
O byciu księdzem, rowerze i Mikołaju 

 Dwie reporterki naszej szkolnej gazetki przeprowadziły wywiad z proboszczem 

parafii w Droszewie  

– księdzem Jarosławem Materlińskim. 
Ania, Weronika: Witamy gorąco Księdza. Czy mogłybyśmy przeprowadzić z Księdzem 

wywiad do naszej szkolnej gazetki? 

Ksiądz: Witam was serdecznie. Nie ma problemu. Bardzo się cieszę.  

  

A, W: Dlaczego Ksiądz wybrał taką drogę życiową ? 

K: Trudno powiedzieć, że ja wybrałem. Odczytywałem pewne znaki, samo powołanie do 

każdego człowieka mówi.  Człowiek odczytuje to, do czego jest powołany. Co to znaczy 

powołany? To, co sprawia przyjemność, zadowolenie, co chce robić  to jest jego powołanie. 

Tak odczytałem powołanie  do kapłaństwa. Chciałem być z ludźmi, głosić słowo Boże, 

sprawiać sakramenty  i przede wszystkim być blisko Chrystusa. 

  

A, W: Czy podobało się Księdzu w naszej szkole, gdy był Ksiądz w odwiedzinach. 

K: Tak, to bardzo piękna szkoła. Mała, ale taka bardzo, bym powiedział, przytulna, fajna 

szkoła. 

  

A, W: Czy Ksiądz woli jeździć rowerem, czy samochodem? 

K: Bardzo lubię jeździć rowerem, ale ostatnio  rzadko jeżdżę. Częściej samochodem, ale mam 

rower i to nie jeden bym powiedział. I taki, który pozwala jeździć po lasach, po takich 

wertepach, na szerszych oponach. Bardzo lubię jeździć rowerem. 

  

A, W: Czy lubi Ksiądz pracować z dziećmi ? 

K: Tak. Pracowałem do tej pory w szkole przez 18 lat. Pracowałem z najmłodszymi, z dziećmi 

które przystępują do Komunii Św. i młodszymi. To była taka moja funkcja i zadanie. 

A, W: Czy lubi Ksiądz czytać książki ? 

K: Lubię czytać książki, ale teraz przy tych remontach , przy tych obowiązkach  mam trochę 

mniej  czasu. 

A, W: Czy był Ksiądz dobrym uczniem? 

K: Byłem dobrym uczniem, nauka nie sprawiała mi trudności. 

  

A, W: Czy wierzy Ksiądz w świętego Mikołaja? 

K: Oczywiście i mam na to wiele dowodów, że św. Mikołaj istnieje i jest w tej parafii.  Taki 

św. Mikołaj działa poprzez innych ludzi, robi swoją, że tak powiem, dobra robotę, a wiec 

pomaga innym. A ja już nawet tutaj tego doświadczyłem. Ponadto Święty Mikołaj był 

patronem mojej poprzedniej parafii. 

A, W: I przedostatnie pytanie. Czy służył Ksiądz w innych parafiach? 
K: Tak...  byłem proboszczem w Chwaliszewie 6 i pół roku, wikariuszem w Kaliszu w św. Rodzinie przez 4 lata, 

byłem wikariuszem przez 6 lat w Rajsku, a także przez 2 lata w Krotoszynie. 

A, W: A co lubi Ksiądz robić w wolnych chwilach? 

K: Jak tylko mam i mogę sobie na to pozwolić, to lubię jeździć rowerem. Chciałbym jeździć na 

nartach i często też na basen jeżdżę. Lubię pływać i rzeczywiście jestem często na basenie. 



A, W: Serdecznie dziękujemy za wywiad. 
  

Wywiad przeprowadziły: 

Ania Kościańska i Weronika Woźniak 

Kościół parafialny w Droszewie 

 

Szpaki, nr 3 2012/2013 

  

 


