JAK ¯YÆ PRAWD¥
O. Honoriusz Kowalczyk OP
1935 - 1983

Przasnysz - M³awa 2006

Siedemnastego kwietnia 1983 roku w Wydartowie
k. Mogilna, tu¿ za przejazdem kolejowym, podczas
s³onecznej pogody, prowadzony przez dominikanina O. Honoriusza Kowalczyka fiat 126 p uderzy³
w drzewo. Niespe³na miesi¹c póŸniej, 8 maja, w dniu
swoich imienin (na chrzcie œw. otrzyma³ imiê Stanis³aw), ciê¿ko ranny O. Honoriusz zakoñczy³ ¿ycie
w szpitalu w Poznaniu. Mia³ zaledwie 48 lat.

„Oto wielka
tajemnica wiary”
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kolicznoœci wypadku dotychczas nie zosta³y wyjaœnione. Podówczas wyniki œledztwa prokuratorskiego
(umorzonego) mówi³y o nieszczêœliwym zdarzeniu. Ale chyba nikt z przyjació³ O. Honoriusza nie uwierzy³ w tê oficjaln¹
wersjê. Zw³aszcza ¿e O. Kowalczyk nale¿a³ do tych polskich kap³anów, którzy znajdowali siê pod szczególnym nadzorem komunistycznej S³u¿by Bezpieczeñstwa. Zaraz po
wypadku, w szpitalu w Mogilnie, z rannym O. Honoriuszem
rozmawia³ ks. Jan Buczkowski, udzielaj¹c mu sakramentu
chorych. Mia³ us³yszeæ odeñ znamienne zdanie: „Niech
ksi¹dz siê modli za komunistów, bo to s¹ biedni ludzie”. Co
kry³o siê za tymi s³owami, nie wiemy. Byæ mo¿e Stanis³aw Honoriusz przeszed³ na tamt¹ stronê z niejedn¹ tajemnic¹.
Pogrzeb (12 maja w Poznaniu), z udzia³em tysiêcznych
rzesz, by³ manifestacj¹ idea³ów, które przyœwieca³y „Solidarnoœci”: prawdy, sprawiedliwoœci, wolnoœci, godnoœci cz³owieka. Mimo ¿e O. Honoriusz zmar³ 23 lata temu, to jednak
pamiêæ o nim jest ci¹gle ¿ywa, zw³aszcza w Poznaniu, gdzie
pracowa³ w latach 1962-70 i 1974-83.
By³ wspania³ym, utalentowanym cz³owiekiem, gorliwym
kap³anem, kaznodziej¹, duszpasterzem m³odzie¿y szkolnej
i akademickiej, inteligencji i „Solidarnoœci”, nauczycielem
i wychowawc¹, a tak¿e poet¹, publicyst¹, wydawc¹, fotografem, mi³oœnikiem ojczystej przyrody i krajoznawstwa.
Nie anga¿owa³ siê w ¿ycie polityczne. Jego rola sprowadza³a siê do wskazywania dróg, obrony obiektywnych, nie-

zmiennych wartoœci moralnych, w tym niezbywalnych praw
cz³owieka. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e za sw¹ niez³omn¹ postawê mo¿e zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê. W jednym ze swoich wierszy zauwa¿y³, i¿ ksi¹dz powinien byæ nade wszystko „pasterzem! Dobrym Pasterzem, który daje ¿ycie za owce swoje”.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e by³ poznañskim ksiêdzem Popie³uszk¹.
Urodzi³ siê w 1935 roku w Duczyminie na ziemi przasnyskiej. W latach szeœædziesi¹tych jego rodzina przeprowa-

POPIE£USZKO
dzi³a siê do M³awy. Do tego miasta wyruszy³ w swoj¹ ostatni¹, przerwan¹ podró¿, ¿eby odwiedziæ najbli¿szych: matkê i ojca oraz brata i jego rodzinê.
W 2003 roku w gronie kilku m³awian - Jerzego K¹ckiego,
Andrzeja Lampkowskiego i ni¿ej podpisanego, uczestników
uroczystoœci w Wielkopolsce, zorganizowanych w zwi¹zku
z rocznic¹ œmierci O. Honoriusza - zrodzi³a siê myœl uhonorowania tego szlachetnego cz³owieka i kap³ana na Mazowszu.
Zrazu nie mieliœmy sprecyzowanych pomys³ów - konkretyzowa³y siê one w trakcie niejednej dyskusji. Inspirowa³y nas spotkania z Kazimierzem Kowalczykiem, których

Koœció³ OO. Dominikanów w Poznaniu. Trumna
z cia³em O. Honoriusza
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miejscem by³ jego goœcinny dom w M³awie, a dok³adniej
mówi¹c - urz¹dzona przezeñ izba pamiêci O. Honoriusza.
W rezultacie w 2004 roku - na proœbê czterech miejscowych organizacji: Ko³a Przyjació³ Radia Maryja, Stowarzyszenia Katolicko-Spo³ecznego Ziemi M³awskiej, Stowarzyszenia Rozwoju Wiedzy i Umiejêtnoœci oraz oddzia³u NSZZ
„Solidarnoœæ” - Rada Miasta M³awy nada³a jednej z nowych
ulic imiê Ojca Honoriusza Kowalczyka. Znajduje siê ona
w pobli¿u budowanego koœcio³a parafii Œwiêtej Rodziny oraz
domu Kazimierza Kowalczyka, do którego pod¹¿a³ jego brat
dominikanin owego 17 kwietnia 1983 roku.
To by³ pierwszy punkt naszego „programu”. Jego kolejny
etap (24 kwietnia 2006 roku) stanowi „Dzieñ pomiêci o O. Honoriuszu w M³awie”: Msza œw., otwarcie wystawy w Muzeum
Ziemi Zawkrzeñskiej, zatytu³owanej „Jak ¿yæ prawd¹. O. Honoriusz Kowalczyk OP (1935-1983)”, oraz spotkanie rodziny,
konfratrów, przyjació³, znajomych, uczniów O. Honoriusza.
Nie zdo³alibyœmy zrealizowaæ tego zamierzenia, gdybyœmy nie spotkali siê nieocenion¹ pomoc¹ ze strony wielu
osób i instytucji. S³owa szczególnej wdziêcznoœci kierujemy pod adresem: Pana Kazimierza Kowalczyka, Muzeum
Ziemi Zawkrzeñskiej, Fundacji im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Poznaniu, Pani prezes Stanis³awy Borowczyk, m³awskich duszpasterzy, Pana Jacka Duszy, organizatorów VII
Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej w M³awie, w ramach którego odbywa siê ta uroczystoœæ. Osobne podziêkowania nale¿¹ siê Panu radnemu Jerzemu K¹ckiemu - g³ównemu inspiratorowi tego przedsiêwziêcia oraz Panu Jaros³awowi
Trzeœniewskiemu-Kwietniowi, autorowi pierwszego artyku³u o O. Honoriuszu w prasie pó³nocnomazowieckiej (1990r.).
Niniejsza publikacja ukazuje
„Najwy¿sza wartoœæ? - po prostu ¿y- siê dziêki ¿yczliwoœci Muzeum
cie, bycie cz³owiekiem niezale¿nie Historycznego w Przasnyszu,
od uk³adów, systemów, a wiêc które za kilka tygodni przejmie tê
wystawê, aby udostêpniæ j¹ spowszystko, co ³¹czy siê z ludzkim ¿y- ³eczeñstwu rodzinnej ziemi
ciem, a poniewa¿ zdaje siê «tylko O. Honoriusza. Ekspozycja bêBóg jest naprawdê ludzki» - bycie dzie kolejn¹ okazj¹ do poznania
wspomnieñ o tym „Dobrym Paotwartym, czu³ym na sprawy boskie. isterzu”.

Taki cz³owiek - to brzmi dumnie.
I to jest wartoœæ ¿ycia najwy¿sza.”
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W imieniu organizatorów
Krzysztof Jakubowski

Sylwetka | Krzysztof Jakubowski

DOMINIKANIN

z Duczymina

Najstarsi mieszkañcy Duczymina zapamiêtali go
jako weso³ego, zdolnego i religijnego ch³opca.
Tutaj przyszed³ na œwiat - w 1935 roku - i spêdzi³
dzieciñstwo. Wraz z rodzin¹ dzieli³ losy wojennych
tu³aczy. Wróciwszy do swojej wioski, poszed³
do szko³y podstawowej i zosta³ ministrantem.

W

ychowywa³ siê w atmosferze kultu Matki Bo¿ej Duczymiñskiej, której cudowny obraz, znajduj¹cy siê w o³tarzu g³ównym miejscowego koœcio³a, jest uroczyœcie ods³aniany i zas³aniany, i do której od kilku wieków pod¹¿aj¹ kompanie p¹tników.
Stanis³aw, póŸniejszy Ojciec Honoriusz, by³ drugim z kolei
dzieckiem rolników Antoniego Kowalczyka i Józefy z Bugajów.
Ich pierwszy syn - Tadeusz (ur. 1933) - zmar³ w wieku siedmiu
miesiêcy. Trzeci - Kazimierz (ur. 1939) - wykszta³ci³ siê na ksiêgowego, od lat szeœædziesi¹tych mieszka w M³awie.
Kowalczykom nie ¿y³o siê lekko. W latach trzydziestych sp³on¹³ ich dom. Postawili nowy. Nied³ugo nim siê nacieszyli. We

Koœció³ parafialny
w Duczyminie

Pañstwo
Antoni i Józefa
Kowalczykowie
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wrzeœniu 1939 roku - jak wielu mieszkañców tych terenów opuœcili gospodarstwo. Antoni i Józefa Kowalczykowie, jego ojciec Franciszek z czteroletnim Stachem i kilkumiesiêcznym Kazikiem (w chuœcie) uciekali w stronê Warszawy. Po jakichœ dwu
tygodniach, gdy front przesun¹³ siê na po³udnie, wrócili do Duczymina. Rozpoczêli niepewny ¿ywot pod niemieck¹ okupacj¹.
W 1940 roku Niemcy wysiedlili ich z gospodarstwa. Schronili siê w nieodleg³ej Raszujce (gm. Zarêby) - u dobrych ludzi
Sendrowskich. Dostali izbê i kawek ziemi, mieli krowê, ³atwo
nie by³o, ale g³odu nie cierpieli.
Po³o¿ona w Puszczy Kurpiowskiej Raszujka by³a terenem
akcji niepodleg³oœciowej. Józefa Kowalczyk wst¹pi³a do Armii
Cudowny obraz
Matki Bo¿ej Krajowej. Zosta³a ³¹czniczk¹ oraz szy³a mundury i fura¿erki
Duczymiñskiej dla partyzantów.
Jednego z nich, pana Jaœkiewicza, Stanis³aw i Kazimierz
Kowalczykowie po latach odnajd¹ w Nasielsku. Ku ich zdumieniu wyci¹gn¹³ z szafy AK-owsk¹ bluzê, któr¹ uszy³a ich
matka. O. Honoriusz, niczym rasowy dokumentalista, sfotografowa³ to spotkanie. Zdjêcia znajduj¹ siê w rodzinnym archiwum w M³awie.
Mieszkaj¹c w Raszujce, Kowalczykowie regularnie uczestniczyli w nabo¿eñstwach w koœciele w Olszewce. Tam te¿
oœmioletni Staœ przyst¹pi³ do I Komunii Œwiêtej - nie bez k³opotów wszak¿e.
Oczywiœcie systematycznie chodzi³ na katechezê, ch³on¹³
nauki, ale egzaminu nie zda³. Proboszcz mia³ uznaæ, ¿e jako
najm³odsze dziecko w grupie powinien poczekaæ na I Komuniê. Tak czy inaczej, ze sprawdzianu wróci³ zap³akany i… natychmiast siê rozchorowa³.
- Na drugi dzieñ posz³am do ksiêdza proboszcza. Poprosi³am, by raz jeszcze przeegzaminowa³
„Pragnê zafascynowaæ was
syna. Proœbê spe³ni³ i dopuœci³ Stacha
do I Komunii - wspomina³a jego matka.
postaw¹ ofiarnej mi³oœci,
W 1945 roku Kowalczykowie wrócili
bo nie jesteœmy po to dla siebie, do Duczymina. Po domu pozosta³y tylko
aby byæ obs³u¿onymi
kamienie, obora by³a bez dachu, stodo³a ledwie siê trzyma³a. Przygnêbiaj¹cy
- ale s³u¿yæ,
obraz. Na domiar z³ego, wkrótce potem
nie, aby byæ kochanymi
pad³a ich jedyna krowa.
- ale kochaæ,
Zakwaterowali siê u rodziny Kuckich
i powoli, powoli podnosili gospodarstwo
nieœæ nadziejê tam, gdzie jest
z ruiny. W wyremontowanej oborze urz¹samotnie, pusto i Ÿle.”
dzili sobie tymczasowe lokum. Nim zbuO. Honoriusz
dowali dom, up³ynê³o 14 lat.
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Ju¿ w 1945 roku Staœ rozpocz¹³ edukacjê w Szkole Podstawowej w Duczyminie. W jej archiwum zachowa³ siê arkusz
ocen przysz³ego dominikanina. Ogólnie rzecz bior¹c, by³ czwórkowym uczniem. Na œwiadectwie z ostatniej, siódmej klasy
widniej¹ trzy oceny bardzo dobre, osiem dobrych i trzy dostateczne. Arkusz wskazuje, i¿ z ka¿dym rokiem czyni³ postêpy
w nauce. Na przyk³ad z religii w klasie trzeciej mia³ trójki, w
czwartej ju¿ pi¹tki. Wyró¿nia³ siê w zachowaniu i rysunku - od
pocz¹tku do koñca najwy¿sze noty.
Starsi mieszkañcy wioski pamiêtaj¹, ¿e wyró¿nia³ siê te¿
wœród rówieœników. Nie tylko dlatego, ¿e jako ministrant
w ma³ym œrodowisku by³ „na œwieczniku” (do s³u¿by o³tarza
wci¹gn¹³ brata Kazika).
Matylda Loch przyznaje, ¿e nie myœla³a, i¿ zostanie ksiêdzem: - To by³ ¿ywy, weso³y, inteligentny ch³opczyk. No i taki
elegancik. Matka by³a krawcow¹, wiêc mia³ ³adne ubrania.
Wszystko go interesowa³o, lubi³am z nim rozmawiaæ.
Innego zdania jest Wac³aw Wasi³owski (jego ¿ona by³a cioteczn¹ siostr¹ O. Honoriusza): - By³ weso³y i m¹dry, dlatego
wyrós³ na ksiêdza.
Znamy te¿ inne oblicze ma³ego Stanis³awa. Bywa³o, ¿e zamyka³ siê na poddaszu obory-domu. Co tam robi³? Na pewno
- to widziano - rysowa³. Mia³ talent plastyczny, który chyba najpe³niej spo¿ytkuje w fotografii. Wykona tysi¹ce zdjêæ.
Samotnoœci i ciszy szuka³ równie¿ w sadzie parafialnym,
który dzier¿awili jego rodzice. Sta³a tam budka, przesiadywa³
w niej godzinami, czyta³ i pilnowa³ owoców.
Tak wiêc z jednej strony weso³oœæ, towarzyskoœæ i ciekawoœæ œwiata, a drugiej - pobo¿noœæ i refleksyjnoœæ. Czy nie s¹
to zadatki na zakonnika?
W 1950 roku rozpocz¹³ naukê
w Ma³ym Seminarium Marianów
w Warszawie. Miejsce w tej szkole mia³a mu siê wystaraæ „pani ze
stolicy”, która przyje¿d¿a³a do
Duczymina.
- U Marianów nie czu³ siê dobrze. Uwa¿a³, ¿e jego przeznaczeniem jest zakon o surowszej
regule - wspomina³a Józefa Kowalczyk.
Po dwu latach przerwa³ naukê
w Ma³ym Seminarium i wst¹pi³
do Dominikanów…

Prymicyjny
sêkacz

7

O³tarz g³ówny koœcio³a parafialnego w Duczyminie

Mszê prymicyjn¹ odprawi³ w Duczyminie (tak jak inny dominikanin - o. Dionizy Liszewski). Po œwiêceniach bêdzie wpada³ do rodzinnej wsi przy ka¿dej okazji.
- Odwiedza³ kuzynów, kolegów, s¹siadów. Przywozi³ ró¿añce, obrazki, pami¹tki religijne - zapamiêta³a Jadwiga Folga,
cioteczna siostra Stanis³awa Kowalczyka .
W relacjach duczyminian Ojciec Honoriusz jawi siê jako
„powa¿ny ksi¹dz” i zarazem cz³owiek z poczuciem humoru.
- Nie wiedzia³am, jak siê do niego zwracaæ: Stasiu czy ojcze. Uœmiechn¹³ siê i da³ do zrozumienia, ¿e ma byæ jak dawniej - przypomina sobie Matylda Loch.
Jej córka Jadwiga Telatycka w latach szeœædziesi¹tych studiowa³a fizykê w Uniwersytecie £ódzkim: - Wówczas w Duczyminie by³y jeszcze dwie studentki, Hania i Danusia Siwowskie. Kiedy O. Honoriusz przyje¿d¿a³ na wakacje, zaprasza³
nas do domu swoich rodziców i opowiada³ ciekawostki ze œwiata. Przy muzyce, któr¹ odtwarza³ z p³yt gramofonowych. Œwietnie siê czu³yœmy w jego towarzystwie. Cieszy³ siê, ¿e kszta³cimy siê w szko³ach wy¿szych.
W 1968 roku zaprosi³ duczymiñskie studentki na obóz wêdrowny. Opowiada Jadwiga Telatycka: - Przez dwa tygodnie
chodziliœmy po górach. Ojciec Honoriusz by³ dla nas „Arturem” (to ze wzglêdów bezpieczeñstwa). Dba³, abyœmy wypoczynek ³¹czyli z modlitw¹, medytacj¹ i nauk¹. Msze
odprawia³ po drodze, na plecaku. Codziennie ktoœ
ze studentów przygotowywa³ pogadankê, a potem
wywi¹zywa³a siê dyskusja. Na zakoñczenie obozu
spotkaliœmy siê w krêgu. Ka¿dy móg³ swobodnie
powiedzieæ, co mu siê podoba³o, a z czego jest niezadowolony….
Kazimierz Asztemborski kupi³ posiad³oœæ Kowalczyków w Duczyminie, gospodaruje na niej do dzisiaj. Jego matka i matka O. Honoriusza by³y rodzonymi siostrami. W 1976 roku bra³ œlub. - Udziela³
go O. Honoriusz - mówi nie bez satysfakcji. - Specjalnie przyjecha³ na tê okazjê. Przyszed³, a jak¿e,
na wesele, by³ z nami do jedenastej wieczór, a nawet wypi³ symboliczny toast. Dot¹d widzê jego pogodn¹, uœmiechniêt¹ twarz.
W tekœcie wykorzysta³em rozmowy Kazimierza Kowalczyka
z jego rodzicami (ojciec zmar³ w 1993 roku, matka - w 2003),
zarejestrowane na taœmach magnetofonowych.
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EPITAFIUM
A jeœli komu droga otwarta do nieba
Tym, co s³u¿¹ OjczyŸnie…
J. Kochanowski

O. HONORIUSZ
STANIS£AW KOWALCZYK
Ur. 1. VIII. 1935 w DUCZYMINIE
DUSZPASTERZ AKADEMICKI
POZNAÑSKICH UCZELNI
Oddany Bogu i ludziom
Walczy³ o prawdê
i sprawiedliwoœæ
Zgin¹³ tragicznie 8.V.1983
w 22. roku kap³añstwa
My nie g³osimy siebie samych,
lecz Chrystusa Jezusa jako Pana.
Sami zaœ pragniemy byæ
jedynie s³ugami waszymi
z mi³oœci dla Jezusa (2 Kor 4,5).

Tekst umieszczony na du¿ej, wykonanej z br¹zu tablicy, która
znajduje siê w koœciele-sanktuarium Matki Bo¿ej
w Duczyminie.
Epitafium ufundowa³o œrodowisko
poznañskie
z inicjatywy Krystyny i Haliny W³odarczak.
Wmurowano i poœwiêcono je po
kryjomu w 1985
roku

Z tej okazji w duczymiñskiej œwi¹tyni zosta³a odprawiona Msza œw.
pod przewodnictwem o. Micha³a
Mroczkowskiego
OP. W uroczystoœci uczestniczyli
rodzice i brat
O. Honoriusza
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Wspomnienie | Stanis³awa Borowczyk

Ojciec osieroci³

NAS

Ojciec Honoriusz ¿y³
krótko. Kiedy umiera³
mia³ 48 lat. Jego pogrzeb zmieni³ siê w manifestacjê Poznaniaków.
Mieliœmy wtedy coœ
z uczniów oniemia³ych
na widok Jego œmierci.
Koœció³ OO. Dominikanów w Poznaniu. Msza œw. ¿a³obna w intencji
O. Honoriusza
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Ó

smego maja 2006 roku min¹ 23 lata od œmierci Ojca
Honoriusza Kowalczyka OP, dominikanina, duszpasterza akademickiego w latach 1974-1983, a wczeœniej duszpasterza m³odzie¿y zakonnej i nie tylko zakonnej. Jego
œmieræ by³a nastêpstwem niewyjaœnionego wypadku pod
Wydartowem niedaleko Mogilna w dniu 17 kwietnia 1983
roku. Pó³tora roku póŸniej w tym samym rejonie zosta³ zamordowany Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko. Skojarzenia nasuwa³y siê same, zw³aszcza gdy oskar¿eni opowiedzieli o metodach, jakie stosowali wobec niewygodnych ksiê¿y. Ojciec
Honoriusz by³ cz³owiekiem niewygodnym dla systemu, swoim postêpowaniem i odwag¹ ods³ania³ jego ob³udê, a my
byliœmy œwiadkami ró¿nych form inwigilacji naszego Duszpasterza, jak równie¿ jego dzia³añ.
Kilkakrotnie wznawiane procesy nie przynios³y jednoznacznych wyjaœnieñ, ale przynajmniej pokaza³y, ¿e dochodzenie w tej sprawie od pocz¹tku nie mia³o cech rzetelnego
œledztwa i spowodowa³y korektê wyraŸnie nieprawdziwych
ustaleñ dotycz¹cych przyczyn wypadku, np. stwierdzenia,
¿e Ojciec zasn¹³ za kierownic¹. Okaza³o siê te¿, ¿e archiwa IV Wydzia³u SB, dotycz¹ce spraw Koœcio³a i ksiê¿y, zosta³y zniszczone.
Ci¹gle czekamy na wyjaœnienie tej sprawy.

Jednak dla nas, któ- „Nadzieja, któr¹ niesiemy z sob¹ jest wewn¹trz
rym by³o dane dzieliæ z i wiara, któr¹ dajemy ¿yciu jest wewn¹trz,
Ojcem Honoriuszem kil- i prawda, w której gruntujemy ¿ycie jest wewn¹trz,
ka lub kilkanaœcie lat ¿ycia, najwa¿niejsze pozo- i droga, której poszukujemy w ¿yciu jest wewn¹trz.”
staje doœwiadczenie
O. Honoriusz
urody i si³y jego niezwyk³ej osobowoœci, przyjaŸni jak¹ nas
obdarowa³, jego cz³owieczeñstwa.
Piszê o cz³owieku, który w pamiêci Poznania utrwali³ siê
jako niez³omny obroñca skrzywdzonych, a zw³aszcza internowanych i ich rodzin. Jest to pamiêæ ukszta³towana z doœwiadczeñ wielu ludzi, do których dociera³a pomoc materialna, prawna i duchowa. Oœrodek pomocy dla internowanych niezwykle
ofiarnie prowadzi³a grupa ludzi œwieckich (warto tu wspomnieæ
przynajmniej o ujmuj¹cej postaci Pani £ucji £ukaszewicz czy
œp. dr Izabeli D¹bskiej), ale wszyscy oni si³ê swojego ducha
wzmacniali postaw¹ i s³owami Ojca Honoriusza.
Okolicznoœci stanu wojennego wci¹gnê³y duszpasterza
studentów w nowy wir spraw i zaanga¿owañ, nie mia³ on ju¿
dla nich tyle co zawsze czasu, ograniczona zosta³a liczba
spotkañ, pokoje duszpasterstwa zamieni³y siê w oœrodek pomocy. Nigdy jednak nie zosta³y zawieszone „siódemki” czyli
ranne msze akademickie. Tam w³aœnie najg³êbiej odkrywa³o
siê Ÿród³o bogactwa tego charyzmatycznego wychowawcy.
Ojciec Honoriusz ¿y³ krótko. Kiedy umiera³ mia³ 48 lat. Jego
pogrzeb zmieni³ siê w milcz¹c¹ manifestacjê t³umu Poznaniaków, prze¿ywaj¹cych ten fakt jako osobiste osierocenie. Mieliœmy wtedy coœ z uczniów oniemia³ych na widok Jego œmierci.

Na sp³ywie
kajakowym
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Œwiadectwo | Alicja, uczestniczka „siódemek”

Z

asadnicze wskazania Ewangelii, które Ojciec Honoriusz
nam ci¹gle powtarza³, a przede wszystkim na których
opiera³ swoje ¿ycie, mo¿na by streœciæ tak: wierne naœladowanie Chrystusa jest bardzo trudne, lecz niesie ze sob¹ nadziejê spotkania, której wierz¹cym nikt nie mo¿e odebraæ.
Wiara nie daje recept ekonomicznych czy politycznych, daje
jednak przeœwiadczenie, ¿e to od nas zale¿y oblicze œwiata.

WOLNOŒÆ
wyrasta z
Jeden z plakatów
informacyjnych
dominikañskiego
duszpasterstwa
akademickiego
w Poznaniu

Msza œw. na letnim obozie studenckim
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W sytuacji stanu wojennego nic siê nie zmieni³o w takiej
wyk³adni S³owa Bo¿ego, jak¹ zaproponowa³ Ojciec Honoriusz, ale jakby dopiero wtedy ujawni³a siê ca³a jej moc. Do
garstki osób zebranych w kaplicy, tych, które nie musia³y
wyje¿d¿aæ z Poznania podczas przymusowej przerwy w studiach, spowodowanej stanem wojennym, Ojciec Honoriusz
tak mówi³: nie dajcie siê zgnêbiæ, bo jesteœcie dzieæmi Bo¿ymi. Wolnoœæ wyrasta z prawdy, nie z fa³szu i zak³amania.
K³amstwo jest s³abe, mimo pozorów si³y. My mamy znajdowaæ siê w Bo¿ej Obecnoœci, to znaczy w prawdzie, mimo
¿e cena bycia w prawdzie w tych dniach mo¿e byæ doœæ
du¿a. Ojciec podpowiada³, jak trzeba siê znajdowaæ w sytuacji, kiedy
k³amstwo u¿ywa przemocy i gwa³tu. Mówi³, ¿e
przede wszystkim musimy Boga prosiæ, ¿ebyœmy
mieli moc przeciwstawiania siê z³u. Ka¿da kontestacja powinna opieraæ
siê o Tajemnicê Bo¿¹.
Mówi³, ¿e uczestniczenie
w tajemnicy Eucharystii
daje œwiadomoœæ pos³ania, rozes³ania nas przez

Chrystusa. U podstaw tej œwiadomoœci le¿y doœwiadczenie Bo¿ej Obecnoœci, a przecie¿ dotykamy jej codziennie.
Powoli to wspólne z nami zastanawianie siê, jakie Ewangelia
podsuwa œrodki i metody dzia³ania, stawa³o siê komentowaniem
szczególnych potrzeb tamtych dni,
na
które
ka¿dy

PRAWDY
z nas powinien umieæ odpowiedzieæ. „Jezus obchodzi, g³osi,
leczy choroby, wypêdza z³e duchy, leczy za³amanych na duchu, przewi¹zuje rany. My te¿ jesteœmy t¹ zdolnoœci¹ obdarowani. Cuda mog¹ siê dziaæ przez nasze rêce. A jeœli siê nie
dziej¹, to pytajmy naszych sumieñ, dlaczego tak jest. I niech
nas one zaniepokoj¹. Naucza³, g³osi³, leczy³, podnosi³, wskrzesza³, oczyszcza³, wypêdza³. O w³aœnie! Je¿eli nale¿ymy do
Pana Jezusa, to tak mamy dzia³aæ. Takie aposto³owanie mo¿e
nie rozwi¹zuje zaraz uk³adów spo³eczno-politycznych, ale
mo¿e nie musi rozwi¹zywaæ. Bóg nie wyjaœnia nam wszystkiego; wskazuje na aposto³ów id¹cych w upale i trudzie z Jego
misj¹. My te¿ mamy tak siê trudziæ. Nasz cel powinien byæ
okreœlony na p³aszczyŸnie religijnej i narodowej. Nie mo¿na
tego oddzielaæ, bo nurt prawdy nierozdzielnie ³¹czy siê z podejmowaniem odpowiedzialnoœci. Bóg daje siebie, wyra¿a siê
w geœcie dzielenia chleba. A nasza natura zjednoczenia z Bogiem przez Eucharystiê powinna byæ czymœ nowym, czymœ
zbli¿onym do tego gestu dawania. To znaczy, ¿e trzeba tak o
sobie nie pamiêtaæ, tak pamiêtaæ o drugich, tak wyzwoliæ siê z
siebie i nastawiæ na drugich jak Chrystus. To s¹ jedyne metody
w
¿yciu
i jedyny cel”.
Ojciec mia³ œwiadomoœæ, ¿e Jego postawa sprzeciwu wobec przemocy mo¿e spowodowaæ represje. (…) DŸwiganie
takiej œwiadomoœci z pewnoœci¹ nie by³o dla Niego ³atwe, ale
t³umaczy³ sobie i nam, ¿e Chrzeœcijañstwo domaga siê takiej
postawy.

O. Honoriusz
udzieli³ sakramentu ma³¿eñstwa
554 parom
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Rozmowa | Kazimierz Kowalczyk, brat Ojca Honoriusza

Wierzê, ¿e poznamy

prawdê
Czy œmieræ Ojca
Honoriusza by³a
skutkiem nieszczêœliwego wypadku?

Wydartowo.
W rowie rozbity
fiat 126p, którym
jecha³ O. Honoriusz

Krzysztof Jakubowski: Kiedy po raz ostatni rozmawia³
Pan z bratem?
Kazimierz Kowalczyk: W lutym 1983 roku. Przyjecha³ wtedy do M³awy - do rodziców, którzy mieszkali ze mn¹. Jak
móg³, to wyrywa³ siê z klasztoru i Poznania. Potrzebowa³ oddechu i znajdowa³ go w³aœnie w naszym domu.
Dwa miesi¹ce póŸniej O. Honoriusz, prowadz¹c samochód, którym pod¹¿a³ do M³awy, zosta³ ciê¿ko ranny
w Wydartowie k. Mogilna …
Wiadomoœæ o tym przekazali mi przez telefon albo Ojcowie
Dominikanie, albo Krystyna W³odarczak. W ka¿dym razie us³ysza³em: „Przyje¿d¿aj, Honoriusz jest w szpitalu”. Zostawi³em
wszystko i pojecha³em. W szpitalu w Mogilnie nie by³em. Za to
odwiedza³em brata w szpitalu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.
Zasta³em go w ciê¿kim stanie. Witaj¹c siê z nim poca³unkiem,
powiedzia³em: „Stachu, spokojnie, wszystko bêdzie dobrze”.
Nie odezwa³ siê, nie móg³ mówiæ. Na jego policzkach ujrza³em
³zy, to by³ chyba jakiœ znak. Otar³em te ³zy.
Pocz¹tkowo le¿a³ w sali dwuosobowej, potem w jedynce.
Przez ca³y czas walki o jego ¿ycie czuwali przy nim jego przyjaciele, najczêœciej Krysia i Ala W³odarczakówny.
Czuwali tam równie¿ funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa?
- Oczywiœcie. Mówi³o siê o nich na szpitalnym korytarzu: „Zobacz, to ci panowie”. Dlatego Krysia i Ala wystara³y siê u lekarzy jednoosobow¹ salê dla brata i st¹d te nieustanne dy¿ury
przy jego ³ó¿ku. Obawialiœmy siê, ¿e mog¹ mu coœ podrzuciæ.
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Liczy³ siê Pan z najgorszym?
- Mia³em nadziejê, ¿e Stach powróci do zdrowia. Tym bardziej, i¿ w jego intencji Poznañ zanosi³ gor¹ce modlitwy do
Matki Bo¿ej. Przy jego œmierci by³y ze mn¹ Krysia i Ala. Modliliœmy siê, odmawiaj¹c ró¿aniec. „No, nie mam ju¿ brata” zap³aka³em. Wówczas - nigdy tego nie zapomnê - Krysia
i Ala powiedzia³y mi: „Ty jesteœ naszym bratem, a my jesteœmy twoimi siostrami”. To mnie bardzo wzruszy³o, ale i ucieszy³o, ¿e one tak mocno uwielbia³y Honoriusza. Jednoczeœnie ten moment uzmys³owi³ mi, ¿e wprawdzie nie mam ju¿
brata, lecz mam siostry, którymi powinienem siê opiekowaæ.
Pan uwierzy³ w wyniki prokuratorskiego œledztwa (umorzonego), które mówi³y, ¿e O. Honoriusz uleg³ nieszczêœliwemu
wypadkowi i zmar³ na skutek odniesionych w nim ran?
- Nie. W jakiœ czas po pogrzebie z o. Marcinem Babrajem udaliœmy siê do Mogilna. Spotkaliœmy siê z pani¹ Walter, która, jad¹c z mê¿em samochodem, mia³a byæ œwiadkiem tego wypadku. Nie chcia³a z nami rozmawiaæ. Spotkaliœmy siê tak¿e z rolnikiem Wiœniewskim z Wydartowa - obok jego pola ros³o drzew
o
,
w które uderzy³ samochód kierowany przez brata. Pocz¹tkowo
z nami rozmawia³, ale w koñcu powiedzia³ wprost: „Dajcie mi
spokój, mam rodzinê”.
Do Wydartowa jeŸdzi³em te¿ z Krysi¹ W³odarczak. Ogl¹daliœmy miejsce wypadku i otaczaj¹cy go teren, a szczególnie wie¿ê kolejow¹. Mówiono nam, ¿e na tej drodze czêsto dochodzi
do wypadków, ¿e dzia³aj¹ tam ¿y³y wodne…
Tak czy inaczej, niczego siê nie dowiedzieliœmy, co
utwierdzi³o mnie w przekonaniu, ¿e to nie by³ nieszczêœliwy wypadek.

Grób O. Honoriusza na cmentarzu
w Poznaniu

Wróæmy jeszcze do sprawy pobytów O. Honoriusza w M³awie.
- Przyje¿d¿a³ tu kilka razy w roku. W stanie wojennym przywozi³ moim dzieciom upominki z darów
zagranicznych. Wczeœniej, przed 13 grudnia 1981
roku, zauwa¿y³em, ¿e ma na nogach zupe³nie
zniszczone buty. Jakimœ cudem wystara³em siê dla
niego o nowe obuwie (wówczas towar deficytowy).
On pomaga³ innym, o siebie za bardzo nie dba³.
Czy w M³awie by³ inwigilowany przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa?
- Z ca³¹ pewnoœci¹ by³ obserwowany. Widzia³em,
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jak w pobli¿u naszego domu krêci³y siê zagadkowe osoby,
ich samochody sta³y przy skrzy¿owaniu ulic ¯wirki
i Kopernika. Stach, jeœli móg³, to ucieka³ przed nimi. Bywa³o,
¿e wieczorami sam wychodzi³ na spacer. Ba³em siê o niego.
Zwraca³em mu uwagê, aby na siebie uwa¿a³.
Gdzie, bywaj¹c w M³awie, odprawia³ Mszê œw.?
- W ma³ej kaplicy u Sióstr Misjonarek Œwiêtej Rodziny na
Starym Rynku. On tu unika³ kontaktów z ludŸmi, nie pragn¹³
rozg³osu.
Czy Pan by³ równie¿ œledzony?
- Krótko po moim pobycie w Mogilnie i Wydartowie dosz³o do
zdarzeñ, które daj¹ du¿o do myœlenia. JeŸdzi³em wtedy „komarkiem”. Któregoœ dnia, przy Szkole Podstawowej przy ul.
Czernikowa (obecnie Pi³sudskiego), du¿y ciê¿arowy samochód usi³owa³ mnie zepchn¹æ na bok. Zdo³a³em unikn¹æ nieszczêœcia. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby podobna sytuacja nie powtórzy³a siê jeszcze dwa razy: na ulicach ¯wirki i Wójtostwo. Wszystko to dzia³o siê w M³awie.
Nie by³y to przypadki?
- Moim zdaniem nie by³y. Nawiasem mówi¹c, dla w³asnego
bezpieczeñstwa na pó³ roku odstawi³em motorynkê.

Rodzice i brat
O. Honoriusza
w koœciele w Duczyminie
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Wiem, ¿e po 1989 roku raz jeszcze podj¹³ Pan próbê dotarcia do prawdy…
- W 1990 roku wys³a³em list do Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do Zbadania Dzia³alnoœci Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (tzw. komisji Rokity, która mia³a m.in. wyjaœniæ
okolicznoœci i przyczyny œmierci ponad stu znanych osób,
w tym O. Honoriusza Kowalczyka - red.). Poprosi³em o wznowienie œledztwa w sprawie mego brata. Z identyczn¹ proœb¹
wyst¹pili Ojcowie Dominikanie.
Interweniowa³em równie¿
u ówczesnego ministra
spraw wewnêtrznych
i administracji Janusza
Pa³ubickiego. Na jego
wniosek Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy
wznowi³a œledztwo. Prowadzi³ je prokurator Miros³aw Bogunia. Zosta³em

przes³uchany w charakterze œwiadka. Mówi³em
o inwigilacji Ojca Honoriusza w M³awie i moich
„przygodach” na „komarku”. Œledztwo zosta³o
umorzone z powodu „braku dostatecznych dowodów na zaistnienie przestêpstwa”.
Aha, odwiedzi³em Komendê Wojewódzk¹ Policji w Bydgoszczy, gdzie
odebra³em
sweter,
spodnie, koszulê - ubrania, które brat mia³ na sobie w czasie
wypadku.
Otrzyma³em
równie¿
próbki
szk³a
z szyb samochodu. Niestety, by³em tam potraktowany jak
zbój, co by³o widoczne w spojrzeniach przechodz¹cych osób.

Kamieñ - pomnik
O. Honoriusza
przy koœciele
w Wylatowie (do
tej parafii nale¿y
Wydartowo).
Uroczystoœæ w 20.
rocznicê œmierci
Ojca

A jak Pana przyjêto w Instytucie Pamiêci Narodowej?
- Dwukrotnie spotka³em siê z prof. Witoldem Kulesz¹ (szefem
pionu œledczego IPN - red.). Zapewnia³, ¿e prokuratorzy bêd¹
grzebaæ w papierach. Teraz sprawê œmierci mego brata bada
prokurator Andrzej Witkowski z oddzia³u IPN w Lublinie. Przytoczê jego wypowiedzi dla „Tygodnika Poznañskiego”:
„Przej¹³em je (akta - red.) z Instytutu w Poznaniu, gdzie
w 2002 roku œledztwo w sprawie ojca Honoriusza zosta³o
umorzone. Wierzê, ¿e uda mi siê wyjaœniæ okolicznoœci jego
œmierci”. „Stanis³aw Kowalczyk to taki
poznañski ksi¹dz Popie³uszko. Po „...od ksiêdza wymaga siê,
przeanalizowaniu ca³ej dokumentacji ¿eby by³ oratorem na
nasunê³o mi siê wiele pytañ i w¹tków,
ambonie,
które trzeba podj¹æ, by wyjaœniæ ca³¹
sprawê do koñca”. Ja te¿ wierzê, ¿e wokalist¹ przy o³tarzu,
kiedyœ poznamy prawdê.
psychologiem w konfesjonale,
Czy zwróci³ siê Pan do IPN o status
pokrzywdzonego dla siebie i brata?
- Wnioski z³o¿y³em w ubieg³ym roku,
czekam na odpowiedŸ.
Rozmawiamy w izbie Ojca Honoriusza, któr¹ urz¹dzi³ Pan w swoim
domu w M³awie. Dlaczego stworzy³
Pan to miejsce pamiêci?

pedagogiem w salce
katechetycznej
- a mo¿e on ma byæ tylko pasterzem!
Dobrym Pasterzem,
który daje ¿ycie za owce
swoje.”
O. Honoriusz
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- Zaraz po œmierci brata likwidowa³em jego celê w klasztorze
w Poznaniu. Pracowa³em tam prawie dwa tygodnie. Czêœæ
rzeczy przekaza³em Ojcom Dominikanom, czêœæ (pami¹tek
osobistych) wzi¹³em - po uzgodnieniu z przeorem o. Angelikiem - dla siebie. Poza tym gdzie indziej zebra³em to, co pozosta³o po Honoriuszu. Pomyœla³em sobie, ¿e trzeba to zgromadziæ w jednym miejscu i tak powsta³a ta izba. Mo¿na by
powiedzieæ, ¿e z potrzeby serca. Gor¹co mnie do tego zachêca³ pan Jaros³aw Trzeœniewski-Kwiecieñ.
W tym minimuzeum-archiwum jest wiele tomów pism
O. Honoriusza (kazañ, rozwa¿añ wierszy, listów, tekstów
publicystycznych), komplet „Przystani”, mnóstwo jego
rzeczy osobistych (ró¿añców, obrazków, legitymacji, upominków-darów od m³odzie¿y itp.), ksi¹¿ek, a tak¿e tysi¹ce fotografii. Wszystko jest starannie uporz¹dkowane.
Zabezpieczaj¹c te materia³y przed zniszczeniem i rozproszeniem, stworzy³ Pan warsztat do badañ nad ¿yciem
i prac¹ O. Honoriusza oraz histori¹ dominikañskiego
duszpasterstwa akademickiego w Poznaniu.
- Poniewa¿ jestem ju¿ niem³odym cz³owiekiem, sporz¹dzi³em testament, na mocy którego ca³y ten zbiór zostanie przekazany Fundacji im. O. Honoriusza w Poznaniu. Wykonawc¹ tego postanowienia uczyni³em mego syna.
„Drodzy

pedagodzy, drodzy profesorowie, wy jesteœcie jakoby wikariuszami Bo¿ej prawdy. Macie jej szukaæ, badaæ, studiowaæ, kochaæ. Ukochan¹ przez was przekazywaæ m³odemu pokoleniu, które w sposób szczególny g³odne jest prawdy. To jest wasza misja. To jest radosne zwiastowanie dzisiejszego wieczoru. Ale broñ was Bo¿e, byœcie przekazywali
pó³prawdy, które s¹ gorsze od fa³szu. To jest wasza misja, ¿ebyœcie s³u¿yli prawdzie. I to jest naczelne zadanie wy¿szej uczelni. Zadaniem wy¿szej uczelni poprzez wasz¹ s³u¿bê prawdzie jest wyzwoliæ w m³odym
pokoleniu ca³y potencja³ duchowy woli, myœli i serca. Jednym s³owem,
zadaniem wy¿szej uczelni jest kszta³towaæ, nie tylko uczyæ. To jest odcinek walki o cz³owieka, o godnoœæ czêsto zdeptan¹ przez uczenie pó³prawd (czyli misternie produkowanych fa³szów).”
O. Honoriusz
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Kalendarium | Najwa¿niejsze daty z ¿ycia O.Honoriusza
26 VII 1935 - w Duczyminie ko³o Przasnysza
urodzi³ siê Stanis³aw, syn Józefy z Bugajów
i Antoniego Kowalczyków.
1 VIII 1935 - urzêdowe zarejestrowanie faktu
narodzin Stanis³awa. Ta data zostaje przyjêta w dokumentach jako dzieñ urodzin.

1962 - wychowawca m³odych braci w Poznaniu. Pe³ni równie¿ funkcjê promotora do spraw
powo³añ, jednoczeœnie studiuje na wydziale
teologicznym KUL-u i specjalizuje siê w teologii mistycznej w Prymasowskim Instytucie
¯ycia Wewnêtrznego.

1939 - rodzina, wraz z innymi mieszkañcami
ucieka przed frontem i krótko przebywa
w Warszawie.

23 VI 1967 - broni pracy magisterskiej na temat „Droga dojœcia do kontemplacji Sri Swamina Swinandy”.

1940 - nakaz wysiedlenia - Stanis³aw wraz
z rodzicami i m³odszym bratem Kazimierzem
zostaj¹ zmuszeni do opuszczenia domu rodzinnego; do koñca wojny przebywaj¹ na terenie Puszczy Kurpiowskiej we wsi Raszujka, gmina Zarêby.

1970/71 - przez rok przebywa we Francji (uczy
siê jêzyka), równie¿ w Rzymie. W maju 1971
roku wraca do Poznania.
1972/73 - pracuje jako katecheta w Tarnobrzegu.

1945 - powrót do Duczymina. Domostwo zrujnowane razem z fundamentami.

1973/74 - duszpasterz m³odzie¿y szkó³ œrednich w Krakowie; duszpasterstwo m³odzie¿owe przyjmuje nazwê „Przystañ””.

1945 - na wiosnê Stanis³aw zostaje przyjêty
do drugiej klasy szko³y podstawowej, a od
wrzeœnia rozpoczyna klasê trzeci¹.

1974 - wraca do Poznania, by obj¹æ funkcjê
g³ównego duszpasterza akademickiego w koœciele dominikanów.

24 VI 1950 - koñczy szko³ê podstawow¹.

1978 - w „drugim obiegu” wychodzi pierwszy
numer „Przystani” redagowanej przez O. Honoriusza i zespó³ przez niego powo³any.

1 IX 1950 - pocz¹tek nauki w Ma³ym Seminarium u Marianów w Warszawie.
17 VII 1952 - po ukoñczeniu klasy drugiej Ma³ego Seminarium Stanis³aw zg³asza siê do nowicjatu Dominikanów w Poznaniu.
3 VIII 1952 - otrzymuje habit œw. Dominika
i nowe imiê - Honoriusz.
4 VIII 1953 - pierwsze œluby zakonne.
6 VI 1958 - brat Honoriusz eksternistycznie
zdaje w Krakowie egzamin dojrza³oœci.
27 III 1959 - Wielki Pi¹tek - sk³ada profesjê
solenn¹ (œluby wieczyste).
15 VI 1961 - Biskup Julian Groblicki w dominikañskim koœciele Œwiêtej Trójcy w Krakowie udziela œwiêceñ kap³añskich klerykom, a
wœród nich bratu Honoriuszowi.
25 VI 1961 - wraz z konfratrem i jednoczeœnie kuzynem odprawia mszê œwiêt¹ prymicyjn¹ w rodzinnym Duczyminie.
16 VI 1962 - otrzymuje dyplom ukoñczenia
studiów w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.

1981 - jest duszpasterzem m³odzie¿y strajkuj¹cej (luty i jesieñ).
po 13 XII 1981 - Ojciec Honoriusz organizuje
pomoc dla internowanych, na mszach œwiêtych za Ojczyznê gromadz¹ siê ludzie ró¿nych profesji i stanów. O. Honoriusz nieformalnie staje siê duszpasterzem „Solidarnoœci” i opozycji.
17 IV 1983 godz. 17.00 - wypadek samochodowy za przejazdem kolejowym w Wydartowie, operacja w szpitalu w Mogilnie,
przewiezienie do szpitala przy ul. Lutyckiej
w Poznaniu.
8 V 1983 godz. 18.55 - Ojciec Honoriusz
umiera w dniu swoich imienin.
12 V 1983 - pogrzeb na cmentarzu przy
ul. Lutyckiej, w dniu Wniebowst¹pienia Pañskiego; O. Honoriusza odprowadza t³umnie
ca³y Poznañ. W mieœcie zapanowa³a ¿a³oba.
Pieszy kondukt przechodzi a¿ do cmentarza.
Milicja wstrzymuje ruch na trasie konduktu.
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FUNDACJA

im. O. Honoriusza Kowalczyka
¯ycie O. Honoriusza i Jego s³u¿ba sta³y siê inspiracj¹ do za³o¿enia przez Klasztor OO. Dominikanów w Poznaniu fundacji Jego Imienia. Celem Fundacji jest wspieranie misji Zakonu Dominikanów oraz prowadzenie dzia³alnoœci charytatywnej,
wychowawczej i edukacyjnej w duchu dominikañskiego pos³annictwa. W swej pracy
Fundacja opiera siê przede wszystkim na laikacie. Jej zadaniem jest wspomaganie ró¿nych inicjatyw spo³ecznych i gospodarczych, które s³u¿y³yby urzeczywistnianiu g³ównego celu Fundacji - i takie zadania Fundacja podejmuje, opieraj¹c siê
na bezinteresownej pracy wielu ludzi. W dalszym ci¹gu liczymy na wspó³pracê ze
strony œrodowisk i pojedynczych osób.
♦ Przy Fundacji dzia³aj¹: Oœrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach
Religijnych, Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli „Aletheia”, Dominikañski
Oœrodek Pomocy Rodzinie.
♦ Przez kilka lat Konwent Profesorów akademickich przyznawa³ stypendia
studentom, którzy swoim dzia³aniem realizowali zasady ¿yciowe, jakie g³osi³ O. Honoriusz. Fundusze na stypendia pochodzi³y ze sk³adek spo³ecznych.
♦ Przez wiele lat regularnie wyp³acano stypendium wspieraj¹ce rodzinê wielodzietn¹ (wywodz¹c¹ siê z krêgu duszpasterstwa O. Honoriusza) oraz
stypendium dla osoby niepe³nosprawnej. W obu przypadkach fundusze na
stypendia pochodzi³y ze sk³adek spo³ecznych.
♦ Obecnie z inicjatywy i sk³adek rodziców ustanowiono stypendium dla siedmiu uczniów szko³y œredniej.
♦ W roku milenijnym postawiono i poœwiêcono kamienie upamiêtniaj¹ce oddane Bogu i ludziom ¿ycie oraz tragiczn¹ œmieræ Ojca Honoriusza. Wydano te¿ publikacjê pt. DUSZ PASTERZ OJCIEC HONORIUSZ.
Konto Fundacji:
ING Bank Œl¹ski SA 56 105015201000002277800088 Oddz. w Poznaniu
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