
1

GÓRA PRZEMIENIENIA 46 (170) 12 listopada 2006 r.

Góra Przemienienia nr 46 (170) 12 listopada 2006r.

Mk 4, 26

„Zaprawd , powiadam wam:

Ta uboga wdowa wrzuci a

najwi cej ze wszystkich,

którzy k adli do skarbony”.
Mk 12, 43
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Jedn  z nami tno ci cz owieka,

która dr y jego serce, jest chciwo .

Nie darmo t  wad  zaliczono do sied-

miu grzechów g ównych. w. Pawe

pisze: „Korzeniem wszelkiego z a jest
chciwo ” (1 Tm 6,10). Cz owiek nie-

jednokrotnie tak bardzo po da wszel-

kich dóbr doczesnych, e jest gotowy

sprzeda  za nie swoj  dusz . Bardzo

ch tnie tak e przyjmuje od innych

wszelkie podarki i prezenty. Jak to mi o

jest dostawa  co  za darmo, bez pra-

cy i wysi ku, np. spadek po zmar ych,

cz sto zupe nie niezas u ony, a jed-

nak, jak pokazuje ycie, wielu jest go-

towych sk óci  si  z ca a rodzin , aby

jak najwi cej zagarn .

W dzisiejszych czasach ta po -

dliwo  jest pobudzana przez ró ne-

go rodzaju oferty i zach ty mediów.

Mami si  cz sto cz owieka ogromn

wygran  w totolotka, w grach „SMS-
owych” czy te  innych, które nie wy-

magaj adnej wiedzy, a opieraj  si

wy cznie na szcz ciu. Wielu ludzi do

dramatu doprowadzi  hazard czy te

nieroztropne branie kredytów. „Bra ,
bra  i bra ” – to zasada tak bardzo

popularna u ludzi, zreszt  nie tylko

dzisiaj.

Pan Jezus uczy  nas jednak ina-

czej. On nie nakazywa  bra , ale da-

wa  i dzieli  si  z innymi tym, co po-

siadamy. Zreszt  wszystko, co mamy

jest nie nasz  w asno ci , ale darem

samego Boga, a ka dy dar powinien

„promieniowa  mi o ci ”. „Daj temu,

kto ci  prosi” (Mt 5,42); „Darmo
otrzymali cie, darmo dawajcie” (Mt

10,8) – mówi Jezus. Chrze cijanin jest

powo any, aby wszystkie dobra - du-

chowe i materialne - uwa a  za bogac-

two z którego mo na jedynie korzy-

sta  i które zosta o mu dane do

dyspozycji, ale dla dobra drugich (por.

1 P 4,10-11). Jeszcze pi kniej wyrazi

„Wi cej szcz cia jest w dawaniu,

ani eli w braniu…”

to autor Dziejów Apostolskich mó-

wi c, e „wi cej szcz cia jest w da-

waniu, ani eli w braniu” (Dz 20,35).

Dzisiejsze s owo Bo e mówi

o umiej tno ci dawania i dzielenia si

z innymi. W I czytaniu (1 Krl 17,10-16)

pewna wdowa pocz tkowo nie chce

podzieli  si  z prorokiem Eliaszem

resztk  po ywienia, co jest zrozumia-

e, albowiem panowa  wtedy g ód. Jed-

nak s owo proroka sprawia, e nie tyl-

ko dla niego, ale i dla wdowy i jej syna

wystarczy m ki i oliwy na d ugi czas.

Moc Bo a sprawia, e ten, kto daje

stokro  tyle otrzymuje, a dobro  nie

pozostaje bez odp aty.

Tak e w dzisiejszej Ewangelii (Mk

12,38-44) wa n  osob  jest biedna

wdowa, która wrzuca do skarbony je-

den grosz, czyli stosunkowo niewiel-

k  sum . Jednak to w a nie ona zosta-

je pochwalona przez Jezusa, albowiem

ofiarowa a wszystko, co mia a; zaufa-

a Bogu, e pomo e jej wydoby  si

z bardzo trudnego po o enia. Jej ofia-

ra by a najpi kniejsza, bo wyp ywa a

z g bi kochaj cego serca.

Ten, kto bierze, cieszy si  jakim

darem, ale jak e cz sto rezerwuje go

tylko dla siebie i nie potrafi przekaza

go innemu. Ten, kto daje, dzieli si

cz stk  siebie, ofiarowuje komu  ka-

wa ek w asnego serca. Tak uczyni  Bóg

daj c nam istnienie, które jest odbi-

ciem Jego istoty, daj c cz owiekowi in-

teligencj , wolno  i nie miertelno .

Dlatego uczmy si  dawa , jak On, dzie-

li  si  wszystkim, co posiadamy.

Dawa  to „promieniowa  mi o ci ”,

a mi o  to zbawienie. I dlatego „wi -
cej szcz cia jest w dawaniu, ani eli
w braniu”.

Ks. Tomasz Grzywna

Patriotyzm wczoraj i dzi ..................................................3

Og oszenia i intencje.....................................................6

Odnajd  Twój grób Pi sudczyku..................................8
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Trudno ka dego roku powtarza

historyczne fakty zwi zane ze sto

dwudziest  trzyletni   niewol  spowo-

dowan  przez Rosj , Prusy i Austri .

Dzi  w czasach wolno ci tyle mo na

us ysze  na ten temat. O wszystkim,

w ró nym na wietleniu, mo na prze-

czyta . 13 pa dziernika tego roku,

w Pa stwowej Wy szej Szkole Zawo-

dowej mia a miejsce inauguracja no-

wego roku akademickiego. wietny

wyk ad inauguracyjny wyg osi

p. prof. dr hab. Franciszek Ziejka, by y

rektor UJ. Mówi  on o czasach niewo-

li, rozbiorów, które znalaz y swoje od-

bicie – rezonans, w literaturze tamte-

go okresu czasu. Swoj  uwag

skoncentrowa  przede wszystkim na

symbolice utraconej ziemi, symbolice

mowy ojczystej i symbolice polskie-

go domu. Niewola spowodowa a, e

wielu wybitnych ludzi intelektu, kul-

tury, pióra, szuka o swego miejsca na

emigracji. Jego wyk ad pomóg  mi po

cz ci w tym dzisiejszym wyst pieniu.

Ojczysta ziemia, wtedy utracona,

to dla wielu „kraina wiecznej szcz li-

wo ci”. Utrata jej rodzi a t sknot .

Utracona ziemia ojczysta by a stale

obecna w s owie pisanym, w sercu

i w my lach emigrantów. Lenartowicz,

np. b d c we Florencji, zamiast podzi-

wia  to miasto geniuszy sztuki, chwa-

li urod  mazowieckiej ziemi. Sporo

poetów „sakralizowa o” ziemi . W oj-

czystym, rozgrabionym kraju zostawili

groby najbli szych, krzy e cmentarne

wraz z pie ni  pogrzebow . Dla wy-

gna ców nasza ziemia, to by a „ziemia

wi ta”.

W adys aw Be za w wierszu

„Znasz-li ten kraj?”, pyta:

„Znasz-li ten kraj – gdzie rzeki p yn

krwi ?

Gdzie zara liwy jad pó nocne wichry

tchn ?

Gdzie ka d  ziemi pi d  stra uj zy

i krew,

Gdzie w jeden wielki j k modlitwy p y-

nie piew?

Znasz-li ten kraj – co my li wciela

w czyn?

Gdzie w m a wzrós  niewie ci ka dy

syn?

Znasz-li ten kraj – co mimo strasznych

dni

W p tach niewoli swej o bliskim wi-

cie ni?”

A Adam Mickiewicz (1798 – 1855)?

Czym jest jego narodowa epopeja

„Pan Tadeusz”? Wspominaniem

wietno ci, przesz o ci, swojej Ojczy-

zny, dworu w Soplicowie… Któ  z nas

nie pami ta tych strof:

„Tymczasem przeno  moj  dusz  ut -

sknion

Do tych pagórków le nych, do tych

k zielonych,

Szeroko nad b kitnym Niemnem roz-

ci gnionych;

Do tych pól malowanych zbo em roz-

maitem,

Wyz acanych pszenic , posrebrza-

nych ytem;

Gdzie bursztynowy wierzop, gryka jak

nieg bia a…”.

Za utracon  Ojczyzn  t skni  Ju-

liusz S owacki (1809 – 1849), ods ania-

j c w poezji stan swojego ducha:

„ em prawie nie zna  rodzinnego

domu,

em by  jak pielgrzym, co si  w dro-

dze trudzi

Przy blaskach gromu,

e nie wiem, gdzie si  w mogi

 po o ,

Smutno mi, Bo e!

Wiem, e mój okr t nie do kraju

p ynie,

P yn c po wiecie…

Ci k  dol  wygna ca prze ywa

Zygmunt Krasi ski (1812 – 1859), któ-

ry pisze o „krzy u olbrzymim narodo-

wej m ki”. T skni  za swoim domem

cho by ciasnym, lecz pe nym wolno-

ci, lepszym od wspania ych zamków.

„Gdziekolwiek pójd , co  mnie boli,

nudzi,

Widmem mnie ciga stracona ojczy-

zna,

Nie mog c spocz  po ród obcych

ludzi,

W czarach ich wiata wre we mnie tru-

cizna.

Tak zawsze i wsz dzie,

Cho by nawet w niebie,

O Polsko, bez ciebie

Mnie le i le b dzie!’

Maria Konopnicka (1842 – 1910)

napisa a znan  nam „Rot ”, która jest

manifestem przywi zania do tego co

Polsk  stanowi, a wi c ziemia, mowa i

polski próg.

„Nie rzucim ziemi sk d nasz ród,

Nie damy pogrze  mowy!

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy,

Nie damy, by nas zniemczy  wróg…

- Tak nam dopomó  Bóg!

Twierdz  nam b dzie ka dy próg….

- Tak nam dopomó  Bóg!”

Wr cz teologi  Narodu zostawi  po

sobie Cyprian Kamil Norwid (1821 –

1883). Mo e b dzie inna okazja, aby

Patriotyzm wczoraj i dzi
(kazanie z 11.11.2006).

C.d. na s. 4)
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C.d. ze s. 3)

ods oni  jego g bokie przemy lenia.

A polska mowa ojczysta? Zacho-

wa  polsk  mow  w tamtych czasach

by o powa nym wyzwaniem. Maria

Konopnicka, która walczy a o pol-

sko , o polsk  mow , wyzna a, e

wszystko mo na straci , ale mowa jest

skarbem najcenniejszym. Wiemy, e

w czasach niewoli by y próby rusyfi-

kowania i germanizowania. By  zakaz

u ywania polskiej mowy. Emigrant,

który znalaz  si  w Ameryce, wyznaje,

e wzi  ze sob  Bibli  w t umaczeniu

ks. Jakuba Wujka, któr  czyta codzien-

nie, aby nie zapomnia  mowy ojców.

Jan Pawe  Woronicz bola  nad tym, e

na naszych ulicach nie mo na si  roz-

mówi . Wierzono, e skoro moc s owa

wiat stworzy o, to i Polsk  wskrzesi

z niewoli. Pochwa  polskiej mowy

mo na spotka  najcz ciej u pisarzy

emigracyjnych. Pisze Stefan Witwicki

(1802 – 1847):

„Kiedy nie mi dzy swojemi,

Kiedy wko o obca mowa,

Tu aczowi w obcej ziemi

Ka da droga jednakowa!”

Artur Oppman (1867 – 1931), cho

w Polsce wyzwolonej spod jarzma nie-

woli y  jeszcze 13 lat, napisa  wiersz

„Mowo polska!

„Mowo polska! Orlico swobodna,

Ty  wichr wzlotów, ty  krwawych

miecz star !

Mowo polska! S oneczna i miod-

na,

Ty  pachn ca ojczystych lip bar !

Mowo polska! Pacierzu i gromie,

Ty  szept matki nad dziecka z ym

snem!

Mowo polska! Ojczyzno i domie,

I czym jeste ?

„Jam sercem jest twem!…”

Niejako rol  zast pcz  pa stwa

pe ni  w czasie rozbiorów Ko ció

i polski dom. Pisarze doby rozbioro-

wej polskiemu domowi po wi caj

wiele miejsca. Wygna cy t sknili za

utracon  Ojczyzn , za utraconym do-

mem, co znajduje m. in. odd wi k

w „Panu Tadeuszu”:

„Kiedy  nam Pan Bóg wróci  z w -

drówki dozwoli

I znowu dom zamieszka  na ojczystej

roli”.

Kiedy czytam poezj  Boles awa

Le miana (1878 – 1937), zmar ego ju

co prawda w Polsce wolnej, to jednak

jego wiersz i dzi  robi wielkie wra enie

i mam przeczucie, e odnie  go mo -

na do dzisiejszych czasów, kiedy to

tylu m odych ludzi wyje d a w odle-

g e kraje, aby szuka rodków do y-

cia, gdzie niekiedy s  bezlito nie wy-

korzystywani w niewolniczej pracy:

„Niegdy  dom mój ochoczy i wiat

za d brow

Porzuci em, by dachu nie mie  nad g o-

w ,

I siebie porzuci em gdzie  na skraju

lasu

Bez pomocy, bez alu, bez piewu, bez

czasu

I bieg em tam, gdzie burza, mrok i za-

wierucha,

By serce niepokoi  i narazi  ducha –

Tak si  chcia em utrudzi  i krwi  w a-

sn  zbroczy ,

eby istnie  wbrew sobie i ból swój

przekroczy .

I min o wiele lat – i po latach wielu –

Marnotrawi c dróg tysi ce – dotar-

em do celu

I pie niami nade mn  rozbrzmia y nie-

biosy,

Powi kszy y si  kwiaty, zolbrzymia y

rosy –

I zgaduj , e z p aczem, po w asnym

pogrzebie,

W opuszczon  bezdomno  powra-

cam do siebie”.

W domu mo na odzyska  „spokoj-

no  – i skon upragniony”, „odzysz-

cz  dusz  – odzyszcz , com utraci  –

ha b  duszy zmyj ” – wyznaje Stani-

s aw Wyspia ski (1869 – 1907).

Mo na powiedzie , e dom rodzinny

spe nia rol  oczyszczaj c , naprowa-

dzaj c  na dobre drogi ycia, ducho-

wego katharsis.

Wi zienia, zsy ki, deportacje do-

bieg y kresu. Ko czy a si  niewola,

b yska a nadzieja na wolno . Tyle

razy z tego miejsca pada o nazwisko

Józefa Pi sudskiego (1867 – 1935), Na-

czelnika Pa stwa, Marsza ka, jednego

z najwybitniejszych polskich polity-

ków, wspó twórc  niepodleg ej Polski,

twórc  Legionów. Znamy doskonale

dat  11 listopada 1918 roku, kiedy to

Marsza ek otrzyma  od Rady Regen-

cyjnej dowództwo nad wojskiem.

Reszt  zostawmy historykom i polity-

kom. Trzeba powiedzie , e historycy

stale zajmuj  si  jego osob , a on spo-

kojnie spoczywa sobie na cmentarzu

na Rossie, w Wilnie, wraz ze swoj mat-

k . Tam spoczywa jego serce. W sierp-

niu tego roku wraz z pielgrzymami

mog em si  modli  w intencji Ojczy-

zny i wszystkich, którzy z tak wielkim

zaanga owaniem walczyli o wolno

1918 roku.

Na olbrzymiej, wo y skiej p ycie

grobowej, w górnej jej cz ci wyryty

jest napis: „Matka i Serce Syna”. Po-

ni ej za  fragment z poezji J. S owac-

kiego:

„Kto mog c wybra , wybra  za-

miast domu,

Gniazdo na ska ach or a, niechaj umie

Spa , gdy renice czerwone od gromu

I s ycha  j k szatanów w sosen szu-

mie!”

Dzi , kiedy yjemy w wolnej Pol-

sce, zastanówmy si  raczej nad tym,

co dzi  znaczy by  patriot , co dzi

znaczy patriotyzm. O. prof. Jacek Sa-

lij, dominikanin, napisa  ksi k „Pa-
triotyzm dzisiaj”, gdzie stawia twier-
dzenie: „Mówienie o Ojczy nie
i o mi o ci Ojczyzny wielu Polaków
dzisiaj dra ni. Wynika to nie tylko
ze wspó czesnej alergii na patos i go-
os owno . Socjologowie sygnalizu-

j  zatrwa aj co nisk  ocen  w asne-
go narodu u wielu dzisiejszych
Polaków, zw aszcza u m odych. Kie-
dy wyje d amy za granic , wielu z nas
wstydzi si  tego, e s  Polakami”.

Czym jest mi o  Ojczyzny dzisiaj?

Dla wielu jest to relikt przesz o ci

z czasów króla wieczka. Ró ne po-

stawy ludzkie mo na by o zaobserwo-
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wa  w historii naszego narodu. Zyg-

munt Krasi ski, który prze y  niewo-

l , pisa :

„A krzycz  jedni: „Zdejmiem ci oko-

wy,

Lecz nie mów wi cej rodzinnym j zy-

kiem”.

Drudzy w cieklejszym jeszcze wrzesz-

cz  rykiem:

„Nie do , e w asnej wyrzekniesz si

mowy,

Lecz plwaj na matek i na ojców ko ci,

By  zdepta  przesz o , w niej dni

przysz o ci!”

A ponad wszystkie gro niejszy g os

wo a:

„Ty nie nasz, póki nie zaprzaniec z cie-

bie;

Je li chcesz wy y , blu  Bogu, co

w niebie!”.

Na podstawie tego fragmentu

wiersza, by  dzi  patriot , znaczy:

- nie wstydzi  si  polskiego j zyka,

bo z nim wi e si  polska kultura na-

rodowa;

- nie depta  swojej przesz o ci,

„ wi to ci o tarzy”;

- nie zapiera  si  wiary w Boga,

swojego zwi zku z Ko cio em, cho

Zachód przypina nam etykiet  katoli-

ka ksenofoba, cz owieka nietoleran-

cji, ko tu stwa, wszystkiego co najgor-

sze. S  si y, którym zale y na zniszcze-

niu religii i Ko cio a. S  si y, którym

zale y na upokarzaniu nas.

Unika  nacjonalizmu, który kiedy

przela  si  niczym ocean „zacietrzewie-

nia i nienawi ci”, jako bezmiar krzywd

w postaci przelanej niewinnie krwi, kie-

dy to cz owiek czy naród stawia  si

na miejscu Pana Boga, któremu nale y

si  najwy szy szacunek. Pisa  kiedy

Bismarck do swojej rodzonej siostry:

„Bijcie w Polaków, by ich ochota do

ycia odesz a. Osobi cie wspó czuj

ich po o eniu, ale je li pragniemy ist-

nie , nie pozostaje nam nic innego, jak

ich wyt pi . Wilk te  nie odpowiada

za to, e Bóg go stworzy  takim, jakim

jest; dlatego te  zabija si  go, gdy si

tylko mo e”.

Dzi  te  nas bij  i to z ró nych stron,

ró nymi metodami, cznie z ekono-

micznymi. Bogaci wskazuj  nam miej-

sce w szeregu, ka  cicho siedzie .

Mi o  Ojczyzny – tak, ale nie nacjo-

nalizm, który jest samolubny, który

ws cza nienawi  i zazdro , zamiast

„pragnienia dobra, nieufno  i podejrz-

liwo  w miejsce braterskiego zaufa-

nia, rywalizacja i walka w miejsce zgod-

nego wspó dzia ania, dza hegemonii

i dominacji w miejsce poszanowania i

ochrony wszystkich praw, tak e praw

ludzi s abych i maluczkich” – tak mó-

wi  jeszcze 24 grudnia 1930 roku pa-

pie  Pius XI. Przestrzega  przed nacjo-

nalizmem, a jednocze nie wskazywa

czym jest prawdziwa mi o  Ojczyzny.

Ojczyzna, jest jak rodzina. Ona wy-

chowuje cz owieka. W Ojczy nie jest

miejsce na autentyczny, zdrowy

w swoich zasadach pluralizm, gdzie

mo na korzysta  wzajemnie z uboga-

caj cego „zró nicowania poprzez wie-

lo  kultur, tradycji, historii” (ks. kard.

Karol Wojty a).

Kocha  Ojczyzn , to strzec wspa-

nia ej historycznej suwerenno ci wy-

p ywaj cej z w asnej kultury. By  su-

werenem kultury. Jan Pawe  II, 2

czerwca 1980 roku, mówi  w siedzibie

UNESCO o kulturze:

„Strze cie jej jak renicy oka dla

przysz o ci wielkiej rodziny ludzkiej.

Strze cie! Nie dopuszczajcie, aby ta

podstawowa suwerenno  stawa a si

upem jakichkolwiek interesów poli-

tycznych czy ekonomicznych”.

Niebezpiecznym zjawiskiem nisz-

cz cym nasz patriotyzm jest niskie

mniemanie o sobie, antypolskie ste-

reotypy. Niektórzy bowiem przypisu-

j  nam wszelkie mo liwe wady i s abo-

ci. Polacy, to cz sto „Polaczki”,

„g upole, cwaniaki, z odzieje, niedoraj-

(C.d. na s. 7)
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Intencje w tygodniu

13-19.11.2006 r.

Poniedzia ek, 13.11
6.30 o zdrowie dla Jadwigi.
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Sebastian.
8.00 + Jan, Franciszka, Jadwiga.
18.00 1. ++ z Ró y nr 6.
2 ++ polecanych w wypominkach.
3. + Bronis aw.
Wtorek, 14.11
6.30 + Wiktoria, Jakub, Zygmunt,
Jacek i ++ z rodziny.
7.00 + Zofia (Greg.)
7.30 + W adys aw Zarych 20 r. m.
8.00 .........................................................
18.00 1. + Jadwiga Korzeniowska.
 2. + Bronis awa (f), Stefan, Ryszard.
3. + Marcin 13 r. m. i ++ z rodziny.

roda, 15.11
6.30 + W adys awa (f), Antoni, Jacek,
Henryk i ++ z rodziny.
7.00 + Józef Szpyrka miesi c po
mierci.

7.30 o uwolnienie z mocy z ego z prze-
sz o ci i tera niejszo ci dla Jacka, Macie-
ja, Zofii i ca ej rodziny.
8.00 za zmar ych z Rodziny Radia
Maryja i + ks. Zagórnego.
18.00 1. + Zofia (greg.).
2. + Zofia Pohorska 3 r. m.
3. + Maria i Czes aw ak.
Czwartek, 16.11
6.30 o uwolnienie z mocy szatana.
7.00 o zdrowie dla El biety.
7.30 + Antoni Sitarz.
8.00 + Janina Kurek.
18.00 1. + Zofia (greg).
2. + Gustaw.
3. + Bernard i W adys awa (f).
Pi tek, 17.11
6.30 + Teodora (f), Józef, Jan, Anna, Cze-
s aw, Henryk, Zdzis aw, Jacek, Anna,
Ewa, Wasyl i dusze w czy cu cierpi ce.
7.00 + Zofia (greg.)
7.30 o zdrowie, b ogos awie stwo Bo e
i pomoc w znalezieniu pracy dla córki.
8.00 w intencji Ma gorzaty Marii z oka-
zji jej imienin i urodzin.
18.00 +Jan Go da od wnuczki i prawnucz-
ki.
2. + Piotr, Salomea, Miko aj.
Sobota, 18.11
6.30 ++ z ró y 22 pw. w. Zygmunta
Gorazdowskiego.
7.00 .........................................................
7.30. + Katarzyna i Józef Hajdukowie
8.00 + Piotr Wojtowicz 10 r. m. Oraz za
+ rodziców i rodze stwo.
18.00 1. + Zofia (greg.)
2. + Stanis aw Marcisz i + jego ojciec
Stanis aw.
3. dzi kczynna z okazji 75 rocznicy uro-
dzin Stefana Podgórnego z pro b  o Bo e
b ogos awie stwo w pewnej sprawie.
Niedziela, 19.11
6.30 + Józefa (f) i Kazimierz
8.00 .........................................................
9.30 + Stanis awa (f) Falkiewicz.
11.00 za parafian.
12.30 + W adys aw 14 r. m., ++
z rodziny Soko owskich.
16.00 + Walerian i Ludwika (f).
17.30 – ró aniec za zmar ych.
18.00 + Zofia (greg.).
P owce: + Cecylia.

1. Nabo e stwo ró a cowe po -

czone z wypominkami odprawimy

dzi  o godzinie 17:30.

2. Panowie ko cielni: Józef ach

i Stanis aw Rocha, w tym tygodniu

rozpoczn  roznoszenie op atków na

stó  wigilijny. Prosimy o yczliwe ich

przyjmowanie. Pan Józef zacznie

w poniedzia ek od ulicy Konarskie-

go, za  Pan Stanis aw od ulicy Ko-

pernika. W sobot , 18 listopada, na-

wiedzi Parafian na Oko owiczówce,

a doko czy w poniedzia ek.

3. Przypominamy, e trwaj  kateche-

zy neokatechumenalne, które s  g o-

szone w niedziele, rody i czwartki,

32 Niedziela zwyk a – 12.11.2006 r.

Og oszenia duszpasterskie.

po Mszy wi tej wieczornej. Zaprasza-

my serdecznie wszystkich ch tnych.

„Mi ujcie waszych nieprzyjació ...”
                                                                                    M t 5,44

Z rado ci  pragniemy zaprosi  Ci  na:

KATECHEZY

DLA DOROS YCH l M ODZIE Y

które b d  g oszone w ko ciele farnym w Sanoku po Mszach w. wieczor-

nych w :NIEDZIELE ok.godz. 19.00 RODY ok.godz. 18.30 CZWARTKI
ok.godz. 18.30

JEZUS CHRYSTUS SZUKA CIEBIE BY DA  Cl YCIE !
Zapraszaj : ks. Proboszcz i katechi ci wieccy

4. W przysz  niedziel  osoby g ucho-

nieme z rejonu Sanoka b d  zbiera y

ofiary do puszek. Zebrane pieni dze

zostan  przeznaczone na pomoc

w zakupie aparatów s uchowych oraz

na stypendia dla dzieci g uchych

ucz cych si  w szko ach specjalnych

w Krakowie i Przemy lu. Równie

cz  tych rodków b dzie przezna-

czona na dofinansowanie wyjazdu

i pobytu na rekolekcjach adwento-

wych dla osób nies ysz cych,  które

odb d  si  w Jaros awiu.
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(C.d. ze s.5)

dy, hipokryci, nieudacznicy: Polska to

jeden wielki za cianek, nietolerancja,

ksenofobia, korupcja … . Stawia si

nam te  zarzut, e jeste my narodem

… katolickim!!! W ustach niektórych

Polaków to nieomal nasza narodowa

zbrodnia! Skoro sami si  nie szanuje-

my, nie poszanuj  nas inni.

Sk d si  to bierze?
Z zafa szowania historii, tradycji,

kultury, z nieuctwa, niewiedzy i nie-

ch ci do poznawania historii ojczy-

stych dziejów. Z nieuzasadnionych

kompleksów.

By  patriot , to broni  si  przed

tymi stereotypami, bo s  niezgodne

z prawd . Dlaczego Francuzów nikt nie

nazywa nietolerancyjnym narodem,

cho  nie pozwalaj  muzu manom no-

si   oznak swojej religii (s ynne chus-

ty muzu ma skie)? Dlaczego ksi om,

siostrom zakonnym zabrania si  cho-

dzenia w sutannach czy habitach? Tak

jest w wielu przypadkach! Czy to jest

wyraz tolerancji? A dlaczego ydzi,

nasi starsi bracia w wierze,  mog  no-

si  swoje nakrycia g owy? Przecie  to

oznaka przynale no ci do religii! Wi-

da , e tolerancja co innego znaczy

dla mocnych, licz cych si , a co inne-

go dla s abych imigrantów w dodatku

z Czarnego L du.

By  patriot , to nie godzi  si  na

dzielenie nas na ciemnych katolików,

których jest wi kszo  i o wiecon

mniejszo . By  ju  w naszej powojen-

nej historii kto , a nazywa  si  Tade-

usz Kro ski, który w 1948 roku pisa

do Czes awa Mi osza, e ma nienawi

do „katolicyzmu i nikczemnej do szpi-

ku ko ci prawicowej inteligencji”.

Pisa :

„My sowieckimi kolbami nauczy-

my ludzi w tym kraju my le  racjonal-

nie bez alienacji. (…). … zd awiony

powinien by  antyintelektualizm pol-

ski, romantyzm, sentymentalizm, kse-

nofobia, katolicyzm…”. Niektórzy bo-

wiem s dz , e religia jest „wrogiem

spo ecze stwa obywatelskiego”.

Ojczyzna – wed ug pi knego okre-

lenia Ernesta Brylla – „nie jest miej-

scem samotnym. To jest miejsce, gdzie

musimy by  razem. Okropnie to trud-

ne, uci liwo  siebie samego ciera-

j ca si  z uci liwo ci  innych. Ale

innej rady nie ma”.

Ojczyzna – to zwi zek pokole ,

tych, które yj  na tej ziemi, zmar ych,

i tych, którzy jeszcze nadejd . Mi o

Ojczyzny wymaga od nas starania si

o nasz  prawo  moraln , st d trzeba

podj  trud kszta towania prawego

sumienia. Prawe sumienie poprowadzi

ku odpowiedzialno ci za kszta t Ojczy-

zny.

Dzi  patriot  jest ten, kto etycznie

post puje, kto dotrzymuje obietnic,

kto jest prawy moralnie, kto jest

gospodarzem we w asnym domu.

„Je li nasi przodkowie, którym przy-

sz o y  pod zaborami, tak ci ko zno-

sili narodow  niewol , to w a nie dla-

tego, e yj c we w asnym kraju, nie

byli u siebie. J zyk i mundury zabor-

ców dominowa y na ulicach naszych

miast, prawa dla nas by y wydawane

w j zyku zaborców, nie wolno by o po-

s ugiwa  si  ojczystym j zykiem

w urz dach i s dach, dzieci by y kara-

ne za rozmawianie w szkole po pol-

sku” (o. J. Salij).

Patriotyzm dzisiaj, to troska o j zyk

ojczysty, jego pi kno i szlachetno ,

który posiada tak wielkie bogactwo

form. Nam pozostaje troszczy  si

o pi kno wyra ania si , w a ciwe s ow-

nictwo. Naszym zadaniem jest pozna-

wanie ojczystej kultury, ojczystej hi-

storii, tej pi knej i tej tragicznej, tej

pozytywnej i jej ciemnych stron. By

patriot , to tworzy  dobre prawo, któ-

re b dzie przestrzegane, a nie podwa-

ane czy o mieszane, oprotestowane.

Zachowywanie prawa prowadzi do

szacunku przez inne narody. By  pa-

triot , to troszczy  si  o dobre oby-

czaje, dba  o nasz wizerunek za grani-

c , umie  sprzeciwi  si  wobec z a,

troszczy  si  o prawd , mówi  praw-

d  w yciu spo ecznym, narodowym.

K a  nacisk na formowanie zdrowych

obyczajów w rodzinach, w ma e -

stwach, w szko ach, w miejscach pra-

cy. By  patriot , to równie  umie

z kultur  mówi  o wynaturzeniach ja-

kich niema o w naszych czasach; nie

zamazywa  prawdy i dobra. By  pa-

triot , to respektowa  prawa natury,

nie ba  si  o tym mówi  i nie l ka  si

wp ywów z zewn trz. L ka  si  z a,

a nie nowo ci. Wystrzega  si  ja o-

wych sporów, k ótliwo ci, nienawi ci.

Przytocz  trafne spostrze enie Józefa

Wittlina:

„To chyba nie tylko przypadek, e

osnow  dwóch naczelnych arcydzie

polskiej poezji: epickiej i komediowej,

jest – k ótnia. Zarówno w Panu Tade-

uszu, jak i w Fredrowskiej Zem cie do-

brzy i zacni Polacy k óc  si  na umór

z dobrymi i zacnymi Polakami. Przed-

miot obu tych zwad jest raczej b ahy,

ale w obu wypadkach chodzi nie

o przedmiot sporu, lecz o sam spór,

o k ótni  niejako w metafizycznej po-

staci, o gr , w której partnerzy wy y-

waj  si  bez reszty, pokazuj c, na co

ich maksymalnie sta . K ótliwo  wy-

daje si  nasz  cech  reprezentacyj-

n …” (cyt. za; J. Salij, Patriotyzm dzi-

siaj, s. 21).

Partie winny si  spiera , ale o do-

bro wspólne, ale te spory nie mog

si  przeradza  – jak pisa  Norwid –

w „bandy lub koczowiska polemicz-

ne”. By  patriot , to bra  w obron

najs abszych; to szanowa ycie od

pocz cia do naturalnej mierci. By

patriot  dzisiaj to zadba  o wychowa-

nie dzieci, aby nie powtarza y si  tra-

gedie z ostatnich tygodni. By  patrio-

t  dzisiaj, to zabiega  o to, aby nie by o

tak wielkiego bezrobocia, cho  wiemy,

e tu rz dz  bezwzgl dne prawa eko-

nomii, prawa rynku. By  patriot  dzi-

siaj, to korzysta  z mo liwo ci decy-

dowania o losie Ojczyzny, tej

w wymiarze ogólnopolskim, jak i w wy-

miarze „ma ej Ojczyzny”. By  patriot
dzisiaj, to y  w zgodzie z s siadami,

przezwyci a  niedobre, zastarza e

stereotypy, dzia a  w tym kierunku,

aby nasza Ojczyzna by a przyja nie

nastawiona do s siadów, jak i do tych,

którzy nas odwiedzaj .

To nie s  pobo ne yczenia. To

szerokie pole do dzia ania, do wyka-

zania si  patriotyzmem na miar  na-

szych mo liwo ci. Korzystajmy z tych

mo liwo ci. Przemy lmy, czym dla nas

jest Ojczyzna.

Ks. Andrzej Skiba



8

GÓRA PRZEMIENIENIA 46 (170) 12 listopada 2006 r.

W miesi cu listopadzie mija 115

rocznica urodzin naszego Dziadka, Ju-

liana Gorgonia. Cho  urodzony na l -

sku, z Sanokiem zwi za  swoje ycie

ju  w 1905 roku. Tu pracowa  i za o y

rodzin .

Julian Gorgo , jako o nierz I Bry-

gady Legionów Józefa Pi sudskiego,

przemierzy  ca y jej szlak bojowy. By

jednym z Niez omnych, którzy, odma-

wiaj c przysi gi na wierno  Niem-

com, prze yli koszmar internowania w

Szczypiornie, om y i Beniaminowie.

Otrzyma  szereg odznacze : Krzy  „Za

Wiern  S u b ”, Br zowy Medal Au-

striacki za Waleczno , Krzy  Niepod-

leg o ci za prac  w dziele odzyskania

Niepodleg o ci i Odznak  honorow

„Orl ta” za dzielno  i wiern  s u b

Ojczy nie ku pami ci przebytych bo-

jów w obronie Lwowa i kresów

wschodnich w latach 1918-1919, a tak-

e Pami tkow  Odznak  Internowania

w Szczypiornie- om y.

Julian Gorgo y  zaledwie 48 lat.

Pomimo, e by  Pi sudczykiem, nie po-

leg  na szlaku legionowym. Zgin  w

pierwszych dniach wrze nia 1939 roku

podczas bombardowania przez samo-

loty hitlerowskie poci gu ewakuacyj-

nego Fabryki Wagonów. By  kierow-

nikiem tego transportu.

Dziadek rejestrowa  niemal z foto-

graficzn  dok adno ci , dzie  po

dniu, te wszystkie zdarzenia, które z o-

y y si  na Jego krótkie, ale jak e bo-

gate w swej tre ci ycie. Z zachowa-

nych dokumentów, fotografii, pami t-

ników i notatek powstaje ksi ka o tym

samym tytule, z której fragmenty – w

imieniu mojej rodziny – chcia abym

przedstawi  (dla zachowania pe nej

autentyczno ci zapisów archiwalnych

pozostawiam te  oryginaln  pisow-

ni ).

„Urodzony dnia 3 listopada 1891

roku o godz. 3 po po udniu w Kolonii

Ksawera mi dzy D brow  Górnicz

a B dzinem. Rodzice: Wincenty Gor-

go  i Wiktoria Smor g z Otr bskich.

Chrzest dnia 8 listopada 1891, godz.

1-a po po udniu. udzieli  Ks. Antoni

Wójcik, wikarjusz w B dzinie. Rodzi-

ce chrzestni: Antoni Smor g i Walezja

Grabowska.” - tak Julian Gorgo  roz-

poczyna pierwszy ze swoich pami t-

ników. Julian by  najstarszym z sze-

ciorga dzieci Wiktorii i Wincentego

Gorgoniów. Jako 4-letnie dziecko roz-

poczyna nauk  „abecad a”, a rok pó -

niej czytania pod okiem nauczyciela

ze roduli.

Kolejne fragmenty pami tnika:
„1899 - Aresztowanie ojca przez an-

darmów rosyjskich. Rewizja domowa.

Wyrok w Piotrkowie: 2 lata osiedlenia

w guberni Smole skiej.

1901 - Powrót ojca. Praca w Warszta-

cie lusarskim.”

14 wrze nia 1903 Julian podejmuje

nauk  w I kl. Szko y Fabrycznej w Siel-

cu i kontynuuje w roku nast pnym.

Zostaje wyró niony nagrod . 16

czerwca 1904 roku przyjmuje Pierwsz

Komuni w. w Kaplicy Szkolnej

w Sielcu z r k Ks.Antoniego Bo ka.

„11 listopada 1904 - Wojna rosyj-

sko-japo ska. Mobilizacja; ojciec po-

wo any do szeregów. Strajk szkolny.

Ruchawki w Zag biu.

1905 - Pochody i zebrania manifesta-

cyjne. Ojciec zbieg  z wojska i dn. 6/4

1905 przekroczy  granic  austrjack .”

Latem 1905 roku matka Juliana

wraz z jego rodze stwem – korzysta-

j c z cudzego paszportu – przedosta-

je si  przez granic . Julian zostaje

aresztowany w poci gu na stacji po-

granicznej w Maczkach (aktualnie

dzielnica Sosnowca), zbity i odstawio-

ny do Z bkowic. Dzi ki pomocy przy-

jació  udaje si  wyrobi  dla niego prze-

pustk , dzi ki której wyje d a,

docieraj c ostatecznie do Sanoka.

Tu, we wrze niu 1905 roku sk ada eg-

zamin do IV klasy Szko y Ludowej.

Otrzymuje nagrod  pilno ci. Rok pó -

niej 15-letni Julian zostaje przyj ty do

terminu lusarskiego w Fabryce Wa-

gonów w Sanoku, rozpoczynaj c rów-

nocze nie nauk  w Szkole Przemys o-

wej Uzupe niaj cej.

W 1907 roku wyje d a z rodzicami

do Krakowa, a nast pnie do Chrzano-

wa, gdzie zostaje zatrudniony

w Warsztacie lusarsko-Kowalskim

Józefa Boguckiego w P azie. Konty-

nuuje nauk  w Szkole Przemys owej

„Odnajd  Twój grób

Pi sudczyku.”
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Uzupe niaj cej w Chrzanowie.

W lipcu 1908 roku Józef Bogucki

przenosi si  do Bochni, tam nabywa

stary m yn i urz dza odlewni . W lad

za nim wyje d a Julian Gorgo  – po-

dejmuje prac  i ko czy równocze nie

3-ci, ostatni rok nauki w Szkole Prze-

mys owej Uzupe niaj cej. Po roku Jó-

zef Bogucki bankrutuje i wraz z rodzi-

n  wyje d a do Warszawy. Julian

przezornie rozpoczyna starania o wy-

robienie paszportu. Odnajduje te

w Warszawie Boguckiego, który bez-

skutecznie próbuje za o y  warsztat

lusarski. Z uporem poszukuj c pra-

cy, Julian opuszcza Warszaw  i przy-

je d a do Sanoka.

Pomimo, e i tu trwa kryzys prze-

mys owy i redukcja robotników, Julian

– z dniem 1 lutego 1910 roku – zostaje

przyj ty jako rysownik do biura tech-

nicznego Tm. Zaopatruje si  w pod-

r czniki niemieckie z zakresu Elektro-

techniki i Kre larstwa oraz leksykon

Brockhausa. Pilnie uczy si  matema-

tyki, fizyki i j zyka niemieckiego. Cho

jest samoukiem, przy pomocy in y-

nierów, zw aszcza in .Dobosza oraz

dyrektora Eydziatowicza, ko czy w

Sanockiej Fabryce Wagonów w la-

tach 1909-1912 „Schule des Maschi-

nentechnikers” Weitzl’a, uzyskuj c

wykszta cenie zawodowe samouka-

technika. Rozpoczyna kurs rysunku

zawodowego – tu poznaje równie

swoj  przysz on  Czes aw  Jay-

kówn . Od 1911 jest zameldowany

jako szeregowy w Zwi zku Strzelec-

kim w Sanoku.

1 lutego1913 dobrowolnie wyst -

puje z biura Tm i rozpoczyna prakty-

k  elektrotechniczn , pod okiem maj-

stra Sawczyszyna, w nowej centrali

elektrycznej z adowni  akumulato-

rów oraz zak adaniem instalacji o wie-

tlenia elektrycznego w Fabryce Wa-

gonów w Sanoku.

Pó  roku pó niej Julian wst puje

do montowni, do dzia u ogrzewania

wagonów, gdzie oceniony zostaje

jako „Przodownik Nieszkodny”. Od

Dyrektora Eydziatowicza otrzymuje

listy polecaj ce do Simmeringer Wag-

gon-Fabrik w Wiedniu. Ju  1 pa dzier-

nika zostaje przyj ty do „Maschinen

und Waggonbanfabriks – A.S. in Sim-

mering” w charakterze b d  rysowni-

ka, b d lusarza. Wybiera – jak pi-

sze – lusarszczyzn , rozpoczyna

prac  na oddziale monta u ogrzewa-

nia przy wagonach osobowych.

Wymowny jest krótki list z tego okre-

su, który Julian wysy a do domu:

(Cdn)

Oprac. Barbara Wanielista
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Odwiedzaj c na tych wakacjach

Warszaw  nie mog em omin  Mu-

zeum Narodowego. To jedna z naj-

wi kszych skarbnic sztuki w naszym

kraju. Gromadzone tam przez ponad

100 lat zbiory reprezentuj  wszystkie

epoki dziejów sztuki w Polsce i na

wiecie. Muzeum ma kilka dzia ów, któ-

re obejmuj  Sztuk  Staro ytn  (Egipt,

Persja, Grecja, Rzym), Sztuk  Faras

(sztuka wczesnochrze cija ska z w. IV

– XI z terenów obecnego Egiptu), Ga-

leri  Sztuki redniowiecznej z terenów

obecnej Polski, Galeri  Malarstwa

Obcego (XV – XVIII w.) oraz Galeri

Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku.

Wszystkie cz ci zbiorów s  ciekawe,

jednak dla mnie najciekawsza i najbar-

dziej wzruszaj ca jest Galeria Sztuki

redniowiecznej.

To w a nie t  cz  wystawy pra-

gn em najbardziej zobaczy . Nie tak

dawno uda o mi si  naby  album pt.

„Mistyczne redniowiecze”, w którym

znajduj  si  reprodukcje zgromadzo-

nych w Muzeum dzie  sztuki z czasów

gotyku. Ten album jeszcze bardziej

zach ci  mnie do wizyty Muzeum.

Dzie a gotyckie s  bowiem pi kne

i wzruszaj ce szczególnie dla ludzi

wierz cych; w tym bowiem okresie

w a ciwie nie by o sztuki wieckiej,

a wszystkie dzie a by y tworzone dla

ludzi religijnych na wi ksz  chwa

Bo e. By y one tak e swoistym kate-

chizmem dla prostych ludzi, nie znaj -

cych najcz ciej sztuki pisania i czy-

tania.

W czasie wizyty w Muzeum, po

pobie nym przej ciu przez dzia  Sztu-

ki staro ytnej, uda em si  do Galerii

redniowiecza (dzia  sztuki z Faras by

zamkni ty). Zajmuje ona kilka pot -

nych sal na parterze Muzeum. Wcho-

dz c do nich czujemy si  jakby we

wspania ej wi tyni, a ze wszystkich

stron otaczaj  nas o tarze i rze by re-

dniowieczne, zgromadzone z ró nych

miejsc, szczególnie ze l ska i Pomo-

rza. Ich wyj tkowa wymowa religijna

mo e rzeczywi cie kojarzy  si  z „mi-

stycyzmem”, zanurza cz owieka wie-

rz cego w g bi  Bo ych tajemnic.

Eksponowane w galerii rze by i malo-

wid a reprezentuj , z wyj tkiem roma -

skiej Madonny z O oboku, epok  go-

tyku. Najwcze niejsze pochodz

z 2. po . XIV w., wi kszo  z XV w.,

niektóre s  z pocz tku XVI w., z okre-

su schy ku gotyku i pocz tku rene-

sansu. W tym okresie ledzi  mo na

zasadnicze przemiany, jakim podlega-

a sztuka pó nego redniowiecza: od

idealizuj cego stylu XIV w., charakte-

ryzuj cego si  mi kko ci  i p ynno-

ci  form, który na prze omie stuleci

wykszta ci  tzw. „styl pi kny”, do re-

alistycznego, a cz sto ekspresyjnego

stylu XV w., o formach konkretnych,

okre lonych sztywnymi, ami cymi si

liniami. Wszystkie eksponaty Galerii

redniowiecznej nale  do sztuki reli-

gijnej. Szczególn  uwag  zwraca wy-

j tkowo obszerna kolekcja kompletnie

zachowanych nastaw o tarzowych -

retabulów. Ukazuje ona rozmaite

formy tryptyków, pentaptyków oraz

innych odmian tego charakterystycz-

nego dla redniowiecza typu dzie a

sztuki sakralnej, które czy cz sto

w jednej strukturze liczne obrazy

i rze by.

Warto tu przybli y  eksponaty,

które najbardziej mnie zainteresowa y

i zafascynowa y. To przede wszystkim

„Krucyfiks Mistyczny” z Wroc awia,

wykonany z drewna polichromowane-

go oko o roku 1350. Cia o Chrystusa

jest bardzo poranione, prawie zdefor-

mowane. Ukazuje ono bezmiar cierpie

Syna Bo ego dla naszego Zbawienia.

Powsta o na kanwie „nurtu mistycz-

nego” w religijno ci i sztuce, ukazuj -

cego warto  Ofiary Krzy a i wzywa-

j cego do mistycznego zanurzenia si

w g bi  tej ofiary.

Wzruszaj cymi obiektami s  tak e

tzw. „pi kne Madonny” reprezentowa-

ne przez rze by „Madonny” z Gda -

ska z oko o 1410 roku oraz ze l ska

z oko o 1390 roku, a tak e „Grupa

Ukrzy owania”. To dzie a, wytwory

tzw. „stylu pi knego”. Jego cechy uze-

wn trzniaj  si  w delikatnie modelo-

wanych postaciach, dekoracyjno ci

 i lirycznym nastroju. Kontemplacja

powy szych dzie  mo e by  przyczy-

n  g bokich prze y  duchowych i re-

ligijnych, pobudza  do oddawania czci

Chrystusowi cierpi cemu czy te  Ma-

ryi, Jego Matce.

Kolejn , bardzo licznie reprezen-

towan  grup  przedstawie  s  gotyc-

kie o tarze szafiaste. O tarz taki sk a-

da  si  z ustawionej na sta e cz ci

rodkowej (szafy o tarzowej) wykona-

nej najcz ciej z drewna, rzadziej z ka-

mienia, do której z boku przymocowa-

ne by y skrzyd a (dwa lub wi cej).

Szafa i skrzyd a zawiera y przedstawie-

nia rze bione lub malowane. Je li

skrzyd a by y dwa taki typ o tarza na-

zywamy tryptykiem, je li wi cej – po-

liptykiem. Poni ej szafy o tarzowej znaj-

dowa a si  podstawa (predella) tak e

malowana lub rze biona, a powy ej

cz sto umieszczano ozdobne zwie -

czenia, z o one z cienkich lasek i ucz-

ków z pinaklami oraz elementami figu-

ralnymi.

W muzeum Narodowym w War-

szawie jest wiele gotyckich o tarzy.

Najpi kniejszymi z nich s  „Poliptyk

Grudzi dzki”, „Poliptyk Legnicki”,

„Poliptyk Zwiastowania z Jednoro -

cem” oraz „Tryptyk Jerozolimski
i „O tarz z Pruszcza”.

„Poliptyk Grudzi dzki” powsta

oko o 1390 roku i znajdowa  si  nie-

gdy  w kaplicy zamku w Grudzi dzu.

Dekoracj  wszystkich cz ci stanowi

obrazy tablicowe, przy czym tablice

skrzyde  malowane s  dwustronnie.

W cz ci rodkowej znajduj  si  dwa

obrazy; na dole „Za ni cie Marii

w otoczeniu aposto ów”, na górze

„Ukoronowanie Marii przez Chry-
stusa w otoczeniu w. Barbary i Kata-
rzyny”. Na otwartych skrzyd ach

znajduj  si  „Zwiastowanie” „Naro-

dzenie”, „Pok on Trzech Króli” oraz

„Ofiarowanie”. Na skrzyd ach za-

mkni tych cykl pasyjny: „Modlitwa

w Ogrójcu”, „Zdrada Judasza”, „Poj-

manie”, „Biczowanie”, „Wyszydze-

nie”, „D wiganie Krzy a”, „ mier  na

krzy u” oraz „Zmartwychwstanie”.

O tarz ten nosi cechy podobie stwa

stylu do czeskiego malarza zwanego

W drówki dalekie i bliskie

Mistyczne redniowiecze
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„Mistrzem z Trzebonia” i jest bardzo

pi knym i przemawiaj cym dzie em.

Kolejnym o tarzem gotyckim wy-

sokiej klasy jest „Poliptyk Legnicki”,

autorstwa Miko aja Obilmana z oko o

1466 roku.

W ród o tarzy wyró nia si  tak e

„Poliptyk Zwiastowania z Jednoro -

cem”, pochodz cy z Wroc awia z ko-

cio a w. Barbary z roku ok. 1480. O -

tarz otwarty przedstawia rze bione

sceny: w g ównym polu „Zwiastowa-

nie”, na którym Maryja przedstawio-

na jest w nietypowy sposób, albo-

wiem na kolanach trzyma jednoro ca,

legendarne zwierz , oznaczaj ce

w sztuce chrze cija skiej Jej dziewic-

two i cudowne pocz cie Jezusa. Anio-

a Gabriela i Maryj  otaczaj  figury

Jana Chrzciela i w. Barbary. Na skrzy-

d ach znajduj  si  sceny maryjne – od

„Narodzenia Jezusa” do

„Za ni cia Maryi”. Na

szczycie o tarza artysta

umie ci  „Ukoronowanie

NMP”.

Po pierwszym zamkni -

ciu skrzyde  o tarza widzi-

my malowane tablice z y-

cia Maryi – pocz wszy od

Jej dzieci stwa i zaczerpni -

te z apokryfów i Biblii: „Ofia-

rowanie Maryi w wi tyni”,

„Za lubiny z Józefem”,

„Rze  niewini tek”, „Dzie-

ci stwo Jezusa”, „12-letni

Jezus w wi tyni” a  do „Zes ania

Ducha wi tego”. Po ca kowitym za-

mkni ciu o tarza ukazuje si  4 sceny

pasyjne: „Modlitwa w Ogrójcu”, „Poj-

manie”, „ mier  na Krzy u”

i „Z o enie do Grobu” – na ka dej

z nich wa n  rol  odgrywa posta  Ma-

ryi. Mo na powiedzie , e ten o tarz

to wyraz wielkiego ho du oddanego

Matce Bo ej poprzez anonimowego

artyst  i wielki traktat teologiczny

o Maryi.

Kolejny bardzo pi kny o tarz to

„Tryptyk Jerozolimski”. Powsta  on

przed 1500 rokiem i znajdowa  si  daw-

niej w ko ciele Mariackim w Gda sku.

Przejawia on cechy zaczerpni te z ma-

larstwa niderlandzkiego, którego wp y-

wy widoczne s  w sztuce gda skiej

ko ca gotyku. O tarz otwarty przed-

stawia sceny z ycia Chrystusa. Ko-

rzystaj c ze sposobu znanego w tym

czasie, z podziwu godn  staranno ci ,

autor ukazuje ca e ycie Jezusa Chry-

stusa, umieszczaj c na jednaj p asz-

czy nie szereg wydarze . W centrum

znajduje si  scena „Spotkania z Sama-

rytank  przy studni Jakubowej”.

Po zamkni ciu o tarza pojawiaj  si

sceny pasyjne. Na dwóch p aszczy-

znach skrzyde  autor maluje wiele epi-

zodów, przez co uzyskuje mo liwo

ukazania wielu szczegó ów z m ki

Chrystusa. W tle przedstawie  uka-

zany jest pi kny pejza , tak charakte-

rystyczny dla niderlandzkiego malar-

stwa.

I wreszcie par  s ów na temat „O -

tarza z Pruszcza”, który powsta  oko o

1500 roku w Antwerpii i znajdowa  si

w ko ciele w Pruszczu Gda skim.

Obecnie zreszt  trwaj  starania, aby

wróci  do tego miasta na Pomorzu.

Szafa o tarzowa jest dzie em rze biar-

skim, w którego centrum znajduje si

scena „Ukrzy owania na Golgocie”,

a po bokach scena „Drogi Krzy owej”

oraz „Zdj cia z Krzy a”. Artysta sku-

mulowa  na ma ej przestrzeni mnóstwo

postaci, tak, e scena jest bardzo prze-

adowana, tym bardziej, e dochodz

tak e elementy architektoniczne. Nie-

co inny charakter maj  sceny na skrzy-

d ach – „Ostatnia Wieczerza”, „Poca-

unek Judasza”, a z drugiej strony

„Wniebowst pienie” i „Zes anie Du-

cha wi tego”. W malowanych tabli-

cach dostrzec mo na wyra nie cechy

sztuki niderlandzkiej, przejawiaj cej si

w dok adno ci szczegó ów. Ca o

wywo uje pot ne wra enie pi kna

sztuki i mistycyzmu religijnego.

W Muzeum Sztuki redniowiecz-

nej znajduj  si  tak e o tarze – dzie a

sztuki zachodniej. Zwróci  nale y

uwag  na dzie a najwybitniejszych

rodkowoeuropejskich malarzy okre-

su prze omu mi dzy dwoma stylami:

norymberskiego Mistrza o tarza w.

Wolfganga, austriackiego Mistrza o -

tarza z zamku Lichtenstein czy wro-

c awskiego Mistrza Pentaptyku w.

Barbary.

To tylko niektóre z pi knych dzie

gotyckich zebranych w Muzeum Na-

rodowym. S  tam tak e pi kne przed-

stawienia „Piety”, ma e o tarze pod-

ró ne, rze by wi tych, obrazy

wotywne, w tym pi kny obraz „Trój-
cy wi tej” z Wroc awia, który ju

kiedy  opisywa em Czytelnikom ga-

zetki (niestety by  teraz w konserwa-

cji). Ka de z tych dzie  to wyraz reli-

gijno ci i wiary ludzi redniowiecza,

gdzie ycie codzienne i religia przeni-

ka y si  ze sob . Mo na podziwia  te

dzie a wiele minut, co te  uczyni em,

ale przez to zosta o mi bardzo ma o

czasu i si  na zwiedzenia malarstwa

europejskiego i polskiego.

A okaza o si , e i tam jest co zoba-

czy . W dziale europejskim, cho  nie

ma dzie  powszechnie zna-

nych, to jednak nazwiska

Sandro Boticellego („Ma-

donna z Dzieci tkiem, w,

Janem Chrzcicielem i anio-

em”) Tintoretto („Portret

admira a”), Cimy da Cone-

gliano („Chrystus w ród

uczonych”), C. Fabritiusa

(„Wskrzeszenie azarza”),

W. C. Hedy („Deser”) zna-

ne s  powszechnie mi o ni-

kom sztuki. Warta uwagi

jest tak e kolekcja malar-

stwa polskiego ze znany-

mi z podr czników dzie ami Matejki,

Che mi skiego, Mechoffera czy Grot-

tgera.

Pe en wra e  i jednocze nie nie-

dosytu, e ci gle brak czasu i si , aby

wszystko obejrze  i zapami ta  wy-

szed em z gmachu Muzeum. Dzie a

sztuki s  pi kne i fascynuj ce, a dla

mnie, jako cz owieka religijnego i ksi -

dza, najwi ksz  warto ci  s  dzie a

gotyku. Mistyka redniowiecza ma

swój urok i poci ga, aby zanurzy  si

w tajemnice dawnych czasów. Podzi-

wiaj c pi kne, starannie wykonane,

cho  nieraz nieco naiwne dzie a re-

dniowiecza zatapiamy si  w tajemni-

cach wiary, pocz wszy od Wcielenia,

a  do M ki i Zmartwychwstania Chry-

stusa. Uczymy si  tak e mi o ci do

Matki Bo ej i do wi tych, którzy na-

ladowali Chrystusa. Ta prosta wiara

ludzi redniowiecza emanuje z pi k-

nych rze b i malowide  i wyciska na

naszych sercach niezatarte znami .

Ks. Tomasz Grzywna
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Najwi cej o mierci my li si

w listopadzie, albo gdy cz owiek bez-

po rednio zetknie si  ze mierci  ko-

go  bliskiego, albo s ysz c o czyjej

„niepotrzebnej” mierci. mier  jest

elementem ycia, jest wpisana w y-

cie, jest uwie czeniem ycia. Jest

smutna, wywo uje al, rozpacz, t sk-

not , czasem z o , pretensje, gniew.

Ró ne s  reakcje na mier , tak jak ró -

na bywa sama mier : mo e by mier

nag a, tragiczna, lekka, spokojna, d u-

ga, uci liwa, bolesna, powolna. Mo e

by  te mier  na yczenie. Na w asne

yczenie…

Samobójstwo, bo o tym rzecz, jest

dzia aniem zmierzaj cym do pozbawie-

nia siebie ycia; jest aktem wymierzo-

nym przeciwko instynktowi samoza-

chowawczemu; jest przejawem

powa nego i znacz cego zaburzenia

zdrowia psychicznego (psychicznego

dobrostanu). Cz sto bywa równie

skutkiem (niestety ostatnim) choroby

psychicznej. Samobójstwo bywa ro-

zumiane jako sposób na poradzenie

sobie z sytuacj  przerastaj ca mo li-

wo ci adaptacyjne (przystosowawcze)

cz owieka. Cz sto jest chwil  du ej s a-

bo ci, poczucia bezradno ci, osamot-

nienia i opuszczenia! Jest te wiadec-

twem my lenia o sobie, e jest si

pozostawionym samemu sobie, e nie

mo na nikomu zaufa , e nie ma si

(lub nie mo na ju  mie ) w nikim opar-

cia, e beznadzieja jest tak przyt acza-

j ca, e a  odbiera si  do zmagania

si , wol  walki, ch  do ycia.

Samobójstwo jest kropk  po zda-

niu Mam ju  do . Jest desperackim

przejawem zw tpienia. Jest wyrazem

poczucia bezsensowno ci istnienia.

mier  samobójcza, mier  niepotrzeb-

na, mier  ucieczkowa, mier  z nie-

mocy i z bezsilno ci.

Trudno jest si  dowiedzie  dlacze-

go samobójca targn  si  na w asne

ycie, a zatem trudno jest oceni  mo-

tywy, powody i przyczyny takiego za-

chowania. Mo na jedynie snu  hipo-

tezy, mo na si  domy la  i szuka  po

omacku odpowiedzi na pytanie dla-

czego. Ale to przecie  nie przywróci

zmar ego do ycia.

To, co pisz , jest smutne. Ale jest

to te  pok osie niedawnego spotka-

nia z pewn  m od , kilkunastoletni

dziewczyn , której uda o si  prze y

prób  samobójcz . Jest to równie  re-

fleksja po mierci Ani z Gda ska. Jed-

na z nich prze y a, druga umar a. Obie

mia y prawie tyle samo lat. Mo na si

domy la , e prze ywa y podobne

problemy, e zmaga y si  z bardzo sil-

nymi emocjami, e CO  prze ywa y.

Co , co je przeros o; co , co odebra o

nadziej , optymizm, wiar .

I zacz em si  zastanawia : dlacze-

go? Jak to jest, e m oda, sympatycz-

na, mi a dziewczyna chce umrze , chce

znikn , chce si  rozp yn , nie BY ;

ze nie chce do wiadcza ycia, e nie

chce si  bawi  i buntowa ? Dosze-

d em do wniosku, e samobójstwo

(lub próba samobójcza) m odego cz o-

wieka jest pora k wiata doros ych,

jest efektem zaniedbania wychowaw-

czego, jest konsekwencj  traktowania

dziecka jako w asno ci (a nie jak cz o-

wieka, za którego BYCIE jest si  od-

powiedzialnym), jest skutkiem lepe-

go zapatrzenia we w asne JA (ja

musz  mie  dobrze i wygodnie, ja je-

stem zm czony, ja nie mam czasu, ja

zajmuj  si  naprawd  powa nymi

sprawami, ja dbam, ja pracuj , ja to

robi  dla ciebie, ja si  wyka czam…,

etc.).

M ody cz owiek zaczyna dostrze-

ga  sposób funkcjonowania rodzica

(doros ego!) i widzi, e jest sam. Ró -

ne próby wo ania o pomoc s  ignoro-

wane lub przegadana (my lenie, e je-

li dziecko wys ucha z uwag  d ugie-

go przemówienia rodzica zaowocuje

sukcesem, jest bardzo fa szywe).

Dziecko przy takim rodzicu uczy si

skutecznie milcze  i ukrywa  siebie

(a przy tym k ama , oszukiwa , mani-

pulowa ). Jego wiat prze y  jest rze-

czywisto ci  niedost pn  dla innych,

a cz sto nawet dla niego samego. Grozi

to utrat  kontaktu z w asn  emocjo-

nalno ci , zatarciem si  granic mi dzy

emocjami, utrat  orientacji co do uczu

w ogóle prze ywanych, myleniem sta-

nów emocjonalnych, nieumiej tno ci

nazywania w asnych emocji, czy

w ko cu zaprzeczaniem emocjom fak-

tycznym. Takie zgubienie, emocjonal-

ny chaos, czy wr cz emocjonalna wie-

a Babel prowadzi do konieczno ci

odreagowania. I je li podejmowane

wcze niej skomplikowane próby ra-

dzenia sobie spotyka y si  niemot

rodzica, przychodzi moment kryzyso-

wy, gdy nat ok ró nych negatywnych

my li zbli a cz owieka do decyzji „Czas

z tym sko czy ”.

Nasuwa si  pytanie, dlaczego na-

stolatek nie przychodzi do rodziców,

gdy ma problem; dlaczego nie mówi

rodzicom o w asnych trudno ciach?

Czy tylko dlatego, e uwa a rodzica za

kogo  ju  niepotrzebnego? Chyba nie

w tym rzecz. Istot  rzeczy jest, czy m o-

dy cz owiek do wiadcza  takich chwil,

e rodzic go s ucha  i akceptowa , ro-

zumia  i dawa  poczucie bezpiecze -

stwa, wsparcie, stanowi  mocny fun-

dament zasad i norm. Je li w prze yciu

nastolatka jest inaczej, prawdopodo-

bie stwo tego, e dziecko zwróci si

rodzica z problemem jest bardzo ma e.

I na tym zako cz . Bo warto si

nad  tym zastanawia  g biej. Bo

dziewczyna, któr  niedawno spotka-

em, mog a by  twoja córk …

                                 Marcin Patronik

mier  z samotno ci?


