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Spotkanie	 z	 przedstawicielami	 Komisji	 Za-
kładowych	było	okazją	do	podsumowania	dzia-
łań	 lubelskiej	 „S”	 w	 minionym	 roku,	 ale	 także	
miało	 na	 celu	 poznanie	 oczekiwań	 i	 pomysłów	
związkowców	 dotyczących	 aktywności	 w	 kolej-
nym	roku.	Zebrani,	19	lutego	br.,	działacze	„So-
lidarności”	 wymienili	 się	 pomysłami	 i	 uwagami,	
przedstawili	 swoje	oczekiwania	wobec	Zarządu	
Regionu.

Pretekstem	 do	 wymiany	 poglądów,	 na	 temat	
planów	 na	 bieżący	 rok,	 był	 film	 podsumowują-
cy	 to,	 czego	 regionalna	 „Solidarność”	 dokonała		

Plan na nowy rok – spotkanie Komisji 
Zakładowych

w	minionym	roku.	Rozpoczynając	dyskusję	prze-
wodniczący	Marian	Król	zadał	pytanie,	czy	przy-
padkiem	ZR	nie	marnuje	energii	na	niewłaściwe	
zadania.	Powodem	takiego	wniosku	była	bardzo	
mała	 aktywność	 członków	 związku	 w	 podejmo-
wanych	akcjach.	Jednak	wniosek	z	dyskusji	jasno	
pokazuje,	że	istnieje	realna	potrzeba	konkretnych	
działań.	A	 nad	 frekwencją	 związkowców	 należy	
pracować	i	uświadamiać	im	konieczność	udziału	
w	wydarzeniach	w	regionie	i	w	kraju.

Możliwość	 wpływania	 na	 świadomość	 dają	 na	

przykład	portale	społecznościowe	 i	 ten	 temat	 tak-
że	 został	 podjęty	 na	 spotkaniu.	 Zaproszony	 na	
zebranie	 pan	 Paweł	 Bobołowicz	 zapoznał	 obec-
nych	 z	 podstawowymi	 możliwościami	 Facebooka		
i	wskazał,	jak	wielkie	może	on	mieć	znaczenie	dla	
przepływu	 informacji	 w	 związku.	 Podkreślał	 także	
znaczenie	 tego	 typu	 form	 aktywności	 społecznej	
dla	 propagowania	 treści,	 często	 niedostępnych		
w	innych	mediach.

Agnieszka Kosierb
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Ferie  z 

Okazuje się, że relaks z grami planszowymi to strzał 
w dziesiątkę. Otwarte, na początku lutego, Lubelskie 
Centrum Gier Historycznych przyciągnęło wielu pasjo-
natów historii i planszówek. Siedzibę centrum, przy ul. 
Królewskiej w Lublinie, odwiedzały w czasie ferii całe 
rodziny. 

2. 6 marca 
(grupa II, 
u c z n i o w i e 
1 i 3: 7 Cu-
dów, Leau-
ge of six)

3. 13 mar-
ca (grupa I, 
uczniowie 2 
i 3: Mercu-
rius, Leau-
ge of six)

4. 20 marca 
(grupa II, uczniowie 1 i 2: Sigismundus Augustus, 
W Zakładzie)

5. 27 marca (grupa I, uczniowie 1 i 3: Sigismundus 
Augustus, Age of Steam)

6. 3 kwietnia (grupa II, uczniowie 2 i 3: Mercurius, 
Age of Steam)

7. 10 kwietnia (grupa I, uczniowie 1 i 2: 7 Cudów, 
W Zakładzie)Do dyspozycji graczy są 22 gry planszowe, przy-

gotowane przez różne wydawnictwa, między innymi: 
„303”, „Legendy lubelskie”, „W zakładzie” czy „Ko-
lejka”.  – Grając w gry planszowe można więcej do-
wiedzieć się o przeszłości niż na, z reguły nudnych, 
lekcjach historii, czy czytając książki – podkreślają od-
wiedzający LCGH. 

Centrum ma nadzieję, że grających w planszówki bę-
dzie coraz więcej. Zaraz po feriach rusza bowiem liga 
dla gimnazjalistów. Ponadto turniej dla szkół ponadgim-
nazjalnych odbędzie się także w Świdniku, 27 lutego br.

Wszyscy, którzy nie mogą dotrzeć do Lublina, a chcie-
liby spróbować swoich sił w grach planszowych, mogą 
zaprosić instruktorów z centrum do siebie. Wystarczy 
skontaktować się z LCGH i ustalić warunki pokazu.

Terminarz spotkań ligi gimnazjalistów:
1. 27 lutego (grupa I, uczniowie 1 i 2: 7 Cudów, 

W Zakładzie)

8. 17 kwietnia (grupa II, uczniowie 1 i 3: 7 Cudów, 
Leauge of six)

9. 24 kwietnia (grupa I, uczniowie 2 i 3: Mercurius, 
Leauge of six)

10. 8 maja (grupa II, uczniowie 1 i 2: Sigismundus Au-
gustus, W Zakładzie)

11. 15 maja (grupa I, uczniowie 1 i 3: Sigismundus 
Augustus, Age of Steam)

12. 22 maja (grupa II, uczniowie 2 i 3: Mercurius, Age 
of Steam)

13. 29 maja (data rezerwowa)
Finały:  1-2 czerwca
Pierwszego dnia rozgrywane będą gry: 7 Cudów, 

Mercurius oraz Leauge of Six. Drugiego Sigismundus 
Augustus, W Zakładzie i Age of Steam.

Agnieszka Kosierb
zdj. Agnieszka Kosierb, Michał Sieńko
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„Solidarność” pamięta

Powstanie Styczniowe 
na Lubelszczyźnie (III)

Od roku 1860 na Lubelsz-
czyźnie narastały nastroje 
rewolucyjne. Aktywni byli 
zwłaszcza uczniowie lubel-
skich szkół: rozpowszech-
niali ulotki wzywające do 
bojkotu zarządzeń carskiej 
administracji, nosili oznaki 
żałoby narodowej, kolpor-
towali zakazaną literaturę, 
organizowali demonstra-
cje uliczne. Carska admini-
stracja wielu z nich ukarała 
aresztem lub usunięciem 
ze szkoły. Na wiosnę 1863 
roku lubelskie szkoły śred-
nie i Instytut Politechnicz-
ny w Puławach opustosza-
ły, gdyż uczniowie zbiegli 
do powstańczych oddziałów 
operujących na Lubelsz-
czyźnie, na Podlasiu, lub 
w Górach Świętokrzyskich. 
Kilku wychowanków lubel-
skich szkół, m.in. Kazimierz 
Bogdanowicz, Gustaw Wa-
silewski, Leon Przanowski, 
Zdzisław Skłodowski zostało 
dowódcami powstańczych 
oddziałów. 

Gustaw Wasilewski 
(1839-1864). Pochodził 
z Włodawy. W 1858 roku 
ukończył Gimnazjum w Lu-
blinie i rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Kijowskim. 
Na wieść o tworzeniu pol-
skiego legionu we Włoszech 
– porzucił studia i wyjechał 
do Genui, gdzie wstąpił do 
Polskiej Szkoły Wojskowej. 
W lutym 1863 przybył na 
Lubelszczyznę, by objąć 
funkcję komisarza  Rządu 
Narodowego, po areszto-
wanym Leonie Frankow-
skim. Po miesiącu wyjechał  
w sprawach powstańczych 
do Lwowa i tam został uwię-

ziony przez Austriaków. 
Pod koniec kwietnia uciekł  
z więzienia i dołączył do 
oddziału Lelewela-Borelow-
skiego, stacjonującego na 
Roztoczu. Zginął 24 kwiet-
nia 1863 w potyczce pod Jó-
zefowem Ordynackim. 

Leon Przanowski 
(1844-1924). Urodził się  
w Celejowie. W 1860 ukoń-
czył Gimnazjum w Lubli-
nie, studiował w Warszawie  
i w Instytucie Politechnicz-
nym w Puławach. Po wy-
buchu powstania wstąpił 
do oddziału powstańczego 

kawalerii. Po śmierci Bo-
relowskiego przedostał się 
do oddziału Dionizego Cza-
chowskiego, uczestniczył 
w bitwie pod Rybnicą. Po 
upadku powstania wyjechał 
na studia politechniczne do 
Belgii. W 1869r. powrócił 
do kraju, osiadł w majątku 
Krasne. Zakładał kasy spół-
dzielcze na Lubelszczyźnie, 
wspierał budowę cukrowni 
Lublin  i Milejów, przyczy-
nił się do powstania Gim-
nazjum Stefana Batorego  
i Biblioteki im. Łopacińskie-
go w Lublinie. Na rok przed 
śmiercią odznaczony Orde-
rem Virtuti Militari.  

Zdzisław Skłodowski 
(1841-1914). Był synem 
Józefa Skłodowskiego, dy-
rektora Gimnazjum Lubel-
skiego, dziadka Marii Cu-
rie-Skłodowskiej. W pierw-
szej fazie powstania walczył  
w oddziale Marcina Borelow-
skiego, był adiutantem do-
wódcy. W bitwie pod Pana-
sówką został ranny. W trak-
cie bitwy pod Batorzem (III 
1863) na jego rękach zmarł 
ciężko ranny płk Borelow-
ski. Po upadku powstania 
wyjechał do Francji, gdzie 
podjął studia prawnicze.  
W 1866 roku powrócił do 
kraju, przez kilka lat był 
docentem w warszawskiej 
Szkole Głównej, potem 
osiadł na Kielecczyźnie, 
gdzie pracował jako rejent.   

Gracjan Chmielewski 
(1840-1930). Urodził się  
w Kraśniku, uczył się  
w Gimnazjum w Lublinie  
i w Instytucie Politechnicz-
nym w Puławach. Wstąpił do 

działającego na Podlasiu. 
W marcu 1863r. brał udział 
w potyczce pod Blizocinem 
koło Kocka. Latem 1863r. 
przeniósł się do oddziału Le-
lewela-Borelowskiego, wal-
czył pod Chruśliną, Korytni-
cą, Różą, Panasówką i Ba-
torzem, gdzie ujawnił duży 
talent wojskowy. Uzyskał 
awans do stopnia poruczni-
ka, został dowódcą plutonu 

Leon Przanowski
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Białką, koło Siedlec, 1 
września 1863r. młod-
szy Głowacki został 
ranny. Znaleziono go 
na pobojowisku w kil-
ka godzin po bitwie i 
przewieziono na rekon-
walescencję do pobli-
skiego dworu. Wytro-
piony przez Kozaków, 
został aresztowany i 
osadzony w więzieniu 
w Siedlcach, a później 
na Zamku w Lublinie. 
Dzięki staraniom rodzi-
ny został zwolniony z 
aresztu ze względu na 
młody wiek. Jesienią 
1864 r. wznowił naukę 
w Lubelskim Gimna-
zjum, które ukończył w 
1866 r.

Henryk Wiercień-
ski (1843-1923). Urodził się 
w Kłodnicy koło Bełżyc. Gim-
nazjum Lubelskie ukończył w 
1860r., po czym podjął stu-
dia w Warszawie. Podczas 
powstania walczył w oddzia-
le Mariana Langiewicza. Brał 
udział w bitwach pod Wą-
chockiem, na Świętym Krzy-
żu i w Staszowie. W potyczce 
pod Małogoszczem dostał się 
do niewoli i został osadzony 
w więzieniu. Za udział w po-
wstaniu skazano go począt-
kowo na karę śmierci, za-

mienioną następnie na zsyłkę 
na Sybir, gdzie pracował w 
kopalni złota. W 1868 roku 
w wyniku amnestii powrócił 
do domu i osiadł w majątku 
rodzinnym w Niezabitowie. 
Od 1880 r. mieszkał w Nałę-
czowie, od 1915 r. w Lublinie. 
Zajmował się działalnością 
naukową i społeczną, dużo 
publikował. Położył znaczne 
zasługi w obronie polskości 
Chełmszczyzny. Zgromadził 
wiele cennych dokumentów 
dotyczących sytuacji mate-
rialnej ludności Lubelszczyzny 
w czasie I wojny światowej. 

Jan Sarzyński

Aleksander Głowacki w okresie 
nauki w lubelskim gimanzjum

Henryk Wierciński

oddziału powstańczego Le-
ona Frankowskiego w Kazi-
mierzu. Po rozbiciu oddziału 
pod Nową Słupią przedostał 
się na Kielecczyznę do partii 
Langiewicza. Jesienią 1863 
roku powrócił na Lubelsz-
czyznę i służył w oddzia-
le kawalerii Wierzbickiego 
(Wagnera). Brał udział w bi-
twach pod Kaniwolą, Chru-
śliną i Żyrzynem. Po upad-
ku powstania ukończył stu-
dia w Szkole Głównej War-
szawskiej, potem pracował  
w Warszawie jako nauczy-
ciel. Od 1905 roku za-
mieszkał w Sadurkach. Był 
współtwórcą i pierwszym 
dyrektorem Liceum im. Sta-
szica w Lublinie. Odznaczo-
ny Orderem Virtuti Militari 
i Krzyżem Niepodległości  
z Mieczami.    

Aleksander Głowac-
ki (1847-1912), późniejszy 
pisarz Bolesław Prus, brał 
udział w powstaniu wraz ze 
starszym bratem Leonem. 
Przyłączył się do oddzia-
łu Zielińskiego operującego 
na Podlasiu. W bitwie pod 

Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-
Energetycznego UE

Przypominamy	o	możliwości	skła-
dania	podpisów	na	furmularzu	dekla-
racji	poparcia	dla	Europejskiej	Inicja-
tywy	Obywatelskiej	dot.	zawieszenia	
Pakietu	 Klimatyczno-Energetyczne-
go	UE.

Podpisy	można	składać	osobiście	
w	siedzibie	ZR,	przy	ul.	Królewskiej	
3	 w	 Lublinie	 lub	 za	 pośrednictwem	
internetu	 pod	 linkiem:	 https://ec.eu-
ropa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-
000010/public/index.do?lang=pl
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zji, to taki 
mały kosz-
mar z telewizyjnych horrorów… 

A mnie dręczy jedno pytanie, jakim cudem 
trzech kolejnych lekarzy, badających dziec-
ko osłuchowo, nie zauważyło żadnych zmian  
w płucach? Czemu nikt się nie zastanowił, 
dlaczego mała ciągle wymiotuje, ma gorącz-
kę? Nikt nie zlecił żadnych dodatkowych 

badań… Wręcz uzna-
no mamę Martynki za 
histeryczkę, która co-
dziennie zawraca le-
karzom głowę…

Aż boję się pomyśleć, 
co by się stało, gdyby 
taką „histeryczką” nie 
była…

Nie chce nikogo tu-
taj oceniać, czy winić, 
ale odnoszę nieodpar-
te wrażenie, że na-

szym lekarzom, z jakiś względów, brakuje 
zaangażowania i może wiary w to, że ludzie 
naprawdę chorują i potrzebują ich pomocy. 
Dziś już nie reaguję tak emocjonalnie, jak po 
usłyszeniu diagnozy, ale zastanawiam się, jak 
zaufam lekarzowi, gdy zachoruje moje dziec-
ko? Czy powstrzymam się, by nie pobiec do 
kolejnego, żeby sprawdzić, czy aby na pew-
no nie zlekceważył choroby mojego dziecka? 
Prawdę mówiąc, nie wiem co o tym myśleć, 
ale moje dobre zdanie o polskich lekarzach 
zostało poważnie zachwiane, a ja sama przez 
długi czas zastanawiałam się, po co nam 
służba zdrowia, która jakoś nie bardzo po-
maga…

~ ika

Okiem 
związkowca

Nie mogłam się powstrzymać, żeby nie 
opisać tego, co niedawno spotkało moją 
bratanicę. Dziewczynka ma 2,5 roku i jest 
generalnie zdrowym dzieckiem. Ale, jak to 
z dziećmi bywa, czasem chorują nawet te 
najodporniejsze. Martynka też zachorowała. 
Zaczęło się jak przy tzw. „jelitówce” – wy-
miotami i biegunką. Po konsultacji z leka-
rzem zyskaliśmy pewność – jelitówka. Mała 
dostała leki i czekali-
śmy na poprawę…

Niestety, następne-
go dnia nie było lepiej, 
ale gorzej, bo pojawi-
ła się wysoka gorączka 
i kaszel… Więc kolejna 
wizyta u kolejnego le-
karza, nota bene pe-
diatry z wieloletnim 
doświadczeniem, i dia-
gnoza – szkarlatyna. 
Dziecko dostaje za-
strzyki i znów czekanie…

Jej stan niestety nie poprawia się, prze-
ciwnie… Zaniepokojona matka dziecka zabie-
ra je w nocy na pogotowie, lekarz dyżurny 
bada i stwierdza – nic się nie dzieje, trzeba 
czekać aż zadziałają leki… Więc czekamy…

Kolejnego dnia matka dziecka jest u in-
nego lekarza z własną, bolącą nogą, ale przy 
okazji wspomina o stanie córki. Ten, zaniepo-
kojony sprawdza jej kartę zdrowia, bo leczą 
się w jednej przychodni i natychmiast każe 
dziecko zabrać do szpitala… A tam? Okazuje 
się, że Martynka ma obustronne zapalenie 
płuc i rotawirusa na dokładkę…

W tej chwili mała już jest prawie zdrowa, 
ale to, co przeszła jej mama, i my przy oka-

Okiem 
związkowca

Lekarz pomoże czy 
zaszkodzi?

Wygląda na to, że biblioteki nie bardzo chcą upowszechniać czytanie książek wśród lu-
dzi. Przynajmniej jedna. Oczywistym jest, że podręczniki potrzebne do nauki, zarówno na 
poziomie podstawowym, jak i wyższym, wypożyczane są przeważnie z konieczności. Ale po 
literaturę piękną sięgają wyłącznie miłośnicy książek. Ja do takich właśnie się zaliczam. Zapi-
sałam się niedawno do kolejnej filii biblioteki, w poszukiwaniu ciekawych pozycji książkowych.

Swobodny dostęp do 
książek pożądany!!!
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p o p o ł u -
dniami do 
biblioteki, 
aby poczy-
tać książkę 
i oddaję ją 
przed za-
mknięciem 
z powro-
tem. Na-
s t ę pn e g o 
dnia przy-
c h o d z ę  
i wypoży-
czam zno-
wu, aby 
poznać ko-

lejny fragment. A co, gdyby  
w międzyczasie „moją książ-
kę” wypożyczył inny czytel-
nik? Mogłabym tak czytać 
tę jedną książkę miesiąca-
mi. Taka forma czytelnic-
twa mnie zniechęca. 

Gdy na miejscu za-
pytałam się pani bi-
bliotekarki, dlaczego 

większość książek, które 
chciałabym przeczytać, dostępna 

jest jedynie w czytelni – odpowiedziała mi, że 
oni za taką politykę biblioteki nie odpowiada-
ją, a poza tym, musiały to być bardzo dobre 
książki. Moim zdaniem, właśnie takie książki 
– określane mianem dobrych – powinny być 
dostępne szerokiemu gronu czytelników.

Ale cóż, z polityką się nie wygra.
~posłaniec

 Czy wiecie, że ...

Najbardziej lubię chodzić pomiędzy półka-
mi pełnymi woluminów i przeglądać, kart-
kować, czytać fragmenty. Pierwszym moim 
rozczarowaniem było, gdy z dnia na dzień 
liczba dostępnych książek w podręcznej wy-
pożyczalni została drastycznie ograniczona. 
Już nie mogłam sięgnąć po książkę, bo mój 
wzrok przyciągnęła ciekawa okładka. Uwa-
żam, że to duży błąd. Jak można przeko-
nać się do nowego autora, nie przeczytawszy 
fragmentu jednej z jego książek. Przecież wy-
dawnictwa znanych nam autorów w końcu 
się wyczerpują i trzeba sięgnąć po kolejnego. 
Oczywiście można znaleźć recenzję książek 
w internecie, ale to nie to samo. Każdy ma 
własny gust i to co podoba się jednej osobie, 
nie musi odpowiadać innej. Ale nic. 

Następnym razem posłusznie weszłam na 
stronę internetową biblioteki, aby wy-
brać z katalogu on-line książki do 
wypożyczenia. Próbowałam zna-
leźć książki tematycznie – fanta-
styka, kryminały, przygodowe itp. 
Nie dałam rady. W wyszukiwarkę 
musiałam wpisać autora albo ty-
tuł. Wybierać autora na chybił trafił 
nie chciałam. Wpisałam nazwisko już 
mi znane i okazało się, że książki tego 
pisarza są w większości dostępne je-
dynie na miejscu w czytelni naukowej. 
Trudno, pomyślałam i wpisałam kolejne 
nazwisko. Sytuacja była podobna. Znie-
chęciłam się po kilkudziesięciu minutach 
wyszukiwania książek dostępnych do wypo-
życzenia do domu. 

Muszę przyznać, że bardzo mnie zdziwiła 
taka polityka biblioteki. Mogę to zrozumieć, 
że  z książek naukowych można korzystać na 
miejscu, ale beletrystyka? Uważam, że to nie-
co dziwne. Wyobraziłam sobie jak przychodzę 

Gdyby słońce 
raptownie zgasło, 

mrok ogarnąłby Ziemię 500 sekund później. Tyle czasu 
potrzebuje światło, aby dotrzeć od Słońca do naszej plane-
ty – z prędkością niemal 300 000 kilometrów na sekundę.

***
Kiedy my oglądamy tęczę, odnosimy wrażenie, że 

rozpoczyna ją pasmo czerwone, a kończy po wewnętrz-
nej stronie – fioletowe. Następne barwy tęczy mają już 
zbyt krótkie lub za długie fale dla naszych oczu. Tym-
czasem, niektóre gryzonie, a także, np. pszczoły, widzą 
jeszcze ultrafiolet. Części ryb natomiast tęcza na niebie 

mogłaby się wydać zbyt monotonna, widzą one bowiem 
wyłącznie kolor niebieski. Ale to nic – głęboko pod po-
wierzchnią wody są i tak inne widoki niż tęcza lub niebo.

***
Japońscy biznesmeni szczycą się tym, że jadają zwie-

rzęta morskie zawierające śmiercionośną substancję. Jest 
to tetrodotoksyna – tysiące razy silniejsza od cyjanku, 
która znajduje się w tkankach ryb rozdymek. W postaci 
zupy kosztuje ponad 100 funtów za talerz i dodaje dresz-
czyku miłej kolacji po męczącym tygodniu pracy. Jeśli 
jednak kucharz popełni błąd, kolacja ta może być ostat-
nim posiłkiem klienta.

źródło: ciekawostka.pl
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CENA: przy 45 uczestnikach: 590 PLN + 120 Euro
Cena zawiera:

• transport autokarem klasy LUX (DVD, barek, WC, 
klimatyzacja, fotele lotnicze), 

• 4 noclegi, 
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad na trasie, 
• opieka pilota-przewodnika 
• ubezpieczenie NNW i KL  

Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz 
na przewodników miejscowych należy przeznaczyć 
10-15 Euro/os. 

Zapisy w biurze związku do dnia 15.03.2012r., tel. 
81 722 6095.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej 
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Komunikaty.

NSZZ „Solidarność” WSK-PZL Świdnik S.A. 
zaprasza na wycieczkę objazdową 

KRAJE NADBAŁTYCKIE: 
LITWA – ŁOTWA – ESTONIA 

29.05-03.06.2013 r.
Region	 Środkowowschodni	 NSZZ	 „Solidar-

ność”	 ogłasza	 konkurs	 na	 „Pracodawcę	 Fair	
Play”	 województwa	 lubelskiego.	 W	 rywalizacji	
mogą	 wziąć	 udział	 wszyscy	 pracodawcy	 Lu-
belszczyzny,	 którzy	 przestrzegają	 prawa	 pracy	
i	 przepisów	 bhp	 oraz	 realizują	 zasady	 dialogu	
społecznego.

Zwycięzca	 zostanie	 wyłoniony	 w	 listopadzie	
2013	roku.	

Nagrodą	w	konkursie	 jest	 tytuł	 „Pracodawca	
Fair	Play”,	przyznany	na	okres	roku	oraz	spot	re-
klamowy	w	TVP	Lublin.

Wypełnione	 formularze	zgłoszeniowe	można	
składać	do	31	lipca	2013	r.	w	siedzibie	ZR	w	Lu-
blinie,	przy	ul	Królewskiej	3.

Szczegółowe	informacje	oraz	formularz	zgło-
szeniowy	dostępne	na	stronie	www.solidarnosc.
org.pl/lublin.

Agnieszka Kosierb

KonKurs „Pracodawca 
Fair Play”

Joseph Ratzinger urodził się 16 
kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn  
w bawarskiej diecezji pasawskiej. 
Święcenia kapłańskie przyjął 29 
czerwca 1951 r. W wieku 26 lat rozpo-
czął działalność naukową, początko-
wo jako wykładowca dogmatyki i teo-
logii fundamentalnej we Fryzyndze, 
a następnie był profesorem w Bonn, 
Münster, Tybindze i Ratyzbonie. 
24 marca 1977r. Paweł VI miano-
wał go arcybiskupem metropolitą 
Monachium i Fryzyngi, a wkrótce 
potem, na konsystorzu, 27 czerwca 
tegoż roku, powołał go w skład Ko-
legium Kardynalskiego. 25 listopada 
1981 r. Jan Paweł II powierzył mu 
kierowanie Kongregacją Nauki Wia-
ry, z czym łączy się automatycznie 
przewodniczenie Papieskiej Komisji 
Biblijnej i Międzynarodowej Ko-
misji Teologicznej. W 2000 r. kard. 
Ratzinger otrzymał tytuł doktora 
honoris causa wrocławskiego Papie-

skiego Wydziału Teologicznego „za 
szczególne zasługi na polu nauk teo-
logicznych i w służbie Kościołowi”. 

19 kwietnia 2005 r. kardynał Rat-
zinger został wybrany następcą Jana 
Pawła II, w drugim dniu konklawe, 
po czterech głosowaniach.

24 kwietnia 2005 r. papież Be-
nedykt XVI odprawił mszę świętą 
inaugurującą jego pontyfikat. Otrzy-
mał także insygnia władzy papie-
skiej – paliusz oraz pierścień świę-
tego Piotra, stając się 256. papieżem 
(wg Watykanu). 7 maja odbył ingres 
do swojej katedry – bazyliki laterań-
skiej.

W związku ze zbliżającym 
się ustąpieniem Benedykta XVI  
z urzędu papieskiego publikuje-
my, opracowane przez KAI, ze-
stawienie 10 kluczowych wyda-
rzeń tego pontyfikatu.
1. Encykliki „Deus caritas est”  

i „Caritas in veritate”.

2. Papież z Niemiec w Au-
schwitz.

3. Podróż do Turcji. 
4. Zdjęcie ekskomuniki z lefe-

brystów.
5. List do katolików Irlandii.
6. Synod Biskupów dla Bliskie-

go Wschodu.
7. Spotkanie w Asyżu – Dzień 

Refleksji, Dialogu i Modlitwy 
o Pokój i Sprawiedliwość na 
Świecie.

8. Beatyfikacja Jana Pawła II.
9. Trylogia „Jezus z Nazaretu”.
10. Ogłoszenie rezygnacji.

oprac. red.

Ojcze Święty – dziękujemy!

formvin.org


