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          Gdy trzydzieści lat temu Ojciec 
Święty Jan Paweł II na Placu Zwycię-
stwa w Warszawie wypowiedział te 
słynne słowa: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej zie-
mi”,  w narodzie naszym coś się prze-
budziło. Już po roku, w sierpniu, sło-
wa te zaowocowały i po strajku w 
stoczniach Lech Wałęsa ogłosił pod-
pisanie porozumień z ówczesnym rzą-
dem. 
          W naszej małej społeczności 
sobowidzkiej też ta skra wolności 
spowodowała, że ludzie poczuli się 
pewniej i zauważyli, że mogą wnieść 
coś do tego, co się zaczęło w naszym 
Kraju zmieniać. 
          Byłem w tym czasie wiceprze-
wodniczącym komitetu rodzicielskie-
go przy naszej szkole, przewodniczą-
cą była Pani Brygida Paszylk, a 
skarbnikiem Pani Ewa Piotrowska. 
Na jednym z naszych posiedzeń pod-
jęliśmy decyzję, że zwrócimy się do 
dyrektora szkoły, Pana Władysława 
Mazurka o umożliwienie nam zawie-
szenia Krzyży w pomieszczeniach 
lekcyjnych.  Dyrektor Mazurek nie 
wyraził żadnych obiekcji, wręcz prze-
ciwnie, zaproponował nadać temu 
wydarzeniu uroczysty charakter i włą-
czyć do udziału naszego proboszcza, 
ks. Tadeusza Markiewicza.  
          Żeby podkreślić, że inicjatywa 
ta ma poparcie całej społeczności pa-
rafialnej, należało zwrócić się z ape-
lem w tej sprawie. Pani Przewodni-
cząca komitetu rodzicielskiego Brygi-
da Paszylk zobowiązała mnie do zre-
dagowania takiego apelu. Z napisa-
nym pismem udałem się do ks. Tade-
usza i poprosiłem, by odczytał je przy 
ogłoszeniach po Mszy św., zaprasza-

jąc obecnych na modlitwie do złoże-
nia podpisów pod apelem. 
          To co się stało przeszło moje 
najśmielsze oczekiwania. Prawie 100-
% uczestników Eucharystii ustawiło 
się w kolejce do podpisu. Przypomi-
nało to Środę Popielcową. Tak było 
też na drugiej Mszy świętej. Pod tym 
apelem podpisało się kilkaset osób. 
          Ks. Tadeusz Zapewnił mnie, że 
zajmie się dostarczeniem odpowied-
niej ilości Krzyży i mogliśmy wspól-
nie z dyrektorem ustalić datę i prze-
bieg całej uroczystości. O powyższym 
rodzicie zostali powiadomieni i za-
proszeni przez dzieci szkolne, a pozo-
stali parafianie - przez ogłoszenia pa-
rafialne ks. Tadeusza. 
          W ustalonym dniu Dyrektor 
Szkoły zarządził uroczysty apel z 
udziałem wszystkich uczniów i na-
uczycieli. Powitał księdza Probosz-
cza, przedstawicieli komitetu rodzi-
cielskiego oraz bardzo liczne grono 
przybyłych rodziców i parafian. Na-
stępnie głos zabrał ksiądz Proboszcz - 
nie kryjąc wzruszenia dziękował za tę 
inicjatywę, za poparcie jej i liczne 
przybycie. W kilku zdaniach wskazał 
na znaczenie Krzyża dla każdego 
chrześcijanina, w nauce i wychowa-
niu młodego pokolenia. 
          Ze swej strony dodałem kilka 
zdań nawiązujących do historii naro-
du polskiego, który zawsze związany 
był z Krzyżem, wiarą ojców naszych i 
patriotyzmem. 
          Po zakończeniu apelu dzieci 
rozeszły się do własnych klas wraz ze 
swoimi wychowawcami. Wtedy za-
częła się część najważniejsza: prowa-
dzeni przez Dyrektora Mazurka - ks. 
Tadeusz Markiewicz, przedstawiciele 
komitetu rodzicielskiego oraz przyby-
li rodzice i parafianie - szliśmy po ko-
lei do wszystkich sal lekcyjnych. Z 
upoważnienia Pań z komitetu rodzi-
cielskiego i Dyrektora szkoły dokony-
wałem tego uroczystego zawieszenia 
Krzyży, ksiądz Proboszcz tymczasem 

poświęcił je, a wraz z nimi kolejne 
sale lekcyjne i całą szkołę. 
          Było to wielkie przeżycie za-
równo dla szkoły, jak i dla całej para-
fii. Jednak radość trwała dość krótko: 
13 grudnia 1981, gdy wprowadzono 
stan wojenny w Polsce, zaczęły się 
gwałtowne zmiany i czystki. W nie-
długim czasie nastąpiła zmiana dyrek-
torów w naszej szkole. Władysław 
Mazurek został odwołany z funkcji 
dyrektora tej placówki, a następnie, 
po jakimś czasie, zniknęły z klas 
Krzyże. 
          Dopiero po  okrągłym stole w 
1989 roku, a następnie po pierwszych 
wolnych wyborach w Polsce powo-
jennej i symbolicznym ogłoszeniu 
przez Panią Joannę Szczepkowską , 
że skończył się w Polsce komunizm, 
Krzyże mogły wrócić na swoje miej-
sce do sal lekcyjnych. Potem, po dłu-
gich latach nieobecności, powróciła 
też w progi szkolne nauka religii. 
          I - tak jak zawsze w historii na-
szego narodu bywało - Krzyż i wiara 
zwyciężyły. 
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