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Marcin
Kluczyński

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,

przetaczające się w ostatnim czasie w Polsce dyskusje, 
jak sporna dla wielu środowisk liberalnych kwestia ochrony 
życia od poczęcia albo powracający co pewien czas problem 
in vitro vs naprotechnologia, czy też prowadzone codziennie 
w serwisach dyskusje internautów komentujących bieżące 
sprawy, pokazują wyraźny rozdźwięk aksjologiczny w 
podejściu stron do problemów fundamentalnych, jak 
choćby: kim jest człowiek i dokąd zmierza, jakie miejsce 
zajmuje wśród innych stworzeń, czym jest równość, 
wolność, tolerancja i gdzie są ich granice, oraz wiele 
innych. Okazuje się, że różnie pojmujemy sprawiedliwość, 
polskość, europejskość. Ten problem sygnalizował w 
poprzednim numerze ks. dr hab. jacek grzybowski, którego 
zdaniem krytyczne myślenie, refleksja, znajomość dorobku 
cywilizacji, tradycji i kultury, umiejętność formułowania 
argumentów i uzasadniania poglądów są wręcz niezbędne 
dla trwania i żywotności współczesnych demokracji. gdy 
obserwujemy poziom dyskursu publicznego i podnoszone 
argumenty poróżnionych w rozmaitych kwestiach natury 
aksjologicznej stron, nieodzowny wydaje się rzeczywiście 
powrót do nauk humanistycznych, a wśród nich do 
filozofii. równolegle potrzeba jednak współdziałania 
różnych środowisk, od domu rodzinnego, poprzesz 
szkołę i parafię, aż po placówki kultury, media publiczne 
i programy obywatelskie, tak by młode pokolenie 
wychowywać ku wartościom. jak to robić? Ten proces nie 
jest oczywiście możliwy do przeprowadzenia wyłącznie 
w wymiarze systemowym. Tu zresztą może się pojawić 
podnoszony przez niektórych problem indoktrynacji. 
Dlatego na pierwszym miejscu wymieniam rodzinę, która 
stanowi naturalne środowisko wychowania. najwyższy 
czas przerwać trwające od dłuższego czasu przerzucanie 
odpowiedzialności wychowania z rodziny na szkołę, 
a zacząć dyskusję nad tym, w jaki sposób winno się 
komplementarnie prowadzić wychowanków do odkrycia 
i przyjęcia wartości uniwersalnych. Przypomnę tylko, 
że od dwóch tysięcy lat z powodzeniem sprawdza się w 
naszym kręgu cywilizacyjnym dorobek chrześcijaństwa. 
Pamiętamy też konsekwencje prób narzucania innych 
systemów myślowych… 

Życzę dobrej lektury.
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Z historią idziemy ku przyszłości 
Po przeżyciach związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą papieża Franciszka 
w naszej ojczyźnie przyszedł czas powrotu do pracy formacyjnej w oddziałach „civitas 
christiana” warmii, Mazur i Powiśla. znaczenie liturgii w życiu chrześcijanina, dni skupienia 
z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, 550. rocznica przyłączenia warmii do Polski – to 

tylko niektóre wydarzenia ważne dla oddziału okręgowego w olsztynie. 

Teolog, z zamiłowania liturgista, pracownik i czło-
nek zarządu Oddziału Okręgowego katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, 
członek komisji konkursowej Ogólnopolskiego
konkursu Wiedzy biblijnej.

Mateusz 
RutynowskiJuż od września rozpoczęły się 

przygotowania do kolejnej edycji 
Koncertu ewangelizacyjnego „…by 

Świat usłyszał” w Ostródzie. Spotka-
nia formacyjne z dziećmi i młodzieżą 
oraz przygotowania merytoryczne są 
pierwszym etapem pracy nad tym wy-
darzeniem. W tegorocznym projekcie 
formacyjnym Oddział Okręgowy 
w   Olsztynie przywiązuje dużą wagę 
do liturgii, dlatego w oddziałach trwa-
ją spotkania na temat jej znaczenia w 
życiu chrześcijanina. We wrześniu od-
były się spotkania w Olsztynie i Ełku. 
W Olsztynie spotkanie zaszczycił swo-
ją obecnością abp dr Józef Górzyński, 
liturgista, który wygłosił prelekcję, 
zaś w Ełku spotkanie poprowadził ks. 
dr Maciej Maciukiewicz. Odpowiada-
jąc na potrzeby członków Stowarzy-
szenia oraz mieszkańców Kętrzyna, 
zorganizowano warsztaty, podczas 
których uczestnicy dowiedzieli się, 
jak należy opiekować się osobami nie-
samodzielnymi, przykutymi do łóżka. 
Oddział w Elblągu zorganizował spo-
tkanie autorskie z red. Zenonem Zła-
kowskim, który zaprezentował swoją 
twórczość poetycką oraz najnowszą, 
dwutomową książkę pt. Stało się opo-
wiadającą o początkach Solidarności 
w regionie warmińsko-mazurskim. 
Rozpoczęcie roku formacyjnego mia-
ło miejsce w oddziale szczytneńskim. 
Mszy św. przewodniczył oraz słowo 
Boże wygłosił ks. prał. Lech Lacho-
wicz, proboszcz parafii św. Brata Al-
berta w Szczytnie.

Październik to kolejny miesiąc waż-
nych wydarzeń. Jednym z nich były 
Dni Skupienia dla oddziału okręgo-
wego, które 8–9 października prze-
żywaliśmy w Sanktuarium Matki 
Jedności Chrześcijan w Świętej Lip-
ce w ramach całorocznej pracy for-
macyjnej. Prelekcje wygłosili: ks. dr 
Stanisław Guła z Elbląga, asystent 
kościelny tamtejszego oddziału, oraz 

ks. dr Michał Tunkiewicz z Olsztyna. 
Kulminacyjnym wydarzeniem reko-
lekcji było odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych i  przejście przez Bramę 
Miłosierdzia w świętolipskiej bazylice 
oraz Eucharystia, której przewodni-
czył abp  dr  Józef Górzyński. 

Rok 2016 przyniósł ważną dla War-
mii rocznicę 550-lecia przyłączenia 
do Polski. Z tej okazji, włączając się 
do kalendarza obchodów, oddział 
w   Olsztynie zorganizował spotkanie 
z dr. Jerzym Kiełbikiem z Ośrodka Ba-
dań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 
w Olsztynie, który przybliżył historię 
tego wydarzenia. W tę rocznicę wpi-
sują się także realizowane przez cały 
rok w oddziałach spotkania o tematy-
ce regionalnej prowadzone przez Ritę 
Kostkę z Ogniska Kultury Rodzinnej 
w Kudypach k. Olsztyna. Jest ona krze-
wicielką kultury warmińskiej, historii 
regionu oraz wartości rodzinnych, a 
także członkinią Oddziału Stowarzy-
szenia „Civitas Christiana” w Olszty-
nie. Ostatnio takie spotkanie odbyło 
się w oddziale w Nidzicy. 

Październik to także miesiąc pa-
pieski, stąd oddziały zorganizowa-
ły doroczne Dni Papieskie. Oddział 
w  Szczytnie w ramach Dni Papieskich 
zorganizował spotkanie z  ks.  Bartło-
miejem Koziejem, archidiecezjalnym 
duszpasterzem rodzin, a w Elblągu 
odbył się finał gry Cashflow. Dopeł-
nieniem październikowych wyda-
rzeń była uroczystość podsumowania 
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie z udzia-
łem najwyższych władz wojewódz-
twa i metropolity warmińskiego abp. 
dr. Józefa Górzyńskiego. Z tej okazji 
przygotowany został Biuletyn Rady 
ds. Rodzin Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, którego redaktorami są 
członkowie „Civitas Christiana” z na-
szego oddziału okręgowego.

rita kostka z Ogniska kultury rodzinnej 
w kudypach k. Olsztyna
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Święty Jan Paweł II: Bądźcie 
świadkami miłosierdzia! 

Polonistka, pracownik oddziału okręgowego 
katolickiego stowarzyszenia „civitas christiana” 
w opolu.

Alicja 
Berger-Zięba

W październiku w Oddziale Okręgowym katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 
w Opolu odbyły się Dni kultury Chrześcijańskiej – od 9 do 11 października w byczynie, 

Wołczynie i kluczborku, natomiast od 8 do 16 października w gliwicach.

Gościem specjalnym spotkań 
w  Byczynie, Wołczynie i Klucz-
borku była Wanda Różycka-Zbo-

rowska, która w czasie Dni Kultury 
prezentowała film swego autorstwa 
pt. Pójdź za mną. Testament Jana Paw-
ła II. Wanda Różycka-Zborowska jest 
reżyserką filmową oraz autorką wielu 
filmów o tematyce katolickiej i nie tyl-
ko. Wspomniany film powstał w 2006 
r. Ten dokument, oparty na archiwal-
nych fragmentach, prezentuje wielkość 
i charyzmę papieża Polaka, jego miłość 
do człowieka oraz głęboką troskę o losy 
świata. Całości dopełnia komentarz 
Krzysztofa Kolbergera obejmujący wy-
imki z papieskich nauk. 

Emisja filmu właśnie w tym czasie 
nie była przypadkowa – 9 października 
w Kościele obchodzony był XVI Dzień 
Papieski, tym razem pod hasłem: Jan 
Paweł II – bądźcie świadkami miłosier-
dzia. Ta szczególna inicjatywa, zapo-
czątkowana w 2001 r., ma na celu przy-
bliżać nauczanie, teologię oraz postawę 
Jana Pawła II.

Film Wandy Różyckiej-Zborowskiej 
doskonale wpisał się w atmosferę 
i   przesłanie Dnia Papieskiego. Reży-
serka spotykała się z ludźmi w różnym 
wieku, także z młodzieżą. Po każdej 
emisji pani reżyser w pięknych słowach 
opisywała głębię papieskiego przesła-
nia, wskazywała, że Chrystus obecny 
jest stale w naszym życiu, tylko my nie 
zawsze chcemy Go przyjąć. Młodzież 

dzięki filmowi mogła zobaczyć wiel-
kość i siłę wiary naszego Rodaka.Wy-
jątkową okazją do wymiany myśli była 
też bezpośrednia rozmowa z autorką 
obrazu, która otwarcie i wyczerpująco 
odpowiadała na pytania młodzieży.

Ważną częścią Dni Kultury Chrześci-
jańskiej były także Msze św., podczas 
których modliliśmy się za członków 
poszczególnych oddziałów oraz ich ro-
dziny, a także za wspólnotę, jaką jest 
nasze Stowarzyszenie. W Kluczborku 
ciekawym akcentem obchodów był 
koncert chóru Gospel z Młodzieżowego 
Domu Kultury.

Równie piękne obchody miały miej-
sce w Gliwicach. Od 8 do 13 październi-
ka w Centrum Handlowym Forum pre-
zentowana była wystawa: Śladami Nor-
berta Blachy. Z kolei 16 października, w 
ramach Dni Kultury i Dnia Papieskiego, 
odbył się koncert muzyki chrześcijań-
skiej Wesoły Wędrownik w wykonaniu 
zespołu wokalno-instrumentalnego. 
Na miejsce wybrano Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko”. Wykonywano 
utwory zmarłego w 2012   r. Norberta 
Blachy – gliwickiego kompozytora, pe-
dagoga oraz twórcy festiwalu muzyki 
chrześcijańskiej „Cantate Deo”. 

Nasze spotkania z kulturą pokazały, 
że także poprzez nią można uwielbiać 
Boga. Dziękujemy wszystkim, dzięki 
którym Dni Kultury Chrześcijańskiej 
miały tak piękny charakter – szczegól-
nie księżom proboszczom oraz człon-

kom naszych oddziałów – za pomoc 
i  poświęcony czas.

Pięknym zwieńczeniem Dni Kultu-
ry było Jerycho różańcowe, zorganizo-
wane 12 października przez oddział w 
Opolu w kościele św. Aleksego. Odbyło 
się ono pod hasłem: Przekaż światło 
Chrystusa. Jerycho to nieprzerwane 
czuwanie grupy osób przed Najświęt-
szym Sakramentem przez siedem dni 
– u nas cykl modlitw odbywał się od 
godziny 6.00 do 20.00. W wydarzenie 
zaangażowało się mnóstwo osób i grup 
modlitewnych.

Czuwanie ofiarowane było m.in. jako 
wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy 
Europy i świata, za grzechy Polaków i w 
intencji Polski oraz odkrycia daru Eu-
charystii w życiu rodziny. Wierni brali 
udział w drodze krzyżowej, godzinkach 
i różańcu; adorowali także w ciszy. Po 
Mszy wieczornej przeszliśmy ze świe-
cami (symbolem światła Chrystusa) 
przez Bramę Miłosierdzia do opolskiej 
katedry, gdzie pod słynącym łaskami 
obrazem Matki Bożej Opolskiej odśpie-
waliśmy uroczyste Salve Regina.

fot. Alicja berger – zięba
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Apokalipsa – literatura 
uciśnionego narodu

tematem zmagań XXi ogólnopolskiego konkursu wiedzy Biblijnej będą: księga Daniela oraz apokalipsa 
św. Jana, dlatego warto przybliżyć sens gatunku literackiego, jakim jest apokaliptyka.

teolog,  historyk z zamiłowania, pracownik 
i sekretarz zarządu oddziału okręgowego 
katolickiego stowarzyszenia „civitas christiana” 
w  rzeszowie.

Krzysztof
Dziduch

Sam termin „apokaliptyka” wywo-
dzi się od gr. apokalyptein – ujaw-
niać i gr. apokalipsis – objawienie. 

To gatunek literacki opisujący tajem-
nice końca czasów oraz sensu dziejów 
człowieka i świata. Apokalipsa stanowi 
szereg objawień udzielonych widzące-
mu przez Boga albo anioła działającego 
w Jego imieniu. 

Za twórcę apokaliptyki żydowskiej 
uchodzi Ezechiel, przede wszystkim 
dzięki swym niezwykłym i symbolicz-
nym wizjom. Ten nurt odzwierciedla 
powolne przechodzenie od proroctwa 
do apokaliptyki. Słowo prorockie przyj-
muje formy niezwykłe, symboliczne, 
fantastyczne, pobudzające wyobraźnię. 
Widać to u proroka Zachariasza w noc-
nych wizjach (rozdz. 1–6), również u Jo-
ela (rozdz. 3–4), w Apokalipsie Izajasza 
(rozdz. 24–27) lub Deutero-Zachariasza 
(rozdz. 9–14), gdzie Bóg stoczy definityw-
ną batalię z narodami pogan, niszcząc 
wszelkie narzędzia wojny, a mesjański 
Król Dawidowy wprowadzi w Jerozoli-
mie królestwo pokoju. W. J. Harrington 
dowodzi, iż „Jako forma literacka apoka-
liptyka wiąże się ściśle z pismami pro-
fetycznymi – jest w istocie rzeczy dziec-
kiem proroctwa”  (Klucz do Biblii, wyd. 
PAX, Warszawa 1995). 

Literatura apokaliptyczna zrodziła się 
w czasach przełomowych, od II w. przed 
Chr. do II w. po Chr. Michał Bednarz 
udowadnia, że: „Pisma apokaliptyczne 
są więc dziełami epoki kryzysu. Jest to 
więc zasadniczo literatura uciśnionego 
narodu, który nie pokłada już ufności w 
ludzkiej sile. Naród izraelski prowadzi 
walkę o charakterze duchowym; bierze 
udział w walce dwóch mocy ducho-
wych; z jednej strony działa siła dobra, a 
z drugiej siła zła. W tej sytuacji uciśnieni 
Żydzi kierują swój wzrok ponad i poza 
historię i oczekują cudownej interwen-
cji Boga, który przywróci sprawiedli-
wość i  ocali uciśniony naród. Apokalip-
tyka jest więc środkiem, przy pomocy 
którego w   ciągu wieków wyrażała się 
nadzieja narodu” (Pisma św. Jana, Tar-
nów 1997).

Apokaliptyka jest gatunkiem stosowa-
nym w czasie prześladowań, sięga ona 
ku przyszłości, w niej ukazuje triumf 
Boga, który dla prześladowanych ma 
być pociechą oraz umocnieniem do 
wytrwania w wierze i nadziei na pełnię 
eschatologicznego szczęścia w niebie. 
Przyszłe zwycięstwo stanowi dla prze-
śladowanych moralne wyzwanie na te-
raz i apel do wytrwania w czasie próby. 
Ten kierunek ku przyszłości sprawia, 
iż w apokaliptyce znaczącą rolę odgry-
wają wizje. Przez nie można sięgnąć 
w  przyszłość, aby ją ukazać i z  jej obra-
zu czerpać odpowiednie pouczenia. Wi-
zje są odmalowywane z wielką energią, 
emocjonalnie, z dużym entuzjazmem. 
Stanowią one wyłączny środek komu-
nikacji pomiędzy Bogiem i człowie-
kiem. Tadeusz Brzegowy argumentuje: 
„W  opisie przedmiotu widzianego apo-
kaliptyka usiłuje z jednej strony opo-
wiedzieć wszystkie szczegóły rzeczywi-
stości nadprzyrodzonej, a z drugiej boi 
się, aby nie odsłonić zanadto, zwłaszcza 
dla niepowołanych, istoty transcenden-
cji. Dlatego Bóg ukazuje się zawsze jako 
istota tajemnicza, określana równie ta-
jemniczymi tytułami. Człowiek może 
się zbliżyć do tej tajemnicy jedynie przez 
posługę aniołów-tłumaczy” (T. Brzego-
wy, Prorocy Izraela, t. I, Tarnów 1994). 

Wraz z tajemniczością prezentowa-
nego świata i transcendencji występuje 
też pseudonimia – polegająca na przybie-
raniu przez autorów apokalips jakichś 
znanych z przeszłości imion, np. He-
noch lub Mojżesz, celem dodania powa-
gi swemu orędziu. Istnieją kanoniczne 
apokalipsy biblijne, uznane w Kanonie 
Ksiąg Świętych, i niekanoniczne apoka-
lipsy judaistyczne oraz wczesnochrze-
ścijańskie.

Szczególnym wyrazem apokalipty-
ki jest język symboli, który otwiera na 
Misterium Boga, niedające się wyrazić 
w zwykłym przekazie językowym. To-
masz Jelonek akcentuje, że: „Mowa sym-
boli pozwala dotrzeć do rzeczywistości 
transcendentnej, ale z pewnością nie 
jest łatwa do interpretacji. Z powodu sto-

sowania tej mowy apokaliptyka sprawia 
nam w czytaniu liczne trudności” (Histo-
ria literacka Biblii, Kraków 2009). 

Do tego dochodzi fakt, iż apokalip-
sy były pisane w czasie prześladowań, 
więc przekaz symboliczny chronił rów-
nież właściwy depozyt przesłania wia-
ry przed pogańskimi prześladowcami, 
którzy nie odróżniali eschatologicznego 
kontekstu zwycięstwa Pana Boga nad 
siłami zła i grzechu w sensie religijnym 
– od rzeczywistości doczesnej i poli-
tycznej. Przez to, że poganie postrzegali 
rzeczywistość przez pryzmat doczesny 
i polityczny i tylko w tym kontekście 
pojmowali orędzia zwycięstwa Bożego, 
mogłyby spaść na autora i wiernych 
straszne represje, dlatego pewne wypo-
wiedzi musiały być ukryte pod posta-
cią symboli chroniących prawdę przed 
prześladowcami.

Poczuj radość Ewangelii!
Trwa przyjmowanie zgłoszeń do XXI Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy Biblijnej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zgłoszeń placówek mogą dokonać 
katecheci, rejestrując swoje szkoły na stronie www.okwb.pl, w terminie 
do 28 lutego 2017 r. 

Tegoroczny zakres konkursu obejmuje: Księgę Daniela i Apokalipsę 
św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz 
słownikiem. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem 
(Edycja Świętego Pawła, 2011).

Co roku w konkursie organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” uczestniczy ok. 30 000 młodych z ponad 1500 szkół. 
Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia 
studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów 
wstępnych, na kilkunastu kierunkach kształcenia, takich jak: teologia, 
filozofia, historia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia, 
italianistyka i filologia angielska. Ponadto na zwycięzców i ich katechetów 
czekają zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe. Poczuj 
radość Ewangelii!
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Ojczyzna to ziemia i kościoły
 okolicznościowy numer „almanachu sądeckiego” – o dziedzictwie kulturowym ziemi 

sądeckiej, czerpiącym z żywej od tysiąca lat wiary chrześcijańskiej

historyk, sądecki działacz niepodległościowy, 
przewodniczący oddziału „civitas christiana” 
w  nowym sączu, redaktor naczelny „almanachu 
sądeckiego”.

Leszek 
Migrała

W czerwcu br. Oddział KS „Ci-
vitas Christiana” w Nowym 
Sączu wydał nowy numer 

„Almanachu Sądeckiego” (94/95) 
w   całości poświęcony zabytkowym 
kościołom Nowego i Starego Sącza. 
O   tej tematyce zdecydowała 1050. 
rocznica Chrztu Polski oraz Świato-
we Dni Młodzieży, w czasie których 
na Sądecczyźnie gościło kilka tysięcy 
młodzieży, głównie z Francji, Włoch i 
Ukrainy.

Zamiarem redakcji „Almanachu…” 
było przedstawienie na nowo dzie-
dzictwa kulturowego ziemi sądeckiej, 
czerpiącego z żywej na tym terenie 
od tysiąca lat wiary chrześcijańskiej. 
Wydawnictwo „Civitas Christiana” 
przypomniało wiele ważnych w hi-
storii faktów. Warto nadmienić, że na 
Sądecczyźnie prowadził swoje pustel-

nicze i ascetyczne życie św. Świerad 
– pierwszy święty z rodu Polaków, 
kanonizowany w 1083 r. To właśnie 
tutaj, w   Starym Sączu, św. Kinga, 
żona księcia krakowskiego Bolesława 
Wstydliwego, założyła jeden z pierw-
szych na ziemiach polskich klasztor 
franciszkański w jego żeńskiej od-
mianie (klasztor Klarysek), ze wspa-
niałym kościołem Świętej Trójcy. To 
w tej części Polski, w samym Nowym 
Sączu, w 1448 r. za sprawą biskupa 
krakowskiego Zbigniewa Oleśnickie-
go została utworzona kolegiata i kapi-
tuła św. Małgorzaty, odgrywająca rolę 
centrum religijnego w południowej 
części diecezji krakowskiej do końca 
XVIII   w., do czasu zaborów i kasat 
józefińskich. Na tej ziemi, w Pode-
grodziu, w cieniu kolegiaty nowosą-
deckiej i   klasztoru starosądeckiego, 
urodził się św. Stanisław Papczyński, 
kanonizowany 5 czerwca tego roku w 
Rzymie – twórca zakonu marianów i 
wielki czciciel Matki Bożej Niepoka-
lanej. Nie można też nie wspomnieć, 
że w stolicy ziemi sądeckiej odbierają 
cześć w swoich sanktuariach, w obra-
zach słynących łaskami: Prawdziwe 
Oblicze Pana Jezusa (Veraicon) w bazy-
lice kolegiackiej oraz Matka Boża Po-
cieszenia w kościele jezuickim Świę-
tego Ducha.

Te i inne fakty z przeszłości i współ-
czesności ziemi sądeckiej zostały 
przypomniane i szerzej omówione 
w   ostatnim numerze „Almanachu 
Sądeckiego”. Ksiądz doktor Jerzy Jur-
kiewicz, prepozyt bazyliki św. Mał-
gorzaty w Nowym Sączu i asystent 
kościelny nowosądeckiego Oddziału 
„Civitas Christiana,” we wstępie do 
„Almanachu…” napisał, że według zna-
nego powiedzenia „Ojczyzna to ziemia 
i  groby”, a jeszcze bardziej „Ojczyzna 
to ziemia i kościoły”. Przeświadcze-
nie, że tak właśnie jest, towarzyszy 
redakcji pisma od początku istnienia, 
a więc niemal od ćwierćwiecza. Myśl 
ta nieobca jest również nowosądec-
kiemu Zarządowi „Civitas Christiana”, 

który wespół z Muzeum Okręgowym 
w Nowym Sączu zamierza konty-
nuować problematykę związaną ze 
świątyniami, klasztorami i zakonami 
na Sądecczyźnie, od najdawniejszych 
średniowiecznych do współczesnych, 
takich jak Zgromadzenie Sióstr Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, zasłużone w Nowym Są-
czu na polu działalności dydaktycznej 
i wychowawczej.  

Monograficzny numer „Almanachu 
Sądeckiego” powstał dzięki bezintere-
sownej pomocy wielu osób: Roberta 
Ślusarka – dyrektora muzeum nowo-
sądeckiego, Beaty Wierzbickiej – ku-
stosz muzeum oraz Izabeli Dagnan-
-Skrzypiec, Anny Florek, Marii Marci-
nowskiej, Edyty Ross-Pazdyk, Justyny 
Stasiak-Harabin, Piotra Droździkowi, 
Sławomira Sikory i   Marka Wcze-
śnego – autorów artykułów i zdjęć. 
„Almanach…” sfinansowany został ze 
środków Województwa Małopolskie-
go, Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu oraz Katolickiego Stowarzysze-
nia „Civitas Christiana”. Do jego wy-
dania przyczynił się również poseł na 
Sejm RP Jan Duda, który inicjatywy 
społeczne nowosądeckiego oddziału 
„Civitas Christiana” wspiera nie po 
raz pierwszy.

POŚWIĘCONY ZABYTKOWYM KOŚCIOŁOM 
NOWEGO I STAREGO SĄCZA

WYDANY Z OKAZJI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 
I OBCHODÓW 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

PUBLIKACJA DOSTĘPNA BEZPŁATNIE W KATOLICKIM STOWARZYSZENIU 
“CIVITAS CHRISTIANA” ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU 

UL. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 3
ORAZ DO POBRANIA W FORMIE PDF NA STRONACH:

www.civitaschristiana.pl  i  www.muzeum.sacz.pl

NR 94/95

ALMANACH
SĄDECKI

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego
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Politolog, historyk, dziennikarz, członkini zarządu
oddziału okręgowego katolickiego stowarzyszenia
„civitas christiana” w Łodzi, redaktor Miesięcznika
„civitas christiana”.

Anna 
Staniaszek

nie było lepszego miejsca do pogłębionej refleksji nad 
kończącym się rokiem Świętym Miłosierdzia niż sanktuarium 
Urodzin i chrztu św. Faustyny kowalskiej ze zgromadzenia 
sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, głosicielki kultu Miłosierdzia 
Bożego. apostołki Miłosierdzia. tu wszystko się zaczęło. 

tu  św.  Faustyna poczuła potęgę miłości Boga.

Dotyk Anioła 
Miłosierdzia
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Blisko stu członków i sympatyków 
Oddziału Okręgowego Katolic-
kiego Stowarzyszenia „Civitas 

Christiana” w Łodzi spotkało się 22 paź-
dziernika w ramach Dnia Skupienia 
w miejscu szczególnym. W Świnicach 
Warckich, w powiecie łęczyckim, na 
terenie województwa łódzkiego znaj-
duje się Sanktuarium Urodzin i Chrztu 
św. Faustyny Kowalskiej. W pobliskim 
Głogowcu święta spędziła 16 lat – poło-
wę swego krótkiego życia. W sanktu-
arium są jej relikwie i pamiątki; drew-
niana chrzcielnica, przy której została 
ochrzczona 27  sierpnia 1905 r. Helenka 
Kowalska – od 1993 r. błogosławiona, 
a  od roku 2000 św. Faustyna.

tajemniCa miŁoSierdzia
– Miłosierdzie Boże to polskie życie 

– mówił ks. prof. Stanisław Skobel, asy-
stent łódzkiego Oddziału Okręgowego 
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w czasie Mszy św., którą od-
prawił w Sanktuarium Urodzin i Chrztu 
św. Faustyny. Zachęcał do zgłębiania 
miłosierdzia Bożego. – Gromadzimy się 
tutaj w dniu, w którym Kościół wspomi-
na liturgicznie współczesnego siostrze 
Faustynie św. Jana Pawła II, tego, który 
ją wyniósł na ołtarze i wyjątkowo do-
strzegł jej misję. Dzięki temu papieżowi 
dzieło miłosierdzia Bożego wypłynęło 
na cały świat. Dziś papież Franciszek 
poprzez Rok Miłosierdzia kontynuuje 
dzieło rozpoczęte przez siostrę Faustynę. 
Dzieła tych polskich świętych niech nas 
prowadzą w Bożą tajemnicę, która ma 
się przelewać w ludzkie serca. Tajemni-
cę miłosierdzia. 

wSzyStKo zaCzęŁo Się 
w GŁoGowCu 

Zgłębiamy początki życia apostołki 
Miłosierdzia. Święta Faustyna została 
ochrzczona i przyjęła Pierwszą Komu-
nię Św. w kościółku św. Kazimierza 
w Świnicach Warckich. To maleńka, 
skromna świątynia i maleńka wieś. Czas 
się tutaj jakby zatrzymał. Mieszkańcy, 
tak jak niegdyś rodzice św. Faustyny, 
utrzymują się z rolnictwa, niewiele jest 
nowych domów. Zdobyczą cywilizacji 
jest od niedawna tędy przebiegająca au-
tostrada A2. 

Helenka była jednym z dziesięciorga 
dzieci Marianny i Stanisława Kowal-
skich (dwoje zmarło w dzieciństwie), 
ludzi głęboko wierzących. Dzieci były 
bardzo upragnione, zaczęły się rodzić 
po 10 latach małżeństwa. Ale bieda 
aż piszczała. Zamieniony teraz w mu-
zeum dom Kowalskich w Głogowcu jest 
bardzo skromny. Helenka – wrażliwa, 
nieobojętna na krzywdę innych była 
ukochanym ich dzieckiem. Gdy miała 
16 lat, wyjechała do pracy do Aleksan-
drowa Łódzkiego. Już wtedy czuła po-
wołanie. Rodzice nie wyrażali jednak 
na to zgody, nie chcieli jej oddać Bogu. 
Choć powołanie było bardzo intensyw-
ne, tłumiła je. Nie chciała sprzeciwić się 
woli rodziców. Był jeszcze jeden powód. 
Pochodziła z bardzo biednej rodziny, nie 
miała pieniędzy na wyprawkę do zako-
nu, nie była wykształcona. Ukończyła 
tylko trzy klasy szkoły powszechnej. 
Była więc m.in. służącą u tercjanek fran-
ciszkańskich w Łodzi. W 1924 r. podczas 
zabawy tanecznej doznała widzenia 
umęczonego Jezusa. Dojeżdżała do War-
szawy i chodziła od furty do furty, szu-

kając zgromadzenia, które zechciałoby 
ją przyjąć. Spotykała się jednak z odmo-
wą. Przyjęła ją dopiero przełożona war-
szawskiego Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia. Mając 25 lat, 1  sierp-
nia 1925 r. wstąpiła do zgromadzenia. 
Spędziła 13 lat w klasztornej kuchni, 
ogrodzie, piekarni, na furcie. Ujęła Jezu-
sa miłością, ufnością i czystością serca. 
Pan Bóg wybrał prostą siostrę pracującą 
w piekarni. Przez cztery lata, prawie do 
śmierci w 1938 r. pisała swój Dzienniczek. 
Został wydany po raz pierwszy w 1981  r. 
To obecnie najczęściej wydawana na 
świecie polska książka, przetłumaczona 
chyba na wszystkie języki świata. 

miejSCe, w KtÓrym SPotyKamy  
ewanGeLię

– Tu narodziła się wiara św. Faustyny. 
Stąd wyszła, by spełniać posługę, którą 
wyznaczył jej Bóg – wielką, ważną i, jak 
się okazało, wcale niełatwą. Wydawać 
by się mogło, że miłosierdzie jest czymś 
oczywistym. Okazało się jednak, że sio-
strze Faustynie nie było łatwo się przebić 
z tą ideą. Wydawała się niewiarygodna. 
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Po siły do bycia miłosiernymi 
o pielgrzymowaniu oddziału katolickiego stowarzyszenia „civitas christiana” w radomiu 

w  Jubileuszowym roku Miłosierdzia do sanktuariów diecezjalnych – Bram Miłosierdzia

Oddział Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana” 
w   diecezji radomskiej podjął 

w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia 
inicjatywę pielgrzymowania do wszyst-
kich sanktuariów naszej diecezji – Bram 
Miłosierdzia, by w tym szczególnym 
czasie uzyskać odpust zupełny oraz na-
brać duchowych sił do bycia miłosierny-
mi wobec bliźnich.

30 stycznia br. jako członkowie i przy-
jaciele pielgrzymowaliśmy do Sanktu-
arium Matki Bożej Miłosierdzia w Skar-
żysku-Kamiennej. Mszę św. w bazylice 
mniejszej w intencji członków i przyja-
ciół Stowarzyszenia celebrował ks. Mar-
cin Rogala – asystent kościelny naszego 
oddziału. Przewodnik przedstawił nam 
historię sanktuarium. W programie był 
także czas na osobistą modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem i obrazem 
Matki Bożej oraz ciepły posiłek.

20 lutego br. odbyła się pielgrzymka 

do Sanktuarium Matki Bożej Pociesze-
nia w Starej Błotnicy, gdzie mogliśmy 
przeżyć sakrament pokuty i pojednania 
oraz uczestniczyć we Mszy św. Matce 
Bożej zawierzaliśmy całą naszą diece-
zję, radomski oddział Stowarzyszenia 
oraz prosiliśmy o wyniesienie na ołta-
rze sług Bożych: prymasa Stefana Wy-
szyńskiego (patrona Stowarzyszenia) 
i bp.   Piotra Gołębiowskiego. Dzięki 
ojcom paulinom wspominaliśmy koro-
nację obrazu Matki Bożej Pocieszenia 
oraz powrót na szlak nawiedzenia obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej. Wśród 
licznej rzeszy biskupów, oprócz kard. 
Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola 
Wojtyły, wnosił ten obraz także bp Piotr 
Gołębiowski. Nawiedziliśmy też kościół 
parafialny Świętych Apostołów Piotra i 
Andrzeja w Jedlińsku, gdzie 22 czerwca 
1902 r. późniejszy biskup przyjął chrzest 
św. Przy chrzcielnicy i jego portrecie 
przypomnieliśmy sobie historię życia 

i pasterskie posługiwanie sługi Bożego 
w Kościele sandomierskim. Wpatrze-
ni w postać sługi Bożego –  który szedł 
zawsze przed swymi wiernymi z różań-
cem w ręku – w modlitwie różańcowej, 
połączonej z rozważaniami tajemnic, 
zaczerpniętymi z nauczania sługi Bo-
żego, modliliśmy się o dar rychłej jego 
beatyfikacji.

Pielgrzymka do Sanktuarium Mat-
ki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani 
Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Go-
dowie odbyła się 5 marca. Towarzyszyli 
nam wierni z parafii św. Jadwigi w  Soł-
tykowie, wraz z proboszczem – ks.  Jac-
kiem Wieczorkiem oraz z innych ra-
domskich parafii.

Uczestniczyliśmy we Mszy św., pod-
czas której modliliśmy się za Ojczyznę i 
Kościół oraz w osobistych intencjach. Po 
Eucharystii nawiedziliśmy Świętokrzy-
ską Golgotę. W modlitewnej zadumie 
zatrzymaliśmy się w Oratoriach poświę-

Ogłoszenie Bożego miłosierdzia wiele 
kosztowało siostrę Faustynę. Wcale nie 
było łatwo przylgnąć do Bożego miło-
sierdzia, stać się jego apostołką. Tak ks. 
prof. Stanisław Skobel zaprezentował 
refleksje na temat św. Faustyny.

Podkreślał, że Boże miłosierdzie to 
ostatnia z wielkich idei, która zwień-
czała pontyfikat Jana Pawła II. On dora-
stał do tej idei i to w niełatwy sposób – 
przez cierpienie, które towarzyszyło mu 
zwłaszcza w ostatniej części życia. Tak 
jak towarzyszyło św. siostrze Faustynie 
– tej, która miała miłosierdzie Boże przy-
pomnieć światu. Faustynę cierpienie 
wiodło aż do śmierci. – Dlatego warto 
w takim miejscu, w którym spotyka-
my Ewangelię, w dobiegającym kresu 
Roku Miłosierdzia, zadać sobie pytanie: 
jak to jest z Bożym miłosierdziem w na-
szym kraju, w naszym życiu? Czy ono 
znajduje oddźwięk w naszych słowach, 
czynach, w naszej codzienności, czy jest 
jeszcze jedną z idei, o których się mówi, 
ale która nie może głęboko zapaść w 
ludzkie serce? – pytał ks. prof. Skobel. – 
Bóg przychodzi do nas jako miłosierny, 
przebaczający przyjmujący człowieka 
takim, jaki on jest. Co nie dowodzi ludz-
kiej słabości, a mocy Boga. Miłosierdzie 

to pomoc. Nie rezygnacja, nie słabość. To 
moc. W dniu skupienia szukamy Bożej 
mocy.

Ks. prof. Stanisław Skobel wskazał, 
że idea Bożego miłosierdzia nie jest ła-
twa. Bóg nam Syna swojego darował, 
by pojednać grzesznego człowieka. 
On nam przebacza, przyjmuje nie tyl-
ko przez obietnice, lecz rzeczywistość. 
Daje nam siebie w Najświętszym Sa-
kramencie. Podnosi także wtedy, kie-
dy człowiek sprzeniewierza się Jego 
planom. Chodzi o to, byśmy w ciszy 
własnego serca zobaczyli, jak przez 

cały ten rok miłosierdzie zagościło w 
naszych sercach i jak rozprzestrzeni-
ło się wokół nas. Chrześcijaństwo nie 
jest religią słabych. Chrześcijaństwo 
jest religią mocnych – nie własną, 
a Bożą mocą. Jesteśmy mocni mocą 
wypływającą z męki, śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. Z tych naj-
większych znaków Bożego miłosier-
dzia. Z dowodów Boskiej miłości naj-
większych. On Syna swego darował, a 
Ten Krew przelał z miłości do człowie-
ka, by nam okazać miłosierdzie.
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conych: sługom Bożym – kard.  Wyszyń-
skiemu i bp. Piotrowi Gołębiowskiemu 
(prosząc o dar ich beatyfikacji) oraz 
bł.  ks. Jerzemu Popiełuszce. Przez wsta-
wiennictwo bł. Honorata Koźmińskiego 
modliliśmy się o powołania do życia ka-
płańskiego i zakonnego. W  kaplicy po-
święconej pomordowanym w Katyniu 
i tragicznie zmarłym pod Smoleńskiem 
wspominaliśmy wszystkich, którzy po-
święcili życie w obronie wolności i nie-
podległości Polski. Przy grocie upamięt-
niającej celę śmierci św. Maksymiliana 
modliliśmy się w intencji małżeństw 
i rodzin. Na szczycie Golgoty przypo-
mnieliśmy sobie nauczanie św. Jana 
Pawła II o krzyżu oraz zawierzyliśmy 
osobiste intencje miłosiernemu Bogu. 
Na zakończenie pobytu uczestniczyli-
śmy w Misterium Męki Pańskiej wysta-
wianym przez miejscowych parafian.

2 lipca br., w ramach comiesięcznego 
pielgrzymowania w Roku Miłosierdzia, 
ponad stuosobową grupą pielgrzymo-
waliśmy wraz z naszym asystentem 
– ks. Marcinem Rogalą i ks. Witoldem 
Gładysiem do Sanktuarium Chrystusa 
Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawi-
ciela w Paradyżu, gdzie modliliśmy się 
przy cudownym obrazie, prosząc Pana 
Jezusa o liczne łaski dla nas i naszych 
rodzin. Dzięki uprzejmości proboszcza 
parafii ks. prał. Adama Myszkowskie-
go zapoznaliśmy się z historią sanktu-
arium i łaskami otrzymywanymi tutaj 
przez wiernych.

Następnie udaliśmy się do Sanktu-
arium Matki Bożej Wychowawczyni 
w Czarnej, gdzie przed cudownym ob-
razem, w dzień parafialnego odpustu, 
uczestniczyliśmy we Mszy św. i nowen-
nie do Matki Bożej Wychowawczyni. 
Po Mszy św. i osobistych modlitwach 
ksiądz asystent zaprosił nas na wspólne 
grillowanie i śpiewanie.

W drodze powrotnej do Radomia od-
wiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamien-
nej, gdyż w tym dniu przypadła 11.   rocz-

nica koronacji obrazu Matki Bożej. Po 
odmówieniu modlitwy różańcowej 
i   odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego 
wyruszyliśmy do Radomia.

27 sierpnia br. udaliśmy się na piel-
grzymi szlak dwoma autokarami. Tym 
razem towarzyszyły nam siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archa-
nioła – s. Sylwia i s. Ireneusza. W trakcie 
drogi przedstawiły nam historię i chary-
zmat swojego zgromadzenia.

Na początku naszej pielgrzymki za-
trzymaliśmy się w Skrzyńsku, gdzie 
znajduje się najstarszy ośrodek kultu 
Maryjnego w regionie radomskim, ko-
ściół św. Wojciecha. Dzięki uprzejmości 
proboszcza, ks. kan. Andrzeja Szewczy-
ka, usłyszeliśmy o historii tego miejsca 
oraz o cudownym obrazie Matki Bożej 
Staroskrzyńskiej. Przed tym obrazem, 
zwanym też obrazem Matki Bożej Pięk-
nej Miłości, uczestniczyliśmy w nabo-
żeństwie różańcowym, prosząc o łaski 
potrzebne dla Stowarzyszenia. Już indy-
widualnie każdy przeszedł Polską Drogą 
Krzyżową, znajdującą się na placu ko-
ścielnym, a połączoną z najważniejszy-
mi wydarzeniami z historii Polski.

Następnie udaliśmy się do Sank-
tuarium Świętej Rodziny w Stu-
dziannie. Przed Cudownym Obra-
zem Świętej Rodziny z Nazaretu 
uczestniczyliśmy we Mszy św. spra-
wowanej przez ks. Marcina w inten-
cji rodzin Stowarzyszenia. Kazanie 
wygłosił ks. Jerzy Cedrowski COr., 
który przypominał, że najważniej-
szą powinnością płynącą z obowiąz-
ków rodziny jest zainteresowanie 
się sobą nawzajem.

Po Mszy św. był czas na osobistą 
modlitwę i posiłek oraz wspólną Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego.

1 października zakończyliśmy na-
sze pielgrzymowanie w Roku Miło-
sierdzia w Sanktuarium Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Różańca 
Świętego w  Wysokim Kole.

Razem z członkami Kół Żywego 

Różańca tego dnia uczestniczyliśmy 
w  IX Pielgrzymce Rodziny Różańcowej 
Diecezji Radomskiej, która odbyła się 
pod hasłem Polsko, odmawiaj gorliwie 
Różaniec.

Wspólna modlitwa rozpoczęła się 
od odśpiewania Godzinek ku czci Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Następnie ks. kan. Szymon 
Mucha, kustosz sanktuarium, przywi-
tał pięciotysięczny tłum pielgrzymów 
z  ponad 130 parafii diecezji radomskiej. 
Konferencję formacyjną, którą, wygłosił 
ks.  prał. Edward Poniewierski, poprze-
dziła modlitwa różańcowa i adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Mszy św. 
przewodniczył biskup radomski Hen-
ryk Tomasik. W homilii usłyszeliśmy, 
że w tych trudnych czasach potrzebna 
nam jest nadzwyczajna moc, taka jaką 
otrzymali Apostołowie w wieczerniku. 
Potrzebna nam jest obecność Matki 
Najświętszej. Biskup Henryk poprosił 
wszystkich pielgrzymów o podjęcie kru-
cjaty modlitewnej na rzecz obrony życia 
każdego człowieka. Po Eucharystii od-
był się koncert pieśni Maryjnych w wy-
konaniu zespołu ludowego z Opoczna. 
Pielgrzymka zakończyła się odmówie-
niem Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Podczas pielgrzymowania wysłucha-
liśmy w autokarze dwóch konferencji. 
Ks. Andrzej Tuszyński – założyciel i pre-
zes Stowarzyszenia Centrum Młodzieży 
„Arka” w Radomiu przybliżył nam dzia-
łalność „Arki”, której misją jest szeroko 
rozumiana działalność edukacyjna, 
wychowawcza, profilaktyczna, kultural-
no-oświatowa i charytatywna, głównie 
na rzecz dzieci i młodzieży, ale również 
społeczności lokalnej. Siostra Roberta 
ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia opowiedziała natomiast 
o charyzmacie swojego zgromadzenia, 
którego szczególnym zadaniem jest po-
maganie dziewczętom i kobietom nie-
przystosowanym społecznie, dzieciom 
i wszystkim potrzebującym moralne-
go wsparcia. Mówiła także o posłudze 
sióstr, które m.in. prowadzą w Radomiu 
przedszkole i czuwają przy Oknie Ży-
cia. Ponadto przedstawiła życie i misję 
św.  Siostry Faustyny – Apostołki Bożego 
Miłosierdzia. 

Tegoroczne pielgrzymowanie pomo-
gło nam w doświadczeniu miłosiernej 
miłości Boga do każdego człowieka oraz 
umocniło do osobistego świadectwa 
życia wypełnionego chrześcijańskim 
miłosierdziem wobec bliźnich, do „bycia 
miłosiernymi jak Ojciec”.

Opracowali: ks. Marcin Rogala, Wie-
sława Michałowska, Lucjan Dryk
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Jesienna Chryzantema 
po raz 42.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku serdecznie 
zaprasza do udziału w  42. finałowej gali Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”.
Uroczystość odbędzie się 26 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w płockim Domu Darmstadt.

Na konkurs skierowany do młodych poetów wpłynęło
 ok. 400 prac zainspirowanych myślą patriotyczną i religijną.

Celem konkursu jest promocja twórczości młodych poetów przez 
zaprezentowanie szerszej publiczności ich twórczości. „Jesienna 

Chryzantema” ma również na celu rozwiązywanie problemu  
fachowej  oceny twórczości młodych ludzi 

zajmujących się poezją. Patronami medialnymi konkursu są 
„Gość Niedzielny” i Tygodnik „Niedziela”.
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Radość płynie 
z Nadziei 

16 października już po raz ósmy, w dziewiątą rocznicę śmierci kard. ignacego Jeża, w 
Filharmonii koszalińskiej odbyła się uroczystość „radość płynie z nadziei”, w trakcie której 
wręczono nagrody im. kard. nom. ignacego Jeża. nagroda została ustanowiona przez bp. 
edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, oddział katolickiego 
stowarzyszenia „civitas christiana” i caritas Polską. Jest przyznawana raz w roku, a otrzymać 
ją mogą osoby fizyczne lub instytucje za działalność społeczno-kulturalną lub charytatywną.

Członek Szwedzko-Polskiej Platformy 
zrównoważonej energetyki, sekretarz zarządu 
Oddziału katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w koszalinie.

Aleksandra 
Urszula 
Kołodziej

Celem nagrody jest promowa-
nie i inspirowanie działalno-
ści oraz twórczości krzewią-

cej ideały i postawy będące świa-
dectwem uniwersalnych wartości 
chrześcijańskich oraz upamiętnie-
nie działalności ks. kard. nom. Igna-
cego Jeża – odznaczonego Krzyżem 
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, 
Kawalera Orderu Uśmiechu, lau-
reata nagród Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana” (Na-
groda im. Włodzimierza Pietrzaka 
i Nagrody im. ks. dr. Bolesława Do-
mańskiego), organizatora wizyty 
Jana Pawła II w Koszalinie, inicjato-
ra odzyskania dla Kościoła terenów 
Góry Chełmskiej oraz przywrócenia 
im dawnego znaczenia miejsca od-
pustowego i pielgrzymkowego (Góra 
Chełmska figuruje jako miejsce 
pątnicze na najstarszej mapie dróg 
chrześcijańskiej Europy, tzw. Mapie 
drogi do Rzymu z 1500 r.). 

W tym roku nagrodę, którą sta-
nowi statuetka z brązu z podo-
bizną kardynała – dzieło artysty 

Romualda Wiszniewskiego – kapi-
tuła w   składzie: kanclerz nagrody 
– bp  Edward Dajczak – ordynariusz 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
ks. dyr. Tomasz Roda – Caritas Die-
cezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 

ks. dyr. Łukasz 
Gąsiorowski – 
Kuria Biskupia 
K o s z a l i ń s k o -
-Ko ł o b r z e s k a , 
sekretarz kapi-
tuły – Ryszard 
Pilich, Katolic-
kie Stowarzy-
szenie „Civitas 
C h r i s t i a n a ” , 
przyznała:

• Katolickiej 
Szkole Podsta-
wowej i Gim-
nazjum im. św. 

Jana Pawła II z Koszalina – za wiel-
ki wkład w kształtowanie modelu 
szkoły katolickiej w Polsce, osią-
gnięcia w pracy pedagogicznej i dy-
daktycznej,

• Alicji Kuczkowskiej z Wałcza – 
za umiejętne łączenie wrażliwości 
społecznej z osobistym zaangażo-
waniem w organizacje Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w Wałczu,

• Zofii Langowskiej z Czaplinka 
– za trud zaangażowania i wytrwa-
łość w pracy z dziećmi i młodzieżą, 
przywrócenie do życia zabytków 
Pomorza Środkowego oraz pomoc 
osobom potrzebującym.

Statuetki wręczali: bp Paweł Cie-
ślik, Ryszard Pilich i ks. Tomasz 
Roda. Ze strony Stowarzyszenia 
laureatom pogratulował Zbigniew 
Połoniewicz, sekretarz generalny zd

j. 
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Katolickiego Stowarzyszenia „Civi-
tas Christiana”, życząc uczestnikom 
uroczystości osiągnięć w działalno-
ści społecznej inspirowanej ideami 
i  wartościami chrześcijańskimi.

W imieniu Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej nagrodę odebrał ks. Ka-
zimierz Bednarski, który w swoim 
wystąpieniu przypomniał historię 
budowy kościoła i szkoły, zaanga-
żowanie w to dzieło kard. Ignacego 
Jeża, wówczas pierwszego biskupa 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Wspominał również o swojej peda-
gogicznej pracy, którą podjął zanim 
przyjął święcenia kapłańskie. 

Szkoła im. Jana Pawła II w Kosza-
linie jest jedną z pierwszych katolic-
kich szkół, jakie powstały na skutek 
przemian społeczno-politycznych w 
1989 r. Obecnie w jej murach uczy 
się ok. 200 uczniów. Założycielem 
szkoły jest obecny proboszcz para-
fii Ducha Świętego, ks. Kazimierz 
Bednarski, który za cel przyjął so-
bie edukację dzieci i   młodzieży 
zgodną z wartościami chrześcijań-
skimi, kształtującą postawy silne 
światopoglądowo, mocno osadzo-
ne w rodzinie. Szkoła przywiązuje 
dużą wagę do nawiązywania dobrej 
i partnerskiej współpracy z rodzi-
ną swoich uczniów. Jest świadoma 
słów papieża Polaka: „Samo bycie 
członkiem wspólnoty nie jest jesz-
cze uczestnictwem w tej wspólno-
cie. Dopiero dzięki dążeniu wraz z 
innymi do osiągnięcia dobra wspól-
nego osoba może ujawnić się i  zak-
tualizować jako podmiot”. Maksy-
mą szkoły, od prawie 20 lat, czyli 
od momentu założenia, jest: Bóg, 
Honor, Ojczyzna. Warto też wspo-
mnieć, że ks. Kazimierz Bednarski 
w progach kościoła Świętego Ducha 
podejmował Jana Pawła II. Nic więc 
dziwnego, że osoba patrona szkoły – 
św.  Jana Pawła II – stanowi inspira-
cję dla nauczycieli do kształtowania 

wzorców patriotyzmu i katolicyzmu 
w trudnych czasach zaniku war-
tości chrześcijańskich i społecznej 
anomii.

Laudację na rzecz Zofii Langow-
skiej wygłosił ks. dyr. Wiesław 
Psionka. Przypomniał, że Pani Zofia 
jest znana jako ta, która „remontuje 
pałace i oddaje je młodzieży”, gdyż 
zainicjowała odbudowanie dwóch 
zespołów pałacowych – w Trzcińcu 
k. Czaplinka i w Rzepczynie k. Świ-

dwina – i nie zamierza na 
tym poprzestać. W planach 
ma już odnowę trzeciego 
pałacu. Zofia Langowska 
przez wiele lat pracowała 
jako nauczycielka, a później 
jako bibliotekarka, była też 
kuratorem sądowym dla 
młodzieży z rodzin pato-
logicznych, współpracuje 
z salezjanami, dla których 
praca z młodzieżą jest cha-

ryzmatem. Jej 
dom stał za-
wsze otworem 
dla trudnej 
młodzieży.

Starosta wa-
łecki Bogdan 
Wa n k i ew i c z 
wygłosił z ko-
lei laudację 
na rzecz Alicji 
Kuczkowskiej, 
która również 
przez wiele lat 
była nauczy-
cielką, a swoje 
życie poświę-

ciła dzieciom i wspólnocie wałec-
kiej. Obecnie pełni funkcję prezesa 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
i od 18 lat organizuje Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w Wałczu.

W trakcie uroczystości wręczo-
no również stypendia dla zdolnej 
młodzieży ze środowisk wiejskich. 
Zwieńczeniem uroczystości był kon-
cert zespołu „Dzień dobry”.
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Stowarzyszeni e w Obiektywie

Dni skupienia 
w  Świętej Lipce

8 i 9 października u stóp 
świętolipskiej Matki Jedno-
ści Chrześcijan zgromadziła 
się wspólnota „Civitas Chri-
stiana” z Warmii, Mazur i Po-
wiśla. Podczas jesiennych dni 
skupienia członkowie Stowa-
rzyszenia formowali się w ta-
jemnicy Bożego Miłosierdzia 
i odnowili swoje przyrzecze-
nia chrzcielne, wyrażając 
wdzięczność za dar chrztu 
świętego i wiary.

Dzień Papieski w Lublinie

8 października w Lublinie 
odbył się pokaz filmu: Nasz 
profesor papieżem oraz spo-
tkanie z reżyserem Grzego-
rzem Linkowskim. W auli 
KUL można było poznać ku-
lisy powstawania filmu oraz 
podzielić się wrażeniami po 
obejrzeniu go. Spotkanie zo-
stało zorganizowane wspól-
nie z Fundacją Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia w ramach XVI 
Dnia Papieskiego.

Kardynał Stefan 
Wyszyński o rodzinie

8 października w  Rychwale 
odbył się wykład poświęco-
ny nauczaniu patrona Sto-
warzyszenia – kard. Stefa-
na Wyszyńskiego o rodzinie. 
Z   zagadnieniem zapoznał 
zebranych ks. dr Franciszek 
Jabłoński z Gniezna. Spotka-
nie było okazją do wręczenia 
srebrnej Honorowej Odznaki 
Stowarzyszenia ks. Markowi 
Molewskiemu – proboszczo-
wi rychwalskiej parafii i opie-
kunowi miejscowego oddziału 
„Civitas Christiana”.
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Śladami Zofii Kossak

17 września członkowie oraz 
sympatycy oddziału w Opo-
lu, Katowicach i Tychach wy-
ruszyli śladami pisarki Zofii 
Kossak. To początek projektu 
realizowanego przez Oddział 
Okręgowy w Opolu: Zofia 
Kossak – strażniczka chrześci-
jańskiego dziedzictwa.

Sztandar poświęcony

4 września w Bazylice Ar-
chikatedralnej w Szczecinie 
została odprawiona uroczy-
sta Msza św., której przewod-
niczył JE Abp Andrzej Dzię-
ga. W czasie uroczystości 
– po symbolicznym przybi-
ciu „gwoździ” – Arcybiskup 
dokonał aktu poświęcenia 
sztandaru Katolickiego Sto-
warzyszenia „Civitas Chri-
stiana” Oddziału Okręgowe-
go w Szczecinie.

Stowarzyszeni e w Obiektywie

Św. Faustyna i Boże 
Miłosierdzie

22 września w sądeckim ,,Civi-
tas Christiana’’ gościł  ks. prof. 
Andrzej Witko, autor  książki  
Święta Faustyna i Boże Miłosier-
dzie. Miał on możliwość zgłę-
bić  tajne akta z procesu kano-
nizacyjnego.  Spotkanie było 
poświęcone św. Faustynie Ko-
walskiej i fenomenowi Bożego 
Miłosierdzia.



n r  1 1 /  l i s t o P a D  2 0 1 6T e M A T  N U M e r U16 /  c i v i t a s  c h r i s t i a n a

Słuchaj Izraelu, czyli biblijna 
koncepcja wychowania

Od dziecka jak ojciec go wychowałem i prowadziłem od łona matki (hi 31,18).

Prof. Anna 
Kuśmirek

Biblista, specjalizuje się w teologii starego 
testamentu, profesor Uksw, przewodniczka 
pielgrzymek do miejsc świętych.

Wychowanie jest długim 
procesem formacji, któ-
ry rozpoczyna się już we 

wczesnych latach dzieciństwa i obej-
muje różne dziedziny życia człowie-
ka. W przytoczonym cytacie z Księgi 
Hioba jest mowa o tym, że sam Bóg 
bierze udział w tym procesie tak, jak 
to zwykli czynić matka i ojciec. To 
On poucza, a tym samym wychowu-
je i prowadzi wybrany przez siebie 
naród, z którym się związał przy-
mierzem.

Cechą biblijnej koncepcji wycho-
wania jest to, że jest ona ściśle za-
korzeniona w religijnym poglądzie 
na świat. Zawiera ona Boże i ludzkie 

wskazówki dotyczące wychowania 
zarówno człowieka, jak i narodu, 
przedstawiając realizację procesu 
wychowawczego w historii konkret-
nych ludzi i narodów. 

Autorzy biblijni, chcąc ukazać 
szczególną więź, jaka istnieje mię-
dzy Bogiem a człowiekiem, sięgali 
właśnie do obrazu ojca i syna:

 
Uznaj w sercu, że jak wychowuje 

człowiek swego syna, 
tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie 

(Pwt 8,5). 

W starożytnym Izraelu głównym 
środowiskiem przekazującym war-

tości była rodzina, a prototypem i 
wzorcem wychowania stało się wy-
chowanie przez Pana. W odniesie-
niu do Izraela celem wychowania 
było poznanie Boga i sprowadzało 
się do spełnienia słów: 

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym 
Bogiem – Panem jedynym. Będziesz 
miłował Pana, Boga twojego, z całego 
swego serca, z całej duszy swojej, ze 
wszystkich swych sił 

(Pwt 6,4-5). 

Chodziło o poznanie Boga, Jego 
dzieł w historii narodu, rodziny i 
jednostek, poznanie Jego Prawa, na-

Pow
rót syna m

arnotraw
nego  Italian (neopolitan)/fot. spesalvi.pl
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uki oraz o danie odpowiedzi na Bożą 
inicjatywę. Wychowawcza rola Pana 
wobec człowieka rozpoczyna się już 
od momentu stworzenia, kiedy to 
nakazuje On człowiekowi, aby pano-
wał nad całym stworzeniem. Kolej-
nym etapem jest wybranie i poucze-
nie konkretnych osób, takich jak: 
patriarchowie, sędziowie, prorocy i 
mędrcy, a także królowie. Specyfiką 
biblijnego spojrzenia jest to, że Bóg 
działa jak wychowawca w stosunku 
do Ludu Wybranego, poczynając od 
jego powołania, przez kolejne etapy 
historii zbawienia. 

Od momentu stworzenia Bóg 
wchodzi z człowiekiem w dialog, 
który jest kontynuowany przez 
ustanowienie przymierza. Lud Boży 
musi żyć w granicach wyznaczo-
nych przez przymierze, co pozwala 
mu trwać w jedności ze swoim Bo-
giem, Jahwe. Trwanie w przymierzu 
oznacza życie; zerwanie go sprowa-
dza zagładę i śmierć. Księga Prawa 
ma towarzyszyć ludowi w wędrów-
ce przez historię; w niej zostały 
nakreślone granice przymierza. 
Wychowanie to urzeczywistnia się 
w aktywności Boga jako Prawodaw-
cy, Przewodnika, Sędziego, Władcy, 
Nauczyciela, a przede wszystkim 
właśnie jako Ojca. Nauczanie wiary 
było bowiem podstawowym zada-
niem wychowania w rodzinie, które 
miało promieniować na cały naród. 

Biblia wielokrotnie mówi o tym, 
że ojciec powinien wychowywać 
swego syna w karności, ponieważ 
w dalszej perspektywie okaże się to 
korzyścią dla syna i zwiększy powa-
żanie ojca w oczach innych: 

Tylko się strzeż bardzo i pilnuj sie-
bie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, 
które widziały twe oczy: by z twego 
serca nie uszły po wszystkie dni twego 
życia, ale ucz ich swych synów i wnu-
ków (Pwt 4,9). 

Prawo to poleca stosowanie ro-
dzicielskiej dyscypliny od najmłod-
szych lat dziecka, aby żaden syn 
nie stał się krnąbrny i nieposłusz-
ny. Charakter nauczania wyrażają 
terminy używane w języku hebraj-
skim, to jest rdzeń j-s-r, który ma 
znaczenie „karać”, „napominać” 
oraz pochodzący od niego rzeczow-
nik mūsār – „karanie”, „karcenie”, 
„napominanie” (np. Prz 1,8; 5,23 
oraz Jr 5,3; Oz 5,2). 

Głównym celem nauczania reli-
gijnego było poznanie przykazań 
Bożych oraz umiejętność stosowa-
nia ich w życiu. Prowadziło to do 
kazuistyki, zawierającej postępowa-
nie zgodne z przykazaniami, dobre 
czyny, znajomość praktycznych rad, 
jak odnosić się do Boga i do dru-
giego człowieka, jak być mądrym, 
roztropnym, zaradnym, dzielnym. 
Ta praktyczna mądrość, choć miała 
wspólne cechy z mądrością pozabi-
blijną, w Izraelu była zawsze odno-
szona do Boga jako Źródła wszelkiej 
mądrości. Wyznaczała ogólne nor-
my dotyczące dobra i zła, np. nie 
kradnij, nie zabijaj, ale dotykała tak-
że konkretnych problemów, np. jak 
zachować się, zasiadając z możnym 
przy stole (Prz 23,1–3.6–8). 

I choć kulturowy obraz ojca, uka-
zany w Biblii, jest surowy, budzący 
poczucie dystansu i szacunku, to 
jednak fundamentem Bożego wy-
chowania jest miłość i dialog z czło-
wiekiem, tak jak to ma miejsce w ro-
dzinie. Ten proces wychowania ma 
prowadzić do mądrości, rozumianej 
jako wierność Bogu żywemu. A było 
to możliwe wtedy, gdy Lud Wybrany 
postępował właściwie: 

Strzeż więc nakazów Pana, Boga 
twego, chodząc Jego drogami, by żyć w 
bojaźni przed Nim (Pwt 8,6). 

Wierność Bogu ma się przejawiać 
przede wszystkim w poddaniu się 
woli Bożej, a co za tym idzie w po-
znaniu i realizowaniu planu Bożego, 
który Stwórca ma wobec swojego 
stworzenia. Jednak nie zawsze Izra-
el przyjmował właściwą postawę,  
lecz odwracał się od Boga, o czym 
przypomina prorok Izajasz w sło-
wach Pana skierowanych do ludu: 

Wykarmiłem i wychowałem synów,
lecz oni wystąpili przeciw Mnie.
Wół rozpoznaje swego pana
i osioł żłób swego właściciela,
Izrael na niczym się nie zna,
lud mój niczego nie rozumie 
(Iz 1,2-3).

Podobnie jak w innych fragmen-
tach Pisma Świętego, to Bóg jako 
pierwszy podejmuje inicjatywę, 
troszczy się o Izraela, wychowuje 
go, jednak on nic nie rozumie. Pan 
wyznacza mu karę, jednak tak jak 
dobry wychowca nie opuszcza czło-
wieka, ale jest przy nim, towarzy-

szy mu i wskazuje drogę. Odnawia 
więź z nim, podtrzymując nadzieję 
na spełnienie obietnic, prowadząc i 
pouczając. Na koniec posyła do ludu 
swego Syna, który kontynuuje misję 
Ojca, także jeśli chodzi o wychowa-
nie. 

O wychowaniu w tradycji żydow-
skiej wspomina też św. Paweł, który 
wyjaśniając historiozbawczą funk-
cję Prawa, mówi, że tym sposobem 
Prawo stało się dla nas wychowaw-
cą (Ga 3,24a). Pojawia się tu ważny 
termin paidagōgos, który może być 
tłumaczony jako „wychowawca”. 
Należy jednak podkreślić, że nie od-
powiada on współczesnemu rozu-
mieniu, lecz łączy się nierozerwal-
nie z procesem nauczania przez 
Boga, który prowadzi do wzrastania 
w wierności Bogu, zarówno jednost-
ki, jak i wspólnoty.

Jednak w przesłaniu Nowego Te-
stamentu to Jezus Chrystus obja-
wia Boga i to On jest jedynym Na-
uczycielem i Mistrzem (Mt 23,8.10). 
To On przekazuje swoim uczniom 
różne wskazania za pomocą słów i 
czynów, chroni ich przed krzywdą i 
troszczy się o ich potrzeby. Ucznio-
wie ze swej strony przyjmują rolę 
wiernych wyznawców, a pełniąc ją, 
wykonują prace związane z usługi-
waniem swemu Mistrzowi i utrwa-
lają Jego nauczanie.

Jak w Starym Testamencie Bóg Oj-
ciec był ukazywany jako prototyp i 
wzór wychowawcy, tak w Nowym 
Testamencie Jezus staje się wzorem 
dla wychowawców ludzkich, np. 
ojcowie mają wychowywać swo-
je dzieci przy pomocy karności i 
napomnienia Pańskiego (Ef 6,4). A 
po odejściu Jezusa Chrystusa Jego 
dzieło wychowawcze kontynuuje 
Duch Święty, którego Ojciec posłał 
w imieniu Chrystusa i który naucza 
i przypomina wszystko, co Jezus do 
nich powiedział (J 14,26). Duch pro-
wadzi uczniów do całej prawdy i 
przekonuje świat (J 16,7–14). 

Główne przesłanie Jezusa Chry-
stusa streszcza przykazanie miłości 
Boga, bliźniego i siebie samego. To 
miłość stanowi podstawę biblijnego 
modelu wychowania, który jest na-
dal nie tylko aktualny, ale też sku-
teczny. Niestety, we współczesnym 
świecie często odchodzi się od tych 
fundalemtalnych prawd opartych 
na religii i moralności.
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Dom jako wartość
na ogólne pytanie, czym są wartości, można podjąć próbę odpowiedzi, wskazując na kon-
kretną wartość, która jest bliska człowiekowi tak w wymiarze moralnym, jak i praktycznym. 
taką wartością jest dom. Próbując rozpoznać, na czym polega wartość domu, zarazem moż-

na podjąć próbę lepszego zrozumienia, czym są wartości. 

wykładowca katolickiego Uniwersytetu lubelskie-
go, filozof, kierownik katedry teorii religii i alterna-
tywnych ruchów religijnych, wydział Filozofii kUl, 
instytut kulturoznawstwa.

Prof.
Marek Rembierz

Fo
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W etycznej analizie miejsc 
fundamentalnych ludzkiej 
egzystencji, określających 

człowieczy świat wartości, szczególną 
uwagę zwraca się na obszar i etos domu 
rodzinnego. Dom nabiera właściwych 
sobie cech dopiero, gdy – jak zauważa 
Hannah Arendt – „potrafi się oprzeć 
zachłannemu procesowi życia zamiesz-
kujących ów dom ludzi i w ten sposób 
przetrwać ich istnienie”. Konieczna 
jest więc taka organizacja duchowej 
substancji domu rodzinnego, aby prze-
trwał on życie i śmierć kolejnych poko-
leń domowników. Dom obdarza pierw-
szym rozpoznaniem świata. Poprzez 
dom rozpoznaje się świat i w ten świat, 
ufundowany na doświadczeniu domu, 
wyrusza dojrzały człowiek. W domu 
– stwierdza Józef Tischner – „człowiek 
rozpoznaje główne tajemnice rzeczy 
– okna, drzwi, [...], stołu – cieszy się i 
cierpi”. Bez doświadczenia domu roz-
poznanie świata jest dalece niepełne.

We współczesnej kulturze doko-
nuje się zanik instytucji domu, gdyż 
„zachłanny proces życia” konsumuje 
dom. Występuje zjawisko „kulturowej 
bezdomności”. Albert Schweitzer w 
pracy Czynniki hamujące rozwój kultury 
wskazuje – już w połowie XX w. – na 

przejawy „kulturowej bezdomności”: 
„Wolność duchowa i materialna są ze 
sobą związane. Kultura wymaga ist-
nienia ludzi wolnych. Współczesnego 
człowieka cechuje jednak ograniczenie 
wolności i osłabienie zdolności myślo-
wej. Brak wolności potęgują ogromne 
aglomeracje miejskie, odrywające lu-
dzi od żywiącej ich ziemi, od własnego 
domu i od natury”. Utrata własnej zie-
mi i własnego domu skutkuje „nienor-
malnym życiem”. Radykalna zmiana 
stylu życia (symbolizowana m.in. przez 
„miasta-sypialnie”) odrywa człowieka 
od tradycyjnego „istnienia-w-domu”. 

W przejmującym eseju Poród, śmierć 
i dom Guido Ceronetti stawia aktual-
ne pytanie: „Czy jeszcze mieszka się w 
domu?”. I odpowiada: „Dom przestał 
być siedzibą mieszkalną, od kiedy nie 
ma w nim miejsca na dwa najważniej-
sze w istnieniu ludzkim zjawiska: na 
narodziny i śmierć”. Siedzibę człowieka 
wraz z właściwą jej prywatnością (in-
tymnością) przesunięto w obszar szpi-
tala i „ustanowiono w pośpiechu sa-
kralność szpitala”. A przestrzeń szpita-
la przypomina przecież wynajęty pokój 
hotelowy lub schronisko. „Przyjście na 
świat” i „zejście ze świata” wypchnięto 
poza obszar domu, a związaną z do-

mem sferę sakralną w zredukowanej 
formie przeniesiono do szpitala. 

W sztuce Tango Sławomir Mrożek 
ukazuje świat, w którego duchowej 
i  fizycznej przestrzeni nie ma miejsca 
dla domu. Nikt nie respektuje tu gra-
nic stanowiących o obszarze domu. Jak 
więc dokonać powtórnego wyznacze-
nia przestrzeni domu? Zdesperowany 
bohater sztuki Artur – upominając 
się o  dom – woła: „W jakie życie mam 
wejść? Ja muszę najpierw je stworzyć, 
żebym miał w co wejść”. W egzysten-
cjalnym chaosie, w którym rozgrywa 
się akcja Tanga, nie ma okien i nie ma 
widoku z okna domu, które formuje 
spojrzenie człowieka na świat. Są tyl-
ko drzwi, ale są to takie drzwi, które 
się jedynie zamykają. Ludzie zamy-
kają się, aby coś ukryć i zataić. To są 
mieszkańcy kryjówek, gnieżdżący się 
za drzwiami. Zamykane drzwi służą do 
panowania nad innymi. Artur, gdy zdo-
bywa władzę nad współmieszkańcami, 
nakazuje służącemu: „Edek! Zamknij 
drzwi”. I   wydaje komendę: „Pilnuj, 
żeby nikt nie wyszedł!”. Gdy wytworzy 
taką więzienną sytuację, perswaduje 
pozostałym: „A teraz znajdziemy ideę” 
– ideę mającą pozornie stanowić o war-
tości życia i pozornie restytuującą dom 
rodzinny. 

W Tangu sprzęty domowe zatraciły 
swój sens. Nie można odnaleźć znamion 
domowego ładu. W   didaskaliach 
Mrożek zwraca uwagę czytelnika na 
całkowity brak porządku: „sprzęty 
ustawione jakby tuż przed albo tuż po 
przeprowadzce”. Stół w jadalni to część 
szulerni. Artur, bijąc pięścią w   stół, 
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krzyczy: „W tym domu panuje bez-
wład, entropia i anarchia!  Kiedy umarł 
dziadek? Dziesięć lat temu. I nikt nie 
pomyślał, żeby usunąć katafalk! Do-
brze żeście usunęli chociaż dziadka!”. 
Przesuwany katafalk, jako monstrual-
ny mebel, występuje w absurdalnych 
sytuacjach. Uderzanie pięścią w stół 
wskazuje na zanik wartości, do których 
stół powinien odsyłać. Stół przestał być 
miejscem spotkania, gdyż unicestwio-
no możliwość spotkań przy rodzinnym 
stole. Artur nie wie, że stół należy do 
całości domostwa: swym dopomina-
niem się o wartość domu doprowadza 
jedynie do krańcowej dekonstrukcji 
resztki domu. Uderzając w stół, Artur 
czyni z   niego kawałek rezonującego 
materiału, wydającego wzmożony huk. 

Jakiś niewyraźny pogłos pojęcia 
domu zdaje się docierać, na końcu sztu-
ki, w sytuacji krańcowej. Stomil krzy-
czy do Edka, gdy ten zabił jego syna 
Artura: „Milcz, kanalio, i opuść ten 
dom”. Jednak ten krzyk nie przywra-
ca istnienia domu i związanych z nim 
wartości. Krzyk jest pozbawionym tre-
ści (pustym) aktem ekspresji i stanowi 
wyraz całkowitej bezradności w sytu-
acji „kulturowej bezdomności”. 

Świat przedstawiony w Tangu i spo-
strzeżenia Alberta Schweitzera skłania-
ją, aby – w dalszym ciągu prowadzonej 
tu refleksji – skupić uwagę na swo-
istych wartościach domu.

Chociaż uznaje się, że dom rodzinny 
opiera się „zachłannemu procesowi ży-
cia zamieszkujących go ludzi” i potrafi 
„przetrwać ich istnienie” (jak ujęła to 
Hannah Arendt), to we współczesnej 
cywilizacji trudno urzeczywistnić du-
chową treść domu rodzinnego, który 
przetrwa życie i śmierć kolejnych poko-
leń domowników, współkształtując za-
razem ich moralne walory. Występuje 
bowiem zjawisko „kulturowej bezdom-
ności”, gdy „zachłanny proces życia” 
konsumuje dom i niszczy jego swoistą 
wewnętrzną strukturę wartości. 

Jednomyślne wezwanie do filozoficz-
nej refleksji nad domem rodzinnym 
pochodzi od różniących się światopo-
glądami uczestników debaty nad du-
chową i moralną kondycją człowieka. 

Tadeusz Kotarbiński – wybitny 
przedstawiciel etyki niezależnej, nieza-
leżnej także od religijnych „wmówień” 
– przestrzega (już w 1970 r.): „Potrzeb-
na jest generalna poprawa obyczajów, 
zatrutych nieuczciwością, cynizmem, 
sobkowstwem. Trudno się pogodzić 
z   powszechnością rozwodów, urazów 
dzieci pozbawionych zgodnej opieki 

rodzicielskiej”. W Kotarbińskiego Me-
dytacjach o życiu godziwym etosu domu 
rodzinnego dotyczą dwie ważne me-
dytacje: Wzorzec miłości matczynej oraz 
Trud i posłannictwo rodziców. Są to bo-
wiem, wedle przekonań etycznych Ko-
tarbińskiego, jedne z najistotniejszych 
spraw sumienia i oczywistości serca. 
Rozpatrując walory życia rodzinnego, 
Kotarbiński apeluje: „I niechaj społe-
czeństwo dopomaga w pielęgnowaniu 
domów rodzinnych, niczym nie zastą-
pionych ognisk uczuć jak najlepszych. 
Niełatwe jest wychowanie, jeżeli obo-
je rodzice muszą opuszczać dom dla 
uprawiania zawodu, pozostawiając 
dzieci bez ochrony przed złym towa-
rzystwem. Trzeba ułatwić rodzicom 
ich dostojny trud, trudny w najgłęb-
szej swej istocie. Bo wychowanie jest 
funkcją bardzo trudną, a wychowanie 
dzieci własnych stwarza komplikacje 
swoiste”.

Rozważania nad fenomenem domu 
rodzinnego podejmował zwierzch-
nik Kościoła katolickiego, a zarazem 
wytrawny etyk – Jan Paweł II. Na spo-
tkaniu z wykładowcami i studentami 
uczelni rzymskich (1995) kontynuował 
medytację o etosie domu rodzinnego: 
„Misterium domu. Dom rodzinny to 
miejsce troski rodziców o dzieci, troski 
o każdą »zabłąkaną owieczkę«. Troski 
jedynej i niepowtarzalnej. Dom rodzin-
ny jest świadkiem wielu łez matczy-
nych, ale również szczególnej radości. 
Pomyślmy o domu. Dom rodzinny ma 
dla każdego z nas znaczenie jedyne. 
Dom rodzinny jest wielkim dobrem 
człowieka! Pragnę, ażebyście zasta-
nowili się nad tą rzeczywistością, aby 
odtworzyć w swoim sercu obraz domu 
rodzinnego”.

Mimo zdecydowanej różnicy świato-
poglądowej (w kwestii zasadności prze-
konań religijnych) widoczna jest zgod-
ność poglądów Kotarbińskiego i Jana 
Pawła II co do konieczności pogłębio-
nej analizy i efektywnego kształtowa-
nia etosu i wartości domu rodzinnego. 

Wezwanie, aby „odtworzyć w sercu 
obraz domu rodzinnego”, jest bliskie 
wielu etycznie wrażliwym myślicielom 
i artystom. 

Obraz domu rodzinnego jako mo-
ralnie uporządkowanej przestrzeni 
życia odtwarza Jan Szczepański w Ko-
rzeniami wrosłem w ziemię. Dobitnie 
pisze o ładzie moralnym określającym 
funkcjonowanie domu i jego trwałość: 
„Istnienie człowieka było uporządko-
wane według urządzenia domu. Każda 
czynność, każda rzecz miała tu swoje 

miejsce, dokonywała się w wyznaczo-
nym czasie. [...] Doskonałość gospodar-
stwa zależała od doskonałości domu. 
Dom musiał więc być doskonały. Dzieci 
musiały dorastać do jego doskonałości. 
Dom zapewniał nie tylko ciągłość poko-
leń, ale także ich jakość”. Istotny jest tu 
– trafnie położony – akcent na kwestię 
jakości i doskonałości życia, kształtu-
jących się dzięki „istnieniu w domu” 
i  jego wymaganiom stawianym uczest-
nikom życia domowego. 

Artystycznymi doświadczeniami, 
uzyskanymi dzięki sztuce rekonstru-
ującej duchowo i emocjonalnie bliskie 
nam miejsce domu rodzinnego, dzieli 
się rosyjski reżyser i mistrz „kina ży-
cia duchowego” – Andrzej Tarkowski. 
Dla potrzeb filmu Zwierciadło pieczo-
łowicie zrekonstruowano zniszczony 
przed 40   laty dom rodzinny Tarkow-
skiego. Reżyser wspomina, że na miej-
sce domu, gdzie ustawiono odtwa-
rzające go dekoracje, przywiózł swą 
matkę. Zobaczona przez nią filmowa 
rekonstrukcja rozbudziła w niej takie 
uczucia, jakie onegdaj budził stojący 
tam jej dom. Były to „uczucia, które 
zamierzaliśmy wyrazić w filmie” – 
stwierdza Tarkowski. Doświadczenie 
matki reżysera udzieliło się innym 
uczestnikom zdarzenia. Ekipa filmo-
wa traktowała zrekonstruowany dom 
jak ich rodzinną siedzibę: „Chcieliśmy 
zobaczyć to miejsce o różnych porach 
dnia, wczuć się w  jego atmosferę. Pra-
gnęliśmy doświadczyć uczuć, którymi 
żyli mieszkańcy domu, oglądając przed 
czterdziestu laty wschody i zachody 
słońca. Napełnialiśmy się nastrojem 
wspomnień”. Powrót w obszar bliskiej 
duchowo przestrzeni domu staje się 
przeżyciem święta i wspólnoty, gdyż 
zespala z sobą ludzi, którzy pragną po-
dobnych doznań. Dzięki sztuce można 
też uczestniczyć w powrocie do domu 
rodzinnego. 

Warto korzystać z tej szansy „powro-
tu do domu”, szansy odkrycia na nowo 
etosu i wartości zadomowienia, którą 
dają również filozofia i sztuka.

Przedstawiony tu w zarysie wgląd 
w   fenomen domu rodzinnego, jako 
szczególnie istotnej wartości w ludzkim 
życiu, pozawala zarazem przybliżyć się 
do rozpoznania tego, czym są wartości i 
czego wymagają one od człowieka, aby 
były należycie urzeczywistniane. Na py-
tanie, czym są wartości, każdy powinien 
podjąć próbę udzielenia samodzielnej 
odpowiedzi, rozpoznając własne do-
świadczenie wartości, także doświad-
czenie wartości domu rodzinnego. 
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 Ministerstwo edukacji narodowej ogłosiło, że jednym 
z priorytetów resortu będzie wychowanie do wartości. 
trudno zaprzeczyć, że wychowanie w szkole ma na celu 
rozwój osobowości ucznia, tak by przygotować go do 
życia w społeczeństwie i wspólnocie, w której funkcjonuje. 
a  wychowanie jest zawsze wychowaniem do jakichś wartości.

Wychowywać, łatwo 
powiedzieć

Celem wychowania jest dąże-
nie do utrwalenia określo-
nych postaw, zaszczepienie 

wartości uznawanych od dawien 
dawna za uniwersalne. Takich jak 
dobro, piękno, patriotyzm, przy-
jaźń czy szacunek dla innych ludzi. 
MEN w programie edukacyjnym 
położył silny nacisk na wycho-
wanie do życia w rodzinie, przez 
ukazywanie wartości rodziny w ży-
ciu osobistym człowieka, przekaz 
wartości i tradycji, wspólne świę-
towanie, spędzanie wolnego czasu, 
okazywanie wobec siebie szacun-
ku, stawianie wymagań wnoszenia 
własnego, pozytywnego wkładu 
w  życie swojej rodziny.

Niektóre pojęcia wplecione w za-
mierzenia wychowawcze wzbudzają 
jednak wątpliwości samych nauczy-
cieli. Bo szkoła szkołą, a życie życiem. 
Nauczanie patriotyzmu? Tak. Tylko 
jak? Młodzież przecież żyje w określo-
nym kontekście społecznym. Jej posta-
wy kształtuje także dom i otoczenie.

Czy np. demonstracje KOD „w obro-
nie demokracji”, przeciwko PiS to 
patriotyzm, czy polityczny sabotaż? 
A  podróże i skargi do Brukseli na pa-
raliż Trybunału Konstytucyjnego są 
postawą patriotyczną czy Targowicą? 
Interpretacje są różne. Jak to tłuma-
czyć? 

Chodzi także o nieostre dziś i poli-
tycznie zmanipulowane pojęcia, jak 

„patriotyzm” i „nacjonalizm” lub przy-
pisywany środowiskom narodowym 
„faszyzm”.

Jak mają tłumaczyć, że życie jest 
wartością – a tego chce MEN – skoro 
ubrane na czarno feministki zabierają 
swoje (też poubierane na czarno) cór-
ki w wieku szkolnym na marsze po-
pierające aborcję na życzenie? Ale na-
uczyciele mają problemy wewnątrz-
szkolne z samymi sobą, gdy grono 
pedagogiczne przychodzi w   czerni 
w   dniach protestów, szczycąc się 
tym, że udało się namówić do ubrania 
w  czarny strój swoje uczennice.

Zupełnym kuriozum był czarny 
protest nauczycielek z Zabrza, zatrud-
nionych w jednej ze szkół dla dzieci 
niepełnosprawnych umysłowo. Gdy 
Jarosław Kaczyński oświadczył, że 
dzieci z zespołem Downa powinny 
mieć prawo do życia, na znak prote-
stu przeciw ewentualnemu zakazo-
wi aborcji eugenicznych przyszły do 
szkoły w czarnych szatach i zrobiły 
sobie pamiątkowe zdjęcie, które „życz-
liwy” kolega wrzucił na facebooka. 

Polonistka, dziennikarka, publicystka „tygodnika 
solidarność”, katolickiego tygodnika „niedziela” i 
„Mojej rodziny”. współautorka varsavianistycznej 
książki Korzenie miasta. 

Alicja Dołowska

Fot. flickr.com
/julie-love
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Co te nauczycielki jeszcze robią w tej 
szkole specjalnej i jaki dają przykład? 
Obraziły przecież swoich wychowan-
ków.

jaK odwojować SzKoŁę?
Teraz PiS wraca do modelu szkoły, 

który odrzucono po 1989 r., kiedy to 
przyjęto za zasadę, że szkoła jest od 
tego, żeby wyłącznie uczyć, a wycho-
waniem powinni zająć się rodzice. 
Młodzież wyszła na tym jak Zabłocki 
na mydle, bo rodzicom jednocześnie 
zabrano czas. W okresie transforma-
cji ustrojowej i lawinowo narastające-
go bezrobocia na pierwszym miejscu 
znalazła się praca, zapewniająca byt 
rodzinie. Rodzic musiał być jak nigdy 
dotąd dyspozycyjny wobec wymagań 
pracodawcy, bo za bramą czekało na 
jego miejsce wielu chętnych. 

Ten brak czasu i uparcie lansowany 
model wychowania bezstresowego, 
związany z brakiem stawiania mło-
dym granic, zemścił się pedagogicz-
ną klapą. W szkole było coraz więcej 
agresji, dopalaczy i działań autode-
strukcyjnych młodych ludzi, którzy 
nie umieli poradzić sobie z rozsadza-
jącymi ich emocjami i osobistymi 
problemami. – Dziś mamy bardziej 
do czynienia z wychowaniem bez-
ideowym. Sami rodzice nie bardzo 
wiedzą, w co wierzą, co jest dla nich 
ważne, więc dzieci dryfują bez busoli. 
Na religii jedno, w szkole na lekcjach 
wychowawczych drugie, a w domu 
całkiem co innego, dzieci są zagubio-
ne – zauważa Anna Małecka-Puchat-
ka, pedagog i wicedyrektor jednej ze 
szkół w Bielsku-Białej. 

Zanikł dawny dystans między rodzi-
cami a dziećmi, zanikły niegdyś jasno 
sprecyzowane odrębne role w rela-
cjach dorośli–dzieci. Wszystko stanęło 
na głowie i zachwiało poczuciem bez-
pieczeństwa rodziny.

Dzisiejsze dzieci w wieku szkolnym 
to dzieci rodziców „pokolenia bezro-
bocia”, przeczołganego przez Balcero-
wicza. Tego, które w znaczącej liczbie 
powiedziało Polsce: „cześć!” i wyjecha-
ło z kraju za lepszym życiem. Ale ci, 
którzy zostali, nie mają czasu dla swo-
ich dzieci, bo wciąż trzęsą się o pracę, 
widząc napierającą konkurencję.

– Dramat dzisiejszego wychowania 
polega na tym, że matka i ojciec nie 
mają czasu dla własnego dziecka – 
stwierdza abp senior Józef Michalik. 
– Oddają dziecko na wychowanie naj-
pierw przedszkolu, potem szkole, po-
tem zajęciom pozalekcyjnym. Dziecko 

nie ma kontaktu z rodzicami, to jest 
dramat. Nieraz rodzice zapracowują 
się, żeby dziecku zapewnić przyszłość 
przez to, że pozna języki, nauczy się 
pływać, będzie się znało na muzyce. 
Ale nie wyrobią w nim uczuć. A dziec-
ko rozwija się w cieple, w miłości, 
a  nie w huraganie zajęć.

Nauczyciele nieco ironicznie ko-
mentują program MEN o wychowa-
niu do wartości jako priorytecie. Nie 
odrzucają samej koncepcji, ale mó-
wią jak jest: – Priorytetem szkoły jest 
„przechowywać”. Inaczej mówiąc, 
szkoła, zwłaszcza podstawowa, to 
taki darmowy zakład opiekuńczo-wy-
chowawczy od 7.00 do 20.00. Odnosi 
się wrażenie, że ok. 30% rodziców 
chciałoby, aby była czynna całą dobę. 
W  mojej szkole więcej etatów przeli-
czeniowych wypada na panie w świe-
tlicy niż te, które uczą przedmiotów 
– zauważa nauczycielka z Bydgoszczy. 

Ale kiedy Solidarność i PiS zapro-
ponowały dyskusję na temat zakazu 
handlu w niedzielę, bo w sklepach 
przeważnie pracują kobiety, rozległy 
się krzyki protestu. Nieważne, że za-
kaz jest we Francji, Niemczech, Au-
strii i wielu innych krajach UE i cho-
dzi o to, by niedziela była dla rodziny. 
Nie. Lewactwu rodzina przeszkadza. 
Tak jak przeszkadza Kościół. Abp Józef 
Kupny zauważa: – W naszej kulturze 
świat wartości znacznie się zmienił. 
Tym, co dziś się podziwia, co otwiera 
drogę do sukcesu i uznania, jest raczej 
przeciwieństwo pobożności i religij-
ności. Do głosu dochodzi odrzucenie 
tradycyjnych norm moralnych, apo-
teozowanie niezależności, wolności 
jednostki, także od norm religijnych, 
krytykowanie wierzących, ducho-
wieństwa i Kościoła.

Świat Się SKomPLiKowaŁ
Wychowuje nie tylko rodzina, szko-

ła i Kościół. Postawy dzieci i młodzie-
ży kształtują również media, grupy 
rówieśnicze, środowisko, w którym 
mieszkamy. Młodzież dorasta często 
w dysonansie poznawczym. W pro-
gramie MEN pojawiła się informacja, 
że w ramach wychowania do warto-
ści będzie się uczyć „korzystania ze 
środków przekazu w sposób selek-
tywny, umożliwiający obronę przed 
ich destrukcyjnym działaniem”. Czy 
nauczyciele są do tego przygotowani? 
Wątpię. Rzeczywistość stała się trud-
na do zdefiniowania. Coraz trudniej 
połapać się, kto pociąga za sznurki. 
Manipulacja mediów potrafi najwięk-

sze zło przedstawić jako największą 
wartość. Nawet dorosłemu trudno się 
w tym odnaleźć. A młodzi chcą wi-
dzieć świat czarno-biały, gdzie nie ma 
odcieni szarości. Ma być albo tak, albo 
tak. 

Szkoła nie jest samotną wyspą. Co 
zatem można zrobić, by poglądy „czar-
nych nauczycielek” nie przekładały 
się na młode umysły wychowanków? 
To jest dylemat w sytuacji wciąż trwa-
jącej walki o umysły młodych ludzi, 
od których zależy przyszłość kraju. 

Agresywnie napiera bogata ofer-
ta konsumencka, opakowując zło 
w   „błyszczący papierek”, by było 
bardziej powabne, łatwiejsze do ak-
ceptacji niż postawy wymagające 
trudu. Młodzi są w tym złym świecie 
samotni. Nie ma kto im tłumaczyć 
świata, bo dorosłym wciąż brakuje 
czasu. A  media podsuwają im nachal-
ne wzorce pustych celebrytów, czy-
niąc z   nich idoli, mamiąc młodzież 
łatwym życiem, hodując konsumen-
tów przez wtłaczanie do głów z po-
mocą reklam różnych dóbr z hasłem 
„jesteś tego wart”. I urzeczone rekla-
mami środowisko rówieśnicze daje 
do zrozumienia: Nie masz tego? Jesteś 
gorszy. Czy ktoś przygotowuje ich na 
sytuacje, że w życiu można być na wo-
zie, ale i pod wozem? By mogli przeżyć 
życie godnie, potrzebne im podwaliny 
nadające sens ich egzystencji, trwal-
sze, niż gadżetowy blichtr szklanych 
„koralików”. W sumie – co tu ukrywać 
– młody człowiek tęskni do rzeczy 
wielkich, bo młodość jest jedną wiel-
ką obietnicą. 

Przyszło im żyć w niełatwych cza-
sach, nigdy dotąd bowiem narzędzia 
manipulacji, jakich dostarcza elek-
tronika, nie były tak wszechobecne 
w życiu codziennym. Bez moralnego 
oparcia „na skale”, bez etycznych dro-
gowskazów łatwo się zagubić. Nade-
szły czasy, gdy w powszechnie panu-
jącym relatywizmie zacierają się gra-
nice między dobrem a złem. Młodzież 
zaś poszukuje punktów odniesienia, 
wzorców. Bez tego trudno się nauczyć 
niełatwej sztuki dokonywania wybo-
rów. Dlatego szkolny program wycho-
wania do wartości wart jest wsparcia 
rodziny i Kościoła. Tym bardziej że 
niełatwo będzie go realizować, bo rzu-
cane będą kłody pod nogi. 



n r  1 1 /  l i s t o P a D  2 0 1 6T e M A T  N U M e r U22 /  c i v i t a s  c h r i s t i a n a

„Panie pułkowniku szendzielarz, panie komendancie! na Boga, Te Deum grają. Prawdziwie, 
radosny nam dzień dziś nastał. Christus resurexit est, Polonia resurexit est... 

...i nie jest to dziś dzień smutku. Patrz, warszawa biało-czerwona wita dzisiaj twoje umęczo-
ne ciało. i ta wspaniała polska młodzież, która podniosła z błota hasło Bóg, Honor, Ojczyzna, 
która dzisiaj na ulicach woła Chwała bohaterom!, która śpiewa twoje pieśni v Brygady wileń-

skiej, aby padając w boju, widzieć Polskę wolną i czystą jak łza”.

Politolog, sekretarz zarządu okręgowego „civitas 
christiana” w koszalinie. Mąż i ojciec czwórki dzieci. 
Pasjonat historii działający na rzecz upamiętniania 
Żołnierzy wyklętych.

Marcin 
MaślankaTak na pogrzebie płk. Zygmun-

ta Szendzielarza „Łupaszki” 
mówił członek jego rodziny 

– Bogdan Kasprowicz. Nie bez po-
wodu przytoczyłem te słowa. Pan 
Kasprowicz zwrócił uwagę na od-
nowę moralną polskiej młodzieży. 
W   2016   r. na pogrzebach „Łupasz-
ki” i   sanitariuszki Danuty Siedzi-
kówny „Inki” były tysiące młodych 
ludzi z całej Polski. Myślę, że warto 
przeanalizować, czy i dlaczego tak 
się dzieje, że młodzież szuka praw-
dziwych wartości i znajduje je.

PedaGoGiKa wStydu
Okres komunizmu zohydził wszyst-
kim, a zwłaszcza młodzieży udział 
w   państwowych i (niby) patriotycz-
nych uroczystościach. Przybierały 
one często bardzo karykaturalny 
charakter. Tak naprawdę robiono 
wszystko, żeby zniechęcić do praw-
dziwego patriotyzmu. Do słowa „Oj-
czyzna” dodano „socjalistyczna” 
i  zawsze w takim zestawieniu próbo-
wano uczyć młodych patriotyzmu. W 
latach 90. XX   w. głównym nurtem, 
którym zachłysnęli się młodzi ludzie, 

był liberalizm i wszystko, co dawał 
nam Zachód: zabawa, dobra mate-
rialne, gadżety. Lansowano również 
styl liberalnego podejścia do życia, 
szybkiej kariery i niekrępowania 
się takimi sprawami, jak historia, 
bohaterowie, tradycja, wiara. W po-

Młodzież szuka prawdziwych 
wartości

Fot.m
. m

aślanka
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zmiana mentalności. Już mniej się 
mówi, że ważna jest kariera i pienią-
dze. Częściej od młodego człowieka 
można usłyszeć, że ważna jest Ojczy-
zna i zasady: rodzina, wolność. Takie 
wartości promowane też są w inter-
necie, na koncertach rockowych, 
a  nawet na stadionach… 

Młodzi ludzie szukają idei – wzor-
ców na życie. Potrzebują świata z  wy-
raźnym podziałem na dobro i zło. 
Młodzi ludzie są bezkompromisowi 
w swoich ocenach. Tęsknią do jasno 
sprecyzowanych wartości wewnętrz-
nych. Mają szacunek dla tradycji, dla 
polskich grobów – stąd akcje ratowa-
nia polskich cmentarzy na Kresach 
lub w Polsce. Czasem wręcz zazdrosz-
czą umarłym bohaterom. Ich walka 
była prostsza; tu my – a tam wróg; tu 
nasza barykada, a tam wroga. Dzisiaj 
wróg i wrogie idee atakują bardzo 
zakamuflowane, opakowane w re-
klamy, pseudowartości. Trudniej jest 
zidentyfikować zagrożenie. 

Młodzież bardzo mocno szuka du-
chowości, próbuje ją budować i stara 
się nie zagubić w świecie realnym, 
ale i wirtualnym. Są to bowiem ludzie 
wychowani przez internet, zagubieni 
w świecie realnym, głodni prawdzi-
wych wartości. Często po odłożeniu 
komórki i wyłączeniu internetu nie 
potrafią budować relacji w świecie 
rzeczywistym. Potrzebują funda-
mentu ideowego. Daje go im historia, 
kombatanci, realni bohaterowie, któ-
rzy byli twardzi jak stal. To jest siła, 
która określa przestrzeń dobra i zła. 
Dzięki fundamentowi moralnemu 
budują swoje charaktery. Gdy stoją 
w   obliczu wyborów, dokonują ich 
i  chcą być za nie odpowiedzialni.

***
A może wszystko to tylko moda na 

patriotyzm? Chwilowa, która prze-
minie, tak jak przeminęła moda na 
spodnie dzwony? Miejmy nadzieję, że 
to nie moda, ale stały nurt w polskim 
społeczeństwie, element naszej tożsa-
mości, wychowania, który będzie na-
rastał i doprowadzi do prawdziwego 
odrodzenia moralnego narodu. Obec-
na młodzież za 10, 15 lat będzie decy-
dować o losach naszego kraju, może 
wielu zaangażuje się w politykę. Oby 
obecne ich wychowanie i zaintere-
sowanie wartościami ukształtowały 
i umocniły ich kręgosłupy moralne; 
żeby dzięki temu potrafili dobrze rzą-
dzić państwem. 

lityce historycznej dominował nurt 
mówiący o tym, że jako Polacy wła-
snej historii powinniśmy się raczej 
wstydzić, a nasi bohaterowie nie są 
tacy święci. Podkreślano klęski, nie-
udolność, próbowano – często sku-
tecznie – wmontować nasz naród w 
odpowiedzialność za Holocaust. Au-
torytety, nawet takie jak Jan Paweł II, 
były podważane. Młodzież fascyno-
wała się raczej bohaterami kina ame-
rykańskiego, Rambo, Terminator, 
bohaterowie gier komputerowych – 
to byli idole młodzieży w latach 90.  
Młodzież nie czuła potrzeby szukania 
„czegoś więcej”. Kibice piłkarscy zaję-
ci byli głównie konfliktami i agresją. 
Czy dzisiaj jest inaczej? Różnica jest 
bardzo duża. 

Zmiany zaczęły następować 
ok.   2005 r. Być może pierwszą iskrą 
na serca młodych była śmierć Ojca 
Świętego Jana Pawła II i otrzeźwienie; 
przecież był z nami, a my go nie słu-
chaliśmy. Od 2005 r. następowały rów-
nież powolne zmiany w polityce histo-
rycznej. Budowa Muzeum Powstania 
Warszawskiego, seriale przedstawia-
jące historię najnowszą, pierwsze 
informacje o Żołnierzach Wyklętych, 
również działalność edukacyjna In-
stytutu Pamięci Narodowej. Ważnym, 
może nawet determinującym czynni-
kiem było zaangażowanie kombatan-
tów. Ostatnich jeszcze żyjących. Przez 
wiele lat nazywani „leśnymi dziadka-
mi”, traktowani niepoważnie, uwa-
żani za męczących i opowiadających 
głupoty ostatni żołnierze Armii Kra-
jowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz 
Żołnierze Wyklęci zdobyli się na jesz-
cze jeden wysiłek – przekazanie histo-
rii ich życia i walki. Ustanowienie w 
2011  r. z inicjatywy śp. Lecha Kaczyń-
skiego – Prezydenta RP – Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
który przypada 1 marca, okazało się 
przełomowe. W całej Polsce zaczęły 
się odbywać obchody na cześć Żoł-
nierzy Wyklętych; koncerty, marsze, 
biegi, rekonstrukcje historyczne, spo-
tkania z kombatantami. Co najważ-
niejsze, większość tych uroczystości 
była organizowana społecznie przez 
ludzi młodych. Zaskoczyło to wszyst-
kich. Nieprzychylni przewidywali, że 
może to być „martwe” święto, bo bo-
haterów „wyklętych” jest już bardzo 
mało. Liczono, że jak tylko ostatni z 
nich umrą, nikt już nie będzie go ob-
chodził. Sztandar podjęła jednak mło-
dzież. Jest to teraz święto, które przy-
ciąga najwięcej młodych.

WaRTOŚcI PaTRIOTycZne 
TO nIe OBcIach 

Młodzież zaczęła szukać prawdzi-
wych autorytetów. Po latach kre-
owania w społeczeństwie pseudoau-
torytetów oraz postaw wątpliwych 
z   punktu widzenia patriotyzmu 
młodzież te autorytety znalazła. I na-
gle okazało się, że hasła Bóg, Honor, 
Ojczyzna okazały się atrakcyjnym 
systemem wartości dla młodzieży. 
Te idee zaczęły szerzyć się coraz bar-
dziej, przenikać do młodzieżowych 
subkultur i pop-kultury. Udało się za-
szczepić te wartości u kibiców. Teraz 
ich czupurność, siła, upór, bezkom-
promisowość wykorzystywane są do 
robienia „dobrych akcji”: pomocy, 
zbiórek, opieki nad kombatantami. 
Nie jest obciachem odwoływanie 
się do wartości patriotycznych ani 
w   muzyce rockowej, ani np. w hip-
-hopie. Coraz więcej młodych ludzi 
chce się więc identyfikować z warto-
ściami patriotycznymi przez udział w 
akcjach, którym przyświeca pamięć 
o prawdziwych bohaterach, jak cho-
ciażby Żołnierzach Wyklętych. Ich 
złożona na ołtarzu Ojczyzny ofiara 
była skutkiem autentycznego pa-
triotyzmu, wierności tradycji opar-
tej na prawdziwej, a nie zakłamanej 
historii. Bezkompromisowość tych 
bohaterów jest dla młodzieży bardzo 
atrakcyjna. 

Młodzi działają w systemie zero-
-jedynkowym, albo coś jest białe, 
albo czarne. Fałsz bardzo szybko się 
demaskuje i jest odrzucany. Fenomen 
polegający na zwracaniu się środo-
wisk młodzieżowych do wartości 
patriotycznych bierze się z potrzeby 
szukania prawdziwych autorytetów, 
które młodzi ludzie bardzo często od-
najdują na Kresach i w środowiskach 
kombatanckich. Potrzeba identyfi-
kowania się z prawdziwymi autory-
tetami i budowania własnej tożsa-
mości na ich przykładzie sprawia, 
że w  Polsce organizuje się tak wiele 
akcji dotyczących Kresów, takich jak 
np. zbiórki paczek dla polskich kom-
batantów na Kresach Wschodnich. 
Akcja zapoczątkowana i prowadzona 
w Polsce przez Stowarzyszenie Odra-
-Niemen angażuje i pociąga młodych 
ludzi i inne organizacje społeczne 
w   całej Polsce. Dzięki zaangażowa-
niu młodych co roku na polskie Kre-
sy jadą tiry pełne pomocy żywnościo-
wej i  innego wsparcia. 

Dzięki takim akcjom wśród mło-
dzieży następuje coraz mocniejsza 



n r  1 1 /  l i s t o P a D  2 0 1 6W I A r A ,  W S P Ó L N O T A ,  K O ś c I Ó Ł24 /  c i v i t a s  c h r i s t i a n a

Zrekonstruowana figura Chry-
stusa z otwartym sercem to na 
razie tylko fragment, central-

ny i na pewno najważniejszy, zbu-
rzonego przez Niemców w 1939 r. 
Pomnika Wdzięczności, nazywane-
go także Pomnikiem Najświętszego 
Serca Jezusowego.

Warto przypomnieć, że pier-
wotny pomnik został odsłonięty 
30  X 1932  r. Ufundowało go społe-
czeństwo Poznania, Wielkopolski 
i   kresów zachodnich II Rzeczypo-
spolitej, jako wotum wdzięczności 
za odzyskanie wolności przez Pol-
skę. Tamten pomnik, przypomina-
jący swoim kształtem łuk trium-
falny, stanął w miejscu, gdzie za 
czasów pruskich „straszył” Polaków 
„żelazny kanclerz” Wilhelm von Bi-
smarck. Pomnik miał być symbolem 
zrzucenia niemieckiego jarzma.

Narzucenie Polsce po II wojnie 
światowej ustroju komunistyczne-
go uniemożliwiło odbudowę mo-
numentu, chociaż tkwił on moc-
no w   sercach wielu mieszkańców 
Poznania i Wielkopolski. W 1981 r. 
w  bezpośredniej bliskości przedwo-
jennego pomnika stanęły Poznań-

skie Krzyże. Po upadku komunizmu 
idea odbudowy Pomnika Wdzięcz-
ności wróciła i chociaż nie bez trud-
ności, wchodzi powoli w fazę reali-
zacji. 

O zrekonstruowanie pomnika sta-
ra się dziś Społeczny Komitet Odbu-
dowy, na czele którego stoi profesor 
Stanisław Mikołajczak – emeryto-
wany pracownik Uniwersytetu Po-
znańskiego. Akces do tego komitetu 
zgłosiło dotąd wielu naukowców, 
ludzi kultury, samorządowców, 
polityków z różnych opcji, a także 
działacze społeczni. Prym wiodą tu 
członkowie Akademickiego Klubu 
Obywatelskiego im. Lecha Kaczyń-
skiego oraz uniwersytecka Solidar-
ność. – Chcemy odbudować pomnik 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
ponieważ jest to potrzebne i ważne 
nie tylko dla upamiętnienia tych, 
co wywalczyli nam niepodległość, 
ale także aby pokazać, że jesteśmy 
jednym z najważniejszych i wiodą-
cych regionów, w którym narodziło 
się państwo polskie – przekonywał  
profesor Mikołajczak w dniu ofi-
cjalnego powołania komitetu 3 II 
2012 r.

Arcybiskup Stanisław Gądecki 
podczas Mszy świętej, celebrowanej 
wówczas w katedrze poznańskiej 
w intencji odbudowy pomnika, 
podkreślił, że „powinien on być we-
zwaniem do jedności dla Polaków 
i   wołaniem o zgodę...”; zaś samą 
ideę odbudowy nazwał „szlachet-
nym i   godnym przedsięwzięciem”. 
26 000 podpisów popierających 
ideę odbudowy pomnika, to – jak 
wspomniał arcybiskup – „najwięk-
sze poparcie społeczne, jakie jakaś 
inicjatywa zdobyła kiedykolwiek 
w Poznaniu”. Przypomniał też, że 
w   uroczystości odsłonięcia po-
mnika przed osiemdziesięcioma 
czterema laty – pomnika, który był 
wyrazem wdzięczności Bogu za od-
zyskaną niepodległość – uczestni-
czyły tłumy mieszkańców Poznania. 
I choć stał on na dzisiejszym placu 
Adama Mickiewicza tylko 7 lat, to 

Pomnik 
Wdzięczności 

powróci 
do Poznania

„Pomnik wdzięczności w Poznaniu powinien być odbudowany na setną rocznicę odzyskania 
niepodległości” – powiedział arcybiskup stanisław gądecki podczas czerwcowej uroczystości 
poświęcenia figury chrystusa w parafii Świętego Floriana i najświętszego serca Pana Jezusa 

na poznańskich Jeżycach. 

Włodzimierz J. 
Chrzanowski

Przewodniczący zarządu oddziału katolickiego 
stowarzyszenia „civitas christiana” w wolsztynie.

fot. Szym
on Szczęsny
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dla mieszkańców grodu Przemysła-
wa był obiektem prawdziwej dumy. 
Nawet po zburzeniu go poznaniacy 
przez długie lata przechodząc, ścią-
gali w tym miejscu czapki z głowy, 
narażając się na szykany i areszto-
wania. 

raCja więKSzoŚCi – KŁoPotLiwy 
obieKt dLa wŁadz

Dziś nikt z mieszkańców Poznania 
oficjalnie nie kwestionuje zamiaru 
odbudowania pomnika. Zdarzają się 
co prawda głosy, że 
najlepiej byłoby, aby 
pomnik pozostał w 
historycznych anna-
łach, ale są to głosy 
odosobnione. Pozna-
niacy zastanawiają 
się raczej nad tym, 
gdzie ten ważny dla 
nich i historii Pozna-
nia pomnik powi-
nien stanąć.

Ponieważ plac 
Adama Mickiewicza, 
pierwotne miejsce, 
na którym stał, jest 
zajęty przez dwa 
inne pomniki – Mic-
kiewicza i Poznań-
skie Krzyże, komitet 
chce usytuowania 
Pomnika Wdzięczności przy ul. Jana 
Pawła II, w okolicy Jeziora Maltań-
skiego. Lokalizację tę zaproponował 
Klemens Mikuła – projektant całego 
założenia, a opracowanie architek-
toniczne autorstwa Jerzego Guraw-
skiego zaakceptował już komitet od-
budowy. Zarówno obaj wspomnia-
ni, jak i komitet, a także naukowcy 
zrzeszeni w Akademickim Klubie 
Obywatelskim są za tą lokalizacją. 
Jest za nią również ksiądz arcybi-
skup, który podczas poświęcenia 
figury mówił, że „pomnik nie może 
stanąć na peryferiach, a okolice 
Malty są do tego najlepsze; pomnik 
wzbogaciłby teren nad jeziorem...”

Pozytywnie do tej lokalizacji od-
nosił się poprzedni prezydent Po-
znania, Ryszard Grobelny. Niestety, 
obecny prezydent, Jacek Jaśkowiak, 
nie widzi dziś takiej możliwości. 
Twierdzi on, iż „powstanie pomnika 
w tym miejscu nie jest możliwe, bo-
wiem jego budowa nad Maltą byłaby 
niezgodna z planami zagospodaro-
wania przestrzennego” i jako alter-
natywę wskazuje Park Jana Pawła 
II. A to są właśnie owe peryferie, 

o  których mówił ksiądz arcybiskup. 
Teren ten, nazywany popularnie 
przez mieszkańców Łęgami Dębiń-
skimi, choć znamienny w historii 
miasta – był miejscem spotkania po-
znaniaków i Wielkopolan z Janem 
Pawłem II 20 czerwca 1983 r. – jest 
istotnie peryferyjny. 

Tereny nad Maltą dla lokalizacji 
pomnika, jako optymalne rozwią-
zanie, widzi znacząca większość 
poznaniaków. Są jednak i tacy, jak 
np. Bogdan Freytag – przewodni-

czący poznańskiego Związku Pa-
triotycznego „Wierni Polsce”, którzy 
twierdzą wprost, że byłoby najlepiej, 
aby pomnik wrócił na swoje dawne 
miejsce, czyli na plac Adama Mic-
kiewicza. – To nieprawda – twierdzi 
Freytag, że jest tam za mało miejsca. 
Można przecież przesunąć pomnik 
Mickiewicza bliżej budynków uni-
wersyteckich... To miejsce wybrali 
nasi przodkowie, a pomnik na placu 
byłby dobrym upamiętnieniem po-
wstańców wielkopolskich... 

Niestety, wyklucza to całkowicie 
prezydent Jaśkowiak, twierdząc, że 
„nie ma miejsca na trzeci pomnik 
na placu Mickiewicza i on tam na 
pewno nie stanie...”

PomniK PoLSKiej duSzy
Zrekonstruowana figura Chry-

stusa, po uroczystym powitaniu jej 
pod koniec maja, stanęła na razie na 
przykościelnym placu parafii Świę-
tego Floriana i Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, gdzie będzie „przecho-
wywana” do czasu odbudowania 
pomnika. Nie stanęła, jak chciał ko-
mitet, na placu Mickiewicza, bo nie 

zgodził się na to poznański Zarząd 
Dróg Miejskich. Negatywną opinię 
w tej sprawie wydał też konserwa-
tor zabytków i miejski plastyk. Pre-
zydent Jaśkowiak usprawiedliwiał 
taką opinię rzekomym zagroże-
niem, jakie mogłaby stanowić figura 
dla zgromadzonych na placu ludzi.

Sama uroczystość poświęcenia fi-
gury, 3 czerwca, miała charakter pa-
triotyczno-religijny, co symbolicz-
nie podkreślił udział w niej przed-
stawicieli wojska, w tym Reprezen-

tacyjnej Orkiestry 
Sił Powietrznych 
i solistów Teatru 
Wielkiego w Pozna-
niu. 

W tej podniosłej 
uroczystości uczest-
niczył również mini-
ster Obrony Narodo-
wej – Antoni Maciere-
wicz. Zabierając głos, 
podziękował on arcy-
biskupowi Gądeckie-
mu i profesorowi Mi-
kołajczakowi za – jak 
to określił, „niezwy-
kłą, wspaniałą i głębo-
ką dla duszy polskiej 
inicjatywę odbudowy 
z popiołów Pomnika 
Wdzięczności, który 

reprezentuje to, co dla każdego Polaka 
jest najważniejsze: wiarę katolicką i 
ducha narodowego”. Odniósł się tak-
że do zarzutów dotyczących udziału 
wojska w tej uroczystości. – Nie widzę 
przeciwwskazań dla obecności woj-
ska – mówił – wszak pomnik wiąże 
w jedną całość naród i wojsko, naród 
i Kościół. Przecież hasło Bóg – Honor 
– Ojczyzna, to nie puste hasło, to cała 
nasza tożsamość – przekonywał.

Minister Macierewicz zwrócił się 
także do poznańskich władz z pyta-
niem, dlaczego – jak to ujął – chcą one 
uczynić Chrystusa nielegalnym oraz 
wiarę nielegalną. – Dziś – mówił – z 
Poznania na całą Polskę idzie wołanie 
o jedność naszego narodu, jedność 
ufundowaną na wierze i patrioty-
zmie... Ten pomnik to symbol powra-
cającej Polski, która wydobywa się z 
trudnej przeszłości...

Na koniec swego wystąpienia mi-
nister podziękował wszystkim zaan-
gażowanym w podjęcie dzieła odbu-
dowy pomnika za wydobycie go „z 
popiołów pamięci” i nazwał sam po-
mnik „wielkim znakiem sprzeciwu”.

Zburzony przez Niemców w 1939 r. Pomnik Wdzięczności został 
odsłonięty 30 X 1932  r. /Fot. mojemiasto.pl
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Króluj nam 
Chryste! 

akt Przyjęcia Jezusa za króla i Pana, który dokona się 19 listopada w krakowskich Łagiewnikach 
– w przeddzień uroczystości chrystusa króla wszechświata – będzie zwieńczeniem 

nadzwyczajnego roku Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. 

Od wielu lat dojrzewa w na-
szym Kościele myśl i pra-
gnienie, aby uznać Chrystu-

sa Panem i Zbawicielem, uznać Go 
Królem i poddać się Jego Prawu” 
– zauważają biskupi w liście pa-
sterskim Episkopatu Polski przygo-
towującym do przyjęcia Jezusa za 
Króla i Pana. 

Uroczystość odbędzie się w sobotę 
19 listopada o godz. 10.00. w  Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach. Kulminacyj-
nym punktem będzie liturgia Mszy 
św. o godz. 12.00. Sam Akt będzie 
proklamowany przed Panem Jezu-
sem obecnym w Najświętszym Sa-
kramencie.

„Nieśmiertelny Królu Wieków, 
Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zba-
wicielu! W  Roku Jubileuszowym 
1050-lecia Chrztu Polski, w  roku 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miło-
sierdzia, oto my, Polacy, stajemy 

przed Tobą [wraz ze swymi wła-
dzami duchownymi i  świeckimi], 
by uznać Twoje Panowanie, poddać 
się Twemu Prawu, zawierzyć i  po-
święcić Tobie naszą Ojczyznę i cały 
Naród” – czytamy w przygotowanej 
treści Jubileuszowego Aktu.

Episkopat Polski wyjaśnia, że 
realizacja Aktu Przyjęcia Jezusa 
za Króla i Pana zakłada szerokie 
otwarcie drzwi Chrystusowi, odda-
nie Mu swego życia, przyjęcie tego, 
co nam oferuje i dzielenie się Nim 
z innymi. „Chodzi o  umiłowanie Je-
zusa do końca, zawierzenie Mu na-
szych rodzin, podejmowanie posługi 
miłości miłosiernej oraz realizację 
Ewangelii we wszelkich wymiarach 
życia, nie wykluczając jego aspektu 
ekonomicznego, społecznego i poli-
tycznego” – czytamy w specjalnym 
komentarzu KEP.

W sposób szczególny biskupi kie-
rują zaproszenie do wiernych świec-

kich, ruchów i stowarzyszeń oraz 
środowisk polonijnych na całym 
świecie. Pasterze liczą również na 
polską młodzież, której świadectwo 
wiary zachwyciło wielu w   czasie 
Światowych Dni Młodzieży.  „Zo-
stawcie 'kanapę' i ruszcie w drogę, 
zabierając z sobą cały entuzjazm 
wiary” – zachęcają za papieżem 
Franciszkiem polscy biskupi i doda-
ją, że także tym razem liczą na obec-
ność młodych siewców nadziei.

Pasterze Kościoła w Polsce zauwa-
żają, że realizacja dzieła introni-

Czarny posąg Chrystusa króla w Częstochowie. Pomnik jest kopią figury Chrystusa króla znajdującej się w transepcie wrocławskiego kościoła 
pw.  św.  maurycego i stanowi dar archidiecezji wrocławskiej oraz kardynała seniora Henryka gulbinowicza dla jasnej góry / fot. marcin kluczyński

Marcin 
Kluczyński

redaktor naczelny Miesięcznika „civitas christiana”, 
członek rady głównej, sekretarz zarządu oddziału 
okręgowego katolickiego stowarzyszenia „civitas 
christiana” w Łodzi.
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Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje 
nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: 

„przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu 
i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag 
zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy
 i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, 
które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać 

na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, 
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie
 i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, 
króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy
 i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, 
miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków. Amen.

zacji, czyli wywyższenia Jezusa w naszym życiu 
osobistym, rodzinnym, kościelnym i narodowym, 
nie jest łatwym zadaniem. „Wydarzenie w Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia musi być jak mocne 
uderzenie w dzwon, byśmy się obudzili i z rado-
ścią podjęli trudne zadanie, przekonani o jego 
nieodzowności” – przekonują biskupi i dodają, że 
owocność naszego włączenia się w Jubileuszowy 
Akt będzie zależała od wcześniejszego przygoto-
wania swego wnętrza i zaangażowania, od obu-
dzenia naszej wiary.

Dzień później, w uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata, Jubileuszowy Akt będzie dokonany 
we wszystkich kościołach w Polsce, tak by każ-
dy mógł osobiście przyjąć Jezusa za Króla i Pana. 
Tak ważnego wydarzenia w życiu indywidualnym 
i   wspólnotowym nie można sprowadzić wyłącz-
nie do wypowiedzenia słownej formuły, dlatego 
biskupi apelują, by od zaraz rozpocząć duchowe 
przygotowania do tego wydarzenia. „Trzeba treść 
Aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś 
dobrze zaowocował w naszym życiu, należy za-
dbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czy-
ste, pojednane z Bogiem i z bliźnim” – wskazują 
biskupi i zauważają, że pierwszym nakazem chwi-
li jest modlitwa do Ducha Świętego, ponieważ bez 
Jego pomocy nikt nie jest w stanie wyznać, iż „Pa-
nem jest Jezus” (1 Kor 12,3). 

Polscy biskupi proszą również, aby proklamację 
Jubileuszowego Aktu poprzedziła nowenna, odma-
wiana w świątyniach, klasztorach i seminariach. 
Hierarchowie polecają, by również osobiście od-
mawiać Modlitwę do Jezusa, naszego Króla i Pana.

zObACz „SPOłeCzeńSTWO” – nOWy 
nUmer jUŻ DOSTęPny!

Wiodącym tematem numeru jest nauczanie społecz-
ne Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Autorzy doko-
nali analizy najważniejszych zagadnień dotyczących: 
polityki, świata pracy oraz kondycji polskiej rodziny. 
Zachęcamy Czytelników do lektury tekstów porusza-
jących ważne dla nas dzisiaj problemy i  sposoby ich 
podejmowania przez wielkiego Prymasa.
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Wotum wdzięczności
na terenie byłych Białych Mórz dokładnie 16 października, 
gdy wspominamy rocznicę wyboru kard. karola wojtyły 
na papieża, w niedzielne południe kard. stanisław Dziwisz 

poświęcił pierwszą w krakowie świątynię 
pw. św. Jana Pawła ii. 

Fotoreporter prasowy, autor wystaw przede 
wszystkim o tematyce religijnej, współautor zdjęć 
w   albumach, m.in. wydawnictwa „Biały kruk”. 
członek oddziału „civitas christana” w krakowie.

Adam 
Wojnar

Po ośmiu latach trwania budowy 
papieskiego Centrum „Nie lękaj-
cie się”, której inicjatorem był oso-

bisty sekretarz Ojca Świętego kard.  Sta-
nisław Dziwisz, w miejscu gdzie Karol 
Wojtyła w czasie wojny ciężko pracował 
jako robotnik – jak podkreślił krakow-
ski metropolita – powstała wspaniała 
świątynia. Przy relikwiach św. Jana Paw-
ła II modlą się tam pielgrzymi z  naszej 
Ojczyzny i całego świata. Jest to szczegól-
ne miejsce pamięci o św. Janie Pawle  II, 
związane z wyjątkowym okresem w 
jego życiu. Osoba Ojca Świętego i  dzie-
dzictwo, które pozostawił, nadal inspi-
ruje i stanowi punkt zainteresowania 
ludzi na całym świecie.

Kardynał Dziwisz, przypominając 
lata spędzone u boku papieża Polaka, 
podkreślił, że Jan Paweł II otworzył 
nową epokę w dziejach Kościoła, a na 
oczach naszego pokolenia dorastał do 
świętości jako duchowy przywódca mi-
lionów chrześcijan.

Świątynia dedykowana św. Janowi 
Pawłowi II, stanowiąca część powstają-
cego Centrum kultu papieża z Polski, po-
wstała w symbolicznym miejscu Krako-
wa, w sąsiedztwie łagiewnickiej Bazyliki 
Bożego Miłosierdzia. Jest to połączenie 
dwóch świątyń, a zarazem miejsc kultu 
dwojga apostołów Pana Jezusa Miłosier-
nego: św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny 
Kowalskiej. Budowa obu tych obiektów 
sakralnych to efekt ofiarności pielgrzy-
mów z Polski i z całego świata. Powstały 

one wspólnym wysiłkiem wielu czcicie-
li.

Na początku uroczystości konsekracji, 
która nastąpiła po pięciu latach od ery-
gowania Domu Modlitwy Jana Pawła II, 
metropolita krakowski kard. Stanisław 
Dziwisz poświęcił nowe organy piszczał-
kowe, a następnie w mensie ołtarza ce-
lebracji umieścił relikwie św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika. Oddawanie czci 
św. Stanisławowi, patronowi Polski, na-
leży do wielowiekowej tradycji krakow-
skiego Kościoła, co wielokrotnie podkre-
ślał Ojciec Święty Jan Paweł II, dodając, 

że na Stolicę św. Piotra został powołany 
ze Stolicy św. Stanisława.

Kustosz sanktuarium, ks. prał. Jan 
Kabziński, przypomniał krótką histo-
rię budowy świątyni, której autorem 
i budowniczym jest architekt Andrzej 
Mikulski.

Główny celebrans, kard. Stanisław 
Dziwisz, namaścił ołtarz olejem Krzyż-
ma świętego, natomiast krakowscy bi-
skupi: Jan Zając, Jan Szkodoń, Damian 
Muskus i Grzegorz Ryś, namaścili ścia-
ny świątyni. 

Uroczystość zakończyła się podpisa-
niem aktu konsekracji „na wieczną rze-
czy pamiątkę” nie tylko przez celebrują-
cych Eucharystię biskupów, ale i zapro-
szonych gości z premier Beatą Szydło 
na czele. Konsekracja świątyni poświę-
conej św. Janowi Pawłowi II wpisała się 
w obchody 1050-lecia Chrztu Polski oraz 
zakończonych niedawno Światowych 
Dni Młodzieży.

Nie krył wzruszenia po uroczysto-
ściach konsekracji ks. kard. Stanisław 
Dziwisz, który raz jeszcze dziękował 
wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom 
za budowę świątyni, która jak podkre-
ślił, stała się domem świętego Papieża. 
Metropolita mówił, że sanktuarium 
stanie się żywym pomnikiem naszej 
wdzięczności wobec św. Jana Pawła II.
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Św. Rafał 
Kalinowski 

Józef Kalinow-
ski urodził się w 1835 r. w Wilnie, 
w  szlacheckiej rodzinie. Był woj-
skowym, uczył się w Wilnie i Pe-
tersburgu. W latach 50. XIX w. 
przechodził rozterki związane 
z  wiarą oraz swoją przynależno-
ścią narodową. Miał również pro-
blemy ze zdrowiem. W momencie 
gdy zbliżało się powstanie, wystąpił 
z wojska carskiego (w stopniu po-
rucznika), by swoimi zdolnościami 
i  wiedzą wojskową służyć Ojczyź-
nie. Działał w Wilnie i Warszawie. 
W 1863 r. przeżył nawrócenie. Gdy 
wybuchło powstanie styczniowe, 
przyłączył się do walki, pomimo 
że była ona daremna. Po upadku 
powstania wrócił do Wilna, gdzie 
został aresztowany i skazany na 
karę śmierci, zmienioną na dziesię-
cioletnią zsyłkę na Sybir. Na zesła-
niu zyskał opinię świętości. Dzie-
lił się z potrzebującymi, wspierał 
słabych, katechizował. Wrócił do 
kraju w 1874 r. i  od razu wyjechał 
na Zachód, gdzie był wychowaw-
cą księcia Augusta Czartoryskiego. 
W  wieku 42 lat wstąpił do nowicja-
tu karmelitów w Austrii, studiował 
na Węgrzech, by w 1882  r. przyjąć 
święcenia kapłańskie w Czernej 
koło Krakowa, gdzie kilka miesię-
cy później został przeorem. Zmarł 
15 listopada 1907 r. w opinii święto-
ści. Beatyfikował i kanonizował go 
św. Jan Paweł II. 

styk dwóch ostatnich miesięcy roku kalendarzowego 
to  w  życiu kościoła przełom roku liturgicznego. i nie chodzi 
tu  o to, że kończy się „stary rok” i zaczyna „nowy”, ale o to, 
w  jak ciekawy sposób następuje kontynuacja tego, co za 
chwilę osiągnie swój kres, by rozpocząć coś zupełnie nowego.
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Można powiedzieć, że rok 
kościelny to nic innego 
jak kolejny kalendarz, 

tylko przeznaczony dla chrześcijan, 
w którym zaznaczone są imieniny, 
urodziny, daty śmierci świętych 
i   jakieś ważne wydarzenia związane 
z Chrystusem. W sytuacji, gdyby 
wszystkie fakty były traktowane jako 
przeszłe (tylko i wyłącznie), można by 
na tym skończyć tę kwestię. Natomiast 
pewien niemiecki teolog, Odo Casel, 
benedyktyn, wypromował w teologii 
katolickiej pojęcie „misterium”, 
które oznacza urzeczywistnianie 
wydarzeń zbawczych w celebracji 
liturgicznej. Oznacza to, że wszystkie 
obchody chrześcijańskie, w których 
wierzący biorą udział, dzieją się po raz 
pierwszy. Oczywiście nie historycznie. 
Tamte wydarzenia miały już miejsce. 
Liturgia w ten sposób pokazuje, że nie 
jest „odgrzewaniem” starych zdarzeń 
i odświeżaniem tego, co już miało 
miejsce. Celebracja pozwala przeżyć 
konkretne wydarzenie w życiu 
chrześcijanina po raz pierwszy. Każde 
świętowanie Zmartwychwstania jest 
wyjątkowe, ponieważ wydarzyło się 
(a  nawet wydarzy) tylko raz. Celebracje 
są coroczne, ale urzeczywistnienie 
jest jednorazowe. Chrześcijanie nie 
przypominają sobie, jak to było, oni 
uczestniczą w tym wydarzeniu całymi 
sobą, tak jakby miało ono miejsce po 
raz pierwszy. 

Wiąże się z tym błąd bardzo często 
popełniany przy ilustrowaniu pełnego 
roku liturgicznego. Zazwyczaj jest on 

przestawiany w formie koła. Problem 
polega na tym, że taki wykres 
sugeruje, że jest to okres zamknięty, co 
całkowicie przekreśla ową koncepcję 
czasu w liturgii, o   której była mowa 
powyżej. On zaś jest otwarty, każdy 
nowy rok przynosi zmiany, których 
na pierwszy rzut oka nie widać. 
Prawidłowym wykresem byłaby 
spirala. Gdy patrzy się na nią „z  góry”, 
wyraźnie widać koło, element 
powtarzalny, lecz gdy spojrzeć na 
nią pod innym kątem, od razu rzuca 
się w oczy, że czas wspina się ku 
określonemu celowi. Każdy moment, 
w którym znajduje się człowiek, jest 
inny. Wiek, doświadczenia, przeżyte 
wydarzenia budują wyjątkowy 
sposób odbioru celebracji. Tak samo 
jest tutaj – w każdym punkcie owej 
spirali człowiek jest na innym etapie 
swojego życia duchowego i co innego 
jest w stanie z niego wynieść.

Z pomocą przychodzi wspomniany 
na początku przełom roku 
liturgicznego. Nawet w nim wyraźnie 
widać nie przeskok z jednego czasu 
do drugiego, ale płynną kontynuację. 
W   końcówce października i 
przez cały listopad liturgia Słowa 
koncentruje się na temacie końca 
świata, w   Ewangeliach wyraźnie 
słychać powtarzający się motyw sądu, 
kwestie zbawienia człowieka i jego 
losów po śmierci. W ciągu I roku cyklu 
czytań mszalnych (patrz Słownik) 
pierwsze czytanie to Apokalipsa 
św. Jana. Temat ten nie kończy się 
z nastaniem Adwentu. Co więcej, 

święci Koniec świata – przełom roku 
liturgicznego

bliżej liturgii
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Dr Michał 
Krzosek

Liturgista, pracuje jako katecheta w gimnazjum 
i  liceum. jeden z liderów Ligi Schumana – wspól-
noty mężczyzn.

w tym okresie kontynuuje się ów 
temat, podejmując go jeszcze głębiej. 
Wielu ludzi jest przyzwyczajonych do 
tego, że w  Adwencie wierni oczekują 
przyjścia Chrystusa na świat. Owszem, 
jednak nie wyczerpuje to całego 
potencjału tego okresu, ponieważ 
wyraźnie należy podzielić go na dwie 
części. Pierwsza to powtórne przyjście 
Chrystusa na świat w paruzji. Czyli 
de facto mówimy tu o swoistym 
końcu świata, co do którego nie 
mamy pewności, jak będzie wyglądał; 
Apokalipsa jest Księgą symboli, a nie 
bezpośrednich odniesień. Natomiast 
od 16 grudnia Kościół rozpoczyna 
bezpośrednie przygotowania na 
świętowanie ziemskiego przyjścia 
Jezusa Chrystusa w Jego narodzeniu, 
z  symboliczną datą 25 grudnia. 

Liturgia podkreśla szczególnie 
ten aspekt, w wielu wyrażeniach. 
Pierwszym jest sformułowanie 
Maranatha, które w zależności od 
wstawienia spacji zyskuje dwa 
znaczenia. Jeśli powiemy Maran-
atha, oznacza to „Pan przyszedł”, zaś 
w wypadku Marana-tha – „przyjdź, 
nasz Panie”. Drugim wyrażeniem 
są incipity (pierwsze litery) antyfon 
„O” tworzące sformułowanie 

Słownik 
Liturgiczny

antyfony „o”
Antyfony, które poprzedzają hymn 
Magnificat z nieszporów na siedem 
dni przed Narodzeniem Pańskim. 
Jest ich siedem: O Mądrości, O Ado-
nai, O Korzeniu Jessego, O Kluczu Da-
wida, O Wschodzie, O Królu, O Em-
manuelu. Incipity (pierwsze litery) 
łacińskich wyrażeń, od ostatniej 
do pierwszej tworzą zawołanie ero 

cras – „jutro przybędę”. 

ero cras – „jutro przybędę” (patrz 
Słownik). Oryginalność tych znaczeń 
i   wprowadzenie zarówno w klimat, 
jak i sedno owego czasu nadają mu 
charakter w rozumieniu liturgicznym. 
A czas ten nie jest niczym innym jak 
czasem nadziei.

Sens końca Okresu Zwykłego oraz 
początku Adwentu nie polega na 
straszeniu Armagedonem i totalnym 
zniszczeniem świata. Liturgia Słowa 
w tych dniach raczej budzi nadzieję, 
że będzie to czas spełnienia, ponieważ 
przyjście Chrystusa to właściwie 
zbawienie ludzi, to spełnienie nadziei, 
jaka wyraża się w każdej liturgii, 
wznoszącej człowieka do świata, 
którego z taką tęsknotą oczekuje. 
Pragnienie Boga to tak naprawdę 
pragnienie nieba. A jeśli człowiek nie 
pragnie nieba, to jakie w zasadzie są 
jego pragnienia?

roK LiturGiCzny
Polega on na wpisaniu wydarzeń 
zbawczych w powszechnie przyjęty 
kalendarz świecki. Obecnie skła-
da się z sześciu okresów: Adwentu, 
Narodzenia Pańskiego, Wielkiego 
Postu, Triduum Paschalnego, Okre-
su Wielkanocnego, Okresu Zwykłe-
go (który dodatkowo dzieli się na 
dwie części – przed Wielkim Postem 

i  przed Adwentem). 

CyKL LiturGiCzny Czytań
II Sobór Watykański dla ubogace-
nia tekstów liturgicznych treścia-
mi z Pisma Świętego wprowadził 
do liturgii cykle czytań mszalnych. 
Dla niedziel przewidziane są trzy 
lata (A, B, C), zaś dla dni powsze-
dnich dwa (I i II). Na rok 2016 prze-
widziane są cykle C/II, zaś na 2017 
A/I. Wyraźny podział widać w Lek-

cjonarzu mszalnym.

Apokalityczna wizja św. jana wg Hansa memlinga

bliżej liturgii
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Akt 5 listopada – pierwszy krok 
ku niepodległości

„Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, 
by ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkiemi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wy-
darte do szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki oraz Jego 
Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austryi i Apostolski Król Węgier postanowili z ziem tych 
utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem”. 

Fragment aktu 5 listopada 1916 r.

Wybuch I wojny światowej i jej 
przeistoczenie się w mozol-
ne walki pozycyjne zwróciły 

uwagę zaborców na niezagospodarowa-
ny potencjał narodu polskiego, oceniany 
na ok. miliona żołnierzy. Uwagę na ten 
fakt zwrócił jeden z najwybitniejszych 
niemieckich generałów Wielkiej Wojny 
– Erich Ludendorff: „Polak jest dobrym 
żołnierzem. Stwórzmy księstwo polskie 
[...] następnie postawmy na nogi armię 
polską. Realizacja tej koncepcji może 
nie być dla nas zbyt wygodna z punktu 
widzenia politycznego, lecz wszelkie 
rozważania muszą zejść na drugi plan, 
skoro idzie o nasze zwycięstwo”. 

Uzyskanie przez Polskę względnej su-
werenności w ramach państwa niemiec-
kiego było jednym z elementów szerszej 
koncepcji. Już w 1915 r. wśród berliń-
skich kół parlamentarnych popular-
ność zdobywa idea Mitteleuropy – Nie-
mieckiej Europy Środkowej. Ostateczną 
decyzję podjęto w czasie konferencji w 
Pszczynie, obradującej na przełomie 
października i listopada 1916 r. z  udzia-
łem przedstawicieli dwóch sprzymie-
rzonych mocarstw centralnych. Na 
terenach odebranych Rosji okupanci 
zaczęli tworzyć państwa autonomicz-
ne, związane ekonomicznie, politycznie 
i  wojskowo z państwami centralnymi. 
Mittleuropa miała zagwarantować lep-
sze wykorzystanie ziem porosyjskich na 

potrzeby wojny, ułatwić zdyscyplinowa-
nie tamtejszych narodów oraz gwaran-
tować spokój i stabilizację. 

Pierwszym adresatem koncepcji byli 
Polacy zamieszkujący Kongresówkę. Sto 
lat temu – 5 listopada 1916 r. – Wilhelm II 
i Franciszek Józef na mocy „aktu dwóch 
cesarzy” powołali nowe państwo – Kró-
lestwo Polskie, jednak bez wytyczenia 
konkretnych granic. Na czele państwa 
miał stać monarcha, wywodzący się z 
dynastii Hohenzollernów lub Habsbur-
gów. Do czasu wyboru jego funkcje mia-
ła pełnić Rada Regencyjna, powołana w 
październiku 1917 r. W jej skład weszli 
książę Zdzisław Lubomirski, hrabia Józef 
Ostrowski oraz arcybiskup Aleksander 
Kakowski. Za ustawodawstwo odpowia-
dała Tymczasowa Rada Stanu, która roz-
poczęła pracę w styczniu 1917 r. Pierw-
szym kierującym pracami Rady został 
hrabia Wacław Niemojowski. W  skład 
Wydziału Wykonawczego wszedł m.in. 
Józef Piłsudski jako odpowiedzialny za 
referat wojskowy. Z czasem Rada Stanu 
stopniowo otrzymywała coraz szersze 
kompetencje. W pierwszej kolejności 
doprowadzono do spolszczenia sądow-
nictwa i szkolnictwa oraz administracji. 
Powołano polskie uczelnie, uniwersytet 
i politechnikę w Warszawie. Przygo-
towano również liczne projekty legi-
slacyjne wykorzystane po listopadzie 
1918 r. W  sierpniu 1917 r. Tymczasowa 

Rada Stanu poda-
ła się do dymisji 
w związku z tzw. 
kryzysem przy-
sięgowym w Le-
gionach Polskich. 
W jej miejsce po-
wstała komisja 
przejściowa TRS, 
funkcjonująca do 
stycznia 1918 r., 
gdy przekazała 

swoje kompetencje rządowi Jana Ku-
charzewskiego.Kwestią sporną oprócz 
kształtu granic była także podległość po-
wstających sił zbrojnych Królestwa Pol-
skiego. Komendant Legionów Polskich 
Józef Piłsudski postulował, aby tzw. Po-
lnische Wehrmarcht był niezależny od 
okupantów jako istotny element przy-
szłego państwa. Natomiast posiadający 
realną władzę w Królestwie Polskim 
generał-gubernator Hans Hartwig von 
Beseler traktował powstające siły zbroj-
ne jako podległe Rzeszy. Docelowo miały 
zostać połączone z Legionami Polskimi, 
jednak kiedy w lipcu 1917 r. zażądano 
od Piłsudskiego złożenia przysięgi na 
wierność obu cesarzom, Wilhelmowi 
II i Karolowi I, odmówił i podobnie jak 
znaczna część legionistów został inter-
nowany. Fakt ten był zwiastunem poraż-
ki niemieckiej polityki wobec Polaków, 
gdyż to właśnie Piłsudskiemu Rada Re-
gencyjna przekazała swoje uprawnienia 
11 listopada 1918 r.

Znaczenie aktu 5 listopada dla od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
wielokrotnie podkreślał prof. Paweł 
Wieczorkiewicz. Sprawa polska stała się 
dzięki niemu zagadnieniem międzyna-
rodowym, wobec którego stanowisko 
musieli zająć Francuzi i Anglicy, uznają-
cy wcześniej tę kwestię za wewnętrzny 
problem Rosji. Pomysł odrodzenia pań-
stwa polskiego wkrótce potem poparł 
również prezydent USA Woodrow Wil-
son, umieszczając go w swojej koncepcji 
powojennego ładu w Europie.

historyk, ekonomista, członek komisji rewizyjnej
i pracownik oddziału okręgowego katolickiego
stowarzyszenia „civitas christiana” w Poznaniu.

Szymon 
Szczęsny
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Historia a patriotyzm
Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jako jeden z priorytetów 
w  kierunkach działalności 2016–2020  wyznacza realizację przedsięwzięć formacyjno-edu-
kacyjnych w wymiarze patriotycznym kształtujących przyszłość naszej ojczyzny...

członek rady głównej katolickiego stowarzyszenia 
„civitas christiana”, dyrektor oddziału okręgowego 
we wrocławiu.

W życiu społecznym utożsa-
mienie patriotyzmu z pie-
tyzmem dla historii wydaje 

się niezwykle silne. Identyfikacja ta 
jest tak mocna, że często oba pojęcia 
bywają stosowane niemal zamiennie.

SieKiera nauCzyCieLKą żyCia?
Każda postawa wobec świata jest 

budowana zgodnie z jakimś doświad-
czeniem. Tym bardziej tak być musi 
ze świadomym uczestnictwem w ży-
ciu społecznym. Świadomość każdej 
zbiorowości ludzkiej powstaje z kolei 
z faktów i procesów, które są przez 
nią zbierane w pamięci historycznej. 
W różnych cywilizacjach, na poszcze-
gólnych etapach rozwoju ludzkości 
rozmaicie to wyglądało. Możemy mó-
wić o pierwotnym gromadzeniu takiej 
wiedzy w postaci bajań, legend czy 
zbiorów tradycji, przy czym niespe-
cjalnie troskano się tu o dokładność 
przekazu historycznego. Po prostu, 
jedna opowieść musiała pasować do 
drugiej, tak by obie stanowiły jakiś, 
choćby na pozór wyglądający na lo-
giczny, zlepek informacji. Nie chodzi 
przy tym o to, że świadomie kłamano 
– wiedza o przeszłości była, jaka była, 
a ludziom trzeba było składnie opo-
wiedzieć o tym, dlaczego są tym, kim 
są. Często bywało tak, że ludy sobie 
wrogie dysponowały podobnym zaso-
bem opowieści o swych początkach, 
przelicytowując się w pewien sposób 
o to, kto jest bardziej uprawniony do 
pochodzenia od konkretnego przod-
ka czy do posiadania takiego, a nie 
innego dziedzictwa terytorialnego. 
Mieszały się tu często wiara, magia i 
polityka. Z czasem przekaz jakoś po-
rządkowano, aż przyjął postać nam 
znaną i bliską, która legła u podstaw 
tożsamości społecznej, najlepiej naro-
dowej, opartej o zinterpretowaną wie-
dzę historyczną. 

Dobrze by było, by ta ostatnia była 
zbliżona do prawdy. Niestety, niekie-
dy poszczególni suwerenowie ex post 
tworzyli historię (czyli ogląd przeszło-

ści) w taki sposób, by prowadziła ona 
do uzasadnienia sprawowania władzy 
przez tego, kto aktualnie ją sprawuje. 
Działania te przypominały owe daw-
ne praktyki historii mitycznych. Nam, 
Polakom, najbardziej znany jest taki 
przypadek choćby z rzeczywistości 
PRL i czasu przyjaźni ze Związkiem 
Radzieckim, kiedy to system komu-
nistyczny miał być ukoronowaniem 
historii i koniecznością dziejową. Przy 
okazji warto zauważyć, że ustrój ten 
przy całym deklarowanym przez sie-
bie ateizmie podsuwał niektórym po-
mysł, że ów proces dziejowy musi być 
jakoś kreowany z pozycji wyższych. 
Ale to problem na inną analizę. Tego 
typu narracje historyczne były dość 
liczne, często bowiem pojawiały się 
doktryny i ideologie, które miały do-
wodzić, że z nich wypływa większe 
prawo do bycia (życia) niż w wypadku 
konkurencji. Historia bywała instru-
mentalizowana i doprowadzana do 
funkcji narzędzia polityki. 

Być może dlatego niekiedy to histo-
rię obwinia się o zło świata. Na nic zda 
się tu tłumaczenie, że narzędzie, jak to 
narzędzie, może służyć do celów do-
brych, jak i złych. Tak naprawdę klu-
czowa jest ręka i kierujący nią mózg, 
który użyje jej do swoich celów. Jako 
przykładu użyjmy zwykłej siekiery, 
która może posłużyć jej właścicielowi 
do ścięcia drzewa, narąbania drew na 
opał, a przy określonych umiejętno-
ściach nawet do budowy domu lub 
też do zabicia sąsiada i przejęcia sa-
kiewki, której był posiadaczem. Czy w 
związku z tym w ramach sumy złych 
czynów powziętych i zrealizowanych 
z jej pomocą powinniśmy zabronić 
ludziom stosowania siekiery? Absurd, 
a jednak coś takiego zadziało się z hi-
storią. Ponieważ różni pseudobada-
cze zauważyli jej instrumentalizację, 
zapragnęli wyrzucić ją z ludzkich 
głów, wskazując na niebezpieczeń-
stwo samego posługiwania się wiedzą 
historyczną. Siłą rzeczy wyelimino-
wanie przeszłości przy wskazaniu na 

bezsens wiedzy o tym, co było, miało 
posłużyć za budulec „nowego czło-
wieka”, trochę takiego pozbawionego 
właściwości i spacyfikowanego wzglę-
dem świata, który nie przestał być 
sceną konfliktów i walk interesów, 
lecz dla „nowego człowieka” miało być 
oczywiste, że skoro źródła czegoś nie 
widać, to albo tego nie ma, albo mimo 
pozorów jest to coś bezsensownego, 
a  w związku z tym chwilowego. Tym-
czasem poza zbiorem ludzi będących 
produktem owego ponowoczesnego 
eksperymentu historia toczyła się da-
lej, nie zamierzając przejmować się 
tym, że nie umieją oni ani nie chcą 
wyciągać z niej żadnych wniosków.

HiStoria jaKo zamienniK 
Patriotyzmu

Ostatnie lata dobitnie pokazały nie-
chęć części społeczeństwa polskiego 
do zupełnego pozbawiania tożsamo-
ści historycznej, a wręcz karmienia 
go swoistą pedagogiką wstydu. Wraz 
z natarczywością działań inżynierów 
społecznych mających wyrwać Pola-
ków z tożsamości rósł opór społeczny, 
który objawił się m.in. w postaci swo-
istej bitwy o historię. Samorzutne ak-
cje społeczne poświęcone tzw. Żołnie-
rzom Wyklętym, Powstaniu Warszaw-
skiemu czy upamiętnieniu Witolda 
Pileckiego są tu pewnym przykładem. 
Inicjatywy te, po pierwsze, wniosły 
spory powiew świeżości w polską pa-
mięć historyczną, po drugie jednak, 
ze względu na swoistą wybiórczość 
treści, wymagają pogłębienia, a z tym 
jest problem. Po trzecie wreszcie, to 
na tym polu nastąpiło najwyraźniej 

Piotr 
Sutowicz
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owo głębokie zintegrowanie doświad-
czenia patriotyzmu z historią. Polacy 
wtłaczani w mentalność kolonialną 
chcieli być dumni przynajmniej ze 
swojej przeszłości. Można powiedzieć, 
że wajcha, którą jedna strona próbo-
wała wygiąć, siłą naprężenia przekrę-
ciła się na drugą stronę. 

Z całą pewnością ruch ten odegrał 
niezwykle pozytywną rolę w obronie 
polskiej tożsamości, z czasem jednak 
ów tablicowo-koszulkowo-historycz-
ny patriotyzm musi zostać przesta-
wiony na nowe tory, choćby po to, 
by nasze doświadczenia historyczne 
utrwalone i uczciwie przedyskutowa-
ne mogły posłużyć za budulec świa-
domości na przyszłość. Do tego dzieła 
trzeba przede wszystkim sporej dozy 
odwagi i kreatywności, ale zamknię-
cie się na wygodnych skądinąd pozy-
cjach obrońców historii nikomu na 
dłuższą metę nie posłuży.

a może… intereS narodowy?
Pojęcie interesu narodowego, które 

winno absorbować w sobie zarówno 
przeżycie historii, jak i uczucia pa-
triotyczne, bywało już od ubiegłego 
wieku dość skutecznie deprecjono-
wane. Zastosowano przy tym dość 
prosty mechanizm socjotechniczny, 
ładując ten termin do jednego wora 
z wszystkim tym, co „postępowe eli-
ty” chciały zdyskredytować, i wraz 
z  nim wrzucono do jeziora, obciąża-
jąc odpowiednio ciężkim kamieniem. 
Przez jakiś czas na każde pytanie, co 
z naszym narodowym interesem w 
tej czy innej dziedzinie, odpowiadano: 
nie ma i nie będzie. Czas pokazał, że 

sytuacja światowa nie jest adekwatna 
do naszej. Kapitał, wbrew temu, co się 
mówi, ma narodowość, a rządy, przy-
najmniej te najbardziej suwerenne, 
chcą realizować interesy narodowe 
swych nacji. Jednym słowem narody 
nie powiedziały jeszcze ostatniego sło-
wa, a obwieszczany koniec historii nie 
przyszedł i na razie żadne symptomy 
go nie zapowiadają.

Wyrastający z dziejów i patrioty-
zmu interes narodowy, który można 
chyba utożsamić z dobrem wspólnym 
narodu – wbrew temu, co próbowano 
systemowo objaśnić w ramach wma-
wiania nam, że trzeba się wstydzić 
tożsamości narodowej jako takiej – 
nie jest skierowany przeciwko komu-
kolwiek. W jakiś sposób wydaje się on 
podobny do sytuacji dobrze sytuowa-
nej rodziny budującej dom, w którym 
zamierza zamieszkać, zagospodaro-
wującej przynależną sobie przestrzeń 
tak, by żyło jej się dobrze. Nie jest nor-
malna sytuacja, w której ktoś obcy 
narzuca jej styl życia i nikt tego robić 
nie powinien, pod warunkiem, że nic 
złego się w niej nie dzieje. Natomiast 
nie może być tak, że sąsiad, który nie 
radzi sobie z bałaganem na swoim po-
dwórku, zgłosi się do niej z żądaniem, 
by zabrała z jego posesji koniecznie 
określoną ilość śmieci, bo jeśli nie, to 
przybiegnie z siekierą i wtedy inaczej 
porozmawiają. Nie może ona też nie 
zauważać określonego zła dziejącego 
się obok niej. W życiu społeczności 
bywa, a w każdym razie bywało tak, 
że jeśli ktoś traktował swą rodzinę 
niegodnie, to sąsiedzi interweniowali 
w jej obronie.

Opisywana rzeczywistość wydaje 
się niesłychanie prosta, jeśli zestawi-
my ją z życiem społecznym we wszyst-
kich jego aspektach. Z pewnością tak 
jest. Tym bardziej wszystkim nam po-
trzeba dostarczania mądrego namy-
słu nad tym, co i jak należy poprawiać 
w naszym gospodarstwie. Co mu słu-
ży, a co nie. Są tu do przemyślenia rze-
czy mniej i bardziej przyszłościowe, 
do tego wszystkiego potrzebna jest 
nam znajomość naszej historii, wie-
dzy o tych, którzy na tej ziemi czynili 
rzeczy dobre – tych trzeba pokazywać, 
upamiętniać, od nich się uczyć, z ich 
działań i myśli czerpać to, co daje się 
użyć do budowy przyszłości. Z drugiej 
strony – społeczeństwo musi pozna-
wać również błędy minionych poko-
leń. Trzeba wiedzieć o tym, co było 
podłe i małe. Nie zaszkodzi wstydzić 
się za to, lecz przede wszystkim wie-
dza ta ma służyć temu, by takiego zła i 
owych błędów unikać. Na tym polega 
służebna, nauczycielska funkcja hi-
storii, która nie po to trwa, by o niej 
zapominać. 

Warto w tym miejscu przytoczyć 
ciekawy, a przy tym dość niespodzie-
wany, jeśli chodzi o kontekst niniej-
szego tekstu, głos papieża Franciszka 
zawarty w ostatniej adhortacji: „brak 
pamięci historycznej jest poważną 
wadą naszego społeczeństwa. To men-
talność niedojrzała: ‘było, minęło!’. 
Znajomość i zdolność do zajmowania 
stanowiska wobec wydarzeń minio-
nych to jedyny sposób, aby zbudować 
sensowną przyszłość” (Amoris laetitia 
193). 

Fot.m
. m

aślanka

Wielotysięczny tłum Polaków czuł się w obowiązku, by oddać hołd Danucie Siedzikównie ps. „Inka” i Feliksowi Selmanowiczowi ps. „zagończyk”, 
którzy dopiero po 70 latach doczekali się pogrzebu o charakterze państwowym. Ceremonia z udziałem polskich władz odbyła się 28 sierpnia 2016 r. 

w  gdańsku / Fot. P. Tracz, kancelaria Prezydenta
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Na chwałę Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej

Ponadtysiącletnia historia oręża polskiego wskazuje niezaprzeczalnie, że w średniowieczu, 
nowożytności, XiX i XX w. regularne jednostki wojska Polskiego stanowiły poważną siłę bojową, 

z którą musiał się liczyć każdy nieprzyjaciel. 

wykładowca wyższej szkoły oficerskiej sił 
Powietrznych w Dęblinie, specjalista w zakresie 
dziejów najnowszych, członek „civitas christiana”.Dr Marcin Paluch

Posiadając odpowiednie dla da-
nej epoki wyposażone i uzbro-
jone, jednostki WP potrafiły 

przeciwstawić się nawet silniejsze-
mu i liczniejszemu przeciwnikowi. 
Przez cały XVII w. Rzeczpospolita 
prowadziła wojny ze Szwecją, Ro-
sją oraz Imperium Osmańskim. Na 
polach bitew Europy środkowej 
i   wschodniej królowała husaria. 
Tej doskonałej ciężkiej jeździe pan-
cernej nie był straszny ogień wro-
gich muszkietów pod Kircholmem 
27  września 1605 r., pod Kłuszynem 
4 lipca 1610 r., czy pod Wiedniem 
12 września 1683 r. Polska piechota 
i   artyleria w okresie wojny 1831 r. 
dobrze radziła sobie z Moskalami, 
czego przykładem są jej zmagania 
pod Olszynką Grochowską (25 lu-
tego), Wawrem i Dębem Wielkim 
(31  marca) oraz Iganiami (10 kwiet-
nia). W czasie I wojny światowej 
to ciężkie karabiny maszynowe i 
artyleria Legionów Polskich po-
wstrzymywały pod Kostiuchnówką 
4–6   lipca 1916 r. ofensywę Brusiło-
wa. Przez cały dzień 1 września 1939 
r. ułani, strzelcy konni i artylerzyści 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii od-
pierali ataki niemieckiej 4. Dywizji 
Pancernej, zapisując na swoim kon-
cie od 80 do 100 zniszczonych lub 
uszkodzonych pojazdów pancer-
nych wroga. W tym miejscu każdy 
czytelnik „Civitas Christiana” zada-
je sobie pytanie: gdzie tkwiło źródło 
przewagi żołnierzy Wojska Polskie-
go na przestrzeni wieków, gdy zwy-
ciężali oni na polach bitew na chwa-
łę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej?

W XVII w. Rzeczpospolita Oboj-
ga Narodów, prowadząc cykliczne 
wojny ze Szwecją, Rosją i Imperium 
Osmańskim, była w stanie obronić 
swoją niepodległość głównie dzię-
ki dobrze wyposażonej i doskonale 
dowodzonej armii, w której prymat 
wiodły formacje kawaleryjskie. Na 
ogromnych obszarach środkowej 
i  wschodniej Europy chorągwie hu-
sarskie, pancerne, litewskie, kozac-
kie, tatarskie, wołoskie dzięki do-
skonałemu wyszkoleniu i właściwie 
dobranemu uzbrojeniu potrafiły 
sprostać każdemu, niejednokrotnie 
silniejszemu przeciwnikowi. Należy 
nadmienić, że w XVII w. regimenty 
piechoty, tak narodowego, jak i cu-
dzoziemskiego autoramentu, oraz 
artylerii polowej miały za zadanie 
głównie wspierać ogniem muszkie-
tów i armat poczynania polskiej jaz-
dy. Zazwyczaj 
to lekka jazda 
rozbijała liczne 
grabieżcze wy-
prawy czambu-
łów tatarskich. 
Jednak spośród 
tych wszyst-
kich formacji 
konnych naj-
ważniejszą siłę 
przebojową da-
wała husaria. 
W doskonałej 
monografii pt. 
Zarys historii 
wojskowości w 
Polsce Marian 
Kukiel wskazu-

je, że hetman wielki litewski Jan 
Karol Chodkiewicz doprowadził do 
mistrzostwa taktyczne użycie jazdy, 
której wyższość nad nieprzyjaciel-
ską konnicą pozwalała mu powe-
tować nierówności liczebne. Dążył 
on stale do zaskoczenia przeciwni-
ka w położeniu takim, by nie mógł 
wyzyskać swej przewagi ogniowej, 
do napadnięcia go z boku i z tyłu, 
przy czym z nieporównywalną 
śmiałością przeprowadzał on eko-
nomię swoich sił, wydzielając małą 
ich część do związania sił wroga, 
a   masę rzucając do działań roz-
strzygających. Pod Kłuszynem bli-
sko 4-tysięczny kontyngent wojsk 
polskich hetmana polnego koron-
nego Stefana Żółkiewskiego, skła-
dający się w głównej mierze z jazdy, 
wspomagany przez niewielki od-
dział piechoty i dwa działa, starł się 

Porównanie uzbrojenia polskich, niemieckich i sowieckich jednostek 
w  1939  r. / opracowanie własne autora
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z blisko dziesięciokrotnie liczniej-
szą armią rosyjsko-szwedzką dowo-
dzoną przez Dymitra Iwanowicza 
Szujskiego oraz Jacoba Pontussona 
De la Gardie. Pomimo przewagi nie-
przyjaciela, zabezpieczającego swo-
je szyki sztucznymi przeszkodami, 
husaria bezwzględnie wyzyskała 
całą swoją siłę bojową. Uderzając 
blisko dziesięciokrotnie na roty Mo-
skali doprowadziła do ich rozbicia. 
W końcowej części bitwy polska 
konnica uderzyła na Szwedów i re-
gimenty cudzoziemskie, zmuszając 
je do kapitulacji. Wojska Rzeczypo-
spolitej straciły ok. 300 żołnierzy, 
a   moskiewsko-szwedzkie blisko 
8000. Było to jedno z największych 
zwycięstw husarii w XVII w.

W dobie powstania listopadowego 
pierwszoplanowego znaczenia na-
brały działania piechoty i artylerii. 
Bataliony i pułki Wojska Polskiego, 
dowodzone przez oficerów doświad-
czonych w bataliach okresu napole-
ońskiego, niejednokrotnie osiągały 
wyżyny swoich zdolności taktycz-
nych. W bitwie pod Olszynką Gro-
chowską na przedpolach Warszawy 
celny ogień karabinowy polskiej 
piechoty oraz jej brawurowe kontr-
ataki na bagnety przez cały dzień 
powstrzymywały napór sił rosyj-
skich. W boju szczególnie wyróżnił 
się 4. Pułk Piechoty Liniowej, które-
go odwaga i kunszt bojowy zostały 
uwiecznione na obrazie Wojciecha 
Kossaka Olszynka Grochowska. Uda-
na kontrofensywa gen. Ignacego 
Prądzyńskiego dała stronie polskiej 
zwycięstwa pod Wawrem i Dębem 
Wielkim oraz pod Iganiami. Nie-
wiele brakowało, aby wojska inter-
wencyjne pod dowództwem feldm. 
Iwana Dybicza zostały ostatecznie 
rozbite. Niestety, nieudolna posta-
wa naczelnego wodza, gen. Jana 
Skrzyneckiego, doprowadziła do po-
rażki pod Ostrołęką (26 maja). Tylko 
dzięki śmiałej szarży artyleryjskiej 
4. baterii lekkokonnej płk. Józefa 
Bema armii polskiej udało się prze-
prowadzić odwrót w kierunku War-
szawy. Po kapitulacji ostatniego po-
wstańczego punktu oporu, twierdzy 
Zamość (22 października), na blisko 
84 lata zakończył się okres regular-
nych batalii na obszarze Królestwa 
Polskiego.

Na początku XX  w., dzięki wpro-
wadzeniu na stan armii światowych 
nowych typów uzbrojenia, tj. broni 
maszynowej i  szybkostrzelnej arty-

lerii polowej, zasad-
niczo zmieniły się 
zasady prowadzenia 
działań bojowych na 
lądzie. Na polach bi-
tew I wojny świato-
wej ogromne straty 
ludzkie zbierał ogień 
ciężkich karabinów 
maszynowych syste-
mu Hotchkiss, Maxim, 
Vickers, Schwarzlose 
oraz ostrzał szyb-
kostrzelnej, lekkiej 
artylerii polowej. 
To dzięki austriac-
kim armatom oraz 
broni maszynowej 
żołnierze Legionów 
Polskich byli w sta-
nie powstrzymywać 
w   ciężkich bojach 
pod Kostiuchnówką 
ostatnią ofensywę 
carskiej Rosji.

Po odzyskaniu nie-
podległości 11   listo-
pada 1918 r. Wojsko 
Polskie mozolnie 
budowało swój poten-
cjał uzbrojeniowy. W 
latach 30. na stan batalionów i puł-
ków weszły nowe typy broni maszy-
nowej i przeciwpancernej. Warto 
zasygnalizować tu dane trzech mo-
deli, które były wyróżnikami armii 
polskiej w wojnie 1939 r. 46-milime-
trowy granatnik wz. 36 był bardzo 
interesującą konstrukcją. Kąt strza-
łu 0,76-kilogramowego pocisku był 
stały i wynosił 45º. Dystans ognia był 
korygowany za pomocą cylindrycz-
nego regulatora gazowego, umiesz-
czonego nad lufą. Pocisk osiągał 
maksymalny zasięg 700 m, a dzię-
ki doskonałemu zapalnikowi ppłk. 
Dunina-Marcinkiewicza mógł razić 
cele już od 70  m. 7,92 mm karabinu 
ppanc. wz. 35 (Ur) był prawdziwą re-
welacją w  1939 r. Swoją bardzo do-
brą skuteczność zawdzięczał długiej 
lufie (1200 mm) i dużej prędkości po-
czątkowej pocisku (1250 m/s). Przy-
kładowo, pocisk z odległości 100 
m pod kątem 90º przebijał 33    mm 
płytę pancerną. 37 mm armatka 
ppanc. Bofors posiadała, co jest bar-
dzo ważne dla broni przeciwpancer-
nej w przypadku natarcia czołgów, 
dobrą szybkostrzelność praktyczną, 
wynoszącą 10 strz./min. Jej pocisk 
ppanc. przebijał z odległości 1000 m 
płytę pancerną o grubości 25 mm.W 

kampanii 1939 r. ani Wehrmacht, 
ani Armia Czerwona nie posiadały 
na stanie wozów pancernych, któ-
re mogłyby wytrzymać ostrzał pol-
skiej broni przeciwpancernej, tak 
karabinów specjalnych (Ur), jaki i 
armatek Boforsa. Wykaz uzbroje-
nia etatowego polskiego batalionu 
i pułku piechoty oraz kawalerii w 
1939 r. jasno wskazuje, że miały one 
formę związków obronnych. Duża 
liczba ciężkiej broni maszynowej, 
niedrogi sprzęt przeciwpancerny 
oraz płaskotorowa artyleria polo-
wa umożliwiały tym formacjom 
prowadzenie, w odpowiednich wa-
runkach terenowych, skutecznych 
i aktywnych działań defensywnych. 
Niewielki stan granatników i moź-
dzierzy oraz brak lekkiej artylerii 
haubicznej w poważnym stopniu 
ograniczały ich możliwość prowa-
dzenia akcji zaczepnych przeciwko 
wszechstronnie uzbrojonym związ-
kom taktycznym Wehrmachtu i Ar-
mii Czerwonej.

Polski granatnik wz. 36 kalibru 46 mm z okresu międzywojennego był 
bronią wspierającą ostrzał artyleryjski / Fot. m. Paluch
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Polska jest jedynym w europie państwem, które utraciło ponad połowę swojego historycz-
nego i kulturowego obszaru. obszar ten współkształtował przez wieki naszą kulturę, wiarę, 

naukę, obyczaje, wreszcie naszą psychikę i charakter narodowy.

samorządowiec, sekretarz gminy zapolice, 
wiceprzewodniczący zarządu oddziału katolickiego 
stowarzyszenia „civitas christiana” w zduńskiej 
woli.

Janusz 
Parada

Zapomniane dziedzictwo kresów 

Za Niemnem, Bugiem i Sanem 
rozciągają się terytoria Litwy, 
Białorusi i Ukrainy, niegdyś 

ziemie tworzące wspólnie z ziemia-
mi etnicznie polskimi Rzeczpospo-
litą Obojga Narodów, a w latach 
1918–1939 w części należące do Pol-
ski. Potocznie te rozległe tereny cią-
gnące się aż za Dźwinę i Dniepr są 
określane mianem „kresów”, choć po 
II wojnie światowej określenie to zo-
stało ograniczone właściwie tylko do 
wschodnich terenów II Rzeczypospo-
litej, a więc zaledwie po rzekę Zbrucz.

Ziemie te już bezpowrotnie odeszły 
od Polski, ale pozostały na niej ślady 
naszego dziedzictwa kulturowego, 
kilkusetletniej polskiej obecności na 
tych terenach i to mimo niszczenia 
jej najpierw przez carską Rosję, a 
potem ZSRR.W tym miejscu trzeba 
podkreślić, że Polska jest jedynym 
w Europie państwem, które utraciło 
ponad połowę swojego historycznego 
i kulturowego obszaru. Obszar ten 
współkształtował przez wieki na-
szą kulturę, wiarę, naukę, obyczaje, 
wreszcie naszą psychikę i charakter 
narodowy.

Tak zwane „kresy” to tak naprawdę 
połowa naszego dziedzictwa kulturo-
wego, to jedno z naszych „płuc”, któ-
rym wciąż oddychamy jako naród, 
choć często nie zdajemy sobie z tego 
sprawy. Dlatego o tym dziedzictwie 
zapomnieć nam nie wolno, bo to 
tak jakby wyrzucić połowę historii 
Polski, która toczyła się na tych zie-
miach, zapomnieć o jej wielkich i 
sławnych synach, przekreślić wspa-
niałe zabytki, które wznosili nasi 
przodkowie.

Cóż bowiem warta będzie nasza 
historia, jeśli pominiemy historię 
oręża Rzeczypospolitej z jej wielkimi 
zwycięstwami na ziemiach wschod-

nich: pod Orszą, 
Kłuszynem i Wiel-
kimi Łukami, Bere-
steczkiem i Cudno-
wem, Chocimiem, 
Ochmatowem i 
Kircholmem, i jej 
wodzami wywodzą-
cymi się z tych te-
renów, m.in. Janem 
III Sobieskim i Sta-
nisławem Żółkiew-
skim, urodzonymi 
na ziemi lwowskiej, 
a także tymi póź-
niejszymi, jak Tade-
uszem Kościuszką z 
Polesia, Józefem Piłsudskim i Emilią 
Plater z Wileńszczyzny, Romualdem 
Trauguttem z Grodzieńszczyzny czy 
generałem Stanisławem Maczkiem 
z ziemi lwowskiej? A czy wolno nam 
zapomnieć, że dwa spośród trzech 
miast polskich nagrodzonych Orde-
rem Wojennym Virtuti Militari to 
miasta kresowe – Lwów i Grodno, a 
tylko jedno z terenów dzisiejszej Pol-
ski – Warszawa? Kresy, a konkretnie 
Lwów, to także kolebka polskiego 
harcerstwa i ruchu sokolego, tak za-
służonych dla krzewienia patrioty-
zmu stowarzyszeń. 

Gdzie będzie polska nauka, jeśli zapo-
mnimy, że dwa najstarsze polskie uni-
wersytety po Uniwersytecie Jagielloń-
skim to Uniwersytet Stefana Batorego 
w Wilnie i Jana Kazimierza we Lwowie? 
A czy pamiętamy jeszcze o słynnym 
Liceum Krzemienieckim na Wołyniu – 
liceum zlikwidowanym przez władze 
carskie, które jego majątek i część wy-
kładowców wykorzystały do tworzenia 
uniwersytetu w Kijowie? Czy też o słyn-
nym Gimnazjum w Chyrowie, który od 
dzisiejszej Rzeczypospolitej dzieli zaled-
wie kilkanaście kilometrów?

O ileż uboższa byłaby polska litera-
tura, muzyka, nauka i sztuka, gdyby 
nie kresowiacy. Dość wspomnieć tyl-
ko tych najbardziej znanych, urodzo-
nych na tych ziemiach. I tak Żmudź 
wydała: Czesława Miłosza i Stanisła-
wa Kierbedzia; ziemia nowogródz-
ka: Adama Mickiewicza i Ignacego 
Domeykę; Grodzieńszczyzna: Elizę 
Orzeszkową, Marię Rodziewiczównę 
i Czesława Niemena; Wileńszczyzna: 
Mieczysława Karłowicza, Tadeusza 
Konwickiego, Kazimierę Iłłakowi-
czównę i św.   Rafała Kalinowskiego; 
Mińszczyzna: Melchiora Wańkowi-
cza, Stanisława Moniuszkę, Benedyk-
ta Dybowskiego, Ferdynanda Rusz-
czyca, Jerzego Giedroycia; Polesie: 
Juliana Ursyna Niemcewicza, Włady-
sława Syrokomlę, Adama Naruszewi-
cza i  Ryszarda Kapuścińskiego.

Na tak tragicznie doświadczonym 
w czasie II wojny światowej Wołyniu 
przyszli na świat: Ksawery Pruszyń-
ski, Juliusz Słowacki, Hugo Kołłątaj, 
św. Zygmunt Szczęsny Feliński, św. 
Jozafat Jan Kuncewicz, Ernest Mali-
nowski i „matka chrzestna” Solidar-
ności – Anna Walentynowicz.

na zdjęciu pensjonariusze sanatorium w Truskawcu na kresach
 Fot. lvivcenter.org
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A iluż wielkich ludzi dały Polsce 
kresy południowo-wschodnie, lwo-
wiaków: Leopolda Staffa, Kazimierza 
Górskiego, Stanisława Ulama, Sta-
nisława Lema, Zbigniewa Herberta, 
Grzegorza Piramowicza, Eugeniusza 
Romera, Jana Parandowskiego, Woj-
ciecha Kilara, Mariana Hemara czy 
Adama Hanuszkiewicza; rodaków z 
ziemi lwowskiej: Brunona Schultza, 
Maurycego Gottlieba, Juliana Fała-
ta, Kornela Makuszyńskiego i ojca 
polskiej literatury Mikołaja Reja 
(urodzonego pod Haliczem); Podola-
ków: Gabrielę Zapolską, Kazimierza 
Michałowskiego, Ignacego Jana Pa-
darewskiego, Jana Brzechwę, Artura 
Grottgera, Ignacego Daszyńskiego, 
Mieczysława Jastruna, Kazimierza 
Ajdukiewicza.

Wspaniałych Polaków wydało też 
Pokucie: Franciszka Karpińskiego 
czy Stanisława Vincenza, oraz ziemie 
ukrainne: Karola Szymanowskiego, 
Jarosława Iwaszkiewicza czy Teodo-
ra Józefa Korzeniowskiego (Josepha 
Conrada).

Wymieniając tak zacnych rodaków 
pochodzących z kresów wschodnich, 
nie sposób nie wspomnieć o oby-
watelach polskich wyznania moj-
żeszowego, którzy współtworzyli 
Rzeczpospolitą, jak choćby o pięciu 
noblistach wywodzących się z ziem 
wschodnich: Mieczysławie Biegunie 
(Menachem Begin) z Brześcia, Szymo-
nie Perskim (Szimon Peres) i Andrze-
ju Wiktorze Schally z Wileńszczyzny, 
Jerzym Szarpaku (Georges Charpak) 
z Wołynia i Roaldzie Safranie (Roald 
Hoffman) ze Złoczowa.

A jakież bogactwo polskiej kultury 
pozostało na kresach w postaci za-
bytków kultury materialnej: dworów, 
pałaców, zamków, kościołów, zabytko-
wych cmentarzy, muzeów i bibliotek! 
I choć większość z tych dóbr została 
zniszczona (często celowo), to i tak to, 
co ocalało, stanowi prawdziwą skarb-

nicę sztuki, którą warto przypomi-
nać i promować. Największą z nich 
był i chyba jest nadal Lwów, bogaty 
w zabytki architektury sakralnej i 
świeckiej, muzea, archiwa i bibliote-
ki na czele z dawnym Zakładem Na-
rodowym im. Ossolińskich, którego 
zbiory dzieł 
sztuki kiedyś 
nie miały so-
bie równych 
w Polsce, po 
wojnie w zni-
komej części 
przewiezio-
ne do Wro-
cławia. Nie 
mniej bogate 
w zabytki 
jest Wilno, 
z Kaplicą 
Ostrobram-
ską na czele 
i katedrą św. 
Stanisława z 
mauzoleum 
św. Kazimie-
rza, patrona 
Litwy i Pol-
ski. Wciąż 
jeszcze o 
kulturze pol-
skiej na kresach świadczą zabytki 
Stanisławowa, Grodna, Krzemieńca, 
Łucka, Żółkwi, Kamieńca Podolskie-
go i wielu innych miast i miasteczek 
kresowych.

Za Niemnem i Bugiem pozostały też 
setki świątyń, w tym tak znane jak 
Ostra Brama, katedra lwowska, gdzie 
Jan Kazimierz składał śluby lwow-
skie, w których oddawał Rzeczpospo-
litą pod opiekę Matki Bożej, kościoły 
w Żółkwi i Nowogródku czy sank-
tuaria w Poczajowie i Żyrowicach 
należące dziś do wyznawców prawo-
sławia. To także w Brześciu nad Bu-
giem została zawarta unia brzeska, 
jedna z nielicznych w historii Europy 

prób połączenia 
prawosławia z ka-
tolicyzmem, która 
przetrwała do dziś. 
W Wilnie z kolei 
został namalowa-
ny pierwszy obraz 
Jezusa Miłosierne-
go według projektu 
objawionego św. 
Siostrze Faustynie 
i tam też do dziś 
się znajduje. A 
iluż Polaków wie, 

że najświętszy dla nas obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej malowany w 
tradycji wschodniej dotarł do Czę-
stochowy prawdopodobnie z Rusi 
Halickiej? Nie da się zaprzeczyć, że 
polska duchowość ma wiele wspólne-
go z duchowością Wschodu, w koń-

cu przez wieki 
współżyli ze 
sobą w zgodzie 
obywatele Rze-
czypospolitej 
wyznania ka-
tolickiego, pra-
wosławnego, a 
także Kościoła 
Ormiańskiego, 
nie wspomina-
jąc innych wy-
znań i religii 
niechrześcijań-
skich.

Wciąż cieszą 
też swym pięk-
nem pałace i 
zamki kreso-
we, jak choćby 
Nieśwież, Mir, 
Olesko, Pod-
horce, Wiśnio-
wiec, Kamie-
niec Podolski, 

Chocim czy wspaniały Park Zofiówka 
w Humaniu, choć są to już marne 
resztki niegdysiejszych siedzib.

Tej smutnej historii już się nie od-
wróci. Ale warto odwiedzać te ziemie, 
wspierać restaurację pozostałych tam 
kościołów, zabytkowych budowli czy 
cmentarzy. Tym bardziej że żyje tam 
nadal ponad milion Polaków (przed II 
wojną ponad 5 mln). Szczególna rola 
w ochronie tego dziedzictwa spoczy-
wa na władzach państwowych, które 
powinny wspierać ochronę zabytków 
będących naszym dziedzictwem kultu-
rowym i otaczać opieką Polaków pozo-
stałych na Wschodzie, a przynajmniej 
ułatwiać im kontakt z macierzą. Sądzę, 
że nadszedł też już czas, aby państwo 
polskie podjęło trud budowy muzeum 
ziem wschodnich, które pokazywałoby 
całe ich piękno, historię i kulturę, ale 
także złożoność stosunków społeczno-
-narodowościowych, które nieraz dzie-
liły Polaków, Ukraińców, Białorusinów 
i Litwinów. Ponad czterechsetletniej 
wspólnej historii tych ziem nie da się 
wymazać, ale trzeba ją we właściwy 
sposób kultywować, tak by stała się 
płaszczyzną porozumienia i współpra-
cy narodów je zamieszkujących.

grób marii konopnickiej na cmentarzu łyczakowskim 
we Lwowie. Pisarka, krytyk literacki - zmarła na 

zapalenie płuc we Lwowie / Fot. m. kluczyński

Ołtarz i relikwie św. kazimierza w katedrze wileńskiej 
 Fot. m. kluczyński
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Jan Gać

Historyk, podróżnik, fotografik, autor 17 ksią-
żek i ponad 300 artykułów dotyczących historii, 
sztuki, religii.

na wszystkich wyobrażeniach wskrzeszonego Łazarza charakteryzuje 
niezwykle smutne oblicze.

DWA GROBY ŁAZARZA

Ewangeliczna Betania, po arab-
sku Al-Lazarija, stanowi jedną 
z enklaw Autonomii Palestyń-

skiej. W Betanii zachował się grób Ła-
zarza, którego lokalizację i autentycz-
ność potwierdzają tradycja, historia 
i   badania archeologiczne. Temu, co 
się tam wydarzyło, Jan Ewangelista 
poświęcił cały 11 rozdział swej Ewan-
gelii. Oto do uszu przebywającego za 
Jordanem Jezusa doszła wiadomość, 
że zachorował Jego przyjaciel, Łazarz. 
Jezus jakby wcale się tym nie przejął, 
w miejscu pobytu pozostał kolejne 
dwa dni, chyba tylko po to, by po-
zwolić Łazarzowi spokojnie umrzeć. 
Dopiero gdy to nastąpiło, postanowił 
odwiedzić dom przyjaciela w Betanii, 
w którym zmarły osierocił dwie sio-

stry, Marię i  Martę. Po dniu uciążliwej 
wspinaczki z samego dna najgłębszej 
na świecie depresji w basenie Morza 
Martwego, do którego wpada Jordan, 
wreszcie Jezus dotarł na wzgórza 
Betanii. Kiedy znalazł się w pobliżu 
wsi, wybiegły Mu na spotkanie sio-
stry zmarłego, najpierw Marta, a za 
nią przywołana doń Maria. I jakby 
się umówiły, każda wyraziła ten sam 
żal: Panie, gdybyś tu był, mój brat by 
nie umarł. Na życzenie Jezusa wszyscy 
obecni, a więc siostry zmarłego, zgro-
madzeni w ich domu Żydzi z Jerozoli-
my, towarzyszący Jezusowi Apostoło-
wie, udali się całą gromadą do grobu 
Łazarza, którym była wydrążona w 
zboczu pieczara przywalona zato-
czonym kamieniem. Usuńcie kamień 

– rozkazał Jezus. Panie, już cuchnie – 
oponowała Marta. – Leży bowiem od 
czterech dni w grobie. I  nastąpiło coś, 
czego nie da się ująć w żadne ramy 
praw tego świata. Na donośny głos 
Jezusa: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. 
Wyszedł zmarły mając nogi i ręce po-
wiązane opaskami, a twarz jego była 
zawinięta chustą.

Cud wskrzeszenia człowieka od 
kilku dni pozostającego w grobie nie 
mógł pozostać bez echa. Wieść o wy-
darzeniu rozeszła się szeroko po kraju 
i wprawiła w niemałą konsternację ży-
dowski establishment w Jerozolimie: 
albo Żydzi uznają w Jezusie Mesjasza 
i opowiedzą się za Nim, albo raz na 
zawsze pozbędą się samozwańczego 
proroka, za jakiego Go mieli. Wyjście 
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z kłopotliwej sytuacji zaproponował 
Kajfasz, najwyższy autorytet świątyn-
ny. Na nadzwyczajnym posiedzeniu 
Sanhedrynu przemówił: Wy nic nie 
rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwa-
gę, że lepiej jest dla was, gdy jeden czło-
wiek umrze za lud, niż miałby zginąć 
cały naród, rzekomo zagrożony przez 
Rzymian, gdyby wszyscy Żydzi mieli 
uznać Jezusa za Mesjasza i pójść za 
Nim. Jan dodał od siebie, że tego dnia 
postanowili Jezusa zabić.

A co z Łazarzem? Bo i na niego ar-
cykapłani wydali wyrok śmierci, gdyż 
wielu z jego powodu odłączyło się od Ży-
dów i uwierzyło w Jezusa. Jezus zginął 
ukrzyżowany w 30 r., w dzień przed 
Paschą. W kolejnych dniach Łazarz 
musiał się gdzieś ukrywać. W Jerozo-
limie tymczasem zapanowała gorąca 
atmosfera oczekiwania na dalszy bieg 
wypadków, bo oto zaledwie 50 dni po 
świętach Paschy Apostołowie Jezusa, 
których rzecznikiem był teraz Szymon 
Piotr, wystąpili publicznie z orędziem, 
że zabity Jezus był tym zapowiedzia-
nym przez proroków Mesjaszem. Ta 
odwaga strachliwych do tej pory Apo-
stołów wybuchła z niezwykłą energią 
po zstąpieniu na nich Ducha Święte-
go. Publiczne nawoływanie do przyję-
cia Jezusa za Mesjasza, a przez to ob-
ciążanie za Jego śmierć arcykapłanów, 
nie mogło skończyć się dla Apostołów 
inaczej, jak tylko ich szykanowa-
niem, aresztowaniem, a nawet groźbą 
śmierci, czego doświadczył przez uka-
mienowanie jeden z pierwszych ich 
uczniów, Szczepan. Nastąpiło nieba-
wem otwarte prześladowanie w Jero-
zolimie. Wielu uczniów i sympatyków 
opuściło Judeę, szukając schronienia 
w Samarii i w Galilei. Do tropienia ich 
włączył się sam król Herod Agryppa 
I, który kazał ściąć mieczem Jakuba, 
brata Jana, a gdy uznał, że zyskało to 
aplauz u Żydów, uwięził także i Piotra. 

Można przyjąć z dużą dozą praw-
dopodobieństwa, że w czasie prześla-
dowań pozostający dotąd w ukryciu 
Łazarz opuścił na dobre Palestynę 
i   przeprawił się przez morze na 
Cypr. Starożytna tradycja sugeruje, 
że osiadł w Kitim, jednym z najstar-
szych  miast cypryjskich, w czasach 
rzymskich zwanym Citium, na któ-
rego ruinach wyrosła obecnie nowo-
czesna Larnaka. W 45 r., czyli w rok 
po śmierci Heroda Agryppy, na Cypr 
dotarł Paweł Apostoł w towarzystwie 
Barnaby i Jana Marka, rozpoczynając 
tym samym swoją pierwszą podróż 
misyjną. To tam, może w Citium, a 

może w   Salaminie, waż-
nym porcie rzymskim, do 
którego przypłynęli Apo-
stołowie, mogło dojść do 
ich spotkania z Łazarzem. 
Ta sama tradycja powiada, 
że włożyli na niego ręce, co 
w ówczesnej terminologii 
mogło oznaczać jego kon-
sekrację na biskupa Citium, 
pierwszego biskupa Cypru.

Niewykluczone też, że Pa-
weł Apostoł z towarzyszami 
mógł zabawić w otoczeniu 
Łazarza jakiś czas, po czym 
Apostołowie wyruszyli 
w   dalszą drogę aż na sam 
koniuszek wyspy, do Pafos, 
kolejnego rzymskiego mia-
sta, ważnego i pięknego, 
podówczas stolicy Cypru, 
który od 22 r. przed Chry-
stusem otrzymał status 
prowincji senackiej pod 
zarządem prokonsulów. 
Jest całkiem prawdopodobne, że to-
warzysz Pawła z pierwszej, wspólnie 
podjętej wyprawy misyjnej, Barnaba, 
który pochodził z Cypru, spotykał się 
z Łazarzem jeszcze w późniejszym 
czasie. Barnaba bowiem, po sprzecz-
ce z Pawłem co do osoby Jana Marka, 
rozstał się z Apostołem i powrócił na 
rodzinną wyspę, gdzie głosił Dobrą 
Nowinę, mając pod bokiem ogromne 
miasto z licznymi synagogami, Sala-
minę. A Salamina od Citium oddalona 
była najwyżej o dwa dni drogi pieszo. 
Trudno przyjąć, by obaj mężowie już 
więcej nie mieli się spotykać, wiedząc, 
jak ważne było wzajemne wsparcie 
w   dziele głoszenia Ewangelii. Grób 
Barnaby znajduje się nieopodal Sala-
miny, tak jak grób Łazarza w pobliżu 
Citium. 

Będąc w Larnace, poszedłem pokło-
nić się Łazarzowi. Jego grób, ten dru-
gi, ostateczny, znajduje się obecnie 
w   krypcie bizantyńskiego kościoła 
pod głównym ołtarzem. Jest to nie-
wielkie pomieszczenie z fragmentami 
starożytnych murów należących do 
niezidentyfikowanej nekropolii z kil-
koma bardzo prostymi sarkofagami 
bez ozdób czy inskrypcji. Wieko jed-
nego sarkofagu, pęknięte i zachowane 
w połowie, posiada dość spore wydrą-
żenie w kształcie stożka, zakończone 
niewielkim otworem. W okresie wcze-
snochrześcijańskim istniał zwyczaj 
wiercenia podobnych otworów w po-
krywach sarkofagów, w których spo-
czywały prochy męczenników i świę-

tych. Pozwalały one wiernym wciskać 
przez otwór do wnętrza tasiemki, by 
dotknąć nimi z kości zmarłego – wyj-
mowane stamtąd tasiemki były trak-
towane jako relikwie. Możliwe, że to 
właśnie w tym sarkofagu złożono 
ciało Łazarza. Tymczasem fragment 
kości czaszki oraz cztery inne kostki 
przechowywane są obecnie w srebr-
nym relikwiarzu w kształcie ozdobnej 
skrzyni ustawionej w nawie kościoła 
przed ikonostasem. 

Grób Łazarza na obrzeżach Citium, 
dziś w Larnace, w średniowieczu zwa-
nej Salinas od leżącego obok słonego 
jeziora, był znany w starożytności 
chrześcijańskiej, tym bardziej że wie-
lu pielgrzymów udających się do Zie-
mi Świętej zatrzymywało się na Cy-
prze ze względu na Łazarza. W   X w. 
jego kult nagle zamarł, co miało nie-
wątpliwie związek z wypełnieniem 
woli cesarza Leona VI Mądrego, by re-
likwie Łazarza przenieść do Konstan-
tynopola, jak należy przypuszczać 
w  obawie przed niebezpieczeństwem 
ich profanacji ze strony bardzo ak-
tywnych w tym czasie piratów arab-
skich. Translatio relikwii dokonało 
się na przełomie 899–900 r., a Kościół 
wschodni zachował liturgiczne wspo-
mnienie tego wydarzenia naznaczone 
na dzień 17 października, zaś pamięć 
Łazarza zaczęto celebrować w sobotę 
przed Niedzielą Palmową. Na okazję 
zdobycia relikwii przyjaciela Jezusa 
cesarz ufundował w stolicy kościół 
i  monaster. Ażeby usatysfakcjonować 



n r  1 1 /  l i s t o P a D  2 0 1 6r O Z M A I T O ś c I40 /  c i v i t a s  c h r i s t i a n a

mieszkańców Citium po stracie reli-
kwii, wysłał na Cypr budowniczych 
z obowiązkiem zbudowania na miej-
scu grobu Łazarza kościoła na własny 
koszt. Pierwotny bowiem 
kościół, być może wznie-
siony już w V w., obrócili 
w ruinę Arabowie w wy-
niku łupieżczej wyprawy 
na Cypr w 649 r. Przezor-
ni obywatele Citium naj-
widoczniej nie wszystkie 
kości Łazarza odesłali do 
Konstantynopola, kilka 
z   nich zachowali w ta-
jemnicy dla siebie, te, któ-
re obecnie są wystawione 
w  kościele. 

Od strony archeologicz-
nej nie przeprowadzono 
kompleksowych badań 
w kościele św. Łazarza w 
Larnace. Wstępne ustale-
nia poczyniono w związ-
ku z jego odbudową po 
pożarze, jaki w 1970 r. czę-
ściowo strawił wnętrze, 
głównie ikonostas z bez-
cennymi ikonami, które 
w większości przepadły. 
To wtedy pod bizantyń-
ską posadzką odkryto 
starożytne grobowce 
z   sarkofagami i ustalo-
no, że obecny kościół jest 
trzecim wystawionym na 
tym samym miejscu. Nosi 
on ślady wielu interwen-
cji architektonicznych, z których do 
najpoważniejszych zaliczyć należy do-
stawienie na zewnątrz od strony połu-
dniowej krużganków, przesklepienie 
go kopułą centralną, a w XIX stuleciu 
dobudowanie pięknej kampanili, kie-
dy Turcy złagodzili już zakaz wzno-
szenia wież przy kościołach. Dopiero 
wewnątrz widać gołym okiem, z jak 
starodawną świątynią mamy do czy-
nienia, zbudowaną z różnej wielkości 
kamiennych ciosów na planie trzy-
nawowej bazyliki. W połowie filarów 
nośnych wystają na zewnątrz kapitele 
korynckie, wzięte z jakiejś rzymskiej 
budowli i użyte powtórnie w kościele 
sprzed jego przebudowy za panowa-
nia Leona VI Mądrego.

A co na temat pobytu Łazarza na Cy-
prze mówią przekazy pisane? Zmarły 
w 403 r. biskup Salaminy, zwanej też 
Konstancją od cesarza Konstanty-
na  II, św. Epifaniusz potwierdza bar-
dzo wczesną tradycję ustną, że Łazarz 
był biskupem Citium i żył jeszcze 30 

lat po swym wskrzeszeniu. W V i w 
kolejnych stuleciach pojawiają się już 
na jego temat liczne doniesienia, w 
których wątki historyczne przeplatają 

się z legendarnymi, jak chociażby ten, 
że Łazarz nigdy się nie uśmiechał. Raz 
jeden miał żartobliwie skomentować 
kradzież glinianego dzbana, czego był 
przypadkowym świadkiem, że oto gli-
na kradnie glinę. Nieco informacji na 
jego temat zostało zawartych w Syna-
xarium, bizantyńskim zbiorze żywo-
tów świętych. W VIII w. jego biskupie 
pasterzowanie na Cyprze pojawia się 
w homiliach, które w 744 r. wygłaszał 
mnich Jan z Euroia na temat cudów Je-
zusa. Do tego samego wątku nawiązał 
w innej homilii wielki teolog, zmarły 
w 826 r. Teodor Studyta. Na okazję 
przeniesienia relikwii do Konstanty-
nopola mowę wobec cesarza i cesar-
skiego dworu wygłosił Aretas, metro-
polita Cezarei, uczeń teologa Fokasa. 

Ikony i malowidła z wyobrażeniem 
Łazarza, pochodzące z różnych okre-
sów i odległych od siebie miejsc, są 
zdumiewająco do siebie podobne, jak-
by miały pochodzić z jednego prawzo-
ru. Czyż za taki nie uznać owego sław-

nego kielicha z sardonyksu cesarza 
Romana I z X w., przechowywanego 
od 1204 r. w skarbcu Bazyliki św. Mar-
ka w Wenecji? W otoku czaszy kieli-

cha ukazani są Aposto-
łowie i różni inni święci, 
wśród nich i Łazarz, przed-
stawiony w medalionie jak 
na XVII-wiecznej ikonie z 
Larnaki. Łazarz pokazany 
jest w liturgicznych sza-
tach biskupich pokrytych 
białymi krzyżykami na 
czarnym tle. To mężczyzna 
ciągle jeszcze w sile wieku, 
bez brody, krótko ostrzy-
żony i starannie uczesany 
przy samej skórze. Lewą 
dłonią tuli do piersi opasłą 
księgę, zaś układem pal-
ców prawej dłoni wyznaje 
dogmat o troistości Boga i 
podwójnej, Boskiej i ludz-
kiej naturze Chrystusa, 
jak to nakazał przedsta-
wiać w malarstwie ostat-
ni sobór ekumeniczny w 
Konstantynopolu, w 843 r. 
Na wszystkich wyobraże-
niach Łazarza charaktery-
zuje niezwykle smutne ob-
licze. Twarz ma pociągłą, 
ascetyczną, oczy głęboko 
zapadnięte, sine. Według 
bardzo wczesnych komen-
tatorów ten smutny wyraz 
twarzy ma mieć uzasad-
nienie w jego pośmiert-

nym przebywaniu w ciemnościach 
otchłani, gdzie sprawiedliwi w   wiel-
kiej tęsknocie mieli oczekiwać na 
zejście do nich Jezusa po Jego śmierci 
krzyżowej, a przed Jego zmartwych-
wstaniem. Ten moment pośmiertnego 
życia Jezusa wyznają chrześcijanie 
w Credo frazą „zstąpił do piekieł”, co 
zostało setki razy zinterpretowane 
w  ikonografii. 

W nawiązaniu do Łazarza prawo-
sławny Wschód pielęgnuje w pamięci 
wzruszającą legendę, jak to Jan Ewan-
gelista, któremu w drodze do Efezu 
towarzyszyła Maryja, na Jej wyraźną 
prośbę kazał skierować statek do por-
tu na Cyprze, by mogli się tam spo-
tkać z przyjacielem Jej Syna. Wbrew 
geografii i chronologii to podanie jest 
żywe również na Świętej Górze Athos, 
poświęconej w szczególny sposób Ma-
ryi, bo i tam miał dotrzeć zepchnięty 
przez sztormy statek kierujący się do 
Efezu – wdzięczny temat dla malar-
stwa. 
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zdj. A. kołodziej

Członek Szwedzko-Polskiej Platformy 
zrównoważonej energetyki, sekretarz zarządu 
Oddziału katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w koszalinie.

Aleksandra Urszula 
KołodziejMoje podróże po Szwecji nie mo-

gły się odbyć bez pielgrzymo-
wania do przepięknych, po-

łożonych malowniczo wśród pól i   łąk, 
średniowiecznych kościołów, które 
mimo czasu reformacji częściowo prze-
trwały i  są przykładami niegdysiejszej 
architektury sakralnej. Choć czasami 
z   zewnątrz wyglądają niepozornie, to 
w   swoich wnętrzach skrywają praw-
dziwe perełki sztuki chrześcijańskiej – 
malarstwa naściennego, zachowanego, 
mimo że malowidła w czasie reformacji 
często były bielone. Do większości tych 
kościołów, poza niedzielami i świętami, 
nie można wejść, ot tak, prosto z drogi. 
Trzeba umówić się wcześniej z pasto-
rem. Czasami, zwłaszcza latem, świąty-
nie te są otwarte dla turystów, np. Oden-
sala kyrka, położona niedaleko pierw-
szej stolicy Szwecji – Sigtuny.

Freski na ścianach i sufitach są swe-
go rodzaju Biblią pauperum – obrazami 
o  znaczeniu symboliczno-liturgicznym, 
scenami nie tylko ze Starego i Nowego 
Testamentu, ale również z życia świę-
tych i biskupów.

Określenie Biblia pauperum (Biblia 
ubogich) pochodzi ze średniowiecza 
i   dotyczy m.in. zdobionych miniatur 
w rękopisach kodeksów teologicznych, 

spajających słowo z obrazem. Mianem 
tym określano również skróconą wersję 
Pisma Świętego i zbiór obrazów przed-
stawiających najważniejsze wydarzenia 
biblijne z krótkim opisem po łacinie – 
w  języku, którego znajomość posiadała 
tylko wąska grupa ludzi, elita duchowo-
-intelektualna. Większość wierzących 
nie rozumiała łaciny, która stała się 
językiem urzędowym Kościoła zachod-
niego, i zanim zaczęto przekładać frag-
menty Biblii na języki nowożytne, przy-
bliżano i popularyzowano treść Pisma 
Świętego także za pomocą Biblii paupe-
rum – na freskach, witrażach i obrazach. 
Odpowiedni wybór scen i cytatów biblij-
nych miał zachęcać chrześcijanina do 
zachowania cnót i unikania grzechów, 
pomagał jednocześnie w pracy kazno-
dziejskiej. Wierzący, którzy nie umieli 
czytać bądź nie znali łaciny, patrząc na 
ściany, odnajdywali to, czego nie mogli 
przeczytać w książkach. Biblia przema-
wiała do nich obrazem, najsilniejszym 
przekazem informacji.

Najbardziej znanym w Szwecji śre-
dniowiecznym malarzem fresków 
kościelnych jest Albert Pictor (Albert 
Malarz), zwany także jako Albrecht 
Pärlstickare lub Albertus Immenhusen, 
jak podpisał się na ścianie w kościele w 

Sollentunie oraz w sali i kościele Trójcy 
Świętej w Uppsali. 

Urodził się ok. 1440–1445 r., a zmarł 
w 1509 r. w Sztokholmie. Artysta był 
wszechstronnie utalentowany i wy-
kształcony (znał łacinę). Potrafił hafto-
wać obrazy religijne i grać na organach 
(grał na pogrzebie w katedrze w Sztok-
holmie). Prawdopodobnie pochodził z 
Niemiec, skąd przybył do Szwecji, po-
ślubił wdowę Annę po malarzu Johanie 
i przejął jego dziedzictwo. Małżeństwo 
było sposobem na przejęcie warsztatu 
i klientów, jednocześnie zapewniało 
wdowie opiekę i utrzymanie. W sztok-
holmskim warsztacie Alberta Pictora 
zatrudnienie miało 4–6 czeladników, 
którzy wykonywali prace zgodnie z jego 
instrukcjami.

Kościoły malowane były podczas 
letnich, jasnych dni, a przy stawianiu 
rusztowań pomagali prawdopodobnie 

Czy śmierć można przechytrzyć, wygrać z nią bitwę? biblia pauperum 
i Albert Pictor, czyli średniowieczne kościoły w  Szwecji

Wygrać ze śmiercią
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okoliczni mieszkańcy. Praca malarza 
kościelnego była wówczas bardzo ryzy-
kowna, gdyż wykonywano ją bez żad-
nych zabezpieczeń. Przemieszczając się, 
a w zasadzie pielgrzymując od kościoła 
do kościoła, artyści dziękowali Bogu za 
pomyślne zakończenie prac. Obrazy 
Alberta Pictora wykonane w 39 (zacho-
wały się w 37) wnętrzach kościelnych 
nietrudno zidentyfikować, gdyż są bar-
dzo charakterystyczne i różnią się od 
prac współczesnych mu malarzy – są 
jego żywą, sugestywną i poruszającą 
wypowiedzią. Jak mówi jeden z bisku-
pów szwedzkich: fantazja i dynamika w 
malarstwie Alberta Pictora powodują, 
że obrazy te są kazaniem nie dla uszu, 
ale dla oczu.

Artysta stosował bardzo wyraziste 
kolory i dużo pigmentów. Jednakże nie 
wszystkie freski zachowały się w do-
brym stanie do dzisiejszych czasów, dla-
tego też osoby zainteresowane zwiedza-
niem tych średniowiecznych kościołów 
mogą poczuć się rozczarowane dzisiej-
szym wyglądem murali w niektórych 
kościołach. Byłam w kilkunastu świą-
tyniach z malowidłami Alberta Pictora 
i mogę podpowiedzieć, że dobrze zacho-
wane, odrestaurowane freski są np. w 
miejscowościach: Odensala, Härkeberga 
(66 scen biblijnych) i Täby.

Na ścianach i sufitach możemy zoba-
czyć m.in. sceny z życia Jezusa, pogrzeb 
Maryi, św. Annę z Maryją i Dzieciąt-
kiem Jezus na rękach, Daniela z lwami, 
proroka Jonasza wrzucanego do morza 
i połkniętego przez wieloryba, Mojże-
sza i mannę z nieba, Adama i Ewę, Ka-
ina i  Abla, rzeź niewiniątek, koło życia, 
taniec wokół złotego cielca, Ostatnią 
Wieczerzę, Sąd Ostateczny. Oprócz po-
staci biblijnych występują wizerunki 
aniołów i diabłów, a także zwierzęta i or-

namenty roślinne, które konsekwentnie 
zastosowane, podkreślają architekturę i 
podział na pomieszczenia kościoła. Po-
szczególne sceny uzupełniają krótkie 
napisy łacińskie.

Centralną postacią na freskach jest Je-
zus. Murale pokrywają prawie całe wnę-
trze kościoła, łącznie z przedsionkiem, 
zwanym w Szwecji vapenhus, w  którym 
dawniej zostawiano broń przed Mszą. 
Znajdujemy też zaskakujące elementy, 
jak wizerunki postaci z   epoki Alber-
ta Pictora (np. Dziad i Baba), których 
uwiecznienie w kościele nie do końca 
jest zrozumiałe. Być może są żartem ar-
tysty lub powstały w wyniku jego znu-
dzenia monotonią wykonywania tych 
samych motywów.

Warto wspomnieć, że wszystkie na-
malowane postaci są odziane w szaty, 
które były noszone w czasach Alberta 
Pictora przez mieszkańców z regionu. 
Jest to dodatkowa wiedza na temat śre-
dniowiecznych strojów.

W niektórych średniowiecznych ko-
ściołach, np. w Täby, Tensta, Sigtunie, 
spotyka się fresk przedstawiający Tron 
Łaski, który ma swoją genezę w Biblii: 
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu ła-
ski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i  zna-
leźli łaskę dla uzyskania pomocy w sto-
sownej chwili (Hbr 4,16). Jest to przedsta-
wienie ikonograficzne ukazujące Trójcę 
Świętą, w którym Bóg Ojciec trzyma w 
dłoniach swego ukrzyżowanego Syna, a 
Duch Święty występuje w postaci gołę-
bicy. Tron Łaski najczęściej interpretuje 
się jako symbol wywyższenia Chrystusa 
przez Boga, a także miłości Boga Ojca, 
który zbawia świat przez męczeńską 
śmierć Jezusa w Duchu Świętym.

Czy pamiętają państwo film Ingmara 
Bergmana Siódma pieczęć nawiązujący 
swoją tematyką do Apokalipsy św. Jana? 

Otóż, inspiracją dla reżysera przy two-
rzeniu tego dzieła była średniowieczna 
ikonografia. Jako dziecko odwiedzał z oj-
cem pastorem wiejskie kościoły, których 
wnętrza pokryte były freskami przed-
stawiającymi sceny biblijne. W jednym 
z kościołów, w miejscowości Täby, nie-
daleko Sztokholmu, na malowidle au-
torstwa Alberta Pictora młody Bergman 
ujrzał motyw śmierci grającej w szachy 
z rycerzem – metaforę odwiecznego pra-
gnienia człowieka, aby przezwyciężyć 
śmierć. Ten obraz, jak sam mówił, zrobił 
na nim ogromne wrażenie i wykorzy-
stał go później w swoim filmie. Fresk nie 
jest łatwo odnaleźć, gdyż znajduje się na 
bocznej ścianie, przy schodkach prowa-
dzących na balkon. Kto o nim nie wie, 
ma małe szanse, by go zobaczyć, gdyż 
zwiedzającym udostępniana jest z regu-
ły tylko dolna część kościoła.

Co chciał powiedzieć średnio-
wieczny malarz, malując ten motyw, 
umieszczony na uboczu? Wiemy, że 
w owych czasach panowało ubóstwo, 
najazdy wrogów, szerzyły się zarazy 
i  śmierć zbierała obfite żniwo. Los lu-
dzi był niepewny i wielu chciało wy-
grać swoją grę o życie. 

W filmie Bergmana rycerz i jego 
towarzysze napotykają liczne ślady 
obecności śmierci na swojej drodze 
w kraju spustoszonym przez zarazę. 
W  dziele wybitnego reżysera znajdu-
jemy bezpośrednie odwołanie do Al-
berta Pictora w scenie, kiedy giermek 
spotyka w kościele malarza fresków, 
który ku przestrodze ludziom maluje 
taniec śmierci. 

Czy śmierć można przechytrzyć, wy-
grać z nią bitwę? Czy życie jest partią 
szachów, jak stwierdził Miguel Ce-
rvantes? Pozostawiam Państwa w  za-
dumie…
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Kościół nad tamizą
Poszukując korzeni chrześcijańskich europy, co oznacza odkrywanie jej tożsamości, trzeba 

sięgnąć do bardzo znaczącego królestwa, którym jest anglia. 

Często i dość stereotypowo Anglię 
kojarzymy z anglikanizmem, de-
precjonując w pewien sposób jej 

Kościół katolicki, który można określić 
mianem Kościoła męczenników. Spro-
wadzenie chrześcijaństwa w Anglii je-
dynie do poziomu anglikanizmu w jego 
różnych odcieniach grozi redukcjoni-
zmem. 

Poszukując korzeni chrześcijaństwa 
w tym rejonie, należy się cofnąć do III 
w. Wzmianki o Kościele znajdziemy 
choćby u Tertuliana, a także Orygenesa. 
Nie do utrzymania jest także teza – któ-
rą obalił G. R Watson (1967) – iż chrze-
ścijaństwo w tę część Europy przyniosło 
wojsko rzymskie. Przypuszcza się, że 
prekursorami byli kupcy i rzemieślnicy. 
Już w 287 r. zginął pierwszy męczennik, 
św. Alban. IV wiek przyniósł dynamicz-
ny rozwój chrześcijaństwa w miastach 
i na synodzie w Arles (314) obecni byli 
biskupi: Restytut z Londynu, Eboriusz 
z Yorku oraz Adelfiusz z Colchester. Już 
o wiele większa liczba biskupów uczest-
niczyła w synodzie w Rimini (359). Ko-
ściół w Anglii aktywnie uczestniczył w 
zwalczaniu arianizmu i pelagianizmu. 
W  tym celu do Anglii przybył św. Ger-
man. Stopniowo chrześcijaństwo prze-
nikało z miast na wieś i tak w północnej 
Anglii przybierało postać diecezji opar-
tych na strukturze plemiennej (Gallo-
way, Carlisle).

Ten dynamiczny rozwój przerwał 
najazd Anglów, Sasów i Jutów wyzna-
jących politeizm. Po wyparciu Brytów 
stworzyli oni struktury własnych ma-
łych państw. W VI w. mamy do czy-
nienia z odziaływaniem misyjnym z 
wyspy Hy. W Szkocji mnich iroszkocki 
Kolumba aż do swojej śmierci chry-
stianizował Piktów. Ogromne rezultaty 
przyniosła przede wszystkim misja św. 
Augustyna z Canterbury, który przybył 
wraz z  czterdziestoma zakonnikami na 
polecenie papieża Grzegorza I Wielkie-
go (596). Oprócz pracy ewangelizacyjnej 
podjęli się oni także tworzenia diecezji 
ze stolicą biskupią w Canterbury, która 
z woli papieża Bonifacego V stała się 
metropolią (624), panując nad biskup-
stwami w Londynie i Rochester. Znacz-

ny wpływ na rozwój chrześcijaństwa 
wywarli Paulin, Edwin i Aidan wraz 
z  mnichami iroszkockimi. Szczególnie 
ci ostatni odegrali kluczową rolę. W 
tym czasie w rozwijającym się Kościele 
na Wyspach zrodziły się dwie tendencje 
chrześcijaństwa, ściśle rzymska oraz 
charakterystyczna dla Celtów – irosz-
kocka. Ostatecznie unifikacja nastąpiła 
pod wpływem króla Oswy, który zwołał 
synod w Whitby (663), koncentrując 
się na dacie świętowania Wielkanocy. 
Znaczącą rolę odegrał wówczas wiel-
ki patron Anglii, św. Wilfrid, i pod jego 
wpływem Kościół iroszkocki uznał tra-
dycję rzymską, co umocniło chrześci-
jaństwo, prowadząc do jego rozkwitu. 
Warto podkreślić znaczenie Greka Teo-
dora z Tarsu (abp Canturbury). Na kie-
runek rozwoju ogromny wpływ miało 
życie monastyczne, które jednocześnie 
stawało się źródłem rozwoju kultury 
i  oświaty (np. opat Adrian, Alkuin, Beda 
Czcigodny, Aldhelm). W tym czasie na-
stąpiło wielkie zbliżenie do Rzymu. 

Wiek IX przyniósł kryzys chrześcijań-
stwa w postaci zachwiania dyscypliny 
życia mniszego. Charakterystycznym 
rysem tego okresu była pogłębiająca się 
zależność Kościoła i hierarchii od kró-
la, Alfreda Wielkiego. Jego syn, Edward 
Starszy, doprowadził do zjednoczenia 
królestwa, co ułatwiło przeprowadze-
nie reform monastycznych opartych 
na zasadach życia benedyktyńskiego 
(Regularis concordia). To spowodowało 
rozkwit życia monastycznego, a tym 
samym religijnego w Anglii. W okresie 
średniowiecza obserwujemy wpływy 
normandzkie na rozwój tej części kon-
tynentu (Edward Wyznawca), ostatecz-
nie zakończone podbojem Wilhelma 
Zdobywcy (1066). Zmiana struktury 
i  organizacji życia wpłynęła także na ży-
cie Kościoła, rodząc konflikty. Wilhelm 
uzyskał poparcie papieża Aleksandra II 
i to pozwoliło mu przeprowadzić refor-
mę opartą na duchowieństwie włoskim 
i francuskim. Wielki wpływ władzy 
świeckiej zaowocował ingerencją w 
nominacje biskupie i sporami kom-
petencyjnymi. Kolejne lata przyniosły 
zrzeczenie się następców Wilhelma 

inwestytury biskupów, ale musieli oni 
składać wobec króla przysięgę lenną, co 
w rzeczywistości pozwalało mu kontro-
lować życie Kościoła. Próba zdomino-
wania Kościoła na zjeździe w Clarendo-
nie (1164) doprowadziła do konfliktu z 
abp. Tomaszem Becketem i ostatecznie 
do zamordowania go (1170). To czas 
konfliktu Kościoła z państwem. Zmia-
ny zapoczątkował abp Hubert Walter, a 
w 1215 r. została wydana Wielka Karta 
Wolności (Magna Charta) ograniczająca 
władzę króla nad duchowieństwem.

W wieku XII i XIII obok benedykty-
nów nabrali znaczenia cystersi (Ael-
red), dominikanie, franciszkanie. Był 
to także czas rozwoju środowisk uni-
wersyteckich, powstały uniwersyte-
ty w Oxfordzie i Cambridge. Niestety 
doszedł również do głosu kryzys wy-
nikający z   wojny stuletniej, epidemii, 
wymagań ekonomicznych instytucji 
kościelnych, nierówności wśród kle-
ru, narastającego bogactwa zakonów, 
a także przemian społecznych. To 
wszystko doprowadziło do tendencji 
antypapieskich, które zaznaczyły się 
szczególnie w okresie niewoli awinioń-
skiej papieży. Trzeba wspomnieć, że w 
tym czasie Anglia prowadziła wojnę z 
Francją. To jedna z przyczyn ogłosze-
nia przez króla Edwarda I   statutów: 
Provisors (1351) oraz Praemunire (1353), 
które praktycznie wszystko uzależniały 
od władzy królewskiej. Również wtedy 
wyrósł ruch lollardystów i ogłosił swoją 
doktrynę J. Wiklef – pod ich wpływem 
nastąpiło odrzucenie Kościoła hierar-
chicznego na rzecz „Kościoła ubogich”. 
Stanowiło to mocne podwaliny pod ze-
rwanie jedności z Rzymem.

Ks. prof. 
Marek Tatar 

kapłan diecezji radomskiej, kierownik katedry 
Mistyki chrześcijańskiej Uksw, kierownik 
Podyplomowego studium Formacji i kierownictwa 
Duchowego Uksw, krajowy Duszpasterz Powołań 
przy konferencji episkopatu Polski, formator życia 
kapłańskiego i zakonnego, autor 5 książek i 80 
artykułow naukowych oraz licznych popularno-
naukowych, fanatyk gór, wspinaczki oraz 
narciarstwa wyczynowego.
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Zerwanie było bezpośrednio związa-
ne z osobą króla Henryka VIII (1491–
1547). W 1509 r. poślubił on, uzyskawszy 
dyspensę papieską, wdowę po swoim 
bracie Arturze, Katarzynę Aragońską. 
Małżeństwo to pozostawiło tylko jedną 
z pięciu córek, Marię, ale brakowało mę-
skiego następcy tronu. W tej sytuacji po 
dziewiętnastu latach małżeństwa Hen-
ryk VIII, chcąc poślubić Annę Boleyn, 
zwrócił się do papieża Klemensa VII 
o unieważnienie poprzedniego związ-
ku. Proces początkowo prowadzony w 
Londynie znalazł finał w Rzymie (1529). 
Korzystając z rady T. Cranmera, król 
poprosił o ekspertyzę wybitne uniwer-
sytety. Nastąpił podział opinii: angiel-
skie, francuskie oraz północno-włoskie 
poparły króla, zaś hiszpańskie, połu-
dniowo-włoskie oraz Wittenberga wraz 
z M. Lutrem utrzymywały ważność 
pierwszego małżeństwa. W tej sytuacji 
król 11 II 1531 zwołał generalne zebranie 
kleru angielskiego, które obwołało go 
głową Kościoła w Anglii. Był to moment 
kulminacyjny, który stanowił początek 
schizmy. W 1532 r. parlament ponowił 
zakaz apelacji do Rzymu. T. Caranmer 
mianowany prymasem Anglii ogłosił 
poprzednie małżeństwo króla za nie-
ważne, zaś z Anną Boleyn za ważne. W 
reakcji na te posunięcia papież Klemens 
VII potwierdził ważność pierwszego 
małżeństwa, ekskomunikując króla (11 
VII 1533). Bardzo istotne było uchwa-
lenie przez parlament angielski pięciu 
ustaw dających królowi autonomię wo-
bec Rzymu, które zwierały m.in. unaro-
dowienie Kościoła oraz odrzucenie wy-
powiedzi papieskich. Ostateczne Act of 
Supremacy (3 XI  1534) ogłosił króla „je-
dyną i najwyższą głową Kościoła angiel-
skiego” i  zobowiązywał wszystkich do 
złożenia przysięgi na wierność. Sprze-
ciw traktowano jak zdradę i usankcjo-
nowano karą śmierci (Tomasz More, 
Jan Fisher). Ten akt zapoczątkował serię 
prześladowań Kościoła katolickiego i 
sukcesywne niszczenie go na terenach 
Anglii. W   latach 1536–1539 mamy do 
czynienia z   mocnymi wpływami lu-
teranizmu na nowo powstały anglika-
nizm, które uwidoczniły się w tzw. An-
glikańskich artykułach. W odpowiedzi 
król ogłosił sześć artykułów („krwawy 
statut”), w których pod sankcją ciężkich 
kar nakazał przyjęcie przeistoczenia, 
komunii pod jedną postacią, zachowa-
nia celibatu, ślubów zakonnych i spo-
wiedzi usznej.

Nowy rozdział w dziejach anglika-
nizmu otworzył Edward VI, małoletni 
syn Henryka VIII, w zastępstwie któ-

rego władzę sprawowała rada regen-
cyjna. Można powiedzieć, że był to czas 
eksplozji wpływów protestanckich, 
którym przewodził kryptoluteranin 
T. Cranmer. Wprowadził on do liturgii 
nowy ryt komunii, zbliżony do luterań-
skiego. Anglia stała się miejscem azylu 
dla prześladowanych protestantów (M. 
Bucer, J. Łaski). Act Uniformity z 1549 r. 
kasował ryt rzymski, a wprowadzał do 
użytku Book of Common Prayer, który 
stał się wykładnią, księgą liturgiczną 
i modlitewnikiem obowiązującym do 
dziś w  anglikanizmie. Szczególnie dru-
gie wydanie, zatwierdzone przez parla-
ment z 1552 r., przyjmowało protestanc-
kie zasady dogmatyczne w połączeniu z 
kalwińskim rozumieniem Eucharystii. 
Istotne jest podkreślenie roku 1550, 
w  którym wprowadzono Ordinal, czyli 
księgę zawierającą nowy ryt święceń 
biskupów, kapłanów i diakonów. To-
warzyszyło temu wydarzeniu wydanie 
w  1553  r. przez T. Cranmera 42 artyku-
łów wiary wykazujących silny związek 
anglikanizmu z protestantyzmem.

Próba odbudowania katolicyzmu 
związana jest z osobą i panowaniem 
Marii I (1553–1558). Jednakże metody, 
które zastosowała (np. kara ścięcia lub 
spalenia 273 zwolenników tendencji 
protestanckich, w tym T. Cranmera), 
przyniosły skutek odwrotny do za-
mierzonego, wzbudzając sympatię dla 
prześladowanych. Podjęto jednak sze-
reg działań, np. parlament odwołał listę 
ustaw antypapieskich i wystosował do 
Rzymu list z prośbą o pojednanie. Na-
stępczyni Marii, którą była córka Anny 
Boleyn, Elżbieta I (1558–1603), wznowi-
ła Act of Supremacy, przywróciła Book 
of Common Prayer. Była to odpowiedź 
wobec nieprzychylnej postawy, jaką 
w  stosunku do niej przyjął papież Pa-
weł IV. Działaniom królowej sprzyjał 
nowy arcybiskup Canterbury, M. Par-
ker. W  1563  r. na Generalnym Zgroma-
dzeniu kleru przyjęto 39 artykułów wia-
ry, które ostateczny kształt przybrały 
w  1571. W historii anglikanizmu mamy 
do czynienia z próbami restytucji kato-
licyzmu, ale nie przyniosły one więk-
szych rezultatów. Wiek XVII zaznaczył 
się w anglikanizmie wpływami puryta-
nizmu oraz narastającymi podziałami 
w zależności od wpływu poszczegól-
nych tendencji i ruchów protestanc-
kich. Należy podkreślić, że podziały te 
prowadziły do konfrontacji wewnątrz 
wyznania. 

Za czasów Stuartów nastąpiło zła-
godzenie prześladowań katolicyzmu. 
W  roku 1623 powrócił pierwszy biskup 

katolicki, William Bishop. Za czasów Ka-
rola I, Karola II oraz Jakuba II nastąpił 
czas dość sprzyjający dla katolików. Nie-
stety pod wpływem anglikanów wzmo-
gły się prześladowania (1640), a w 1672  r. 
wydano Akt testacyjny, który odsuwał 
katolików od władzy, w 1678 r. dekret 
wykluczający ich z parlamentu. Z tego 
względu XVIII wiek to czas poważnego 
osłabienia i inercji katolicyzmu. Pewien 
wpływ zaczęła wywierać fala imigran-
tów z Irlandii, którzy byli katolikami, 
ale ze względu na ich status materialny 
katolicyzm sklasyfikowano jako zwią-
zany raczej z biedotą. Nie można także 
pominąć bardzo istotnego faktu, jakim 
były wpływy wolnomularzy i powsta-
nie pierwszej loży w roku 1717. W 1778 
parlament zniósł kary (Catholic Relif 
Act) i pozwolił katolikom na publiczny 
kult oraz wznoszenie kościołów. Ko-
lejnym ważnym etapem było wydanie 
dokumentu Catholic Emancipation Bill 
(1829), który przyznawał im pełne pra-
wa obywatelskie oraz pewien dostęp do 
urzędów. Po wydaniu tego ostatniego 
dokumentu katolicyzm w Anglii powoli 
zaczął się odbudowywać zarówno w śro-
dowiskach robotniczych, jak również 
inteligenckich. Nie bez znaczenia pozo-
stał Oxford Movement – Ruch oxfordzki 
z J.  Keble, E.  B. Puseyem oraz J. Newma-
nem na czele. Szczególnego znaczenia 
nabrała konwersja J. H. Newmana, po-
wstało pismo katolicko-społeczne „The 
Tablet” (F. Lucas). Odnotowujemy bardzo 
znamienny wpływ takich postaci, jak: 
Dominik Berberi, Peter Talbot, G. Spen-
cer. W 1850 r. papież Pius IX odbudował 
hierarchię katolicką, której centrum 
stanowiło opactwo Westminster. Sobór 
Watykański I spowodował wstrząs de-
kretami o prymacie i nieomylności pa-
pieża i podziałami wewnątrz katolików. 
Jednakże historycy odnotowali powolny 
i stały wzrost liczby katolików, odbu-
dowanie życia monastycznego. Bardzo 
znaczącym wydarzeniem był Międzyna-
rodowy Kongres Eucharystyczny (1908). 
XX wiek przyniósł kolejne ulgi dla ka-
tolików w postaci pozwolenia na pu-
bliczne wyznawanie wiary, wznowiono 
delegaturę apostolską. Przełomem były 
pontyfikaty papieży: Jana XXIII, Pawła 
VI, Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. 
Wskutek pracy na gruncie ekumenicz-
nym powstała Anglican-Roman Catholic 
International Commission (1969), która 
pracuje nad zbliżeniem anglikańsko-ka-
tolickim. Na podkreślenie zasługuje tak-
że czas biskupstwa i prymasostwa kard. 
Basila Hume’a, który stworzył bardzo 
dobry grunt dla konwersji do Kościoła 



w w w . e - c i v i t a s . P l c i v i t a s  c h r i s t i a n a  /  45r O Z M A I T O ś c I

WIelkie rody  
Ledóchowscy
Kochamy Ojczyznę, bo takie jest przykazanie Kościoła; kochamy Kościół, bo jest podwaliną 

i  rękojmią życia narodowego.
Św. Urszula ledóchowska

bibliotekoznawca, członek zarządu Oddziału 
Okręgowego katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w gdańsku.

Joanna 
Olbert 

katolickiego w Anglii. Równie istotnym, 
wręcz przełomowym momentem była 
wizyta w Anglii Jana Pawła II (1982).  Ko-
lejny krok to Konstytucja apostolska 
Anglicanorum coetibus (4 XI 2009) Be-
nedykta XVI, a następnie jego wizyta w 
Anglii (16–19 IX 2010) oraz beatyfikacja 
J.  H. Newmana.

Dla zrozumienia sytuacji relacji Ko-
ścioła katolickiego i anglikańskiego 
konieczne jest zaprezentowanie cha-
rakteru tego ostatniego. Pod wpływem 
różnorodnych elementów uformowały 
się trzy frakcje Kościoła anglikańskiego. 

Pierwszą z nich jest uformowany 
w  XVI w. High Church (Kościół Wysoki) 
nieakceptujący kalwińskiej interpreta-
cji formuł wiary. Jego rozwój zintensyfi-
kował się w XIX w. Podkreśla on autory-
tet Kościoła, historyczność episkopatu, 
rolę sakramentów, dąży do przywró-
cenia niektórych form liturgicznych, 
a także życia chrześcijańskiego sprzed 
rozłamu (np. reaktywacja życia zakon-
nego). Wewnątrz niego znajduje się nurt 
określany jako Anglo-catholic Church, 
który podkreśla ciągłość historyczną 
Kościoła w Anglii, eksponuje bardzo 
daleko idące związki z katolicyzmem 

Święta Urszula (Julia) Le-
dóchowska, jej siostra 
bł.  Maria Teresa, ich bracia 

o.   Włodzimierz Ledóchowski – 
generał Towarzystwa Jezusowego, 
Ignacy – generał dywizji Wojska 
Polskiego, zmarły w obozie kon-
centracyjnym, wraz z pozostałym 
rodzeństwem wychowywali się w 
atmosferze domu przepojonego 
miłością i modlitwą. Taką atmos-
ferę stworzyli rodzice: hr. Antoni 
Ledóchowski – oficer wojsk ce-
sarskich (brat rodzony prymasa 
Polski) i jego żona Józefina, po-

chodząca ze szwajcarskiego rodu 
rycerskiego Saliz-Zizers, którzy za-
warli związek małżeński w 1862   r. 
Kilka lat później (w 1869 r.), gdy 
większość dzieci była już na świecie, 
Józefina w swoim diariuszu napisa-
ła: „Oby dobry Bóg pozwolił, żeby-
śmy razem z  moim dobrym mężem 
doprowadzili do końca wychowanie 
tych kochanych słodkich istot. Ce-
lem moich starań będzie, by wszyst-
kie nasze dzieci otrzymały mocne 
religijne podstawy. Jeżeli to nam się 
uda, będę mogła już spokojnie za-
mknąć oczy, bo pobożne i uczciwe 

wychowanie dobrze poprowadzi 
je przez życie”.

Hrabia Antoni Ledóchowski 
(ur.   w 1823 r.) kładł duży nacisk 
na wychowanie religijne m.in. 
przez czytanie dzieciom Pisma 
Świętego i omawianie z   nimi 
przeczytanych fragmentów 
Ewangelii. Wspólną lekturą były 
żywoty świętych, podejmowa-
no dyskusje na tematy religijne, 
w  których brały udział dzieci. Ro-
dzina Ledóchowskich zawierzała 
wszystkie swoje sprawy Matce 
Bożej. Do Maryi Antoni i   jego 

(szczególnie w  stosunku do postrzega-
nia Eucharystii).

Kolejną grupą anglikanów jest tzw. 
Low Church (Kościół Niski), którego 
członkowie są określani jako ewange-
licy lub purytanie. Zapoczątkował go 
ruch J. Wesleya. Wyróżnia ich: ewange-
licki stosunek do słowa Bożego, pury-
tański kult religijny. Przyjmują chrzest 
jako symbol działania łaski, podobnie 
jak eucharystię, którą uważają jedynie 
za pamiątkę. Odznaczają się dużym 
zaangażowaniem i wielkim wkładem 
w  rozwój postawy ekumenicznej. 

Trzeci nurt to Broad Church (Kościół 
Szeroki), bardzo tolerancyjny, o ukie-
runkowaniu liberalnym i modernizują-
cym, niechętny wszelkim ujęciom dok-
trynalnym, liturgicznym i organizacyj-
nym. Najpełniej realizuje on charakter 
określany mianem comprehensivness 
zarówno pod względem teologicznym, 
jak również moralno-etycznym. 

Ogólnie należy stwierdzić, że struktu-
ra Church of England jest hierarchiczna: 
biskupi, kapłani, diakoni, z arcybisku-
pem Canterbury na czele, który nosi 
tytuł prymasa całej Anglii. Drugie miej-
sce zajmuje arcybiskup Yorku z tytułem 

prymasa Anglii. Diecezje dzielą się na 
archidiakonaty, a te na dekanaty, zaś 
dekanaty na parafie. Najwyższą władzą 
jest The National Assembly of the Church 
of England, w skład którego wchodzą 
biskupi, księża oraz świeccy. Podobne 
synody istnieją na poziomie prowincji, 
archidiakonatów, diecezji, dekanatów 
oraz parafii. Ponieważ Kościół angli-
kański można w   pełnym tego słowa 
znaczeniu określić jako państwowy, to 
każdorazowo koronuje on króla, który 
jest „najwyższym rządcą Kościoła” (su-
preme governor). To król mianuje arcy-
biskupów, biskupów, dziekanów oraz 
kanoników na wniosek premiera. Jest 
także najwyższą instancją jurydyczną 
i liturgiczną. Związek ten potwierdza 
przynależność arcybiskupów i bisku-
pów Londynu, Durham oraz Winchester 
oraz 21 innych według kolejności nomi-
nacji do Izby Lordów. Należy podkreślić, 
że Church of England nie jest jedyny, ale 
pierwszy we Wspólnocie Anglikańskiej 
(Anglican Communion). Wspólnota ta 
uważa się za przynależącą do Kościoła 
powszechnego z własną nauką i struk-
turą. Obejmuje ona Kościoły narodowe, 
autonomiczne oraz prowincje kościelne.
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żona mieli wielkie nabożeństwo. 
Jedna z córek, bł. Maria Teresa, 
wspominając, w jaki sposób zro-
dziło się i ugruntowało w   niej 
nabożeństwo do Matki Bożej, pi-
sała: „Jedno z moich wspomnień 
najwcześniejszych – 
to klęcznik z niebie-
skiego aksamitu, na 
którym rano i wie-
czorem obok uko-
chanej matki skła-
daliśmy nasze dzie-
cinne rączki do od-
mawiania Zdrowaś 
Maryjo”. W innym 
miejscu pisała o re-
ligijności ojca: „Inne 
wspomnienie – to 
obraz ciemnej Matki 
Boskiej Częstochow-
skiej na biurku na-
szego ojca. Nieraz, 
gdy cichutko wsu-
nęłam się do poko-
ju, zastawałam ojca 
klęczącego przed 
obrazem, zatopio-
nego na modlitwie”. 
Odbywano piel-
grzymki do sanktu-
ariów Maryjnych. 
We wspomnieniach 
córka Ledóchow-
skich, bł.   Maria Teresa napisała, 
iż to właśnie pod wpływem czyta-
nia przez ojca żywotów świętych 
zrodziło się w niej pragnienie kro-
czenia drogą świętości i zostania 
świętą. 

Wychowaniu religijnemu towa-
rzyszyło bardzo silne przywiąza-
nie do polskości i akcentowanie 
przynależności do naszej Ojczy-
zny. Hrabia Ledóchowski uczył 
dzieci języka polskiego, zapozna-
jąc je z dziejami narodu. Po podró-
ży, jaką Antoni Ledóchowski od-
był z jedną z córek – Marią Teresą, 
przyszła błogosławiona, wspomi-
nając pobyt w Polsce znajdującej 
się wówczas pod zaborami, pisała: 
„To jest moja ojczyzna – cel moich 
pragnień, marzenie i ideał mojego 
dzieciństwa. Z nią łączą mnie wię-
zy i uczucia, które po religii są dla 
mnie najświętsze…”. 

Ponadto ojciec zaszczepił 
w   dzieciach zamiłowanie do czy-
tania książek w języku polskim. 
W domu znajdowała się duża bi-
blioteka domowa, zgromadzony 
księgozbiór był odziedziczony 

przez Antoniego Ledóchowskiego 
po przodkach, stanowił również 
fragment spuścizny rodu szwajcar-
skiego Saliz-Zizers, z którego pocho-
dziła Józefina. W jednym z listów do 
przyjaciółki Maria Teresa pisała: „…

przeczytałam przepiękne, czteroto-
mowe dzieło Sienkiewicza i  akurat 
w języku polskim mam najulubień-
sze dzieła, których niestety nie mo-
żesz czytać”. Antoni Ledóchowski 
ponadto dbał o rozwój kulturalny 
dzieci. Wspólnie chodzono do te-
atru, na wystawy. Uczył dzieci ry-
sunku i   malarstwa (w wieku mło-
dzieńczym studiował w Monachium 
prawo i  malarstwo).

Wielkim pragnieniem Antoniego 
Ledóchowskiego było zamieszkanie 
i powrót do kraju przodków. Jedna 
z córek, Franciszka, podkreślała, 
że również „Matka, kobieta bardzo 
mądra wychodziła z tego założenia: 
dzieci noszą nazwiska polskie, więc 
też powinny wychowywać się po 
polsku” i   zaznaczała, iż „Mamusia 
stale zabiegała o powrót rodziny do 
Polski”.

Hrabia Antoni Ledóchowski na-
leżał do ruchu odrodzeniowego w 
Kościele austriackim, do Stowarzy-
szenia św. Seweryna – Severinusve-
rein. W 1871 r. udał się do Rzymu 
jako delegat swojej diecezji, aby tam 
złożyć adres hołdowniczy i święto-

pietrze Ojcu Świętemu z  okazji 
jego Jubileuszu. Przez papieża Piu-
sa  IX został odznaczony orderem 
św.  Grzegorza Wielkiego. Angażo-
wał się w sprawy społeczne. Wpro-
wadzał Kasy Samopomocy. Wspie-
rał i bronił zarówno robotników, 
jak i chłopów. Hrabia Antoni Ledó-
chowski zmarł w Lipnicy 21 lutego 
1885 r., dwa lata po powrocie do 
ziemi ojczystej.

Józefina Ledóchowska, określa-
na Matką świętych, wraz z mę-
żem uczyła dzieci sumienności, 
pracowitości, porządku, dbania 
i  poświęcania się dla innych. Cór-
ka Franciszka, wspominając dom 
rodzinny, pisała: „Wychowanie 
nasze było poważne, roztropne, 
raczej surowe, choć pełne miłości. 
Nie pozwolono nam na kaprysy w 
jedzeniu. Od dzieciństwa uczono 
nas odwagi, wstydem było roz-
czulać się nad sobą”. Każdy dzień 
Józefina rozpoczynała modlitwą 
i   jeżeli tylko było to możliwe, 
Mszą świętą. Należała do Bractwa 
Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Pomimo kłopotów finan-
sowych Ledóchowscy wspomagali 
biednych, dzieląc się dochoda-
mi z   gospodarstwa, ofiarowując 
opał, leki, żywność itp. Hrabina 
Ledóchowska zmarła prawie 25 lat 
po śmierci męża, w lipcu 1909 r. 

Wychowanie religijne i patrio-
tyczne, wrażliwość na ludzką bie-
dę, atmosfera domu rodzinnego, 
postawy rodziców zaowocowały 
powołaniem do służby Panu Bogu 
i Ojczyźnie ich dzieci: Marii Tere-
sy, Julii, Włodzimierza, Ernestyny. 
Najpełniej to spójne wychowanie, 
którego celem było zaszczepienie 
w   dzieciach wiary i miłości do 
Polski, oddają słowa córek: Fran-
ciszki i Julii – św. Urszuli Ledó-
chowskiej, która napisała: „W na-
szym kraju miłość Ojczyzny i mi-
łość Kościoła łączą się w jedną żar-
liwą miłość. Dwa te uczucia wspie-
rają się nawzajem – jedna jest siłą 
drugiego. Kochamy Ojczyznę, bo 
takie jest przykazanie Kościoła; 
kochamy Kościół, bo jest podwali-
ną i rękojmią życia narodowego”. 
Franciszka, wspominając dom 
rodzinny, pisała: „Dom nasz miał 
ducha prawdziwie katolickiego. 
Życie w domu było święte i pięk-
ne. Pragnieniem naszej matki było 
widzieć nas wszystkich w niebie, 
co nam też często powtarzała”. 
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Porady pani domu

aplikacja 
miesiącaksiążki

Turysta
Film Turysta szuka odpowiedzi na pytanie, 
jaką rolę pełni mężczyzna w rodzinie. Mał-
żeństwo z dwojgiem dzieci spędza parę dni w 
Alpach. Nagle schodząca lawina ujawnia po-
stawy członków rodziny w sytuacji granicznej. 
Czy przyzwyczajonych do życia w bezpiecznej 
przestrzeni ludzi stać jeszcze na to, by myśleli 
o innych?

Filmy godne 
uwagi widza

Przełęcz ocalonych
Schyłek drugiej wojny światowej. Armia ame-
rykańska toczy ciężkie walki z Japończykami o 
każdy skrawek lądu w rejonie Pacyfiku. Strate-
gicznym celem jest wyspa Okinawa, której zdo-
bycie może oznaczać ostateczną klęskę Japonii. 
Wśród setek tysięcy amerykańskich żołnierzy 
trafia tu Desmond T. Doss, sanitariusz, który 
ze względu na przekonania odmówił noszenia 
broni. Traktowany z nieufnością, oskarżany o 
tchórzostwo, wkrótce udowodni, jak bardzo 
się wobec niego mylono. Podczas najcięższych 
starć, wielokrotnie ryzykując życiem, wydosta-
je z ognia walki ponad 70 rannych żołnierzy. 
Tak rodzi się legenda bohatera, którego jedyną 
bronią jest wiara, nadzieja i miłość…

nigdy niepublikowane drukiem relacje tych, któ-
rzy przeżyli wołyńską rzeź w 1943 r. zapis repor-
taży Polskiego radia, oryginalne listy i pamięt-
niki ocaleńców, spisane relacje świadków i ich 
rodzin. Dokumenty polskie i ukraińskie, w tym 
protokoły przesłuchań banderowców, odezwy 
i rozkazy Ukraińskiej Powstańczej Armii, doku-
menty IPn, protokoły z miejsc zbrodni oraz inne 
bardzo mało znane materiały źródłowe.

Wołyń. Bez 
komentarza

Anna Lisiecka, Dorota Adamów-Bielkowicz, 
Martyna Posłuszna, FRONDA 2016

Akcja powieści Tadeusza jurgi rozgrywa się w ostat-
nich kilku miesiącach przed wybuchem II wojny 
światowej. Co tak naprawdę wydarzyło się wówczas 
w relacjach między rządem polskim a władzami na-
zistowskiego reżimu?  Czy dla podjęcia nierównej 
walki z niemcami istniała jakaś realna alternatywa? 
Dlaczego nasi sojusznicy z zachodu zachowywali się 
tak niejednoznacznie?  A może rzeczywiście należało 
wejść w sojusz z Hitlerem?

Tadeusz Jurga,  IW PAX 2016

Małżeństwo Anny

test z historii Polski
(android 2.2 i nowsze)

Aplikacja zawiera 111 pytań z dzie-
jów Polski o różnej trudości. Sprawdź 
swoją wiedzę z zakresu historii swo-
jego kraju. Utrwal wiedzę przed ma-
turą. Historia Polski w pigułce. miłej 
zabawy!

małżeństwo Anny to pierwsza część dyptyku po-
wieściowego, którego część drugą stanowią Dzieci 
Anny. Obydwie powieści, które zakrojone zostały na 
prawdziwą sagę rodzinną, ukazują historię dwóch 
inteligenckich rodzin polskich – potomków pokole-
nia powstańców 1863 roku. małżeństwo Anny obej-
muje czas od początku stulecia do pierwszych lat po 
drugiej wojnie światowej. Losy bohaterów ukazane 
zostały na tle wielobarwnej panoramy społeczno-
-politycznej tamtej epoki.

Jan Dobraczyński, IW PAX 2016 r.

Przed wrześniową 
apokalipsą

Dzięki swojej siostrze 
odkryłam nowego 
Ludwika premium 
o silniejszej formu-

le łatwo usuwającej 
nawet najtrudniej-

sze zabrudzenia.
Płyn doskonale 

sobie radzi w wal-
ce z tłuszczem,

zapewnia czyste 
i  lśniące naczynia.

Ma pH neutral-
ne dla skóry.

Zofia z Wałbrzycha
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