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Pamiętają o Marcinie
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W sobotni wieczór w  kościele 
pw. Najświętszego Serca Je-

zusowego w  Olsztynie, pod prze-
wodnictwem abp. Edmunda Pisz-
cza, odbywała się uroczysta Msza 
św. początkująca obchody 25. rocz-
nicy zamordowania przez ZOMO 
Marcina Antonowicza, absolwenta 
Liceum Ogólnokształcącego nr IV 
w Olsztynie, studenta Uniwersytetu 
Gdańskiego. W Eucharystii uczest-
niczyła nie tylko rodzina Marcina, 
ale również członkowie „Solidarno-
ści” i Stowarzyszenia Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym Pro Patria.

Po Mszy św., pod tablicą upamięt-
niającą zamordowanego Marcina, 
złożono kwiaty. Później odbyło się 
spotkanie opłatkowe. W poniedzia-
łek w Urzędzie Wojewódzkim otwar-
to wystawę „Marcin Antonowicz. 
1966–1985”.

 kfk

Koncert w kościele akademickim w Kortowie

Z dumą śpiewali, że wierzą
Setki ludzi na dwie 
godziny zapomniały 
o samotności. 
Ich wyznanie niosło się 
po ośnieżonych ulicach 
Olsztyna, a jego echo 
brzmi do dziś.

W ostatnią niedzielę kościół 
akademicki pw. św. Francisz-

ka z Asyżu w Kortowie zmienił się 
nie  do  poznania. Zniknęły ławki, 
zamiast ołtarza pojawiła się scena, 
na  ścianach wyświetlane obrazy 
i słowa, które papież Jan Paweł II mó-
wił do młodych. Kiedy zabrzmiały 
pierwsze akordy koncertu, zgroma-
dzeni słuchacze żywiołowo zareago-
wali gromkimi oklaskami. Ci, którzy 
dopiero co  przyszli, mieli problem 
z wejściem do środka. 

– Zebraliśmy  się tu  dlatego, 
bo wierzymy, że każdy z nas potrze-
buje na co dzień być coraz bliżej Boga, 
by czuć, że jest się na tym świecie 
po coś. Dziś chcemy razem zawołać, 

że jesteśmy mocni w wierze – przywi-
tała wszystkich Marta Gołąb.

– Chcemy wyśpiewać naszą 
wiarę i w ten sposób głosić Dobrą 
Nowinę, że Jezus żyje, staje między 
nami, jest obecny – mówił ks. Piotr 
Dernowski.

Przez dwie godziny zgromadzo-
na publiczność mogła delektować się 
śpiewem 30 chórzystów i grą 20 mu-

zyków. Koncert zakończył się wspól-
nym odśpiewaniem hymnu koncertu. 
Nawet osoby, które w tym czasie prze-
chodziły obok świątyni, mogły usły-
szeć dobiegający zza murów śpiew: 
„Chcemy być mocni w wierze, mocni 
tak. By głosić Imię Twe na cały świat. 
Chcemy być mocni w wierze, pragnie-
my siebie dać”.

Krzysztof Kozłowski

 Ten koncert był odpowiedzią na apel Benedykta XVI, który wzywa  
do świadczenia o wierze. Wiele utworów nawiązywało nie tylko  
do wiary, ale też i płynącej z niej radości

KR
Zy

SZ
tO

f 
KO

Zł
O

w
SK

I

C zęsto nasze zmagania 
z codziennymi 

trudnościami malują się 
nam niczym heroizm. 
Zasypiając, rozmyślamy, 
przypisując sobie 
niezwykłą siłę, która 
pozwala nam ciągle 
gdzieś biec  
do wyznaczonego celu. 
Jednak wystarczy 
wychylić się z własnej 
skorupy i poznać 
codzienność innych,  
by okazało się,  
że ów heroizm, który 
tak idealnie pasuje 
od naszego wyrazu 
twarzy, jest jedynie 
marną podróbką. Ciągłe 
zmaganie się z chorobą, 
która rozmyła plany.  
I – mimo tego – wiara  
i pogoda ducha. I pasja, 
która może zmienić 
wszystko. Czy to możliwe? 
Sugestie na str. IV i V.

– Prośmy Boga, by to, co zrodziła „Solidarność”, z czego wyszła, żeby to charakteryzowało nas 
wszystkich. Żebyśmy byli ludźmi prawdy i wolności – apelował abp Piszcz
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Olsztyn. Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia Starówka 
zupełnie zmieniła swój wygląd. 
I nie chodzi tu o śnieg, który przy-
krył bielą każde możliwe miejsce, 
a o szpalery choinek, które oświe-
tlone zmieniającym się światłem, 
tworzą wręcz magiczny korytarz 
prowadząc do  Starego Ratusza, 
wokół którego rozstawione są sto-
iska migoczące setkami lampek, 
stoi karuzela wenecka, jakby 
przeniesiona z okresu międzywo-
jennego – można ją czasem znaleźć 
na  starych zdjęciach dziadków. 
Obok niej jeździ kolej Świętego 
Mikołaja, a  ciągnięte przez nią 
wagoniki wypełnione są roześmia-
nymi dziećmi. Ze sceny dobiegają 
słowa kolęd wykonywanych przez 
artystów. Kamienice zmieniają – 
za sprawą iluminacji świetlnych 
– swoje kolory. Na  jednej z  nich 
można nawet zobaczyć Mikołaja 
Kopernika oraz obracający  się 
układ słoneczny. Kiedy wchodzi się 
na Targ Rybny, można ulec złudze-
niu, że dotarło się do innego świa-
ta, który stworzony został jedynie 
z lodu. Lodowe ławki, lampy, rzeźby 
i sanie ciągnięte przez konie.
W szopce świątecznej w weekend 
zagościły żywe zwierzęta. W in- 

nym miejscu powstała wioska eski-
moska z psimi zaprzęgami.
Tegoroczny II Warmiński Jarmark 
Świąteczny (10–19 grudnia) może 
zaskoczyć swym rozmachem 
niejednego mieszkańca Olsztyna 
i  okolic. Centrum zaplanowanej 
na  10 dni imprezy umieszczono 
właśnie na  Starym Mieście. Na   
25 straganach można kupić m. in. 
tradycyjny warmiński chleb, wędli-
ny, słodycze, ozdoby choinkowe 
czy drewniane zabawki. Na sce-
nie pojawiły się nie tylko zespół 
Babsztyl, ale również uczniowie 
Szkoły Społecznej 101 z jasełkami 
czy atrakcje świąteczne przygoto-
wane przez olsztyński Pałac Mło-
dzieży. A jak komuś zrobiło się zim-
no, mógł stanąć przy koksowniku 
i ogrzać się. kfk

Adres redakcji:
ul. S. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn
Telefon (89) 524 71 62
Redagują: ks. Piotr Sroga – dyrektor 
oddziału, tel. 664 124 798, 
Krzysztof Kozłowski, tel. 664 126 989, 
Łukasz Czechyra, tel. 664 126 993

olsztyn@goscniedzielny.pl

Bajkowy świat na Starym MieścieDwa jubileusze lecznicy
Służba zdrowia. Szpital MSWiA
w Olsztynie istnieje od 65 lat. Z tej 
okazji oraz pięciolecia kampanii 
„Rak to nie wyrok. Trzymaj życie 
w swoich rękach” odbyła się w 
Filharmonii Warmińsko-Mazur-
skiej w Olsztynie jubileuszowa 
gala. Bardzo dobre funkcjono-
wanie szpitala, nastawienie do 
pacjentów, a także akcje profilak-
tyczne zostały ostatnio docenio-
ne w ogólnopolskich rankingach. 
Olsztyńska placówka MSWiA 
wygrała po raz drugi w zestawie-
niu Rzeczypospolitej „Bezpiecz-
ny szpital”. Dodatkowo dyrektor 

szpitala Janusz Chełchowski może 
poszczycić się statuetką Polskiej 
Nagrody Jakości, przyznanej w 
listopadzie br. podczas finału XVI 
edycji konkursu.
Jednym z profilaktycznych działań 
polikliniki jest edukacja z zakresu 
nowotworów u kobiet. Warmiń-
sko-Mazurskie Centrum Onkologii 
funkcjonujące przy szpitalu od pię-
ciu lat przeprowadza akcję „Rak to 
nie wyrok. Trzymaj życie w swoich 
rękach”. W kilkunastu miastach 
regionu namawia do badań cyto-
logicznych i mammograficznych. 

ma

Dzieci mogły dosiąść lodowych rumaków

Nagroda dla miejskiego chóru
Olsztyn. W Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyła  się uroczystość 
wręczenia Nagrody Prezyden-
ta Miasta Olsztyna im. Feliksa 
Nowowiejskiego w  dziedzinie 
sztuk muzycznych. W tym roku 
przypadło kilka ważnych rocz-
nic związanych z tym wybitnym 
kompozytorem. 100 lat temu skom-
ponował on muzykę do wiersza 
„Rota” Marii Konopnickiej, a 90 
lat temu do wiersza „O Warmio 
moja miła”, który stał się hymnem 
warmińskim, a od 10 lat melodia 
ta jest hejnałem Olsztyna. Rok 2010 
został również ogłoszony rokiem 
Feliksa Nowowiejskiego.
Nag rod a ta  prz y znaw a na 
jest za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie muzyki. Wyboru kandy-
datów do wyróżnienia dokonuje 
8-osobowa kapituła. Tegorocznym 

laureatem został Olsztyński Chór 
Kameralny Collegium Musicum, 
którego obecnym dyrygentem 
jest Janusz Wiliński. To od począt-
ku istnienia zespół miejski, któ-
ry został uznany za ambasadora 
Olsztyna i reprezentacyjny chór 
miasta. W  swej długoletniej 
historii zdobył wiele wyróżnień 
i nagród nie tylko w Polsce, ale też 
i na salach koncertowych świata. 
– Jest to dla nas nieprawdopodob-
ne wyróżnienie, które na pewno 
znajdzie honorowe miejsce wśród 
naszych dotychczasowych laurów. 
Jest ono wielką satysfakcją i rado-
ścią. Przyjmujemy to jako nasze 
zobowiązanie wobec wszystkich 
olsztynian – powiedział po ode-
braniu nagrody dyrygent chóru 
Janusz Wiliński.

kk

Janusz Wiliński dziękował wszystkim osobom, dzięki którym chór 
może się rozwijać i odnosić kolejne sukces
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Olsztynianie po wezwaniu Benedykta XVI

Strażnicy życia

Kapłani wraz 
z wiernymi 
współkatedry  
św. Jakuba 
w Olsztynie 
przygotowali 
nabożeństwo, 
podczas którego 
chętni mogli dokonać 
duchowej adopcji 
dziecka poczętego. 

B yła to odpowiedź na apel pa-
pieża Benedykta XVI, który 
na początku Adwentu we-

zwał Kościół do modlitwy w obro-
nie życia poczętego. Już kilka dni 
przed uroczystością Niepokalanego 
Poczęcia NMP, podczas której odby-
ła się duchowa adopcja, młodzież 
aktywnie włączyła  się w  propa-
gowanie nie tylko idei modlitwy 
w intencji poczętego dziecka, któ-
rego życie zagrożone jest aborcją, 

ale również samego nabożeństwa. 
W LO nr II uczniowie przygotowali 
również wystawę w obronie poczę-

tego życia. Specjalnie na uroczy-
stość został sprowadzony z Gietrz-
wałdu obraz Matki Bożej. 

Licznie przybyli na  Mszę 
św. wierni mogli dobrowolnie 
zobowiązać  się do  duchowej ad-
opcji dzieci zagrożonych abor-
cją. Wyrażana jest  ona osobistą 
modlitwą jednej osoby o ocalenie 
życia dziecka wybranego przez 
Boga, Dawcę Życia. Trwa przez  
9 miesięcy – okres wzrostu dziecka 
w łonie matki. 

Po  Eucharystii chór odśpie-
wał Akatyst ku czci Bogurodzicy. 
Jest  to  jedna z  najstarszych mo-
dlitw ku  Maryi, łącząca Kościół 
wschodni z zachodnim. – Został 
on  odśpiewany w  intencji życia 
poczętego. Za bezbronne, niewinne 
dzieci, które same nie mogą wołać 
o pomoc – wyjaśnia ks. Dariusz So-
nak. Podczas tej modlitwy wszyscy 
wierni – łącząc się w sposób symbo-

liczny z Benedyktem XVI – zapalili 
świece ofiarne. Prawie godzinny 
śpiew hymnu liturgicznego wy-
pełnił świątynię. – Zebranie chó-
ru to widoczne dzieło Boga. Osoby 
tworzące go specjalnie na tę uro-
czystość w większości przypadków 
nie znały się. Są tu gimnazjaliści, 
licealiści i studenci. Są przedsta-
wiciele różnych zawodów. Osoby 
będące w związkach małżeńskich, 
ale  i  siostry zakonne i  księża. 
To symbol wołania całego Kościoła, 
w jego różnorodności charyzma-
tów i  powołań, w  obronie życia 
poczętego – podkreśla ks. Dariusz.

Już po nabożeństwie w kościel-
nych ławkach długo jeszcze siedzieli 
ludzie z zapalonymi świecami ofiar-
nymi. Każda z nich to zobowiązanie 
do dziewięciomiesięcznej modli-
twy, która ocali życie poczętego 
człowieka. To pewne. Bo tak mówi 
Bóg. Krzysztof Kozłowski

P ragniemy zaprosić wszystkich 
Czytelników „Posłańca War-

mińskiego” do  udziału w  kon-
kursie na najpiękniejszą szopkę 
archidiecezji warmińskiej. Każda 
parafia przygotowuje się do prze-
żywania świąt Bożego Narodze-

nia poprzez dekorowanie 
świątyń i instalacje szopek. 
Od najbliższego numeru – 
przez trzy kolejne – będzie-
my umieszczać trzy kupony 
konkursowe, które można 
będzie wysłać do redakcji, 

oddając w ten sposób swój 
głos na  wybraną szopkę. 
Wśród głosujących czytel-
ników rozlosowane zostaną 
nagrody książkowe, m.in. 
ilustrowany atlas biblijny, 
album o Janie Pawle II i inne 

książki. Zdjęcia i opis szopek, które 
zajmą w głosowaniu trzy pierw-
sze miejsca, umieścimy w jednym 
z numerów naszego tygodnika. Za-
chęcamy do udziału w konkursie 
już od przyszłego tygodnia.

 •

Kiedy chór zaczął śpiewać Akatyst, kościół wypełnił się podwójną 
modlitwą. – Dziękuję wszystkim chórzystom za to, że zechcieli 
poświęcić swój wolny czas, całe popołudnia, by przygotować 
śpiew hymnu liturgicznego – mówił ks. Dariusz Sonak

Kościół zgromadził licznych 
wiernych, którzy łącząc się 
z papieżem Benedyktem XVI, 
prosili o ratowanie poczętego 
życia. powyżej: Matka Boża 
Gietrzwałdzka łączyła się 
z ludźmi w błaganiach 
o ratowanie nienarodzonych 
dzieci
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patronatem
„Gościa”

Konkurs

Głosuj na szopkę!



IV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

19
 g

ru
dn

ia
 2

01
0

posłaNiec warmiński

J ózef zaczyna dzień od poran-
nej kawy, potem 2,5 godziny 
ćwiczeń fizycznych. Dopiero 
po nich wsiada do samocho-

du i  jedzie do  pracy w  Pilniku, 
gdzie jest dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury. Ćwiczy nie dla 
przyjemności, ale z konieczności. 
Właściwie powinien już siedzieć 
na wózku, gdyby nie upór i syste-
matyczna praca. Gdy przyjeżdża 
wieczorem do domu, który poło-
żony jest w malowniczym Kierzu, 
znów siada na ławeczce i ćwiczy. 
Choroba przeprogramowała jego 
życie. – Cierpię na  rozszczep 
kręgosłupa. Muszę codziennie 
wzmacniać mięśnie, aby w miarę 
funkcjonować. Zrobiłem sobie 
sprzęt do ćwiczeń. Intensywność 
treningów jest jednak tak duża, 
że łożyska szybko siadały. Teraz 
zamontowałem porządne z trak-
tora i trzymają się – mówi. 

Kiedy opowiada o swoim ży-
ciu, nie ma w jego głosie pretensji, 
zwątpienia lub żalu. A mógłby się 
nad sobą rozczulić.

Braciszek w cyrku
W młodzieńczym wieku po-

czuł głos powołania do kapłań-
stwa. Wstąpił do  seminarium 
w Olsztynie. Po roku przeniósł się 
do Częstochowy, bo chciał zostać 
zakonnikiem na  Jasnej Górze, 

u  paulinów. – Dobrze  się tam 
czułem. Skończyłem studia 
z  filozofii. Moje uzdolnienia 
plastyczne zostały zauważone 
i kierowano mnie do prac przy 
konstruowaniu dekoracji z oka-
zji różnych świąt – wspomina 
dawny nowicjusz. Wśród pamią-
tek przechowuje nadszarpniętą 
kartkę, na której zapisano przy-
dział prac we  wspólnocie za-
konnej. Na samym dole widnieje 
napis: „Dekoracja – Józef Mika”. 
Po trzech latach zaczęły się pro-
blemy zdrowotne, musiał pójść 
do szpitala. – Byłem dalej zakon-
nikiem, ale na chorobowym. Prze-
szedłem 7 operacji, a w szpitalach 
spędziłem 5 lat. W tym czasie po-
sługiwałem w szpitalnej kaplicy, 
prowadziłem np. Różaniec, roz-
mawiałem z pacjentami – dodaje 
Józef. Niestety, jego stan zdrowia 
nie pozwolił na powrót do pauli-
nów. – W 1986 roku, będąc w szpi-
talu, na którejś z kolei operacji, 
leżałem w pokoju dla sportowców. 
Spotkałem tam tresera lwów, An-
toniego Wieczorka, który na rok 
przygarnął mnie do cyrku „Kome-
ta”. Byłem opiekunem kozy Zuzi 
i orła Kapsla. Pomagałem w roz-
kładaniu cyrku i opiekowałem się 
zwierzętami – opowiada. 

Powoli zaczął odnajdywać 
przestrzeń życiową i  nowe po-
wołanie w sztuce. Dziś jego misją 
jest zachęcanie ludzi, szczególnie 
młodych, do odkrywania piękna 
i  dobra w  rzeźbie i  malarstwie. 
Do swojej misji przygotował się 
dobrze, studiując na UWM w Olsz-
tynie. Teraz sam prowadzi zajęcia 
dla studentów.

Wernisaż na pastwisku
GOK w Pilniku robi wrażenie. 

Duża piękna aula, pomieszczenia 
do wykorzystania na zajęcia z mło-
dzieżą, pracownicy pasjonaci. Jó-
zef Mika prowadzi zajęcia z malar-
stwa i rzeźby. Pasja do rzeźbienia 
pojawiła się już w dzieciństwie. – 
Miałem 12 lat, mieszkaliśmy wtedy 
w Świętniku, małej wiosce koło 
Lidzbarka Warmińskiego. Moim 
zadaniem było pasanie krów. Roz-
poczynałem od czwartej rano, i tak 
do wieczora, z południową prze-
rwą po drodze. Zawsze nosiłem 
ze sobą scyzoryk i zabijając nudę, 
strugałem małe formy. Ludziki 
z brodami, stare baby, kulturyści 
– to wszystko rzeźbiłem, dogląda-

Pasja sztuki. Usłyszałem o warmińskim artyście, którego szopki 
prezentowano w Stuttgarcie. Gdy go odwiedziłem, nic nie wiedział 
o podróży swoich dzieł za granicę. Nie interesował się tym. Jednak 
jego historia okazała się stokroć ciekawsza od światowych 
wojaży rzeźb.

tekst
ks. Piotr Sroga 

psroga@goscniedzielny.pl

W położonym wśród warmińskich lasów Kierzu Józef Mika szuka 
natchnienia dla swojej pracy rzeźbiarskiej. Naturalnie musiał 
postawić postać św. Franciszka z Asyżu

Baby spod 
scyzoryka
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jąc krów – wspomina. 
Rodzice nie  wiedzieli 
na początku o artystycznej pasji 
syna, bo Józek wstydził się swojego 
hobby. Skrzętnie je ukrywał. Gdy 
mama wołała go na obiad, nigdy 
nie odpowiadał z miejsca, gdzie 
rzeźbił, aby nie odkryła jego ga-
lerii. Pasja nabrała rumieńców, 
kiedy odkrył go Józef Wyborski, 
instruktor plastyki z Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Olsztynie. 
Dostał zaproszenie na plener. – Był 
1981 rok, przez miesiąc poznawa-
łem tajniki malarstwa w Rudzi-
skach Pasymskich – wspomina. 
Potem kolejne plenery, skupie-
nie się na rzeźbie i działalność edu-
kacyjna. Jego ręce są poranione 
od pracy z dłutem. Pokazuje dło-
nie, na których widać blizny stare 
i te najnowsze. Ostatnio miał z tego 
powodu dwumiesięczną przerwę. 
– Tego nikt ze mnie nie wyplewi. 
Gdy mam tylko wolny czas, rzeź-
bię. Od 14 lat pracuję w Pilniku. 
Moim zadaniem jest  prowadze-
nie dzieci i młodzieży w rzeźbie 
i malarstwie – mówi. 

Pędzel zamiast klawiatury 
Na zajęcia przyjeżdżają oso-

by z okolicy, w wieku od 7 do 23 
lat. Nie ma tu nikogo z przymu-
su. Wszyscy chcą spełniać 
swoje pasje. Do  Pilnika 
przybywają na  przy-
kład dwie dziewczyny, 
które pokonują kilka 
kilometrów piecho-
tą. – Na  moich zaję-
ciach wychowało się 
już około 40 osób. Nie-
którzy skończyli Aka-
demię Sztuk Pięknych 
w  Warszawie, Kra-
kowie i  Wrocławiu. 
Jeden z moich wycho-
wanków jest  wykła-
dowcą w Warszawie. 
W  najbliższym cza-
sie będzie miał wy-
stawę w  Barcelonie. 
Nazywa się Grzegorz 
Gwiazda i  pochodzi 
z  Kraszewa. Wyło-
wiłem go, gdy miał 12 
lat. Tu uczył się rzeźby 
i  malarstwa – mówi 

z dumą Józef. Grzegorz za-
płacił wielką cenę za swoją 

pasję. W  1997 roku stracił 
oko. Pracując w domu Józefa z rzeź-
bą, użył dłuta z nadłamaną rącz-
ką. Ale z pasji nie zrezygnował, 
a jego pierwszy nauczyciel mówi, 
że  świat o  nim jeszcze usłyszy. 
Obecnie na okres Bożego Narodze-
nia młodzi szykują szopki. Józef 
ma oryginalny pomysł. Co roku 
przygotowują szopki w określo-
nym stylu. – To konkurs dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. Zadaję róż-
ne tematy: szopka w postaci igloo 
czy jaskini, więc uczestnicy muszą 
wykazać się kreatywnością – opo-
wiada artysta.

21 grudnia będzie wernisaż 
prac. Wszystkie zrobione szop-
ki można będzie zobaczyć w sali 
GOK-u. Oprócz tego odbywa się 
konkurs na najładniejszą kartkę 
świąteczną. Co myśli o młodzie-
ży? – Jestem ciągle między ludź-
mi. Gdy spotykam  się w  szko-
łach z  młodymi, zawsze robię 
im prelekcję o  wpływie sztuki 
na  osobowość człowieka. Chcę 
odciągnąć ich od klawiatur kom-
puterów, które bardziej szkodzą, 
niż pomagają. Zawsze im mówię, 
iż warto zgłębiać sztukę, gdyż ona 
uruchamia wrażliwość. Człowiek 

inaczej patrzy wtedy na  świat. 
Uczy się kochać to, co go otacza. 
Lepiej też wtedy rozumiemy in-
nych – opowiada pan Józef. W mie-
siącu jest na czterech wernisażach, 
w czasie których promuje aktywne 
zajęcia z malarstwa i rzeźby. 

Kloc pamięci
Życie Józefa Miki to  także 

inni ludzie. Wśród znajomych 
i przyjaciół są członkowie zespo-
łów „Czerwony Tulipan”, „Grupy 
MoCarta”, Artur Andrus. Ten 

ostatni ułożył nawet rymowankę 
podczas swego pobytu w Pilniku. 
Oto jej fragment: „Ludzie mężni, 
ludzie silni / żyją w miejscowości 
Pilnik/Wszystkie sępy, każdą 
hienę/zaraz wyprowadzą w ple-
ner”. Dzięki tym znajomościom 
na  wernisażach pojawiają  się 
znani artyści. Jedna ze znajomo-
ści wydaje się być szczególna, choć 
zakończona. – Współpracowałem 
z bp. Tadeuszem Płoskim, który 
zginął w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem. Uczyliśmy się w tej 
samej podstawówce w Kłębowie. 
Rok temu był na  wernisażu ka-
pliczek i kościołów warmińskich 
– wspomina. I dodaje, że na pleba-

nii w Kłębowie leży wielki kloc 
drewna, z  którego do  wiosny 
chce wyrzeźbić postać bp. Ta-
deusza. Zajmie mu to dwa, trzy 

miesiące. Chce uwiecznić biskupa 
i ukazać jego otwarte podejście do 
ludzi. Takiego go znał. Instalacja 
figury odbędzie się na wiosnę i bę-
dzie jednym z punktów uroczy-

stości nadania imienia bp. Pło-
skiego Szkole Podstawowej 

w Kłębowie.
Kiedy Józef wraca 

do domu w Kierzu, wjeż-
dża do  innego świata. 
Zabudowania położone 
są  na  wzgórku, wśród 
drzew. Nie ma bezpośred-
nich sąsiadów. Sam mówi 
o tym miejscu „moja pu-
stelnia”. Przy wjeździe 
stoi rzeźba św. Francisz-
ka z  Asyżu. Wokół niej 
leży posypane dla ptaków 

ziarno. To tutaj warmiński 
artysta szuka natchnienia 
i zmaga się ze swoim cier-
pieniem. _

Rok temu na jednym z wernisaży obecny był ks. bp Tadeusz Płoski. 
Zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. Z lewej: Miejsce 
zamieszkania Józef nazwał „Mikówką”

Przed domem artysty 
stoją wyrzeźbione 

przez niego postaci
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zapowiedzi

Ministranci 
po świętach

Wspólnota Wyższego Semi-
narium Duchownego „Hosianum” 
w Olsztynie zaprasza na spotkanie 
bożonarodzeniowe ministrantów 

i  lektorów archidiecezji warmiń-
skiej, które odbędzie się w ponie-
działek 27 grudnia. Rozpocznie 
je  Msza św. o  10.30. W  programie 
m.in. życzenia, wspólny posiłek, 
konkursy, kolędowanie. Wspólnota 
seminaryjna zaprasza również na 

rekolekcje powołaniowe dla młodzie-
ży męskiej szkół ponadgimnazjal-
nych i studentów, które odbędą się 
w budynku seminarium od 27 do 
30.12.2010, rozpoczęcie w  ponie-
działek o 17.00. Rekolekcje prowadzi 
ks. Wojciech Kotowicz, doktorant 

KUL Jana Pawła II. Uczestników re-
kolekcji zgłaszają księża proboszczo-
wie, katecheci lub sami uczestnicy. 
Zgłoszenia należy przesłać na adres: 
hosianum@hosianum.edu.pl. Więcej 
informacji na www.hosianum.edu.pl. 
 •

Barczewskie zabytki odrestaurowane

Dzieła snycerza idą do salonu

Trzy kilkuwiekowe 
krucyfiksy 
trafią do Salonu 
Muzycznego 
im. Feliksa 
Nowowiejskiego. 
Pochodzą z kapliczki 
niedaleko domu 
kompozytora. Może 
to właśnie przy nich 
modlił się autor 
„Roty” i „Missa pro 
pace”?

K rzyże przekazał podczas pierw-
szego posiedzenia zarządu po-

wiatu nowej kadencji starosta Mi-
rosław Pampuch. Odebrali je Lech 

Nitkowski, burmistrz 
Barczewa, oraz Mariola 
Łukowska, dyrektor Cen-
trum Kultury i Promocji 
gminy Barczewo, które 
opiekuje się Salonem No-
wowiejskiego. – W imie-
niu naszych mieszkańców 
dziękujemy za pięknie od-
restaurowane krucyfiksy 
– mówił Lech Nitkowski. – 
Warto zauważyć, że przez 
stulecia wisiały nieopodal domu 
rodzinnego kompozytora.

Krzyże Tołkaczów
W Barczewie o krucyfiksach 

mówi się „krzyże Tołkaczów”, bo au-
torem przynajmniej dwóch z nich 
jest  lokalny rzeźbiarz, a  rodzina 
Tołkaczów przez lata opiekowała się 
kapliczką, w której wisiały. Wszyst-
kie rzeźby wykonane są z drewna. 

Najstarszy z  krzyży po-
chodzi prawdopodobnie 
z  końca XVI wieku, ma 
widlaście rozgałęzione 
ramiona, co jest nawiąza-
niem do biblijnego drzewa 
życia – arbor vitae. 

Każda z  figur przed-
stawia ukrzyżowanego 
Chrystusa, odzianego je-
dynie w perizonium (opa-
ska na biodra). Na dwóch 

krucyfiksach można odczytać 
podpis autora rzeźby – Tołkacz. 
Są one podobnej wielkości, zacho-
wany jest również pokrewny styl 
rzeźbiarski. 

Trzeci krzyż różni się przede 
wszystkim wielkością oraz niepro-
porcjonalnością postaci Chrystusa. 
Każdy z krzyży ma jakieś uszkodze-
nia. Na jednym np. brakuje korony 
cierniowej, na innym są naturalne 

spękania, ale  to  dodaje im tylko 
wyrazu i powoduje, że są jedyne 
w swoim rodzaju. 

Niepozorne kawałki 
drewna

Właśnie ta niepowtarzalność 
krucyfiksów zwróciła uwagę olsz-
tyńskich konserwatorów, którzy 
postanowili je odrestaurować, choć 
krzyże nie były wpisane do rejestru 
zabytków. – Te piękne dzieła lokal-
nego rzeźbiarza były bardzo znisz-
czone – mówi Barbara Zalewska, 
wojewódzki konserwator zabytków 
w Olsztynie. – Zapewne mieszkań-
cy, myśląc o ich zabezpieczeniu, po-
malowali je brązową farbą. Nie było 
to ani efektowne, ani nie chroniło 
w  prawidłowy sposób drewna, 
z  którego są  wykonane. Po  cięż-
kich pracach konserwatorskich 
przywróciliśmy ich stan pierwot-
ny i teraz krucyfiksy są naprawdę 
piękne – dodaje konserwator. Teraz 
odnowione krzyże wrócą do Barcze-
wa, ale już nie do tej samej kapliczki, 
w której przez wieki wisiały.

– Nie mogą pozostać w kapliczce 
w Barczewie ze względu na ich dużą 
wartość historyczną i artystyczną. 
Nie byłyby tam też dobrze chronione 
przed deszczem czy wilgocią – mówi 
starosta Mirosław Pampuch, który 
z tego powodu przekazał krzyże 
do  Salonu Muzycznego Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie. Ka-
pliczka nie pozostanie jednak pu-
sta – pojawią się w niej kopie rzeźb, 
które wykona Marcin Zegarowicz, 
rzeźbiarz z Biskupca. – To dla mnie 
wyzwanie, któremu postaram się 
podołać. Rzeźbiarstwo to moja pasja 
i olbrzymia satysfakcja. Cieszy mnie 
końcowy efekt, kiedy z niepozorne-
go kawałka drewna, czy kamienia 
powstaje wymyślona forma – mówi 
artysta. Łukasz Czechyra

Zabytkowe 
krucyfiksy 

już niedługo 
będzie można 

podziwiać 
w Salonie 

Muzycznym 
im. Feliksa 

Nowowiejskiego 
w Barczewie
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Program Comenius w warmińskich szkołach

Do Włoch
po doświadczenia

Założenia są proste 
– europejskie 
placówki edukacyjne 
współpracują 
ze sobą, 
przygotowują 
do pracy przyszłych 
nauczycieli 
oraz doskonalą 
ich umiejętności 
zawodowe 
na kursach. 

T o  podstawowe założenia 
Comeniusa, jednego z czte-
rech programów sektoro-

wych projektu „Uczenie się przez 
całe życie” (Lifelong Learning 
Programme).

Nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej nr 30 im. Marii Zientary- 
-Malewskiej w Olsztynie pojechali 
do Włoch zbierać nowe doświad-
czenie i podpatrywać europejskie 
rozwiązania w szkolnictwie. Razem 
z partnerami z Estonii, Turcji, Ru-
munii oraz Włoch pracowali w mie-
ście Todi, niedaleko Perugii i Asyżu. 

Artystyczna cisza
Pierwszą szkołą, jaką odwie-

dzili olsztyńscy nauczyciele, był 
odpowiednik naszej podstawówki 
i gimnazjum. Przy wejściu do pla-
cówki stała niezwykła płaskorzeź-
ba – przedstawiała wiele dłoni 
splecionych drutem kolczastym 
lub łańcuchem, a także kwiatami 
oraz flagami państw. Ten pomnik 
pokoju, wykonany przez jednego 
z  nauczycieli, ma przypominać 
o tragediach ludzkości i jednocze-
śnie o radości zgodnego partner-
stwa. Włoska szkoła dużą wagę 
przywiązywała do  rozwijania 
plastycznych i muzycznych zain-
teresowań uczniów. – Można do-

strzec indywidualizację 
w rozwoju artystycznym 
dzieci – opowiada Anna 
Leniec z SP nr 30. – Byli-
śmy świadkami koncertu 
przygotowanego przez 
uczniów, którzy prezen-
towali różne techniki gry. Szczegól-
nie zachwycił nas chłopiec, który 
grał utwór japoński i bardzo en-
tuzjastycznie opowiadał o swoich 
oryginalnych zainteresowaniach – 
mówi pani Anna. Oprócz koncertu 
nauczyciele byli świadkami lekcji 
literatury, a po niej odwiedzili col-
lege – odpowiednik naszej szkoły 
zawodowej. Sporo mówi się o po-
nownej potrzebie wprowadzania 

zawodówek w Polsce, więc 
warto podpatrzeć, jak 
inne państwa radzą sobie 
z kształceniem młodych 
ludzi. We włoskiej szkole 
zwraca uwagę dążenie 
do  praktycznego wdra-

żania nauczanych przedmiotów 
i efektywne uczenie konkretnego 
zawodu. Jest  to  możliwe dzięki 
pracowniom laboratoryjnym, 
gdzie uczniowie, pod nadzorem 
nauczycieli, np. uprawiają rośliny 
hodowlane. – Miłym zaskoczeniem 
były dla nas cisza i spokój podczas 
posiłku w college’u czy przerwy 
w  gimnazjum – mówi Anna Le-
niec. – Może to ich zainteresowania 

muzyczno-plastyczne są powodem 
takiego wyciszenia i pięknej kultu-
ry bycia ze sobą? – zastanawia się 
polska nauczycielka. 

Wszędzie święty
W obu szkołach, które odwie-

dzili polscy nauczyciele, były sym-
bole religijne. W każdej pracowni, 
na każdym korytarzu, w pomiesz-
czeniu woźnych, pokoju nauczy-
cielskim czy bibliotece był krzyż, 
zawsze centralnie umieszczony. 
Oprócz niego często były zawieszo-
ne obrazy świętych bliskich temu 
regionowi, np.  św. Franciszka 
z Asyżu, św. Antoniego z Padwy 
czy św. Marcina, patrona Todi. 

Olsztyńscy nauczyciele zwie-
dzili muzea, w których mogli zo-
baczyć pamiątki z okresu wcze-
snego chrześcijaństwa. – Wiemy, 
że wartości chrześcijańskie zawsze 
ułatwiały proces nauki i wycho-
wania. Poświadczają to historie 
wielu osób i narodów. Szukając no-
woczesnych form funkcjonowania 
szkół, warto na to zwracać uwagę 
– twierdzą nauczyciele z Olsztyna. 

Jak jednak mówią, Włochy 
nie  są  edukacyjnym rajem. Na-
uczyciele nie zarabiają zbyt wiele, 
a klasy zazwyczaj są bardzo liczne. 
Pracownie we włoskich szkołach 
są  lepiej wyposażone niż w  Pol-
sce, ale  – zdaniem olsztyńskich 
nauczycieli – są niewielkie i mało 
estetyczne. Nie sprawiają dobre-
go wrażenia. – Warto poznawać 
rozwiązania dydaktyczno-wycho-
wawcze innych krajów, dostrzegać 
ich sposób organizacji nauczania 
itp. To  wszystko pomaga nam 
twórczo i mądrze działać. Zdobyte 
doświadczenia mogą nas do cze-
goś zachęcić, albo przed czymś 
ostrzec – mówi Ania Leniec. I do-
daje: –W kwietniu przyszłego roku 
to my będziemy przyjmować zagra-
nicznych gości z programu, więc 
będzie kolejna okazja do wymiany 
doświadczeń. al

Pomnik pokoju 
nawiązuje 
do ciężkiej 
pracy 
wszystkich 
narodów
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W przyszłym roku 
będzie obchodzić 
swoje 120-lecie. 
Żeby dobrze 
przygotować się 
do tego wydarzenia, 
wspólnota przeżywa 
swój własny rok 
jubileuszowy.

R ocznica ma przypomnieć 
ważne daty z historii – wmu-

rowanie kamienia węgielnego, po-
święcenie kościoła, konsekrację. 
Przygotowania zaczęły się w li-
stopadzie pielgrzymką do Sanktu-
arium Krzyża Świętego w Klebar-
ku Wielkim. Właśnie poprzez dni 
wspólnoty, pielgrzymki i wspólne 
działania parafianie chcą kształto-
wać swoją wiarę. 

Chcą więcej
Mają już w tym doświadczenie, 

bo przy każdej okazji zbierają się 
i wspólnie przygotowują np. pere-
grynację obrazu Jezusa Miłosier-
nego. Przed nawiedzeniem domów 
obraz przyjmowały poszczególne 
miejscowości, były Msze św. przy 
krzyżach. Przy tej okazji parafianie 
sprzątali ulice i przygotowywali 
piękne dekoracje – wszak wiadomo, 
że wizyta Jezusa to święto! 

Niektórzy proponowali, żeby 
peregrynacja odbywała się dwa 
razy do roku, to wtedy cały czas 
będzie czysto i  ładnie. Pomysł 
ciekawy, ale  w  parafii jest  12 
miejscowości. Oprócz kościoła 
w Dźwierzutach są dwie kaplice 
dojazdowe, ale  księża docierają 
do każdej wioski. Dobrym przykła-
dem jest tutaj oktawa Bożego Ciała, 
kiedy to w każdej wiosce jest Msza 
św. przy krzyżu oraz procesja z Naj-
świętszym Sakramentem do 4 ołta-
rzy. Jest to znakomita forma, która 
pozwala zaangażować wszystkich 
parafian oraz umożliwić osobom 
starszym czy chorym, dla których 
dojazd bywa uciążliwy, uczestni-
czenie w życiu wspólnoty.

Przez dzieci do rodziców
W parafii sporo uwagi poświę-

ca się młodzieży i dzieciom. Mają 
one swoje Msze św., a potem spo-
tkania na plebanii. Organizowane 
są dla nich wyjścia na sanki lub 
wycieczki rowerowe po Warmii. 

W  ubiegłym roku dzieci były 
na wakacjach z Bogiem w Szczaw-
nicy, młodzież co miesiąc jeździ 
na czuwania do Pieniężna. Z za-
angażowaniem bywa różnie – 
czasem do Pieniężna jedzie bus, 
a  czasem autobus, ale  cały czas 
coś się dzieje. 

Działania młodych wciągają 
również ich  rodziców. Na  przy-
kład wystrój kościoła na Boże Na-
rodzenie przygotowują bierzmo-
wani z rodzicami, na Wielkanoc 
zajmują się tym dzieci komunijne. 
Ksiądz proboszcz stara się tak bu-
dować liturgię, by angażować jak 
najwięcej osób. Podczas Triduum 
Paschalnego bierzmowani odna-
wiają przyrzeczenia chrzcielne 
i  to  oni przekazują z  zapalonej 
świecy światło dla całej wspólno-
ty. Podobnie z czytaniami – Mękę 
Pańską czytają nie tradycyjnie czte-
ry osoby, ale na każdej Eucharystii 
jest to 8–10 osób. I to na każdej Mszy 
św. jest inny zestaw czytających. 

Łukasz Czechyra

Panorama parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Dźwierzutach

Zawsze dla ludzi

Na rowerach czy pieszo – zawsze z uśmiechem na ustach

Zapraszamy na Msze św. 
W niedziele: 9.00, 10.45, 13.00 
(nowe Kiejkuty), 14.00 (Sąpłaty), 
17.00

Dni powszednie: 9.00 (tylko soboty), 
17.00 i 17.30 oraz środy 15.30 dla dzieci 
i piątki 15.30 dla młodzieży

Zdaniem 
proboszcza

– Parafia liczy 
około 3100 osób 
i jest rozrzucona 
po 12 wioskach. 
Jesteśmy 
nastawieni 

przede wszystkim 
na budowanie wspólnoty, 
bo nawet jeżeli ja sobie 
coś wymyślę, to nic z tego 
nie będzie, jeśli ludzie 
nie będą chcieli tego 
zrealizować. 
naszą dewizą jest: 
przez dzieci i młodzież 
do rodziców. Ludzie tutaj 
są otwarci, widać gotowość 
działania i troskę, 
dlatego bardzo dobrze 
nam się współpracuje. 
Sens naszej pracy 
jest bowiem tylko wtedy, 
kiedy robimy coś z ludźmi 
dla ludzi. Staramy się 
angażować parafian i cieszy 
to, że nasze działania coś 
dają, np. nabożeństwa 
fatimskie, msze św. 
dla dzieci czy Roraty 
w kaplicach dojazdowych.  
Rocznica parafii 
nastawiona jest  
na Pismo Święte. 
moim marzeniem 
jest stworzenie 
przynajmniej jednego 
kręgu biblijnego. 
Jak możemy, wspieramy 
też kościoły potrzebujące, 
szczególnie wschodnie. 
Z naszej parafii 
pochodzi ks. marek, 
który jest na misjach 
w Brazylii. wysyłamy 
do nich paczki i zapraszamy 
do siebie.

Ks. Jarosław Wiszowaty

Urodzony w roku 1961, 
święcenia kapłańskie 
przyjął w 1988 roku. 
Pracował w Pasymiu, 
Olsztynie oraz Kandytach. 
Od 2007 roku 
jest proboszczem 
w Dźwierzutach.

Po sobotniej porannej 
Mszy św. można zostać 
i przygotować świątynię 
na niedzielę

ZD
JĘ

cI
A 

AR
ch

Iw
U

m
 P

AR
Af

II


