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WproWadzenie

Do podjęcia szczególnej refleksji nad misjami i  misjonarzami 
skłania nas wyjątkowa okazja, jaką jest 85. rocznica powstania 
Ogniska Misyjnego w Prymasowskim Wyższym Seminarium 

Duchownym w Gnieźnie. To także dobry moment, by choć na chwilę 
zatrzymać się nad historią tego ogniska oraz jego dotychczasową dzia-
łalnością. Temu właśnie ma służyć niniejsza jednodniówka pt. Misjom 
i misjonarzom. Ukazuje ona wielość inicjatyw podejmowanych przez 
alumnów gnieźnieńskiego seminarium na rzecz misji i misjonarzy oraz 
działań służących pogłębianiu świadomości i odpowiedzialności za mi-
sje. Oby zachęciła wiernych świeckich do częstej i systematycznej mo-
dlitwy za kleryków PWSD i o nowe powołania do tegoż seminarium, 
a samych alumnów do włączania się w działalność Ogniska Misyjnego.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że – zgodnie z nauką III Po-
wojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej – pogłębianiu misyj-
nej świadomości diecezjalnego duchowieństwa służy, na etapie formacji 
seminaryjnej, możliwość angażowania się w prace Kleryckiego Ogniska 
Misyjnego, a po święceniach kapłańskich czynne członkostwo w Pa-
pieskiej Unii Misyjnej (por. III PSAG 95).

Formacja misyjna kleryków w gnieźnieńskim seminarium odbywa 
się na trzech płaszczyznach. Pierw szą z nich są wykłady z misjologii, dru-
gą spotkania misjonarzy i promotorów Dzieł Misyjnych ze społecznością 
klerycką, trzecią zaś stanowi ciągła i rzetelna praca Kleryckiego Ogniska 
Misyjnego. Sześć lat seminaryjnych studiów jest również czasem wcho-
dzenia w misyjną naturę Kościoła (por. DM 2), by odkrywać powołanie 
misyjne wynikające z przyjęcia sakramentów, aby w duszpasterskiej po-
słudze stawać się misyjnym animatorem. To także czas refleksji nad roze-
znaniem powołania misjonarskiego, czego owocem w wielu przypadkach 
jest postawa gotowości do poświęcenia przyszłego kapłańskiego życia 
pracy na terytoriach misyjnych, by stawać się darem wiary (fidei donum) 
dla tych Kościołów, które są w stanie tworzenia swoich struktur. 

 Jako wspólnota diecezjalna i  seminaryjna trwajmy – jak chrze-
ścijanie pierwotnego Kościoła – „w nauce Apostołów i  we wspólno-
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cie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42), szczególnie za mi-
syjne Dzieło Kościoła. Okazją ku temu jest na pewno uczestnictwo 
w IV Kongresie Misyjnym, który odbędzie się w Warszawie w dniach 
12-14 VI 2015 r. pod hasłem: „Radość Ewangelii źródłem misyjne-
go zapału”. Nie sposób w  tym miejscu nie przywołać chociaż frag-
mentu tegorocznego misyjnego orędzia papieża Franciszka, który  
w wielu swoich wypowiedziach wyraża tak wielki entuzjazm i radość 
w głoszeniu Ewangelii: „prawdziwe powołania wyrastają tam, gdzie jest 
radość, entuzjazm i pragnienie niesienia Chrystusa innym (…). Praw-
dziwy uczeń Chrystusa trwa w radości, gdy czuje Jego obecność, wypeł-
nia Jego wolę i dzieli się wiarą, nadzieją i ewangeliczną miłością”.

ks. kan. dr Franciszek Jabłoński
Opiekun Kleryckiego Ogniska Misyjnego

Gniezno, 1 października 2014 r.  
we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus – patronki misji 



rozdział pierWSzy

prymaSoWSkie WyżSze Seminarium 
duchoWne W Gnieźnie

Historia gnieźnieńskiego seminarium rozpoczyna się wraz 
z  wydaniem dokumentu fundacyjnego przez abpa Stanisła-
wa Karnkowskiego 26 listopada 1602 r. Seminarium zaczęło 

funkcjonować prawdopodobnie w  listopadzie 1603  r., po zaaprobo-
waniu przez króla fundacji w  marcu tegoż roku. Stolica Apostolska 
zatwierdziła powstanie instytucji między majem a  sierpniem 1605  r. 
W 1623 r. do gnieźnieńskiego seminarium została przyłączona kaliska 
szkoła dla przyszłych duchownych. W czasie trwania unii personalnej 
między Gnieznem a Poznaniem, funkcjonowały samodzielne seminaria 
dla dwóch diecezji. 

W 1927 r. Prymas Polski August kard. Hlond przeniósł dwulet-
nie studium filozoficzne do Gniezna. Alumni z  terenu obu archidie-
cezji kształcili się dwa lata na kierunkach filozoficznych w Gnieźnie, 
a następnie przenosili się do Poznania na trzy lata teologii. W 1933 r. 
kard. Hlond wydłużył studium teologii do czterech lat. 

Losy seminarium w  czasie okupacji hitlerowskiej związane były 
z  dziejami miasta. W  dniu 11 września 1939  r. wojska niemieckie 
wkroczyły do Gniezna, a  już 2 października 1939  r. klerycy musieli 
opuścić budynek i prowadzić odtąd studium domowe. Dnia 1 kwietnia 
1940 roku w gmachu seminarium została utworzona przez kpt. Schau-
ba pierwsza w Warthegau szkoła policyjna. W utworzonych koszarach 
zamieszkali młodzi adepci policji. Po zakończeniu okupacji semina-
rium wznowiło swoją działalność. 

W latach 1945 – 1947 w Gnieźnie filozofię i teologię studiowali 
alumni z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, bowiem gmach se-
minarium w Poznaniu został doszczętnie zniszczony w walkach o wy-
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zwolenie miasta. Studia teologiczne w Poznaniu zostały uruchomione 
w listopadzie 1947 r. 

W tzw. Konwikcie Arcybiskupim przy budynku Wyższego Semi-
narium, decyzją ks. abpa Stefana Wyszyńskiego, otwarto we wrześniu 
1949 r. Niższe Seminarium Duchowne. 

W okresie powojennym, podobnie jak wcześniej formacja klery-
ków przebiegała na dwóch płaszczyznach – duchowej i intelektualnej. 
Dnia 4 kwietnia 1952 r. prymas Wyszyński zaakceptował przedłożo-
ną przez abpa Walentego Dymka, metropolitę poznańskiego decyzję 
o rozdzieleniu seminariów. Każda z archidiecezji prowadziła odtąd wła-
sne sześcioletnie studia z pełnym kursem filozofii i teologii. 

Duża liczba alumnów wymusiła budowę nowego gmachu semina-
rium. Nowy budynek wybudowany przy ofiarnym wsparciu wiernych 
archidiecezji, kapłanów i  holenderskiej Fundacji im. Kard. Glempa, 
uroczyście poświęcił Józef kard. Glemp, Prymas Polski w dniu 4 paź-
dziernika 1990 r. 

Dnia 24 lutego 1994  r. Prymasowskie Wyższe Seminarium Du-
chowne w Gnieźnie zostało afiliowane do Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego w Poznaniu, zachowując jednak konieczną dla formacji ka-
płańskiej odrębność. Dnia 30 listopada 1998 r. został utworzony Wy-
dział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
co poskutkowało zawarciem umowy miedzy seminarium a Wydziałem 
Teologicznym w dniu 6 marca 2000 r. Od 1999 r. wszyscy neoprezbi-
terzy opuszczają seminarium ze stopniem magistra teologii.

Obecnie formacja alumnów przygotowujących się do kapłaństwa 
w PWSD w Gnieźnie przebiega w czterech kierunkach. Chodzi tutaj 
o  formację ludzką, duchową, pastoralną i  intelektualną. Dzięki tym 
płaszczyznom rozwoju seminarium ciągle wydaje nowych kapłanów – 
gotowych do posługi w archidiecezji, kraju i poza jego granicami.



rozdział druGi

początek hiStorii

Hasło: „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!”. W  służ-
bie tej prawdy, od lat 20. ubiegłego wieku działa seminaryjne 
Ognisko Misyjne w Gnieźnie. Działalność Ogniska Misyjne-

go PWSD w Gnieźnie, sięga swoją historią dnia 1 lutego 1929 r. Wów-
czas to, z inicjatywy ówczesnego wicerektora Arcybiskupiego Semina-
rium Duchownego w Gnieźnie – ks. Kazimierza Kowalskiego, zostało 
zorganizowane Koło Misyjne Alumnów. Wspomnianego dnia odbyło 
się pierwsze spotkanie, które było zebraniem konstytucyjnym. Ustalo-
no, że Koło Misyjne Alumnów, zostanie włączone w ramy Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary, stąd też każdy kleryk wstępując w szeregi 
Koła, automatycznie stawał się członkiem także tego Dzieła. 

Gnieźnieńskie Koło było jednym z  pierwszych seminaryjnych 
kół misyjnych w Polsce. Wcześniej powstały Koła (Ogniska) Misyjne 
w Kielcach (1920 r.), Pelplinie, Łodzi, Sandomierzu, Płocku (1927 r.), 
Poznaniu (1928 r.). W 1929 r. zorganizowano również Koło w semina-
rium we Włocławku. 

Młoda struktura Ogniska Misyjnego, ciesząca się żywym zaintere-
sowaniem alumnów, nie poprzestała na przyłączeniu jedynie do Papie-
skiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Bardzo wcześnie, bo już 15 paź-
dziernika 1930 r. działalność Koła rozszerzyła się o przynależność do 
Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, które w Caen we Francji za-
łożyły w  1889  r. panie Bigard. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła 
trwa do dziś i zajmuje się formacją kleryków w Kościołach misyjnych, 
zwłaszcza przez wsparcie finansowe, obejmujące także kandydatów do 
życia zakonnego, mężczyzn i kobiety. 

W roku akademickim 1938/1939 gnieźnieńskie Koło Misyjne 
Alumnów włączyło się do Papieskiej Unii Misyjnej. Dzięki ustaleniom 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogniska, które miało miejsce 
w dniach 8 i 11 grudnia 1938 r. wspólnota mogła cieszyć się ostatecznie 
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sformułowanym statutem, który określił cel oraz podstawowe formy 
zaangażowania. Ognisko Misyjne – funkcjonując w ramach Papieskich 
Dzieł Misyjnych – podjęło cele, jakie stały przed tą strukturą, a do któ-
rych ciągle należą: troska o modlitwę w intencji misji, zainteresowanie 
potrzebami Kościoła na terenach misyjnych, troska o powołania misyj-
ne, pomoc materialna. 

Te właśnie cele przyświecają członkom Ogniska Misyjnego i dzi-
siaj. Realizowane są poprzez różne formy zaangażowania alumnów za-
równo wśród społeczności seminaryjnej, jak i na zewnątrz.



rozdział trzeci

znaki oGniSka

Warto zwrócić uwagę na patrona Ogniska, którym od 
1985 r. jest wielki misjonarz Azji – św. Franciszek Ksawery. 
Św. Franciszek Ksawery (1506-1552) urodził się w Xavier, 

w Hiszpanii. W czasie, gdy studiował w Paryżu przeżywał wewnętrz-
ną udrękę, która dzięki pomocy Ignacego Loyoli doprowadziła go do 
poświęcenia swojego życia Bogu. We wrześniu 1534 r. odprawił mie-
sięczne ćwiczenia ignacjańskie. Święcenia kapłańskie otrzymał w We-
necji 24 czerwca 1537 r. z rąk dalmatyńskiego biskupa wraz z Ignacym 
Loyolą oraz innymi jego towarzyszami. Został wybrany do wyjazdu do 
Indii – dlatego, że współbrata, który miał tam się udać dotknęła cho-
roba. W 1540 r. wyruszył z Lizbony drogą morską do Indii. Zostaje 
apostołem Indii i Japonii, założycielem misji jezuitów w Azji. Działał 
na ogromnym obszarze: od Przylądka Dobrej Nadziei po Moluki i Ja-
ponię. Stało się dla niego możliwym udanie się do Chiny, dokąd cu-
dzoziemcy mieli zakaz wstępu. Jednak nie zrealizował swojego pragnie-
nia. Stan zdrowia pogarszał się, nie opuszczała go gorączka. 1 grudnia 
1552 r. utracił głos, nie mógł nikogo już rozpoznać. Zmarł w sobotę, 
3 grudnia 1552 r., zaledwie 10 km od Chin, na wyspie Sancian.

Zależało mu przede wszystkim na wyjaśnianiu prawd wiary. Wę-
drował po ulicach z dzwonkiem, w ten sposób nawołując ludzi do mo-
dlitwy. Dużo śpiewał, co prowadziło do tego, że ludzie nucili sobie np. 
Dekalog. „Gdziekolwiek się pojawiał, szedł od wioski do wioski, od 
domu do domu. Od człowieka do człowieka, zawsze głosząc żywego 
Chrystusa. W nocy i podczas dnia, jeśli znajdował tylko wolny czas, 
spędzał go na modlitwie, prosząc Boga o nowe potrzebne łaski i światło 
do wypełnienia woli Pana. Tak, jak jego Mistrz – Chrystus, umiłował 
biednych, chorych i więźniów i tych wszystkich, którzy byli w potrze-
bie. Dla nich pracował, głosił Chrystusa ubogiego, odrzuconego i mi-
łosiernego. Był tą świecą, która się powoli wypalała dla innych. Wie-
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dział bowiem, że cokolwiek otrzymał, było zawsze darem samego Boga, 
dlatego też darmo dawał; szczodrze, obficie i hojnie. Był człowiekiem 
wielkiej wiary, znajdując się w niebezpieczeństwach, czy to na wielkim 
morzu wśród burz i  nawałnic, czy też krocząc w  głębokich śniegach 
Japonii, czuł, że ręka Pana, z hojnym błogosławieństwem, zawsze była 
z nim”.

W roku 1619 papież Paweł V beatyfikował Franciszka, a trzy lata 
później, w 1622 r. Grzegorz XV ogłosił go świętym – wraz z Ignacym 
Loyolą i Teresą z Avila. Dnia 14 grudnia 1927 r. papież Pius XI ogłosił 
św. Franciszka Ksawerego i  św. Teresę od Dzieciątka Jezus głównymi 
patronami misji. Wspomnienie liturgiczne św. Franciszka obchodzone 
jest 3 grudnia.

Duże znaczenie dla Ogniska Misyjnego ma charakterystyczne logo 
wspólnoty. Logo firmy, urzędów, stowarzyszeń, grup to ważny znak 
rozpoznawczy. Często niesie symboliczne wyobrażenie, tego, co repre-
zentuje, ukrywającą się pod tym znakiem społeczność. Nie inaczej było 
w przypadku Ogniska Misyjnego gnieźnieńskiego seminarium. Dlate-
go w 1985 r. prezes Ogniska – kl. Franciszek Jabłoński zaprojektował 
logo Ogniska Misyjnego. W graficznym znaku znalazły się elementy: 
postać św. Franciszka Ksawergo oraz kontury granicy politycznej Papui 
Nowej Gwinei (ustanowionego w tym samym roku, kraju patronackie-
go, pierwszego, do którego udali się misjonarze pochodzący z Gniezna 
– ks. Zbyszko Hanelt, ks. Kazimierz Muszyński, ks. Andrzej Grzela). 
Pierwsze logo funkcjonowało do 2008 r., kiedy to nowy znak rozpo-
znawczy wykonał kl. Arkadiusz Pryka. Autor dodał kolorowe elementy 
i zdjęcie Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie, a także flagę Papui Nowej 
Gwinei.

Dzięki staraniom prezesa kl. Franciszka Jabłońskiego, Ognisko 
Misyjne przyjęło swój kraj patronacki. Została nim Papua Nowa Gwi-
nea (patrz wyżej). W 2012  r., decyzją prezesa – kl. Juliana Wawrzy-
niaka – i przy poparciu wspólnoty Ogniska, zdecydowano się zmienić 
kraj patronacki na Kazachstan, z którym to archidiecezję gnieźnieńską 
łączyły nowe, silniejsze więzy. Z  inicjatywy prezesa zostało więc wy-
konane nowe logo, w  którym wykorzystano mapę Kazachstanu, jak 
również wizerunek św. Wojciecha – żarliwego misjonarza, znajdujący 
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się na zwieńczeniu trumienki, kryjącej relikwie Świętego, a znajdującej 
się w gnieźnieńskiej katedrze. Na niebieskim tle (z flagi Kazachstanu) 
umieszczony został także krzyż z kazachskiego sanktuarium w Ozior-
noje. Logo, oprawione w  ufundowaną przez anonimowych darczyń-
ców, piękną ramę, zdobi wnętrze Sali misyjnej w PWSD w Gnieźnie.

Św. Franciszek Ksawery – patron Ogniska od 1985 r.

Logo Ogniska Misyjnego PWSD w Gnieźnie z 1985 oraz 2012 roku





rozdział czWarty

nazWa

Wciągu swojej historii Ognisko Misyjne PWSD w Gnieźnie 
nosiło różne nazwy. Jak już wspomnieliśmy powstało pod 
tytułem Koło Misyjne Alumnów. Inne określenia to Koło 

Papieskich Dzieł Misyjnych Alumnów Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie, Koło Misyjne Alumnów ASD w Gnieźnie, 
Koło Misyjne PWSD w Gnieźnie. Ostatecznie, w latach 70, kiedy Koło 
prowadziło ożywioną działalność, ks. kan. Stefan Fiutak, zdecydował 
się zmienić nazwę grupy „seminaryjnych misjonarzy” z Koła na Ogni-
sko Misyjne. 

Impuls do zmiany dał ks. Fiutakowi bp Jan Wosiński – dyrek-
tor krajowy PDM. Ks. Kanonik tak mówił o nowej nazwie: „Ognisko, 
z którego bije światło i ciepło, jest przyciągające, otwarte dla wszyst-
kich, nie oddziela i nie odpycha, lecz swoim światłem rozprasza ciem-
ności”. Nowe określenie znalazło uznanie u  ks. prał. dr Antoniego 
Kmiecika, byłego dyrektora krajowego PDM, który bardzo pozytywnie 
odniósł się do nazwy ,,Ognisko Misyjne” podczas wizyty w Gnieźnie na 
IV Diecezjalnym Spotkaniu Misyjnym w 1997 r. Po powrocie do War-
szawy we wstępie do czasopisma „Misje Dzisiaj” napisał: ,,W Gnieźnie, 
przy grobie św. Wojciecha, jest «gniazdo» Kościoła w Polsce - pierwsza 
metropolia utworzona w  roku tysięcznym. Pielgrzym do tego grobu 
- największy w drugim tysiącleciu - Ojciec Święty Jan Paweł II powie-
dział: „W 1949 roku Prymas Tysiąclecia wołał: «Tu, przy grobie św. 
Wojciecha, zapalać będziemy ogniste wici, zwiastujące ziemi naszej 
światłość na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego (Łk 2, 32)». Dziś 
na nowo wznosimy to wołanie, prosząc o światło i ogień Ducha Świę-
tego, aby zapalał nasze wici zwiastunów Ewangelii aż po krańce ziemi”. 
(Gniezno, 3 VI 1997).  W Archidiecezji Gnieźnieńskiej zespoły 
i  koła współpracowników misji określane są jako «ogniska misyjne». 
To określenie wydobywa dynamizm promieniowania misyjnego Ko-
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ścioła. «Koło» oznacza bowiem krąg zamknięty, chyba że to «koło» jest 
przy ognisku, w którym wszyscy zapalają swoje wici zwiastunów Ewan-
gelii aż po krańce ziemi. Ogniskiem zaś - Jezusowe Serce, w którym 
jest «ogień z nieba», Duch Święty, Miłość i Dar”. O nazwie powiedział 
wcześniej, że „Ognisko to źródło promieniowania, ukazuje dynamizm 
Ewangelii. Tak ważne jest, by nie zamykać się ze swoją działalnością, ale 
by wychodzić z nią do ludzi, do świata, by stawać się tą – tak potrzebną 
– misyjną iskrą”. 

Dzisiaj seminaryjni misjonarze są bardzo przywiązani do nazwy 
swojej wspólnoty. Określenie „Ognisko”, jak wspomnieliśmy wcześniej 
– przypominając pozytywne wypowiedzi osób świata misji, niesie ze 
sobą ważne konotacje. Ognisko otwarte jest na każdego, kto kierowany 
troską o  misje i  misjonarzy, pragnie poświęcić swoje zaangażowanie, 
aby Dobra Nowina ogarniała coraz szersze części świata i na nowo oży-
wiała te miejsca, w których pierwotny zapał zagasł, przytłumiony hała-
sem dzisiejszych czasów. 

Nazwa „Ognisko Misyjne” odnosi się nie tylko do gnieźnieńskiego 
seminarium, ale funkcjonuje w całej Polsce, określając tych, którzy an-
gażują się we wspieranie działalności misyjnej Kościoła oraz należą do 
Papieskich Dzieł Misyjnych.



rozdział piąty

opiekunoWie

Ogromne znaczenie dla funkcjonowania Ogniska ma jego opie-
kun, który początkowo nosił tytuł dyrektora Ogniska. Opie-
kun zazwyczaj uczestniczy we wszystkich spotkaniach wspól-

noty, zabiera głos – dzieląc się swoimi cennymi spostrzeżeniami, a także 
materialnie wspiera funkcjonowanie grupy. 

Pierwszym opiekunem był ks. Kazimierz Kowalski, który pełnił tę 
funkcję w latach 1929-1935 i 1945-1946. Opiekunami byli również: 
ks. Andrzej Wronka (1935-1938) – wykładowca w  seminarium oraz 
ks. T. Tadrzyński (1938-1945) – ojciec duchowny w seminarium. Nie 
posiadamy informacji o opiekunach w  latach 1946-1968. Niezwykle 
ważną postacią w historii Ogniska był ks. kan. dr Stefan Fiutak, który 
jako opiekun posługiwał od 1968 r. aż do 1999 r. Był wicerektorem 
seminarium od 1963 r. Wykładał metodologię ogólną, historię filozo-
fii, metafizykę ogólną i teodyceę. W latach 1961-1967 pełnił funkcję 
obrońcy węzła małżeńskiego i święceń w Trybunale Metropolitalnym 
w Gnieźnie. Ks. Fiutak był bardzo zaangażowany w animację misyjną, 
a misję były w pewien sposób jego pasją. Dnia 25 marca 1968 r. został 
mianowany dyrektorem diecezjalnym PDM. Odtąd zaczął kierować 
animacja misyjną na terenie archidiecezji. Czynił to przez 18 lat (do 
1986 r.). 

Ks. Prymas Józef Glemp napisał w liście dziękczynnym do ks. Ste-
fana Fiutaka, podsumowując niejako jego działalność: „Szczególnie 
pragnę podziękować Ks. Kanonikowi za pracę wśród młodzieży semi-
naryjnej. Kleryckie Ognisko Misyjne pod patronatem Ks. Kanonika 
należało przecież wciąż do tych, które wyróżniały się żywotnością. Ob-
jawy budzenia się powołań misyjnych wśród naszych kapłanów, dzięki 
czemu Archidiecezja nasza daje swój wkład w Dzieło Misyjne Kościoła 
powszechnego – Bóg to wie – może właśnie są owocem tej działalności 
misyjnej Ks. Kanonika w Seminarium”.
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W latach 2000-2003 opiekunem Ogniska, po śmierci ks. Fiutaka 
został ks. Tomasz Trzaskawka – ojciec duchowny. Natomiast od 2003 r. 
do 2007  r. funkcję opiekuna pełnił ks. Bogdan Czyżewski, rektor 
PWSD w Gnieźnie. Ks. rektor opowiadał o swoich przeżyciach związa-
nych z podróżami do Japonii i Kamerunu. Na spotkania zapraszał też 
ks. Franciszka Jabłońskiego – dyrektora diecezjalnego PDM w archi-
diecezji gnieźnieńskiej. 

Od 2007 r. kiedy to nowy rektor seminarium ks. Wojciech Rze-
szowski poprosił ks. Jabłońskiego o opiekę nad Ogniskiem Misyjnym, 
to właśnie on sprawuje tę funkcję. Ks. kan. dr Franciszek Jabłoński 
jest dyrektorem diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, członkiem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich i  Stowa-
rzyszenia Misjologów Polskich, a od 2007 roku konsultorem Komisji 
Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Wkład ks. Franciszka Jabłoń-
skiego w działalność Ogniska jest nieoceniony. Ks. Kanonik nie tylko 
jest inicjatorem wielu przedsięwzięć w animacji misyjnej, ale z wielkim 
zapałem aktywnie wspiera każde dobre misyjne dzieło, które rodzi się 
we wspólnocie. Dzięki swojemu doświadczeniu w  temacie misjologii 
i misji, ubogaca także całą brać klerycką interesującymi konferencja-
mi okolicznościowymi, a  także z  okazji Niedzieli Misyjnej przewod-
niczy uroczystej Eucharystii i głosi Słowo Boże. Członkowie Ogniska 
włączają się także w pomoc w przygotowaniu, organizowanej przez ks. 
opiekuna, Diecezjalnej (od 2013 r. Międzydiecezjalnej) Szkoły Anima-
torów Misyjnych.
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Opiekunowie Ogniska Misyjnego w PWSD Gniezno

 1. Ks. Kazimierz Kowalski (1929-1935 i 1945-1946)

 2. Ks. Andrzej Wronka (1935-1938)
 3. Ks. Tadeusz Tadrzyński (1938-1945)
 4. Ks. Stefan Fiutak (1968-1999)
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 5. Ks. Tomasz Trzaskawka (2000-2003)

 6. Ks. Bogdan Czyżewski (2003-2007)

 7. Ks. Franciszek Jabłoński (2007-)



rozdział SzóSty

prezeSi

Na czele Ogniska Misyjnego od samego początku funkcjonowa-
nia stał zarząd, w skład którego wchodzili alumni mianowani 
przez dyrektora ogniska na czas jednego roku akademickie-

go. W zarządzie sprawowane były następujące funkcje: prezes, sekre-
tarz, bibliotekarz, kolporter czasopism misyjnych, kolporter znaczków, 
korespondent naczelny oraz alumn do wypisywania sentencji. Nazwy 
funkcji również ulegały zmianom. Innym razem były to: opiekun, pre-
zes, wiceprezes, kolporter, sekretarz, skarbnik, odpowiedzialny za ga-
zetkę ścienną. Funkcje te świadczą o intensywnej działalności Ogniska 
w wielu kierunkach. W późniejszych latach istnienia zarząd Ogniska 
wybierany był co dwa lub trzy lata. Obecnie w tajnych, bezpośrednich, 
wolnych wyborach wybierany jest prezes Ogniska Misyjnego. Sprawuje 
swoją funkcję zazwyczaj do początku roku VI. W czasie swojej kadencji 
samodzielnie mianuje odpowiednie osoby na dane stanowiska w  za-
rządzie. W ten sposób dobiera sobie najbliższych współpracowników. 
Obecnie w  Ognisku Misyjnym sprawowane są następujące funkcje: 
1  wiceprezes, 2 sekretarzy, skarbnik, bibliotekarz, odpowiedzialny za 
gazetkę ścienną. Trzyletnia kadencja prezesa umożliwia kontynuowanie 
wielu zadań i pomysłów realizowanych we wspólnocie Ogniska. Prezes 
jest w jakiś sposób pierwszym ,,sumieniem” misyjnym całego semina-
rium i często od jego uporu zależy powodzenie inicjatyw.

Każdy przewodniczący Ogniska reprezentuje gremium na ze-
wnątrz i kieruje jego pracami w porozumieniu z opiekunem. Do niego 
należy zwoływanie zebrań i  przewodniczenie. Do wykonania swoich 
zadań może również – w razie potrzeby – delegować innych właściwych 
członków. Prezes Ogniska Misyjnego pomaga w czasie Ogólnopolskich 
Uroczystości ku czci św. Wojciecha, obchodzonych w Gnieźnie, wrę-
czać krzyże misyjne nowym misjonarzom. 
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Prezesami byli m. in. K. Biegański 1929/30, H. Walkowiak 
1930/31, J. Słomkowski 1931/32, K. Żarnowiecki 1932/33, B. Sta-
chowski 1933/34, F. Marciniak 1934/35, R. Siera 1935/36, Wł. Zien-
tarski 1936/37, R. Żurowski 1937/38, J. Matuszak 1938/39, Ryszard 
Pruczkowski (1974-1976), Wojciech Szukalski (1976-1978) – były 
rektor WSD w Bydgoszczy, Henryk Micek (1978-1980) – pracujący 
w Australii, Paweł Kowalski (1980-1982) – obecnie proboszcz parafii 
p.w. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu, Andrzej Jasiński (1982-
1984), Jan Korygacz (1984-1986), Franciszek Jabłoński (1986-1989) 
– obecnie dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych, Mieczy-
sław Polak (1989-1992) – wykładowca na UAM w Poznaniu, Jakub 
Dębiec (1992-1995) – przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego 
Kurii Metropolitalnej w  Gnieźnie, Marcin Wojtaszek (1995-1997), 
Jakub Szałek (1997-2000) – obecnie misjonarz w Czadzie, Rafał Hor-
dik (2000-2001), Mariusz Kamiński (2001-2003), Wojciech Owczarz 
(2003-2005) – misjonarz na Kubie, Krzysztof Żebrzowski (2005-
2006), Tomasz Henclewski (2006), Szymon Ciesielski (2006-2008), 
Krystian Piekuciński (2008-2011), Julian Wawrzyniak (2011- 2014), 
Przemysław Robaszkiewicz (2014-?). 

Prezesi Ogniska Misyjnego w PWSD Gniezno (po 1975 r.)

 1. Wojciech Szukalski (1976-1978)
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 2. Henryk Micek (1978-1980)

 3. Paweł Kowalski (1980-1982)

 4. Andrzej Jasiński (1982-1984)
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 5. Jan Korygacz (1984-1986)

 6. Franciszek Jabłoński (1986-1989)

 7. Mieczysław Polak (1989-1992)
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 8. Jakub Dębiec (1992-1995)

 9. Marcin Wojtaszek (1995-1997)

 10. Jakub Szałek (1997-2000)
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 11. Rafał Hordik (2000-2001)

 12. Mariusz Kamiński (2001-2003),

 13. Wojciech Owczarz (2003-2005)
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 14. Krzysztof Żebrzowski (2005-2006)
 15. Tomasz Henclewski (2006)
 16. Szymon Ciesielski (2006-2008),

 17. Krystian Piekuciński (2008-2011)

 18. Julian Wawrzyniak (2011-2014)
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 19. Przemysław Robaszkiewicz (2014-)



rozdział Siódmy

kronika

Informacje dotyczące działalności Ogniska Misyjnego zawarte są 
w  kronikach seminarium, w  kronikach Ogniska Misyjnego oraz 
w aktach Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie i w Archiwum 

Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Okres od początku powstania Ogniska 
Misyjnego udokumentowany jest w: Aktach Papieskich Dzieł Misyj-
nych w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, w „Jed-
nodniówce” seminaryjnej wydanej przez kleryków w roku akademickim 
1946/47 oraz w  Kronice Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Gnieźnie (1 II 1928-30 VI 1949). Opis dalszego okresu działalności 
seminarium na rzecz misji odnajdujemy w kolejnych kronikach semi-
naryjnych z lat: 1956 – 1966, 1966 – 1973, 1973–1975, 1975 – 1979, 
1979 – 1981, 1985 – 1988. 

O zaangażowaniu Ogniska Misyjnego mowa jest w kronikach od 
1968 r. W tym roku (25 III) ks. Stefan Fiutak został mianowany Dy-
rektorem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz pokrewnych 
dzieł misyjnych. 

Pierwsza kronika Ogniska Misyjnego powstała z  inicjatywy 
kl. Franciszka Jabłońskiego. Kronika ta zwiera informacje o działalno-
ści Ogniska Misyjnego w latach 1983-1989. Została wykonana na pa-
miątkę 60. rocznicy powstania Ogniska Misyjnego. Następne kroniki 
powstawały pod opieką kolejnych Prezesów Ogniska Misyjnego. Druga 
kronika zawiera lata: 1989 – 1994, trzecia: 1994 – 2008. W roku 2009 
została założona czwarta kronika. 

Kronika jest zawsze interesującym źródłem wiedzy. Chociaż jej 
przygotowanie wymaga czasu i poświęcenia, to jednak dzięki niej mo-
żemy dostrzec, jak wiele ciekawych wydarzeń stało się udziałem wspól-
noty. Dowiadujemy się nie tylko o tym, że dane wydarzenia miały miej-
sce, ale także zostaje nam przekazane wiele szczegółów, umieszczonych 
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chociażby na zdjęciach. W kronikach znajdują się także listy otrzymy-
wane od misjonarzy, czy też inna korespondencja, m. in. z  różnymi 
agendami Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. 

Kronika zawiera również wpisy dokonywane przez gości wspól-
noty. 

Z kroniki OM



rozdział óSmy

Spotkania oGniSka miSyjneGo

Spotkania formacyjne Ogniska Misyjnego odbywają się w  ciągu 
roku akademickiego. Każde spotkanie rozpoczyna się modlitwą, 
a w ostatnich latach także odczytaniem fragmentu z Pisma Świę-

tego, a czasami również krótkim komentarzem do usłyszanego Słowa 
Bożego, przygotowanym najczęściej przez diakona. W czasie większości 
spotkań wygłaszany jest referat, przygotowany przez członka Ogniska. 
Referaty poświęcane są: postaciom wielkich misjonarzy, problemom 
misyjnym w różnych krajach oraz omówieniu dokumentów Kościoła 
dotyczących spraw misji. Propozycję tematu wystąpienia przedstawia 
prezes danym członkom Ogniska. W czasie spotkań omawiana jest tak-
że Papieska Intencja Misyjna na dany miesiąc. Klerycy dzielą się też re-
lacjami z pobytu na kongresach czy spotkaniach ogólnopolskich i die-
cezjalnych oraz na szkołach animatorów misyjnych. Dają także świa-
dectwo z pobytu pastoralnego w krajach misyjnych oraz na Wschodzie. 
Czasami na spotkaniu wyświetlany jest film misyjny, przezrocza lub 
pokazy multimedialne. Prezentowane są książki, czasopisma misyjne 
i misjologiczne. W latach pontyfikatu Jana Pawła II przekazywano re-
lacje z papieskich podróży misyjnych. W latach 80. jeden z kleryków 
słuchał wiadomości Radia Watykańskiego i następnie umieszczał je na 
ściennej gazetce Ogniska Misyjnego oraz przekazywał wiadomości na 
spotkaniu.

Na spotkaniach sporadycznie obecni są misjonarze. Obecni byli 
m.in. ks. Marian Zalewski, ks. Piotr Schewior, dk. Eugeniusz z Kazach-
stanu (przebywający na praktyce pastoralnej w Inowrocławiu). W spo-
tkaniach biorą udział również moderatorzy seminarium. W ostatnich 
latach byli to: ks. Tadeusz Kwitowski, ks. Wojciech Rzeszowski, ks. 
Maciej Olczyk, ks. Jakub Dębiec, ks. Tomasz Trzaskawka, ks. Michał 
Hinz, ks. Dariusz Larus. 



34 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Spotkania Ogniska Misyjnego cieszą się dużym zainteresowaniem 
najmłodszych członków Ogniska. Alumni I roku formacji seminaryj-
nej – od 2012 r. – otrzymują także misyjny różaniec, który ma odtąd 
towarzyszyć klerykom w ich modlitwie za misjonarzy. 

Członkowie Ogniska staranie przygotowują swoje spotkania. Sta-
rają się także o odpowiedni klimat – zapalone misyjne świece oraz nie-
kiedy o gorącą kawę i herbatę ze słodkim poczęstunkiem. 

Na przestrzeni lat miała miejsce różna ilość spotkań i frekwencja 
osób. W latach 1990-2008 odbywało się średnio od czterech do pię-
ciu spotkań. W następnych latach liczba stopniowo rosła. Siedem spo-
tkań dobyło się w 1998 r. i 2007 r. Tylko dwa spotkania miały miejsce 
w 1997 r. Z inicjatywy prezesa kl. Juliana Wawrzyniaka, sprawującego 
funkcję od października 2011 r., zwyczajowo odbywa się jedno spotka-
nie w miesiącu i ma różną formę (prelekcje, odczyty, filmy, spotkania 
modlitewne).

W latach 90. w  spotkaniach uczestniczyło średnio 24 kleryków, 
a w latach 2000-2007 18 członków. Najmniej obecnych było w latach 
2000-2003. W  latach 2009-2011 uczestniczyło 10-12 kleryków. Od 
2011 do chwili obecnej w spotkaniach uczestniczy średnio 15-18 osób. 
W latach 2012-2013 obecnych było nawet 25 alumnów. 

Średnio w spotkaniach brało udział ok. 19% całej wspólnoty semi-
naryjnej. W 1997 roku prawie 30%. W 2000 roku najmniej – 6,7%. 
W 2013 r. liczba członków Ogniska wyniosła 25 kleryków, czyli 50% 
wszystkich kleryków.

W tradycji spotkań Ogniska Misyjnego mają swoje miejsce rów-
nież specjalne spotkania pożegnalne dla diakonów – członków grupy. 
Pierwsze takie spotkanie odbyło się 1985 r. w mieszkaniu ks. Fiutaka 
– opiekuna. W czasie tych miłych spotkań diakoni dzielili się źródłem 
swojego zainteresowania misjami oraz znaczeniem przynależności do 
Ogniska dla ich misyjnej świadomości. Każdy z przyszłych kapłanów 
otrzymywał teczkę z materiałami misyjnymi do animacji w pracy dusz-
pasterskiej. W  ostatnich latach takie specjalne spotkanie odbywa się 
w ramach wspólnych zebrań formacyjnych Ogniska.



rozdział dzieWiąty

animacja miSyjna W Seminarium

C złonkowie Ogniska Misyjnego są w pewien sposób ,,duchem 
misyjnym” całego seminarium. Pozwalają ,,dotknąć” misji tym, 
którzy bez ich pomocy wiedzieliby o nich niewiele. 

Od samego początku istnienia Ogniska główną formą pomocy mi-
sjom jest modlitwa w intencji misji i misjonarzy. Wielki impuls w roz-
woju tego modlitewnego zaangażowania dał ks. Kazimierz Kowalski, 
który troszczył się o ducha misyjnego wśród kleryków. Miał także na 
uwadze potrzeby materialne. 

Działalność wewnętrzna Ogniska, w obrębie seminarium, na rzecz 
jego mieszkańców, braci kleryckiej, sprowadza się głównie do modli-
twy w  intencji misji, szczególnie w  przedostatnią niedzielę paździer-
nika, w tzw. Niedzielę Misyjną i następujący po niej tydzień modlitw. 
W tzw. tygodniu misyjnym wspólnota seminaryjna odmawia modlitwę 
różańcową, przygotowując misyjne rozważania oraz wypowiadając po-
szczególne dziesiątki Różańca w różnych językach. Na ten wyjątkowy, 
misyjny czas wykonana zostaje specjalna dekoracja, zdobiąca główną 
kaplicę seminarium. W pierwszą sobotę miesiąca, w  czasie dziękczy-
nienia po Mszy św., wspólnota seminaryjna modli się za misjonarzy, 
którzy w danym miesiącu polecani są Bogu przez członków Ogniska 
(inicjatywa prezesa – kl. Juliana Wawrzyniaka). 

Seminaryjni misjonarze przygotowują również wizyty gości – 
misjonarzy, osób związanych z  misjami, którzy niejednokrotnie pra-
gną spotkać się nie tylko z Ogniskiem, ale całą wspólnotą, dzieląc się 
doświadczeniem powołania i  posługi. Inicjatorami tych spotkań byli 
rektorzy i moderatorzy seminarium, a także kolejni szefowie Ogniska 
Misyjnego. Są to ważne sposoby kształtowania świadomości misyjnej 
kleryków. Szczególnym wydarzeniem była wizyta w  seminarium św. 
Maksymiliana Kolbe, która miała miejsce 8 czerwca 1933 r. O. Mak-
symilian dał świadectwo o swojej apostolskiej działalności w Japonii.
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Pierwsze wzmianki o spotkaniach gnieźnieńskich kleryków z mi-
sjonarzami pochodzą z  1955  r. W  kronice zapisano relację z  wizyty 
ks. dr Zaręby, studenta misjologii na Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie. Wydarzenie to miało miejsce dnia 23 października 1955 r. 
w Niedzielę Misyjną. Gość wygłosił prelekcję na temat rozwoju misji 
w czasach pontyfikatu Piusa XI. Wykład przybliżył klerykom odnowę 
idei misyjnej w XIX w. i jej wspaniały rozkwit. 

Kolejne spotkanie odbyło się dnia 29 października 1959 r. Wtedy 
to o. Andrzej Cierka OMI wyświetlił film o wyspie Cejlon i o sytuacji 
Kościoła w tym miejscu, a także o warunkach pracy misyjnej. 

W 1982 r. wspólnota seminaryjna miała okazję spotkać się z  ja-
pońskim konwertytą prof. Kryotoro Hadzimoto z  Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Duże znaczenie dla kleryków miała wizyta Matki Teresy z Kalkuty, 
która odbyła się 3 października 1983. Matka Teresa wzywał do świętego 
życia – „Kościół potrzebuje świętych kapłanów!” 

Dnia 6 stycznia 2012 r. świadectwo o swojej pracy wygłosił ks. Ma-
rian Zalewski, posługujący wówczas w Papui Nowej – Gwinei (aktual-
nie w Meksyku). Ks. Zalewski mówił o pięknie powołania misyjnego 
i  zachęcał do modlitwy w  intencji misji i misjonarzy. W  ten sposób 
zainicjował po raz kolejny akcję Kolędników Misyjnych, udzielając im 
błogosławieństwa.

Ważnym wydarzeniem była wizyta bp. Hiacyntha Oroko Egbebo 
z Nigerii (21.03.2012 r.). W czasie homilii bp Egbebo mówił o wielkiej 
potrzebie zaangażowania misyjnego w  swoim kraju, o  trudach pracy 
w Nigerii, ale i o wielkiej radości, jaką ta posługa przynosi. Wraz z opie-
kunem i prezesem Ogniska odwiedził salę misyjną, będąc pod dużym 
wrażeniem zaangażowania misyjnego gnieźnieńskich kleryków.

W grudniu 2012 r. alumni mieli możliwość spotkania z kapłanem 
z Indii, przebywającym w Polsce na zaproszenie ks. prał. Jacka Dziela, 
ówczesnego proboszcza parafii p.w. św. Leonarda w  Słupcy (obecnie 
proboszcza w  Markowicach).W czerwcu 2014  r. wspólnotę semina-
rium odwiedził również (wygłosił homilię w czasie Eucharystii, a także 
spotkał się z  klerykami w Sali misyjnej) abp Dieudonne Nzapalaing 
– przewodniczący Republiki Środkowoafrykańskiej. Wśród diecezjal-
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nych misjonarzy, którzy odwiedzili seminarium w Gnieźnie byli także: 
ks. Zbyszko Hanelt, ks. Kazimierz Muszyński, ks. Antoni Bajek, ks. 
Florian Cieniuch, ks. Eugeniusz Bednarek, ks. Henryk Micek. 

Gośćmi wspólnoty seminaryjnej byli również misjonarze i misjo-
narki zakonne (werbiści, oblaci, salezjanie, jezuici, duchacze, chrystu-
sowcy, pallotynki, służebniczki starowiejskie, Misjonarki Franciszkanki 
Maryi, służebniczki Ducha Świetego). 

Nie brakowało również misjonarzy świeckich. Seminarium od-
wiedzili: dr Wanda Błeńska, dr Genowefa Abłażej, Ałła i Przemysław 
Grzechowiakowie, Teresa Niewiadomska. 

Szczególnie ważne było spotkanie z  „misjonarką trędowatych” – 
panią dr Wandą Błeńską, która przybyła do Gniezna 15 maja 2000 r. 
Misjonarka skierowała do zgromadzonych w seminaryjnej auli alum-
nów poruszające świadectwo swojej czterdziestoletniej pracy misyjnej 
wśród trędowatych. Słowa pani Wandy Błeńskiej przeplatane były 
projekcją interesujących slajdów. Wielkiej misjonarce podczas wizyty 
w Gnieźnie towarzyszył ks. dr Ambroży Andrzejak z Poznania. 

Wspólnota seminaryjna spotykała się także z  promotorami mi-
sji – o. Feliksem Poćwiardowskim i o. Bronisławem Poćwiardowskim. 
Szczególną prelekcję wygłosił w  1968  r. ówczesny sekretarz krajowy 
PUM – o. Antoni Koszorz SVD. Dnia 27 listopada 1977 r. specjal-
ne przemówienie do kleryków skierował wybitny misjolog – o. prof. 
dr hab. Władysław Kowalak SVD z Akademii Teologii Katolickiej. Na 
ożywienie ducha misyjnego wśród alumnów wpłynęła również wizyta 
ks. Czesława Białka SJ, który dał świadectwo animacji misyjnej i po-
mocy misjonarzom. 

W latach 80. cała wspólnota seminaryjna spotykała się z ks. kard. 
Józefem Glempem, który dzielił się swoimi wspomnieniami z podróży 
do krajów misyjnych. 

W seminarium odbyły się także misyjne dni skupienia. Dnia 14 
marca 1986 r. przeprowadził go ks. dr Ambroży Andrzejak z Poznania. 
Przebiegał pod hasłem: „Kapłani powinni dobrze zrozumieć, że ich ży-
cie jest poświęcone misjom” (DM 39). Kolejny dzień skupienia odbył 
się 20 maja 2004 r., a poprowadził go ks. Henryk Micek, misjonarz 
z Papui Nowej – Gwinei (obecnie pracujący w Australii). 
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Nie obyło się także bez misyjnych konferencji ascetycznych. 
W 2008 r. wygłosił taką konferencję ks. Grzegorz Pawlaczyk, prezbiter 
Drogi Neokatechumenalnej. Dnia 11 maja 2008 r. konferencję w ra-
mach Tygodnia Modlitw o Powołania wygłosił ks. Franciszek Jabłoński. 
Dnia 9 grudnia 2009 r. ks. Jabłoński przeprowadził egzortę poświęconą 
postaci abp. Fultona Sheena w 30. rocznicę jego śmierci. Każdy z alum-
nów otrzymał wówczas upominek – misyjny różaniec, listę Papieskich 
Intencji, Rodzinny Kalendarz Misyjny oraz Misyjnego Aniołka z sian-
kiem na wigilijny stół. 

Ciekawą inicjatywą, podjętą w  łączności z  Papieskimi Dziełami 
Misyjnymi w  Polsce jest akcja kolędników misyjnych. Członkowie 
Ogniska, przebrani w barwne misyjne stroje odwiedzają mieszkańców 
PWSD w okolicach dnia 6 stycznia. Jest to doskonała okazja do złoże-
nia świąteczno – noworocznych życzeń oraz zwrócenia uwagi na mate-
rialne potrzeby krajów misyjnych. Kolędnicy przybywają do mieszkań 
księży moderatorów i profesorów oraz pokojów kleryckich. Kolędni-
kom misyjnym towarzyszy zbiórka ofiar, przeznaczona zazwyczaj na 
cele wyznaczone przez Papieskie Dzieła Misyjne. Nie brakuje śpiewu 
kolęd oraz skromnych upominków. Klerycy otrzymują obrazek – pa-
miątkę kolędy, a kapłani drobny prezent (były to m.in. bombki cho-
inkowe z dekoracyjnym napisem, żłóbki, figurki aniołów, dekoracyjne 
świece z logo Ogniska). Misyjne kolędowanie przepełnione jest wspól-
nym śpiewem kolęd.

Znakiem Ogniska wewnątrz wspólnoty seminaryjnej jest także ga-
zetka misyjna, znajdująca się na I piętrze nowego gmachu Seminarium. 
Gazetka pełni rolę informacyjną i formacyjną. Dowiadujemy się z niej 
o inicjatywach podejmowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne, Refe-
rat misyjny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, czy wspólnotę semina-
ryjnych misjonarzy. 

O zaangażowaniu w animację misyjną świadczy m. in. umieszczo-
na na gazetce galeria zdjęć. Gazetce towarzyszy gablota z małą wystawą 
książek i czasopism misyjnych.

Wspólnota Ogniska Misyjnego cieszy się własną salą spotkań. 
Jest to tzw. sala Ogniska Misyjnego. Jest to miejsce, którego nie może 
zabraknąć na trasie zwiedzania potężnych gmachów Seminarium 
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w Gnieźnie. Znajduje się ona na drugim piętrze starego gmachu Semi-
narium i jest przekształconą, dawną salą wykładową. Na uwagę zwraca-
ją pamiątki zgromadzone w gablotach. Do najciekawszych eksponatów 
należą m. in.: skóra żmii, podarowana przez ks. Pawła Czerwińskiego, 
przebywającego w Papui Nowej Gwinei; miniatura jurty, czyli kazach-
skiego namiotu – dar ks. Wojciecha Owczarza, przebywającego w Ka-
zachstanie, a obecnie na Kubie; mapa Kazachstanu, wykonana ze skóry 
wielbłądziej; krzyż misyjny, poświęcony przez nuncjusza apostolskiego; 
torba papuaska, dar ks. Pawła Czerwińskiego; ręcznie wyszywana flaga 
Gruzji; księga liturgiczna z Brazylii, przekazana przez ks. Pawła Sche-
wiora; instrument muzyczny z Tanzanii, ofiarowany przez państwa Bar-
barę i Aleksandra Szanieckich.

W sali Ogniska znajduje się również biblioteczka misyjna, będąca 
pod opieką bibliotekarza Ogniska Misyjnego, a powstała z inicjatywy 
ks. F. Jabłońskiego. Biblioteka Ogniska służy pogłębieniu wiedzy z za-
kresu misjologii i bieżących zagadnień związanych z zaangażowaniem 
misyjnym. Księgozbiór zgromadzony w sali jest cennym źródłem infor-
macji, których nie trzeba już szukać rozsianych w bibliotece PWSD, 
ale złożone w jednym miejscu służą w każdym czasie wszystkim poszu-
kującym wiedzy o misjach i misjonarzach. Właśnie w tej biblioteczce 
złożone są kroniki misyjne, obfita korespondencja Ogniska, a także róż-
ne materiały formacyjne, przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne 
w Polsce oraz duży zbiór czasopism misyjnych. Warto zwrócić uwagę 
na czasopisma misyjne. Wśród zebranych tytułów, znajdują się m. in. 
„Misje dzisiaj”, „Echo z Afryki i  innych kontynentów”, „Misjonarz”, 
„Lumen Gentium. Zeszyty misjologiczne”, „Biuletyn misyjny Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej”. W zbiorach biblioteczki są także filmy misyj-
ne, przeźrocza oraz teczki z materiałami misyjnymi. 

Nowością w seminaryjnym zaangażowaniu Ogniska są inicjatywy 
modlitewne podejmowane wraz z  innymi wspólnotami działającymi 
w PWSD. Do takich należy spotkanie modlitewne, organizowane ra-
zem z Rycerstwem Maryi Niepokalanej. Maryja – jako Patronka misji 
świętych – wspiera swoim wstawiennictwem tych, którzy oddają się 
posłudze misyjnej.
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W latach 80. rozpoczęła się także tradycja meczów piłki nożnej 
Ogniska Misyjnego z Rycerzami Maryi Niepokalanej. Mecz Ognisko 
– Rycerstwo zainaugurował także funkcjonowanie nowego seminaryj-
nego boiska – Dębiec Arena. Mecz otwarcia miał miejsce 10.11.2011 r. 
Wygrała drużyna Rycerzy.



rozdział dzieSiąty

działalność oGniSka miSyjneGo 
poza Seminarium

W latach 1984-1993 klerycy prowadzili animację misyjną w pa-
rafiach, wyjeżdżając na tzw. „Niedzielę Misyjną”. W tych latach taką 
animacją misyjną zostało objętych 21 parafii. Oprócz kazań o tematyce 
misyjnej i czynnego udziału w liturgii, klerycy prowadzili także kolpor-
taż materiałów misyjnych. 

Członkowie OM biorą udział w  ogólnopolskich i  diecezjalnych 
spotkaniach formacyjnych, kongresach i  szkołach animatorów misyj-
nych. Ponadto pomagają w  organizowaniu w  seminarium ważnych 
wydarzeń misyjnych: Akademia misyjna z okazji 70. rocznicy istnie-
nia Ogniska Misyjnego – 1999  r.; Ogólnopolskie Spotkanie misyjne 
dla Kleryków – w 2001  r.; Sesja misjologiczna z okazji 30. rocznicy 
pracy gnieźnieńskich Fideidonistów oraz ogólnopolskie spotkanie mi-
sjologów w  2004r.; Sympozjum misjologiczne poświęcone encyklice 
Fideidonum w 2007 r.; Diecezjalne kongresy misyjne: I – 1999 r., II – 
2000 r., III – 2003 r., IV – 2004 r., V – 2007 r., VI – 2008 r., VII – 
2009 r., VIII – 2012 r. 

W bliskości Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP – od 
2010  r. – „seminaryjni misjonarze” przygotowują Spotkanie Rodzi-
ców Misjonarzy, które swoją tradycją sięga 1993  r. Od czasu, kiedy 
spotkania odbywają się w gmachu seminaryjnym, oprócz Eucharystii 
i  tradycyjnego spotkania opłatkowego z  życzeniami oraz dzieleniem 
się opłatkiem, ma miejsce także modlitwa różańcowa w intencji misji 
i  misjonarzy. W  2011  r. modlitwę poprowadził były prezes Ogniska 
dk. Krystian Piekuciński, natomiast w 2012 r. dk. Dawid Witkowski. 
W 2013 r. modlił się dk. Marcin Zaborowicz, z Ogniska Misyjnego. 
Jak powiedział ks. F. Jabłoński – klerycy przygotowują prawdziwie uro-
czystą, niemalże „papieską” oprawę liturgiczną. 
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W dniach 22-24 lutego 2002  r. dwóch kleryków wzięło udział 
w zimowym kursie animatorów misyjnych w Górnej Grupie, organizo-
wanym przez werbistów. 

W ramach praktyk pastoralnych członkowie Ogniska uczestniczą 
także w „Wakacjach z misjami” – letnim wypoczynku dla dzieci, orga-
nizowanym przez Referat Misyjny werbistów z Pieniężna.

Klerycy uczestniczą w  pierwszych dniach grudnia w  Czuwaniu 
Modlitewnym, połączonym z sesją Papieskiej Unii Misyjnej na Jasnej 
Górze. Członkowie Ogniska w czasie wakacji biorą udział w Sympo-
zjum Misyjnym dla Kleryków, organizowanym w  Warszawie przez 
Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Czynne zaangażowanie wykazują 
również w czasie Szkoły Animatorów Misyjnych w Warszawie, organi-
zowanych przez Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. 

Członkowie Ogniska Misyjnego pomagają również w konkursach 
misyjnych. Prezes Ogniska – kl. Julian Wawrzyniak przygotował kon-
kurs misyjny dla uczniów szkół średnich pod tytułem „Kongregacja 
Ewangelizowania Narodów”. Konkurs odbył się w ramach VIII Kon-
gresu Misyjnego w Gnieźnie w czerwcu 2012 r.. 

Kl. Julian Wawrzyniak jest także autorem katechez, przygotowa-
nych specjalnie na obchody „Roku z Jeanne Bigard”, a wykorzystywa-
nych w animacji misyjnej w szkołach.

Klerycy – członkowie Ogniska Misyjnego wyjeżdżają również 
w ramach praktyk pastoralnych do różnych państw. I tak: 10 alumnów 
przebywało na praktyce w Kazachstanie, 5 na Białorusi, 2 na Ukrainie, 
1 w Gruzji, 1 na Litwie. W 2011  r. 2 kleryków wyjechało do Asta-
ny w Kazachstanie. W chwili pisania niniejszej publikacji 2 alumnów 
przygotowuje się do wyjazdu na praktykę pastoralną do Kazachstanu 
(archidiecezja Astana).

Członkowie Ogniska prowadzą również szczególną animację 
w swoich parafiach rodzinnych i praktykanckich. Głoszą specjalne ka-
techezy oraz animują w czasie posługi w szkole.
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anekS – zdjęcia

Wizyta Matki Teresy z Kalkuty w gnieźnieńskim seminarium – 3 października 1983 r.

Niedziela Misyjna w Jarocinie – 14 luty 1987 r.



46 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Niedziela Misyjna w Jarocinie – 14 luty 1987 r.

Wizyta misjonarza – ks. Zbyszko Hanelta w dniach 4 marca i 26 kwietnia 1986 r.
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Pożegnanie diakonów należących do Ogniska Misyjnego – 16 kwietnia 1986 r. 

Mecz piłki nożnej Rycerstwo Niepokalanej – Ognisko Misyjne – 27 maja 1986 r.
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Mecz piłki nożnej Rycerstwo Niepokalanej – Ognisko Misyjne – 27 maja 1986 r.

Wizyta werbistów w Gnieźnie – 21 czerwca 1987 r.
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Niedziela Misyjna w Powidzu – 3 maja 1987 r.

Gazetka Ogniska Misyjnego – 1989 r.



50 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Spotkanie Ogniska Misyjnego – 26 kwietnia 1989 r.  
(przemawia ks. kan. Stefan Fiutak).

Pielgrzymka pierwszomajowa do Lądu (klerycy przed meczem z salezjanami) –  
1 maja 1989 r.



51Aneks – Zdjęcia

Wizyta o. Bronisława Poćwiardowskiego w PWSD – 18 listopada 1990 r.

Msza św. w intencji misji – 18 listopada 1990 r.



52 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Niedziela Misyjna w parafii p.w. NSPJ w Gniewkowie – 3 marca 1991 r.

Niedziela Misyjna w parafii p.w. NSPJ w Gniewkowie – 3 marca 1991 r.



53Aneks – Zdjęcia

Niedziela Misyjna w parafii p.w. św. Barbary w Wapnie – 21 kwietnia 1991 r.

Wyjazd do Laskowic Pomorskich – 1 maja 1991 r.



54 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Wizyta w PWSD ks. Zbyszko Hanelta – 4 czerwca 1991 r.

Spotkanie z dr Wandą Błeńską – 27 października 1991 r.



55Aneks – Zdjęcia

Niedziela Misyjna w parafii p.w. św. Mikołaja w Gniewkowie – 23 luty 1992 r.

Spotkanie Ogniska – 25 luty 1992 r.



56 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Spotkanie z misjonarzem ks. Florianem Cieniuchem – 20 października 1992 r.

Spotkanie z misjonarzem ks. Henrykiem Mickiem – 29 listopada 1992 r.



57Aneks – Zdjęcia

Nowy szef Ogniska – kl. Jakub Dębiec – 16 listopada 1992 r.

Niedziela Misyjna w parafii p.w. Świętej Rodziny w Bydgoszczy – Piaskach – 
29 listopada 1992 r.



58 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Spotkanie z Eugeniuszem Zinkowskim z Kazachstanu – 13 stycznia 1993 r.

Pożegnanie diakonów – 14 maja 1993 r.



59Aneks – Zdjęcia

Spotkanie z misjonarzem o. Zdzisławem Bobrowskim z Zairu – 19 maja 1993 r.

Spotkanie z misjonarzem ks. Januszem Czerniejewskim z Kamerunu –  
10 listopada 1993 r. 



60 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Spotkanie z misjonarzem ks. Pawłem Piotrowskim z Brazylii – 20 czerwca 1994 r.

Spotkanie Ogniska – 27 marca 1996 r.



61Aneks – Zdjęcia

Spotkanie Ogniska – 27 marca 1996 r.

Sympozjum Kleryckich Kół Misyjnych, Jasna Góra – 5-7 grudnia 1996 r



62 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Diecezjalna Szkoła Animatora Misyjnego w Bydgoszczy – 20-22 marca 1998 r.

Diecezjalna Szkoła Animatora Misyjnego w Bydgoszczy – 20-22 marca 1998 r. 



63Aneks – Zdjęcia

Diecezjalna Szkoła Animatora Misyjnego w Bydgoszczy – 20-22 marca 1998 r.

Złoty jubileusz święceń kapłańskich ks. kan. Stefana Fiutaka.



64 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Złoty jubileusz święceń kapłańskich ks. kan. Stefana Fiutaka.

Spotkanie z siostrą Edytą, pracującą w Ruandzie – 15 maja 1998 r.



65Aneks – Zdjęcia

70 – lecie Ogniska Misyjnego – 29 października 1999 r.



66 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Spotkanie z dr Wandą Błeńską – 15 maja 2000 r.

70 – lecie Ogniska Misyjnego – 29 października 1999 r.



67Aneks – Zdjęcia

Spotkanie Ogniska Misyjnego – 25 kwietnia 2002 r.

Spotkanie Ogniska Misyjnego – 25 kwietnia 2002 r.



68 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Mecz Ognisko – Rycerstwo – 1 czerwca 2003 r.

Mecz Ognisko – Rycerstwo – 1 czerwca 2003 r.



69Aneks – Zdjęcia

Wizyta kleryków z Pieniężna

Kolęda misyjna – 6 stycznia 2012 r.



70 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Kolęda misyjna – 6 stycznia 2012 r.

Wizyta w seminarium bp. Hiacyntha Egbebo z wikariatu apostolskiego Bomadi 
w Nigerii – luty 2012 r.



71Aneks – Zdjęcia

Wizyta w seminarium bp. Hiacyntha Egbebo z wikariatu apostolskiego Bomadi 
w Nigerii – luty 2012 r.

Wizyta w seminarium bp. Hiacyntha Egbebo z wikariatu apostolskiego Bomadi 
w Nigerii – luty 2012 r.



72 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Spotkanie z ks. Marianem Zalewskim i ks. Piotrem Schewiorem – 14 czerwca 2013 r.

Niedziela Misyjna – 20 października 2013 r.



73Aneks – Zdjęcia

Niedziela Misyjna – 20 października 2013 r.

Niedziela Misyjna – 20 października 2013 r.



74 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Spotkanie Ogniska Misyjnego – listopad 2013 r.

Spotkanie Rodziców Misjonarzy – 7 grudnia 2013 r.



75Aneks – Zdjęcia

Spotkanie Rodziców Misjonarzy – 7 grudnia 2013 r.

Spotkanie Rodziców Misjonarzy – 7 grudnia 2013 r.



76 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Kolęda misyjna – styczeń 2014 r.

Kolęda misyjna – styczeń 2014 r.



77Aneks – Zdjęcia

Msza św. z okazji 85. rocznicy powstania Ogniska Misyjnego – 3 lutego 2014 r.

Msza św. z okazji 85. rocznicy powstania Ogniska Misyjnego – 3 lutego 2014 r.



78 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Msza św. z okazji 85. rocznicy powstania Ogniska Misyjnego – 3 lutego 2014 r.

Msza św. z okazji 85. rocznicy powstania Ogniska Misyjnego – 3 lutego 2014 r.



79Aneks – Zdjęcia

Szkoła Animatorów Misyjnych – 28-30 marca 2014 r.

Szkoła Animatorów Misyjnych – 28-30 marca 2014 r.



80 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Szkoła Animatorów Misyjnych – 28-30 marca 2014 r.

Szkoła Animatorów Misyjnych – 28-30 marca 2014 r.



81Aneks – Zdjęcia

Wizyta abpa. Dieudonne Nzapalainga z Republiki Środkowoafrykańskiej –  
czerwiec 2014 r.

Wizyta abpa. Dieudonne Nzapalainga z Republiki Środkowoafrykańskiej –  
czerwiec 2014 r.



82 85 lat działalności Ogniska Misyjnego w PWSD w Gnieźnie

Wizyta abpa. Dieudonne Nzapalainga z Republiki Środkowoafrykańskiej –  
czerwiec 2014 r.


