanowimy, zanim coś zrobimy. 
Mamy pewność, że sprawa za-
raz zostanie zauważona. Dzię-
ki temu czujemy się tu bez-
piecznie – mówi Michał Rud-
nicki z Samorządu Szkolnego 
Gimnazjum w Brodach.

To nie raj
Szkoła w Brodach to jed-

nak nie enklawa, w której brak 
problemów. Te problemy to 
m.in.: ubóstwo uczniów czy 
emigracja rodziców za grani-

cę. Rodzice wyjeżdża-
ją za pracą do Anglii, 
Irlandii. Są długotrwa-
le poza domem. Szko-
ła dowiaduje się o tym 
dopiero z zachowania 
ucznia, gdy zaczyna 
być nerwowe czy agre-
sywne. Po zbadaniu 
sprawy okazuje się, że opie-
kę nad nim sprawuje sąsiadka, 
babcia albo ktoś inny. W szko-
le świeża jest również sprawa 
narkotyków. Trzem uczniom z 
gimnazjum i jednemu z podsta-
wówki udowodniono ich posia-
danie. – Nasza reakcja jest zde-
cydowana. Nie pozwalamy na 
to i nie dajemy złudzeń, że ta-
kie zachowanie będzie tolero-
wane na terenie szkoły – mówi 

Mieczysław Żmijowski. 
Od razu została powia-
domiona policja, któ-
ra dalej poprowadziła 
sprawę. 

Nie jesteś sam 
Współpraca z in-

stytucjami strzegącymi pra-
wa i porządku jest ważnym 
elementem pracy wychowaw-
czej szkoły w Brodach. Mię-
dzy innymi pomaga w tym 
realizowany w szkole autor-
ski program „Nie jesteś sam”, 
który wdrożono dwa lata te-
mu. Pomysł na program po-
wstał dzięki kontaktom szko-
ły z placówkami oświatowymi 
w Niemczech i niemieckimi 

organizacjami, które zajmo-
wały się szkoleniami na temat 
agresji i przemocy w szko-
le. Cykl zajęć praktycznych i 
teoretycznych przeprowadzo-
nych na lekcjach wychowaw-
czych i w czasie specjalnych 
warsztatów miał za zadanie 
kształtować odpowiedzial-
ność, odwagę cywilną i wraż-
liwość na ludzką krzywdę. Ma 
także uświadomić młodzieży, 
że jeśli dzieje się coś złego, 
mogą liczyć nie tylko na na-
uczycieli czy pedagogów, ale 
także na takie instytucje jak 
sąd i policję. – Nasza obec-
ność w szkole, udział w odby-
wających się tam szkoleniach 
czy warsztatach powoduje 
większy respekt dla prawa i 
brak poczucia niekaralności. 
Dzięki temu od dłuższego już 
czasu nie odnotowujemy tu 
żadnych poważnych wykro-
czeń – mówi Adam Zieliński, 
sierżant sztabowy z Komisa-
riatu Policji w Brodach. 

Zabiję cię
W szkole każde nieprawid-

łowe zachowanie, każda skar-
ga ucznia traktowane są po-
ważnie. – Nie ignorowaliśmy 
nawet takich sytuacji, w któ-
rych uczeń mówił do koleżan-
ki, że ją zabije. Dziewczyn-
ka bardzo się przestraszyła – 
opowiada dyrektor. Po roz-
mowie z uczniem, który nie 
widział w tym żadnego prob-
lemu, a który wcześniej tak-
że sprawiał problemy wycho-
wawcze, sprawa trafiła na po-
licję, zgłoszona przez szkołę i 
rodziców. Chłopak dostał nad-
zór kuratora. 

Sposób na sukces w szkole 
to jednak nie tylko regulamin, 
policja i sąd. To także konkret-
na praca dydaktyczna i oferta 
zajęć pozalekcyjnych. To rów-
nież dobry przykład wśród na-
uczycieli. – Tylko do wiarygod-
nego nauczyciela uczeń przyj-
dzie ze swoim problemem – 
zapewnia Mieczysław Żmijow-
ski. 

MAGDALENA KOZIEŁ

Uczniowie 
do szkoły 
w Brodach 
dojeżdżają  
z 17 wiosek.  
Jest ich w sumie 
ponad 430
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– Tu trzeba prowadzić 
duszpasterstwo, które 
będzie nas zbliżać  
i jednoczyć, bo terytorialnie 
jesteśmy podzieleni – mówi 
proboszcz ks. Janusz 
Mikołajewicz. 

Dwa tysiące para-
fian to mieszkańcy wsi 
Zabór, Milsko, Czarna, 
Dąbrowa, Łaz, Mielno, 
Proczki, Tarnawa, Wie-
lobłota. Spotykają się na 
liturgii w dwóch kościo-
łach w Zaborze i Mil-
sku. 

Parafialny Zespół 
Caritas ma pod swoją 
opieką około 330 osób. 
W tym roku PZC otwo-
rzył świetlicę dla dzie-
ci i młodzieży, któ-
ra jest współfinanso-
wana przez Gminę Za-
bór. Cztery dni w ty-
godniu przychodzi tu-
taj ponad 20 dzieci. Po-
za Zaborem świetlica 
jest czynna raz w ty-
godniu w Milsku i w 
Czarnej. Program każ-
dego dnia przewiduje 
inne zajęcia, m.in. od-
rabianie lekcji czy kół-
ko teatralne, na którym 
dzieci obecnie przygo-
towują się do przed-
stawienia jasełkowe-
go. Parafialna Caritas 
sprzedaje znicze, kart-
ki świąteczne, własno-
ręcznie robione wień-
ce w czasie Wszystkich 
Świętych. Za zarobione 
w ten sposób pieniądze 
mogą wesprzeć własną 
działalność, m.in. pół-
kolonie, kolonie oraz 
wycieczki dzieci i mło-
dzieży. W tym roku byli 
już na trzech. – Cieszy 

mnie, że zaczynają po-
jawiać się młode oso-
by. Ruszają również no-
we inicjatywy: środowe 
spotkania dla seniorów 
oraz piątkowe dla śred-
niolatków – mówi Syl-
wia Grzyb, prezes PZC. 
Od miesiąca działa rów-
nież Grono Wspierające 
Ubogich. 

Margaretki
Parafialne duszpa-

sterstwo tworzy rów-
nież sześć róż różań-
cowych. W niektórych 
z nich brakuje osób. – 
To teraz nasze zadanie, 
by je uzupełnić. Są za-
pleczem modlitewnym, 
któremu można powie-
rzyć nasze parafialne 
i diecezjalne sprawy – 
wyjaśnia ks. J. Mikołaje-
wicz. Przy ołtarzu służy 
23 ministrantów. Po raz 
pierwszy kilku z nich w 
tym roku pojechało na 
KODAL. Przyjaciele Pa-
radyża regularnie modlą 
się na adoracji w pierw-
szy czwartek miesiąca w 
Milsku i pierwszy piątek 
w Zaborze. 

Przy parafii istnieje 
również grupa tzw. Mar-
garetek. Siedem tworzą-
cych grupę osób naprze-
miennie modli się przez 
tydzień w intencji wy-
branego kapłana. 

Nabożeństwa 
W ciągu tygodnia 

w parafii odbywają się 
trzy nabożeństwa: do 
św. Józefa, do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomo-
cy i do Bożego Miłosier-
dzia z Koronką. W każ-
dą pierwszą środę mie-

siąca jest także nabo-
żeństwo w intencji be-
atyfikacji Jana Pawła II, 
w czasie którego wier-
ni mogą wysłuchać frag-
mentu papieskiego na-
uczania. 

Co roku mieszkańcy 
parafii przyjmują piel-
grzymów, którzy idą z 
Otynia do Klenicy. Sa-
mi też chętnie pielgrzy-
mują. Byli już m.in. w Li-
cheniu, Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Wadowicach, 
a w przyszłym roku wy-
bierają się do Rzymu, do 
grobu Jana Pawła II.

MAGDALENA KOZIEŁ

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Józefa w Zaborze

Jedność dziewięciu wsi

ZDANIEM PROBOSZCZA
Dla mnie jest to wielki skarb, kiedy ludzie sami 

chcą coś w parafii robić. To znaczy, że to miejsce nie 
jest im obojętne, że chcą, by żyło i się rozwijało. Tu 
w naszej parafii jest na szczęście takich osób sporo. 
Zawsze staram się przyjmować z życzliwością każ-
dą z inicjatyw wiernych i wspierać je. 

Staram się docierać z Mszą św. szczególnie w 
czasie Adwentu i Wielkiego Postu, a także wiosną 
i jesienią do najstarszych parafian, którzy nie ma-
ją możliwości przyjeżdżania na liturgię do naszych 
kościołów. Odprawiam wtedy Msze św. w wiejskich 
salach. Ludzie na te liturgie czekają. Moim marze-
niem jest wprowadzenie w parafii nabożeństw na 
wzór tych w La Salette i stworzenie kamiennej dro-
gi krzyżowej wokół kościoła. Chciałbym, żebyśmy 
w czasie specjalnych nabożeństw szczególnie sku-
piali się na przesłaniu Maryi, która przypominała o 
świętowaniu dnia Pańskiego i trosce o wypowia-
dane słowa. Myślę, że te dwie rzeczy są dziś bar-
dzo aktualne.

Zapraszamy na Msze św.
   Zabór – sob. 18.00 (w miesiącach zimowych 17.00), 

niedz. 8.00, 12.00, www.zabor.parafia.info.pl
 Milsko – niedz. 10.00

KS. DZIEKAN 
JANUSZ 

MIKOŁAJEWICZ
ur. 1966 r., ukończył Wyższe 
Seminarium Duchowne w 
Paradyżu, święcenia ka-
płańskie przyjął w 1991 
roku, był wikariuszem we 
Wschowie i Świebodzinie, 
od 2002 r. jest probosz-
czem w Zaborze.

Adres redakcji: pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 
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Redagują: ks. Tomasz Gierasimczyk – dyrektor oddziału, 
Magdalena Kozieł, Krzysztof Królzgg@goscniedzielny.pl

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

M
AG

D
AL

EN
A 

KO
Z

IE
Ł

Kościół parafialny  
pw. św. Józefa pochodzi  

z początku XX wieku


