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Ks. dr Jacek Błażkiewicz 
Małgorzata Olejarz 

 

 

KS. DR JACEK BŁAŻKIEWICZ – proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego powstałej 

w sierpniu 2009 roku w Kęszycy Leśnej (jest to najmłodsza i najmniejsza parafia 

w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej).  

KĘSZYCA LEŚNA – wieś położna wśród lasów, nad Jeziorem Krzewie, na terenie dawnej 

radzieckiej bazy wojskowej (stacjonował w niej radziecki batalion łączności). W 1993 

roku żołnierze rosyjscy całkowicie opuścili bazę, a od lipca 1994 roku Kęszyca Leśna 

jest samodzielną miejscowością i siedzibą sołectwa w gminie Międzyrzecz.  

 

(Inicjatywa 1) 

Festyn parafialny 

Jedną z pierwszych inicjatyw kulturalnych ks. Jacka Błażkiewicza, którą podjął 

w sierpniu 2009 roku – po dwóch tygodniach od objęcia nowopowstałej parafii 

w Kęszycy Leśnej – był festyn parafialny, zorganizowany przy wsparciu niektórych 

mieszkańców wioski. Sam festyn, jako impreza ludyczna, rozrywkowa, miał tradycyjny, 

standardowy charakter, tym niemniej zorganizowanie go w społeczności nowej, dopie-

ro tworzącej się, niezintegrowanej, a nawet częściowo skonfliktowanej, było 

z pewnością niełatwym zadaniem animacyjnym.  

Festyn parafialny wszedł jednak na stałe do kalendarza corocznych imprez plene-

rowych w Kęszycy Leśnej przyciągając z czasem coraz większą liczbę mieszkańców 

i przyjezdnych gości. Strategią działania ks. Jacka było nie tylko zainteresowanie miesz-

kańców tą formą wspólnej, plenerowej zabawy, ale też zintegrowanie zantagonizowa-

nego po części środowiska i włączenie do współorganizacji imprezy jak największej 

liczby lokalnych podmiotów. Wydaje się, że zamierzenie to udało się księdzu zrealizo-
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wać, czego przykładem jest tegoroczny, czwarty z kolei, festyn parafialny, przebiegają-

cy pod hasłem „Podarujmy sobie wzajemnie więcej promieni słońca…”. W jego organi-

zację zaangażowane były, oprócz Parafii, takie lokalne podmioty jak: Sołectwo Kęszyca 

Leśna (z Sołtysem Andrzejem Paszkowskim), Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń 

Wiejskich, Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom”, Klub Aktywnego Seniora 

WIKAS, zespół ludowy „Kęszyczanki”. 

 

(Inicjatywa 2) 

Misterium Męki Pańskiej 

Innego rodzaju inicjatywą podjętą przez ks. Jacka Błażkiewicza m.in. na rzecz integracji 

społeczności Kęszycy Leśnej i budowania więzi lokalnych jest Misterium Męki Pańskiej 

organizowane corocznie, począwszy od 2010 roku, wspólnie z mieszkańcami wsi. Mi-

steria są widowiskami parateatralnymi o charakterze religijnym, mającymi już bogatą 

historię i tradycję; również w Polsce, gdzie od wielu lat organizowane są m.in. 

w Poznaniu, Górce Klasztornej, Kalwarii Zebrzydowskiej. Wiosną 2010 roku, w kilka 

miesięcy po objęciu (pierwszego w swojej pracy kapłańskiej) samodzielnego probostwa 

parafii w Kęszycy Leśnej, ks. J. Błażkiewicz postanowił włączyć mieszkańców wsi 

w inscenizację, pierwszego na ziemi lubuskiej, Misterium Pasyjnego, wykorzystując do 

tego pomysły, które gromadził przez lata i które – jak mówi – kilkanaście lat leżały so-

bie w jego biurku.  

Pierwsze Misterium Męki Pańskiej, w którego przygotowanie włączyła się Rada 

Sołecka i część mieszkańców Kęszycy Leśnej, a także Międzyrzecki Ośrodek Kultury, 

wzbudziło duże zainteresowanie i uznanie, nie tylko miejscowej ludności.  

Z czasem do działań przy Misteriach zaczęli włączać się kolejni mieszkańcy Kęszy-

cy Leśnej a także społecznicy/animatorzy z sąsiednich miejscowości, np. aktorka Tatia-

na Borda prowadząca Dom Sztuki w Kęszycy, czy właściciel profesjonalnego studia na-

grań. To m.in. dzięki ich społecznemu wsparciu udało się z roku na rok rozbudowywać, 

udoskonalać i urozmaicać widowisko, wzbogacać o dodatkowe działania i środki tea-

tralne, efekty dźwiękowe, multimedialne itp. Bezinteresowna pomoc innych miała tym 

większe znaczenie, że cała inscenizacja była realizowana przez amatorów, niemających 

na ogół do tej pory żadnych doświadczeń teatralnych i potrzebujących wsparcia ze 

strony profesjonalistów. Dodatkowym utrudnieniem był (i nadal jest) brak odpowied-

nich środków finansowych na realizację Misterium. W tej sytuacji każda bezinteresow-

na pomoc ma szczególne znaczenie i wartość.  

Bardzo dużo nam pomogła Tatiana Borda. Ona nam pokazała pewne możliwości, które możemy na 

miarę tej miejscowości, tych osób, wykorzystać. Ona nam przy Drugim Misterium pokazała teatr cieni. 
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Ona te gesty ćwiczyła z nami po prostu. I to się spodobało i to kontynuujemy już przy kolejnych. [...] 

Mamy zrobione dubbingi w studiu profesjonalnym, dzięki życzliwości pana, który ma swoje studio. [...] 

Niektóre stroje były szyte przez panią emerytkę tutaj, która jest krawcową na emeryturze. Ja po lum-

peksach jeździłem, żeby taniej było. Funduszy nie mieliśmy naprawdę żadnych, no niewiele... (ks. J. 

Błażkiewicz) 

Ks. J. Błażkiewicz dużą wagę przywiązuje do poziomu artystycznego całego przed-

sięwzięcia, starając się, by pomimo różnych trudności i ograniczeń, było ono przygoto-

wane w sposób należyty, z możliwie jak najlepszą oprawą dźwiękowo-plastyczną 

i teatralną. Dba również o to, by każde kolejne Misterium Pasyjne w jakimś sensie róż-

niło się od poprzedniego, było bardziej urozmaicone, zaskakujące i oryginalne, zarówno 

jeśli chodzi o formę artystyczną, wykorzystującą nowoczesne rozwiązania, jak 

i włączane, w tę tradycyjną jednak inscenizację, współczesne treści.  

Tutaj wykorzystaliśmy slajdy, taki zamysł. Znaczy „slajdy” – projekcję multimedialną, czyli takie różne 

współczesne zagrożenia. To, w czym człowiek siedzi. Bolączki, różne wojny tego świata, głodne dzie-

ci…, czyli to Misterium w jakiś sposób wplata się w mękę człowieka, w jego cierpienie, we współcze-

sność. [...] w drugim to był taki teatr. A w trzecim Misterium… poszliśmy w stronę ciągłości akcji, jak 

w filmie powiedzmy. (ks. J. Błażkiewicz) 

Tegoroczne, Trzecie Misterium Męki Pańskiej w Kęszycy Leśnej, odbyło się 1 

kwietnia 2012 roku w Niedzielę Palmową. Przy okazji tej realizacji mieszkańcy wybu-

dowali nową scenę. Przygotowania do inscenizacji trwały blisko 3 miesiące 

i zaangażowało się w nie około 50 mieszkańców wsi – młodzieży i osób dorosłych – 

z których blisko połowa brała udział w Misterium jako aktorzy. Technicznego wsparcia 

udzielił Międzyrzecki Ośrodek Kultury. Patronat duchowy nad Misterium Pasyjnym ob-

jął Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – ks. dr Biskup Stefan Regmunt, 

a patronat medialny – portal społecznościowy „Ziemia Międzyrzecka”25. 

 

(Inicjatywa 3) 

Festiwal Poezji Śpiewanej 

Kolejną inicjatywą kulturalną podjętą przez ks. Jacka Błażkiewicza w Kęszycy Leśnej jest 

Festiwal Poezji Śpiewanej, którego druga edycja odbyła się 22-23 czerwca 2012 roku 

nad jeziorem Krzewie. W ubiegłym roku imprezie towarzyszyło motto: „Dla wszystkich 

                                                           
25

 Na portalu tym udostępniona jest bogata dokumentacja (pisemna, fotograficzna i filmowa) z realizacji trzech 

Misteriów Męki Pańskiej w latach 2010-2012 oraz z innych imprez kulturalnych odbywających się w Kęszycy Leśnej, 
zob. www.miedzyrzecz.biz. Relacje z przebiegu lokalnych inicjatyw umieszczane są także na stronie internetowej 
Stowarzyszenia „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom”, zob. www.stowarzyszenie-keszyca-lesna.pl. Ponadto w kwietniu 

2012 roku na antenie Radia Zachód został wyemitowany reportaż Cezarego Galka zatytułowany „Misterium”, opo-

wiadający o idei Misterium Męki Pańskiej w Kęszycy Leśnej i jego kontekście społecznym, zob. 
www.zachod.pl/2012/04/premiera, data dostępu 12.09.2012.  
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starczy miejsca pod wielkim dachem nieba”, w tym roku motto: „Człowiek – człowie-

kowi…”, obydwa zaczerpnięte z poezji Edwarda Stachury – patrona festiwalu, który – 

zdaniem ks. Jacka – w jakiś sposób reprezentuje tych „współczesnych Stachurów”. 

Festiwal trwa dwa dni i jest imprezą otwartą; jego uczestnikami mogą być amato-

rzy (soliści i zespoły), a także profesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną, którzy 

prezentują trzy utwory, w tym jeden z twórczości Edwarda Stachury i dwa z własnego 

repertuaru. 

W tegorocznej edycji festiwalu wzięli udział młodzi wykonawcy poezji śpiewanej 

z Żar, Zielonej Góry, Międzyrzecza i Milska, a także zaproszeni lubuscy poeci i pisarze 

(m.in. Alfred Siatecki, Czesław Sobkowiak, Czesław Markiewicz, Zbigniew Kozłowski), 

którzy prezentowali fragmenty swojej twórczości. Festiwal odbywający się nad kęszyc-

kim jeziorem Krzewie (scena i zadaszone miejsce dla widowni umiejscowione były na 

plaży, tuż nad samym jeziorem) zakończył recital zielonogórskiego barda – Macieja 

Wróblewskiego. W przygotowanie festiwalu zaangażowane było Sołectwo oraz niektó-

rzy mieszkańcy wioski, w tym strażacy i młodzież. Pomocy technicznej udzielił Między-

rzecki Ośrodek Kultury; imprezę wsparli również liczni sponsorzy (okoliczne firmy pry-

watne i „ludzie dobrej woli”). Patronat duchowy nad festiwalem objął ks. dr Biskup 

Stefan Regmunt, a medialny – Radio Zachód oraz tradycyjnie już portal społecznościo-

wy „Ziemia Międzyrzecka”.  

 

(Inicjatywa 4) 

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży 

Dodatkowymi działaniami animacyjnymi podjętymi przez ks. J. Błażkiewicza są 

organizowane corocznie kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin 

ubogich i dysfunkcyjnych, a także podopiecznych Domów Dziecka. Ks. Jacek ma za sobą 

dwudziestokilkuletnie doświadczenie w organizowaniu tego typu wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży, a w bieżącym roku po raz pierwszy zaplanował go w Kęszycy Le-

śnej, na terenie byłych koszarów wojskowych, na którym ustawiono pole namiotowe. 

Dzięki wsparciu i pomocy mieszkańców wsi i okolic koszty udziału w kolonii dla po-

szczególnych rodzin (będących w trudnej sytuacji finansowej) są minimalne. W tę po-

moc charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży włączają się także zaprzyjaźnieni 

z księdzem rodzice, pedagodzy i animatorzy, przyjeżdżający niekiedy z odległych miej-

scowości, współpracujący z księdzem od lat przy tego rodzaju społecznych akcjach. 

W tegorocznej kolonii, przebiegającej pod hasłem „Wakacje z Panem Bogiem”, 

uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Oprócz zajęć o charakterze za-

bawowym, rekreacyjnym i sportowym, przewidziano również te o charakterze religij-

nym, mające na celu zbliżenie młodych ludzi do kościoła. Do niektórych działań kolo-
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nijnych spontanicznie dołączały również dzieci z Kęszycy Leśnej (poza tymi formalnie 

uczestniczącymi w koloniach), które brały udział we wspólnych grach i zabawach. 

Wydaje się, że ks. J. Błażkiewicz swoje działania animacyjne kieruje do dwóch 

grup adresatów – mieszkańców Kęszycy Leśnej (bądź też okolicznych miejscowości) 

oraz do ludzi z zewnątrz, z regionu lubuskiego i sąsiednich regionów, biorących udział 

(w roli odbiorców, bądź aktywnych uczestników) w akcjach społecznych i inicjatywach 

kulturalnych ks. Jacka.  

W grupie mieszkańców Kęszycy Leśnej i okolic z jednej strony można wyróżnić 

tych, będących w trudnej sytuacji życiowej (finansowej, ale też związanej z konfliktami 

międzysąsiedzkimi, brakiem pracy, różnego rodzaju uzależnieniami, marazmem, po-

czuciem beznadziei), potrzebujących wsparcia i pomocy (materialnej, duchowej). 

Z drugiej strony można tu wyróżnić tych miejscowych animatorów społecznych, wolon-

tariuszy, lokalnych liderów, których ksiądz Jacek nazywa „generałami”, a których nieu-

stannie włącza w działania na rzecz wsi, parafii, na rzecz innych, potrzebujących ludzi. 

W grupie „generałów” wymienić by można m.in. Sołtysa wsi, członków Rady Sołeckiej, 

Prezesa i członków miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Prezesa i członków Stowa-

rzyszenia „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom”, a także innych mieszkańców (będących 

w różnym wieku: od nastolatków do osób po 70. roku życia; pełniących różne role spo-

łeczne i zawodowe np.: policjanta, żołnierza, strażaka, emerytowanego nauczyciela, 

ekonomisty, pracownika ZUS-u, dekarza, sprzedawcy, uczniów szkoły średniej, a także 

pozostających bez pracy), którzy stale bądź okazjonalnie włączają się w działania ini-

cjowane przez ks. Jacka. 

To za sprawą Jacka na te nasze barki spadło dużo więcej obowiązków. No on jest takim organizato-

rem w tej wiosce. Nie było takiego księdza, no bo nie było też parafii, no to nie mieliśmy z czymś takim 

do czynienia. Ksiądz potrafi jakoś skrzyknąć wszystkich. No jakoś to się tam… narzeka się, ale się robi 

(śmiech). (Andrzej Antosiak, prezes OSP w Kęszycy Leśnej) 

Jak ksiądz wymyśli coś ciekawego, to staramy się tam być razem z nim, no bo społeczeństwo jest takie, 

że nie wszyscy akurat chcą się zaangażować. No tak jak mówiliśmy, na takie Misterium też trzeba było 

powiedzmy te trzydzieści osób znaleźć, bo to i żołnierze, i cała obsługa, i oświetlenie, i przywiezienie 

ławek, i całe to przygotowanie to też trzeba gros ludzi. I teraz tutaj, mówimy o poezji śpiewanej, tak 

samo – samo przywiezienie namiotu, czy tam przygotowanie, to też wymaga czasu. Jeszcze, jak to się 

mówi – jednego nie zdążymy posprzątać, a ks. Jacek już myśli, co będzie za chwilę [śmiech]. I już mówi, 

może da chwilę nam odpocząć, bo zaraz wymyśli jakiś festyn, bo co roku był. [...] Jak mówię, nastał 

teraz właśnie nasz ks. Jacek proboszczem tutaj, no to pobudził co niektórych, to tam widać to od razu, 

że pobudził. (Jarosław Ataman, członek Rady Sołeckiej i OSP w Kęszycy Leśnej) 

My nie wyobrażamy sobie, żeby nas tam [na festynie parafialnym – uzup. M.O.] nie było. Mamy te 

konkurencje opanowane, czasami trochę je urozmaicamy. My już, można powiedzieć „z rozpędu” or-

ganizujemy, Stowarzyszenie organizuje i obsadza wszystkie te zabawy dzieci i młodzieży, czyli sę-
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dziowanie, tory, dyplomy, wszystko. Mamy takich animatorów, którzy potrafią się zająć stroną tech-

niczną tych zabaw. (Jerzy Kardela, Prezes Stowarzyszenia „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom”) 

My pomagamy organizacyjnie. Trzeba zwozić, trzeba było scenę zrobić, musiałem to zrobić, te pode-

sty. W ogóle tam roboty było dosyć dużo. Nie każdy jest aktorem, ale jest roboty bardzo dużo, to i ze 

strażakami trzeba było zrobić. Scena została, ona już będzie na stałe. Także myśmy mieli inne zadanie, 

które zresztą zrobiliśmy. (Andrzej Paszkowski, Sołtys Kęszycy Leśnej). 

Jest też część mieszkańców wsi, będących na ogół w trudnej sytuacji życiowej, 

którzy w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie włączają się w działania lokalne, nie 

uczestniczą w poszczególnych imprezach, raczej nastawieni są roszczeniowo i oczekują 

od miejscowych władz samorządowych i parafialnych przede wszystkim opieki 

i społecznej pomocy.  

Chętnie się włączają do takich rzeczy, jak… Sołtys przywiezie paczki, to jest powiedzmy trzystu, ale 

z tych trzystu później, jak to się mówi, podziękować, coś od siebie dać, od serca i nie patrzeć, że za 

„finans”, to jest nas tylko garstka. (J. Ataman, członek Rady Sołeckiej i OSP) 

Mieszkańcy wsi w niewielkim stopniu uczestniczą też w Festiwalu Poezji Śpiewa-

nej (oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w jego organizację); wydaje się, że 

tego rodzaju propozycja kulturalna nie budzi ich zainteresowania. Tegoroczny festiwal 

zgromadził na widowni ok. 40 osób, spośród których mniej więcej 20% stanowili miej-

scowi, a 80% – osoby spoza Kęszycy Leśnej. Ksiądz Jacek na pytanie, „do kogo adresuje 

ten Festiwal?” odpowiada: 

Nigdy nie wiem. Bo czy przyjadą, czy przyjdą? Te osoby, które zechcą. Boli mnie na przykład osobiście 

to, że tydzień wcześniej nasza młodzież pukała od drzwi do drzwi, z moim zaproszeniem, z pismem. 

Później po wszystkich klatkach, wszędzie był porozwieszany program, plan. Ja wiem, mam świado-

mość, bo EURO było też. Ale nie wszyscy mecz oglądali. No i tak ludzie siedzą sobie na piwie, jednego 

dnia czy drugiego, a inni przyjeżdżają na Festiwal z Wałbrzycha, z Gorzowa. [...] No trochę tak przy-

kro mi było, że mają pięćdziesiąt, sto metrów, żeby po prostu posłuchać sobie takiego słowa. [...] Ale ja 

to trochę też rozumiem. Może w niektórych osobach jest coś takiego, że: „A, to Kościół robi i Parafia… 

Będzie nuda i modlitwa; paciorki i te sprawy…”. (ks. J. Błażkiewicz) 

Drugą grupą adresatów, do których kierowane są miejscowe działania, są ludzie 

spoza Kęszycy Leśnej (z woj. lubuskiego i ościennych województw), którzy bądź to jako 

odbiorcy, bądź aktywni uczestnicy chcą włączać się w inicjatywy kulturalne 

i animacyjne ks. Jacka. Szczególne zainteresowanie osób z zewnątrz budzi Misterium 

Męki Pańskiej, na które przyjeżdża co roku coraz więcej widzów z całego regionu (tego-

roczne zgromadziło blisko 1000 osób), jak też, choć w dużo mniejszym stopniu, Festi-

wal Poezji Śpiewanej, w którym uczestniczą zarówno początkujący, jak i doświadczeni 

artyści i twórcy z odległych czasami miejscowości. Wydaje się, że obydwie te imprezy 
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kulturalne przyciągają z zewnątrz tych, którzy z jednej strony poszukują przeżyć 

i doznań duchowych, religijnych, estetycznych, a z drugiej strony (szczególnie 

w przypadku Festiwalu Poezji Śpiewanej) mają potrzebę zaprezentowania przed innymi 

swoich zainteresowań, umiejętności i dokonań artystycznych (literackich, muzycznych, 

wokalnych). W tej grupie adresatów „z zewnątrz” ksiądz Jacek również odnajduje 

i zjednuje sobie ludzi „dobrej woli”, aktywnych społecznie, określanych przez niego 

„generałami”, których włącza do działań podejmowanych w Kęszycy Leśnej i na których 

pomoc i wsparcie przy kolejnych inicjatywach może liczyć. Są to np. lubuscy poeci 

i pisarze, aktorzy, muzycy, pedagodzy, animatorzy kultury, redaktorzy portali społecz-

nościowych, dziennikarze radiowi itp.  

Inicjatywom podejmowanym przez ks. Jacka Błażkiewicza towarzyszy co najmniej 

kilka celów. Jednym z nich, wydaje się, że najważniejszym, jest zintegrowanie tworzącej 

się, a jednocześnie już częściowo skonfliktowanej, społeczności Kęszycy Leśnej wokół 

wspólnej idei, wspólnej sprawy i wspólnego działania na rzecz wsi i jej mieszkańców. 

Ksiądz Jacek skutecznie próbuje włączać w poszczególne inicjatywy i zachęcać do 

współpracy liderów i członków lokalnych organizacji, władz samorządowych, grup 

twórczych, instytucji państwowych, firm prywatnych, a także pozostałych, młodszych 

i starszych, mieszkańców wsi i okolic. Idea ta jest szczególnie istotna z tego względu, że 

w społeczności kęszyckiej istnieje sporo międzysąsiedzkich konfliktów i napięć na róż-

nym tle, które przenoszone są również na młodsze pokolenia. O konfliktowej sytuacji 

we wsi i swojej w niej roli ks. Jacek mówi: 

Ja w tych wszystkich konfliktach nie uczestniczę i nie chcę. Znam wszystkie podziały, jakie tutaj są 

wśród ludzi. Staram się być ponad tym wszystkim. Czy nawet zaprosić tych, którzy się lubią czy się nie 

lubią - żeby jakoś spotkać się, pogadać, coś dobrego później zrobić. [...] Ja myślę, że to jest moja misja 

tutaj. Powiem tak- wiara bez uczynków jest martwa. Człowiek może się nagadać, ale to jest słowo. A 

przez jakieś te inicjatywy to można pociągnąć ludzi, że oni gdzieś w końcu zaczną ze sobą rozmawiać, 

ręce sobie podadzą. (ks. J. Błażkiewicz) 

W zeszłym roku, jeżeli chodzi o Festiwal Poezji, mieliśmy motto: „Dla wszystkich starczy miejsca pod 

wielkim dachem nieba”. I ja to zrobiłem z myślą właśnie o tej wiosce. No, bo tutaj trochę skłócona jest 

ta wioska. Rozdaliśmy chleb. Przez te rzeczy, które robię, wysyłam ludziom pewne sygnały, żeby ktoś 

mógłby pomyśleć nad tym. Bo jak chleb się komuś rozdaje, to ktoś może podzielić się tym chlebem. 

Czyli Festiwal Poezji właśnie w stronę integracji tej wioski. 

Swoimi pomysłami i inspiracjami ksiądz Jacek dzieli się z mieszkańcami wsi naj-

bardziej zaangażowanymi w przygotowanie i realizację poszczególnych działań, w tym 

np. Widowiska Misterium. Stara się „zarazić” ich swoją kreatywnością, pobudzić do 

aktywności i włączyć do twórczego działania, tak by mieli poczucie, że jest to ich 

wspólne, artystyczne dzieło. 
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W tym roku żeśmy wspólnie pracowali, ja tam robiłem reżyserię czy scenariusz, ale wszyscy podosta-

wali płyty „Pasji” Mela Gibsona. Żeby wczuli się w te role, które będą odgrywać. I pewne gesty. I oni 

sobie to pooglądali. Umawialiśmy się na spotkania. [...] Każdy miał jakąś swoją pracę do zrobienia. 

(ks. J. Błażkiewicz) 

No ksiądz właśnie zachęca, tak żeby nie rozgraniczać; starszy, młodszy, ładniejszy czy brzydszy. Każdy 

jakieś swoje zadanie ma i ludzie przychodzili i pokazywali swoje propozycje, jak to zrobić, czy jak to 

ustawić, czy coś tam doradzić mądrego. W tej chwili ciężko jest mi policzyć, bo mówię, my jak robili-

śmy próby, to powiedzmy z dziesięć, piętnaście kobiet było z wioski, dziesięć z tego Domu Spokojnej 

Starości, może nawet więcej, no, ale chciały te panie przychodzić. Ksiądz też takim swoim żargonem: 

„może tak, a może tak, a postarajcie się tak dać coś od siebie, no i to jakoś zaczęło się wplatać w to 

wszystko. (J. Ataman, członek Rady Sołeckiej i OSP) 

Innym zamierzeniem towarzyszącym działaniom ks. Jacka jest próba „odczaro-

wania” Kęszycy Leśnej, jako miejsca niejako „naznaczonego”, kojarzonego z byłymi 

koszarami wojsk radzieckich, a wcześniej niemieckich, a dzisiaj niejednokrotnie koja-

rzonego także z biedą, bezrobociem, marazmem, patologią. Wydaje się, że ksiądz Jacek 

poprzez podejmowane wspólnie z mieszkańcami inicjatywy chce, zarówno im, jak 

i ludziom z zewnątrz, pokazać, że Kęszyca Leśna może być miejscem przyjaznym 

i bezpiecznym, w którym odbywają się interesujące działania o charakterze artystycz-

nym, religijnym czy też rekreacyjnym. Jednym z założeń jest zatem promowanie tej 

tworzącej się na nowo przestrzeni i prezentowanie jej jako „nowego” miejsca na ma-

pie, w tym również mapie kulturalnej, regionu lubuskiego, tak by przyciągało ono za-

równo ludzi, którzy chcą tu wypoczywać, jak i tych, którzy szukają doznań i wrażeń es-

tetycznych, religijnych, duchowych. Z tego też względu ks. Jacek szczególnie dba 

o odpowiednie propagowanie kęszyckich inicjatyw (m.in. za pośrednictwem diecezji 

oraz lokalnych mediów). Chodzi tu również o to, by pokazać innym, że w tak małej spo-

łeczności, tworzącej się i budującej w nowej przestrzeni społecznej, nieposiadającej 

wspólnych korzeni i tradycji, niedysponującej jakimkolwiek zapleczem technicznym 

i finansowym, można wspólnymi siłami zrobić coś interesującego, nieszablonowego, na 

przyzwoitym poziomie artystycznym, coś, co pozwoli właśnie „odczarować” to miejsce.  

Pomyślałem, że jest jakieś pewne dobro, które wspólnie tu się tworzy. Dlaczego, powiedzmy, ludzie 

z większych miast, typu Zielona Góra czy Głogów, Gorzów, nie mogą przyjechać do takiej małej wioski? 

Bo zazwyczaj jest coś takiego, odwrotność, że kulturę tworzą miasta. Mają fundusze, pieniądze itd. 

Utalentowani artyści, aktorzy. Zabezpieczenie uniwersyteckie, studenci i w ogóle. I ja tak sobie pomy-

ślałem, tak trochę na przekór: Zrobimy takiego psikusa! Z tymi ludźmi możemy pokazać, że można też 

coś takiego, w takiej małej wiosce zorganizować! (ks. J. Błażkiewicz)  

Jak to się mówi, my to robimy wszystko dla siebie, żeby ta wioska jakoś kwitła i rozwijała się, i żeby 

tam nie było słychać gdzieś na uboczu, że u nas tylko się pije, pali i Bóg wie, co tam jeszcze się robi, 

a jest całkiem inaczej. (J. Ataman, członek Rady Sołeckiej i OSP) 
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Wydaje się, że dodatkowym założeniem działań ks. J. Błażkiewicza jest również 

uwrażliwianie społeczności kęszyckiej, jak również przyjezdnych gości, na sztukę: mu-

zykę, żywe słowo, plastykę, literaturę, poezję, a także inspirowanie/zachęcanie uczest-

ników tych działań do refleksji, do stawiania sobie ważnych pytań np. o sens życia, sens 

cierpienia itp. Być może pośrednio jest to również podjęcie próby zbliżenia ludzi do 

kościoła, do życia religijnego, duchowego. 

Celem Festiwalu Poezji Śpiewanej jest też refleksja nad słowem, nad kulturą, nad wiarą, nad Bogiem, 

nad życiem, nad sobą. [...] Tu są pytania, które dotyczą serca i życia człowieka - o miłość, cierpienie. A 

to są zawsze trudne pytania. Ja myślę, że osoby, które nie chcą na to przyjść, to z tych względów, że 

życie ich boli. Że mają jakieś niepoukładane sprawy, pretensje do Boga, do innych ludzi. A przez tę 

piosenkę poetycką, czytanie poezji, człowiek może nad wieloma rzeczami się zastanowić. (ks. J. Błaż-

kiewicz)  

Kontekst społeczny i terytorialny działań 

Wieś Kęszyca Leśna to miejscowość położona w malowniczym, urokliwym miejscu, 

wśród lasów i jezior. Jest to miejsce specyficzne zarówno ze względu na swoją trudną 

historię, jak i teraźniejszość. W przeszłości, przez długie lata Kęszyca Leśna była miej-

scem baz wojskowych, radzieckich, a wcześniej niemieckich. Pierwsze obiekty militarne 

zostały wzniesione przez Niemców w latach 1927-1935 i w latach 30. stanowiły zaple-

cze dla budowy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. W czasie II wojny światowej 

szkolili się w niej żołnierze formacji zagranicznych, którzy w mundurach Waffen SS 

walczyli po stronie Niemców. W 1945 roku baza została zajęta przez Wojsko Polskie, 

a w 1957 przekazano ją wojskom radzieckim (stacjonował w niej radziecki batalion 

łączności). W 1993 roku żołnierze rosyjscy opuścili bazę, a od lipca 1994 roku Kęszyca 

Leśna jest samodzielną miejscowością i siedzibą sołectwa w gminie Międzyrzecz. Jed-

nym z charakterystycznych reliktów pozostałych po żołnierzach radzieckich i rosyjskich 

jest monumentalny pomnik, umiejscowiony w centrum wsi, przedstawiający czołgają-

cego się łącznościowca. Budynki koszarowe, w dużej mierze zdewastowane 

i zniszczone, były od 1993 roku stopniowo remontowane i zasiedlane, w tym także 

sprzedawane przez gminę Międzyrzecz ludziom z całej Polski (m.in. z Polkowic, Lubina, 

Legnicy, Wrocławia), którzy obecnie najczęściej wykorzystują je sezonowo (od późnej 

wiosny do jesieni) jako miejsca letniego wypoczynku. Wiele budynków i pomieszczeń 

koszarowych jest nadal opustoszałych, ciągle niszczonych, wymagających gruntownego 

remontu. We wsi znajdują się ponadto: hotel z restauracją, kilka sklepów, remiza OSP, 

Dom Pomocy Społecznej, kaplica (stworzona w byłej stołówce żołnierskiej) i przystanek 

PKS. We wrześniu tego roku uroczyście oddano do użytku mieszkańców pełnowymia-

rowe boisko wielofunkcyjne.  
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O tym, że współczesne życie w Kęszycy Leśnej jest trudne, naznaczone wieloma 

problemami i konfliktami lokalnymi, świadczyć może lektura założeń statutowych Sto-

warzyszenia „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom”, które zostało zarejestrowane w 2010 

roku ( jego członkowie, jako nieformalna grupa obywatelska, działali już od roku 2004) 

i ma na celu – jak można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia26: „po-

wstrzymanie dalszej degradacji naszego osiedla, sąsiednich wsi oraz środowiska natu-

ralnego, w którym żyjemy; stworzenie frontu ludzi, którzy będą silną opozycją przeciw 

nieprzemyślanym, degradującym nasze środowisko poczynaniom miejscowej władzy”. 

W uzasadnieniu założeń i celów działania Stowarzyszenia można przeczytać, że decyzje 

władz gminy degradujące środowisko naturalne i społeczne Kęszycy Leśnej i okolic to 

m.in.: 

― Dopuszczenie do dewastacji i okradania pomieszczeń i obiektów byłej 

bazy wojskowej przejętych przez władze gminy; brak planu zagospoda-
rowania osiedla, wyprzedaż w 1993 roku budynków pokoszarowych za 

niską cenę, bez wymuszenia na kupujących klauzul o terminie zakończe-
nia remontów i adaptacji pomieszczeń, w efekcie czego „do dziś, po kil-
kunastu latach od tamtej akcji, niektóre budynki nadal straszą swym 

wyglądem – to pustostany z wybitymi szybami, prowizorycznie zabez-
pieczone, szpecące swym wyglądem”. 

― Podjęcie przez władze gminy decyzji o eksmitowaniu do Kęszycy Leśnej 

„trudnych” lokatorów z Międzyrzecza („nieradzących sobie życiowo, 

bezrobotnych, bezradnych, negatywnie nastawionych do otoczenia”) do 
budynków pozostających w dyspozycji gminy. Zdaniem członków stowa-
rzyszenia – „mieszkańców tych nie udało się zasymilować, wpoić im sza-
cunku do cudzego mienia, zachęcić do współpracy dla środowiska”. Fru-
strację eksmitowanych pogłębia fakt pozostawania przez wiele lat bez 

pracy, której poszukiwanie w Kęszycy Leśnej jest szczególnie utrudnio-
ne (ze względu na brak ofert i trudności z dojazdami do innych miejsco-
wości). 

― Wydanie przez władze gminy w latach 2003-2004 decyzji umożliwiają-

cych przeniesienie fabryki papy AWA ze strefy przemysłowej Międzyrze-

cza do Kęszycy Leśnej, a w 2007 roku dodatkowo zezwalających na roz-
budowę fabryki w istniejącym już obszarze chronionym Natura 2000. 

Zdaniem członków stowarzyszenia „usytuowanie fabryki papy wśród 

pachnących lasów sosnowych, w pobliżu Rezerwatu Nietoperzy, 
w otulinie Parku Krajobrazowego, świadczy o zupełnym lekceważeniu 

interesu gminy”. 

                                                           
26

 www.stowarzyszenie-keszyca-lesna.pl/o-nas.html (dostęp dnia: 12.10.2012). 
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Podziały wśród kęszyckiej społeczności złożonej w dużej mierze z osób napływo-

wych, zamieszkujących tutaj jedynie sezonowo, niemających poczucia tożsamości lo-

kalnej i silnych więzi z wsią i jej mieszkańcami, mają swoje odzwierciedlenie również 

w wypowiedziach Sołtysa wsi.  

Z całej Polski zbieranina. Miejscowych ludzi z naszej gminy w tej chwili pozostało, ja wiem… 40%, nie 

więcej. A reszta to jest wszystko napływowa ludność. I Ci ludzie bardziej tak myślą po miastowemu niż 

po naszemu… Najgorszym błędem jest to, że sprzedali te wszystkie mieszkania ludziom spoza naszego 

terenu, którzy nigdy nie będą tu mieszkać na stałe. Ci ludzie sobie tylko przyjeżdżają jako… rezydenci. 

Ich nie interesuje miejsce. Interesuje, by wyrzucić śmieci do lasu, bo nawet nie chce się pojemnika 

wziąć na śmieci. Tak nauczeni w mieście. W mieście każdy ma wszystko za darmo… znaczy zorgani-

zowane – czy jakieś tam mecze, czy boiska. Tu trzeba niestety samemu wszystko zrobić. Mało tego, my 

nie dostaniemy na nich złotówki, bo ja tylko dostaję na ludzi na stałe zameldowanych [we wsi na 

stałe zameldowanych jest 627 osób – uzup. M.O]. [...] Żeby ludzie zrozumieli, że to środowisko tu 

wkoło jest dla nich, żeby nie wywalać tych śmieci, nie psuć, nie łamać, po prostu. I to, żeby ludzie zro-

zumieli, to jest największa bolączka. (A. Paszkowski, Sołtys Kęszycy Leśnej) 

Prezes Stowarzyszenia „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” w wywiadzie również 

wspomina o tym, jakim problemem dla wsi są tzw. trudni mieszkańcy eksmitowani tu 

z Międzyrzecza: 

Ich jutro nie interesuje… Stąd również takie lekkie podejście do tego, co próbujemy tworzyć. Bo prze-

cież tu jest w znacznym stopniu dewastacja tego, co robimy. Pomosty zrobiliśmy – już są podziura-

wione. Próbujemy robić porządki na plaży - na drugi dzień jest to samo. Ławki łamią, na ognisko rzu-

cają. [...] Myślę, że to wszystko zostanie bardzo szybko zniszczone. Tu, co, kto pilnuje, to jeszcze ma. A 

jak już staje się niczyje-te budynki, które są niezamieszkałe, są dokumentnie zniszczone. Tam nie ma 

całej szyby. Dziesięć razy włamania, drzwi wyłamane, to wszystko. (J. Kardela) 

Społeczność kęszycka i samo miejsce są postrzegane również w sposób negatywny 

przez niektórych decydentów i urzędników państwowych, o czym wspomina ks. Jacek.  

Coś takiego się stworzyło, jeżeli chodzi o urzędników w Międzyrzeczu, że oni na Kęszycę bardzo źle 

patrzyli, krzywym okiem. Ja tego doświadczałem w pierwszym roku, bo kiedy szedłem po REGON, po 

NIP, pozałatwiać papiery, mówię, że proboszczem jestem: „Z Kęszycy?! To nie…” Na tej zasadzie, że ten 

rejon jest jakiś popegeerowski; miejsce przeklęte. (ks. J. Błażkiewicz) 

Autorefleksja 

Ks. J. Błażkiewicz od początku przyjęcia probostwa Parafii w Kęszycy Leśnej miał świa-

domość, że wieś, w której się znalazł, jest miejscem specyficznym, trudnym, naznaczo-

nym przez historię, w którym dodatkowo nagromadziły się liczne problemy i konflikty 

wśród, budującej się dopiero, społeczności lokalnej. Nie zniechęciło go to, a wręcz od-

wrotnie – zmobilizowało do działania, bo jak sam mówi: lubi trudne wyzwania.  
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Ksiądz Jacek wierzy, że dzięki miejscowym ludziom dobrej woli i społecznikom – 

lokalnym „generałom”, jak ich nazywa, dzięki wykorzystaniu ich potencjału 

i zaangażowania, można odmieniać tego typu miejsca jak Kęszyca Leśna, można „od-

czarowywać” je, stwarzać niejako na nowo, jako lepszą przestrzeń do życia, działania, 

samorealizacji.  

Mi chodzi o to w tym wszystkim, że każde miejsce, tam gdzie człowiek żyje – czy to będą blokowiska, 

czy jakieś duże miasta, czy takie miejscowości jak tutaj, to jest jak „diament”, czyli, żeby było to piękno, 

trzeba po prostu oszlifować. Wykorzystać, jak Sobór mówi, Watykański Drugi: „Odczytać znaki czasów 

i miejsca”. I ta ziemia, ona nie była błogosławiona. Dwa totalitaryzmy, żołnierze niemieccy, wojsko 

radzieckie… Teraz wyrzucenie tu osób, którzy nie płacili gdzieś tam za mieszkanie. Zesłanie jak na 

Sybir. I wielu przeklina to miejsce, że „musiałem się tu znaleźć”. Ale są też takie osoby, które chcą tu 

odpocząć, czują sięŻtutajŻdobrze. I sąŻpasjonaci,ŻktórzyŻpoświęcą wiele, żeby od serca, coś po prostu 

wspólnie zorganizować. I można wspaniałe rzeczy tworzyć z nimi! I jest piękny Plac Defiladowy, jezio-

ro, lasy – dlaczego nie wykorzystać atutów tego miejsca do organizacji czy to właśnie Misterium, czy 

Festiwalu Poezji Śpiewanej. (ks. J. Błażkiewicz) 

Proboszcz sam siebie również określa jako pasjonata i przyznaje, że to, co robi 

w Kęszycy Leśnej, wspólnie z mieszkańcami, przynosi mu wiele radości i satysfakcji. 

Podkreśla przy tym, że chciałby, by aktywność, którą udało mu się pobudzić 

w mieszkańcach i zmiany, które dzięki tej aktywności i podejmowanym inicjatywom 

zaszły, miały trwały charakter. Tak, by nawet jak jego już tu nie będzie, zostali ci, którzy 

będą kontynuować jego dzieło, którzy wezmą sprawy w swoje ręce i dalej będą wspól-

nie działać na rzecz rozwoju tej wsi i integracji społeczności. 

Powiem tak, jak mówił Jan Bosko: „Nie sztuką jest dać człowiekowi pięknie przyrządzoną rybęŻnaŻtacy,Ż

aleŻwiększąŻsztukąŻjestŻnauczyć łapać te ryby”. Czyli, powiedzmy, przez jakieś pomysły, pasje, kogoś 

nauczęŻgrać na gitarze, on następnego nauczy. I teraz mi chodzi o to, że ja nie wiem, ile ja będę w tej 

wiosce. Ale jest coś takiego, że ja pewne rzeczy mogę zainicjować, ale nie mogę wszystkiego robić za 

tych ludzi. Oni biorą to troszeczkę, w pewnym momencie, w swoje ręce. I nawet jeżeli ja odejdę – oni 

dalej to kontynuują, ciągną. Gdzieś w pewnym momencie człowiek sięŻusuwa i oniŻdalejŻjuż to tworzą, 

jakieś tam pewne dzieło. (ks. J. Błażkiewicz) 

*** 

Przedmiotem powyższego opisu i analizy jest działalność animacyjna ks. dra Jacka Błaż-

kiewicza – proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej. Jest to miej-

scowość specyficzna, naznaczona zarówno poprzez trudną historię tego miejsca, jak 

i jego teraźniejszość, zamieszkała przez społeczność tworzącą się dopiero od 1994 ro-

ku, a dzisiaj częściowo skonfliktowaną, częściowo nieradzącą sobie z problemami 

współczesnego życia. W tej nowej przestrzeni ks. Jacek Błażkiewicz w ciągu trzech lat 

swojego probostwa podjął się wielu inicjatyw kulturalnych i społecznych, o charakterze 
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religijnym, artystycznym i rekreacyjnym, włączając do ich realizacji wielu mieszkańców 

wsi i okolic. Społeczny i animacyjny wymiar tych wspólnych działań ma tu szczególne 

znaczenie. Uaktywniły one część mieszkańców, wyzwoliły w nich chęć działania, ujaw-

niły ukryty w nich potencjał i w jakiejś mierze zintegrowały wokół wspólnych spraw 

i przedsięwzięć. Nie bez znaczenia jest tu również artystyczny i duchowy wymiar podję-

tych inicjatyw, pozwalający mieszkańcom (niektórym być może po raz pierwszy 

w życiu) uczestniczyć, jako twórcy bądź odbiorcy, w działaniach teatralno-religijnych, 

o wysokim poziomie artystycznym, wzbudzających przeżycia estetyczne, skłaniających 

do refleksji czy wyzwalających emocje. Dodatkowym walorem podjętych inicjatyw jest 

promowanie Kęszycy Leśnej jako miejsca, w którym dzieją się rzeczy interesujące 

i którego mieszkańcy są aktywni, zaradni i twórczy, potrafiący, przynajmniej częściowo, 

zintegrować się wokół wspólnych idei i działań. Tym samym jest to ważny krok 

w kierunku „odczarowywania” tego miejsca i jego zmieniania, także pod względem 

wizerunku wsi i sposobu dotychczasowego jej postrzegania, zarówno w świadomości 

miejscowej ludności, jak i osób z zewnątrz.  


