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„ZaprawdĊ, powiadam wam:
Ta uboga wdowa wrzuciáa
najwiĊcej ze wszystkich,
którzy káadli do skarbony”.
Mk 12, 43

GÓRA PRZEMIENIENIA 46 (170) 12 listopada 2006 r.

Mk 4, 26

2

Zbierzcie pozostaáe uáomki...

„WiĊcej szczĊĞcia jest w dawaniu,
aniĪeli w braniu…”

W NUMERZE

Jedną z namiĊtnoĞci czáowieka,
która drąĪy jego serce, jest chciwoĞü.
Nie darmo tĊ wadĊ zaliczono do siedmiu grzechów gáównych. ĝw. Paweá
pisze: „Korzeniem wszelkiego záa jest
chciwoĞü” (1 Tm 6,10). Czáowiek niejednokrotnie tak bardzo poĪąda wszelkich dóbr doczesnych, Īe jest gotowy
sprzedaü za nie swoją duszĊ. Bardzo
chĊtnie takĪe przyjmuje od innych
wszelkie podarki i prezenty. Jak to miáo
jest dostawaü coĞ za darmo, bez pracy i wysiáku, np. spadek po zmaráych,
czĊsto zupeánie niezasáuĪony, a jednak, jak pokazuje Īycie, wielu jest gotowych skáóciü siĊ z caáa rodziną, aby
jak najwiĊcej zagarnąü.
W dzisiejszych czasach ta poĪądliwoĞü jest pobudzana przez róĪnego rodzaju oferty i zachĊty mediów.
Mami siĊ czĊsto czáowieka ogromną
wygraną w totolotka, w grach „SMSowych” czy teĪ innych, które nie wymagają Īadnej wiedzy, a opierają siĊ
wyáącznie na szczĊĞciu. Wielu ludzi do
dramatu doprowadziá hazard czy teĪ
nieroztropne branie kredytów. „Braü,
braü i braü” – to zasada tak bardzo
popularna u ludzi, zresztą nie tylko
dzisiaj.
Pan Jezus uczyá nas jednak inaczej. On nie nakazywaá braü, ale dawaü i dzieliü siĊ z innymi tym, co posiadamy. Zresztą wszystko, co mamy
jest nie naszą wáasnoĞcią, ale darem
samego Boga, a kaĪdy dar powinien
„promieniowaü miáoĞcią”. „Daj temu,
kto ciĊ prosi” (Mt 5,42); „Darmo
otrzymaliĞcie, darmo dawajcie” (Mt
10,8) – mówi Jezus. ChrzeĞcijanin jest
powoáany, aby wszystkie dobra - duchowe i materialne - uwaĪaü za bogactwo z którego moĪna jedynie korzystaü i które zostaáo mu dane do
dyspozycji, ale dla dobra drugich (por.
1 P 4,10-11). Jeszcze piĊkniej wyraziá

to autor Dziejów Apostolskich mówiąc, Īe „wiĊcej szczĊĞcia jest w dawaniu, aniĪeli w braniu” (Dz 20,35).
Dzisiejsze sáowo BoĪe mówi
o umiejĊtnoĞci dawania i dzielenia siĊ
z innymi. W I czytaniu (1 Krl 17,10-16)
pewna wdowa początkowo nie chce
podzieliü siĊ z prorokiem Eliaszem
resztką poĪywienia, co jest zrozumiaáe, albowiem panowaá wtedy gáód. Jednak sáowo proroka sprawia, Īe nie tylko dla niego, ale i dla wdowy i jej syna
wystarczy mąki i oliwy na dáugi czas.
Moc BoĪa sprawia, Īe ten, kto daje
stokroü tyle otrzymuje, a dobroü nie
pozostaje bez odpáaty.
TakĪe w dzisiejszej Ewangelii (Mk
12,38-44) waĪną osobą jest biedna
wdowa, która wrzuca do skarbony jeden grosz, czyli stosunkowo niewielką sumĊ. Jednak to wáaĞnie ona zostaje pochwalona przez Jezusa, albowiem
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ofiarowaáa wszystko, co miaáa; zaufaáa Bogu, Īe pomoĪe jej wydobyü siĊ
z bardzo trudnego poáoĪenia. Jej ofiara byáa najpiĊkniejsza, bo wypáywaáa
z gáĊbi kochającego serca.
Ten, kto bierze, cieszy siĊ jakimĞ
darem, ale jakĪe czĊsto rezerwuje go
tylko dla siebie i nie potrafi przekazaü
go innemu. Ten, kto daje, dzieli siĊ
cząstką siebie, ofiarowuje komuĞ kawaáek wáasnego serca. Tak uczyniá Bóg
dając nam istnienie, które jest odbiciem Jego istoty, dając czáowiekowi inteligencjĊ, wolnoĞü i nieĞmiertelnoĞü.
Dlatego uczmy siĊ dawaü, jak On, dzieliü siĊ wszystkim, co posiadamy.
Dawaü to „promieniowaü miáoĞcią”,
a miáoĞü to zbawienie. I dlatego „wiĊcej szczĊĞcia jest w dawaniu, aniĪeli
w braniu”.
Ks. Tomasz Grzywna

Mistyczne Ğredniowiecze................................................10
ĝmierü z samotnoĞci.........................................................12

GÓRA PRZEMIENIENIA 46 (170) 12 listopada 2006 r.

3

Patriotyzm wczoraj i dziĞ
(kazanie z 11.11.2006).
Trudno kaĪdego roku powtarzaü
historyczne fakty związane ze sto
dwudziestą trzyletnią niewolą spowodowaną przez RosjĊ, Prusy i AustriĊ.
DziĞ w czasach wolnoĞci tyle moĪna
usáyszeü na ten temat. O wszystkim,
w róĪnym naĞwietleniu, moĪna przeczytaü. 13 paĨdziernika tego roku,
w PaĔstwowej WyĪszej Szkole Zawodowej miaáa miejsce inauguracja nowego roku akademickiego. ĝwietny
wykáad inauguracyjny wygáosiá
p. prof. dr hab. Franciszek Ziejka, byáy
rektor UJ. Mówiá on o czasach niewoli, rozbiorów, które znalazáy swoje odbicie – rezonans, w literaturze tamtego okresu czasu. Swoją uwagĊ
skoncentrowaá przede wszystkim na
symbolice utraconej ziemi, symbolice
mowy ojczystej i symbolice polskiego domu. Niewola spowodowaáa, Īe
wielu wybitnych ludzi intelektu, kultury, pióra, szukaáo swego miejsca na
emigracji. Jego wykáad pomógá mi po
czĊĞci w tym dzisiejszym wystąpieniu.
Ojczysta ziemia, wtedy utracona,
to dla wielu „kraina wiecznej szczĊĞliwoĞci”. Utrata jej rodziáa tĊsknotĊ.
Utracona ziemia ojczysta byáa stale
obecna w sáowie pisanym, w sercu
i w myĞlach emigrantów. Lenartowicz,
np. bĊdąc we Florencji, zamiast podziwiaü to miasto geniuszy sztuki, chwali urodĊ mazowieckiej ziemi. Sporo
poetów „sakralizowaáo” ziemiĊ. W ojczystym, rozgrabionym kraju zostawili
groby najbliĪszych, krzyĪe cmentarne
wraz z pieĞnią pogrzebową. Dla wygnaĔców nasza ziemia, to byáa „ziemia

ĞwiĊta”.
Wáadysáaw Beáza w wierszu
„Znasz-li ten kraj?”, pyta:
„Znasz-li ten kraj – gdzie rzeki páyną
krwią?
Gdzie zaraĨliwy jad póánocne wichry
tchną?
Gdzie kaĪdą ziemi piĊdĨ straĪują ázy
i krew,
Gdzie w jeden wielki jĊk modlitwy páynie Ğpiew?
Znasz-li ten kraj – co myĞli wciela
w czyn?
Gdzie w mĊĪa wzrósá niewieĞci kaĪdy
syn?
Znasz-li ten kraj – co mimo strasznych
dni
W pĊtach niewoli swej o bliskim Ğwicie Ğni?”
A Adam Mickiewicz (1798 – 1855)?
Czym jest jego narodowa epopeja
„Pan Tadeusz”? Wspominaniem
ĞwietnoĞci, przeszáoĞci, swojej Ojczyzny, dworu w Soplicowie… KtóĪ z nas
nie pamiĊta tych strof:
„Tymczasem przenoĞ mojĊ duszĊ utĊsknioną
Do tych pagórków leĞnych, do tych
áąk zielonych,
Szeroko nad báĊkitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zboĪem rozmaitem,
Wyzáacanych pszenicą, posrebrzanych Īytem;
Gdzie bursztynowy Ğwierzop, gryka jak
Ğnieg biaáa…”.
Za utraconą Ojczyzną tĊskniá Juliusz Sáowacki (1809 – 1849), odsáaniając w poezji stan swojego ducha:
„ĩem prawie nie znaá rodzinnego
domu,
ĩem byá jak pielgrzym, co siĊ w drodze trudzi
Przy blaskach gromu,
ĩe nie wiem, gdzie siĊ w mogiáĊ
poáoĪĊ,
Smutno mi, BoĪe!
Wiem, Īe mój okrĊt nie do kraju
páynie,
Páynąc po Ğwiecie…

CiĊĪką dolĊ wygnaĔca przeĪywaá
Zygmunt KrasiĔski (1812 – 1859), który pisze o „krzyĪu olbrzymim narodowej mĊki”. TĊskniá za swoim domem
choüby ciasnym, lecz peánym wolnoĞci, lepszym od wspaniaáych zamków.
„Gdziekolwiek pójdĊ, coĞ mnie boli,
nudzi,
Widmem mnie Ğciga stracona ojczyzna,
Nie mogąc spocząü poĞród obcych
ludzi,
W czarach ich Ğwiata wre we mnie trucizna.
Tak zawsze i wszĊdzie,
Choüby nawet w niebie,
O Polsko, bez ciebie
Mnie Ĩle i Ĩle bĊdzie!’
Maria Konopnicka (1842 – 1910)
napisaáa znaną nam „RotĊ”, która jest
manifestem przywiązania do tego co
PolskĊ stanowi, a wiĊc ziemia, mowa i
polski próg.
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
Nie damy pogrzeĞü mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas zniemczyá wróg…
- Tak nam dopomóĪ Bóg!
Twierdzą nam bĊdzie kaĪdy próg….
- Tak nam dopomóĪ Bóg!”
WrĊcz teologiĊ Narodu zostawiá po
sobie Cyprian Kamil Norwid (1821 –
1883). MoĪe bĊdzie inna okazja, aby
C.d. na s. 4)
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I czym jesteĞ?
„Jam sercem jest twem!…”
Niejako rolĊ zastĊpczą paĔstwa
peániá w czasie rozbiorów KoĞcióá
i polski dom. Pisarze doby rozbiorowej polskiemu domowi poĞwiĊcają
wiele miejsca. WygnaĔcy tĊsknili za
utraconą Ojczyzną, za utraconym domem, co znajduje m. in. oddĨwiĊk
w „Panu Tadeuszu”:
„KiedyĪ nam Pan Bóg wróciü z wĊdrówki dozwoli
I znowu dom zamieszkaü na ojczystej
roli”.
C.d. ze s. 3)
odsáoniü jego gáĊbokie przemyĞlenia.
A polska mowa ojczysta? Zachowaü polską mowĊ w tamtych czasach
byáo powaĪnym wyzwaniem. Maria
Konopnicka, która walczyáa o polskoĞü, o polską mowĊ, wyznaáa, Īe
wszystko moĪna straciü, ale mowa jest
skarbem najcenniejszym. Wiemy, Īe
w czasach niewoli byáy próby rusyfikowania i germanizowania. Byá zakaz
uĪywania polskiej mowy. Emigrant,
który znalazá siĊ w Ameryce, wyznaje,
Īe wziąá ze sobą BibliĊ w táumaczeniu
ks. Jakuba Wujka, którą czyta codziennie, aby nie zapomniaá mowy ojców.
Jan Paweá Woronicz bolaá nad tym, Īe
na naszych ulicach nie moĪna siĊ rozmówiü. Wierzono, Īe skoro moc sáowa
Ğwiat stworzyáo, to i PolskĊ wskrzesi
z niewoli. PochwaáĊ polskiej mowy
moĪna spotkaü najczĊĞciej u pisarzy
emigracyjnych. Pisze Stefan Witwicki
(1802 – 1847):
„Kiedy nie miĊdzy swojemi,
Kiedy wkoáo obca mowa,
Tuáaczowi w obcej ziemi
KaĪda droga jednakowa!”
Artur Oppman (1867 – 1931), choü
w Polsce wyzwolonej spod jarzma niewoli Īyá jeszcze 13 lat, napisaá wiersz
„Mowo polska!
„Mowo polska! Orlico swobodna,
TyĞ wichr wzlotów, tyĞ krwawych
miecz starü!
Mowo polska! Sáoneczna i miodna,
TyĞ pachnąca ojczystych lip barü!
Mowo polska! Pacierzu i gromie,
TyĞ szept matki nad dziecka záym
snem!
Mowo polska! Ojczyzno i domie,

Kiedy czytam poezjĊ Bolesáawa
LeĞmiana (1878 – 1937), zmaráego juĪ
co prawda w Polsce wolnej, to jednak
jego wiersz i dziĞ robi wielkie wraĪenie
i mam przeczucie, Īe odnieĞü go moĪna do dzisiejszych czasów, kiedy to
tylu máodych ludzi wyjeĪdĪa w odlegáe kraje, aby szukaü Ğrodków do Īycia, gdzie niekiedy są bezlitoĞnie wykorzystywani w niewolniczej pracy:
„NiegdyĞ dom mój ochoczy i Ğwiat
za dąbrową
Porzuciáem, by dachu nie mieü nad gáową,
I siebie porzuciáem gdzieĞ na skraju
lasu
Bez pomocy, bez Īalu, bez Ğpiewu, bez
czasu
I biegáem tam, gdzie burza, mrok i zawierucha,
By serce niepokoiü i naraziü ducha –
Tak siĊ chciaáem utrudziü i krwią wáasną zbroczyü,
ĩeby istnieü wbrew sobie i ból swój
przekroczyü.
I minĊáo wiele lat – i po latach wielu –
Marnotrawiąc dróg tysiące – dotaráem do celu
I pieĞniami nade mną rozbrzmiaáy niebiosy,
PowiĊkszyáy siĊ kwiaty, zolbrzymiaáy
rosy –
I zgadujĊ, Īe z páaczem, po wáasnym
pogrzebie,
W opuszczoną bezdomnoĞü powracam do siebie”.
W domu moĪna odzyskaü „spokojnoĞü – i skon upragniony”, „odzyszczĊ duszĊ – odzyszczĊ, com utraciá –
haĔbĊ duszy zmyjĊ” – wyznaje Stanisáaw WyspiaĔski (1869 – 1907).
MoĪna powiedzieü, Īe dom rodzinny

speánia rolĊ oczyszczającą, naprowadzającą na dobre drogi Īycia, duchowego katharsis.
WiĊzienia, zsyáki, deportacje dobiegáy kresu. KoĔczyáa siĊ niewola,
báyskaáa nadzieja na wolnoĞü. Tyle
razy z tego miejsca padaáo nazwisko
Józefa Piásudskiego (1867 – 1935), Naczelnika PaĔstwa, Marszaáka, jednego
z najwybitniejszych polskich polityków, wspóátwórcĊ niepodlegáej Polski,
twórcĊ Legionów. Znamy doskonale
datĊ 11 listopada 1918 roku, kiedy to
Marszaáek otrzymaá od Rady Regencyjnej dowództwo nad wojskiem.
ResztĊ zostawmy historykom i politykom. Trzeba powiedzieü, Īe historycy
stale zajmują siĊ jego osobą, a on spokojnie spoczywa sobie na cmentarzu
na Rossie, w Wilnie, wraz ze swoją matką. Tam spoczywa jego serce. W sierpniu tego roku wraz z pielgrzymami
mogáem siĊ modliü w intencji Ojczyzny i wszystkich, którzy z tak wielkim
zaangaĪowaniem walczyli o wolnoĞü
1918 roku.
Na olbrzymiej, woáyĔskiej páycie
grobowej, w górnej jej czĊĞci wyryty
jest napis: „Matka i Serce Syna”. PoniĪej zaĞ fragment z poezji J. Sáowackiego:
„Kto mogąc wybraü, wybraá zamiast domu,
Gniazdo na skaáach oráa, niechaj umie
Spaü, gdy Ĩrenice czerwone od gromu
I sáychaü jĊk szatanów w sosen szumie!”
DziĞ, kiedy Īyjemy w wolnej Polsce, zastanówmy siĊ raczej nad tym,
co dziĞ znaczy byü patriotą, co dziĞ
znaczy patriotyzm. O. prof. Jacek Salij, dominikanin, napisaá ksiąĪkĊ „Patriotyzm dzisiaj”, gdzie stawia twierdzenie: „Mówienie o OjczyĨnie
i o miáoĞci Ojczyzny wielu Polaków
dzisiaj draĪni. Wynika to nie tylko
ze wspóáczesnej alergii na patos i goáosáownoĞü. Socjologowie sygnalizują zatrwaĪająco niską ocenĊ wáasnego narodu u wielu dzisiejszych
Polaków, zwáaszcza u máodych. Kiedy wyjeĪdĪamy za granicĊ, wielu z nas
wstydzi siĊ tego, Īe są Polakami”.
Czym jest miáoĞü Ojczyzny dzisiaj?
Dla wielu jest to relikt przeszáoĞci
z czasów króla ûwieczka. RóĪne postawy ludzkie moĪna byáo zaobserwo-
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waü w historii naszego narodu. Zygmunt KrasiĔski, który przeĪyá niewolĊ, pisaá:
„A krzyczą jedni: „Zdejmiem ci okowy,
Lecz nie mów wiĊcej rodzinnym jĊzykiem”.
Drudzy wĞcieklejszym jeszcze wrzeszczą rykiem:
„Nie doĞü, Īe wáasnej wyrzekniesz siĊ
mowy,
Lecz plwaj na matek i na ojców koĞci,
ByĞ zdeptaá przeszáoĞü, w niej dni
przyszáoĞci!”
A ponad wszystkie groĨniejszy gáos
woáa:
„Ty nie nasz, póki nie zaprzaniec z ciebie;
JeĞli chcesz wyĪyü, bluĨĔ Bogu, co
w niebie!”.
Na podstawie tego fragmentu
wiersza, byü dziĞ patriotą, znaczy:
- nie wstydziü siĊ polskiego jĊzyka,
bo z nim wiąĪe siĊ polska kultura narodowa;
- nie deptaü swojej przeszáoĞci,
„ĞwiĊtoĞci oátarzy”;
- nie zapieraü siĊ wiary w Boga,
swojego związku z KoĞcioáem, choü
Zachód przypina nam etykietĊ katolika ksenofoba, czáowieka nietoleran-

cji, koátuĔstwa, wszystkiego co najgorsze. Są siáy, którym zaleĪy na zniszczeniu religii i KoĞcioáa. Są siáy, którym
zaleĪy na upokarzaniu nas.
Unikaü nacjonalizmu, który kiedyĞ
przelaá siĊ niczym ocean „zacietrzewienia i nienawiĞci”, jako bezmiar krzywd
w postaci przelanej niewinnie krwi, kiedy to czáowiek czy naród stawiaá siĊ
na miejscu Pana Boga, któremu naleĪy
siĊ najwyĪszy szacunek. Pisaá kiedyĞ
Bismarck do swojej rodzonej siostry:
„Bijcie w Polaków, by ich ochota do
Īycia odeszáa. OsobiĞcie wspóáczujĊ
ich poáoĪeniu, ale jeĞli pragniemy istnieü, nie pozostaje nam nic innego, jak
ich wytĊpiü. Wilk teĪ nie odpowiada
za to, Īe Bóg go stworzyá takim, jakim
jest; dlatego teĪ zabija siĊ go, gdy siĊ
tylko moĪe”.
DziĞ teĪ nas biją i to z róĪnych stron,
róĪnymi metodami, áącznie z ekonomicznymi. Bogaci wskazują nam miejsce w szeregu, kaĪą cicho siedzieü.
MiáoĞü Ojczyzny – tak, ale nie nacjonalizm, który jest samolubny, który
wsącza nienawiĞü i zazdroĞü, zamiast
„pragnienia dobra, nieufnoĞü i podejrzliwoĞü w miejsce braterskiego zaufania, rywalizacja i walka w miejsce zgodnego wspóádziaáania, Īądza hegemonii
i dominacji w miejsce poszanowania i
ochrony wszystkich praw, takĪe praw

ludzi sáabych i maluczkich” – tak mówiá jeszcze 24 grudnia 1930 roku papieĪ Pius XI. Przestrzegaá przed nacjonalizmem, a jednoczeĞnie wskazywaá
czym jest prawdziwa miáoĞü Ojczyzny.
Ojczyzna, jest jak rodzina. Ona wychowuje czáowieka. W OjczyĨnie jest
miejsce na autentyczny, zdrowy
w swoich zasadach pluralizm, gdzie
moĪna korzystaü wzajemnie z ubogacającego „zróĪnicowania poprzez wieloĞü kultur, tradycji, historii” (ks. kard.
Karol Wojtyáa).
Kochaü OjczyznĊ, to strzec wspaniaáej historycznej suwerennoĞci wypáywającej z wáasnej kultury. Byü suwerenem kultury. Jan Paweá II, 2
czerwca 1980 roku, mówiá w siedzibie
UNESCO o kulturze:
„StrzeĪcie jej jak Ĩrenicy oka dla
przyszáoĞci wielkiej rodziny ludzkiej.
StrzeĪcie! Nie dopuszczajcie, aby ta
podstawowa suwerennoĞü stawaáa siĊ
áupem jakichkolwiek interesów politycznych czy ekonomicznych”.
Niebezpiecznym zjawiskiem niszczącym nasz patriotyzm jest niskie
mniemanie o sobie, antypolskie stereotypy. Niektórzy bowiem przypisują nam wszelkie moĪliwe wady i sáaboĞci. Polacy, to czĊsto „Polaczki”,
„gáupole, cwaniaki, záodzieje, niedoraj(C.d. na s. 7)
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32 Niedziela zwykáa – 12.11.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe poáączone z wypominkami odprawimy
dziĞ o godzinie 17:30.
2. Panowie koĞcielni: Józef àach
i Stanisáaw Rocha, w tym tygodniu
rozpoczną roznoszenie opáatków na
stóá wigilijny. Prosimy o Īyczliwe ich
przyjmowanie. Pan Józef zacznie
w poniedziaáek od ulicy Konarskiego, zaĞ Pan Stanisáaw od ulicy Kopernika. W sobotĊ, 18 listopada, nawiedzi Parafian na Okoáowiczówce,
a dokoĔczy w poniedziaáek.
3. Przypominamy, Īe trwają katechezy neokatechumenalne, które są gáoszone w niedziele, Ğrody i czwartki,

po Mszy ĞwiĊtej wieczornej. Zapraszamy serdecznie wszystkich chĊtnych.
4. W przyszáą niedzielĊ osoby gáuchonieme z rejonu Sanoka bĊdą zbieraáy
ofiary do puszek. Zebrane pieniądze
zostaną przeznaczone na pomoc
w zakupie aparatów sáuchowych oraz
na stypendia dla dzieci gáuchych
uczących siĊ w szkoáach specjalnych
w Krakowie i PrzemyĞlu. RównieĪ
czĊĞü tych Ğrodków bĊdzie przeznaczona na dofinansowanie wyjazdu
i pobytu na rekolekcjach adwentowych dla osób niesáyszących, które
odbĊdą siĊ w Jarosáawiu.

„Miáujcie waszych nieprzyjacióá...”
M t 5,44
Z radoĞcią pragniemy zaprosiü CiĊ na:
KATECHEZY
DLA DOROSàYCH l MàODZIEĩY
które bĊdą gáoszone w koĞciele farnym w Sanoku po Mszach Ğw. wieczornych w :NIEDZIELE ok.godz. 19.00 ĝRODY ok.godz. 18.30 CZWARTKI
ok.godz. 18.30
JEZUS CHRYSTUS SZUKA CIEBIE BY DAû Cl ĩYCIE !
Zapraszają: ks. Proboszcz i katechiĞci Ğwieccy

Intencje w tygodniu
13-19.11.2006 r.
Poniedziaáek, 13.11
6.30 o zdrowie dla Jadwigi.
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Sebastian.
8.00 + Jan, Franciszka, Jadwiga.
18.00 1. ++ z RóĪy nr 6.
2 ++ polecanych w wypominkach.
3. + Bronisáaw.
Wtorek, 14.11
6.30 + Wiktoria, Jakub, Zygmunt,
Jacek i ++ z rodziny.
7.00 + Zofia (Greg.)
7.30 + Wáadysáaw Zarych 20 r. Ğm.
8.00 .........................................................
18.00 1. + Jadwiga Korzeniowska.
2. + Bronisáawa (f), Stefan, Ryszard.
3. + Marcin 13 r. Ğm. i ++ z rodziny.
ĝroda, 15.11
6.30 + Wáadysáawa (f), Antoni, Jacek,
Henryk i ++ z rodziny.
7.00 + Józef Szpyrka miesiąc po
Ğmierci.
7.30 o uwolnienie z mocy záego z przeszáoĞci i teraĨniejszoĞci dla Jacka, Macieja, Zofii i caáej rodziny.
8.00 za zmaráych z Rodziny Radia
Maryja i + ks. Zagórnego.
18.00 1. + Zofia (greg.).
2. + Zofia Pohorska 3 r. Ğm.
3. + Maria i Czesáaw ĩak.
Czwartek, 16.11
6.30 o uwolnienie z mocy szatana.
7.00 o zdrowie dla ElĪbiety.
7.30 + Antoni Sitarz.
8.00 + Janina Kurek.
18.00 1. + Zofia (greg).
2. + Gustaw.
3. + Bernard i Wáadysáawa (f).
Piątek, 17.11
6.30 + Teodora (f), Józef, Jan, Anna, Czesáaw, Henryk, Zdzisáaw, Jacek, Anna,
Ewa, Wasyl i dusze w czyĞücu cierpiące.
7.00 + Zofia (greg.)
7.30 o zdrowie, báogosáawieĔstwo BoĪe
i pomoc w znalezieniu pracy dla córki.
8.00 w intencji Maágorzaty Marii z okazji jej imienin i urodzin.
18.00 +Jan Goáda od wnuczki i prawnuczki.
2. + Piotr, Salomea, Mikoáaj.
Sobota, 18.11
6.30 ++ z róĪy 22 pw. ĝw. Zygmunta
Gorazdowskiego.
7.00 .........................................................
7.30. + Katarzyna i Józef Hajdukowie
8.00 + Piotr Wojtowicz 10 r. Ğm. Oraz za
+ rodziców i rodzeĔstwo.
18.00 1. + Zofia (greg.)
2. + Stanisáaw Marcisz i + jego ojciec
Stanisáaw.
3. dziĊkczynna z okazji 75 rocznicy urodzin Stefana Podgórnego z proĞbą o BoĪe
báogosáawieĔstwo w pewnej sprawie.
Niedziela, 19.11
6.30 + Józefa (f) i Kazimierz
8.00 .........................................................
9.30 + Stanisáawa (f) Falkiewicz.
11.00 za parafian.
12.30 + Wáadysáaw 14 r. Ğm., ++
z rodziny Sokoáowskich.
16.00 + Walerian i Ludwika (f).
17.30 – róĪaniec za zmaráych.
18.00 + Zofia (greg.).
Páowce: + Cecylia.
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(C.d. ze s.5)
dy, hipokryci, nieudacznicy: Polska to
jeden wielki zaĞcianek, nietolerancja,
ksenofobia, korupcja … . Stawia siĊ
nam teĪ zarzut, Īe jesteĞmy narodem
… katolickim!!! W ustach niektórych
Polaków to nieomal nasza narodowa
zbrodnia! Skoro sami siĊ nie szanujemy, nie poszanują nas inni.
Skąd siĊ to bierze?
Z zafaászowania historii, tradycji,
kultury, z nieuctwa, niewiedzy i niechĊci do poznawania historii ojczystych dziejów. Z nieuzasadnionych
kompleksów.
Byü patriotą, to broniü siĊ przed
tymi stereotypami, bo są niezgodne
z prawdą. Dlaczego Francuzów nikt nie
nazywa nietolerancyjnym narodem,
choü nie pozwalają muzuámanom nosiü oznak swojej religii (sáynne chusty muzuámaĔskie)? Dlaczego ksiĊĪom,
siostrom zakonnym zabrania siĊ chodzenia w sutannach czy habitach? Tak
jest w wielu przypadkach! Czy to jest
wyraz tolerancji? A dlaczego ĩydzi,
nasi starsi bracia w wierze, mogą nosiü swoje nakrycia gáowy? PrzecieĪ to
oznaka przynaleĪnoĞci do religii! Widaü, Īe tolerancja co innego znaczy
dla mocnych, liczących siĊ, a co innego dla sáabych imigrantów w dodatku
z Czarnego Lądu.
Byü patriotą, to nie godziü siĊ na
dzielenie nas na ciemnych katolików,
których jest wiĊkszoĞü i oĞwieconą
mniejszoĞü. Byá juĪ w naszej powojennej historii ktoĞ, a nazywaá siĊ Tadeusz KroĔski, który w 1948 roku pisaá
do Czesáawa Miáosza, Īe ma nienawiĞü
do „katolicyzmu i nikczemnej do szpiku koĞci prawicowej inteligencji”.
Pisaá:
„My sowieckimi kolbami nauczymy ludzi w tym kraju myĞleü racjonalnie bez alienacji. (…). … zdáawiony
powinien byü antyintelektualizm polski, romantyzm, sentymentalizm, ksenofobia, katolicyzm…”. Niektórzy bowiem sądzą, Īe religia jest „wrogiem
spoáeczeĔstwa obywatelskiego”.
Ojczyzna – wedáug piĊknego okreĞlenia Ernesta Brylla – „nie jest miejscem samotnym. To jest miejsce, gdzie
musimy byü razem. Okropnie to trudne, uciąĪliwoĞü siebie samego Ğcierająca siĊ z uciąĪliwoĞcią innych. Ale
innej rady nie ma”.
Ojczyzna – to związek pokoleĔ,
tych, które Īyją na tej ziemi, zmaráych,
i tych, którzy jeszcze nadejdą. MiáoĞü

Ojczyzny wymaga od nas starania siĊ
o naszą prawoĞü moralną, stąd trzeba
podjąü trud ksztaátowania prawego
sumienia. Prawe sumienie poprowadzi
ku odpowiedzialnoĞci za ksztaát Ojczyzny.
DziĞ patriotą jest ten, kto etycznie
postĊpuje, kto dotrzymuje obietnic,
kto jest prawy moralnie, kto jest
gospodarzem we wáasnym domu.
„JeĞli nasi przodkowie, którym przyszáo Īyü pod zaborami, tak ciĊĪko znosili narodową niewolĊ, to wáaĞnie dlatego, Īe Īyjąc we wáasnym kraju, nie
byli u siebie. JĊzyk i mundury zaborców dominowaáy na ulicach naszych
miast, prawa dla nas byáy wydawane
w jĊzyku zaborców, nie wolno byáo posáugiwaü siĊ ojczystym jĊzykiem
w urzĊdach i sądach, dzieci byáy karane za rozmawianie w szkole po polsku” (o. J. Salij).
Patriotyzm dzisiaj, to troska o jĊzyk
ojczysty, jego piĊkno i szlachetnoĞü,
który posiada tak wielkie bogactwo
form. Nam pozostaje troszczyü siĊ
o piĊkno wyraĪania siĊ, wáaĞciwe sáownictwo. Naszym zadaniem jest poznawanie ojczystej kultury, ojczystej historii, tej piĊknej i tej tragicznej, tej
pozytywnej i jej ciemnych stron. Byü
patriotą, to tworzyü dobre prawo, które bĊdzie przestrzegane, a nie podwaĪane czy oĞmieszane, oprotestowane.
Zachowywanie prawa prowadzi do
szacunku przez inne narody. Byü patriotą, to troszczyü siĊ o dobre obyczaje, dbaü o nasz wizerunek za granicą, umieü sprzeciwiü siĊ wobec záa,
troszczyü siĊ o prawdĊ, mówiü prawdĊ w Īyciu spoáecznym, narodowym.
KáaĞü nacisk na formowanie zdrowych
obyczajów w rodzinach, w maáĪeĔstwach, w szkoáach, w miejscach pracy. Byü patriotą, to równieĪ umieü
z kulturą mówiü o wynaturzeniach jakich niemaáo w naszych czasach; nie
zamazywaü prawdy i dobra. Byü patriotą, to respektowaü prawa natury,
nie baü siĊ o tym mówiü i nie lĊkaü siĊ
wpáywów z zewnątrz. LĊkaü siĊ záa,
a nie nowoĞci. Wystrzegaü siĊ jaáowych sporów, káótliwoĞci, nienawiĞci.
PrzytoczĊ trafne spostrzeĪenie Józefa
Wittlina:
„To chyba nie tylko przypadek, Īe
osnową dwóch naczelnych arcydzieá
polskiej poezji: epickiej i komediowej,
jest – káótnia. Zarówno w Panu Tadeuszu, jak i w Fredrowskiej ZemĞcie do-

brzy i zacni Polacy káócą siĊ na umór
z dobrymi i zacnymi Polakami. Przedmiot obu tych zwad jest raczej báahy,
ale w obu wypadkach chodzi nie
o przedmiot sporu, lecz o sam spór,
o káótniĊ niejako w metafizycznej postaci, o grĊ, w której partnerzy wyĪywają siĊ bez reszty, pokazując, na co
ich maksymalnie staü. KáótliwoĞü wydaje siĊ naszą cechą reprezentacyjną…” (cyt. za; J. Salij, Patriotyzm dzisiaj, s. 21).

Partie winny siĊ spieraü, ale o dobro wspólne, ale te spory nie mogą
siĊ przeradzaü – jak pisaá Norwid –
w „bandy lub koczowiska polemiczne”. Byü patriotą, to braü w obronĊ
najsáabszych; to szanowaü Īycie od
poczĊcia do naturalnej Ğmierci. Byü
patriotą dzisiaj to zadbaü o wychowanie dzieci, aby nie powtarzaáy siĊ tragedie z ostatnich tygodni. Byü patriotą dzisiaj, to zabiegaü o to, aby nie byáo
tak wielkiego bezrobocia, choü wiemy,
Īe tu rządzą bezwzglĊdne prawa ekonomii, prawa rynku. Byü patriotą dzisiaj, to korzystaü z moĪliwoĞci decydowania o losie Ojczyzny, tej
w wymiarze ogólnopolskim, jak i w wymiarze „maáej Ojczyzny”. Byü patriotą
dzisiaj, to Īyü w zgodzie z sąsiadami,
przezwyciĊĪaü niedobre, zastarzaáe
stereotypy, dziaáaü w tym kierunku,
aby nasza Ojczyzna byáa przyjaĨnie
nastawiona do sąsiadów, jak i do tych,
którzy nas odwiedzają.
To nie są poboĪne Īyczenia. To
szerokie pole do dziaáania, do wykazania siĊ patriotyzmem na miarĊ naszych moĪliwoĞci. Korzystajmy z tych
moĪliwoĞci. PrzemyĞlmy, czym dla nas
jest Ojczyzna.
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„OdnajdĊ Twój grób
Piásudczyku.”
W miesiącu listopadzie mija 115
rocznica urodzin naszego Dziadka, Juliana Gorgonia. Choü urodzony na ĝląsku, z Sanokiem związaá swoje Īycie
juĪ w 1905 roku. Tu pracowaá i zaáoĪyá
rodzinĊ.
Julian GorgoĔ, jako Īoánierz I Brygady Legionów Józefa Piásudskiego,
przemierzyá caáy jej szlak bojowy. Byá
jednym z Niezáomnych, którzy, odmawiając przysiĊgi na wiernoĞü Niemcom, przeĪyli koszmar internowania w
Szczypiornie, àomĪy i Beniaminowie.
Otrzymaá szereg odznaczeĔ: KrzyĪ „Za
Wierną SáuĪbĊ”, Brązowy Medal Austriacki za WalecznoĞü, KrzyĪ NiepodlegáoĞci za pracĊ w dziele odzyskania
NiepodlegáoĞci i OdznakĊ honorową
„OrlĊta” za dzielnoĞü i wierną sáuĪbĊ
OjczyĨnie ku pamiĊci przebytych bojów w obronie Lwowa i kresów
wschodnich w latach 1918-1919, a takĪe Pamiątkową OdznakĊ Internowania
w Szczypiornie-àomĪy.
Julian GorgoĔ Īyá zaledwie 48 lat.
Pomimo, Īe byá Piásudczykiem, nie polegá na szlaku legionowym. Zginąá w
pierwszych dniach wrzeĞnia 1939 roku
podczas bombardowania przez samoloty hitlerowskie pociągu ewakuacyjnego Fabryki Wagonów. Byá kierownikiem tego transportu.
Dziadek rejestrowaá niemal z fotograficzną dokáadnoĞcią, dzieĔ po
dniu, te wszystkie zdarzenia, które záoĪyáy siĊ na Jego krótkie, ale jakĪe bo-

gate w swej treĞci Īycie. Z zachowanych dokumentów, fotografii, pamiĊtników i notatek powstaje ksiąĪka o tym
samym tytule, z której fragmenty – w
imieniu mojej rodziny – chciaáabym
przedstawiü (dla zachowania peánej
autentycznoĞci zapisów archiwalnych
pozostawiam teĪ oryginalną pisowniĊ).
„Urodzony dnia 3 listopada 1891
roku o godz. 3 po poáudniu w Kolonii
Ksawera miĊdzy Dąbrową Górniczą
a BĊdzinem. Rodzice: Wincenty GorgoĔ i Wiktoria Smorąg z OtrĊbskich.
Chrzest dnia 8 listopada 1891, godz.
1-a po poáudniu. udzieliá Ks. Antoni
Wójcik, wikarjusz w BĊdzinie. Rodzice chrzestni: Antoni Smorąg i Walezja
Grabowska.” - tak Julian GorgoĔ rozpoczyna pierwszy ze swoich pamiĊtników. Julian byá najstarszym z szeĞciorga dzieci Wiktorii i Wincentego
Gorgoniów. Jako 4-letnie dziecko rozpoczyna naukĊ „abecadáa”, a rok póĨniej czytania pod okiem nauczyciela
ze ĝroduli.
Kolejne fragmenty pamiĊtnika:
„1899 - Aresztowanie ojca przez Īandarmów rosyjskich. Rewizja domowa.
Wyrok w Piotrkowie: 2 lata osiedlenia
w guberni SmoleĔskiej.
1901 - Powrót ojca. Praca w Warsztacie Ğlusarskim.”
14 wrzeĞnia 1903 Julian podejmuje
naukĊ w I kl. Szkoáy Fabrycznej w Sielcu i kontynuuje w roku nastĊpnym.

Zostaje wyróĪniony nagrodą. 16
czerwca 1904 roku przyjmuje Pierwszą
KomuniĊ Ğw. w Kaplicy Szkolnej
w Sielcu z rąk Ks.Antoniego BoĪka.
„11 listopada 1904 - Wojna rosyjsko-japoĔska. Mobilizacja; ojciec powoáany do szeregów. Strajk szkolny.
Ruchawki w ZagáĊbiu.
1905 - Pochody i zebrania manifestacyjne. Ojciec zbiegá z wojska i dn. 6/4
1905 przekroczyá granicĊ austrjacką.”
Latem 1905 roku matka Juliana
wraz z jego rodzeĔstwem – korzystając z cudzego paszportu – przedostaje siĊ przez granicĊ. Julian zostaje
aresztowany w pociągu na stacji pogranicznej w Maczkach (aktualnie
dzielnica Sosnowca), zbity i odstawiony do Ząbkowic. DziĊki pomocy przyjacióá udaje siĊ wyrobiü dla niego przepustkĊ, dziĊki której wyjeĪdĪa,
docierając ostatecznie do Sanoka.
Tu, we wrzeĞniu 1905 roku skáada egzamin do IV klasy Szkoáy Ludowej.
Otrzymuje nagrodĊ pilnoĞci. Rok póĨniej 15-letni Julian zostaje przyjĊty do
terminu Ğlusarskiego w Fabryce Wagonów w Sanoku, rozpoczynając równoczeĞnie naukĊ w Szkole Przemysáowej Uzupeániającej.
W 1907 roku wyjeĪdĪa z rodzicami
do Krakowa, a nastĊpnie do Chrzanowa, gdzie zostaje zatrudniony
w Warsztacie ĝlusarsko-Kowalskim
Józefa Boguckiego w Páazie. Kontynuuje naukĊ w Szkole Przemysáowej
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Uzupeániającej w Chrzanowie.
W lipcu 1908 roku Józef Bogucki
przenosi siĊ do Bochni, tam nabywa
stary máyn i urządza odlewniĊ. W Ğlad
za nim wyjeĪdĪa Julian GorgoĔ – podejmuje pracĊ i koĔczy równoczeĞnie
3-ci, ostatni rok nauki w Szkole Przemysáowej Uzupeániającej. Po roku Józef Bogucki bankrutuje i wraz z rodziną wyjeĪdĪa do Warszawy. Julian
przezornie rozpoczyna starania o wyrobienie paszportu. Odnajduje teĪ
w Warszawie Boguckiego, który bezskutecznie próbuje zaáoĪyü warsztat
Ğlusarski. Z uporem poszukując pracy, Julian opuszcza WarszawĊ i przyjeĪdĪa do Sanoka.
Pomimo, Īe i tu trwa kryzys przemysáowy i redukcja robotników, Julian
– z dniem 1 lutego 1910 roku – zostaje

przyjĊty jako rysownik do biura technicznego Tm. Zaopatruje siĊ w pod-

rĊczniki niemieckie z zakresu Elektrotechniki i KreĞlarstwa oraz leksykon
Brockhausa. Pilnie uczy siĊ matematyki, fizyki i jĊzyka niemieckiego. Choü
jest samoukiem, przy pomocy inĪynierów, zwáaszcza inĪ.Dobosza oraz
dyrektora Eydziatowicza, koĔczy w
Sanockiej Fabryce Wagonów w latach 1909-1912 „Schule des Maschinentechnikers” Weitzl’a, uzyskując
wyksztaácenie zawodowe samoukatechnika. Rozpoczyna kurs rysunku
zawodowego – tu poznaje równieĪ
swoją przyszáą ĪonĊ CzesáawĊ JaykównĊ. Od 1911 jest zameldowany
jako szeregowy w Związku Strzeleckim w Sanoku.
1 lutego1913 dobrowolnie wystĊpuje z biura Tm i rozpoczyna praktykĊ elektrotechniczną, pod okiem majstra Sawczyszyna, w nowej centrali
elektrycznej z áadownią akumulatorów oraz zakáadaniem instalacji oĞwietlenia elektrycznego w Fabryce Wagonów w Sanoku.
Póá roku póĨniej Julian wstĊpuje
do montowni, do dziaáu ogrzewania
wagonów, gdzie oceniony zostaje
jako „Przodownik Nieszkodny”. Od
Dyrektora Eydziatowicza otrzymuje
listy polecające do Simmeringer Waggon-Fabrik w Wiedniu. JuĪ 1 paĨdziernika zostaje przyjĊty do „Maschinen
und Waggonbanfabriks – A.S. in Simmering” w charakterze bądĨ rysownika, bądĨ Ğlusarza. Wybiera – jak pisze – ĞlusarszczyznĊ, rozpoczyna
pracĊ na oddziale montaĪu ogrzewania przy wagonach osobowych.
Wymowny jest krótki list z tego okresu, który Julian wysyáa do domu:
(Cdn)
Oprac. Barbara Wanielista
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WĊdrówki dalekie i bliskie

Mistyczne Ğredniowiecze
Odwiedzając na tych wakacjach
WarszawĊ nie mogáem ominąü Muzeum Narodowego. To jedna z najwiĊkszych skarbnic sztuki w naszym
kraju. Gromadzone tam przez ponad
100 lat zbiory reprezentują wszystkie
epoki dziejów sztuki w Polsce i na
Ğwiecie. Muzeum ma kilka dziaáów, które obejmują SztukĊ StaroĪytną (Egipt,
Persja, Grecja, Rzym), SztukĊ Faras
(sztuka wczesnochrzeĞcijaĔska z w. IV
– XI z terenów obecnego Egiptu), GaleriĊ Sztuki ĝredniowiecznej z terenów
obecnej Polski, GaleriĊ Malarstwa
Obcego (XV – XVIII w.) oraz GaleriĊ
Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku.
Wszystkie czĊĞci zbiorów są ciekawe,
jednak dla mnie najciekawsza i najbardziej wzruszająca jest Galeria Sztuki
ĝredniowiecznej.
To wáaĞnie tĊ czĊĞü wystawy pragnąáem najbardziej zobaczyü. Nie tak
dawno udaáo mi siĊ nabyü album pt.
„Mistyczne ĝredniowiecze”, w którym
znajdują siĊ reprodukcje zgromadzonych w Muzeum dzieá sztuki z czasów
gotyku. Ten album jeszcze bardziej
zachĊciá mnie do wizyty Muzeum.
Dzieáa gotyckie są bowiem piĊkne
i wzruszające szczególnie dla ludzi
wierzących; w tym bowiem okresie
wáaĞciwie nie byáo sztuki Ğwieckiej,
a wszystkie dzieáa byáy tworzone dla
ludzi religijnych na wiĊkszą chwaáĊ
BoĪe. Byáy one takĪe swoistym katechizmem dla prostych ludzi, nie znających najczĊĞciej sztuki pisania i czytania.
W czasie wizyty w Muzeum, po
pobieĪnym przejĞciu przez dziaá Sztuki staroĪytnej, udaáem siĊ do Galerii
ĝredniowiecza (dziaá sztuki z Faras byá
zamkniĊty). Zajmuje ona kilka potĊĪnych sal na parterze Muzeum. Wchodząc do nich czujemy siĊ jakby we
wspaniaáej Ğwiątyni, a ze wszystkich
stron otaczają nas oátarze i rzeĨby Ğredniowieczne, zgromadzone z róĪnych
miejsc, szczególnie ze ĝląska i Pomorza. Ich wyjątkowa wymowa religijna
moĪe rzeczywiĞcie kojarzyü siĊ z „mistycyzmem”, zanurza czáowieka wierzącego w gáĊbiĊ BoĪych tajemnic.

Eksponowane w galerii rzeĨby i malowidáa reprezentują, z wyjątkiem romaĔskiej Madonny z Oáoboku, epokĊ gotyku. NajwczeĞniejsze pochodzą
z 2. poá. XIV w., wiĊkszoĞü z XV w.,
niektóre są z początku XVI w., z okresu schyáku gotyku i początku renesansu. W tym okresie Ğledziü moĪna
zasadnicze przemiany, jakim podlegaáa sztuka póĨnego ĝredniowiecza: od
idealizującego stylu XIV w., charakteryzującego siĊ miĊkkoĞcią i páynnoĞcią form, który na przeáomie stuleci
wyksztaáciá tzw. „styl piĊkny”, do realistycznego, a czĊsto ekspresyjnego
stylu XV w., o formach konkretnych,
okreĞlonych sztywnymi, áamiącymi siĊ
liniami. Wszystkie eksponaty Galerii
ĝredniowiecznej naleĪą do sztuki religijnej. Szczególną uwagĊ zwraca wyjątkowo obszerna kolekcja kompletnie
zachowanych nastaw oátarzowych retabulów. Ukazuje ona rozmaite
formy tryptyków, pentaptyków oraz
innych odmian tego charakterystycznego dla ĝredniowiecza typu dzieáa
sztuki sakralnej, które áączy czĊsto
w jednej strukturze liczne obrazy
i rzeĨby.
Warto tu przybliĪyü eksponaty,
które najbardziej mnie zainteresowaáy
i zafascynowaáy. To przede wszystkim
„Krucyfiks Mistyczny” z Wrocáawia,
wykonany z drewna polichromowanego okoáo roku 1350. Ciaáo Chrystusa
jest bardzo poranione, prawie zdeformowane. Ukazuje ono bezmiar cierpieĔ
Syna BoĪego dla naszego Zbawienia.
Powstaáo na kanwie „nurtu mistycznego” w religijnoĞci i sztuce, ukazującego wartoĞü Ofiary KrzyĪa i wzywającego do mistycznego zanurzenia siĊ
w gáĊbiĊ tej ofiary.
Wzruszającymi obiektami są takĪe
tzw. „piĊkne Madonny” reprezentowane przez rzeĨby „Madonny” z GdaĔska z okoáo 1410 roku oraz ze ĝląska
z okoáo 1390 roku, a takĪe „Grupa
UkrzyĪowania”. To dzieáa, wytwory
tzw. „stylu piĊknego”. Jego cechy uzewnĊtrzniają siĊ w delikatnie modelowanych postaciach, dekoracyjnoĞci
i lirycznym nastroju. Kontemplacja

powyĪszych dzieá moĪe byü przyczyną gáĊbokich przeĪyü duchowych i religijnych, pobudzaü do oddawania czci
Chrystusowi cierpiącemu czy teĪ Maryi, Jego Matce.
Kolejną, bardzo licznie reprezentowaną grupą przedstawieĔ są gotyckie oátarze szafiaste. Oátarz taki skáadaá siĊ z ustawionej na staáe czĊĞci
Ğrodkowej (szafy oátarzowej) wykonanej najczĊĞciej z drewna, rzadziej z kamienia, do której z boku przymocowane byáy skrzydáa (dwa lub wiĊcej).
Szafa i skrzydáa zawieraáy przedstawienia rzeĨbione lub malowane. JeĞli
skrzydáa byáy dwa taki typ oátarza nazywamy tryptykiem, jeĞli wiĊcej – poliptykiem. PoniĪej szafy oátarzowej znajdowaáa siĊ podstawa (predella) takĪe
malowana lub rzeĨbiona, a powyĪej
czĊsto umieszczano ozdobne zwieĔczenia, záoĪone z cienkich lasek i áuczków z pinaklami oraz elementami figuralnymi.
W muzeum Narodowym w Warszawie jest wiele gotyckich oátarzy.
NajpiĊkniejszymi z nich są „Poliptyk
Grudziądzki”, „Poliptyk Legnicki”,
„Poliptyk Zwiastowania z JednoroĪcem” oraz „Tryptyk Jerozolimski
i „Oátarz z Pruszcza”.
„Poliptyk Grudziądzki” powstaá
okoáo 1390 roku i znajdowaá siĊ niegdyĞ w kaplicy zamku w Grudziądzu.
DekoracjĊ wszystkich czĊĞci stanowią
obrazy tablicowe, przy czym tablice
skrzydeá malowane są dwustronnie.
W czĊĞci Ğrodkowej znajdują siĊ dwa
obrazy; na dole „ZaĞniĊcie Marii
w otoczeniu apostoáów”, na górze
„Ukoronowanie Marii przez Chrystusa w otoczeniu Ğw. Barbary i Katarzyny”. Na otwartych skrzydáach
znajdują siĊ „Zwiastowanie” „Narodzenie”, „Pokáon Trzech Króli” oraz
„Ofiarowanie”. Na skrzydáach zamkniĊtych cykl pasyjny: „Modlitwa
w Ogrójcu”, „Zdrada Judasza”, „Pojmanie”, „Biczowanie”, „Wyszydzenie”, „DĨwiganie KrzyĪa”, „ĝmierü na
krzyĪu” oraz „Zmartwychwstanie”.
Oátarz ten nosi cechy podobieĔstwa
stylu do czeskiego malarza zwanego
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„Mistrzem z Trzebonia” i jest bardzo
piĊknym i przemawiającym dzieáem.
Kolejnym oátarzem gotyckim wysokiej klasy jest „Poliptyk Legnicki”,
autorstwa Mikoáaja Obilmana z okoáo
1466 roku.
WĞród oátarzy wyróĪnia siĊ takĪe
„Poliptyk Zwiastowania z JednoroĪcem”, pochodzący z Wrocáawia z koĞcioáa Ğw. Barbary z roku ok. 1480. Oátarz otwarty przedstawia rzeĨbione
sceny: w gáównym polu „Zwiastowanie”, na którym Maryja przedstawiona jest w nietypowy sposób, albowiem na kolanach trzyma jednoroĪca,
legendarne zwierzĊ, oznaczające
w sztuce chrzeĞcijaĔskiej Jej dziewictwo i cudowne poczĊcie Jezusa. Anioáa Gabriela i MaryjĊ otaczają figury
Jana Chrzciela i Ğw. Barbary. Na skrzydáach znajdują siĊ sceny maryjne – od
„Narodzenia Jezusa” do
„ZaĞniĊcia Maryi”. Na
szczycie oátarza artysta
umieĞciá „Ukoronowanie
NMP”.
Po pierwszym zamkniĊciu skrzydeá oátarza widzimy malowane tablice z Īycia Maryi – począwszy od
Jej dzieciĔstwa i zaczerpniĊte z apokryfów i Biblii: „Ofiarowanie Maryi w Ğwiątyni”,
„ZaĞlubiny z Józefem”,
„RzeĨ niewiniątek”, „DzieciĔstwo Jezusa”, „12-letni
Jezus w Ğwiątyni” aĪ do „Zesáania
Ducha ĝwiĊtego”. Po caákowitym zamkniĊciu oátarza ukazuje siĊ 4 sceny
pasyjne: „Modlitwa w Ogrójcu”, „Pojmanie”, „ĝmierü na KrzyĪu”
i „ZáoĪenie do Grobu” – na kaĪdej
z nich waĪną rolĊ odgrywa postaü Maryi. MoĪna powiedzieü, Īe ten oátarz
to wyraz wielkiego hoádu oddanego
Matce BoĪej poprzez anonimowego
artystĊ i wielki traktat teologiczny
o Maryi.
Kolejny bardzo piĊkny oátarz to
„Tryptyk Jerozolimski”. Powstaá on
przed 1500 rokiem i znajdowaá siĊ dawniej w koĞciele Mariackim w GdaĔsku.
Przejawia on cechy zaczerpniĊte z malarstwa niderlandzkiego, którego wpáywy widoczne są w sztuce gdaĔskiej
koĔca gotyku. Oátarz otwarty przedstawia sceny z Īycia Chrystusa. Korzystając ze sposobu znanego w tym
czasie, z podziwu godną starannoĞcią,
autor ukazuje caáe Īycie Jezusa Chrystusa, umieszczając na jednaj páasz-

czyĨnie szereg wydarzeĔ. W centrum
znajduje siĊ scena „Spotkania z Samarytanką przy studni Jakubowej”.
Po zamkniĊciu oátarza pojawiają siĊ
sceny pasyjne. Na dwóch páaszczyznach skrzydeá autor maluje wiele epizodów, przez co uzyskuje moĪliwoĞü
ukazania wielu szczegóáów z mĊki
Chrystusa. W tle przedstawieĔ ukazany jest piĊkny pejzaĪ, tak charakterystyczny dla niderlandzkiego malarstwa.
I wreszcie parĊ sáów na temat „Oátarza z Pruszcza”, który powstaá okoáo
1500 roku w Antwerpii i znajdowaá siĊ
w koĞciele w Pruszczu GdaĔskim.
Obecnie zresztą trwają starania, aby
wróciá do tego miasta na Pomorzu.
Szafa oátarzowa jest dzieáem rzeĨbiarskim, w którego centrum znajduje siĊ
scena „UkrzyĪowania na Golgocie”,

a po bokach scena „Drogi KrzyĪowej”
oraz „ZdjĊcia z KrzyĪa”. Artysta skumulowaá na maáej przestrzeni mnóstwo
postaci, tak, Īe scena jest bardzo przeáadowana, tym bardziej, Īe dochodzą
takĪe elementy architektoniczne. Nieco inny charakter mają sceny na skrzydáach – „Ostatnia Wieczerza”, „Pocaáunek Judasza”, a z drugiej strony
„Wniebowstąpienie” i „Zesáanie Ducha ĝwiĊtego”. W malowanych tablicach dostrzec moĪna wyraĨnie cechy
sztuki niderlandzkiej, przejawiającej siĊ
w dokáadnoĞci szczegóáów. CaáoĞü
wywoáuje potĊĪne wraĪenie piĊkna
sztuki i mistycyzmu religijnego.
W Muzeum Sztuki ĝredniowiecznej znajdują siĊ takĪe oátarze – dzieáa
sztuki zachodniej. Zwróciü naleĪy
uwagĊ na dzieáa najwybitniejszych
Ğrodkowoeuropejskich malarzy okresu przeáomu miĊdzy dwoma stylami:
norymberskiego Mistrza oátarza Ğw.
Wolfganga, austriackiego Mistrza oátarza z zamku Lichtenstein czy wro-

cáawskiego Mistrza Pentaptyku Ğw.
Barbary.
To tylko niektóre z piĊknych dzieá
gotyckich zebranych w Muzeum Narodowym. Są tam takĪe piĊkne przedstawienia „Piety”, maáe oátarze podróĪne, rzeĨby ĞwiĊtych, obrazy
wotywne, w tym piĊkny obraz „Trójcy ĝwiĊtej” z Wrocáawia, który juĪ
kiedyĞ opisywaáem Czytelnikom gazetki (niestety byá teraz w konserwacji). KaĪde z tych dzieá to wyraz religijnoĞci i wiary ludzi Ğredniowiecza,
gdzie Īycie codzienne i religia przenikaáy siĊ ze sobą. MoĪna podziwiaü te
dzieáa wiele minut, co teĪ uczyniáem,
ale przez to zostaáo mi bardzo maáo
czasu i siá na zwiedzenia malarstwa
europejskiego i polskiego.
A okazaáo siĊ, Īe i tam jest co zobaczyü. W dziale europejskim, choü nie
ma dzieá powszechnie znanych, to jednak nazwiska
Sandro Boticellego („Madonna z Dzieciątkiem, Ğw,
Janem Chrzcicielem i anioáem”) Tintoretto („Portret
admiraáa”), Cimy da Conegliano („Chrystus wĞród
uczonych”), C. Fabritiusa
(„Wskrzeszenie àazarza”),
W. C. Hedy („Deser”) znane są powszechnie miáoĞnikom sztuki. Warta uwagi
jest takĪe kolekcja malarstwa polskiego ze znanymi z podrĊczników dzieáami Matejki,
CheámiĔskiego, Mechoffera czy Grottgera.
Peáen wraĪeĔ i jednoczeĞnie niedosytu, Īe ciągle brak czasu i siá, aby
wszystko obejrzeü i zapamiĊtaü wyszedáem z gmachu Muzeum. Dzieáa
sztuki są piĊkne i fascynujące, a dla
mnie, jako czáowieka religijnego i ksiĊdza, najwiĊkszą wartoĞcią są dzieáa
gotyku. Mistyka Ğredniowiecza ma
swój urok i pociąga, aby zanurzyü siĊ
w tajemnice dawnych czasów. Podziwiając piĊkne, starannie wykonane,
choü nieraz nieco naiwne dzieáa Ğredniowiecza zatapiamy siĊ w tajemnicach wiary, począwszy od Wcielenia,
aĪ do MĊki i Zmartwychwstania Chrystusa. Uczymy siĊ takĪe miáoĞci do
Matki BoĪej i do ĞwiĊtych, którzy naĞladowali Chrystusa. Ta prosta wiara
ludzi Ğredniowiecza emanuje z piĊknych rzeĨb i malowideá i wyciska na
naszych sercach niezatarte znamiĊ.
Ks. Tomasz Grzywna
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ĝmierü z samotnoĞci?
NajwiĊcej o Ğmierci myĞli siĊ
w listopadzie, albo gdy czáowiek bezpoĞrednio zetknie siĊ ze Ğmiercią kogoĞ bliskiego, albo sáysząc o czyjejĞ
„niepotrzebnej” Ğmierci. ĝmierü jest
elementem Īycia, jest wpisana w Īycie, jest uwieĔczeniem Īycia. Jest
smutna, wywoáuje Īal, rozpacz, tĊsknotĊ, czasem záoĞü, pretensje, gniew.
RóĪne są reakcje na Ğmierü, tak jak róĪna bywa sama Ğmierü: moĪe byü Ğmierü
nagáa, tragiczna, lekka, spokojna, dáuga, uciąĪliwa, bolesna, powolna. MoĪe
byü teĪ Ğmierü na Īyczenie. Na wáasne
Īyczenie…
Samobójstwo, bo o tym rzecz, jest
dziaáaniem zmierzającym do pozbawienia siebie Īycia; jest aktem wymierzonym przeciwko instynktowi samozachowawczemu; jest przejawem
powaĪnego i znaczącego zaburzenia
zdrowia psychicznego (psychicznego
dobrostanu). CzĊsto bywa równieĪ
skutkiem (niestety ostatnim) choroby
psychicznej. Samobójstwo bywa rozumiane jako sposób na poradzenie
sobie z sytuacją przerastająca moĪliwoĞci adaptacyjne (przystosowawcze)
czáowieka. CzĊsto jest chwilą duĪej sáaboĞci, poczucia bezradnoĞci, osamotnienia i opuszczenia! Jest teĪ Ğwiadectwem myĞlenia o sobie, Īe jest siĊ
pozostawionym samemu sobie, Īe nie
moĪna nikomu zaufaü, Īe nie ma siĊ
(lub nie moĪna juĪ mieü) w nikim oparcia, Īe beznadzieja jest tak przytáaczająca, Īe aĪ odbiera siáĊ do zmagania
siĊ, wolĊ walki, chĊü do Īycia.
Samobójstwo jest kropką po zdaniu Mam juĪ doĞü. Jest desperackim
przejawem zwątpienia. Jest wyrazem
poczucia bezsensownoĞci istnienia.
ĝmierü samobójcza, Ğmierü niepotrzebna, Ğmierü ucieczkowa, Ğmierü z niemocy i z bezsilnoĞci.
Trudno jest siĊ dowiedzieü dlacze-

go samobójca targnąá siĊ na wáasne
Īycie, a zatem trudno jest oceniü motywy, powody i przyczyny takiego zachowania. MoĪna jedynie snuü hipotezy, moĪna siĊ domyĞlaü i szukaü po
omacku odpowiedzi na pytanie dlaczego. Ale to przecieĪ nie przywróci
zmaráego do Īycia.
To, co piszĊ, jest smutne. Ale jest
to teĪ pokáosie niedawnego spotkania z pewną máodą, kilkunastoletnią
dziewczyną, której udaáo siĊ przeĪyü
próbĊ samobójczą. Jest to równieĪ refleksja po Ğmierci Ani z GdaĔska. Jedna z nich przeĪyáa, druga umaráa. Obie
miaáy prawie tyle samo lat. MoĪna siĊ
domyĞlaü, Īe przeĪywaáy podobne
problemy, Īe zmagaáy siĊ z bardzo silnymi emocjami, Īe COĝ przeĪywaáy.
CoĞ, co je przerosáo; coĞ, co odebraáo
nadziejĊ, optymizm, wiarĊ.
I zacząáem siĊ zastanawiaü: dlaczego? Jak to jest, Īe máoda, sympatyczna, miáa dziewczyna chce umrzeü, chce
zniknąü, chce siĊ rozpáynąü, nie BYû;
ze nie chce doĞwiadczaü Īycia, Īe nie
chce siĊ bawiü i buntowaü? Doszedáem do wniosku, Īe samobójstwo
(lub próba samobójcza) máodego czáowieka jest poraĪką Ğwiata dorosáych,
jest efektem zaniedbania wychowawczego, jest konsekwencją traktowania
dziecka jako wáasnoĞci (a nie jak czáowieka, za którego BYCIE jest siĊ odpowiedzialnym), jest skutkiem Ğlepego zapatrzenia we wáasne JA (ja
muszĊ mieü dobrze i wygodnie, ja jestem zmĊczony, ja nie mam czasu, ja
zajmujĊ siĊ naprawdĊ powaĪnymi
sprawami, ja dbam, ja pracujĊ, ja to
robiĊ dla ciebie, ja siĊ wykaĔczam…,
etc.).
Máody czáowiek zaczyna dostrzegaü sposób funkcjonowania rodzica
(dorosáego!) i widzi, Īe jest sam. RóĪne próby woáania o pomoc są ignoro-

wane lub przegadana (myĞlenie, Īe jeĞli dziecko wysáucha z uwagą dáugiego przemówienia rodzica zaowocuje
sukcesem, jest bardzo faászywe).
Dziecko przy takim rodzicu uczy siĊ
skutecznie milczeü i ukrywaü siebie
(a przy tym káamaü, oszukiwaü, manipulowaü). Jego Ğwiat przeĪyü jest rzeczywistoĞcią niedostĊpną dla innych,
a czĊsto nawet dla niego samego. Grozi
to utratą kontaktu z wáasną emocjonalnoĞcią, zatarciem siĊ granic miĊdzy
emocjami, utratą orientacji co do uczuü
w ogóle przeĪywanych, myleniem stanów emocjonalnych, nieumiejĊtnoĞcią
nazywania wáasnych emocji, czy
w koĔcu zaprzeczaniem emocjom faktycznym. Takie zgubienie, emocjonalny chaos, czy wrĊcz emocjonalna wieĪa Babel prowadzi do koniecznoĞci
odreagowania. I jeĞli podejmowane
wczeĞniej skomplikowane próby radzenia sobie spotykaáy siĊ niemotą
rodzica, przychodzi moment kryzysowy, gdy natáok róĪnych negatywnych
myĞli zbliĪa czáowieka do decyzji „Czas
z tym skoĔczyü”.
Nasuwa siĊ pytanie, dlaczego nastolatek nie przychodzi do rodziców,
gdy ma problem; dlaczego nie mówi
rodzicom o wáasnych trudnoĞciach?
Czy tylko dlatego, Īe uwaĪa rodzica za
kogoĞ juĪ niepotrzebnego? Chyba nie
w tym rzecz. Istotą rzeczy jest, czy máody czáowiek doĞwiadczaá takich chwil,
Īe rodzic go sáuchaá i akceptowaá, rozumiaá i dawaá poczucie bezpieczeĔstwa, wsparcie, stanowiá mocny fundament zasad i norm. JeĞli w przeĪyciu
nastolatka jest inaczej, prawdopodobieĔstwo tego, Īe dziecko zwróci siĊ
rodzica z problemem jest bardzo maáe.
I na tym zakoĔczĊ. Bo warto siĊ
nad tym zastanawiaü gáĊbiej. Bo
dziewczyna, którą niedawno spotkaáem, mogáa byü twoja córką…
Marcin Patronik
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