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Z³oty Jubileusz
XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika
w Krakowie – Azorach
1957-2007
Vivat Lyceum, vivant Professores et Studentes, vivat Membrum Quodlibet.
Et Deus benedicat ad multos annos!
PROGRAM UROCZYSTOŒCI JUBILEUSZOWYCH
Sobota, 27 paŸdziernika 2007 roku: godz. 9.00 – Msza œw. w koœciele p.w. Niepokalanego Poczêcia NMP w Krakowie
przy ul. Józefa Che³moñskiego 41; godz. 11.00 – Otwarcie Zjazdu i przywitanie Goœci w auli Akademii Pedagogicznej
im. Prof. Danka w Krakowie przy ul. Podchor¹¿ych 2 (czêœæ oficjalna i czêœæ artystyczna); 13.30 – Spotkanie z Gronem
Pedagogicznym w budynku Liceum przy ul. J. Che³moñskiego 24 (wystawa pami¹tek).

Placówki wychowawczo-oœwiatowe i szko³y na osiedlu Azory w Krakowie
w historycznym rozwoju
Szczêœliwie i zas³u¿enie œwiêtuj¹ce swój Z³oty Jubileusz XIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika na krakowskim osiedlu Azory ma swoich, godnych przypomnienia, wspó³twórców i w pewnym sensie poprzedników. XIV Liceum
powsta³o bowiem dziêki obywatelskiej postawie wielu Osób w konkretnym œrodowisku spo³ecznym, kulturowym i religijnym.
Pierwsz¹ wychowawczo-oœwiatow¹ placówk¹ na osiedlu Azory, rozwijaj¹cym siê na pó³nocno-zachodniej granicy Krakowa, niew¹tpliwie by³ Oœrodek Duszpasterstwa Parafialnego (od 1 IV 1941 r. jako samodzielna parafia), powierzony w 1938 r.
przez abpa Adama przez Stefana Sapiehê, ówczesnego metropolitê krakowskiego, Zakonowi Braci Mniejszych (Franciszkanom). Pierwszym dzie³em Oœrodka by³a ochronka, otwarta w maju 1939 r. w wynajêtym domu na rogu ulic ¯ytniej
415 i Prochowej (dziœ Czerwiñskiego i Jaremy). Ochronê przez ca³¹ okupacjê, po wojnie przemianowan¹ na Przedszkole
Caritas nr 33, prowadzi³y Siostry ze Zgromadzenia Najœwiêtszej Duszy Chrystusa Pana a¿ do 1961 r., kiedy to zosta³y wyrzucone na bruk przez ówczesne w³adze Polski Ludowej. W ochronce w czasie okupacji by³y przechowywane dzieci ¿ydowskie
oraz odbywa³y siê dzieciêce imprezy i tajne lekcje na poziomie gimnazjalnym i licealnym. W latach szeœædziesi¹tych zosta³o
otwarte przedszkole pañstwowe.
Powa¿n¹ rolê oœwiatow¹ i kulturaln¹ na naszym Osiedlu spe³ni³a równie¿ œwietlica Caritas, istniej¹ca w baraku, specjalnie
na ten cel wzniesionym w 1946 r., przy ul. Józefa Che³moñskiego, naprzeciwko obecnego XIV LO. W niej bowiem i w
kancelarii parafialnej podejmowane by³y przez mieszkañców Azorów dalsze decyzje oœwiatowe. Tu¿ po wojnie, z inicjatywy
o. Felicjana Dyki OFM, zebrali siê w kancelarii parafialnej przedstawiciele mieszkañców osiedla, którzy, po naradzeniu siê,
postanowili wnieœæ do Urzêdu Miejskiego i Kuratorium umotywowan¹ proœbê o utworzenie na osiedli szko³y, poczty
i odkopanie wiaduktu pod torami przy ul. Wroc³awskiej. Dziêki temu ju¿ od wrzeœnia 1946 r. rozpoczê³a siê, od razu
w czteroklasowej Szkole Powszechnej, nauka, w wynajêtym lokalu przy ul. Niskiej 432, obecnie 7, sk¹d niebawem zosta³a
przeniesiona do budynku na rogu ulic Piêknej i Krakowskiej (dzisiaj ul. Stanis³awskiego i Che³moñskiego). PóŸniej budynek
ten zosta³ siedzib¹ Sanepidu. W budynku tym szko³a dzia³a³a a¿ do roku szkolnego 1955/56. Potem jej prawa przejê³a obecna,
nowo wzniesiona, Szko³a Podstawowa nr 113 (róg J. Che³moñskiego-Deptak i Stachiewicza). Po rozbudowie osiedla,
w latach szeœædziesi¹tych wybudowane zosta³y Szko³y Podstawowe nr 119 i 124.
We wrzeœniu 1952 r. kierownictwo pierwszej azorskiej Szko³y Podstawowej, po p. W³adys³awie P¹chalskim, przejê³a
p. Apolonia Nielepiec. I to z jej inicjatywy, przy oczywistym poparciu mieszkañców osiedla, na czele z proboszczem, o. Felicjanem Dyk¹, wy³oniony zosta³ podczas zebrania rodzicielskiego w œwietlicy Caritas komitet budowy nowej szko³y. Pierwsze datki na ten cel, jak opowiadaj¹ œwiadkowie, zebra³ do kapelusza od uczestników zebrania Ojciec Proboszcz.
Nastêpnie szko³¹ kierowali: od 15 czerwca 1953 r. pani F. Mól, a po niej p. Siedlecki, za którego rozpoczêto budowê
obecnego gmachu XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika. Projekt budynku wykona³ in¿. Komornicki.
Kamieñ wêgielny po³o¿ono i wmurowano akt erekcyjny dnia 25 wrzeœnia 1955 r. Zasadnicze fundusze pochodzi³y zapewne
ze Ÿróde³ pañstwowych, ale znacz¹cy by³ równie¿ wk³ad mieszkañców Azorów. Na budowê obracano dochody z imprez
w œwietlicy Caritasu, ze zbiórek przed koœcio³em, a tak¿e „z³otówki” sk³adane przez rodziców uczniów. Przy wznoszeniu
budynku, jeszcze bez sali gimnastycznej, który w stanie surowym wymurowano w ci¹gu 9 miesiêcy, pracowa³o wielu mieszkañców Azorów równie¿ fizycznie.
cd. na s. 2
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Dziêki temu, po dwóch latach budowania, Szko³a Podstawowa Nr 15 im. Miko³aja Kopernika, dnia 2 wrzeœnia 1956 r.
otworzy³a swoje podwoje dla dzieci i m³odzie¿y. Posiada³a ona 15 sal lekcyjnych, wyposa¿onych czêœciowo w nowe meble
i pomoce naukowe. By³a to rzeczywista promocja peryferyjnego osiedla Wielkiego Krakowa.
Jej kierownikiem by³ pan Siedlecki (zmar³ w lutym 1957 r). We wrzeœniu 1957 r. naukê rozpoczê³a pierwsza klasa licealna. Nazwa
nowej szko³y od wrzeœnia 1957 do 31 grudnia 1960 r. brzmia³a: Szko³a Podstawowa i XII LO. Pierwszym dyrektorem ca³ej szko³y,
zwanej potocznie „jedenastolatk¹”, by³a p. Zofia Kozankiewicz, a jej zastêpc¹ p. Kazimierz Kieroñski. Dnia 20 listopada 1960 r.
Liceum otrzyma³o imiê Miko³aja Kopernika, st¹d jej pe³na nazwa brzmia³a: Szko³a Podstawowa i XII Liceum im. M. Kopernika. Ale ju¿ 1 stycznia 1961 r. zmieniono j¹ na: Szko³a Podstawowa i Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 2 im. M. Kopernika.
Z kolei 1 lutego 1966 r. „jedenastolatka” otrzyma³a nazwê: Szko³a Podstawowa nr 127 i XIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Kopernika. Na piecz¹tce. odbitej na œwiadectwach dojrza³oœci z 1966 r., widnia³a jednak nadal stara nazwa. Od roku
szkolnego 1970/71 Szko³a Podstawowa nr 127 zosta³a przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Czerwieñskiego. Od tego
te¿ roku gmach przy ul. J. Che³moñskiego jest u¿ytkowany tylko przez XIV LO im. Miko³aja Kopernika. Sztandar Liceum
otrzyma³o dnia 19 lutego 1972 r.
Dyrektorzy Liceum od pocz¹tku do Roku Jubileuszowego byli: 1. Zofia Kozankiewicz-Puzio (1957-1962); 2. Jan Golañski
(1962/63); 3. Stefan Walentoski (1963-1968); 4. Irena Matyja (1968-1974); 5. Anna Cisak (1975-1980); 6. Stanis³aw Sroka
(1980/81); 7. Janina Dziób (1981-2002); 8. Mariola Regu³a (od 2002).
Opracowano na podstawie: Kronika klasztoru Braci Mniejszych (Franciszkanów) i parafii w Krakowie-Azorach; S. B. Brzuszek,
Pocz¹tki szkolnictwa na Azorach, „Nasza Wspólnota”, 4, 1998, nr 9, 3-4; ten¿e, Postscriptum do dziejów ochronki na Azorach, tam¿e,
7, 2001, nr 12, 4-5; ten¿e, Œwietlica „Caritas” na Azorach w œwietle dokumentów i prasy, tam¿e, 3, 1997, nr 12, 3 i 6; Z. Krzanowska,
Wspomnienia o proboszczu o. Felicjanie Dyce (1902-1984), tam¿e, 1, 1995, nr 5, 5, nr 7, 6; ta¿, Dzieje œwietlicy „Caritas”, tam¿e, 3,
1997, nr 11, 3-4 i 6 oraz innych artyku³ów wspomnieniowych tej¿e autorki, a tak¿e z Internetu: www.xiv-lo.krakow.pl

o. dr Salezy Bogdan Brzuszek OFM

„Przyby³am tu z nakazu pracy”
Wywiad z p. mgr Zofi¹ Kozankiewicz Puzio, pierwsz¹ dyrektor XIV LO im. Miko³aja Kopernika w Krakowie
Jakie by³o Pani Dyrektor pierwsze wra¿enie po przybyciu na Azory i stwierdzenie, ¿e szko³a jest jeszcze w budowie?
Przyby³am tu z nakazu pracy, wra¿enie okropne. Strasznie siê przerazi³am. Na budowie siê nie zna³am, a mia³am za to
wszystko odpowiadaæ. Mia³am chwile zw¹tpienia, ale p. Jan Skotniczny i p. Kazimierz Pieroñski dodawali mi otuchy.
Równie¿ kuratorium by³o dla mnie ³askawe.
Organizowa³a Pani nasze Liceum od podstaw. Jak Pani, bardzo m³odej kobiecie, uda³o siê to opanowaæ?
Bardzo du¿o pomagali mi rodzice uczniów, którzy wiedzieli, co trzeba robiæ. Przychodzili zupe³nie bezinteresownie.
Pracowali spo³ecznie?
Naturalnie. Pracowali spo³ecznie, przychodzili, dogl¹dali. Czu³am, ¿e ciesz¹ siê z powstaj¹cego gmachu Liceum.
Pomagali równie¿ uczniowie?
Oczywiœcie. Wyrównywali teren obok szko³y, zrobili boisko, sadzili drzewa. Nawet nadali im imiona: Lech, Czech, Rus.
To równie¿ jest histori¹. Przecie¿ te drzewa posadzone przez pierwszych licealistów maj¹ po 50 lat.
Te drzewa s¹ jeszcze?
Oczywiœcie, ¿e s¹. Ko³o szko³y by³o i jest ³adnie, zielono.
Pomagali rodzice, uczniowie, ale czy to Pani ich mobilizowa³a?
Z perspektywy lat mnie siê wydaje, ¿e to ¿adna moja zas³uga, lecz Opieki Bo¿ej, która mi pomaga³a. Budowa sz³a i uda³o
siê j¹ szczêœliwie zakoñczyæ.
W budynku mieœci³a siê równie¿ szko³a podstawowa. Czy ka¿da z tych szkó³ mia³a odrêbn¹ dyrekcjê?
Nie. To by³a ca³oœæ. Bo to by³a „jedenastolatka”. Ja by³am dyrektorem ca³oœci, zastêpc¹ by³ p. Kazimierz Kieroñski,
wspania³y cz³owiek. On mnie wiele nauczy³. Na szczêœcie dla mnie by³a równie¿ idealna sekretarka, p. Irena Halik. Urodzony
talent, nie trzeba by³o wiele mówiæ, sama wiedzia³a, co trzeba robiæ. By³ równie¿ bardzo zwi¹zany z m³odzie¿¹ i szko³¹
o. Felicjan Dyka. By³ to kap³an ogromnie kochaj¹cy m³odzie¿.
A jak siê Pani dyrektor wspó³pracowa³o z kadr¹ pedagogiczn¹, przys³an¹ przez kuratorium?
Dobrze, nawet bardzo dobrze. Na pocz¹tku patrzyli na mnie nieufnie. Myœleli pewnie, ¿e jestem za m³oda, ¿eby ich
ustawiaæ, ale wtedy podpor¹ by³ dla mnie Pan Kieroñski. Ja nigdy nie by³am despotk¹. By³am m³oda, widzieli, ¿e ¿yciowo
podchodzê do wielu spraw, ¿e dbam o opiniê Liceum. Szybko przekona³am siê, ¿e s¹ ¿yczliwi i wspólnie ze mn¹ staraj¹ siê
o to, by Liceum dobrze siê zapisa³o w Krakowie. Równie¿ wizytacje, które przychodzi³y do szko³y, stwierdza³y wysoki
poziom nauczania. Po pewnym czasie zrozumia³am, ¿e profesorzy, którzy do nas przychodzili, nie byli przypadkowi. Kuratorium
przysy³a³o ich po dok³adnym przemyœleniu. Najlepszy dowód, ¿e u nas nie by³o profesora, który by siê Ÿle zapisa³ w pamiêci.
W tym czasie Liceum mia³o nr 12.
Tak, Pierwsi licealiœci rozpoczêli naukê w XII liceum, potem przemianowano na II, a teraz jest XIV. Dnia 20 listopada
1960 r. Liceum otrzyma³o Patrona. Zosta³ nim Miko³aj Kopernik. By³a uroczystoœæ, któr¹ rozpoczê³a Msza œwiêta. Przemawia³ wizytator z kuratorium, a uczniowie przygotowali inscenizacjê o Koperniku pt. „Kwiaty z fromborskich ³¹k”.
Czy w programie nauczania by³o du¿o wycieczek?
Tak. Wycieczki by³y typu historycznego, patriotycznego, np. szlakiem tysi¹clecia. Zwiedzaliœmy Biskupin, Kruszwicê,
Toruñ. Uwa¿aliœmy, ¿e do miasta Kopernika musimy pojechaæ. Nie nale¿y zapomnieæ, ¿e Azory by³y wtedy dzielnic¹ peryferyjn¹. Nie wszystkich rodziców by³o staæ na wyjazdy z dzieæmi, uwa¿a³am, ¿e szko³a tê lukê powinna zapewniæ. Przecie¿
po przyjeŸdzie z wycieczki przekazuje siê w domu wra¿enia. W ten sposób poprzez m³odzie¿ trafia³am do ich domów i rodzin.
Organizowane by³y równie¿ obozy wêdrowne w okresie wakacji celem poznania piêknych regionów Polski po³udniowej.
cd. na s. 3
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Jakie tradycje wg Pani powinny byæ kontynuowane?
Mnie chodzi³o o patriotyczne przygotowanie m³odzie¿y, ale nie przez mówienie o tym, lecz poprzez organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, historycznych, oraz wyjœæ do muzeów. Cyklicznie zapraszaliœmy równie¿ do szko³y
artystów oraz muzyków z Filharmonii Krakowskiej. Na tym opieraliœmy nasz program i to powinno siê kontynuowaæ.
Jakie wydarzenia zapamiêta³a Pani w sposób szczególny.
Z kuratorium nie mia³am ¿adnego problemu. Z uczniami równie¿. Trafi³am na dobry klimat ludzi tamtego zespo³u. Oni mnie
równie¿ polubili. Wiedzieli, ¿e jestem m³oda, nieraz przymykali oczy na drobne usterki, ale czu³am, ¿e jestem szanowana. Cieszyli
siê razem ze mn¹, ¿e Liceum mê¿nieje. Na prawdê by³a jednoœæ.
Patrz¹c z perspektywy minionych lat, co Pani uwa¿a za swój najwiêkszy sukces?
Dobre wspomnienie, ¿e chodzê z podniesionym czo³em, ¿e nie wstydzê siê przyjechaæ na Azory. Wiem, ¿e mam tam
przyjació³ i ¿e wszyscy myœl¹ o mnie pozytywnie. Los zes³a³ na moj¹ drogê dobrych ludzi.
Czego ¿yczy³aby Pani pedagogom ucz¹cym teraz w XIV Liceum?
Tak trzymaæ. Aby ta opinia dobrego Liceum trwa³¹ nadal.
Dziêkujemy za rozmowê. ¯yczymy Pani du¿o zdrowia i zadowolenia.
Irena Romanek i Marek Dziarski, pierwsi absolwenci Liceum

Wspomnienia
Oprócz pierwszej Pani Dyrektor szko³y wspominamy wszystkich nauczycieli, katechetów, których osobowoœæ kszta³towa³o
oblicze szko³y, uczniów, którzy tworzyli spo³ecznoœæ szkoln¹ i rodziców, wiernych przyjació³ szko³y. Wszyscy bowiem kolejni
Dyrektorzy Liceum wnosili w jego ¿ycie nowe, cenne inicjatywy. Od piêciu lat Liceum kieruje Pani dyr. mgr Mariola Regu³a.
W „Czternastce”, jak w ka¿dej spo³ecznoœci by³o wiele radoœci z odniesionych sukcesów. By³y te¿ przykroœci, choæby
rozstania ze zmar³ymi wychowawcami i wychowankami. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wielu absolwentów szko³y po ukoñczeniu studiów wróci³o do pracy w XIV LO w charakterze pedagogów. Oto kilka wspomnieñ by³ych absolwentów szko³y:
Pani Zofia Król - Zegarek, absolwentka XIV Liceum: „Naukê w Liceum rozpoczê³am w 1959 roku. Wychowawczyni¹
naszej klasy by³a Pani mgr Wanda Zychowska. Byliœmy jej pierwsz¹ klas¹, zawsze to wspomina, przy ka¿dym naszym
spotkaniu. Ca³ym sercem zaanga¿owa³a siê w nasze wychowanie. Mieliœmy z ni¹ bardzo dobry kontakt. Wybroni³a nas
z niejednej naszej szczeniackiej g³upoty. W szkole panowa³a dyscyplina. Mundurki, granatowe fartuchy z bia³ym ko³nierzykiem, tarcza, pantofle. Zakaz malowania siê. A o papierosach nie by³o mowy, chocia¿ w póŸniejszych klasach ró¿nie bywa³o.
Mimo to by³o wspaniale.
Szczególne miejsce w naszym licealnym ¿yciu odgrywa³a religia. Religiê mieliœmy w kaplicy Matki Bo¿ej przy koœciele
z o. Felicjanem Dyk¹ – by³ to nasz nauczyciel i przyjaciel. Nastêpnie o. Marek Szumierz. Nauka w Liceum przebieg³a nam
bardzo szybko. Pod koniec nauki nast¹pi³a zmiana w dyrekcji szko³y. Pani¹ Kozankiewicz zast¹pi³ dyrektor Golañski. Nie
mieliœmy z nim dobrego kontaktu. Nawet nie zezwoli³ nam na studniówkê, a po maturze na komers. Nasza studniówka by³a
zbiorow¹ zabaw¹ wszystkich klas maturalnych z Krakowa w kombinacie Huty Lenina. I tak w 1963 r., jako trzeci rocznik,
zdaliœmy wszyscy maturê.
Minê³o czterdzieœci cztery lata. Od tego czasu spotkaliœmy siê klika razy, ostatnio w 2003 r. Z nasz¹ wychowawczyni¹
mamy kontakt telefoniczny. Ojciec Felicjan Dyka, dopóki ¿y³, b³ogos³awi³ nasze zwi¹zki ma³¿eñskie, chrzci³ nasze dzieci.
Ostatni raz spotka³ siê z nami 23 czerwca 1984 r., w klasztorze œw. Kazimierza przy ul. Reformackiej 4, a ju¿ 26 paŸdziernika
tego samego roku zmar³. Po maturze wielu z nas ukoñczy³o studia, lub te¿ inne szko³y policealne. Wœród nas jest du¿o ludzi
wykszta³conych, lekarzy, pracowników uniwersyteckich, naukowców. W paŸdzierniku 2007 r. nasza klasa planuje wzi¹æ
udzia³ w uroczystoœciach Piêædziesiêciolecia Liceum”.
Beata Koñczakowska - Dziób, absolwentka i nauczycielka XIV Liceum: „Up³ywaj¹ce lata, coroczne ¿egnanie siê
z kolejnym pokoleniem licealistów, nak³aniaj¹ do wspomnieñ i refleksji. Moje lata wspomnieñ „wywrotowego” pokolenia
lat osiemdziesi¹tych up³ywa³y w czasach, w których toczy³a siê burzliwa historia Polski. Dojrza³oœæ edukacyjn¹ zdobywa³am
z piêtnem stanu wojennego, a bunt wieku m³odzieñczego ³¹czy³am z buntem codziennoœci. W XIV Liceum te¿ siê wtedy
wiele dzia³o. Nosiliœmy oporniki na znak protestu przeciw temu, co nas otacza³o, choæ grozi³y za to powa¿ne konsekwencje.
Nigdy nie zapomnê zatroskanej twarzy mojej wspania³ej wychowawczyni, gdy grozi³o nam rozwi¹zanie klasy – jednego
takiego „biol-chemu” w dziejach „Czternastki” (pozdrawiam kolegów!).
Z innych wzglêdów bêdê zawsze pamiêtaæ lekcje chemii. Mieliœmy takie piêkne marzenia, tak wiele chcieliœmy osi¹gn¹æ.
S³uchaliœmy po nocach radia Wolna Europa, dyskutowali, ale ciê¿ko i ¿mudnie wkuwali, by osi¹gn¹æ zamierzone cele. Dla
mnie by³a to Olimpiada Biologiczna, zdana matura, studia, praca – uda³o siê. Edukuj¹cy mnie pedagodzy, prócz przekazanej
wiedzy, nauczyli mnie systematycznoœci, odpowiedzialnoœci za siebie i innych. To procentuje w doros³ym ¿yciu. Bardzo
Wam dziêkujê.
Natomiast edukacja katolicka rozpoczêta i kontynuowana do dziœ przez przyk³ad ¿ycia moich Rodziców, co moim zdaniem
jest zawsze najwa¿niejsze, rozwija³a siê dziêki postawieniu na mojej drodze wspania³ych katechetów, o. Lucjusza Matusiaka,
czy o. Marka Szumierza. Katechezy odbywa³y siê w salkach katechetycznych naszej parafii. Na religiê przychodzi³am z potrzeby
serca, a nie dlatego, ¿e jest religia w podziale godzin. W czasach licealnych uczy³ mnie o. Jerzy Rupniewski. Takiego
katechety ¿yczê wszystkim licealistom. Oddany m³odzie¿y, prawdziwa skarbnica wiedzy, nie tylko religijnej. Humanista
w ka¿dym calu. Posiada³ nies³ychanie bogate zbiory biblioteczne. Jej zasoby by³y bardzo chêtnie nam udostêpniane.
Dyskutowa³, doradza³, mia³ dla nas czas, umia³ nie tylko mówiæ, ale i s³uchaæ i… pozwala³ nam mieæ w³asne zdanie. Na co
pozwoli³a mi TAKA edukacja? Na to, by byæ normalnym, „nie znieczulonym” cz³owiekiem, który nie wstydzi siê spojrzeæ
w swoje odbicie w lustrze. Od osiemnastu lat uczê sama w moim Liceum. Co roku zastanawiam siê, jakimi doros³ymi ludŸmi
bêd¹ dziœ pe³ni marzeñ m³odzi gniewni i jakie bêd¹ mieli wspomnienia?”
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Wspomnienia
Micha³ Orczyk, absolwent XIV Liceum, obecnie nauczyciel: „Naukê w czternastym liceum wspominam bardzo dobrze.
Zarówno z nauczycielami, jak i z kolegami wspó³pracowa³o siê bardzo dobrze. Religii uczy³ mnie ojciec Natanael Bia³czyk.
Duch franciszkañski noszony przez katechetów sprawia³, ¿e na lekcjach pracowa³o siê bez stresu. By³o wiele ¿artów oraz
swobodnych rozmów. Nie sposób te¿ zapomnieæ o bardziej buntowniczych kolegach, którzy z katechetami toczyli ró¿ne
œwiatopogl¹dowe dyskusje. Nie mog³o byæ inaczej, gdy¿ wówczas mia³o siê dopiero siedemnaœcie lat. Gdy jednak lekcja
dobiega³a koñca, front ustêpowa³ i niebo siê wypogadza³o”.
Magdalena W³odarczyk, absolwentka XIV LO, obecnie nauczycielka: „Naukê w XIV Liceum rozpoczê³am w roku
szkolnym 1994/95. Do matury przyst¹pi³am w 1998 r. Z wielkim sentymentem wspominam ca³y okres nauki w XIV Liceum.
Swoj¹ klasê wspominam jako pe³n¹ indywidualnoœci literackich, poetyckich i sportowych. Z wielkim szacunkiem i uznaniem
wspominam równie¿ wszystkich nauczycieli, którzy z wielkim zapa³em i zaanga¿owaniem przekazywali nam wiedzê”.
Zebra³: o. mgr Bogdan Reczek OFM

Jesteœmy dla tych, których uczymy.
Wywiad z Pani¹ mgr Mariol¹ Regu³¹, dyrektork¹ XIV LO im. M. Kopernika w Krakowie.
Zacznê trochê od nietypowego pytania: po co w ogóle dziœ s¹ nauczyciele, skoro liberalizacja ¿ycia powoduje, ¿e
m³odzie¿ tak naprawdê nie lubi szko³y i najchêtniej uczy³aby siê we w³asnym zakresie i tylko tego, co j¹ interesuje?
Udogodnienia techniczne dnia dzisiejszego istotnie umo¿liwiaj¹ zdobycie wiedzy, informacji w sposób inny od tradycyjnego przekazu. M³odzi ludzie chêtnie korzystaj¹ np. z Internetu, ale ci sami m³odzi ludzie niejednokrotnie potrzebuj¹, a co
wa¿niejsze szukaj¹ bezpoœredniego kontaktu z innymi, tak¿e z nauczycielami. Tylko wtedy mo¿liwe jest kszta³towanie okreœlonych postaw ¿yciowych, œwiata wartoœci, wra¿liwoœci na potrzeby innych, zainteresowañ czy pasji. To tak¿e nauczyciele
wskazuj¹, jak w³aœciwie korzystaæ z ró¿nych Ÿróde³ informacji, jak dokonywaæ selekcji tego co przekazuj¹ media, Internet.
Mo¿na wymieniaæ jeszcze wiele powodów choæby np. pomoc m³odym w trudnych sytuacjach, tak¿e tych ¿yciowych,
szybk¹ i w³aœciw¹ reakcjê nauczyciela na z³o, wspólne dyskusje wskazuj¹cych na koniecznoœæ istnienia szko³y, a wiêc tak¿e
ucz¹cych, wychowawców. O ich roli bardzo dobrze mówi¹ s³owa Jana Paw³a II: „Prawdziwy wychowawca uczestniczy
wiêc w ¿yciu m³odzie¿y. Interesuje siê jej problemami, stara siê poznaæ jej zapatrywania, uczestniczy w jej ¿yciu sportowym
i kulturalnym, w jej rozmowach; Jako dojrza³y i odpowiedzialny przyjaciel wskazuje dobre cele i drogi do ich osi¹gniêcia […].
W takim klimacie pedagogicznej obecnoœci wychowawca nie jest uwa¿any za prze³o¿onego lecz za ojca, brata, przyjaciela”.
Internet tego nie zagwarantuje.
Jubileusz piêædziesiêciolecia istnienia szko³y sprzyja powa¿nym refleksjom nie tylko nad jej histori¹, ale równie¿
nad rozwojem, sukcesami i pora¿kami. Jak¹ wiêc rolê spe³nia to Liceum dla spo³ecznoœci azorskiej?
Rola szko³y w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci, na przestrzeni tych 50 lat, uleg³a zasadniczej zmianie. Jeszcze kilkanaœcie lat
temu to w szkole koncentrowa³o siê ¿ycie wolne od obowi¹zków dnia codziennego. Tu odbywa³y siê spotkania, projekcje
filmów, zabawy, wystawy. Dzisiaj m³odzie¿ i doroœli maj¹ niezwykle bogat¹ i urozmaicon¹ ofertê spêdzania wolnego czasu,
inn¹ i czêsto ciekawsz¹ od tej, któr¹ mo¿e zaoferowaæ szko³a. Wychodz¹c jednak naprzeciw oczekiwaniom uczniów organizujemy ró¿norodne zajêcia pozalekcyjne, tak¿e sportowe. Wychodzimy te¿ z ofert¹ do doros³ych. Proponowaliœmy kursy
komputerowe, m³odzie¿ wystawia³a wzruszaj¹cy i prezentuj¹cy wysoki poziom artystyczny spektakl „Ciemniej¹ce p³ótno
w twoich rêkach przyci¹ga niepokój œwiata”, ale nie spotka³o siê to z oczekiwanym przez szko³ê zainteresowaniem wœród
azorskiej spo³ecznoœci.
Bardzo dobrze – i to blisko od 20 lat – uk³ada siê wspó³praca ze œwietlic¹ œrodowiskow¹ „Chatka Puchatka”. To nasi
uczniowie organizuj¹ dla dzieci z placówki wspólne zabawy, wycieczki, pomagaj¹ przy odrabianiu zadañ domowych.
Wysoko oceniana jest ta pomoc przez tych, do których jest kierowana, dyrekcjê „Chatki”, dostrzegana jest przez w³adze
oœwiatowe i jurorów Konkursu „8 Wspania³ych”.
Ka¿de Liceum Ogólnokszta³c¹ce ma swój niepowtarzalny wewnêtrzny klimat. Co jest takiego charakterystycznego
dla szko³y kierowanej przez Pani¹?
Jest to szko³a przyjazna uczniom, dostrzegaj¹ca ich problemy. Stwarzamy warunki do aktywnoœci na rzecz lokalnego œrodowiska, wspieramy inicjatywy m³odzie¿y, d¹¿ymy do tego, aby ka¿dy uczeñ osi¹gn¹³ sukces na miarê swoich mo¿liwoœci. Wystarczy tu przywo³aæ organizowane w szerokim zakresie zajêcia pozalekcyjne: warsztaty teatralne, dziennikarskie, ko³a
przedmiotowe, zajêcia sportowe. Na treœæ programu tych zajêæ spory wp³yw maj¹ równie¿ uczniowie, co niew¹tpliwie podnosi
atrakcyjnoœæ tego rodzaju spotkañ. Zreszt¹ efekty dzia³alnoœci warsztatów zostaj¹ dostrze¿one i docenione nie tylko w Krakowie,
ale i poza nim. Zajêcia tego typu maj¹ niezwykle istotny, zw³aszcza w dobie dewaluacji wielu wartoœci, aspekt wychowawczy.
Jednym z celów wprowadzenia religii do szkó³, mia³a byæ pomoc zarówno uczniom jak i nauczycielom w etycznym
i moralnym wychowaniu dojrza³ych ludzi. Czy wed³ug Pani, to siê sprawdza?
Religia w szkole sta³a siê jednym z przedmiotów, realizowanych np. miêdzy lekcjami jêzyka polskiego i matematyki. Nie ma
wiêc mo¿liwoœci stworzenia odpowiedniej atmosfery jakiej wymagaj¹ tego rodzaju spotkania z katechet¹ dotykaj¹ce spraw fundamentalnych, bo spraw wiary – atmosfery modlitewnego skupienia, zadumy, refleksji. Tak¹ szansê dawa³y salki katechetyczne.
Z drugiej jednak strony nauka religii jako przedmiotu szkolnego daje mo¿liwoœæ korelacji z innymi zajêciami edukacyjnymi, pog³êbia wiedzê z zakresu historii czy filozofii.
Wiele jednak zale¿y od samych katechetów i ich zaanga¿owania w swoj¹ pracê, w ¿ycie szko³y i jej problemy. Ucz¹cy
religii powinni udzielaæ wsparcia wszystkim, którzy tego potrzebuj¹ i o to prosz¹. Najpierw jednak trzeba pozyskaæ zaufanie
m³odzie¿y, nauczycieli. Jest to trudne, ale niejeden katecheta potrafi to zrobiæ. I wtedy istotnie ich pomoc w wychowaniu
staje siê wrêcz niezbêdna.
cd. na s. 5
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Tak wiele mówimy dziœ o kryzysie polskiej szko³y, co wiêcej o pewnej nieporadnoœci w zapobieganiu np. agresywnej
postawy niektórych uczniów, ich niechêci uczenia siê, braku jasnych perspektyw, osamotnienia? Czy mia³by Pani
Dyrektor tu jak¹œ konkretn¹ receptê na rozwi¹zanie tych problemów?
Nie ma prostej recepty. Ogromne znaczenie ma wspó³praca z rodzicami, która sta³a siê jednym z priorytetowych dzia³añ
nauczycieli, dyrekcji, pedagoga i psychologa szkolnego. Rodzice staj¹ siê coraz bardziej bezradni wobec problemów wychowawczych swoich dzieci; te natomiast staj¹ siê coraz bardziej samotne wobec problemów, jakie musz¹ rozwi¹zywaæ.
U¿ywki, komputery, media to zagadnienia, wobec których doroœli niejednokrotnie czuj¹ siê niepewnie. Szko³a musi wspomagaæ rodziców w funkcji wychowawczej, ale potrzebuje zrozumienia i wsparcia podejmowanych przez ni¹ dzia³añ.
Uczeñ w relacji z nauczycielem, chce czêsto widzieæ w nim przewodnika, mistrza i przyjaciela, a to absorbuje i wymaga poœwiêcenia dodatkowego czasu. Czy jest wiêc to realne teraz, gdy tak niechêtnie robimy „coœ wiêcej od siebie”
poza wyznaczonymi obowi¹zkami?
Niezupe³nie zgadzam siê ze stwierdzeniem, ¿e „niechêtnie robimy coœ poza wyznaczonymi obowi¹zkami”. Zawód nauczyciela jest powo³aniem, a to wymaga czasu, zaanga¿owania, poœwiêcenia i nie mo¿e ograniczyæ siê tylko do przeprowadzenia
zajêæ edukacyjnych. Ktoœ, kto decyduje siê na pracê w szkole musi mieæ tego œwiadomoœæ. Choæ oczywiœcie tak jak ró¿ni
s¹ ludzie, tak ró¿ni bywaj¹ nauczyciele. Ale „w polskich szko³ach pracuj¹ tysi¹ce znakomitych nauczycieli i wychowawców.
S¹ to w ogromnej wiêkszoœci ludzie skromni, nie szukaj¹cy rozg³osu, skoncentrowani na swojej misji” – napisa³ w liœcie do
pracowników oœwiaty Minister Edukacji Narodowej i dodam, ¿e tacy ludzie pracuj¹ równie¿ w naszej szkole.
Pani osobiste marzenia jako Dyrektora tej placówki?
Przygotowaæ m³odych ludzi do doros³ego ¿ycia, nauczyæ odpowiedzialnoœci za siebie i dokonywane wybory, wra¿liwoœci
na dobro i piêkno, na potrzeby drugiego cz³owieka, wyposa¿yæ ich w wiedzê, która pozwoli kszta³ciæ siê dalej. Chcia³abym,
aby ci, którzy teraz s¹ naszymi uczniami, na Jubileuszu 100- lecia XIV-tki wspominali czas w niej spêdzony s³owami Ludwika
Kondratowicza:
„Gdzie wy, jasne dni moje, moje szkolne czasy,
Kiedy serce dziecinne z wiar¹ i otuch¹
Do grona towarzyszów i do murów klasy
Przylg³o przyros³o na g³ucho?”
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
o. dr Eligiusz Dymowski OFM

Refleksja Ojca Katechety
Dnia 2 wrzeœnia 1956 r. na terenie naszej Parafii zosta³ oddany budynek do u¿ytku Szko³y Podstawowej nr 15, w której
we wrzeœniu 1957 r. naukê rozpoczê³a pierwsza klasa licealna. Zaœ dnia 20 listopada 1960 r. szko³a otrzyma³a imiê Miko³aja
Kopernika. W roku szkolnym 1960/61 odby³ siê pierwszy egzamin dojrza³oœci. Przez ojca Felicjana Dykê OFM, ówczesnego
proboszcza, który przyczyni³ siê do otwarcia szko³y, a tak¿e przez swoich uczniów i ich rodziców, zosta³a wpisana we wspólnotê osiedla i zarazem parafialn¹.
Poprzez codzienny wysi³ek w kszta³towaniu swoich wychowanków, podejmowanie ró¿nych inicjatyw wychowawczych
i edukacyjnych, zyska³a sobie uznanie spo³eczne. Dziœ, po piêædziesiêciu latach istnienia, Liceum z szacunkiem wspomina
pierwsz¹ dyrektor szko³y, p. mgr Zofiê Kozakiewicz-Puzio, której wypowiedŸ zamieszczamy.
Szko³a od czasów staro¿ytnych jest postrzegana jako jedna z podstawowych instytucji w ka¿dym cywilizowanym
spo³eczeñstwie, poniewa¿ od wychowania i wykszta³cenia m³odzie¿y zale¿y jego byt i przysz³oœæ. Zawsze te¿ by³a i jest
trosk¹ Koœcio³a katolickiego, którego g³ównym zadaniem jest s³u¿ba spo³eczeñstwom w wymiarze duchowym, a poœrednio
tak¿e – doczesnym.
Od samego pocz¹tku g³ówn¹ trosk¹ Koœcio³a i wspólnot parafialnych by³o równie¿ religijne wychowanie m³odzie¿y. Na
naszych Azorach pocz¹tkowo nauka religii odbywa³a siê w salkach katechetycznych przy parafii. Jednym z wa¿niejszych
owoców prze³omowego 1989/90 r. by³o przywrócenie prawa do nauczania religii w szkolnej rzeczywistoœci. Kiedy we
wrzeœniu 1990 r. przywrócono lekcje religii w polskich szko³ach, obecnoœæ katechetów w salach szkolnych postrzegana by³a
nawet jako zamach ze strony Koœcio³a na œwieckoœæ szko³y. Dziœ, patrz¹c z perspektywy lat, ¿adna z podnoszonych obaw
nie potwierdzi³a siê. Przyznaj¹ to nawet ówczeœni przeciwnicy powrotu religii do szkó³ (zob. R. Graczyk, Bóg i cudze dzieci,
„Gazeta Wyborcza” 2000, nr 223).
Natomiast widaæ, jak ówczesne spo³eczeñstwo by³o zagubione i ³atwo ulegaj¹ce manipulacji mediów. Potwierdzi³a siê te¿
opinia, ¿e niektóre czasopisma publikowa³y tylko g³osy przeciwne nauczaniu religii w szkole. W ten sposób utrwalano wysuwane przeciw religii i Koœcio³owi nietolerancjê i triumfalizm. Dopiero w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych w mediach
opad³y emocje towarzysz¹ce powrotowi religii do szkó³. Atmosfera wokó³ katechizacji w szkole zaczê³a normalnieæ. Obecnoœæ
ksiêdza, zakonnika, siostry zakonnej, katechetki i katechety œwieckiego przyjêto jako normalny element szkolnego krajobrazu.
Trudnoœci na polskim, katechetycznym areopagu lat dziewiêædziesi¹tych wynika³y z ró¿nych powodów. Byli i s¹ przeciwnicy Koœcio³a, Boga czy religii. Marksizm pozostawi³ g³êbokie zranienia, które wci¹¿ owocuj¹ wieloma uprzedzeniami.
Trudnoœci potêgowa³a postawa mediów g³osz¹cych has³a postmodernistyczne, wed³ug których nie ma ¿adnej wartoœci absolutnej, za któr¹ by³oby warto umrzeæ, nie ma ¿adnej absolutnej prawdy. Wszystko jest wzglêdne. Nic wiec dziwnego, ¿e
katecheta przychodz¹cy do m³odzie¿y, mówi¹c o prawdach wiecznych i niezmiennych napotyka³ niekiedy na opór i niezrozumienie. Katecheci na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zostali postawieni w sytuacji niezwykle wielkich wymagañ. Wobec
przyspieszenia przemian, wobec rewolucji medialnej, wobec modernizmu, Koœció³ nie zawsze potrafi³ siê odnaleŸæ. Na potkniêcia ludzi Koœcio³a ³apczywie czeka³y media, wyœmiewaj¹ce je, lub odnosz¹ce siê z lekcewa¿eniem.
cd. na s. 6
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Ró¿ne by³y reakcje na te trudnoœci. Wiêkszoœæ jednak zabra³a siê do g³oszenia Ewangelii w nowej rzeczywistoœci,
rozumiej¹c, ¿e szko³a jest kolejnym wyzwaniem duszpasterskim, które trzeba podj¹æ i uczyæ siê katechizowaæ w tej
nowej, pluralistycznej przestrzeni. Uczenie siê katechizowania w nowej pluralistycznej rzeczywistoœci s³u¿y³o tak¿e
Koœcio³owi, który nieustannie pog³êbia rozumienie swojej misji. Znakomicie to wyrazi³ Jan Pawe³ II w czasie zmagañ
o sens powrotu nauczania religii do polskiej szko³y. Przed piêtnastu laty, w czasie spotkania z katechetami, nauczycielami i uczniami we W³oc³awku, 6 czerwca 1991 r., Papie¿ mówi³, i¿ „nauczanie religii w szko³ach jest pierwszorzêdnym wk³adem w budowanie Europy, a tak¿e podkreœli³, ¿e Koœció³ jest w szkole, poniewa¿ chce s³u¿yæ cz³owiekowi,
chce s³u¿yæ spo³eczeñstwu, chce s³u¿yæ to jest jego powo³anie” (Jan Pawe³ II, IV Pielgrzymka do Ojczyzny, Kraków
1991, s. 169).
Pomimo wielu trudnoœci, wynikaj¹cych z ró¿nych przes³anek, trzeba szukaæ skutecznych sposobów, aby nauczanie
i wychowanie m³odego pokolenia przynosi³y odpowiednie owoce.
W dniu Z³otego Jubileuszu naszego Liceum spotkaliœmy siê m.in. na Eucharystii, aby podziêkowaæ Bogu za wszystkie
dobra otrzymane w ci¹gu 50 lat: za godne przetrwanie wszystkich trudnoœci, za wielkie zaanga¿owanie w³o¿one w realizacjê zadañ, za nasze wspólne spotkanie; a tak¿e prosiæ Boga o opiekê, entuzjazm, wiernoœæ podstawowym zasadom
¿ycia, swojemu powo³aniu, wzajemny szacunek, zrozumienie, ¿yczliwoœæ i mi³oœæ oraz o dalsz¹ pomyœlnoœæ dla
Uczniów, Grona Pedagogicznego i Pracowników Liceum. Kraków, dnia 23 sierpnia 2007 r.
o. mgr Bogdan Reczek OFM

S³udzy jesteœmy...
Gdy nadchodzi stosowna pora, liœæ – kiedyœ zielony, teraz ¿ó³ty – pchniêty podmuchem wiatru odrywa siê, i spada miotany
wirami powietrza. Mo¿e trafi w ka³u¿ê, a mo¿e z trawy podniesie go dziecko i wklei do szkolnego zielnika. Liœæ jest
Bo¿ym s³ug¹: przez ca³e swoje zielone ¿ycie nasz brat-liœæ pobiera z powietrza dwutlenek wêgla, nieustannie, cierpliwie
wydobywa z niego tlen i oddaje nam, byœmy dobrze uprawiali ziemski Bo¿y Ogród.
Nie mamy w sobie doskona³ego pos³uszeñstwa liœcia. Choæ Bóg nam te¿ da³ zadanie i da³ przykazania, a jednak czêsto
ludzie je odrzucaj¹, na miejsce Stwórcy stawiaj¹c siebie. Ta przekora, a czasem z³oœæ, w koñcowym rachunku s¹ zgubne,
wiêc trzeba siê im przeciwstawiaæ i o tych sprawach do ludzi mówiæ.
Aby azorskie dusze wzmacniaæ i leczyæ, ówczesny proboszcz, o. Kamil £êtowski OFM wraz z grup¹ inicjatywn¹
za³o¿y³ pismo parafialne – miesiêcznik: „Nasza Wspólnota”. Od 1 kwietnia 1995 roku, w ci¹gu 12 lat, do dnia dzisiejszego bez przerwy s³u¿y ono mieszkañcom Azorów. Wydaje nam siê, jakby to by³o wczoraj, a oto w³aœnie otrzymujecie
Pañstwo ju¿ numer 150-ty! Za to wydarzenie dziêkujemy Bogu. Pismo jest plonem wielkiego wk³adu pracy o. Salezego,
Bogdana Brzuszka OFM, który obecny zespó³ redakcyjny uformowa³ i umocni³. Wypada zauwa¿yæ, ¿e pismo nasze nie
stosuje przedruków, jest oryginalnie tworzone z mocn¹ wol¹ s³u¿enia Bogu.
Pe³ni¹c tê s³u¿bê chcemy integrowaæ mieszkañców Azorów, umacniaæ ich wiarê, a tak¿e budziæ i rozwijaæ mi³oœæ do
ich ma³ej ojczyzny. Dlatego ³amy Naszej Wspólnoty s¹ dla nich otwarte, a zw³aszcza dla wspólnot parafialnych, dla
prezentacji ich ¿ycia w duchu franciszkañskim. Takim udanym, na uwagê zas³uguj¹cym g³osem by³ cykl nazwany Szko³a
Liturgii, poœwiêcony g³êbszemu zrozumieniu i prze¿ywaniu nabo¿eñstw. Sta³ym dzia³em jest k¹cik AA, anonimowych
alkoholików. Pomoc¹ w ¿yciu duchowym jest kronika wydarzeñ, w której czytelnicy zawsze mog¹ znaleŸæ informacje
duszpasterskie, doniesienia o minionych wydarzeniach oraz zapowiedŸ przysz³ych.
Pismo redaguj¹ cz³onkowie Akcji Katolickiej, wiêc jest naturalne, ¿e wiele miejsca zajmuje dzia³alnoœæ Akcji na
terenie parafii i Archidiecezji, jak równie¿ sprawy spo³ecznego odbioru naszej wiary. Wiele uwagi poœwiêcono wyst¹pieniom Ojca œw. Jana Paw³a II – odpowiednie relacje towarzyszy³y wszystkim Jego podró¿om, informowano o Jego
dzie³ach. Pismo patronowa³o organizacji wystaw parafialnych Jemu poœwiêconych. Staramy siê w stosownej formie
przypominaæ Jego nauki i wskazywaæ postawy oczekiwane u œwiadomych katolików. Jesteœmy te¿ wra¿liwi na wydarzenia natury spo³ecznej i politycznej zarówno w dzielnicy, w mieœcie, jak i w kraju.
Innym wa¿nym nurtem w piœmie jest troska o zachowanie pamiêci o tutejszych ludziach i wydarzeniach, o piêknych
¿yciorysach i charakterach, o ich umi³owaniu Boga i Ojczyzny. W tym wzglêdzie nieocenione zas³ugi ma nasza by³a
redakcyjna kole¿anka œp. Zofia Krzanowska. Niestety, prowadzony przez ni¹ dzia³ nadal czeka na ponowne podjêcie.
S¹ te¿ inne dzia³y, choæby ¿ycie i wychowanie m³odzie¿y, które czekaj¹ na o¿ywienie, czekaj¹ na szczere serce i na
sprawne pióro.
Pracy przybywa, a nam w³os siê przerzedza i bieli, przybywa pustych krzese³ przy redakcyjnym stole i nie raz chcia³oby
siê, trzymaj¹c w rêce numer naszego pisma, choæby w³aœnie ten, 150-ty, westchn¹æ: Panie, s³udzy jesteœmy bezu¿yteczni.
I chcia³oby siê tak¿e, aby kiedyœ, gdy wiatr czasu pozrywa liœcie naszej duszy, ich œlad odciœniêty na stronach Naszej
Wspólnoty, zwróci³ ¿yczliw¹ uwagê azorskich czytelników.
dr Andrzej Stoch

Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespó³. Wydawany za zgod¹ w³adz zakonnych. Nak³ad 1000 egz., rozprowadzany bezp³atnie.
Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, 31-318 Kraków.

Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek, w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach
16-17. S¹ one okazj¹ do zapoznania siê z celami i formami dzia³ania Akcji. Mo¿na te¿ skontaktowaæ siê z redakcj¹
„Naszej Wspólnoty”.
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Informacje duszpasterskie
1.11. – Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê; o godz. 19 – procesja ¿a³obna po
koœciele z modlitwami za zmar³ych. Wierni, którzy nawiedz¹ koœció³, lub kaplicê, dziœ i jutro mog¹ tylko raz
dziennie dost¹piæ odpustu zupe³nego, który mo¿e byæ ofiarowany tylko za zmar³ych. Warunki uzyskania odpustu:
stan ³aski uœwiêcaj¹cej, Komunia œw., modlitwa Ojcze nasz.., wyznanie wiary Wierzê w Boga oraz dowolna modlitwa w intencji Ojca Œwiêtego. Wierni, którzy nawiedz¹ cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i pomodl¹ siê za
zmar³ych, zyskuj¹ dla nich odpust zupe³ny.
2.11. – wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych (dzieñ zaduszny). Msze œw. jak w dni powszednie, o godz. 17.45
– nabo¿eñstwo ¿a³obne, z modlitwami za zmar³ych. Ka¿dy kap³an w tym dniu mo¿e sprawowaæ trzy Msze œw.: jedn¹
w intencji dowolnej, drug¹ za wszystkich wiernych zmar³ych, trzeci¹ wed³ug intencji Ojca Œwiêtego. O godz. 16.30
– spowiedŸ z racji I pierwszego pi¹tku; o godz. 17 – Msza œw. dla dzieci i m³odzie¿y, a godz. 18.30 w intencji Misji œw.
i misjonarzy. Równie¿ w tym dniu od godz. 9. kap³ani bêd¹ odwiedzaæ chorych parafian z pos³ug¹ sakramentaln¹.
O godz. 16.30 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego, o godz. 17 – Msza œwiêta w intencji Przyjació³ Ko³a Radia Maryja.
3.11. – w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca nasze wspólnoty franciszkañskie modl¹ siê w intencji zmar³ych braci, sióstr, rodziców, krewnych i dobroczyñców Zakonu Franciszkañskiego. Równie¿ w tym dniu od godz. 21 do 21.37 – „Wieczór z
Janem Paw³em II”. Zapraszamy wszystkich Parafian do naszej œwi¹tyni, aby w godzinê œmierci umi³owanego Ojca
œwiêtego w³¹czyæ siê we wspóln¹ modlitwê o rych³¹ Jego beatyfikacjê oraz w rozwa¿anie Jego papieskich przes³añ.
11.11. – druga niedziela miesi¹ca i zarazem Œwiêto Niepodleg³oœci naszej Ojczyzny. Równie¿ w tym dniu o godz. 18
– Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
25.11. – ostatnia niedziela Roku Liturgicznego; Uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata, œwiêto patronalne Akcji
Katolickiej. O godz. 16 – Msza œw. w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
29.11. – o godz. 18.30 – rozpoczêcie nowenny przed uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny,
patronki naszego Zakonu Braci Mniejszych i naszej azorskiej parafii. Nowennê poprowadzi i wyg³osi kazania o. Klaudiusz.
Drodzy Parafianie! W listopadzie pamiêtamy szczególnie o naszych drogich zmar³ych, dla których zawsze najlepszym darem jest modlitwa. Otoczmy wiêc modlitw¹ naszych bliskich zmar³ych rodziców, krewnych, znajomych, przyjació³, dobroczyñców, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznoœci.
Pamiêtajmy o Mszy œw., o nabo¿eñstwach ¿a³obnych i wypominkach. W intencji zmar³ych zg³oszonych na wypominki do naszego koœcio³a bêdziemy siê modliæ przez ca³y miesi¹c: w dni powszednie o godz. 17.45 odczytywanie
imion naszych drogich zmar³ych, o godz. 18 – nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej, a o godz. 18.30 – Msza œw. w ich
intencji (w niedziele o godz. 18).

Pielgrzymka... do Asy¿u
W parafii franciszkañskiej
Od wielu lat mieszkam na terenie naszej franciszkañskiej parafii. I cieszê siê z tego faktu, i szczycê siê tym, ¿e to w³aœnie
Bracia Mniejsi prowadza mnie ku Bogu. Ponad 20 lat temu wst¹pi³em w szeregi ministrantów, ponad 10 lat temu odkry³em
piêkno Ruchu Œwiat³o ¯ycie i zacz¹³em uczestniczyæ w odkrywczych spotkaniach oazowych. Zastanawia³em siê jednak, co
takiego wyp³ywa z faktu, ¿e jestem w³aœnie z parafii franciszkañskiej, a nie jakiejkolwiek innej. Jak w moim ¿yciu odzwierciedla siê duchowoœæ œw. Franciszka? Bo przecie¿ ministrantem, czy oazowiczem móg³bym byæ tak¿e w ka¿dej innej parafii.
Pielgrzymki na Jasn¹ Górê z franciszkanami
Z odpowiedzi¹ przysz³a mi Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasn¹ Górê. Gdy przed 13-tu laty zaczyna³em pielgrzymowaæ, poszed³em w³aœnie z nasz¹ franciszkañsk¹ grup¹ 7. Motywacja by³a oczywista: sz³a w niej moja siostra, szli znajomi
ministranci, koledzy z osiedla. Jednak bardzo szybko siê okaza³o, ¿e ta nasza grupa jest tak specyficzna, ¿e setki osób (w tym
i ja) nie wyobra¿aj¹ sobie pielgrzymowania w innej grupie. Radoœæ, œpiew i tañce, duch œw. Franciszka, to wszystko przeplatane rozmodleniem i refleksj¹ sprawia³o, ¿e pielgrzymowanie w naszej „Siódemeczce” sta³o siê, obok rekolekcji oazowych, nieod³¹cznym elementem moich corocznych wakacji. Chc¹c siê przekonaæ jak pielgrzymowanie wygl¹da gdzie indziej,
zmienialiœmy nieraz z moj¹ siostr¹ grupê, z któr¹ wêdrowaliœmy przez dany odcinek. By³y grupy wspania³e: radosne, rozmodlone, m³odzie¿owe, wyciszone po prostu najró¿niejsze. Nie by³o jednak drugiej „Siódemki”, w której wszystkie te elementy
tak by do siebie pasowa³y. Tylko w naszej grupie grupie franciszkañskiej czuliœmy siê po prostu jak u siebie.
Propozycja wyjazdu do Asy¿u
Planuj¹c tegoroczne wakacje, na koronnym miejscu umieœci³em ponownie pielgrzymkê do Czêstochowy. W po³owie roku
dowiedzia³em siê jednak, ¿e w sierpniu w Asy¿u po raz pierwszy odbêdzie siê Europejskie Spotkanie M³odzie¿y Franciszkañskiej. Ojciec Proboszcz wraz z o. Klaudiuszem (naszym m³odzie¿owym Opiekunem) zaproponowali mi, abym, wraz
z Danusi¹ i Marysi¹, by³ przedstawicielem naszej parafialnej m³odzie¿y na to spotkanie. By³em tyle zaskoczony t¹ propozycj¹,
co i ogromnie szczêœliwy, ¿e to w³aœnie mnie spotka³ ten zaszczyt. To prawdziwe wyró¿nienie – myœla³em – móc byæ
przedstawicielem parafii na takie wa¿ne spotkanie, móc na kilka dni pojechaæ do Asy¿u, spotkaæ siê z m³odzie¿¹ franciszkañsk¹ z innych czêœci Europy. Z radoœci¹ siê zgodzi³em, choæ towarzyszy³ mi te¿ pewien ¿al: spotkanie mia³o siê odbyæ
dok³adnie w tym samym terminie, w którym rokrocznie odbywa siê Piesza Pielgrzymka Krakowska. A wiêc mia³em nie
pójœæ na ni¹, na t¹ wspania³¹ przygodê z Bogiem i Maryj¹, po raz pierwszy od kilkunastu lat! Jednak taki w³aœnie jest Bóg:
zaskakuj¹cy, zmieniaj¹cy nasze plany i zamierzenia, odbieraj¹cy coœ co mamy, po to, by daæ nam w zamian po wielokroæ
wiêcej, dopuszczaj¹cy do naszych zranieñ, byœmy jeszcze bardziej do Niego przylgnêli.
A zatem: jadê do Asy¿u!
Mia³em przed oczyma moje dotychczasowe wizyty w tym œwiêtym mieœcie zawieszonym jakby miêdzy ziemi¹, a niebem
i te miejsca: Bazylikê Matki Bo¿ej Anielskiej z Porcjunkul¹ (MBA), dalej Bazylikê œw. Franciszka z grobem Biedaczyny,
Bazylikê œw. Klary z doczesnymi szcz¹tkami swojej Patronki i cudownym Krzy¿em z San Damiano i wiele, wiele innych
miejsc, w których na ka¿dym kroku czuæ Franciszka i Klarê, a za ich poœrednictwem samego Boga.
cd. na s. 8
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Poniewa¿, z racji wczeœniejszych planów wakacyjnych, nie mog³em pojechaæ z Krakowa razem ze wszystkimi, spotka³em
siê z ca³¹ grup¹ dopiero w Asy¿u 7 sierpnia. Ile¿ by³o radoœci z przywitania z Gosi¹, z Danusi¹, Marysi¹ no i o. Lechem
naszym Przewodnikiem, którego zna³em z pielgrzymowania w „Siódemce”. Ogólnie z naszej krakowskiej prowincji Matki
Bo¿ej Anielskiej przyjecha³o oko³o 40-tu m³odych ludzi. Wszyscy ju¿ w komplecie pojechaliœmy na miejsce naszego noclegu, które znajdowa³o siê jakieœ 30 minut marszu (5 minut jazdy autokarem) od MBA. Okaza³o siê, ¿e nocujemy na halach
centrum wystawienniczego. Okaza³o siê nadto, ¿e wraz z nami bêd¹ tam spali Polacy z innych polskich prowincji oraz Albañczycy, Portugalczycy i Hiszpanie. Ogólnie spa³o nas tam oko³o 300 osób, a wiêc trzecia czêœæ wszystkich uczestników!
Pierwsze godziny w Asy¿u
Jeszcze tego samego dnia pojawiliœmy siê ponownie przy MBA. Tam bowiem codziennie wydawane by³y wspania³e obiady
i kolacje. Piszê „wspania³e”, bo faktycznie codziennie na obiad i kolacje ka¿dy z nas dostawa³ po¿ywny zestaw, sk³adaj¹cy
siê z owoców, pieczywa, surówek i zawsze jakiejœ ciep³ej potrawy: miêsnej, lub typowo w³oskiej (pasta, risotto, lasagna).
Wspólne posi³ki by³y jedn¹ z wielu okazji do rozmów z innymi uczestnikami spotkania. Tysi¹cosobowa rzesza m³odzie¿y,
zjednoczona pod sztandarami œw. Franciszka, modl¹ca siê w jednym miejscu, jedz¹ca, rozmawiaj¹ca, czy bawi¹ca siê to
robi³o wielkie wra¿enie. Jeszcze tego samego wieczoru po kolacji by³ przed bazylik¹ MBA wieczór integracyjno-zapoznawczy dla wszystkich uczestników.
Dni nastêpne
Ka¿dy kolejny dzieñ prze¿ywaliœmy w podobny sposób: rano oko³o 7 by³a pobudka, poranna toaleta i œniadanie w miejscu
noclegu. Potem, po wspólnej modlitwie, wyruszaliœmy do centrum Asy¿u, lub w jego okolice, by wspólnie modliæ siê,
poznawaæ, zg³êbiaæ historiê ¿ycia œw. Franciszka i Klary. Pierwszego dnia uroczyœcie przywita³ nas mer miasta, po czym
zaprezentowa³a siê wspania³a grupa miejscowej m³odzie¿y w strojach œredniowiecznych. Po nich byli bêbniarze w porywaj¹cym koncercie i dmuchacze ognia. W kolejne dni zwiedzaliœmy bazyliki œw. Franciszka i œw. Klary, katedrê œw. Rufina
(pierwszego biskupa Asy¿u, który mêczeñsko zgin¹³ w obronie wiary), koœció³ek San Damiano (gdzie œw. Franciszek us³ysza³
od Jezusa wezwanie, by szed³ i odbudowa³ Jego upadaj¹cy koœció³), pustelnie Carceri (miejsce modlitwy na odosobnieniu
Franciszka i jego najbli¿szych Towarzyszy), asysk¹ twierdzê Rocca Maggiore.
Codziennie te¿, niejako na ka¿dym kroku, dotykaliœmy miejsc naznaczonych Franciszkow¹ obecnoœci¹: miejsce Jego
narodzin, chrztu, miejsce Jego zamieszkiwania. I nie tylko widzieliœmy te miejsca, ale od ojców i sióstr zakonnych Jego
duchowych Synów i Córek s³uchaliœmy o historii tych wyj¹tkowych miejsc. Oko³o 13 by³ obiad, potem chwila czasu wolnego,
by po po³udniu znowu wspólnie spotkaæ siê na modlitwie, rozwa¿aniu, czy wspólnej rozmowie. Mniej wiêcej o 18 by³a
kolacja. Zwieñczeniem dnia by³a wspólna modlitwa, czêsto po³¹czona tak¿e z zabaw¹ i œpiewem, na placu przed bazylik¹
MBA, lub w niej samej. Na miejsce noclegu wracaliœmy po 23. Z racji na du¿¹ liczbê osób, które w jednym momencie chcia³y
siê umyæ, szliœmy spaæ mniej wiêcej o 1 w nocy. A rano o 7 znowu by³a pobudka...
Wartoœci spotkania asyskiego
Mo¿na by siê zastanawiaæ, jakie wartoœci z tego sierpniowego spotkania okaza³y siê byæ najcenniejsze. I zapewne ka¿dy
z uczestników da³by inn¹ odpowiedŸ. Dla mnie jednak najwa¿niejsze by³y dwie rzeczy: modlitwa i spotkanie z drugim
cz³owiekiem. O, jak dobrze by³o móc klêczeæ przed cudownym krzy¿em z San Damiano, jak dobrze by³o przy grobach
Franciszka i Klary, jak koj¹co w ciszy pustelni Carceri, jak przytulnie w Porcjunkuli...
Ka¿dego, kto kiedykolwiek bêdzie w stanie pojechaæ do W³och bêdê usilnie namawia³, by uda³ siê do Asy¿u i to najlepiej
nie na parê godzin, ale 2-3 dni, by bez poœpiechu móg³ doœwiadczyæ tego, co jest genius loci tego miejsca jego duchowego
klimatu i atmosfery modlitwy. Jakoœ bli¿ej tam do nieba, jakoœ ³atwiej byæ dobrym, jakoœ cz³owiek jest szczêœliwszy... A w
tym szczêœciu pomaga czêsto drugi, spotykany tam cz³owiek.
To w³aœnie ludzie, szczególnie uczestnicy tego Spotkania M³odzie¿y Franciszkañskiej, byli dla mnie wyj¹tkowym darem
i odkryciem: w swojej ró¿norodnoœci krajów pochodzenia, kultur, mentalnoœci. Przypomina³o mi to spotkania w duchu Taize,
lub Œwiatowe Spotkania M³odzie¿y z Ojcem Œwiêtym, w których te¿ dane mi ju¿ by³o uczestniczyæ. Tu jednak ogniwem
³¹cz¹cym wszystkich ze sob¹ by³ duch franciszkañski. Nie sposób tego do koñca opisaæ, nie sposób wyraziæ.
To duchowe doœwiadczenie Asy¿u g³êboko zapad³o w nasze serca. I choæ spotkanie zakoñczy³o siê 12sierpnia, a w Krakowie byliœmy ju¿ nastêpnego dnia, nie sposób nie wracaæ do tego doœwiadczenia myœlami i sercem. Wracaæ jednak, to za ma³o.
Zapragnêliœmy wraz z Gosi¹, Danusi¹ i Marysi¹, aby to Franciszkowe doœwiadczenie wzrasta³o w nas i przeradza³o siê
w nowe dzie³a; aby owocowa³o, a nie zosta³o zasypane w popiele codziennoœci i zapomnienia.
Postanowienia
Podjêliœmy wiêc kilka postanowieñ, które z pomoc¹ Bo¿¹ i za wstawiennictwem œw. Franciszka bêdziemy chcieli wdro¿yæ
w ¿ycie. Pierwsze z nich, to ten artyku³, w którym chcieliœmy siê podzieliæ choæ cz¹stk¹ naszych doœwiadczeñ i prze¿yæ
z Wami wszystkimi Drodzy Parafianie. Kolejn¹ inicjatyw¹ s¹ Wieczory z Janem Paw³em II, które odbywaj¹ siê w naszym
parafialnym koœciele w ka¿de pierwsze soboty miesi¹ca. Chcieliœmy wzi¹æ za nie szczególn¹ odpowiedzialnoœæ. Kolejny
wieczór modlitewny w pierwsz¹ sobotê listopada (3 listopada) o godz. 21. Zapraszamy na niego Was wszystkich, Bracia
i Siostry. Przez wspólne rozwa¿anie s³ów Jana Paw³a II, przez wspólny œpiew i modlitwê chcemy coraz bardziej wcielaæ
w ¿ycie to, o czym podczas swojego pontyfikatu mówi³ nasz wielki Rodak. Chcemy tak¿e, za Jego wstawiennictwem,
wypraszaæ dla nas, dla naszych rodzin i dla naszej parafii wiele ³ask, oraz opiekê Jezusa i Niepokalanej.
Jeszcze raz dziêkuj¹c Bogu i œw. Franciszkowi za ten szczególny dar i ³askê, jak¹ by³a pielgrzymka do Asy¿u, dziêkuj¹c
naszym Ojcom za tê piêkn¹ propozycjê i dar, koñczê s³owami, jakie œw. Franciszek wypowiedzia³ przed cudownym Krzy¿em
z San Damiano. Niech ta modlitwa dotknie naszego serca, byœmy jak Biedaczyna umieli uwierzyæ, a potem sami iœæ i g³osiæ
wielk¹ uzdrawiaj¹c¹ mi³oœæ Chrystusa.
„Najwy¿szy, chwalebny Bo¿e // Rozjaœnij ciemnoœci mego serca // I daj mi Panie, prawdziw¹ wiarê, // Niezachwian¹
nadziejê i doskona³¹ mi³oœæ, // Zrozumienie i poznanie, // Abym wype³nia³ Twoje œwiête i prawdziwe pos³annictwo”.
Tomasz Grabowski

