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Drodzy czytelnicy, parafianie!

Pan Jezus, Syn Boży, rodzi się jako małe Dziecię w mał-
żeństwie Józefa i Maryi, w rodzinie ludzkiej. Święta 
Rodzina pozostanie na zawsze wzorem każdej rodziny. 
Przede wszystkim jest wzorem wzajemnej miłości, wia-
ry, wychowania, pobożności. Nasze rodziny mogą zawsze 
czerpać natchnienie i siły do budowania rodziny chrze-
ścijańskiej od Jezusa, Maryi i Józefa.
Jest wiele pięknych rodzin w naszej parafii, które zmagają 
się z codziennością, ale opierają się na wierze i modlitwie. 
Są też rodziny przeżywające kryzysy miłości i wiary, za-
gubienie swego powołania, problemy wychowawcze i re-
ligijne z dziećmi. Co w tej sytuacji robić? Na pewno nie 
można pozostać obojętnym na różne problemy rodzin 
w naszej parafii.
Hasło roku duszpasterskiego wzywa nas, abyśmy szli 
i głosili Dobrą Nowinę o Jezusie, który narodził się w be-
tlejemskim żłobie, ale pragnie narodzić się ze swoją mi-
łością w sercach wszystkich. Trzeba na wszelkie sposoby 
docierać z Dobrą Nowiną do rodzin, które żyją obok nas. 
Tworzymy przecież parafię, która jest rodziną rodzin. 
Bądźmy aktywni „idźcie” i twórczy „głoście”.
Pragnę złożyć wszystkim najlepsze życzenia na święta 
Bożego Narodzenia i cały rok Pański 2017, aby Nowo-
narodzony Jezus umacniał nas w życiu rodzinnym i oso-
bistym swoimi łaskami. Zapewniam wszystkich czytelni-
ków i parafian o stałej modlitwie i życzliwości.

Szczęść Boże!
ks. prob. Krzysztof Skowroński

z duszpasterzami

„Idźcie i głoście”
 (Mk 16,15)
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Mamy już setne wydanie naszego parafialnego czasopi-
sma „U Źródeł”. To okazja do dziękczynienia Bogu za 
dar zaangażowania wielu osób w przekazywanie waż-
nych wiadomości i komentowanie wydarzeń ogólnoko-
ścielnych i parafialnych. To także okazja, by w pewien 
sposób podsumować dotychczasowe osiągnięcia i spoj-
rzeć w przyszłość.
Nasze pismo, wychodzące od września 1999 roku, jest 
kontynuacją wychodzącej w latach 1993–1999 gazetki 
„Życie Parafii” (łącznie ukazało się 45 wydań). Podtytuł 
„Życie Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu” 
jest znakiem kontynuacji poprzedniego parafialnego 
wydawnictwa. Przed pewnym podsumowaniem hi-
storii „U Źródeł” warto sobie uświadomić, że wśród 
mieszkańców Winiar od dawna istniały bogate tra-
dycje czytelnicze prasy i książki religijnej. W okresie 
zaborów i II RP działało na Winiarach Towarzystwo 
Czytelni Ludowych, które kolportowało prasę i książki. 
W 1928 roku, gdy powstała na Winiarach samodziel-
na parafia już od 1929 roku wydawano swoją gaze-
tę zatytułowaną „Tygodnik Katolicki”. Po II wojnie 
światowej powstał w naszej parafii punkt biblioteczny, 
wypożyczający prasę katolicką np. „Przewodnik Ka-
tolicki”, „Tygodnik Powszechny” oraz literaturę reli-
gijną. W latach 50. i 60. XX wieku nastąpiło pewne 
załamanie czytelnictwa wśród wiernych, zapewne ze 
względu na ogólną sytuację w Polsce. Ale w później-
szych latach sytuacja uległa znacznej poprawie, szcze-
gólnie w latach 90. pojawiło się w naszej parafii sze-
reg tytułów redagowanych przez duszpasterstwo dzieci 
i młodzieży np. „Dzieciaki”, „Staś”, „Oko Młodych”, 
a wśród ministrantów „Kadzidełko” i „Orzeł Biały”.  
Nasze parafialne wydawnictwa „Życie Parafii” i „U Źró-
deł” zaczęły regularnie prezentować życie wspólnoty 
winiarskiej. Ukazywały się w rytmie okresów liturgicz-
nych: Wielkiego Postu – Wielkanocy, Bożego Ciała, 
odpustu parafialnego – święta św. Stanisława Kostki 
oraz Adwentu – Bożego Narodzenia. Nasze parafialne 
pismo jest wydawnictwem o profilu lokalnym. Prezen-
tuje to, co szczególnie dotyczy wydarzeń związanych 
z naszą wspólnotą winiarską. Oczywiście nie brakuje 
w naszym piśmie ważnych tematów ogólnokościelnych 
i związanych z naszą Ojczyzną, ale zawsze odnosimy 
się do nich w kontekście wspólnoty parafialnej. Nasze 
pismo jest tworzone przez parafian i dla parafian. Prze-
glądając stare numery naszego czasopisma jestem pod 
wrażeniem wielu świadectw osób świeckich i duchow-
nych, które dzieliły się nie tylko swoim doświadczeniem 
życiowym, ale i swoją wiarą. To wspaniałe świadectwo 
będzie na pewno dla wielu naszych parafian w przy-
szłości wzorem do naśladowania. W naszym piśmie 
parafialnym w ciągu wielu lat opisywano najważniejsze 

wydarzenia z życia parafii, co jest także szczególnie 
cennym materiałem kronikarskim.
Ważnym wydawnictwem jest także w naszej parafii biu-
letyn „Idziemy Razem”, który dzięki zaangażowaniu ks. 
Proboszcza i wielu osób ukazuje się w niedziele całego 
roku z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. Oprócz ogło-
szeń duszpasterskich zawiera cenny komentarz do nie-
dzielnej ewangelii oraz przedstawienie realizacji żywego 
Słowa w praktyce. Ewangelia staje się przez to bliższa 
naszemu życiu, nie jest opowieścią oderwaną od rzeczy-
wistości.
Niezwykle cenną i bardzo nowoczesną formą przeka-
zywania wiadomości z życia parafii jest także strona 
internetowa www.stanislawkostka.pl oraz profil na Fa-
cebooku. Nie zapominajmy, że znajdują się tam linki 
do niedzielnych homilii głoszonych w naszym kościele 
czy wersja elektroniczna naszego parafialnego czaso-
pisma.
Kończąc to krótkie podsumowanie stu numerów nasze-
go parafialnego pisma zapraszam do współpracy przy 
tworzeniu nowych numerów. Nie ukrywam, że liczę 
na wielkie zaangażowanie młodych, którzy nie widzą 
sensu w tworzeniu w dzisiejszych czasach pisma pa-
pierowego. Myślę, że jest to wdzięczna praca i moż-
liwość do podzielenia się dobrem, które otrzymujemy 
we wspólnocie parafialnej. Zapraszam zatem do współ-
pracy.

ks. Krzysztof Makosz
red. naczelny „U Źródeł”

PS Myślę, że cennym uzupełnieniem dla moich rozważań 
będą słowa napisane przez śp. ks. dra Michała Maciołkę 
w wydaniu specjalnym na 75-lecie istnienia naszego ko-
ścioła i 80-lecie parafii:

Podczas długiej wędrówki najważniejsza jest woda. 
Wspominam czasy moich licznych górskich wypraw, pod-
czas których odkrywaliśmy źródła potoków i rzek. Woda 
z takiego źródła była zawsze świeża, zimna, orzeź-
wiająca. Słowo źródło stanowi ulubiony obraz i symbol 
w tekstach biblijnych. Chodzi zawsze o nowe życie, które 
daje Bóg. Prorok Jeremiasz żalił się: Podwójne zło po-
pełnił mój naród: opuścili Mnie (tzn. Boga), źródło ży-
wej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane, które 
nie utrzymują wody ( Jr 2, 13). A w księdze Apokalipsy 
Chrystusa zapowiada: Ja pragnącemu dam darmo pić ze 
źródła wody życia (Ap 21,6). Czerpanie ze źródła wody 
życia ma szczególne miejsce w Kościele. Dlatego nasze 
czasopismo parafialne nazwaliśmy „U Źródeł”.

100. numer „U Źródeł”
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Jedną z tradycji związanych z Bożym 
Narodzeniem jest wysyłanie kartek 
świątecznych. Ten sposób przekazy-
wania życzeń zrodził się w 1842 roku 
w Wielkiej Brytanii. Pierwszą kart-
kę świąteczno-noworoczną przygo-
tował artysta John Callcott Horsley 
na prośbę Sir Henry’ego Cole’a, 
pierwszego dyrektora londyńskie-
go Muzeum Alberta i Wiktorii. 
W 1875 roku kartki świąteczne po-
jawiły się w Stanach Zjednoczonych 
i warto wspomnieć, że ich drukiem 
zajął się Louis Prange, litograf po-
chodzenia niemieckiego, urodzony 
we Wrocławiu. W Polsce kartki stały 
się popularne pod koniec XIX wieku. 
W 1900 roku w Warszawie postano-
wiono ogłosić konkurs na polski od-
powiednik dla używanego wyrażenia 
„Postblatt” (z niem. listek pocztowy). 
Spośród pięciu propozycji, w któ-
rych pojawiły się określenia ‘liścik’, 
‘listówka’, ‘otwartka’, ‘pisanka’, wy-
brano nazwę pocztówka, zgłoszoną 
przez... Henryka Sienkiewicza.
Pierwsze pocztówki, które drukowa-
no w Polsce z okazji Bożego Naro-
dzenia, przedstawiały Świętą Rodzi-
nę w stajence betlejemskiej. Potem 
ilustracje wzbogacano o kolejne mo-
tywy świąteczne, pojawiły się także 
kartki wykonywane ręcznie, według 
własnego pomysłu i było to miłe 
przedświąteczne zajęcie.
Obecnie dzięki współczesnej tech-
nice poligraficznej kartki świątecz-
ne zachwycają swą różnorodnością, 
mogą zadowolić każde gusta, stały 
się także interesującym obiektem 
kolekcjonerskim.

Pocztówki bożonarodzeniowe 
w starej brązowej walizce

Przez cały rok leżą na szafie, w starej 
brązowej walizce, na Boże Narodze-
nie walizka jest otwierana – wspo-
mina Katarzyna Stelmachowska, 
kolekcjonerka pocztówek. Wspólnie 
czytamy życzenia od tych, którzy pi-
sali do nas przed laty, dziś przeważ-
nie osoby nieżyjące, kiedyś jednak 
ważne w naszym życiu. Jest także 
okazja do rodzinnych rozmów, są 
chwile wzruszenia.
Wśród około tysiąca zebranych eg-
zemplarzy najważniejsze są te pierw-
sze, one dały początek kolekcji. Prze-
słane z Norwegii i Francji w latach 
1957–1968 są darem winiarskiej 
sąsiadki. Ponad dwadzieścia tych 
pięknych kart nadesłano zza żelaznej 
kurtyny. Kolorowe obrazki zachwy-
cały w latach dzieciństwa, a i teraz 
nie straciły nic na urodzie. Widzimy 
na nich żłóbki z małym Jezuskiem, 
aniołki śpiewające Panu na chwałę, 
Trzech Króli zmierzających do Be-
tlejem. Na innych cieszą kolorowe 
choinki, postacie rubasznych Gwiaz-
dorów z workami prezentów, zimowe 
widoki, ptaszki siedzące na ośnieżo-
nych gałązkach jodły – gile z czer-
wonymi brzuszkami, szare wróbelki 
i kolorowe sikorki.
Znaczącą część zbioru stanowią 
pocztówki polskie z lat 70. i 80. XX 
wieku. „Ich wzornictwo jest skromne” 
– podkreśla kolekcjonerka – „Gałąz-
ki świerku zdobione bombkami, łań-
cuchami, świece, lecz są mi bliskie ze 
względów sentymentalnych, przy-
wołują lata mojej młodości. A kto 
pamięta kartki świąteczne przedsta-
wiające zimowe sceny z bajki Miś 
Uszatek?” – dodaje z uśmiechem.

Obecnie zbiór powiększają kartki 
autorstwa uznanych polskich mala-
rzy, rysowników i grafików, między 
innymi Zofii Stryjeńskiej, Marcina 
Szancera, Antoniego Uniechowskie-
go, Adama Boratyńskiego, Leonii 
Janeckiej, Marii Orłowskiej-Ga-
bryś. Prace tych artystów to dzie-
ła sztuki w małym formacie, każde 
stworzone odmienną charaktery-
styczną, autorską kreską. Większość 
z nich nawiązuje do polskich trady-
cji świątecznych, treści jakże boga-
tych i pięknych. Są motywy z kolęd, 
szopki krakowskie, grupy wiernych 
zmierzających pośród zasp śnieżnych 
w noc wigilijną na Pasterkę, pasterze 
podhalańscy wypatrujący gwiazdę 
betlejemską, rozśpiewani kolędnicy.
„I kiedy nacieszymy się już ogląda-
niem, stara brązowa walizka – peł-
na wspomnień – zamyka swe wieko 
na kolejny rok i tak od czterdziestu 
kilku lat...” – podsumowała Katarzy-
na Stelmachowska.
Idą święta. Też będziemy pisać ży-
czenia, naklejać na kartki znaczki 
i wrzucać do skrzynek pocztowych. 
Nie zapomnijmy w dobie maili o tym 
pięknym, acz nieco staroświeckim 
zwyczaju, sprawmy słowem skre-
ślonym naszą ręką radość ludziom, 
którzy nas otaczają, zapewniając ich 
o naszej przyjaźni i pamięci.

Wesołych Świąt czytelnikom 
„U Źródeł” życzą
Wacława Małecka 

i Katarzyna Stelmachowska

Idą święta...
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„Niech żyje Chrystus Król” – to we-
zwanie do narodu polskiego, potrze-
bującego Jego obecności i bliskości.
W dniu 19 listopada 2016 r. na za-
kończenie Roku Jubileuszowego Mi-
łosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu 
Polski dokonano w Krakowie – Ła-
giewnikach uroczystego jubileuszo-
wego Aktu Przyjęcia Chrystusa za 
Króla i Pana.
Katolickie uczestniczenie w królew-
skości Chrystusa wymaga stałego 
opowiadania się po stronie prawdy, 
sprawiedliwości, pokoju. Musimy 
wszyscy dążyć do chrześcijańskie-
go „konsekrowania świata”, a więc 
uosobienie królestwa Bożego w du-
chu samego Chrystusa Króla. Jubi-
leuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa 
za Króla i Pana podejmuje biblijne 
przymierze Boga z Narodem. Przed 
uroczystym aktem wierni parafii pw. 
św. Stanisława Kostki uczestniczyli 
od 10 do 18 listopada w Nowennie, 
której rozważania modlitwy przy-
gotowywały wspólnotę parafialną 
do przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana. Polska, jako naród 
o korzeniach chrześcijańskich za-
wsze była ojczyzną męczenników 
broniących wiary w Jezusa Chrystusa. 
W ciągu 1000-letniej historii naród 
polski dawał świadectwo wiary w Je-
zusa Chrystusa, obrony Ojczyzny 
przed wrogami naszej państwowości 
i naszych wartości chrześcijańskich. 
Jednym z przykładów heroizmu Po-
laków była ofiara 108 męczenników, 
męczeńska śmierć św. Maksymiliana 
Kolbe, bł. Jerzego Popiełuszki i in-
nych wielkich córek i synów naszego 
narodu.
Ks. Kard. August Hlond już przed 
wojną napominał, że „z jednej strony 
odbywa się zwycięski pochód Króle-
stwa Bożego, a z drugiej nowoczesne 
pogaństwo, opętane jakby kultem de-
mona, odrzucające wszelkie idee mo-
ralne”. Ks. Kardynał przypomniał, iż 
„odrodzenie naszego narodu będzie 
trwałe tylko na podstawach chrze-
ścijańskich i na takich podstawach 

oprze się trwały byt Ojczyzny”. Św. 
Jan Paweł II wskazywał welokrotnie 
na konieczność odnowy moralnej 
narodu: „Naród ginie, gdy znieprawia 
swojego ducha. Naród rośnie, gdy 
duch jego coraz bardziej się oczysz-
cza i tego żadne siły zewnętrzne nie 
zdołają zniszczyć”. Ks. Kard. Josepf 
Ratzinger pisał: „Nie samym chlebem 
żyje człowiek, ale każdym słowem, 
które wychodzi z ust Bożych. Jeśli Bóg 
jest wielkością drugorzędną, wtedy 
upadają te rzeczy, uznawane za naj-
ważniejsze. Królestwo Chrystusa jest 
wspaniałą obecnością, Boga – Króla, 
nie tylko dla jednej osoby, ale dla 
całego Narodu. Dlatego tak trud-
no często poddać się władzy Boga 
– Króla, gdy Jego władza jest trwała 
i prawdziwa. Warto przytoczyć sło-
wa Jezusa: Beze Mnie nic nie możecie 
uczynić ( J 15,5). Warto sobie teraz 
z jeszcze większą wiarą powiedzieć, 
że z Nim możemy wszystko”.
W sobotę, 19 listopada br. w przed-
dzień uroczystości Jezusa Chrystu-
sa Króla Wszechświata, mogłem 
uczestniczyć w podniosłym, wiel-
kim zgromadzeniu narodu polskiego 
(stutysięczna rzesza) w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie 
– Łagiewnikach. Ceremonii prze-
wodniczyli Prymas Polski ks. Abp 
Wojciech Polak, Przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski, ks. 
Abp Stanisław Gądecki, ks. Kard. 
Stanisław Dziwisz. Władze pań-
stwowe reprezentował Prezydent 
RP Andrzej Duda oraz wielu przed-
stawicieli organów państwowych 
i samorządowych. W niedzielę, 
20 listopada w Uroczystość litur-
giczną Chrystusa Króla, w polskich 
parafiach (również w naszej winiar-
skiej) na Mszach św. odmówiliśmy 
„Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana”.
Zdajemy sobie sprawę, że od ducho-
wej przemiany każdego z nas i od 
naszej świadomej gotowości do za-
angażowania się w krzewienie wia-
ry chrześcijańskiej, zależeć będzie 
owocność przyjęcia Jezusa za Króla 
i Pana. Módlmy się, by Pan prowa-
dził nas w tej duchowej pracy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej 
Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie 
– na większą chwałę Przenajświętszej 
Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, 
aby naszą Ojczyznę i świat cały obję-
ło Twe Królestwo: królestwo prawdy 
i życia, królestwo świętości i łaski, kró-
lestwo sprawiedliwości, miłości i poko-
ju (z Jubileuszowego Aktu Przyjęcia 
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana).

Jerzy Miller

Niech żyje  
Chrystus Król!
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Początki

Gdy dziś patrzymy na odnowione 
ściany wnętrza naszego kościoła, 
aż trudno uwierzyć, że jeszcze rok 
temu ubolewaliśmy nad ich opła-
kanym stanem, skutkami braku 
odpowiedniej wentylacji i znisz-
czeniami dokonanymi przez wil-
goć pochodzącą z nieszczelnego 
dachu. Ksiądz Proboszcz wybiera-
jąc zawsze najlepsze rozwiązania, 
remont wnętrza rozpoczął od prac 
dekarskich, w myśl zasady, że bu-
dowę zaczyna się od fundamentów, 
a remonty od dachu. Roztropne 
planowanie, unikanie technolo-
gicznych skrótów i wiara w opiekę 
św. Józefa sprawiły, że na wszyst-
kich etapach prac remontowych, 
unikając pozornych oszczędności, 
rzetelnie zagospodarowano każdą 

złotówkę. U początków tego pla-
nowania ważnym momentem była 
wizytacja w naszej parafii Ks. Abp 
Stanisława Gądeckiego. Zostawił 
On nam konkretne zalecenia, wzy-
wając do estetycznego uporządko-
wania wnętrza kościoła, szczególnie 
przestrzeni prezbiterium, zastępując 
duży drewniany krzyż, innym, do-
stosowanym do stylu świątyni, wi-
zerunkiem Ukrzyżowanego.
Rozpoczęły się prace projektowe, 
w których miałam zaszczyt uczest-
niczyć. Głównym celem, jaki sobie 
postawiliśmy było właściwe odczy-
tanie ducha architektury, intencji jej 
twórcy, wybór stylu, który scaliłby 
wnętrze, przywracając pierwotnie 
założoną harmonię. Konkretne de-
cyzje poprzedzone były historyczny-
mi dociekaniami, przeszukiwaniem 
parafialnych pamiątek, w którym 

wraz z ks. Proboszczem i p. Jerzym 
Millerem, naszym archiwistą wspól-
nie uczestniczyliśmy.

Architekt i męczennik

Autorem projektu naszego kościoła, 
którego budowę rozpoczęto w 1930 
roku był wybitny architekt Stefan 
Cybichowski. Jak większość architek-
tów wielkopolskich z tamtych cza-
sów wykształcenie i praktykę zdobył 
w Niemczech, jednak już od 1910 
roku pracował w Poznaniu, stając się 
dynamicznym i jednym z najbardziej 
zasłużonych twórców architekto-
nicznego wizerunku miasta. W życiu 
wolnej Polski uczestniczył z pełnym 
zaangażowaniem, pełniąc różne, waż-
ne funkcje społeczne. Za projekty 
ok. 100 nowych obiektów sakralnych 
otrzymał tytuł honorowego Szam-
belana papieskiego. Zasłużył sobie 
na uznanie i wdzięczność wielu Pola-
ków i katolików, ale także na niena-
wiść niemieckiego okupanta. Po roz-

Wspólne dzieło
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poczęciu wojny, wraz z poznańskimi 
profesorami został uwięziony w For-
cie VII, a potem, 6 stycznia 1940 roku 
rozstrzelany. To piękna postać, jest 
zobowiązującą kartą historii naszej 
parafii. Jako twórca kościołów Cybi-
chowski miał jedną wspaniałą cechę, 
zajmował się nie tylko kształtem bu-
dowli, ale potrafił i chętnie aranżował 
jej wnętrze. Krótko mówiąc znał się 
na murach i na meblach. W naszej 
świątyni także tę wiedzę wykorzystał. 
Zachowały się zdjęcia pierwotnego 
ołtarza głównego z tabernakulum, ba-
lasek, projekty konfesjonałów, ołtarza 
Serca Pana Jezusa.

Styl, ale jaki?

Nie wszyscy wiedzą, że pierwotnie 
nasza świątynia miała być wybudo-
wana w stylu modernistycznym, jak 
na owe czasy bardzo nowoczesnym. 
Jednak na wniosek Kurii i Komitetu 
Budowy, Cybichowski zmienił pro-
jekt na bardziej tradycyjny. Powstała 
świątynia neoklasyczna i dziś w róż-
nych źródłach wymieniana jest jako 
jeden z najpiękniejszych przykładów 
takiej architektury w Polsce. Odwoła-
nie do klasycznego porządku, syme-
trii, trójnawowego podziału wnętrza, 
bazylikowej monumentalności spra-
wia, że kościół epatuje równowagą 
i spokojem. Kończąca główną nawę 
absyda stanowi jej architektoniczne 
centrum. Tam architekt umieścił oł-
tarz główny z tabernakulum przykry-
tym wspartą na kolumnach kopułą 
– tron dla Jezusa. Taka antyczna for-
ma zdawała się wynikać z samej archi-
tektury i stanowiła z nią jedną całość. 
Do niej odwołujemy się w obecnym, 
nowym rozwiązaniu. Kiedyś, usytu-
owana na wzniesieniu klasycystycz-
na świątynia, górowała swoją bryłą 
nad wiejską zabudową Winiar, dziś 
otoczona PRL-owskimi blokami nie 
przestaje być środkiem naszego ma-
łego, osiedlowego świata. Ten środek 
ma swoje centrum, a jest nim Pan 
Jezus w Najświętszym Sakramencie 
obecny na ołtarzu i w tabernakulum. 
To, co zewnętrzne: urbanistyka, ar-
chitektura, aranżacja, zachęca nas, aby 
uczynić Go centrum naszego życia. 
Gruntowny remont, uporządkowa-

nie wnętrza, właściwe odczytanie 
idei Głównego Architekta, Stwórcy 
– może to dobry program na odnowę 
także dla nas parafian.
Na przestrzeni lat poza klasycyzmem 
w kościele zaistniały różne style. Sam 
Cybichowski ruchome elementy wy-
posażenia zaprojektował w stylu art 
déco. W jego intencji motywy antycz-
ne w architekturze miały się łączyć 
z nowoczesnością we wnętrzu. Nie-
stety to, co zdołano wówczas wyko-
nać, wojna zniszczyła bezpowrotnie. 
Po wojnie odbudowany z ruin kościół 
zyskał nowy wystrój konsekwentnie 
tworzony w stylu neobarokowym. 
Ślady tamtych prac mogliśmy oglądać 
w czasie naszego remontu: marmory-
zowane kolumny i lamperie, resztki 
malowideł w prezbiterium nad absy-
dą. Posoborowa reforma liturgiczna 
była impulsem do kolejnych zmian. 
Następowały stopniowo, latami i bez 
jednej spójnej koncepcji. Po neoba-
rokowym wystroju, odtworzonym 
w stylu art déco ambonie zostały tylko 
zdjęcia i nieliczne pamiątki. Niektóre 
z elementów nowoczesnego wyposa-
żenia, jak ołtarz, konfesjonały, miejsce 
przewodniczenia, prospekt organowy 
pięknie wpisały się w naszą klasyczną 
świątynię. I to był trop, którym po-
stanowiliśmy pójść przy estetycznym 
porządkowaniu wnętrza. Klasycyzm 
i nowoczesny minimalizm to jakby 
dwa nurty wyrosłe z jednego korzenia 
idei spokoju, ładu, powściągliwości 
na różny sposób obecnej w kulturze.

Ważne jest to, czego nie widać

Zanim stanęły w kościele rusztowa-
nia, między fachowcami toczyła się 
zażarta dyskusja nad tym, jaką tech-
nologię do odnowienia ścian wybrać. 
Wybrano technologię renomowanej 
firmy Keim oraz paroprzepuszczal-
ne, odporne na zabrudzenia farby 
krzemianowe. Trzeba było dotrzeć 
do samego tynku, aby mieć pewność, 
że technologia spełni swoje zadanie. 
Przy okazji poznaliśmy całą historię 
kościelnych remontów wraz z po-
myłkami, niewiedzą ale i solidnością 
poszczególnych wykonawców. Jed-
nym z poważniejszych błędów było 
pomalowanie kościoła farbą olejną, 
która uszczelniła ściany, nie pozwa-
lając im oddychać, tworząc dogodne 
środowisko do rozwoju grzyba. Sceny 
z życia św. Stanisława z prezbiterium 
namalowane najprawdopodobniej 
wchodzącą na rynek farbą emulsyjną 
sczerniały i częściowo odpadły. Po 
zdarciu wszystkich powłok, ściany 
starannie wypielęgnowano, kładąc 
cienkowarstwowy tynk cemento-
wo-wapienny. Proces zdzierania, 
czyszczenia, zabezpieczania, gładze-
nia trwał bardzo długo, ćwicząc nas, 
parafian w cierpliwym znoszeniu 
niedogodności związanych z rozsta-
wionymi rusztowaniami. Samo ma-
lowanie było już tylko zwieńczeniem 
dzieła. A dzieło to nie byłoby z pew-
nością tak dobrze wykonane, gdyby 
nie decyzja ks. Proboszcza, aby spo-
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śród ekip wykonawczych tanich, 
drogich i bardzo drogich wybrać tę 
najlepszą, doświadczoną, uczciwą, 
nie ukrywającą pod powłoką farby 
niedouczenia i błędów. Rodzinna 
firma p. Daniela Nowackiego mają-
ca na swoim koncie takie dokonania 
jak odnowienie polichromii kościoła 
św. Wojciecha oraz kościoła Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Po-
znaniu, zajęła się nie tylko remon-
tem, sporządziła także program prac 
konserwatorskich bez przeszkód za-
twierdzony przez Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków. Pan Jan, czło-
nek rady ekonomicznej, dostarczał 
materiały i okiem doświadczonego 
budowlańca, niczym Anioł Stróż 
czuwał nad całością. W czasie re-
montu przyzwyczailiśmy się do tego, 
że wchodząc w niedzielę do kościoła, 
zastawaliśmy go utrzymanego w czy-
stości. Ale kto miał szansę zajrzeć tu 
w tygodniu, szczególnie w okresie 
,,zdzierania i czyszczenia”, widział 
jedynie chmurę pyłu, wolno pokry-
wającą wszystko szarą pierzynką. 
Ile trudu wymagało pokonanie tego 
wdzierającego się wszędzie, szarego 
żywiołu, wiedzą wszyscy tworzący 

na czele z p. Renią, s. Weroniką, p. 
Józefem ochotniczą ekipę sprząta-
niową, która ofiarnie, w pocie czo-
ła przyczyniała się do upiększania 
naszej świątyni. W czasie remontu 
ważne jest wszystko, szczególnie to, 
czego nie widać gołym okiem.

Kolor i światło

Myślę, że dla niektórych będzie niespo-
dzianką, gdy dowiedzą się, że do ma-
lowania kościoła użyto aż sześciu kolo-
rów. Wnętrze robi wrażenie jednolicie 
jasnego z akcentami błękitu. I dobrze, 
że tak jest, bo nie kolor, a architektura 
miała wyjść na pierwszy plan. Znale-
zienie z założenia subtelnych, dopaso-
wanych do wnętrza kolorów okazało 
się jednak trudnym zadaniem. Próby 
kolorystyczne zrobione w jednym 
miejscu, nie sprawdzały się w innym. 
Światło przepuszczane przez nasze 
skromne witraże robiło nam trudne 
do przewidzenia niespodzianki. Ma-
lowało ściany po swojemu, nie chcąc 
dostosować się do projektu. Wspól-
nymi siłami, wsparci doświadczeniem 
i umiejętnościami panów Daniela 

i Joachima Nowackich pokonaliśmy 
problem. W naszej wyjściowej palecie 
pojawiły się dodatkowe kolory. A błę-
kit, aby robić wrażenie jednorodnego, 
przybrał dwa różne odcienie.
Zdecydowanie bardziej przewidy-
walne okazało się światło sztuczne, 
choć i tu bez fachowca w jego ujarz-
mianiu, p. Mirka, nie dalibyśmy rady. 
Podjęto kilka prób i przymiarek. Za-
stosowane zostały najbardziej nowo-
czesne i energooszczędne rozwią-
zania. Światło dyskretnie modeluje 
wnętrze, pomagając w przeżywaniu 
liturgii, nabożeństw i adoracji.

Cierpiąca twarz Chrystusa

Na zawsze zostanie w mojej pamię-
ci obraz naszego kościoła tuż przed 
remontem. Ogołocone, pozbawione 
obrazów i dekoracji ściany, widoczne 
zabrudzenia, spękania i pleśń. Pewnie 
już nie prędko je takimi zobaczymy. 
Wtedy były one dla mnie obrazem 
odartej z pozorów i upiększeń du-
szy człowieka, obrazem odkrywania 
prawdy i pretekstem do rachunku 
sumienia. W Wielkim Poście nato-



 u źródeł  9

W wigilijny wieczór wielu Winiar-
czyków mających pochodzenie kre-
sowe, łamiąc się opłatkiem będzie 
wspominać wigilię na dawnych 
Kresach Rzeczypospolitej: Wilnie, 
Lwowie, Tarnopolu, Łucku, Żółkwi, 
Brodach, Hucie Pieniackiej i wielu 
miejscowościach, z których zostali 
wygnani przez dramatyczne wyda-
rzenia II wojny światowej. Po latach 
nasi kresowiacy kultywują swe tra-
dycje, stawiając na wigilijnym sto-
le znaną kresową potrawę wigilijną 
kutię, pszenicę obtłukiwaną w żar-
nach, zmieszaną z makiem i mio-
dem. Pszenica zapowiada sytość, 
mak to spokojny sen, a miód słodycz. 
Dzielenie się opłatkiem to zbliżenie 
oddalonych, łączące zmarłych z ży-
wymi. Ta cicha, wigilijna noc jest 
okazją do wspomnień o szczęśli-
wych, beztroskich latach spędzonych 

na Kresach, oraz do wspomnień 
o dramatycznych losach Polaków 
na Wschodzie. Nie ma już obec-
nie wielu polskich wsi, miasteczek 
kresowych, pozostały bezimienne 
mogiły, zrujnowane kościoły, dwory 
i pałace. Pozostała pamięć. Tak wiele 
zawdzięcza nasza historii dziedzic-
twu kulturowemu Kresów. Boże Na-
rodzenie A.D. 2016 na poznańskich 
Winiarach uświadamia nam, że je-
steśmy wspólnotą parafialną, bogaci 
różnorodnością tradycji regional-
nych i rodzinnych. Dodajmy za Zo-
fią Kossak-Szczucką, że Polacy „byli 
urodzonymi wielbicielami Żłóbka. 
Z Bożych tajemnic Narodzenie zda-
ło im się najbliższe i najukochańsze. 
Lud niebogaty, zwyczajny surowych 
zim, współczuł młodej Matce, co ubo-
gą była, rąbek z głowy zdjęła, by okryć 
dziecię w sianie”. Łamiąc się w na-

szej wspólnocie parafialnej opłat-
kiem z Kresowiakami, będziemy 
sobie życzyć Błogosławieństwa Bo-
żego i opieki Matki Bożej Łaskawej, 
która zawitała do Poznania. Matka 
Boża Łaskawa, Królowa Korony Pol-
skiej obecna w wiernej kopii obrazu 
w dniu 2.10.2016 roku po uroczystej 
Mszy św. w Katedrze Poznańskiej, 
celebrowanej przez ks. Abpa Stani-
sława Gądeckiego, została procesyj-
nie przeniesiona do kościoła pw. św. 
Małgorzaty na Poznańskiej Śródce. 
Z dala od Kresów, Lwowa, będzie 
można teraz przychodzić do Matki 
Bożej Łaskawej z wszelkimi prośba-
mi i dziękować za wszelkie łaski.

Jerzy Miller

miast przypominały mi Chrystusa, 
który dobrowolnie się przed nami ob-
nażył, pokazując ludzką słabość naj-
pierw w żłóbku, a potem na krzyżu. 
Czas remontu nie był tylko czasem 
sukcesów i radości. Wiosną zawisła 
na ścianie poddana próbnej renowa-
cji jedna ze stacji Drogi Krzyżowej. 
Cieszyliśmy się wspólnie z 23 let-
nim Dawidem najmłodszym synem 
p. Nowackiego, jej autorem, z efek-
tu, jaki osiągnął przekształcając gips 
w alabaster. 30 sierpnia dowiedzieli-
śmy się o jego nagłej śmierci. Dzie-
liliśmy ból z rodziną. Poznaliśmy ich 
jako wybitnych fachowców zaanga-
żowanych całym sercem w pracę, ale 
także jako prawdziwych chrześcijan, 
trwających w wierze i ufności pośród 
dramatycznych doświadczeń. Odtąd 
umęczona twarz Jezusa, otarta przez 
Weronikę na naszej parafialnej VI 
Stacji będzie miała dla nas rysy Da-
wida. Od niedawna cieszymy się no-
wymi konfesjonałami ułatwiającymi 
spowiedź szczególnie osobom gorzej 

słyszącym. Wstępne rysunki techno-
logiczne były przygotowywane już 
rok temu przez p. Andrzeja Fiedle-
ra w trakcie jego krótkiej, trzymie-
sięcznej choroby, jako ostatnie dzie-
ło, którego się w życiu podjął. Nie są 
one jedyną realizacją jaką wykonał 
dla naszej parafii. Zmarł w Święto 
Św. Rodziny zeszłego roku. Dzia-
łalność stolarską kontynuuje jego 
zięć i pod jego nadzorem wykonano 
konfesjonały oraz nowe tabernaku-
lum. Mamy nadzieję, że te piękne 
dzieła, naznaczone cierpieniem wie-
lu osób przyniosą dobre owoce, a ich 
twórcy zostaną na zawsze w naszej 
modlitewnej pamięci. Podobnie jak 
budowniczowie kościoła i wszyscy, 
którzy zostawili tu kawałek swego 
serca.

Jedność przede wszystkim

Radość miesza się z bólem. I tak 
było w życiu Jezusa, od żłóbka 

po grób. Remont może być także 
duchowym przeżyciem. To wła-
śnie starał się nam wpoić ks. Pro-
boszcz, dbając o to, aby budowanie 
odnowionego wizerunku świątyni 
poprzedzało budowanie jedności 
wśród wszystkich, którzy w nim 
uczestniczą. Nie było to łatwe zada-
nie, ale towarzyszyło nam przejęte 
od Gospodarza przekonanie, że nie 
da się zbudować harmonii i spokoju 
we wnętrzu kościoła, nie podejmu-
jąc wysiłku wprowadzenia harmo-
nii i spokoju w relacjach ludzkich. 
Świętując dzisiaj tajemnicę przy-
mierza dwóch natur boskiej i ludz-
kiej w Osobie Chrystusa mamy na-
dzieję, że to, co ludzkie w podjętym 
wspólnie dziele wypełni Bóg Swoją 
Obecnością, nie zważając na sła-
bość i grzeszność naszej natury. I że 
nie przeszkodzi Mu ona obdarzać 
Swoją Łaską wszystkich przekra-
czających próg naszej świątyni.

Aleksandra Kołaczyk

Polskie wigilie kresowe 
na poznańskich Winiarach
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„Rozśpiewana Parafia” to kolejna wy-
stawa, która przybliżyła historię Wi-
niar, tym razem widzianą z perspekty-
wy działających kiedyś na tym terenie 
zespołów chóralnych: parafialnych, 
szkolnych i ludowych. Archiwalny 
materiał zdjęciowy pozyskany bez-
pośrednio od mieszkańców Winiar, 
z kronik szkolnych oraz z archiwum 
parafii zaprezentowano na planszach, 
a oprawę ekspozycji stanowiły śpiew-
niki, zeszyty nutowe, instrumenty 
muzyczne, pamiątkowe albumy. Nie 
zabrakło także strojów ludowych 
zespołu „Gędźba”. Bogato zdobio-
ne serdaki, spódnice wykonał Feliks 
Ławniczak, dawny mieszkaniec ulicy 
Sokoła, kostiumolog opery poznań-
skiej, a cały komplet udostępniła Da-
nuta Rolewska, jego bratanica.
Należy nadmienić, że wystawa 
uświetniła obchody 50. rocznicy zało-
żenia winiarskiego chóru parafialne-
go, którego inicjatorem, dyrygentem 
i opiekunem był ks. Janusz Piotrow-
ski. Z okazji Jubileuszu w niedzielę 
11 września br. została odprawiona 
w naszym kościele uroczysta Msza św. 
w intencji żyjących i zmarłych opieku-
nów chóru oraz chórzystów. Liturgię 
sprawował ks. kan. Wojciech Ławni-
czak, opiekun chóru w latach 1970–
1973. Stosowną oprawę przygotowa-
ła Kompania Druha Stuligrosza pod 

batutą Andrzeja Niedziałkowskiego, 
dyrygenta winiarskiego chóru para-
fialnego w latach 70., po przeniesieniu 
ks. J. Piotrowskiego do innej parafii. 
Ks. Krzysztof Skowroński, proboszcz 
Parafii Św. Stanisława Kostki, nawią-
zując w swym słowie do uroczysto-
ści wspomniał, że otwiera ona cykl 
przygotowań do obchodów 90. po-
święcenia winiarskiej świątyni. Mszę 
św. zakończyła pieśń Laudate Domi-
num (Chwalcie Pana) wykonana przy 
współudziale wszystkich wiernych 
zgromadzonych w świątyni. Piękny 
i pełen emocji śpiew wywołał szcze-
re wzruszenie, potoczyła się niejedna 
łezka. Potem odbyło się spotkanie 
przy kawie z wystawą „Rozśpiewana 
parafia” w tle. Była okazja do snucia 
wspomnień i powrotu do chwil wspa-
niałej przygody z muzyką. Ekspozy-
cja była jeszcze czynna przez kolejne 
dwie niedziele września, gromadząc 
przed planszami znaczne grupy daw-
nych chórzystów i miłośników histo-
rii Winiar.
Wystawę zainicjowały i przygotowały 
w Sali DA Ewa Burchard i Katarzyna 
Stelmachowska, wieloletnie członki-
nie dawnego winiarskiego chóru pa-
rafialnego.

Opracowała:
Wacława Małecka,  

październik 2016 r.

Dar dla Parafii 
św. Stanisława 
Kostki

Parafia św. Stanisława Kostki pozy-
skała ostatnio cenny dar w postaci 
albumu ikonograficznego „Św. Stani-
sław Kostka”. W imieniu nieżyjącego 
ks. kan. Zygmunta Thimma, byłego 
wieloletniego proboszcza Parafii Św. 
Michała Archanioła, dar na ręce ks. 
Krzysztofa Skowrońskiego przeka-
zała pani Małgorzata Thimm-Hop-
pe, bratanica Zygmunta Thimma. 
Dzieło zostało wydane w 1928 roku 
z okazji dwusetnej rocznicy kanoni-
zacji św. Stanisława Kostki. Na 115 
kartach albumu zamieszczono bo-
gaty zestaw wiernych reprodukcji 
zdjęć fotograficznych prezentują-
cych wizerunki Świętego powstałych 
w latach 1568–1926 autorstwa wy-
bitnych przedstawicieli sztuki euro-
pejskiej. Przy każdej ilustracji został 
podany autor, czas powstania, roz-
miar i miejsce umieszczenia. Uzu-
pełnienie stanowią tablice z repro-
dukcjami znaczniejszych relikwiarzy 
Świętego. Ten cenny dar z pewnością 
przyczyni się do poszerzenia wiedzy 
o naszym patronie, do zobrazowania 
czci, jaką świat katolicki Go otaczał, 
a także do wzbogacenia ikonografii 
Świętych.
Album został wydany nakładem 
O.O. Jezuitów w Warszawie, druk 
zakończono 20 maja 1928 r. w Po-
znaniu w Drukarni św. Wojciecha 
pod Zarządem Franciszka Kusza.
„Niechaj ten album idzie w świat 
pouczając o życiu i chwale tego naj-
młodszego z kanonizowanych Świę-
tych, by urok Jego anielskiej posta-
ci pociągał serca do miłości tych 
dóbr najwyższych, które On ponad 
wszystko ukochał”.
[Fragment wstępu do albumu]

Opracowała: 
Wacława Małecka, 

październik 2016 r.

Rozśpiewana Parafia 
– sprawozdanie z wystawy 
o chórach winiarskich
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Wydarzenia 2016

Wrzesień:

W niedzielę 18 września przeżywaliśmy odpust pa- •
rafialny, wspominając św. Stanisława Kostkę, patrona 
naszej parafii. O godz. 9.30 odbyła się Msza św. z sa-
kramentem namaszczenia chorych. Głównym cele-
bransem sumy odpustowej o godz. 12.30 był ks. kan. 
Henryk Ogrodnik, kustosz sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Poznaniu.

W dniach 23–25 września pod opieką ks. Krzysztofa  •
Makosza odbyła się pielgrzymka dziękczynna za Ju-
bileuszowy Rok Miłosierdzia. Pielgrzymi odwiedzi-
li Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Łagiewniki, 
Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach 
oraz Jasną Górę.

24 września gościliśmy chór „Spotkanie” i orkiestrę  •
„Camerata” ze Starych Budkowic niedaleko Opola. 
Goście koncertowali dla naszych parafian dwukrot-
nie: w sobotę po wieczornej Mszy św. oraz w niedziele 
po Mszy o godz. 12.30.

Październik:

15 października młodzież wraz w rodzicami, pod  •
duszpasterską opieką ks. Michała Tomiaka, pojechała 
do miejscowości Koźle. Był to czas wspólnego zwie-
dzania, ale także integracji i rozgrywek sportowych.

Wspólnota wolontariuszy hospicyjnych zorganizowała  •
spotkanie z dr Romaną Antonowicz pt. „Idź i ty czyń 
podobnie”. Głównym tematem spotkania była praca 
wolontariusza w hospicjum oraz podejście do osoby 
chorej. Gość podzielił się z słuchaczami własnymi do-
świadczeniem z pracy w hospicjum.
30 października została przeprowadzona akcja Caritas  •
„Kropla Miłości”. Zgłosiło się 30 osób chętnych i ze-
brano ok. 10 litrów krwi.
31 października grupa dzieci wraz z ks. Michałem  •
Tomiakiem dołączyła się do poznańskiego Korowodu 
Świętych.

Listopad:

Zostały zakończone kolejne etapy w remoncie kościo- •
ła. W pierwszy czwartek listopada pojawiło się nowe 
tabernakulum nawiązujące w stylu do pierwotnej wizji 
architekta Stefana Cybichowskiego.
13 listopada przeżywaliśmy dzień solidarności z Ko- •
ściołem prześladowanym. Nasza parafia podjęła ini-
cjatywę adopcji, na okres 6 miesięcy, jednej rodziny 
poszkodowanej w konflikcie syryjskim. Będzie ona 
obejmowała wsparcie modlitewne oraz materialne.
17 listopada odbyło się spotkanie z Szymonem Ho- •
łownią. Gość podzielił się z wiernymi doświadczeniem 
pracy w fundacji „Kasisi”, wyjazdów do Afryki oraz 
własnym doświadczaniem Boga w codziennym życiu.
19 listopada Ruch „Światło-Życie” zorganizował  •
w parafii warsztaty modlitwy charyzmatycznej. Kurs 
poprowadził ks. Adam Pawłowski.
27 listopada rozpoczęliśmy Adwent oraz nowy rok li- •
turgiczny pod hasłem „Idźcie i głoście”. Adwent, już 
po raz kolejny, rozpoczęliśmy od 40-godzinnej adora-
cji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Grudzień:

W niedzielę, 4 grudnia, gościliśmy siostry szarytki  •
od św. Wincentego a Paulo, które będą zachęcały nas 
do przyjęcia cudownego medalika przed Uroczysto-
ścią Niepokalanego Poczęcia NMP.
Podobnie jak w latach ubiegłych Parafialny Zespół  •
Caritas w Adwencie przeprowadził Akcję „Serdusz-
ko miłości” – przygotowywanie prezentów dla dzie-
ci z ubogich rodzin. Caritas parafialna przygotowała 
również wigilię dla samotnych.
8 i 15 grudnia gościliśmy w naszej parafii ks. prof.  •
Bogdana Poniżego z wykładami w ramach Kręgu Bi-
blijnego.
W naszym kościele odbyły się Koncerty Akademickie  •
inaugurujący cykl Winiarskich Koncertów Organowych, 
3 kolejne sobotnie wieczory adwentowe, począwszy 
od 3 grudnia. Wystąpili wykładowcy i studenci, organi-
ści i kameraliści poznańskiej Akademii Muzycznej.
Ks. Abp Marek Jędraszewski, którego zmarli rodzice są  •
pochowani na naszym winiarskim cmentarzu został pro-
mowany na Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego.



Zostali ochrzczeni: 
(11.09.2016 – 23.12.2016)

Hanna Elżbieta Unolt
Martyna Smolibocka
Kamil Smolibocki
Helena Jaszczak
Klara Jaworska
Lena Majchrzak
Janina Maria Macudzińska
Maria Joanna Bomska
Filip Borzykowski
Wiktor Kasprzak
Kacper Toruński
Jakub Goliński
Natalia Król
Mikołaj Tomczak
Julia Brygida Wacławik
Hanna Przybylska
Krystyna Kotowicz
Zuzanna Grzesik
Joanna Woźniak
Mikołaj Nackoski
Marcin Robert Kuźmiński

Zawarli związek małżeński: 
(10.09.2016 – 10.12.2016)

Adam Grzegorz Kołodziejewski 
i Katarzyna Białek
Tomasz Karol Frąckowiak  
i Karolina Domicela Borowska
Tomasz Toruński  
i Adrianna Magdalena Szmyt
Piotr Kazimierz Loretański  
i Justyna Agnieszka Kłaptocz

Odeszli do Pana: 
(06.09.2016 – 15.12.2016)

Kazimierz Gładysiak
Jerzy Kulczyński

Maciej Kwiatkowski
Bronisław Szymanowski
Michał Maciołka
Bożena Piechocka
Kazimiera Bączkowska
Elżbieta Kulas
Urszlula Hurysz
Zbigniew Roszkiewicz
Janusz Felijcan Musiał
Leokadia Łukasik
Zbigniew Chojnacki
Henryk Flaszak
Włodzimierz Dworczyk
Włodzimierz Pokrywka
Andrzej Lejwoda
Joanna Jakubczyk-Gierszewska
Edmund Polus
Józef Adamczyk
Jadwiga Gawrońska
Zofia Przynoga
Zofia Herot
Czesław Wirbał
Paweł Niedrich
Janina Mensfeld
Krystyna Spychalska
Wiesława Kosmacz
Danuta Merczyńska
Dariusz Maćkowiak
Sabina Wapner
Barbara Szymkowiak
Maria Dorota Konieczek
Andrzej Lubomir Stęszewski
Maria Górska-Maćkowiak
Irena Stoińska
Stefan Limiszewski
Roman Stankiewicz
Piotr Chlebowski
Mirona Wojtczak-Widłak
Daniela Wojciechowska
Eugeniusz Jarota


