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MSZE ŚWIĘTE:
Niedziela: 9:45 (młodzieżowa/fara), 11:00 (dziecięca/klasztor)
Dni powszednie: 7:30 (klasztor), 18:30 (Fara)

BIURO PARAFIALNE:
poniedziałek: 17:00 - 18:00
środa: 16:00 – 17:30 
piątek: 10:30 – 12:00

SPOWIEDŹ:
- w niedziele – w farze w miarę możliwości przed każdą 
mszą świętą 
- w dni powszednie - ok. 30 minut przed każdą mszą świętą.
- całodzienna spowiedź w każdy wtorek - w klasztorze 
w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00
- w I piątek miesiąca – dla młodzieży w kościele NSPJ od 19:30 

CHRZEST ŚWIĘTY:
Katecheza przed chrzcielna 1 czwartek miesiąca 19:30 (fara)
dotyczy chrztów w danym miesiącu
Chrzty w 1 i 3 sobote miesiąca 18:30 i w 2 i 4 niedzielę miesiąca 12:30

NABOŻEŃSTWA:
- Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Wtorek: 11.00 (klasztor)
Środa: 18.30 (fara)
- Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 III czwartki miesiąca po mszy świętej wieczornej 
- Pierwszych Sobót
 I sobota miesiąca podczas mszy świętej o 7.00 rano (klasztor)
- Godziny Miłosierdzia
Codziennie o 15.00 (Kaplica Adoracji – klasztor odbywa się modlitwa  prowadzo-
na przez osoby ze Wspólnoty „Płomień”.   W piątki z odczytaniem powierzanych 
intencji.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu
Codziennie od godz. 8.00 do 18.00 (Kaplica Adoracji - klasztor)
18:00-18:30 Pierwszy czwartek miesiąca po adoracji msza święta (Fara)
- Wymienianki roczne – Różaniec za zmarłych 
w ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.00

SPOTKANIA WSPÓLNOT:
- Wspólnota Młodych  
Plan spotkań ( 20:00):
- pierwszy piątek - msza Święta w NSPJ
- drugi piątek - spotkanie tematyczne (temat losujemy z pudełka tydzień 
wcześniej) 
- trzeci piątek - czuwanie we Farze
- czwarty piątek - krąg biblijny/rozważanie fragmentów książek
- Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego PŁOMIEŃ 
czwartki, po wieczornej Mszy Świętej, s. D w klasztorze
-Eucharystyczny Ruch Mlodych
czwartki godz.17.00 s B w klasztorze
-Franciszkański Zakon Świeckich
III niedzielę miesiąca o godz. 11.00 w salce przy kościele klasztorze

ZAPRASZAMY NOWE OSOBY!

informatorparafialny

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wlkp. 
w Archidiecezji Poznańskiej
ul. Kościelna 1, Grodzisk Wielkopolski 
tel. 61 444 54 55
http://www.fara-grodzisk.pl
e-mail: parafia@fara-grodzisk.p

Wydarzyło się - czyli z kroniki parafialnej

          Poświęcenie tablicy z wizerunkiem św. Jana Pawła II 

Dnia 4 czerwca w naszej parafii odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy 
z wizerunkiem św. Jana Pawła II. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za 
ufundowanie tablicy. Niech św. Papież będzie dla nas wezwaniem, przypo-
mnieniem oraz zachętą do modlitwy w naszych rodzinach. 

         Dzień skupienia nadzwyczajnych szafarzy

Dnia 6 czerwca na mszy wieczornej w Grodziskiej Farze odbył się dzień 
skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy z terenu Grodziska Wlkp., Opalenicy, 
Nowego Tomyśla i Wolsztyna. W tym spotkaniu uczestniczyło 90 szafarzy 
z tych miejscowości. Zebrali się oni na mszy wieczornej, której przewodni-
czył ksiądz opiekun Krzysztof Frąszczak. 
Na zakończenie mszy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie od-
mówili nabożeństwo czerwcowe.

         Pielgrzymka do Sanktuarium św. Faustyny w Kiekrzu

         Pożegnanie księdza Proboszcza Marka Sobkowiaka

W dniu 25 czerwca podczas mszy św. o godz. 12.30 w naszej parafii miało 
miejsce pożegnanie dotychczasowego proboszcza księdza Marka Sob-
kowiaka. Duszpasterzował nam przez 6 lat. Dekretem arcybiskupa został 
mianowany od dnia  1 lipca proboszczem w parafii Wniebowzięcia Matki 
Bożej i św. Michała w Wieleniu.

         Powitanie księdza Proboszcza Romana Gajewskiego

Dnia 09 lipca 2017 r., tj. w niedzielę w naszej Parafii p.w. Świętej Jadwigi 
Śląskiej nastąpiło uroczyste wprowadzenie ks. proboszcza Romana Ga-
jewskiego. Podczas Mszy św. w kościele farnym o godz. 12.30 ks. Roman  
został oficjalnie wprowadzony przez ks. dziekana Jacka Maćkowiaka                                             
w obowiązki proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej.

           Poznańska Pielgrzymka na Jasna Górę 5-15 lipca 2017 - GRUPA 20 

         Wizyta Ojca Franciszka z Kamerunu

         Wjazd Wspólnoty PŁOMIEŃ do Świnic.

Uroczysty odpust z okazji 112 rocznicy urodzin i chrztu świętej siostry 
Faustyny  w sanktuarium w Świnicach Warckich i Głogowcu - pielgrzymka 
Wspólnoty Płomień.

         Odpust parafialny - 15 sierpnia.

         Pielgrzymka na uroczystości odpustowe w Górce Duchownej

       XV Grodziska Pielgrzymka do grobu ojca Bernarda w Lubiniu

          Dożynki Parafialne 10.09.2017

O godzinie 12: 30 dziękowaliśmy za plony i chleb. Modliliśmy się w inten-
cji rolników i o to, aby nigdy nie zabrakło nam chleba. Po mszy świętej de-
legacje z poszczególnych wiosek podzieliły się chlebem. Niech to dzielenie 
chlebem będzie wyrazem, że stanowimy jedną wspólnotę.



Nr 70  Październik 2017 3

1. Gdzie i kiedy rozpoczęła się Księdza piel-
grzymka do nieba?
Urodziłem się 29 czerwca 1958 r. w niedzielne 
popołudnie. Moje ciocie wspominają, że tak 
krzyczałem, iż stwierdziły:  albo będę księdzem 
albo organistą. Urodziłem się jako ostatni z ro-
dzeństwa w domu w Garbach. Dziś jest to gmi-
na Swarzędz, a parafia Tulce.

2.  Kiedy u Księdza zrodziła się myśl o ka-
płaństwie i jak ta droga powołania wyglą-
dała?
Już od dzieciństwa myślałem o kapłaństwie.                   
W kościele zawsze siadałem z przodu, aby ob-
serwować księdza odprawiającego Mszę Św. 
W  głębi serca czułem, że też bardzo pragnę                                
z takiej strony ołtarza stanąć. Gdy znajdowałem 
się w szkole podstawowej i liceum starałem się 
tak zachowywać, aby nie utrudniać sobie pójścia 
do seminarium. Wygłupy się pojawiały, wariacje 
również ale było to wszystko regulowane jedną 
myślą: Pamiętaj kim chcesz być. Święcenia ka-
płańskie otrzymałem z rąk Księdza Arcybiskupa 
Jerzego Stroby dnia 23 maja 1985r.

3.  Mieszkańcy Grodziska już wiedzą, że był 
Ksiądz pątnikiem pieszych pielgrzymek np. 
do Częstochowy. Jaką ma Ksiądz refleksję 
dotyczącą tego czasu „rekolekcji w drodze”?
Pielgrzymkę zawsze wszystkim polecałem. Piel-
grzymowałem w czasach trudnych. Podczas 
pielgrzymki staraliśmy się pomóc pątnikom 
w grupie, aby każdy miał nocleg, nikt nie był 
głodny. Różni ludzie szli i różne sytuacje wyni-
kały. To były czasy gdy Służba Bezpieczeństwa 
wysyłała swoich ludzi. W każdej grupie byli 
jacyś agenci UB, a ich zadaniem było zgorsze-
nie innych pielgrzymów swoim zachowaniem. 
Pamiętam jak kiedyś na baczność musieliśmy 
postawić kilku chłopaków. Było widać, że nie 
potrafili się powstrzymać, aby pokazać po co 
poszli na pielgrzymkę. Mimo wszystko zawsze 
starałem się młodzieży czy osobom starszym, 
którzy poczuli się zgorszeni wytłumaczyć, że 
pielgrzymka tak jak życie to jest propozycja. To 
nie jest dla wybranych. Każdy chce się sprawdzić 
i musi się sprawdzić, czy to jest moje miejsce czy 
nie. Wielu ludzi dopiero na pielgrzymce mówiło 
ile się modlą. Wtedy nabierali odwagi mówienia 
o swojej wierze. W domu, szkole, pracy może 
nigdy nie mówili, że są wierzący, ile się modlą. 
Publiczne przyznanie się do swojej wiary było 
dla nich ciężkie. Po dziesięciodniowej szkole 
pielgrzymkowej wielu z nich wracało zupełnie 
innymi.

4.  Jak zaprosiłby Ksiądz młodych ludzi do 
uczestnictwa w pieszych pielgrzymkach?
Powiem krótko: Idźcie się sprawdzić i umocnić! 

Im bardziej będą was bolały nogi tym  bardziej 
będzie rósł duch.

5.  Jak Ksiądz spędza swój wolny czas?
Przez 16 lat byłem sam jako proboszcz w para-
fii. Przez taki długi czas miałem nawet dwa razy 
urlop. Krótkie chwile wolnego czasu też się poja-
wiały. Gdy żyli rodzice to na pierwszym miejscu 
było dla mnie aby ich odwiedzić. Nie zapomi-
nać o rodzinie i znajomych, osobach dla mnie 
ważnych. Czasami wyjeżdżaliśmy z kolegami 
na krótki wypoczynek. Leżenie i oglądanie tele-
wizora nigdy nie traktowałem jako czas relaksu. 
Szukałem zawsze miejsc, gdzie były jakieś zabyt-
ki, gdzie mogłem coś odkryć, zobaczyć, dotknąć 
historii, czegoś się dowiedzieć. Lubię poczytać 
w Internecie, czy jakieś książce o miejscach za-
bytkowych. Dzięki temu odkryłem też, że na 
żadnej lekcji historii nie było wspomniane jak 
daleko sięgało Cesarstwo Rzymskie. Okazało 
się, że między Bratysławą, a Wiedniem. Historia 
i archeologia to moja pasja. Gdy byłem dziec-
kiem i mieszkałem na gospodarstwie moim 
przydziałem był wypas krów. Często chodziłem 
przygarbiony obserwując ziemię i czy czegoś 
tam nie obaczę. Zawsze udało coś się znaleźć.

6. Doszły nas słuchy, że lubi Ksiądz podró-
żować. Czy jest takie miejsce, do którego 
chce się wracać? Jeśli tak to jakie i dlaczego?
Wśród polskich miejsc bardzo lubię odwiedzać 
Gietrzwałd. Jest to miejsce, które dotknęła Mat-
ka Boża i zostało zatwierdzone jako pierwsze                   
w Polsce Objawienie Maryjne. Gdy wejdzie się 
na tamtejszą drogę krzyżową i z góry popatrzy 
na kościół i całą miejscowość położoną w doli-
nie, to tak wygląda jakby ktoś złożył dłonie i na 
nich trzymał kościół i wioskę. Myślę, że właśnie 
dlatego Matka Boża wybrała to miejsce. Po 140 
latach od objawień w dalszym ciągu odczuwa 
się, że jest to miejsce szczególnie uświęcone.                
W Polsce mam wiele takich miejsc, do których 
lubię wracać. Rodzinne strony mojej mamy, czy-
li Podkarpacie. Natomiast poza granicami wiele 
lat jeździłem do Nitry, miasta, które podobnie 
jak Rzym, znajduje się na siedmiu wzgórzach. 
Znam tam praktycznie każdy kamień, bo to 
miasto, które jest pięknie położone, a zarazem 
znajdowało się tam pierwsze biskupstwo sło-
wiańskie pamiętające jeszcze czasy Cyryla i Me-
todego. Kamerun to osobny rozdział. Nie ma 
tam żadnego zabytku. Najstarszym zabytkiem 
to chyba ja tam jestem. Ludzie… Tam się jedzie 
dla ludzi. Oni dzielą się swoją wiarą i uczą wiary.

7.  Pierwsze Księdza wrażenia w naszej parafii?
Ciężkie pytanie. Jak przyszedłem do parafii roz-
począł się czas urlopowy. Na parafiach, w któ-
rych służyłem zawsze były jakieś remonty. To 

jest chleb powszedni. Trzeba to zrobić, trzeba 
swoje odczekać. Zakochałem się w naszych ko-
ściołach. Jest moim marzeniem, żeby przywró-
cić im ten dawny blask. Zaczęliśmy od tego co 
najważniejsze, czyli mieszkanie Pana Jezusa - Ta-
bernakulum. Jest już odnowione. W klasztorze 
również tego dokonaliśmy. Teraz odnawiamy 
kielichy i relikwiarze. Ponieważ  to wszystko 
przypomina nam o obecności Pana Boga i świę-
tych. Właśnie przez ten Boży blask i piękno, do-
strzegamy piękno Pana Boga, który przypomina 
nam, by i nas nie pokryła platyna przyzwycza-
jeń. Patrzę na ołtarze i się zastanawiam kiedy 
Pan Bóg pozwoli, by wróciły do swojego piękna                      
z czasów, gdy były malowane. Wszystkie obrazy 
są tak piękne, że nawet niewiadomo od którego 
zacząć. Powinienem rozpocząć renowacje od 
środka. Ale ja jestem rak i rak działa irracjonalnie. 
Pan Bóg później naprawia wszystko.

8. Jakie ma Ksiądz plany wobec parafii i pa-
rafian na początku posługi jako proboszcz 
w grodziskiej Farze?
Plany? Byśmy jak najliczniej mogli przed Panem 
Bogiem uklęknąć i się pomodlić. To co mówi-
łem o remontach to tak naprawdę sprawa dru-
gorzędna. Ja nie chcę, by kościół zamienił się                          
w cacko muzealne, do którego wchodzą turyści 
i oglądają. Dla mnie zdradą Chrystusa jest, gdy 
ludzie uciekają szybko do bocznych ołtarzy                            
i nawet się nie zatrzymają by przywitać się z go-
spodarzem - Jezusem. Skoro jest to Dom Boży 
nie wolno nam Boga spychać gdzieś do kruch-
ty lub pod jakąś ścianę boczną. Musi być On                         
w centrum. Trzeba od małego dziecku  pokazać 
-  tu jest Pan Jezus! On jest najważniejszy. Reszta 
schodzi na drugi plan. Póki jest Jezus obecna jest 
wiara, a nie obiekt muzealny.

Dziękujemy za rozmowę.
Życzymy Księdzu Proboszczowi darów Ducha 
świętego i Bożego błogosławieństwa. Redakcja 
Grodziszczanina i parafianie. 

Wywiad z Księdzem Proboszczem Romanem Gajewskim
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POWITANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA ROMANA GAJEWSKIEGO

        Dnia 09 lipca 2017, tj. w niedzielę                       
w naszej Parafii p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej 
nastąpiło uroczyste wprowadzenie ks. Ro-
mana Gajewskiego. Podczas mszy św. w ko-
ściele farnym o g. 12.30 ks. Roman  został 
oficjalnie wprowadzony przez ks. dziekana 
Jacka Maćkowiaka w obowiązki probosz-
cza parafii św. Jadwigi Śląskiej. Nowy pro-
boszcz u wejścia do kościoła farnego został 
powitany przez przedstawicieli Rady Dusz-

pasterskiej, a następnie w procesji prowadzonej przez ks. dziekana Jacka wprowadzony do świątyni. Ksiądz dziekan celebrował również 
wespół z ks. proboszczem oraz  ks. Mateuszem mszę św., podczas której słowo wygłosił ks. proboszcz Roman dziękując m.in. za serdeczne 
przyjęcie. 

    Po zakończonej mszy św. 
wspólnoty działające w parafii 
złożyły ks. Romanowi powitalne 
życzenia. Na zakończenie udzie-
lił on wszystkim wiernym Bło-
gosławieństwa Bożego. Jeszcze 
raz życzymy mu potrzebnych 
łask Bożych do pracy  w naszej 
parafii.

POŻEGNANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA MARKA SOBKOWIAKA

      W dniu 25 czerwca w naszej para-
fii miało miejsce pożegnanie dotych-
czasowego proboszcza księdza Mar-
ka Sobkowiaka. Ksiądz proboszcz 
naszej parafii duszpasterzował przez 
6 lat. Dekretem arcybiskupa został 
mianowany 1 lipca proboszczem              
w parafii Wniebowzięcia Matki Bo-
żej i św. Michała w Wieleniu. Podczas tej mszy różne delegacje dziękowały księdzu pro-
boszczowi za słowo wygłoszone 

w kazaniu, udzielane sakramenty, wyjazdy oraz pielgrzymki. Jak również procesje fatim-
skie, zawierzenie św. Michałowi 
Archaniołowi oraz to, że w naszej 
parafii powstała kaplica wieczy-
stej adoracji, podczas której każdy 
może na osobności porozmawiać 
z Bogiem w postaci Najświętsze-
go Sakramentu. Księdzu Marko-
wi życzymy na nowej parafii wielu 
łask Bożych oraz zdrowia. W trak-

cie mszy był obecny z nami syn naszej parafii ksiądz diakon Dominik Zwierzychowski, który przygotowuje się do sakramentu kapłaństwa.
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Boże Ciało
15 czerwca obchodziliśmy jedno                  
z najważniejszych świąt w Kościele 
katolickim. Ulicami naszego miasta 
przeszła procesja z Ciałem Jezusa, 
która zatrzymywała się przy czterech 
ołtarzach, gdzie  kapłani tradycyjnie 
odśpiewywali  Ewangelie. W tym 
dniu wspólnie modliły się wszystkie 
grodziskie parafie. Po procesji zo-
stała odprawiona na rynku msza św. 
pod przewodnictwem ks. probosz-
cza Marka Sobkowiaka. Oto relacja 
zdjęciowa z procesji i mszy św.

ZAKOŃCZENIE OKTA-
WY BOŻEGO CIAŁA

Jak co roku w ostatni dzień okta-
wy Bożego Ciała wyszliśmy z Naj-
świętszym Sakramentem na ulice 
naszego miasta, na których roz-
mieszczone są cztery ołtarze, przy 
których czytane są Ewangelie. Te 
znaki naszej wiary rozpoczęliśmy 
na mszy wieczornej, na której od-
śpiewaliśmy również nieszpory. 
Procesja rozpoczęła się po komunii 
św. Przeszliśmy ulicami: Kościelna, 
plac Świętej Anny. Ostatni ołtarz 
ustawiony został pod klasztorem, 
gdzie tradycyjnie wysłuchaliśmy 
homilii, którą wygłosił ksiądz Zbi-
gniew. Na zakończenie zostały po-
święcone kwiaty oraz zioła, które 
są symbolem ludzkiej pracy, a jed-
nocześnie utożsamiają dar Boży 
służący ludziom i wszelkim stwo-
rzeniom. Podczas święcenia ziół 
wznoszone są modlitwy o opiekę 
nad polami i o dobre zbiory.



Nr 70  Październik  20176
„PŁOMIEŃ” MIŁOSIERDZIA W KIEKRZU 
  W środę, 07.06.2017 r. a więc na 
miesiąc przed 88 rocznicą przybycia 
św. s. Faustyny do Kiekrza, członko-
wie Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia 
Bożego „Płomień” udali się do Sank-
tuarium św. s. Faustyny w Kiekrzu 
koło Poznania.
  Uczestnicy pielgrzymki do miejsca, 
w którym przed laty przez kilka tygo-
dni przebywała siostra Faustyna, mie-
li okazję wysłuchać tam niezwykle 
ciekawej prelekcji siostry Zacheuszy, 
która przypomniała biografię świę-
tej, okoliczności jej pojawienia się                           

w Kiekrzu a następnie podzieliła się 
świadectwami działania Miłosier-
dzia Bożego, którego doświadczyła                                              
w ciągu wielolet-
niej swojej po-
sługi w różnych 
Domach Zgro-
madzenia.
   Siostrom Miło-
sierdzia z Kiekrza 
dziękujemy za 
serdeczne przy-
jęcie oraz modli-
twę i zapewniamy                        

o naszym modlitewnym wsparciu 
ich wspaniałego dzieła.  Ufajmy 
Panu!

„OD MIŁOSIERDZIA DO MIŁOSIERDZIA”
Piesza Wielkopolska Pielgrzymka „Od Miłosierdzia do Miłosierdzia” z Częstochowy do Krakowa – Łagiewnik od-
była się w tym roku już po raz 15.  Przepiękna 6 dniowa trasa wiedzie przez malowniczą Jurę Krakowsko –Często-
chowską. Piękne Sanktuaria i atrakcje na trasie sprawiają, że ten, kto choć raz wybierze się na „Łagiewnicką”, jest 
zdobyty przez Miłosierdzie. Tak było m.in. z trójką członków Wspólnoty „Płomień” naszej parafii. Wielu ze 135 
tegorocznych pielgrzymów kontynuowało wędrówkę następnego dnia po dojściu pieszo na Jasną Górę. Niektórzy 
w trasie byli 17 i więcej dni. Wszyscy do Łagiewnickiej Kaplicy z grobem św. Faustyny i cudownym wizerunkiem 
Jezusa Miłosiernego doszli niezwykle szczęśliwi…

     Na pograniczu Wielkopolski i Mazowsza, wśród 
rozległych łąk i pół leży maleńka parafia Świni-
ce Warckie. Swoją sławę zawdzięcza znanej dziś 
całemu światu Apostołce Miłosierdzia Bożego, 
św. s. Faustynie Kowalskiej, która tutaj przyszła 
na świat, tutaj została ochrzczona, i tutaj przez 
szesnaście lat – połowę swego ziemskiego życia – 
wzrastała w łasce u Boga. Helenka Kowalska, która               
w zakonie otrzymała imię Maria Faustyna, przy-
szła na świat w wigilię święta Matki Bożej Często-
chowskiej, 25 sierpnia 1905 roku. Urodziła się we 
wsi Głogowiec, jako trzecie z dziesięciorga dzieci 
Stanisława i Marianny Kowalskich. Zaledwie dwa 
dni po narodzeniu, w swoim kościele parafial-
nym p.w. Św. Kazimierza w Świnicach otrzymała 
chrzest święty.

Odpust w Świnicach Warckich i Głogowcu  
–  Sanktuarium Narodzin i Chrztu św. Faustyny

Uroczystości Odpustowe rozpoczęły się w Głogowcu oddalonym od Świnic ok. 4 km, gdzie wokół domku narodzin 
Faustyny zgromadzili się liczni pielgrzymi.
Czas po mszy św. do godz. 15.00, pielgrzymi poświęcili na zwiedzanie, zakup pamiątek, posiłek oraz indywidualną 
modlitwę. O godz. 15.00 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odbyło się nabożeństwo Godziny Miło-
sierdzia.
Do Grodziska ubogaceni duchowo i pełni wrażeń pielgrzymi szczęśliwie wrócili na czas wieczornej Eucharystii.                 
W sercach dziękując dobremu miłosiernemu Bogu…
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ZAUFAJ …. 
Pielgrzymować znaczy poznawać siebie, po-
konywać swoje słabości, poznawać nowych 
ludzi, zmieniać się z dnia na dzień, ale przede 
wszystkim dojść do celu, którym jest Niebo, 
a miejscem pośrednim Jasna Góra  - Mat-
ka Boża Częstochowska czekająca na swoje 
dzieci. Dla niektórych jest to trud nie do opi-
sania, ilość kilometrów przeraża, raz słońce, 
raz deszcz, ale wszyscy mimo trudności są 
szczęśliwi, duchowo uskrzydleni. Tego nie da 
się opisać to należy przeżyć. Wiemy, że warto, 
bo tysiące poszły tą drogą i nie żałują swego 
wyboru. Szaleństwo, które temu towarzyszy 
jest Boże, zaraża innych wokół. Śpiew, tańce, 
integracja, uśmiech, czasem łzy i ból, szczę-
ście, miłość do Boga i do człowieka, wspólna 
modlitwa, Eucharystia, spotkani ludzie, go-
ścinność gospodarzy z każdym krokiem przy-
bliża nas w objęcia naszej Kochanej Matuli.
Pielgrzymujemy 11-ście dni, by paść na kola-
na przed tronem Jasnogórskiej Pani, ze łzami 
szczęścia, emocjami i uczuciami. Człowiek 
stający przed obliczem Maryi czuje Jej Mat-
czyne ramiona, które oplatają serce pielgrzy-
ma, bliskość, która porywa człowieka do 
odważnych działań w jego życiu duchowym. 
Maryja to Ktoś, przy kim czujesz się bezpiecz-
nie, jak u Mamy. Gdy spoglądasz na Jej oblicze, 
nie chcesz przestać patrzeć, nie chcesz prze-
stać słuchać i nie chcesz przestać mówić. Po-
wierzasz Matce Bożej całe swoje życie, prosisz 
przez Te dłonie święte o błogosławieństwo 
Boże i wstawiennictwo przed obliczem Boga. 
Przepraszasz, że często o Niej zapominasz, a 
Ona przecież czeka na swoje dzieci. Czeka 
kiedy z ufnością powtórzą za Nią: „Niech mi 
się stanie według słowa Twego”. 
Maryja jest opiekunką, przewodniczką, która 
prowadzi nas do Swego Syna Jezusa Chrystu-
sa, naszego Zbawiciela. Jest naszą pośrednicz-
ką między nami a Bogiem. Maryja jest jednak 
Kimś więcej. JEST MATKĄ BOGA, a dzięki 
słowom wypowiedzianym na krzyżu przez 
Jezusa : „Oto Matka twoja” stała się też naszą 
Mamą. Mamą, która jest czuła, słuchająca, 
pocieszająca, uśmiechnięta, która wstawia się 
za swoimi dziećmi, jest Mamusią kochającą. 
Ona zawsze chce naszego dobra, chce aby 
każdy dzień przybliżał nas do Jej Syna, aby był 
wyjątkowy, przepełniony miłości, radością, 
pokorą, czasem cierpliwością, gdy 
w sercu czujemy smutek, żal i ból. Nawet wte-
dy Maryja jest z nami, prosi tylko aby bezgra-

III ZAKON FRAŃCISZ-
KAŃSKI
W niedzielę 18 kwietnia 2017 roku po 
Mszy  św., o godzinie 11:00  miał miejsce 
uroczysty akt złożenia profesji wieczystej 
oraz przyjęcie do nowicjatu we Francisz-
kańskim Zakonie Świeckich. 
Uroczystości tej przewodniczył Asystent 
Ojciec Alojzy Pańczak OFM oraz prze-
łożona siostra Stefania Ruciak, w imie-
niu miejscowej Wspólnoty przedstawiła 
kandydatki. Profesję wieczystą przyjęły 
siostry: Gabriela Golczak i siostra Regina 
Johnn. Po kilkumiesięcznej obserwacji 
prośbę do nowicjatu złożyła siostra Iwo-
na Jankowska. 
Nasza Wspólnota liczy 10 osób, dawniej 
zwana Trzecim Zakonem. Jest Wspólno-
tą osób żyjących w małżeństwie lub osób 
samotnych, które pozostając 
w świecie pragną żyć duchem św. Fran-
ciszka. 
Spotykamy się w III niedzielę miesiąca. 
Opiekę duchową sprawują nad nami asy-
stenci z pierwszego zakonu. Dla naszej 
Wspólnoty obecnie jest O. Alojzy. Na co-

miesięcznych spotkaniach Ojciec wygła-
sza konferencję, uczestniczymy we Mszy 
św. Posiadamy konstytucję, statut, które 
regulują nasze struktury. Uczestniczymy 
w  nabożeństwie wynagradzającym NMP 
w pierwsze soboty miesiąca, prowadzimy 
punkt charytatywny. 
Franciszkański Zakon Świeckich został 
założony by służyć pomocą 
w realizacji doskonałości chrześcijańskiej 
oraz Kościołowi w działalności uświęca-
nia wszystkich ludzi. Założycielem był 
św. Franciszek z Asyżu, który od wieków 
inspiruje i pociąga za sobą naśladowców 
z całego świata kierując ich życie ku bogu. 
Franciszkański sposób życia nakreślony 
przez św. Franciszka jest aktualny 
w obecnych czasach, a można nawet 
stwierdzić, że jest szczególnie potrzebny 
we świecie wstrząsanym wojnami i terro-
ryzmem by nieść pokój i dobro. 

Siostra 

Serdecznie zapraszamy nowe osoby do 
Wspólnoty, które są zafascynowane ży-
ciem św. Franciszka. 

nicznie Jej zaufać. Ona obiecuje, że nas nie 
zostawi. Dlatego nie bój się zawierzyć Maryi. 
Ona płacze gdy tobie dzieje się krzywda, gdy 
się odwracasz od Pana Jezusa, gdy udajesz, że 
Go nie znasz. Maryja to Twoja Mama, to na-
jukochańsza Mamusia na całym świecie. Po-
zwól Jej Synowi działać. ZAUFAJ, a w Twoim 
życiu będą dziać się cuda!
    Dorota
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dnia mają osiem lekcji, pomiędzy który-
mi – zależnie od szkoły – tylko jedną lub 
dwie przerwy. Przedmioty podobne jak  
w Polsce, choć podzielone w trochę inny 
sposób. Do tego przedmiot, którym po 
polsku nazwalibyśmy „Wychowaniem 
patriotycznym” (oczywiście w arabskich 
szkołach jest to patriotyzm wobec Pale-
styny, nie Izraela) i języki obce. W każ-
dej szkole jest to angielski i hebrajski, 
a do tego – zależnie od placów-
ki – włoski, francuski lub hiszpański. 
Niestety, jeśli chodzi o szkoły nie mamy 
tu zbyt wielkiego wyboru. W Izraelu 
mamy dwa typy szkół publicznych. 
W hebrajskojęzycznych szkołach dzie-
ci wychowywane są w duchu judaizmu, 
a w arabskich szkołach – w duchu isla-
mu. Aby więc nasze dzieci mogły być 
wychowywane jako chrześcijanie cho-
dzą do szkół prowadzonych przez zgro-
madzenia zakonne. Niestety, w Izraelu 
takie szkoły mogą być jedynie prywatne,  
a więc płatne. Opłacenie szkoły, ksią-
żek i mundurków szkolnych pochłania 
ogromne pieniądze w budżecie nasze-
go domu. Z zazdrością więc myślimy                                                                                              
o polskich dzieciach, które mogą uczyć się 
o Jezusie Chrystusie w szkołach publicz-
nych. Dzieci tutaj takiego szczęścia nie 
mają. 
                             s. Małgorzata Kobierska

Nasza wędrówka wiedzie do trzech szkół. 
W Jerozolimie dziewczynki i chłopcy 
uczęszczają do osobnych szkół. Odpro-
wadzamy więc najpierw nasze najstarsze 
dziewczynki do Our Lady of Pilar School. 
To szkoła prowadzona przez hiszpańskie 

siostry. Następnie udajemy się do dużego 
budynku szkoły Terra Sancta, prowadzo-
nej przez ojców franciszkanów. Obszerny 
dziedziniec powoli zapełnia się chłopca-
mi. Wszyscy w szkolnych mundurkach 
z logo szkoły. Nasi chłopcy wędrują do 
swojej klasy lub bawią się na boisku, 
oczekując na dzwonek, ogłaszający roz-
poczęcie lekcji. Przez szkolny korytarz 
przechodzimy na drugą stronę budynku 
do części przedszkolnej. Tutaj nasz naj-
młodszy chłopiec, Josehp wbiega rado-

śnie na plac zabaw. Pierwsze dni nie były 
tak radosne. W Jerozolimie rozpoczę-
liśmy rok szkolny w połowie sierpnia, 
więc dzieci mają już pierwszy miesiąc 

za sobą. Teraz więc Joseph bez proble-
mu zostaje w przedszkolu. Jeszcze tylko 
krótkie pożegnanie i możemy ruszać da-
lej. Ciasnymi, krętymi uliczkami  Stare-
go Miasta docieramy do trzeciej szkoły 
– Mar Jospeh, prowadzonej przez siostry 
józefitki. Tutaj odprowadzamy nasze 
najmłodsze dziewczynki. Wchodzimy na 
kolorowy dziedziniec, na którym bawi 
się już wiele dziewczynek w charakte-
rystycznych czerwonych sukienkach 
w kratkę. Do naszych czwartoklasistek 
szybko podbiegają koleżanki, porywa-
jąc je do zabawy. Dalej wędrują już tyl-
ko dwie najmłodsze – Abigail i Kendel. 
Wchodzimy do przedszkola. Dziewczyn-
ki witają się ze swoimi nauczycielkami. 
Buziak na pożegnanie i zapewnienie, że 
po nie przyjdziemy. Dziewczynki z tro-
chę niewyraźną miną zostają w swoich 
salach, ale wiem, że za chwilę zaczną się 
bawić   i spędzą tu radosne chwile na za-
bawie i nauce. Dla nich jest to podwójna 
nauka. Ponieważ obydwie dziewczyn-
ki pochodzą z Erytrei, a od urodzenia 
mieszkają w Tel Avivie, posługują się 
przede wszystkim językiem hebrajskim 
oraz angielskim. Wszystkie szkoły, do 
których uczęszczają nasze dzieci to szkoły 
arabskie. Dzieci muszą więc jak najlepiej 
opanować ten język, gdyż nim posługują 
się na wszystkich szczeblach swojej edu-
kacji. Wychodząc ze szkoły przyglądam 
się jeszcze dziewczynkom, ustawiającym 
się już na dziedzińcu szkolnym, rzędami 
według klas. Każdy dzień rozpoczyna 
się tutaj w ten sposób, wspólną modli-
twą. Następnie przy dźwiękach, płynącej                                                                                      
z głośników muzyki, dziewczynki po ko-
lei rozchodzą się do swoich klas. Każdego 

ZIEMIA ŚWIĘTA

1.Gdy się przestraszy w kulke się chowa i już nie straszna mu żadna osoba.
2.Raz w roku drzewa je zrzucają i w śnieg się przebierają
3.Po wakacjach nauka nas woła-miejsce gdzie się udajemy to.....
4.Czasem wystawia swoje rogi po to co my dajemy na pierogi.
5.Po szybach rytmicznie stuka,miejsc na kałuże szuka.
6.Nic nie robi cały dzień taki człowiek to....
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HAGIA MARIA SION
Są takie miejsca na Ziemi, do których pragniemy powra-
cać. Wywołują one w nas piękne i wzniosłe wspomnie-
nia. Dla mnie takim miejscem jest bazylika w Jerozoli-
mie. Nie znajduje się ona w centrum, nie mieści się nawet 
w obrębie murów otaczających to miasto, lecz wznosi się 
na górze, którą widać z odległości kilku kilometrów. Tak, 
mowa o górze Syjon   i świątyni Hagia Maria Sion (Bazy-
lika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny). Na tym wzgó-
rzu Jezus odprawił Ostatnią Wieczerzę, a także Matka 
Boża z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Bazylika na 
planie rotundy znajduje się w pobliżu Wieczernika. Dla-
czego jest mi tak bliska? Ponieważ jest to miejsce gdzie 
od pierwszych wieków chrześcijanie wspominają i świę-
tują uroczyście Wniebowzięcie NMP. 
Po wejściu do bazyliki widzę nad ołtarzem przepiękną 
mozaikę Matki Bożej trzymającej na ręce dzieciątko Je-
zus. Gdy spoglądam Jej w oczy napawam się pokojem    
i radością. Pojawiający się delikatny uśmiech na ustach 
sprawia, że w głębi serca mogę  całkowicie powierzyć się 
Maryi. Idę dookoła bazyliki i spoglądam na liczne ołtarze 
poświęcone świętym: św. Willibaldowi (angielski bene-
dyktyn, który odwiedził Ziemię Świętą w 724 r.), Trzem 
Królom, św. Józefowi (ściany tej kaplicy pokryte są me-
dalionami z wizerunkami królów Judy jako przodkami Jezusa) i św. Janowi Chrzcicielowi. Kaplice te zostały ufundowane przez wiernych 
z różnych krajów. Lecz gdy schodzę do dolnego kościoła zapiera mi dech w piersi. W centrum rotundy znajduje się przepiękny sarkofag 
poświęcony Matce Bożej. Wokół znajdują się wizerunki Naszej Matki, wśród nich znajduje się Mozaika Matki Bożej Częstochowskiej. 
To miejsce jest czymś więcej niż tylko murami, arcydziełem, sztuką. To miejsce jest święte. Panująca tam cisza sprzyja czy-
taniu Pisma Świętego, które nabiera nowego znaczenia, realności  i urzeczywistnienia. Maryja jest tak bliska, jakby na wycią-
gnięcie ręki. Hagia Maria Sion to miejsce, w którym można wykrzyczeć: Dla Maryi żyj bez granic! Uczuć, które towarzyszą 
człowiekowi, gdy tam jest są nie do opisania. Trzeba to samemu doświadczyć. Ja czułam się tam jakbym fruwała, czas stawał 
w miejscu, a chwila z Maryją mogła trwać w nieskończoność. Mimo częstych spacerów na Syjon, to ciągle było mi mało. Łza kręciła się 
w oku gdy trzeba było się pożegnać. Maryja to nasza Mama, która chce dla każdego z nas wszystkiego co dobre. Kocha nas i nigdy nie 
zostawi. Z Nią  i dla Niej można wszystko.

Dorota Cyrulewska
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       W tym roku grodziskie Liceum obchodzi-
ło  uroczyście  90-lecie istnienia. 
W historii tej uczelni jest także piękne wyda-
rzenie ofiarowania całej szkoły i społeczności 
szkolnej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 
Można jedynie ubolewać, że ten wyjątkowy 
akt, który poprzedził ofiarowanie całego mia-
sta w grudniu 1937 roku, jest dzisiaj zupełnie 
przemilczany i zapomniany.  
         W 1927 roku grodziska Rada Miejska 
rozwiązała dotychczasową Szkołę Wy-
działową i jednocześnie powołała  Gim-
nazjum Humanistyczne, które  w czerwcu                                               
1929 roku otrzymało prawa gimnazjum pań-
stwowego. Pierwszym dyrektorem szkoły zo-
stał Włodzimierz Godziszewski.  Swoją funk-
cje piastował przez kilkanaście miesięcy i już 
w  1928 roku zastąpił go tymczasowo ksiądz  

proboszcz  Stefan Kruszka, do czasu wyboru 
nowego dyrektora. Kolejnym dyrektorem 
Gimnazjum został Henryk Kiełmiński, który 
pełnił tę funkcje w latach 1928-1931.
 Wpływy księdza proboszcza Stefana Krusz-
ki na grodziskie Gimnazjum były ogromne. 
To z jego inicjatywy rozpoczęto zbiórkę  
pieniędzy na zakup figury Pana Jezusa, któ-
rą zamierzano umieścić w gmachu szkoły. 
26 stycznia 1930 roku , dzięki ofiarności  ca-
łej społeczności gimnazjalnej,  została uro-
czyście poświęcona figura Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, która stała się symbolem 
szkoły. Podczas uroczystości poświęcenia 
ksiądz prefekt  Stefan Jaskólski powiedział:
         „ Wspomnieć należy również o tych funda-
mentalnych cnotach jak: pracowitość, posłuszeń-
stwo, czystość ducha, które winny zdobyć każde 
serce ucznia,  a które swój początek mają w Naj-
świętszym Sercu Jezusa”
        Kolejnym krokiem miało być ofiarowanie  
całego Gimnazjum, młodzieży szkolnej 
i grona pedagogicznego pod opiekę Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, o co  bardzo 
zabiegał ksiądz  Stefan Kruszka i ówczesny 
prefekt ksiądz Stanisław Poczta. Aktu za-
wierzenia dokonano uroczyście 19 czerwca 
1936 roku. „Orędownik” zanotował:
„Niechaj głośnym echem odbije się piękny czyn 
młodzieży naszej- niechaj rozbrzmiewa po całej 

Polsce i na cały świat okrzyk: Niech Żyje Chry-
stus Król- Królowa Polski- Ojczyzna”.
       W czasie okupacji hitlerowskiej gim-
nazjum zostało zlikwidowane, a budynek 
szkoły pełnił różne funkcje wojskowe, 
w tym również koszarowe. Zniszczeniu ule-
gło całe wyposażenie, choć wiele  cennych 
przyborów szkolnych i zasobów bibliotecz-
nych udało się jeszcze ukryć we wrześniu 
1939 roku. Prawdopodobnie ukryto także 
figurę Pana Jezusa. 
Jej losy nie są znane, ale z dużym prawdo-

podobieństwem można przyjąć, że jest to 
ta sama figura, która znajduje się obecnie w 
kościele farnym, przy jednym z bocznych oł-
tarzy.  
          Po 1945 roku nie mogła już oficjalnie 
wrócić do Liceum i prawdopodobnie zo-
stała przechowana przez księdza Czesława 

Tuszyńskiego, który podobnie jak jego po-
przednik ksiądz Stefan Kruszka był wielkim 
czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w naszym mieście. To prawdopodobnie nie 
był  przypadek , że  w 1960 roku były kościół 
ewangelicki w Grodzisku został poświęcony 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

                                                                                   

Grodziskie Liceum ofiarowane Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
- historia zupełnie zapomniana

                                        Dariusz 
Matuszewski

Na zdjęciach: Gmach grodziskiego liceum w latach 60-ych 
XX wieku.  Ksiądz prefekt Stanisław Poczta - inicjator 
ofiarowania grodziskiego Gimnazjum Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. 
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Czy choroba jest karą za grzechy?
      Wielokrotnie miałem okazję usłyszeć takie 
pytanie od chorych, czy od rodziny chorego. 
Choroba, kalectwo to nie kara za grzechy. 
Bóg nie jest Mścicielem, który traktuje czło-
wieka jak królika doświadczalnego. Bóg jest 
Miłością! Kocha nas i pragnie naszego dobra. 
Przecież jesteśmy stworzeni „na Jego obraz              
i podobieństwo”. Bóg jest naszym lekarzem. 
Ojcowską troską dba o chorych i każdy jest 
bliski Jego Sercu. Najbardziej potwierdził to 
w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus wziął na 

DZIEŃ SKUPIE-
NIA NADZWYCZAJ-
NYCH SZFARZY 
06.06.2017
Dzisiaj na mszy wieczornej w Gro-
dziskiej Farze odbył się dzień sku-
pienia Nadzwyczajnych Szafarzy                                               
z Grodziska Wlkp., Opalenicy, No-
wego Tomyśla i Wolsztyna. W tym 
spotkaniu uczestniczyło 90 szafarzy z 
tych miejscowości. Zebrali się oni na 

KRONIKA  PARAFIALNA 
Odeszli do Pana:
31. Czesława STACHOWIAK
32. Zenon JABŁOŃSKI 
33.Helena BOROWIAK 
34. Marek JURAŚ
35. Marianna SŁOCIŃSKA 
36. Jarosław NAJDEK
37.Wojciech FIZYCZAK 
38. Wiesław HRYNIAK 
39. Jacek DERKOWSKI
40. Adam KLIMASZYK 
41. Kazimierz MATYSIAK 
42. Wanda ARMATA

siebie słabości i nosi nasze choroby. Choroba 
jest fizycznym złem, brakiem zdrowia. 
      Tak to prawda, że niesie ze sobą ból i cier-
pienie. Jednak jestem pewien – gdy zapewni-
my odpowiednią troskę chorym, kalekom to 
odczują prawdziwą miłość i szacunek. Czę-
sto należy powtarzać, że są bardzo potrzeb-
ni Wspólnotom i światu, który na nich liczy.                   
A człowiek zdrowy nie może czuć się lepszy 
od nich ponieważ to ja jutro mogę zachoro-
wać i to ja będę potrzebował opieki i miłości.   
Przed chorobą  trzeba być bardzo pokornym. 
    W imieniu chorych, cierpiących, samot-
nych proszę o modlitwę ale też ogromny sza-
cunek i zainteresowanie. A jeżeli macie tylko 

możliwość to proszę o pomoc w opiece nad 
nimi. Wielu przypadkach wystarczy tylko 
zwykła nasza obecność. 
                                                             Ks. Zbyszek 

mszy wieczornej, której przewodni-
czył ksiądz opiekun. Na zakończenie 
mszy przy wystawionym Najświęt-
szym Sakramencie odmówili nabo-
żeństwo czerwcowe. Po tym nabożeń-
stwie przejechali do „PROMESSY”, 
gdzie przy kawie oraz ciastku otrzy-
mali legitymacje, które zostały 
im przedłużone oraz pożegnali swo-
jego opiekuna, który udaje się na pa-
rafię jako proboszcz.
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Przebieranie ryżu
Łeb kury na obiad

Głód to nieko-
niecznie brak 
jedzenia, lecz 
często niedoży-
wienie, posiłek 
pozbawiony wi-
tamin i wartości 
o d ż y w c z y c h , 
każdego dnia 
taki sam. Głód 
na świecie nie 

jest czymś nowym.  Kiedyś wyczytałam, że  zjadamy codziennie tyle, ile  
w tym samym czasie je siedmiu Afrykańczyków.  Ludność  Czarnej 
Afryki cierpi głód i umiera w swoich niepodległych krajach, gdyż są 
one zadłużone. Wszechobecna jest korupcja. Tanzania jest krajem 
bogatym w złoża, parki narodowe, szczyt Kilimandżaro, ma dostęp 
do Oceanu Indyjskiego, Jeziora Wiktorii, a mimo to pozostaje wciąż 
jednym z najbiedniejszych krajów wschodniej części kontynentu. 
Główną przyczyną takiej sytuacji jest  brak wykształcenia i możliwości 
rozwoju. Biedny bo niewykształcony, niewykształcony bo biedny. Tu 
kobiety wraz z dziećmi każdego ranka przynoszą 
w baniakach i wiadrach wodę, rozpalają ognisko 
i zaczynają swoją mozolną walkę o przetrwanie.
        Jedzenie w języku suahili to chakula.  Podsta-
wę  posiłku w Tanzanii stanowi ugali i ryż. Ugali to 
rodzaj kaszy zrobionej z grubej mąki wytwarzanej          
z kassawy. Konsystencją przypomina kaszę mannę, 
jednak jest o wiele gęstsze i twardsze, gotuje się je 
w wodzie bez dodatku  przypraw. Często pod-
czas gotowania dodaje się do niego małe, suszone                                                
w słońcu  rybki z Jeziora Wiktorii tzw. dagaa.  Samo 
ugali pozostaje bez smaku dlatego  mchicha  nazywa-
na przydrożną trawą, odpowiednio przyprawiona 
swoim szpinakowym smakiem jako dodatek nada-
je potrawie wyrazistości. Codziennością jest także 
bardzo smaczna, ale przede wszystkim pożywna 
czerwona fasola maharage. Smakiem przypomi-
na dostępną w Polsce czerwoną fasolę w puszce. 
Najważniejsze w tym jedzeniu jest to, że taki posiłek zapycha żołądek na 
wiele godzin i daje człowiekowi niezbędnej energii. Czasem gdy budzi 
się we mnie tęsknota za Tanzanią przyrządzam sobie ją na obiad wraz                                                  
z ryżem według miejscowego przepisu. Ryż ma ważne miejsce w tan-
zańskiej kuchni. Jego smaku nie da się porównać do tego dostępnego 
u nas. Smakuje wyśmienicie, choć nie zdajemy sobie sprawy ile czasu 
należy poświęcić na jego przygotowanie. My kupujemy gotowy ryż                                                                    
w paczce za parę złotych, lecz nie zastanawiamy się, że poza uprawą                                                                                                                     
i zbiorem przed ugotowaniem trzeba ręcznie wybrać   z niego wszelkie 
drobne zanieczyszczenia, kamyki i niełuskane ziarenka. Przebierając ryż 
kobiety podrzucają go w okrągłych, płaskich naczyniach uplecionych 
z trzciny lub liści palmowych. Potem ryż trzeba przepłukać. Następnie 
do garnka, w którym będzie gotowany wlewa się olej, smaży cebulę i do-

piero na to wrzuca się 
ryż, trochę podsmaża,  
zalewa wodą   i przy-
krywa. Przygotowa-
ny w taki sposób jest 
pyszny, niezapomnia-
ny  w smaku. Nie ma 
takiego w Polsce… 
Na  obiad  rzadko jest 
coś więcej. Ich kuch-
nia jest uboga jak oni 
sami. Mimo tej monotonii w codziennym menu są takie uroczystości i wy-
darzenia w życiu Tanzańczyków, podczas których mięso jest obowiązkowe. 
Tym wydarzeniem są narodziny dziecka, ślub, czy pogrzeb.  Kozina, woło-
wina, czy drób pieczone w ognisku bardzo dobrze smakują. Piecze i zjada  
się wszystko, niczego się nie marnuje. Mnie osobiście bardzo smakowało 
mięso z kozy, natomiast krowy są chude, żylaste i takie też było ich mięso, 
nie do przeżucia. Ugotowane bez oczyszczania i okrawania. Jedząc wątrób-
kę  wołową natrafiłam między zębami na żyły… i musiałam z uśmiechem 
na ustach dokończyć dzielnie posiłek, gdyż przyglądali mi się gospodarze 

i miejscowi ludzie. Nie zrozumieliby, że można nie 
móc przełknąć jedzenia. Podobnie jest z drobiem, 
gotuje się całą kurę razem z łbem i  nogami wraz                
z pazurkami. Proszę przyjrzeć się  na załączonej foto-
grafii,  jak  jedzenie spogląda na mnie z naczynia (łeb 
kury z grzebieniem, oczami i dziobem, obok widać 
też trawę, przyrządzoną jak szpinak).  
       Afryka kojarzy się ze smacznymi, egzotycznymi 
owocami.  Rosną liczne gatunki bananów, których 
nie można dostać w naszych sklepach.  Mandarynki, 
pomarańcze, ananasy, avocado, papaje, mango, liczi              
i inne wspaniałe owoce, których nazw nie znam. 
Ale podobnie jak nie każdy z nas mieszka w domku                         
z własnym sadem, tak i tam  w Tanzanii nie przy każ-
dej chacie rośnie drzewo, nie wszędzie jest urodzajna 
ziemia, która wyda  plon, który ochroni przed gło-
dem. Niedawno na jednym z blogów przeczytałam 
słowa: „Taka sama krew, takie same tkanki i narządy, 

ale tak różne pragnienia. Dla Ciebie marzeniem jest kupić nowy samochód, 
dla nich dostać mały kubek wody (…) Masz co jeść? Masz się w co ubrać? 
Zobacz, jak szczęśliwy jesteś”.  Jesteś?  W pojedynkę nie zmienimy świata, 
ale liczy się każdy gest: zakręcaj wodę, nie wyrzucaj jedzenia, dziel się. Lu-
dzie, których spotkałam po drugiej stronie równika, choć ubodzy dzielili 
się gościnnością i otwartością. Sami niewiele posiadając dawali to co mieli.                           
A mieli w sobie radość z codziennego, dobrze przeżytego dnia i nadzieję na 
to co przyniesie najbliższy czas. Nie szczędzili nam przybyszom uważności   
i uśmiechu, który jest małą rzeczą, ale rozpoczynającą każdą relację z drugim 
człowiekiem. Życie w Tanzanii jest: biedne, bez perspektyw, bez przyszłości, 
chore, głodne, cierpiące, samotne, zacofane, spragnione, ale zawsze życie…
      Marzena

BO BYŁEM GŁODNY…

Kuchnia

NASZA TANZANIA


