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Informator parafialny 
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 
Narzeczeni: 
Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński proszeni 
są o kontakt z księdzem po niedzielnych mszach św. nie później niż dwa 
miesiące przed planowaną datą ślubu 
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  prowadzona 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!

 

WYDARZYŁO SIĘ… KARTKA Z KALENDARZA

          1.                   Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej
               2.                   Rekolekcje Liceum Ogólnokształcącego
Od poniedziałku 13.03 do środy 14.03 społeczność Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku 
Wlkp. przeżywała rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je 
ksiądz Zdzisław Pietraszewski. Przez trzy dni o godzinie 12 
młodzież w kościele poklasztornym wysłuchiwała nauk reko-
lekcjonisty, który uczył, że idąc przez życie z modlitwą pasyjną 
i maryjną wyrośnie się na ludzi wielkiego serca. Pierwszy dzień 
poświęcono na modlitwę różańcową, drugi zaś na drogę krzy-
żową. W środę była możliwość przystąpienia do sakramentu po-
kuty, następnie odbyła się msza święta z nauką z udziałem całej 
szkoły.
                3. Ziemia Święta 
W dniach 10-17 lutego 2018 r. 32 osobowa grupa pielgrzymów 
udała się do Ziemi Świętej. Przewodnikiem duchowym z naszej 
parafii był ks. Mateusz Ryba.
                4. Imieniny ks. Zbigniewa
W sobotę 17 marca imieniny obchodził ks. Zbigniew. Na wie-
czornej mszy św. koncelebrowanej jedną z intencji była prośba 
o potrzebne łaski Jezusa Miłosiernego dla naszego solenizanta, 
który też celebrował wieczorną liturgię.
                5. Wielki tydzień
                6. WIELKI CZWARTEK – Dzień ustanowie-
nia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa
                7. WIELKI PIĄTEK – Dzień Męki i Śmierci 
Pana Jezusa
                8. WIELKANOC
                9. Niedziela Miłosierdzia Bożego
8 kwietnia w kościele farnym świętowaliśmy Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego.
              10. „MARGARETKA” pierwsze ogólnopolskie 
spotkanie apostolatu „Margaretka”, wspólnot i osób modlących 
się za kapłanów
               11. 15 LAT posługi kapłańskiej 
                                         ojca Macieja Brauna
Wieczorna msza św. w czwartek 10 maja 2018 r. celebrowana           
w kościele farnym przez o. Macieja Brauna była pożegnalną 
przed jego kolejnym wyjazdem misyjnym do Tanzanii po urlo-
pie w kraju. O. Maciej dziękował Bogu podczas Najświętszej 
Liturgii za 15 lat posługi kapłańsko - misyjnej mijającej w tym 
właśnie dniu.
                12. Rocznica Święceń Kapłańskich
15 maja br. był dniem spotkania w kościele farnym w Grodzisku 
Wlkp. kapłanów świętujących kolejną rocznicę swoich święceń. 
Dlaczego w naszej parafii? Dlatego, że jednym z Jubilatów był 
wikariusz posługujący w parafii św. Jadwigi Śląskiej  w Grodzisku 
Wlkp., a zarazem Redaktor Naczelny gazetki parafialnej „Gro-
dziszczanin Farny” –  Ksiądz Mateusz Ryba.
                 13. Prymicja - w niedzielę 3 czerwca o godz. 
12.30 w kościele farnym w Grodzisku Wlkp. syn naszej parafii 
o. Dominik Zwierzychowski przewodniczył mszy św., która była 
jego mszą św. prymicyjną. 

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 przedchrzcielna 1 środa 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

Narzeczeni:
Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński proszeni są                         
o kontakt z księdzem po niedzielnych mszach św. nie później niż dwa miesiące 
przed planowaną datą ślubu

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  prowadzona
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!
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Wywiad z p. Markiem Wojciechowskim 
– kościelnym

1. Od kiedy pełni Pan funkcję kościelnego w naszej parafii i jak 
to się stało?
Moje powołanie rozpoczęło się w 1977 roku, wtedy to zostałem 
ministrantem i kościelnym w kaplicy w Słocinie. W czasie mojego 
pobytu w wojsku miałem przerwę. Gdy tylko otrzymywałem prze-
pustkę np. na święta Bożego Narodzenia (aby przywieźć opłatki 
do jednostki wojskowej) to służyłem przy ołtarzu w każdej wolnej 
chwili. W 1987 roku ożeniłem się i zamieszkałem w Ptaszkowie. 
Ówczesny proboszcz parafii farnej ks. Radosław Nowicki i wika-

riusz ks. Jacek Markowski poprosili mnie abym pomógł Panu Sylwestrowi Sztul w pełnieniu funkcji 
kościelnego. Na początku tylko podczas wieczornych Mszy Św. i przy bardziej wymagających pracach. 
W 1992 roku powróciłem z rodziną do Grodziska. Wtedy odwiedzili mnie ks. Henryk Nowak, p. Syl-
wester Sztul i p. Zenon Gabliczak (miał wtedy złamaną nogę). Ksiądz Proboszcz poprosił mnie wtedy, 
czy nie zostałbym kościelnym. Ja się zgodziłem i od tego momentu rozpoczęła się moja służba do dnia 
dzisiejszego.
2. Od kogo pobierał Pan nauki?
Pierwsze nauki otrzymałem od śp. Piotra Majcherka, a następnie uczyłem się od Henryka Ławniczaka – 
to jest 1976 rok (jako kościelny służyłem do dwóch Mszy Św. 9:45 i 12:30 – byłem na służbie wtedy sam).
3. Dlaczego został Pan kościelnym?
Od 1973 roku byłem ministrantem i już wtedy wzrastało we mnie powołanie do bycia również kościelnym.
4. Co należy do Pana obowiązków?
Do podstawowych obowiązków kościelnego należy otwieranie i zamykanie kościoła, przygotowywanie 
naczyń i szat liturgicznych do mszy. Jednak to nie wszystko. Muszę dbać o porządek w kościele, zapalać 
świece przed mszą, przygotowywać księgi, zbierać ofiarę, przygotować kościół na ślub nowożeńców. 
Oprócz czystości w kościele dbam również o teren przykościelny. Więcej pracy i obowiązków jest przed 
zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy bądź Bożego Narodzenia. Pomoc w przygotowaniu Bożego 
Grobu jak i żłóbka pochłania wiele czasu i obowiązków. A także świętami wymagającymi ode mnie wię-
cej pracy jest Uroczystość Bożego Ciała (przygotowanie trzeciego ołtarza i tego na rynku) i zakończenie 
jej oktawy, a także Wszystkich Świętych (pomoc w organizacji Mszy Św. na cmentarzu). I wiele, wiele 
innych.
5. Jakie było najbardziej niespodziewane lub śmieszne wydarzenie w pańskiej pracy ?
Bardzo dużo jest sytuacji niespodziewanych. Nie sposób wszystkie zapamiętać i opisać. Pamiętam spo-
tkanie  Caritasu, na którym powierzono mi zadanie zorganizowania placka do kawy.  W skrócie można 
powiedzieć, że jestem do dyspozycji do każdego zadania, w każdym czasie. 
6. Jaki jest Pana ulubione zajęcie jako kościelny?
Służba przy ołtarzu. Najczęściej podczas porannych Mszy Św.
7. Czy uważa Pan, że parafia może funkcjonować bez kościelnego?
Może i by mogła, ale ja się cieszę, że nie jestem sam. Mam pomocników, moich dwóch synów: Przemka 
i Jonasza. Gdy czasem trzeba być w dwóch miejscach na raz to wiem, że mogę na nich liczyć.
8. Co lubi Pan robić w swoim wolnym czasie?
Bardzo lubię wędkować.

Życzę Panu w imieniu całej redakcji wszystkiego co dobre i Boże dla dalszej Pana posługi w naszym kościele.                    
Samych sukcesów na polu zawodowym i prywatnym. Dziękuję za Pana służbę.

Dorota Cyrulewska
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W niedzielę 3 czerwca o godz. 12.30 w kościele farnym w Grodzisku 
Wlkp. syn naszej parafii o. Dominik Zwierzychowski przewodniczył mszy św., 
która była jego mszą św. prymicyjną. W liturgii uczestniczyło liczne gro-
no: Diakon, Bracia i Ojcowie Oblaci, uczestniczyli ks. Dawid Bendowski, 
ks. Krzysztof Szczepański, ks. kan. Władysław Łapawa z Proboszczem 
Romanem Gajewskim oraz wikariuszami Mateuszem Rybą i Zbigniewem 
Siminiakiem z parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej, a także najbliższa rodzina 
prymicjanta. O. Dominik Zwierzychowski przyjął Święcenia Kapłańskie 26 
maja 2018r. w Obrze. Piękne słowo w czasie mszy św. wygłosił oblat o. Wie-
sław. Spotkało się ono z doskonałym przyjęciem wśród wiernych. Oprawa 
muzyczna jak zawsze niezawodnego Pana Pawła ubogacona była przez 
występ chóru mieszanego. Na koniec liturgii Prymicjant Dominik udzielił 
Papieskiego Błogosławieństwa najpierw zebranym kapłanom, diakonowi, 
następnie rodzicom i pozostałym wiernym. Warto dodać, że błogosławień-
stwo to po spełnieniu zwyczajnych warunków (Komunia św. i modlitwa 
w intencji Papieża Franciszka) może owocować darem odpustu zupełnego.

PRYMICJA

W niedzielę 20 maja, o godzinie 17:00, z okazji uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego, w kościele pw. Ducha Świętego 
w naszym mieście odbyła się msza odpustowa. Przewodni-
czył jej ksiądz wikariusz Artur Kosior, który wygłosił także 
kazanie. Był to pierwszy od dawna odpust w tym pięknym, 
posiadającym niezwykły klimat kościółku, który dodatkowo 
był Inauguracją spotkań wtorkowych Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Grodziskiej, odbywających się w tym niezwykłym 
miejscu. Do końca listopada – z przerwą wakacyjną w lipcu 
i sierpniu w kościele przy ulicy Rakoniewickiej odbywać się 
będą wieczorne msze święte, a po nich miejsce będą miały 
spotkania historyczne, prowadzone przez członków z Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej, będące świetną oka-
zją do pogłębienia swojej wiedzy m. in. w tematyce miej-
scowej historii, dlatego już dziś serdecznie zapraszamy na 
kolejną mszę świętą i spotkanie.

ODPUST DUCHA ŚWIĘTEGO

Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co będzie.... - słowa dra-
matu brzmią jak memento do miejsca i atmosfery 10 Nocy Muzeów. 
Nocy, w której magia dramatu A. Mickiewicza Dziady część II mieszała 
się z tajemniczą aurą kościoła Ducha Świętego i jego otoczenia. Team Ar-
lekin z panią Hanną Mańkowską, która 10 lat temu zapoczątkowała gro-
dziskie noce muzeów w teatralnej oprawie, dostarczył niespotykanych 
emocji i wrażeń, aż ciarki przechodziły widzów!!! Piękne, aż człowieka 
porusza głęboko - rzekł wychodzący widz, a gromkie oklaski publiczno-
ści były największą nagrodą dla młodych aktorów. Widowisko poprze-
dził referat grodziskiego regionalisty, Sebastiana Skrzypczaka, dotyczący 
historii drewnianej świątyni.

DZIADY

(https://www.facebook.com/TowarzystwoMilosnikowZiemiGrodziskiej/)
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Sherehe ya Mwili na Damu ya Yesu Kristo!
Powyższy tytuł może niewie-
le wam powie, gdyż jest on                          
w języku suahili. Tak czy ina-
czej chodzi tu o Uroczystość 
Przenajświętszej Ciała i Krwi 
Jezusa Chrystusa czyli Boże 
Ciało. Wielu przy różnych oka-
zjach zapytuje mnie, jak to u nas 
w Tanzanii wygląda. Odpo-
wiedź jest prosta, wręcz narzu-
cająca się automatycznie, nie ma 
wielkich różnić. Podobnie jak                                                                                            
w Polsce czy w Grodzisku jest 
procesja do czterech ołtarzy, 
przed procesją Uroczysta Eucha-
rystia. Jedna różnica, która się 
nasuwa to dzieci sypiące kwiatki. 
Otóż dzieciaki nie sypią kwiat-
ków na ziemię, ale na znak sy-
gnał obracają się i wypowiadają 
słowa „Dziękujemy ci Panie Jezu, 
że nas zbawiłeś w Swojej Eucha-
rystii”, po czym rzucają kwiatki                                                                             
w stronę Najświętszego Sakra-
mentu. Procesje wiedzie przez 
nasze wioskowe i dziurawe dro-
gi. To podobnie jak w życiu, Jezus 
chce być obecny na wszystkich 
naszych drogach. Zaprośmy Go 
dziś na nowo, niech nas prowa-
dzi, błogosławi i strzeże. 

o. Maciej Braun CR

Grodzisk - Boże Ciało
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15 LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ OJCA MACIEJA BRAUNA

Wieczorna msza św. w czwartek 10 maja 
2018 r. celebrowana w kościele farnym 
przez o. Macieja Brauna była pożegnalną 
przed jego kolejnym wyjazdem misyjnym 
do Tanzanii po krótkim pobycie w kraju. 
Dziękował też o. Maciej Bogu podczas 
Najświętszej Liturgii za 15 lat posługi ka-
płańsko-misyjnej mijającej w tym właśnie 
dniu. Przybyli kapłani, a także zebra-
ni wierni modlitwą i pieśnią dziękowali                                                                                      
i prosili Pana o potrzebne łaski na dalszej 
misyjnej drodze  dla „Perły grodziskiej 
Ziemi i Perły Kapłaństwa!” -  jak Go okre-
ślono w jednej z laudacji po zakończo-
nej mszy św. Życzenia Jubilatowi złożyli 
przedstawiciele Wspólnot działających                  
w naszej parafii - również Wspólnoty 
„Płomień”. Należy też podkreślić piękną 
oprawę wokalno-muzyczną podczas liturgii w wykonaniu trzyosobowej grupy pod wodzą Pana Mirosława Mądrego, 
która ubogaciła przeżywanie mszy świętej.
Na zakończenie tej krótkiej informacji sięgnijmy  raz jeszcze do treści życzeń przywołanej wcześniej laudacji:
„OJCZE MACIEJU… – niech nasz miłosierny Pan - Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, zawsze szczodrze Ci błogosławi 
w Twojej kapłańskiej i misyjnej posłudze, niech będzie źródłem Twojej radości, spełnienia i uświęcenia, a Maryja – 
Matka Miłosierdzia i Matka wszystkich kapłanów, niech zawsze otula Cię płaszczem swej matczynej opieki i prowadzi 
„…jasną drogą, aż do Niebieskich Bram” ;-)
Z darem modlitwy Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Płomień”.
Jesteśmy przekonani, że do życzeń dla ojca Macieja dołączą również wszyscy odwiedzający stronę WWW parafii 
polecając Go w modlitwie Bogu, Jezusowi i Matce Najświętszej za wstawiennictwem Św. S. Faustyny.
       Wspólnota „Płomień”

Rocznica Święceń Kapłańskich
15 maja br. był dniem spotkania w kościele 
farnym w Grodzisku Wlkp. kapłanów ob-
chodzących kolejną rocznicę swoich świę-
ceń. Dlaczego w naszej parafii? Dlatego, 
że jednym z Jubilatów był wikariusz posłu-
gujący w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Gro-
dzisku Wlkp., a zarazem Redaktor Naczelny 
gazetki parafialnej „Grodziszczanin Farny” 
-  Ksiądz Mateusz Ryba. O godz.15.00 roz-
poczęła się liturgia z udziałem przybyłych 
kapłanów, której przewodniczył ks. Mate-
usz. Słowo powitania i  wprowadzenia wy-
głosił ks. Proboszcz Roman. Natomiast w roli kaznodziei ks. Zbigniew pięknie przedstawił istotę powołania                        
i służby kapłańskiej. Na zakończenie życzenia od wszystkich Wspólnot działających w parafii złożyła delega-
cja ich przedstawicieli. W Liturgii uczestniczyli również przedstawiciele Wspólnoty „Płomień” oraz Apostolatu 
„Fiołek”- modlących się za kapłanów naszej parafii. 
Życzymy raz jeszcze wszystkim przybyłym kapłanom potrzebnych łask Jezusa Miłosiernego na ich dalszej drodze 
kapłańskiego posługiwania. SZCZĘŚĆ BOŻE!!!

      Wspólnota „Płomień”
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 Błogosławiona pielęgniarka Hanna Chrzanowska.

Życie pełne poświęcenia. 

W środę 4 kwietnia br., doczesne szczątki Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki 
z Krakowa zostały przeniesione z krypty w kościele św. Mikołaja w Krakowie 
do relikwiarza w kaplicy, która została poświęcona błogosławionej. Jej beaty-
fikacja odbyła się 28 kwietnia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- 
Łagiewnikach. 

Powołanie

     Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 r. Była pionierką 
pielęgniarstwa społecznego i parafialnego. Zainspirowała setki kobiet, zmie-
niła życie tysięcy ludzi, upominała księży i olśniła Karola Wojtyłę. Hanna 
rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak zachwycona pie-
lęgniarstwem zaczęła naukę w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa, wyjechała 
na stypendium do Paryża, potem do Belgii. Wróciła do Polski i pracowała, 
starając się też przekazywać zdobytą wiedzę. Jej życie w czasie wojny zostało 
mocno naznaczone pracą w noclegowniach, w domach dziecka oraz więźnia-
mi, ukrywała żydowskie dzieci. Była tam gdzie ludzie potrzebowali pomocy                     

i wsparcia. Wypalała się dla innych  i to sprawiało jej ogromną radość. Po wojnie zaczęła wykładać pielęgniarstwo, ale dalej zdo-
bywała wiedzę na temat pielęgniarstwa. Jak często wspominała, że jeszcze nie wszystko wie.  Budziła podziw i zainteresowanie. 
Dystyngowana, doskonale ubrana, mówiąca piękną polszczyzną, pasowała raczej do salonów i auli uniwersyteckich, jednak 
o pielęgniarstwie mówiła jak o pasji swego życia. Wymagała od swych uczennic solidnej, uważnej, fachowej pracy i ofiarnej 
czułości dla chorych, jednocześnie domagała się, by pamiętały o swym wypoczynku, rekolekcjach, dbaniu o zdrowie. Dbała 
o status zawodu pielęgniarki, domagała się od swych uczennic staranności ubioru oraz szacunku lekarzy wobec pielęgniarek. 
Bywała w teatrach, na koncertach, lubiła słuchać Beethovena, oglądała kryminały, czytała książki. Coraz większe znaczenie 
miała dla niej kwestia wiary. 

Podróż ku spełnieniu

     Rodzice Hanny byli wspaniałymi ludźmi – byli szanowani jako pracodawcy, dbający  o robotników i ich rodziny. Hanna 
wyniosła z domu zainteresowanie ludźmi i pomoc biednym, nie zabrała z niego jednak wiary. Jednak otwarte serce Hanny 
pozwala odnaleźć drogę do Kościoła. Do wiary doprowadziła ją praktyka pielęgniarska nad chorymi. Odnalazła się w ducho-
wości benedyktyńskiej, została oblatką. Codzienna Msza św., i rozważanie Ewangelii niosły jej dzień, bardzo ceniła liturgię.                                      
W opactwie tynieckim zyskała swą duchową przystań. Jej religijność nie podobała się władzom, stąd przestała być wicedy-
rektorką szkoły pielęgniarskiej  w 1957 r. Potem była dyrektorką Szkoły Neuropsychiatrycznej pod Krakowem, jednak gdy 
zorganizowała pielgrzymkę pielęgniarek na Jasną Górę, usunięto ją ze stanowiska. 
      Błogosławiona Hanna Chrzanowska nie gorszyła się sytuacją, nie wygłaszała morałów, nie pochylała się nad chorym ze łzą                           
w oku. Doskonale zorganizowana przychodziła, by działać i poprawiać, na ile się da, sytuację chorych. Wysłuchiwała, zmienia-
ła opatrunki, robiła zastrzyki, wykonywała wszelkie posługi pielęgniarskie i higieniczne. Mimo swojej pozycji i wykształcenia 
umiała zniżyć się do tych prostych zajęć i znajdowała w tym radość. „ Tyle lat byłam instruktorką, dyrektorką, kierowałam, rządzi-
łam, egzaminowałam. A teraz dorwę się do chorych. Będę ich myć, szorować, o tak… otrząsać z nich pchły”. 
     Myślała jak ułatwić chorym życie – organizowała podpórkę pod głowę bezwładnej kobiety oraz rurkę w szklance wody, by 
mogła pić, gdy jest sama. Kupowała leki – jeśli trzeba, za własne pieniądze, modliła się, chętnym sprowadzała lekarza lub księ-
dza. Po jej wyjściu było zdrowiej, lepiej, czyściej, widniej, łatwiej, milej – jak wspominali chorzy. 
     Porównywano ją do Matki Teresy z Kalkuty. Marzyła o tym, by w każdej parafii znalazły się osoby odwiedzające cho-
rych. Zgadzała się być gościem w domu chorego, z poszanowaniem jego intymności, zwyczajów. Najbardziej wzruszającym 
dla świadków rysem jej świętości była jej radość z uczestniczenia w Bożym dziele miłosierdzia. Nie przeżywała ani ciemności                     
w wierze, ani nie wykonywała swojej pracy z obowiązku. Uważała się za osobę szczęśliwą w swojej pracy. 
    Zmarła na raka 29 kwietnia 1973 r., w drugą niedzielę wielkanocną, dziś określaną jako Niedziela Bożego Miłosierdzia. 
Pogrzeb prowadził kard. Karol Wojtyła. 

Ks. Zbigniew 
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Święto Bożego Ciała- jak to różnie  bywało

    W drugiej połowie XIX wieku  procesje 
Bożego Ciała najczęściej maszerowały  
wokół Starego Rynku.  W latach póź-
niejszych główna procesja odbywała się  
trasą: kościół farny, Plac św. Anny, uli-
ca Szeroka, Stary Rynek, kościół farny. 
Były to niestety fragmenty Grodziska, 
które w dużej części zamieszkiwała bar-
dziej zamożna społeczność żydowska                                                                              
i niemiecka. Trudno dopatrzeć się jakiś 
szczególnych antagonizmów między ów-
czesnymi Polakami, Niemcami  i Żydami, 
ale w okresie zaborów wzajemne relacje 
potrafiły być bardziej skomplikowane 
w naszym mieście.  
   Procesje Bożego Ciała obok ogromne-
go przesłania religijnego miały także coś                                                                      
z barwnego widowiska, które potrafiły 
gromadzić  mieszkańców bez różnicy na 
wyznanie. Tłumy ludzi często w koloro-
wych strojach ludowych,  liczne delegacje 
z własnymi feretronami i pocztami sztan-
darowymi,  bractwa religijne oraz organi-
zacje społeczne, salwy honorowe  z wiwa-
tówek i broni palnej wystrzeliwane przez 
braci kurkowych, dzieci sypiące  kwiaty,                          
a także oprawa muzyczna - tworzyły  wido-
wisko z niepowtarzalnym klimatem.  I tak  
generalnie pozostało do dzisiaj, chociaż 
bywało także inaczej. 
   W 1858 roku  doszło do bulwersujących 
wydarzeń, które na długo rozpaliły emo-
cje. W trakcie przemarszu procesji  Bożego 
Ciała przez Stary Rynek podobno miej-
scowe Żydówki zaczęły prezentować swoje 
wdzięki w oknach przylegających  do-
mów. Kontynuowały to również podczas 
podniesienia Najświętszego Sakramentu, 
czym szczególnie rozzłościły uczestników 
procesji. Wówczas zareagowała polska 

młodzież, która zaczęła rozbijać 
szyby w żydowskich domach, 
nie oszczędzając  także okien 
w synagodze. Zrobiło się spore 
zamieszanie, ponieważ akty 
wandalizmu trwały kilka go-
dzin i istniała  obawa, że mogą 
przerodzić się w poważniejsze 
rozruchy.  Władze pruskie całą 
winą obarczyły  księdza Prusi-

nowskiego, któremu zarzuciły sprowoko-
wanie zajść i nie powstrzymanie uczestni-
ków zamieszek. 
  Natomiast w 1869 roku „Dzien-
nik Poznański” z Grodziska donosił: 
   „Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała 
kończy się z dniem dzisiejszym. Ducho-
wieństwo nasze z wytężeniem wszelkich sił 
starało się uroczystość tę jak najwspanialej 
obchodzić, smutno nam jednak zauważyć, 
iż za obrębem kościoła ulice i rynek miasta 
naszego podczas procesyi smutny przed-
stawiają widok. Facjaty domów ponurą 
nagością patrzą na ten uroczysty pochód, 
a ponuro patrzą dlatego, iż nie mieszczą 
we wnętrzu swem katolickich serc. Tak 
daleko już nawet poszło, iż czwarty ołtarz 
ustawiono przed domem protestanta,                   
w którym chwilowo mieszka jeszcze daw-
niejsza posiedzicielka tego domu- kato-
liczka pani Frost. Cała północna strona 
rynku od narożnika do narożnika (10 do-
mów) znajduje się w rękach żydowskich,                                                                                                            
z wyłączeniem jednego gołego placu 
należącego do spadkobierców ś.p. Wasz-
kiewiczów, który obecnie już stoi pod 

sądowym młotkiem  i bodaj 
się w ręce katolickie dosta-
nie. Na stronie wschodniej 
rynku też już tylko jeden 
dom jest    w rękach katolika 
obywatela Jana Grossman-
na, w którym znajdował 
się pierwszy ołtarz. Drugi 
ołtarz na stronie południo-
wej ustawiony był przed do-
mem obywatela Bibrowicza, 
a trzeci przed domem cukier-
nika Jaegera. Oto cały zasób 
własności katolików dzier-
żawionych. Daj Boże, żeby 
się tych kilku utrzymało, bo 
inaczej będziemy w ambarasie                                                                
o miejsca do postawienia oł-
tarzy. Dawniejszymi czasami        
bractwo strzeleckie asystowa-
ło  w procesyi, ale i to ustało 
(…)” . 
    Natomiast w okresie mię-
dzywojennym procesje Bo-
żego Ciała były także areną 
przepychanek politycznych 
między lokalnymi działa-
czami najczęściej Stronnic-
twa Narodowego i rządzącej 
Sanacji. Kolejność maszeru-
jących  pocztów sztandaro-
wych trzeba było niekiedy 
ustalać przy  pomocy argu-
mentów siłowych.  
  W zbiorach nasze-
go Muzeum znajduje 
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ROZMOWA O FIOŁKOWYCH BUKIECIKACH Z LIDEREM WSPÓLNOTY „PŁOMIEŃ”

- K.: „Modlitewny FIOŁEK - to najpiękniejszy                
i najbardziej potrzebny kwiatek dla każdego Ka-
płana!” – tak powiedziała Pani zwracając się do 
parafian, po zakończeniu Eucharystii, w niedzie-
lę Trójcy Świętej o 12.30, która była sprawowana 
w intencji dziękczynnej w rocznice Święceń ka-
płańskich naszych Księży…
- D.: Tak. A dokładniej, podczas składania życzeń 
naszym drogim Jubilatom…;) Tym razem jednak 
obdarowani zostali, nie fiołkami, ale bukietami 
ogrodowych kwiatów.
- K.: Wróćmy jednak do Fiołków... Bo nimi, o ile 
wiem, nasi Kapłani, także w maju zostali obdaro-
wani. Co takiego niezwykłego jest w tych niepo-
zornych kwiatkach?
- D.: W trzeci czwartek miesiąca, tradycyjnie, nasza 
Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia gromadzi się na 
wieczornej Eucharystii z formularza o Bożym Miło-
sierdziu i Adoracji. W maju, kiedy księża obchodzą 
kolejne rocznice swoich Święceń, postanowiliśmy 
nasze modlitwy zarówno podczas Eucharystii jak           
i Nabożeństwa ofiarować w intencji naszych Księży     
i wręczyć im pierwsze Modlitewne Bukieciki Fiołków. 
Tak więc nie chodzi tu o zwyczajne wiosenne kwiatki, 
ale o fiołki modlitewne. Dlatego są niezwykłe…
- K.: No właśnie. Od jakiegoś czasu słyszymy               
o „Modlitewnych Fiołkach” w naszym koście-
le… Widzimy też fiołki w gablotach Wspólnoty 
„Płomień”. Czy mogłaby Pani coś więcej na ich 
temat powiedzieć czytelnikom Grodziszczanina, 
czyli naszym drogim parafianom? Skąd się wzięła 

ta inicjatywa? Większość z nas słyszała  o „Margaret-
ce”. Niektórzy zapewne do niej należą. To znany Apo-
stolat Modlitwy za Kapłanów. Czytałem też  o „Złotej 
Róży”, ale „Fiołek”…?
- D.: Natchnienie przyszło wczesną wiosną, w porze, 
kiedy autentycznie fiołki kwitły… Jeszcze przed Wielka-
nocą. Byłam akurat mocno poruszona pewną rozmową 
na temat Księży i dość sarkastycznym skwitowaniem 
mojej rozmówczyni, że: „Parafia ma takich Kapłanów, 
jakich sobie wymodli!” Cóż… Trudno z tym stwierdze-
niem było mi polemizować, więc sięgnęłam po lekturę 
„Dzienniczka” św. Faustyny. I….trafiłam na fragment: 

się opis „Oktawy Bożego Ciała” oraz uroczystości Serca Pana Jezusa, który sporządził 18 lipca 1958 roku ksiądz 
proboszcz Czesław Tuszyński. Warto go przypomnieć, chociaż w kilku miejscach teks jest bardzo nieczytelny.     
  „ Wielka procesja Bożego Ciała po ulicach naszego miasta odbyła się „ porządku” w uroczystość Bożego Ciała 
w czwartek 5 czerwca. Prowadził procesję ksiądz prefekt Patryas Stefan  w asyście dwóch kleryków  z Obry - dziekana i 
subdiakona. Trasa ta sama jak dotychczas. Ołtarze projektu p. (?) Kortusównej - jak zawsze piękne  i tematycznie jedną 
całość tworzące. Pogoda dopisała przez cały dzień- chociaż było pochmurno i zimno. Orkiestra Straży Pożarnej grała- a 
sama Straż Pożarna asystowała w mundurach. Przez całą oktawę procesje rano i wieczorem, ale dookoła kościoła, w 
niektóre dni nie szła, gdyż mocno padało. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała procesja po Placu św. Anny. Prowadził 
ksiądz Pankowski Jerzy(?), asystował  tylko ksiądz Patryas, gdyż ksiądz proboszcz w tym czasie leżał chory. Wieczorna 
procesja na koniec oktawy miała jak zwykle wiele uroku i powabu. Prowadzili księża celebransi różni przedstawiciele 
obywateli i naszych rzemieślników. W piątek 13 czerwca na uroczystość Serca Pana Jezusa prowadził procesję z kościoła 
Farnego do klasztoru ksiądz proboszcz Tuszyński, który już powstał z łóżka chociaż  słaby jeszcze.  Pogoda sprzyjała. Z 
zielonym i Brzóskami nie było problemu.  Lasy państwowe dostarczyły na zamówienie. W tym roku pani Szczeblowska 
odmówiła przygotowania i ubrania ołtarza z braku zdrowia i sił.  (fragment nieczytelny) Władze urzędowe nie czyniły 
żadnych przykrości.” 

Dariusz Matuszewski
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„.Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj                                 
w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miło-
sierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek                    
i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapła-
na. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz 
obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo 
Ty wszystko możesz.” (Dz. 1052) Przypadek? ;) Piękna, żar-
liwa modlitwa Faustyny i refleksje pewnego młodego 
księdza na temat swojego kapłaństwa, nie dawały mi 
spokoju, więc zaczęłam wertować „Dzienniczek” po-
szukując fragmentów, które by mi rozjaśniły pewne 
kwestie… A wtedy, trafiłam na zaznaczone przez sie-
bie kiedyś zdania o fiołku, pokorze i modlitwie.
- K.: Czyli Apostolat „Fiołek”, ma swoje źródło                    
w lekturze „Dzienniczka” św. Faustyny?
- D.: Chyba można tak powiedzieć…;) Należę do Apo-
stolatu „Margaretka”. Modliłam się za księży od kilku 
lat, ale po kolejnej lekturze „Dzienniczka” przyszła 
myśl, że to wszystko za mało…, że naszym, konkret-
nym Księżom potrzeba „czegoś”… konkretnego tu                    
i teraz! Modlitwy nie pojedynczych osób i nie na całe 
życie ( Bo to wielkie zobowiązanie i coraz trudniej zna-
leźć „herosów”, którzy by się takiej właśnie modlitwy 
podjęli), ale modlitwy wielu parafian, na okres pobytu 
Księży w danej Parafii. To najbardziej sensowne, kon-
kretne i potrzebne! W Wielki Czwartek, w Święto usta-
nowienia Sakramentu Kapłaństwa, przedstawiliśmy 
naszym Księżom „Fiołka”, inicjując nowy Apostolat 
– Apostolat Modlitwy za Kapłanów w Parafii.
- K.: No właśnie…, czym różni się ten Apostolat od 
„Margaretki” na przykład?
- D.: „Fiołek” – jest modlitwą za danego Kapłana na wzór 
„MARGARETKI” z tym, że nie do końca życia Kapłana, 
ale na czas Jego pobytu i posługi w danej parafii.
Druga, konkretna rzecz, która wyróżnia „Fiołka”, 
to fakt, że osoby deklarujące modlitwę nie są znane 
Księdzu, za którego się modlą.           W myśl słów św. 
Faustyny zapisanych w „Dzienniczku”: „Jezu mój, niech 
ofiara moja płonie przed tronem Twoim cichutko a w całej pełni 
miłości. Błagając Ciebie dla dusz [wybranych] o miłosierdzie.”  
(Dz. 1342) Św. Faustyna napisała w „Dzienniczku”: 
„Jezus kocha dusze ukryte. Kwiat ukryty najwięcej 
zawiera w sobie woni…” Sama zresztą, bardzo starała 
się takim kwiatem zostać – maleńkim i pokornym, ale 
jakże pięknym    w „Bożym Ogrodzie…”;)
- K.: A czy zostały określone i spisane gdzieś cele no-
wego Apostolatu Modlitwy?
- D.: Tak. Zostały „spisane” i razem z propozycją kon-
kretnych modlitw za Księdza, są rozdawane naszym                 
i nie tylko naszym parafianom w małych obrazkach 

- folderkach zatytułowanych „Apostolat Modlitwy za 
Kapłana w parafii „FIOŁEK”.
- K.: Jak ta inicjatywa jest przyjmowana przez pa-
rafian? Powiedziała Pani, że obrazki rozdawane są 
także po za naszą parafią…?
- D.: Wśród osób, które rozumieją potrzebę modlitwy 
za kapłanów, inicjatywa Apostolatu „Fiołek” wzbudza 
duże zainteresowanie i uznanie. Mieliśmy możliwość 
przekonania się o tym podczas pielgrzymki do Niepo-
kalanowa. 28 kwietnia, w 100 rocznicę przyjęcia świę-
ceń kapłańskich przez św. Maksymiliana Kolbe odby-
ło się tam również Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie 
Wspólnot i Osób Modlących się za Kapłanów oraz 
prezentacja Wspólnot z parafii całej Polski modlitwę 
taką na różny sposób podejmujących. Po krótkiej 
prezentacji FIOŁKA, podeszło do mnie  z pytaniami                     
i prośbą o materiały sporo osób. Wśród nich był nawet 
jeden ksiądz…;) Drugiego dnia pielgrzymki odwie-
dziliśmy Rybno k. Sochaczewa, gdzie ma swój Dom 
Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia. 
Ta Wspólnota o charakterze klauzurowym, powstała                  
w odpowiedzi na żądanie Pana Jezusa skierowane do 
S. Faustyny, w celu wypraszania Bożego miłosierdzia 
dla świata, oraz modlitwy za dwie „Perły” Kościoła: 
kapłanów oraz siostry zakonne. W tym szczególnym 
miejscu, powierzyłam modlitwom Sióstr nasz Aposto-
lat i zawierzyłam go Jezusowi Miłosiernemu.
- K.: Na koniec, niech nam Pani powie ile „Fiołko-
wych bukiecików” udało się już utworzyć w naszej 
parafii i jak można dołączyć do tego Apostolatu?
- D.: Od Wielkiego Czwartku udało się utworzyć sie-
dem bukiecików. Dwa dla ks. Proboszcza, dwa dla ks. 
Zbyszka i trzy dla ks. Mateusza. Do Apostolatu może 
dołączyć każdy, w dowolnym czasie, wysyłając sms-a 
pod numer zapisany w folderku. Mam wielką nadzie-
ję, że po lekturze tego numeru Grodziszczanina, po-
wstaną kolejne fiołkowe bukieciki…;) „Modlitewny 
FIOŁEK - to najpiękniejszy i najbardziej potrzebny 
kwiatek dla każdego Kapłana!” – tak powiedziałam 
i tak uważam…. Nasza modlitwa jest potrzebna na-
szym Księżom. Na pewno wesprze Ich posługę w pa-
rafii i przyczyni się do owocnej współpracy w duchu 
miłosierdzia, wzajemnej życzliwości i otwartości. 
Niech będzie wyrazem naszej wdzięczności za ich trud 
posługi wśród nas, ale także wyrazem naszej troski                                        
o Nich i Ich Kapłaństwo!
- K.: Dziękuję bardzo za rozmowę!

    Z Dorotą Gruszecką 
rozmawiał Kazimierz Wróbel
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Droga do domu – wieści z Jerozolimy

Po zakończonych lekcjach odbieramy dzieci ze szkoły. Na kilka razy, 
bo przedszkolaki kończą wcześniej, niektóre dzieci zostają na dodat-
kowe zajęcia. Wchodzę do szkoły chłopców, siadam na ławce i czytając 
książkę, czekam na dzwonek, obwieszczający koniec zajęć. Gdy rozlega 
się jego dźwięk, chłopcy – od pierwszoklasistów po maturzystów – wy-
biegają na szkolne podwórko. Niektórzy biegają, goniąc jedni drugich, 
inni grają jeszcze w piłkę, a kolejni biją się z innymi chłopcami. W tym 
rozbieganym tłumie staram się wypatrzeć naszych chłopców. Na szczę-
ście przeważnie to oni odnajdują mnie i szybko przybiegają. Czekamy 
jeszcze na dziewczynki z dwóch pozostałych szkół, które mają do nas 
dołączyć. Gdy jesteśmy już wszyscy razem, uliczkami Starego Miasta 
ruszamy w stronę Bramy Damasceńskiej. Przejście przez „suk” czyli 
główną uliczkę, nie jest łatwe. O tej godzinie, po obydwóch stronach 
rozstawione są już wszelkiego rodzaju sklepiki i stragany. Po środku 
drogi, która od rozstawionego towaru i tak już znacznie się zwężą, sie-
dzą starsze arabki, sprzedając rozłożone dookoła siebie liście, zioła, czy 
warzywa. Wszyscy głośno krzyczą, zachęcają do zakupu ich towarów. 
Ulicą płynie niekończący się potok ludzi, dzieci wracające ze szkoły, 
dorośli, robiący zakupy i załatwiający różne sprawy, i oczywiście tu-
ryści, turyści, turyści. Zwiedzają Stare Miasto, idą do Grobu Bożego, 
zatrzymują się w barach, chcąc spróbować arabskich potraw, lub po 
prostu stoją na środku, przyglądając się temu kolorowemu korowo-
dowi ludzi i robiąc zdjęcia. Tutaj splatają się ze sobą drogi najróżniej-
szych ludzi, niektórzy siedzą zmęczeni, starając się coś sprzedać, inni 
nerwowo przeciskają się przez tłum, usiłując załatwić swoje codzienne 
sprawy, jeszcze inny z uśmiechami na twarzach, przesuwają się powoli, 
zaciekawieni wszystkim co widzą dookoła. My mało zwracamy uwagę 
na cały ten zgiełk dookoła nas. Staramy się po prostu przedostać jakoś 
przez tłum ludzi i dotrzeć do Bramy Damasceńskiej, pozwalającej nam 
wyjść ze Starego Miasta. Choć nie zawsze jest to takie oczywiste …. 
Co jakiś czas zdarza się,  że z powodu zamachów terrorystycznych, któ-
re najczęściej mają miejsce właśnie tutaj, Brama Damasceńska zostaje 
zamknięta, uniemożliwiając naszym dzieciom wyjście na zewnątrz. 
Zamachy mają zazwyczaj podobny scenariusz. Arabski terrorysta ata-
kuje nożem żołnierzy, pełniących służbę na stanowiskach przy Bramie 
Damasceńskiej. Ci z kolei odpowiadając strzałami z karabinów, zabi-
jają napastnika. Niestety, wystrzelone kule mogą odbijać się i ugodzić 
przypadkowych przechodniów. Zdarzyło nam się już być w takiej 
sytuacji w czasie powrotu ze szkoły. Na dźwięk strzałów z karabinów 
dzieci rzuciły się na ziemię, chroniąc się przed latającymi w powietrzu 
kulami. Gdy hałas wystrzałów milknie, trzeba jak najszybciej dostać 
się do autobusu i wyjechać z tej części miasta, zanim działania wojska 
utrudnią ruch komunikacji miejskiej. 

s. Małgorzata Kobierska



Zanzibar – rajska wyspa, inny świat…
Zanzibar – wyspa będąca autonomiczną częścią wielokulturowej Tanzanii, to miejsce 
w 99 proc. zamieszkane przez muzułmanów.  Można tam dostać się promem  z Dar
-es-Salaam. Rejs trwa około 2,5 godz. i dla niezaprawionych w bujaniu falami może 
być nie lada wyzwaniem. Można też polecieć lokalnym samolotem. Zanzibar to miej-
sce zachwycające egzotyką, to zapach oceanu Indyjskiego ze swoją turkusową barwą 
wody i delfinami, które można spotkać wypłynąwszy łodzią na głębię. Tu możemy 
zobaczyć gerezy czerwone - gatunek małp, które żyją tylko w tym jednym miejscu 
na Ziemi.   Zanzibar to najpiękniejsze  plaże świata, szerokie, z białym piaskiem 
o konsystencji mąki i bezkresnym oceanem, a w nim kolorowe, bajkowe ryby. Ci-
sza. Nocą słychać tylko szum palm i samotne fale. Pustka. Kilometry plaży, gdzie nie  
spotykamy nikogo. Ciepła woda w oceanie i odpływy, kiedy woda cofa się nawet do 
kilkuset metrów odsłaniając cudne rafy koralowe, kraby i wprost bajeczne muszle. Ta 
sceneria sprawia, że to wszystko pozostaje w pamięci i nie da się z niej już wymazać. 
Niezatarta świeżość wspomnień. Wszechogarniające piękno. Rozbłysk wszystkich 
kolorów tęczy. 
W głębi wyspy znajdujemy naturalnie rosnące: goździki, kardamon, pieprz, wanilię, 
gałkę muszkatołową, imbir, kurkumę orzechy kokosowe i inne egzotyczne przypra-
wy, których nazw nie znam i nie próbowałam ich nawet zapamiętać. Intensywny za-
pach tych roślin odczuwalny jest na całej wyspie. To miejsce nazywa się Spice Tour. 
Jadąc dalej, znajdujemy się w stolicy Zanzibaru – Stone Town. Zapach przypraw mie-
sza się z gotowanym jedzeniem, rybami, owocami i warzywami – wszystko w jednym 
miejscu, w 40 stopniowym słońcu. Ciżba i intensywny ludzki pot. 
To miasto portowe. Ludzie w arabskich strojach. Rozbiegane dzieci. Kiedyś najważ-
niejszy port Afryki Wschodniej, słynny niestety z przerzutu tysięcy niewolników. Po-
zostałością tych wydarzeń jest anglikańska katedra – niemy świadek handlu ludźmi, 
nieopodal wznosi się meczet. W drugiej połowie XIX w. dotarli tu Stanley i Livin-
gston - badacze Afryki. 
W mieście zobaczymy pałac sułtana i drzwi nabite wielkimi kolcami.  Te kolce były 
zabezpieczeniem przed włamaniem, które zwykle odbywało się za pomocą  słonia, 
forsującego swoim cielskiem wielką bramę, czy drzwi.  Dziś na wyspie zamiast sło-
ni są rowery, motory, osiołki i zatłoczone autobusiki nazywane dala dala. Sklepy                                  
z pamiątkami w kamiennym mieście przyprawiają o zawrót głowy. U Masajów naby-
wamy ręcznie malowane płótna, ozdoby zrobione z kości zwierząt, figury i naczynia 
z hebanu, przyprawy zwłaszcza szafran, będący najdroższą przyprawą świata, a tu                        
w zasięgu możliwości naszego portfela. W mieście czuć lepką wilgoć oklejającą ciało. 
Upał.  W Stone Town znajdujemy  dom, w którym 7 lat swego dzieciństwa spędził 
Freddie Mercury, wokalista zespołu Queen. 
I wreszcie ten moment u schyłku dnia - zachód słońca oglądany z tarasu najstarszego 
w tym mieście hotelu „Africa House”. Piję sok ze świeżych owoców, rozmyślam i czu-
ję niedosyt. Wiatr unosi stąd ku piaszczystemu brzegowi Oceanu Indyjskiego moje 
myśli, do których będę wracać ilekroć przywołam tutejsze wspomnienia. Za krótko, 
za mało... 
Zjawiam się na Zanzibarze znowu po dwóch latach. Nowe miejsca, nowe wrażenia                                  
i wciąż niezmienny zachwyt nad wyspą. Aby spędzić tu czas niezbędne jest dobre to-
warzystwo ale też profilaktyka malarii i szczepienia m.in. przeciwko żółtej gorączce, 
żółtaczce, durowi brzusznemu, poliomyelitis, błonicy, tężcowi oraz dobrze zaopa-
trzona podręczna apteczka. Trochę dolarów w portfelu, za które na miejscu wyku-
pujemy wizję wjazdową do kraju. Walutą są szylingi tanzańskie, które nabywamy na 
miejscu. 
       Niełatwo jest określić co tak przyciągającego w sobie ma Zanzibar. Z pewnością 
to coś nieuchwytnego mającego wpływ na wyjątkowość wyspy.  To jedno z piękniej-
szych miejsc na Ziemi. Czaruje kolorami, zapachem, egzotyką. Pozostawia po sobie 
zadumę nad dziełem Boskiego tchnienia… Pierwotne piękno. Niezapomniany czas.

Marzena


