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ZMARTWYCHWSTA£ –
ABYŒMY ¯YLI WIECZNIE...
Dzieje cz³owieka, to d³uga, trudna i mozolna historia
pielgrzymowania ku nowej nadziei i wiecznej szczêœliwoœci. £¹czy siê ona z zapowiadaniem przez starotestamentalnych proroków przyjœcia na œwiat Mesjasza, który odmieni ca³kowicie pogr¹¿on¹ w s³aboœciach grzechu ludzkoœæ. Ponad dwa tysi¹ce lat temu œwiat zobaczy³ narodziny
Boga w betlejemskiej szopie, który za spraw¹ Ducha Œwiêtego sta³ siê Cz³owiekiem, aby wype³niæ zbawcz¹ wolê
Ojca. Mêczeñska œmieræ Chrystusa na krzy¿u pogr¹¿y³a na
chwilê ludzkoœæ w niewyobra¿alnym smutku zawiedzionych marzeñ. Co wiêcej, nawet ci, którzy na co dzieñ byli
œwiadkami Jego nauczania i dokonywanych cudów, w dramatycznym momencie krzyku Golgoty, odst¹pili od Niego, zaparli siê i uciekli w strachu. Bóg jednak zawsze wierny swoim obietnicom, nie pozostawi³ cz³owieka samego.
Wielkanocny poranek ukaza³ Bo¿¹ moc i potêgê, i¿ œmieræ
nie ma ju¿ takiej mocy, a Ten, który by³ skazany na powstanie i upadek wielu, Zmartwychwsta³ w chwale, abyœmy
¿yli wiecznie, w pe³nej szczêœliwoœci zbawionych.
Wielu jednak przestraszy³o siê tego wydarzenia. Bo oto
niespodziewanie ludzkie knowania i kalkulacje na nic siê
zda³y i leg³y w pyle w zderzeniu z Prawd¹. Przypomnia³ to
œwiatu Jan Pawe³ II w swoim orêdziu wielkanocnym „Urbi
et Orbi” z 2002 roku: «Mors et vita duello conflixere mirando». «Œmieræ zwar³a siê z ¿yciem i w boju, o dziwy, Choæ
poleg³ Wódz ¿ycia, króluje dziœ ¿ywy» (Sekwencja).

Zapiski o wschodzie s³oñca
Zanim siê we mnie
jasnoœci¹ staniesz
niech zadr¿y serce
przy pustym grobie
i wierz¹c
nisko pok³oniê g³owê
bo Zmartwychwsta³eœ!
Jerozolima, 30 czerwca 2003 r.
Eligiusz Dymowski OFM

„Po ciê¿kim boju Chrystus powraca jako zwyciêzca
i przechodzi przez scenê historii og³aszaj¹c Dobr¹ Nowinê:
«Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem» (J 11, 25), «Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata» (por. J 9, 5). Jego orêdzie streszcza
siê w jednym zawo³aniu: Pax vobis – Pokój wam! Jego pokój
jest owocem zwyciêstwa nad grzechem i œmierci¹, które odniós³ za ogromn¹ cenê”.
Œwiat, który tak ³atwo chcia³by uciec od tych zbawczych
wydarzeñ, najczêœciej pogr¹¿a siebie w mrokach œmierci
i nieuchronnego ludzkiego przemijania. W zmartwychwstaniu Chrystusa nie dostrzega dla siebie ¿adnej nadziei
na wiecznoœæ. Jak¿e dramatyczna to droga, pozbawiona
„œwiat³oœci œwiata”. Tym bardziej wiêc trzeba nam z odwag¹ g³osiæ i przypominaæ tê prawdê. „Doœwiadczenie
dziejów pokazuje, ¿e pokój, jaki daje œwiat, jest czêsto niestabiln¹ równowag¹ si³, które prêdzej czy póŸniej œcieraj¹
siê ze sob¹. Pokój zaœ, dar Chrystusa zmartwychwsta³ego,
jest g³êboki i pe³ny, niesie bowiem pojednanie cz³owieka
z Bogiem, ze sob¹ samym i z ca³ym stworzeniem” (Jan Pawe³ II, Urbi et Orbi 2002).
W tak uroczystych momentach wiary triumfu ¿ycia nad
œmierci¹, niechaj nasza codziennoœæ rodzi siê nieustannie
w blaskach Zmartwychwsta³ego Pana.
Eligiusz Dymowski OFM

«Oto dzieñ, który Pan uczyni³,
radujmy siê w nim i weselmy»
(por. Ps 118 [117], 24).
Wszystkim naszym Parafianom,
Sympatykom i Dobroczyñcom
¿yczymy, aby œwiat³o prawdy
o zmartwychwstaniu Bo¿ego Syna
rozœwietla³o wszelkie mroki codziennoœci,
a wiara w nowe ¿ycie, niechaj nape³ni serca
radoœci¹ i pokojem! Szczêœæ Bo¿e!
Redakcja Biuletynu
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CUD ODKUPIENIA
Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna Swego jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne (J. 3,16)
Spotykaj¹c siê z tajemnic¹ Zmartwychwstania Pañskiego
oraz odkupienia win ludzkich, dost¹pienia zbawienia i ¿ycia
wiecznego, nale¿y zadumaæ siê nad naszym doczesnym ¿yciem, dok¹d ono zmierza i jakimi kieruje siê normami
etyczno-moralnymi.
Chrzeœcijañstwo oparte na idei uniwersalizmu praw
cz³owieka znosi bariery ras, jêzyka, partykularyzmu zmierzaj¹cego do egoistycznego postêpowania. Dobro jako najwy¿sza wartoœæ postêpowania, reguluje ¿ycie ziemskie,
bêd¹ce jedynie przystankiem do ¿ycia wiekuistego duszy
ludzkiej.
Œmiertelna istota ziemska musi zas³u¿yæ na ¿ycie wieczne,
przestrzegaj¹c prawa Boskie i wynikaj¹ce z nich prawa
cz³owieka. Dar odkupienia sta³ siê kluczem furtki do wiecznoœci.
„¯ycie wieczne mo¿e byæ tylko dane cz³owiekowi przez
Boga, mo¿e byæ tylko Jego darem” (œw. Pawe³ por. Rz. 8,20 –
cyt. za Jan Pawe³ II w Przekroczyæ próg nadziei, s. 59). Od nas samych zale¿y co zrobimy z tym cudownym darem odkupienia,
zmartwychwstania do wiecznoœci.
Cytuj¹c myœl Alberta Einsteina (cyt. za J. Picoult, Przemiana, s. 537) „¿ycie mo¿na prze¿yæ jedynie na dwa sposoby. Jakby nic nie by³o cudem, lub jakby wszystko nim by³o”. I rzeczywiœcie – obserwuj¹c œwiat widzimy, jakim jest cudem sam w sobie i tego cudu nie wolno nam niszczyæ.
Chrzeœcijañstwo, odrzucaj¹c pesymistyczny punkt widzenia zak³adaj¹cy samowystarczalnoœæ œwiata, nie dopuszcza
tym samym stwierdzenie, ¿e œwiat jest w stanie sam uszczêœliwiæ cz³owieka. Nawet jeœli istnieje „ziemskie szczêœcie” ma
ono swój kres z chwil¹ œmierci cia³a, a co ze szczêœciem duszy
w ¿yciu wiecznym?
Przez wieki wielu uczonych poszukiwa³o „eliksiru ¿ycia”,
pragnê³o wiecznego ziemskiego ¿ycia, zachowania nagromadzonych dóbr doczesnych. Nic bardziej z³udnego! Wiecznoœæ dotyczy jedynie duszy, a nie pow³oki cielesnej. Potrzeba
do niej odkupienia, zbawienia i godnego ¿ycia w spo³ecznoœci ziemskiej, prowadz¹cego do obietnicy zmartwychwstania.
Godne ¿ycie naznaczone ³ask¹ i Bo¿ymi prawami jest drog¹
do wiecznej szczêœliwoœci dla wszystkich sprawiedliwych.
„Cz³owiek bez religii, choæby nawet nieuœwiadomionej,
nie mo¿e istnieæ, podobnie jak bez serca” pisze Lew To³stoj
(Aforyzmy, s. 49) i dodaje „dobrze mo¿e prze¿yæ ¿ycie tylko
ten, kto nieustannie o tym myœli” (op. cit., s. 14). Bezmyœlna
egzystencja na ziemi, niekontrolowana dobrymi przykazaniami, jest tylko zwyk³ym „bytowaniem w czasie i przestrzeni”
bez troski o wiecznoœæ prawdziwie obiecan¹ i dan¹ cz³owiekowi. Cz³owiek musi dorastaæ do „zadanego ¿ycia”, nie mo¿e
odrzuciæ ³aski odkupienia, zbawienia i ¿ycia wiecznego.
Unosz¹c siê grzechem pychy, ludzkoœæ zanurza siê w nurcie pozornego bytowania jako konsument dóbr materialnych, walczy tylko o w³asne „ego”. Ka¿dy dzieñ ¿ycia nieprzemyœlany, niedoceniony – jest dniem straconym bezpowrotnie. Otrzymaliœmy dar rozumu – czy u¿ywamy go w³aœciwie?
Na to retoryczne pytanie ka¿dy winien odpowiedzieæ sobie
w sercu i duszy.
Dbamy o zdrowie i wygl¹d cia³a, o rozrywki ¿yciowe, a tymczasem samotna dusza czeka na odruch zainteresowania
z naszej strony.
2

Wszystko na ziemi winno kierowaæ siê uniwersalnymi prawami cz³owieka zapisanymi ju¿ w Dekalogu. Czy znamy je na
pamiêæ? Czy stosujemy do siebie i bliŸnich? Czy to tak trudno
przyj¹æ dobro w miejsce z³a panosz¹cego siê jak chwast
w spo³ecznoœci XXI wieku. Niestety postêp w œwiecie nauki
nie jest rêkojmi¹ dobra – to paradoks naszej epoki.
Obserwujemy, jak pozbawia siê bliŸniego dobrego imienia, kradnie dorobek jego ¿ycia, odbiera ¿onê, mê¿a, zabija
nawet bezbronne nienarodzone dziecko, prowadzi wojny,
gorszy otoczenie swoim zachowaniem, zapomina o modlitwie z lat dzieciêcych. A je¿eli ju¿ modlimy siê, to czy modlitwa nie jest tylko ¿¹daniem od Stwórcy spe³nienia osobistych
oczekiwañ? Jak czêsto natomiast jest to modlitwa pochwalna,
dziêkczynna, modlitwa o powodzenie bliŸnich...?
Teraz nagminnie symbole religijne zaczynaj¹ uwieraæ, bo
przypominaj¹ o w³aœciwej drodze ¿ycia, wywo³uj¹ niezamierzone wyrzuty sumienia, a wiêc przeszkadzaj¹ udawaæ, ¿e
wszystko jest w porz¹dku.
Czy tak trudno byæ dobrym samarytaninem – okazaæ serce bliŸniemu w potrzebie?
Z³o kusi doczesnymi korzyœciami. Afery, oszustwa, bezwzglêdnoœæ szerz¹ siê w œwiecie. Wszystko dlatego, ¿e nie myœlimy o ¿yciu wiekuistym, ¿e nie umiemy ofiarowaæ mi³oœci,
dobroci i bezinteresownoœci.
Kochani przez najwy¿szego Sprawcê ¿ycia, odkupieni dla
¿ycia wiecznego, nie umiemy przekazywaæ innym tej mi³oœci,
spychamy sumienie „na potem”... Tymczasem nie znamy
dnia i godziny swego odejœcia... A wtedy na myœlenie o zbawieniu duszy mo¿e byæ ju¿ niestety za póŸno. Trzeba wiêc powiedzieæ sobie teraz: Tu ¿yjê nie ja, lecz ty Bo¿e ¿yjesz we
mnie – i jesteœ ze mn¹ po wsze czasy. Mogê wiêc spokojnie
pielgrzymowaæ do ¿ycia wiecznego, omijaj¹c z³o i bezprawie,
ocaliæ cudowny dar odkupienia moich win i dost¹piæ zbawienia i zmartwychwstania.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska

Objawienie
Jesteœ w kroplach deszczu
na szybach okiennych,
w tañcz¹cych œnie¿ynkach,
p³aczu jesiennego wiatru,
leniwym kroku ¿ó³wia,
locie motylim,
kolcach je¿a
i szaroœci myszki polnej.
Postrzegam Ciê w poœwiacie Ksiê¿yca
o twarzy smutnego anio³a.
Jesteœ na wyci¹gniêcie d³oni...
blisko, coraz bli¿ej,
to znów bardzo daleko.
Im mocniej odczuwam
wszechobecnoœæ Twoj¹
gotowa jestem zasn¹æ
otulona ofiarowanym mi
zmartwychwstaniem.
Barbara Mikuszewska-Kamiñska
(w: Motyle o zmierzchu, 2009)
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Z pamiêtnika domowe j gospodyni

NIE BÊDÊ KANDYDATEM
NA PREZYDENTA
Œwiat zwariowa³! Zupe³nie nie mogê poj¹æ dok¹d
zmierza, sk¹d bierze siê absolutna, nieogarniêta niczym moc komplikowania wszystkiego co tego œwiata dotyczy.
Z pozoru porz¹dek na ziemi, ustalony od stworzenia œwiata nie jest skomplikowany.
Cz³owiek, istota najwa¿niejsza spoœród wszystkich stworzeñ, ma czyniæ sobie Ziemiê poddan¹. A to
oznacza odpowiedzialnoœæ za to, co zosta³o mu powierzone. Zaufanie Pana Boga musi byæ bezgraniczne, skoro pozwoli³ cz³owiekowi dowolnie kierowaæ
nie tylko swoim losem, ale tak¿e mieæ wp³yw na pozosta³ych mieszkañców naszej planety.
Jedyne drogowskazy, czyli Dziesiêæ Bo¿ych Przykazañ dane nam przez Boga, do dziœ jak¿e aktualne
i jeszcze trudniejsze do realizacji w ¿yciu.
Teraz jednak tematem najwa¿niejszym ka¿dego
dnia jest poparcie dla metody in vitro. Który kandydat
na prezydenta jest bardziej za, a który bardziej przeciw?
Có¿, ¿e tysi¹ce dzieci cierpi¹ nêdzê, upokorzenie,
uczuciowe sieroctwo. Nikomu nie chce zajmowaæ siê
proz¹ ¿ycia, zw³aszcza tam, gdzie proza jest nieatrakcyjna i biedna. Prezydent bêdzie jak Bóg decydowa³
o ¿yciu i œmierci.
Kandydat na prezydenta musi tak¿e byæ proaborcyjny, wszak nie uzyska poparcia myœl¹cych
„wspó³czeœnie, po europejsku” obywateli, szczególnie postêpowych i podobno nowoczesnych kobiet.
Do granic absurdu posuniêta chêæ przypodobania
siê swoimi demokratycznymi pogl¹dami powoduje,
¿e kandydat na prezydenta uœmiecha siê do nas z telewizora, zapewniaj¹c, jak bardzo cenna jest mu wolnoœæ dana kobiecie w decydowaniu o losach dziecka.
A mo¿e zapomnia³ dodaæ, ¿e w tej trosce zmieœci
siê tak¿e ka¿da z tych kobiet, która musi co dzieñ borykaæ siê z bied¹, przemoc¹, brakiem mi³oœci, zrozumienia, zmêczeniem, brakiem pracy. Wszak ona oczekiwa³aby, ¿e ci, którym Bóg powierzy³ sprawowanie
rz¹dów zatroszcz¹ siê o taki stan gospodarki, ¿eby
mog³a uczciwie i godnie zapracowaæ na swoj¹
przysz³oœæ. I wtedy chêtnie zadecyduje o losie swoim
i swoich dzieci.

Jeszcze pytanie do kandydata na prezydenta, czy
poprze ustawê o ma³¿eñstwach homoseksualnych?
Œwiat zwariowa³!
Co robimy my, którzy troszczyæ siê mieliœmy o ziemiê i czyniæ j¹ sobie poddan¹?
Co zrobiliœmy z Bo¿ymi przykazaniami, które od
wieków pokazuj¹ nam w³aœciwy wybór: Nie kradnij!
Nie zabijaj! Nie cudzo³ó¿!
Bóg zes³a³ swojego Syna, który odda³ za nas swoje
¿ycie, bezdyskusyjnie, bez zbêdnych s³ów. Nawet
wtedy, gdy pytany przez Pi³ata o zdanie, móg³ wyjaœniæ swoj¹ Misjê, broniæ swoich racji – milcza³.
Bo Misj¹ Chrystusa by³a Mêka i Zbawienie
cz³owieka.
I „dokona³o siê...” (œw. Jan, 19,30)
W Wielki Pi¹tek. Bez rozg³osu. W otoczeniu najbli¿szych. Bez objaœniania i dyskusji. Odkupienie
cz³owieka dokona³o siê tam, gdzie zwyciê¿y³a prosta
mi³oœæ.
Ku mojej radoœci nie bêdê kandydatem na prezydenta, ba! Nie bêdê nawet szeregowym politykiem
ani gwiazd¹ estrady. Na szczêœcie! Nie muszê mieæ
moralnych dylematów, jak bardzo muszê byæ przeciw Bogu, ¿eby staæ siê bo¿kiem dla ludu.
Ile szacunku dla siebie jako cz³owieka uratujê,
wiedz¹c, ¿e nie muszê co dzieñ stawiaæ siê w roli Boga, decyduj¹cego o ¿yciu i œmierci niewinnych.
I mocno bêdê wierzyæ, ¿e Zmartwychwstanie
Chrystusa ma sens, choæ dziœ wydawaæ siê mo¿e, ¿e
nie by³o w nim nic istotnego, poniewa¿ niszczymy
w sobie to, co w nas najcenniejsze – obraz Boga, na
którego podobieñstwo zostaliœmy stworzeni.
Zmartwychwstanie ma sens, choæby dlatego, ¿e
wiara w Nie, pozwala dostrzec, gdzie zaczyna siê
cz³owieczeñstwo, gdzie jest moja odpowiedzialnoœæ
za przestrzeganie przykazañ, prawdziw¹ wolnoœæ
i czy moje wybory – te ludzkie i te duchowe, s¹ podyktowane tak¹ sam¹ mi³oœci¹ i trosk¹ o cz³owieka
i œwiat, z jak¹ Chrystus dokona³ naszego Zbawienia.

Wielkanoc 2010 r.
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„ECCE HOMO” – NIEZWYK£Y OBRAZ
ŒW. BRATA ALBERTA
Do wyj¹tkowych, a przy tym najbardziej rozpoznawalnych dzie³ malarskich œw. Brata Alberta, nale¿y jego obraz Ecce Homo, znajduj¹cy siê obecnie w krakowskim koœciele pod tym samym tytu³em – «Ecce
Homo», wzniesionym w 1985 roku, zaraz po beatyfikacji Brata Alberta. To w nim – pod o³tarzem – zosta³y
umieszczone relikwie œwiêtego, a powy¿ej, jego niezwyk³e dzie³o malarskie, obraz Chrystusa Ecce Homo,
bêd¹cy plastycznym zapisem „wewnêtrznej przemiany artysty malarza Adama Chmielowskiego
w Brata Alberta, Ojca krakowskich nêdzarzy”.
Œw. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego
(1846–1916), pochodz¹cego z Igo³omi k. Krakowa,
znamy g³ównie jako „ojca krakowskich nêdzarzy”,
opiekuna bezdomnych i chorych oraz za³o¿yciela
zgromadzeñ albertyñskich dla pos³ugi ubogim.
Wczeœniej jednak zajmowa³ siê malarstwem i nale¿a³
do wybitniejszych i wyró¿niaj¹cych siê przedstawicieli sztuki tamtego okresu, staj¹c siê równoczeœnie

Obraz Ecce Homo œw. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego)
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jednym z prekursorów polskiego impresjonizmu.
Swoje malarstwo, któremu zawsze stawia³ wysokie
wymagania, traktowa³ bardzo powa¿nie, uwa¿aj¹c je
równoczeœnie za powo³anie ¿yciowe, i nawet w póŸniejszych latach nigdy go nie zaniecha³. By³ przy tym
niezwykle wra¿liwy na piêkno, dlatego wed³ug niego „artysta powinien byæ twórc¹ piêkna, które ma odzwierciedlaæ bogactwo jego duszy”. Lata 1880–1884
by³y dla Adama Chmielowskiego okresem trudnych
i bolesnych doœwiadczeñ wewnêtrznych, ale równoczeœnie czasem g³êbokiej przemiany duchowej. Wtedy te¿ dojrza³a w nim myœl ca³kowitego oddania siê
Bogu w ¿yciu zakonnym, jednak¿e dopiero w osobie
œw. Franciszka z Asy¿u odnalaz³ d³ugo poszukiwany
kierunek swego powo³ania, zatrzymuj¹c siê szczególnie nad tajemnic¹ Chrystusa umêczonego i Jego zniewa¿onego Oblicza. Da³ temu jednoznacznie wyraz
w obrazie Ecce Homo, namalowanym „jego dusz¹,
zranion¹, ale równoczeœnie zwyciê¿on¹”, bowiem
w zaniedbanym i brudnym cz³owieku z marginesu,
odnalaz³ Chrystusa i Jego Oblicze.
Jest niemal pewne, ¿e Chmielowski rozpocz¹³ malowanie obrazu Chrystusa Ecce Homo jeszcze przed
wst¹pieniem do jezuitów i rozpoczêciem nowicjatu
w Starej Wsi, co mia³o miejsce we wrzeœniu 1880 roku.
Musia³ malowaæ go d³ugo i z przerwami, skoro przez
kilka lat widnia³a na p³ótnie jedynie g³owa cierpi¹cego Chrystusa. Po dziesiêciu latach od jego rozpoczêcia, kiedy mieszka³ u krakowskich paulinów na
Ska³ce, domalowa³ na nim kolejne elementy, a ostatecznie ukoñczy³ go ju¿ w przytulisku na ul. Piekarskiej w Krakowie, aby ofiarowaæ obraz metropolicie
lwowskiemu obrz¹dku greckokatolickiego, arcybiskupowi Andrzejowi Szeptyckiemu. Wspomniane
p³ótno trafi³o póŸniej do Muzeum Archidiecezjalnego we Lwowie, a po wojnie, razem z jego zbiorami,
zosta³o w³¹czone do tamtejszego Muzeum Sztuki
Ukraiñskiej i wieœæ o nim zaginê³a. Dopiero w lipcu
1978 r., po d³ugich i ¿mudnych staraniach, uda³o siê
odzyskaæ arcydzie³o Brata Alberta, które ostatecznie
znalaz³o swoje miejsce w sanktuarium «Ecce Homo»
w Krakowie.
W 1995 roku, w 150. rocznicê urodzin œw. Brata Alberta, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie zorganizowa³o wystawê jego prac malarskich. Otwarcie jej
mia³o miejsce 16 paŸdziernika tego¿ roku, w rocznicê
wyboru na stolicê Piotrow¹ Papie¿a-Polaka, Jana
Paw³a II. Oprócz wielu innych dzie³ Brata Alberta,
znalaz³ siê tam tak¿e obraz Ecce Homo, który wzbudza³ powszechne zainteresowanie.Niezwyk³oœæ tego
obrazu najpe³niej oddaje fragment tekstu z katalogu
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wystawy, autorstwa El¿biety Charaziñskiej: „Jest doprawdy niezwyk³y, oparty na kontraœcie ³adunku
ekspresji i si³y wyrazu poni¿onego przez ludzi Boga-Cz³owieka. Prostota sceny ukazuj¹cej w bliskim planie, na tle szarozielonych arkad galerii, sylwetkê
pó³nagiego cz³owieka okrytego purpur¹, stoj¹cego
przy kamiennej, przes³aniaj¹cej go do po³owy balustradzie, uderza natê¿eniem ekspresji zamkniêtym
w statycznej kompozycji. Zastosowana w nim perspektywa powietrzna odrealnia ten niezwykle sugestywny wizerunek. Symbole mêki, korona cierniowa
i trzcina, jak i niemal niewidoczna aureola nie oddalaj¹ od widza cierpi¹cego Boga; pozostaje On tu
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cz³owiekiem”. O wyj¹tkowym oddzia³ywaniu obrazu Ecce Homo œwiadcz¹ równie¿ wpisy do ksiêgi pami¹tkowej wystawy, z których wiele odnosi siê bezpoœrednio do wspomnianego dzie³a oraz jego twórcy.
Dlatego jako zakoñczenie niniejszego opracowania,
przytoczê treœæ jednego z nich: „Œw. Brat Albert
Chmielowski – to dla mnie malarz-autor jednego obrazu – Ecce Homo. Nie ma lepszego dzie³a o tematyce
sakralnej ostatnich czasów. Myœlê, ¿e artysta nie
mo¿e stworzyæ niczego, co zawiera³oby pe³niê wartoœci humanitarnych, bez ¿ywego kontaktu (ingerencji)
z Bogiem”.
Adam J. B³achut OFM

ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

ŒW. ALBERT CHMIELOWSKI
Okres Triduum Paschalnego i Wielkanocy przybli¿a nam Boga bogatego w mi³osierdzie, który
w Jezusie Chrystusie jedna nas z sob¹, przygarnia
z ojcowsk¹ mi³oœci¹, staje siê chlebem, aby podtrzymywaæ nas w pielgrzymce do nieba. D¹¿enie do
œwiêtoœci jest d¹¿eniem do upodobnienia siê do Boga: „B¹dŸcie wiêc doskonali jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski”. Mamy przede wszystkim naœladowaæ Boga w jego postawie mi³oœci i mi³osierdzia. Dlatego w naszym cyklu œwiadkowie œwiêtoœci przybli¿amy postaæ œw. Brata Alberta, który jest
nazywany „Polskim Biedaczyn¹ z Asy¿u”, „Bratem
wszystkich ludzi” a nawet „Bratem naszego Boga”,
jak go okreœli³ Karol Wojty³a w swojej sztuce jemu
poœwiêconej.
Œw. Albert, Adam Chmielowski urodzi³ siê
20 sierpnia 1845 r. w Igo³omi ko³o Krakowa w rodzinie szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. Jego
rodzice Wojciech i Józefa z Borzys³awskich obumarli go doœæ wczeœnie, bo w wieku oœmiu lat – ojciec,
a matka, kiedy mia³ czternaœcie lat. W roku 1855
Adam uczêszcza³ do szko³y kadetów w Petersburgu, a nastêpnie do gimnazjum w Warszawie. W latach 1861–1863 studiowa³ w Instytucie Rolno-Leœnym w Pu³awach. Tutaj zasta³ go wybuch powstania styczniowego, do którego przy³¹czy³ siê jako
ochotnik. Walczy³ m.in. pod dowództwem Langiewicza. Odznacza³ siê mêstwem, odwag¹ i zapa³em.
Podczas bitwy pod Me³chowem w pobli¿u Kielc zosta³ ranny, w wyniku czego amputowano mu lew¹
nogê poni¿ej kolana. Po upadku powstania styczniowego opuœci³ Polskê i uda³ siê do Monachium,

gdzie studiowa³ malarstwo w Akademii Sztuk
Piêknych. Tam zetkn¹³ siê z wieloma wybitnymi
polskimi malarzami tego okresu jak Leon Wyczó³kowski, Józef Che³moñski, Maksymilian Gierymski, Stanis³aw Witkiewicz, czy Józef Brandt,
którzy wysoko oceniali talent i malarstwo Adama
Chmielowskiego. Uwa¿any by³ za prekursora polskiego impresjonizmu, osadzaj¹cego wyra¿alnoœæ
obrazu na kolorycie. W roku 1876 Adam Chmielowski opublikowa³ krótk¹ rozprawê O istocie sztuki,
w której podkreœli³, ¿e „istot¹ sztuki jest dusza wyra¿aj¹ca siê w stylu”. Jeszcze w czasie pobytu
w Monachium pisz¹c do Lucjana Siemieñskiego zastanawia³ siê, „czy sztuce s³u¿¹c, Bogu s³u¿yæ mo¿na? Ja myœlê, ¿e s³u¿yæ sztuce, to zawsze wyjdzie na
ba³wochwalstwo, chyba by jak Fra Angelico sztukê
i talent i myœli Bogu ku chwale poœwiêciæ i œwiête
rzeczy malowaæ; ale by trzeba na to, jak tamten,
siebie oczyœciæ i uœwiêciæ i do klasztoru wst¹piæ.
A piêkna to rzecz bardzo – œwiête obrazy; bardzobym sobie chcia³ u Boga wyprosiæ, ¿eby je robiæ, ale
ze szczerego natchnienia, a to nie ka¿demu dane”.
Po powrocie do kraju, Adam Chmielowski przez jakiœ czas mieszka³ i pracowa³ w Warszawie a póŸniej
we Lwowie, gdzie zaprzyjaŸni³ siê z Leonem Wyczó³kowskim. W czasie pobytu we Lwowie Adam
Chmielowski prze¿y³ jakiœ prze³om w duszy. Tutaj
zacz¹³ malowaæ swój najbardziej znany obraz Ecce
Homo. Nawi¹za³ kontakt z jezuitami w Tarnopolu,
gdzie odby³ trzydniowe rekolekcje, a w 1880 roku
dokoñczenie na s. 6
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Œw. Albert Chmielowski, cd. ze s. 6

podj¹³ decyzjê wst¹pienia do Towarzystwa Jezusowego. W ksiêdze przyjêæ do nowicjatu w Starej Wsi
zosta³ wpisany pod dat¹ 24 wrzeœnia, a 10 paŸdziernika przyj¹³ habit jezuicki. Po ob³óczynach rozpocz¹³ miesiêczne rekolekcje, w czasie których, i to
ju¿ na pocz¹tku, za³ama³ siê psychicznie. Po piêciu
miesi¹cach zosta³ wydalony z nowicjatu i skierowany na leczenie we Lwowie, które nie przynios³o
oczekiwanych rezultatów. Uda³ siê wiêc do Kudryñców na Podolu, gdzie maj¹tkiem zarz¹dza³ jego rodzony brat Stanis³aw. Stan odrêtwienia w jaki popad³ w czasie pobytu w jezuickim nowicjacie trwa³
doœæ d³ugo. Zdawa³ siê byæ wyobcowany, milcz¹cy,
smutny, trzymaj¹cy siê z dala od otoczenia, domowników i s³u¿by. Trapi³y go ogromne skrupu³y. Uwa¿a³ siê za odrzuconego przez Boga i potêpieñca, który nie jest godzien z ludŸmi przestawaæ ani rozmawiaæ. Uton¹³ w przepaœciach w³asnej nêdzy i nikczemnoœci. Ciemnoœæ zala³a jego duszê. To okropne
cierpienie, które nie by³o chorob¹ psychiczn¹, ale
Bo¿ym doœwiadczeniem, tak przylgnê³o do niego, ¿e
o w³asnych si³ach nie by³ w stanie siê z niego wyzwoliæ. W uwolnieniu Adama z tego bolesnego doœwiadczenia duchowego Bóg pos³u¿y³ siê ks. Leopoldem Pogorzelskim, proboszczem z Szarogrodu. Po

Obraz kanonizacyjny œw. Barta Alberta (mal. s. Lidia Pawe³czak)

6

d³ugiej rozmowie z nim, dotychczasowy stan przygnêbienia min¹³ i nigdy nie powróci³; nie pozostawi³
tak¿e ¿adnych g³êbszych i ujemnych œladów w jego
psychice. Zacz¹³ te¿ intensywniej pracowaæ jako
malarz, maluj¹c g³ównie pejza¿e Podola i portrety
rodzinne. Zagl¹daj¹c zaœ do biblioteczki ks. Pogorzelskiego, znalaz³ w niej Regu³ê Trzeciego Zakonu
œw. Franciszka (Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich). Biedaczyna z Asy¿u tak dalece zachwyci³
Adama Chmielowskiego, ¿e postanowi³ wst¹piæ do
Trzeciego Zakonu œw. Franciszka i jego idea³om pozosta³ wierny do koñca ¿ycia. Zacz¹³ tak¿e jeŸdziæ
po Podolu, jako wêdrowny malarz, który w razie potrzeby odnawia³ obrazy o tematyce religijnej w koœcio³ach, ale tak¿e propagowa³ idee tercjarstwa
franciszkañskiego i zachêca³ proboszczów do zak³adania trzeciego zakonu w swoich parafiach. W tercjarstwie franciszkañskim widzia³ bowiem mo¿liwoœæ odrodzenia moralnego narodu polskiego. Ta
jego dzia³alnoœæ nie usz³a uwagi w³adz carskich
i pod groŸb¹ wywiezienia na Sybir, zosta³ zmuszony
do opuszczenia Podola. Jesieni¹ 1884 r. przyby³ siê
do Krakowa. Tutaj odnowi³ dawne znajomoœci i zawar³ nowe. Wci¹¿ jeszcze obraca³ siê w krêgu krakowskiej arystokracji, ale jako franciszkañskiemu
tercjarzowi, nie uszed³ uwagi inny œwiat – œwiat
ogromnej nêdzy ludzkiej. Nie móg³ bezczynnie patrzeæ ma m³odocianych w³óczêgów, których nêdza
wyrzuci³a na ulicê i ulica kszta³ci³a ich na z³odziei
i ¿ebraków. Zacz¹³ wiêc zapraszaæ ich do siebie, ale
to nie podoba³o siê jego s¹siadom i w³aœcicielowi domu. Z prawdziw¹ biedot¹ krakowsk¹ zetkn¹³ siê
zim¹ 1887 roku, kiedy to po raz pierwszy odwiedzi³
miejsk¹ ogrzewalniê usytuowan¹ na krakowskim
Kazimierzu. Gdy zobaczy³ owo „morze nêdzy i niegodziwoœci”, postanowi³ poœwiêciæ siê i oddaæ tym
nêdzarzom; pracowaæ nad ich podŸwigniêciem
z upadku moralnego i uczyniæ ich na nowo ludŸmi
nosz¹cymi w duszy obraz i podobieñstwo Bo¿e.
W kaplicy loretañskiej u kapucynów, 25 sierpnia
1887 r., ubra³ szary i skromny habit III zakonu œw.
Franciszka i przyj¹³ imiê brat Albert. Rok póŸniej,
25 sierpnia 1888 r., z³o¿y³ œluby zakonne na rêce ks.
kard. Dunajewskiego. Od tamtej chwili swoje ¿ycie
coraz bardziej zwi¹za³ z miejsk¹ ogrzewalni¹ dla
mê¿czyzn przy ul. Piekarskiej 21. Szybko znalaz³
tak¿e naœladowców i towarzyszy, których nazywa³
„Bracia Tercjarze œw. Franciszka Pos³uguj¹cy Ubogim”. Brat Albert nie tylko zarz¹dza³ ogrzewalni¹,
ale tak¿e kwestowa³ na rzecz ubogich w mieœcie.
Nie rozstawa³ siê jeszcze z malarstwem, chocia¿
z powodu braku czasu coraz rzadziej chwyta³ za
pêdzel. Kiedy w roku 1893 miejska ogrzewalnia dla
mê¿czyzn zosta³a przeniesiona na ul. Krakowsk¹,
brat Albert stara³ siê o zorganizowanie warszta-
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tów, w których bezdomni mogliby pracowaæ na
w³asne utrzymanie. Bratu Albertowi zaproponowano tak¿e, aby zaj¹³ siê równie¿ ogrzewalni¹ dla kobiet. Zacz¹³ wiêc rozgl¹daæ siê za pomocnicami, które mog³yby zaj¹æ siê pos³ug¹ w ogrzewalni dla kobiet. Ob³óczyny pierwszych siedmiu kandydatek do
Zgromadzenia Sióstr Pos³uguj¹cych Ubogim, dokona³y siê w prywatnej kaplicy kardyna³a Dunajewskiego, 15 stycznia 1891 roku. Szeregi sióstr szybko
ros³y. W 1896 r. do zgromadzenia wst¹pi³a s. Bernardyna Maria Jab³oñska, która szeœæ lat póŸniej,
w wieku zaledwie 24 lat, zosta³a mianowana
pierwsz¹ matk¹ generaln¹ nowopowsta³ego zgromadzenia ¿eñskiego, staj¹c siê jego wspó³za³o¿ycielk¹. W ten sposób, wcale tego nie zamierzaj¹c,
brat Albert Adam Chmielowski sta³ siê za³o¿ycielem dwóch zgromadzeñ: mêskiego i ¿eñskiego, których celem i charyzmatem by³a pos³uga ludziom
najbiedniejszym. Dzia³alnoœæ braci Albertynów
i sióstr Albertynek szybko przekroczy³a granice
Krakowa. Nap³ywa³y tak¿e proœby do brata Alberta
o objêcie opiek¹ nowych przytulisk dla ubogich we
Lwowie, Jaros³awiu, Tarnowie i Przemyœlu. Brat
Albert nie odmawia³ proœbom i posy³a³ tam swoich
braci i siostry. Rozszerzenie dzia³alnoœci wymaga³o
od niego czêstych podró¿y, co w sytuacji inwalidy
wojennego nie by³o rzecz¹ ³atw¹. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e praca z ubogimi mo¿e wyczerpywaæ fizycznie i duchowo jego braci i siostry, brat Albert
zak³ada³ pustelnie, które z jednej strony mia³y
s³u¿yæ jako domy formacyjne, a jednoczeœnie jako
miejsca odpoczynku duchowego i fizycznego.
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Przyk³adem takiej pustelni jest dom na Kalatówkach w Zakopanem. Wyczerpany intensywn¹ prac¹
i chorob¹, brat Albert zmar³ 25 grudnia 1916 roku.
Jego pogrzeb by³ wielk¹ manifestacj¹. Zosta³ pochowany na cmentarzu Rakowickim, a póŸniej jego
doczesne szcz¹tki przeniesiono do przedsionka koœcio³a karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej. Jego beatyfikacja mia³a miejsce 22 czerwca 1983 r. na
B³oniach krakowskich, a przewodniczy³ jej papie¿
Jan Pawe³ II. W roku 1985 relikwie b³. brata Alberta zosta³y przeniesione do nowo wybudowanego koœcio³a „Ecce Homo”, przy ul. Woronicza. Uroczystej
kanonizacji dokona³ równie¿ Jan Pawe³ II, 12 listopada 1989 roku w Rzymie.
Sylwetkê duchow¹ œw. brata Alberta bardzo dobrze charakteryzuj¹ jego w³asne s³owa: „Powinno
siê byæ dobrym jak chleb. Powinno siê byæ jak chleb,
który dla wszystkich le¿y na stole, z którego ka¿dy
mo¿e dla siebie kês ukroiæ i nakarmiæ siê, jeœli jest
g³odny”. Papie¿ Jan Pawe³ II w swoim przes³aniu
do Polaków po kanonizacji brata Alberta, ukazuj¹c
aktualnoœæ jego postaci, zaznaczy³, ¿e czasy
wspó³czesne tak¿e wo³aj¹ o tak¹ postawê, wo³aj¹
o œwiadczenie mi³osierdzia chrzeœcijañskiego zarówno indywidualnie jak te¿ zbiorowo. Wyrazi³ tak¿e ¿yczenie, aby „Œwiêty brat Albert, który dla
wszystkich by³ dobry jak chleb, dopomóg³ wszystkim Polakom do odzyskania wzajemnej dobroci
i aby sta³ siê ¿ywym kamieniem w budowaniu cywilizacji mi³oœci w naszej ojczyŸnie i wszêdzie”.
Stanis³aw Mazgaj OFM

Wielkanoc ju¿ za tydzieñ

***

Niedziela palmowa w moim koœciele Œwiêtego Wojciecha
Krzy¿ ubrany w fioletowe szaty Dostojnie
obok namalowany fotograficzny profil Jezusa jak przestêpcy
z podbitym okiem i twarz¹ umazan¹ krwi¹ –
Mo¿na przestraszyæ siê zap³akaæ i zapytaæ: – Bo¿e mój,
Bo¿e, czemuœ Go opuœci³...

czujê siê
czysta nies³ychanie
Bogu odda³am grzechy
we w³adanie
poczucie winy niepotrzebne
teraz serce
mi³oœci¹ jedynie jest pe³ne

***
Wielki Tydzieñ Gospodyñ Domowych
Czas œwi¹tecznych zakupów i stresów –
Wielki Tydzieñ Gospodyñ Domowych
One musz¹ zd¹¿yæ wybraæ mak z popio³u
a ³ykanie ³ez czyniæ ukradkiem Musz¹
zd¹¿yæ zanim barbarzyñcy ukrzy¿uj¹
Chrystusa I zanim On Zmartwych –
wstanie
Krzysztof Bieñkowski

a gdybym tak
zaczê³a jeszcze raz
nowe imiê
nowa twarz
inna ja
tylko jak
rozpoznam
siebie
sk¹d mam wiedzieæ
¿e to w³aœnie ja
Ma³gorzata Krupiñska-Nowicka

7

Nr 51

Nie samym chlebem...

Wielkanoc 2010

PROFESOR STANIS£AW PIGOÑ –
WYBITNY UCZONY, PATRIOTA,
TRYBUNA£ MORALNY
Bywa, ¿e z rezerw¹ przystêpujemy do czytania
ksi¹¿ek napisanych przez uczonych zak³adaj¹c, ¿e ich
odbiór przeroœnie nasze mo¿liwoœci percepcyjne.
Z pewnoœci¹ nic takiego nas nie spotka gdy siêgniemy po ksi¹¿ki profesora Franciszka Ziejki, gdy¿ ich
autor jest nie tylko wybitnym erudyt¹, ale tak¿e posiad³ sztukê m¹drego i zrozumia³ego pos³ugiwania
siê s³owem mówionym i pisanym.
Franciszek Ziejka to wybitny uczony polonista,
zwi¹zany z Uniwersytetem Jagielloñskim w Krakowie. Przez dwie kadencje – w latach 1999–2005, by³
rektorem macierzystej uczelni, która trzykrotnie delegowa³a prof. Ziejkê do pracy na uniwersytetach
europejskich w Prowansji, Lizbonie i Pary¿u. Zagraniczne pobyty naukowe profesora przysparza³y
chwa³y Polsce, a profesorowi Ziejce umo¿liwia³y dokonywanie poszukiwañ œladów obecnoœci Polaków –
twórców – np. w Pary¿u, wzbogaca³y doœwiadczenia
naukowe m³odego polonisty i owocowa³y kolejnymi
ksi¹¿kami. Za wybitne osi¹gniêcia Franciszek Ziejka
by³ wielokrotnie nagradzany wa¿nymi odznaczeniami i tytu³ami honorowymi. Urodzony w Rad³owie,
nadal utrzymuje kontakty ze swoj¹ „ma³¹ ojczyzn¹”.
Bywa tak¿e goszczony jako wybitny wyk³adowca
i autorytet w ró¿nych instytucjach i stowarzyszeniach. Do bogatego dorobku piœmienniczego F. Ziejki
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nale¿¹ m.in. ksi¹¿ki o Weselu Stanis³awa Wyspiañskiego, Z³ota legenda ch³opów polskich, Moje spotkania
z Portugali¹, Pary¿ m³odopolski, Poeci, misjonarze, uczeni.
Z dziejów kultury i literatury polskiej oraz Miasto Poetów.
Czytelnikom biuletynu proponujê, aby siêgnêli po
ten ostatni wymieniony tytu³, tym bardziej, ¿e wspaniale opowiada o Krakowie, mieœcie bliskim ka¿demu Polakowi. Kraków odegra³ niezwyk³¹ rolê
w dziejach kulturalnych Polski i Europy. Sam autor
pisze tak o fenomenie miasta: „(...) nast¹pi³a tu (...)
symbioza starych murów, koœcio³ów, narodowych
pami¹tek i œwiata poezji i sztuki. Tu osiadaj¹ twórcy,
tu znajduj¹ pokarm duchowy nie tylko na miarê
polsk¹, ale europejsk¹ i œwiatow¹”. Trzeba dodaæ, ¿e
w polu widzenia F. Ziejki s¹ tak¿e uczeni zwi¹zani
z Uniwersytetem Jagielloñskim. Autor poszukuje
równie¿ polskich pisarzy w ogromnym panteonie literatury europejskiej. Czytelnicy zainteresowani wybitnymi politykami ch³opskimi, mog¹ m.in. poczytaæ
w czwartym rozdziale ksi¹¿ki o Wincentym Witosie
czy Jakubie Bojko.
Do prezentacji z tej ksi¹¿ki wybra³am za autorem
Miasta Poetów osobê wybitnego humanisty – profesora Stanis³awa Pigonia, uczonego wielkiej miary, historyka literatury polskiej, wyk³adowcy na uniwersytetach w Poznaniu, Wilnie i Krakowie, którego 40. rocznica œmierci minê³a 18 grudnia 2008 roku. Wspomnienie tej wyj¹tkowej Postaci opieram na dwu szkicach
Franciszka Ziejki. Autor ksi¹¿ki przypomina
o ogromnym dorobku profesora Pigonia, na który
sk³ada siê oko³o 1500 publikacji naukowych, obejmuj¹cych tak znakomitych polskich poetów i prozaików, jak A. Mickiewicz, J. S³owacki, A. Fredro,
St.Wyspiañski, W³. Reymont, W³. Orkan. Z pewnoœci¹ studenci polonistyki pamiêtaj¹ zw³aszcza ksi¹¿ki
i szkice o Adamie Mickiewiczu, jego najwiêkszych
utworach, m.in. o Panu Tadeuszu Dziadach, Ksiêgach
narodu i pielgrzymstwa. F. Ziejka pisze o nie³atwej drodze Stanis³awa Pigonia, ubogiego ch³opskiego syna
z niewielkiej Komborni, wêdruj¹cego drog¹ nauki,
aby dziêki niezwyk³ej pracowitoœci i talentom,,doœwiadczyæ zaszczytów uniwersyteckich”. Uczony
potrafi³ ³¹czyæ pracê i karierê naukow¹ ze s³u¿b¹ ojczyŸnie. Bra³ udzia³ w I wojnie œwiatowej, s³u¿¹c
przez 4 lata w artylerii. W 1918 r. walczy³ o Lwów,
a w 1920 – dowodzi³ poci¹giem pancernym „Bartosz
G³owacki” w czasie wojny z bolszewikami i Bitwy
Warszawskiej. W rodzinnej wsi, wraz z miejscowym
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wikarym w 1911 roku zak³ada³ Kasê Stefczyka.
Z wielk¹ pasj¹ i rzetelnoœci¹ w³¹czy³ siê w akcjê odczytow¹, w œrodowisku wiejskim, a tak¿e robotniczym w Poznaniu, na Œl¹sku Cieszyñskim, w Wilnie,
Krakowie, Warszawie, Lwowie. W roku 1917 wyda³
ksi¹¿kê Do podstaw wychowania narodowego. Pisa³ artyku³y zwi¹zane z t¹ problematyk¹. Pe³ni³ funkcjê kuratora uniwersyteckiego burs studenckich w Wilnie
i Krakowie. W tym ostatnim mieœcie rozci¹ga³ kuratelê nad Stowarzyszeniem Bratniej Pomocy Studentów
UJ. W listopadzie 1939 r., Pigoñ wraz z innymi profesorami UJ, zosta³ wywieziony przez Niemców do
obozu w Sachsenhausen. Po powrocie do Krakowa,
w lutym 1940 roku, rozpocz¹³ tajn¹ dzia³alnoœæ w zakonspirowanym Uniwersytecie, a po zakoñczeniu
wojny, prof. Pigoñ niemal natychmiast organizowa³
polonistykê na UJ. W nowych powojennych, komunistycznych czasach, patriotyczna przesz³oœæ Stanis³awa Pigonia nie usz³a uwadze komunistów.
W 1950 roku wyrzucono go najpierw ze Zwi¹zku Literatów Polskich, a w 1953 r. pozbawiono Katedry Literatury, by ostatecznie wys³aæ go w 1960 r. na emeryturê. Do œmierci, która nast¹pi³a 18 grudnia 1968 r.,
profesor nadal aktywnie i twórczo pracowa³.
W tym zacnym ¿yciorysie, znajdujemy te¿ spory
fragment zainteresowania prof. Pigonia osob¹ Win-
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centego Witosa, jego ideami i przekazywaniem ich
œrodowisku wsi oraz zagadnieniami szeroko pojêtej
polityki. Stanis³aw Pigoñ w 1938 r. napisa³ rozprawê
Wincenty Witos jako pisarz i mówca. Og³osi³ j¹ w ksi¹¿ce
Na drogach i manowcach kultury ludowej. O Witosie pisa³ on zawsze z szacunkiem i uznaniem, podkreœlaj¹c
talent krasomówczy polityka z Wierzchos³awic, jego
du¿¹ wiedzê historyczn¹, mowê obrazow¹ podpart¹
konkretami, spore oczytanie, pos³ugiwanie siê poprawnym literackim jêzykiem. To o Witosie napisa³
on, ¿e „si³ê jego jako przywódcy ludu stanowi to, ¿e
jest on wspania³ym typem ch³opa polskiego, podniesionym do wy¿szej potêgi” (F. Ziejka, s. 411). Wiemy
tak¿e, ¿e Pigoñ korespondowa³ z Witosem, a przywódca ch³opów mia³ powiedzieæ, ¿e „listy profesora
Pigonia podtrzymuj¹ go na duchu”.
Franciszek Ziejka w ksi¹¿ce „Miasto Poetów” –
o profesorze Stanis³awie Pigoniu napisa³: „Fundament scalony niezwyk³¹ osobowoœci¹ Cz³owieka,
który przez ca³e dojrza³e ¿ycie by³ dla swych kolegów
i uczniów prawdziwym trybuna³em moralnym”.
Myœlê, ¿e za taki moralny wzorzec i trybuna³ mo¿e
profesor Pigoñ s³u¿yæ nie tylko dawnym pokoleniom,
ale równie¿ i nam wspó³czesnym.
Zofia Rogowska

NIKT NIE JEST ANONIMOWY
Z pani¹ Joann¹ Sadowy – dyrektork¹ III Gimnazjum Ma³opolskiego Centrum
Edukacji w Krakowie-Bronowicach Wielkich rozmawia Agnieszka Konik-Korn
Od kiedy w Bronowicach Wielkich istnieje III Gimnazjum Ma³opolskiego Centrum Edukacji? Sk¹d
wzi¹³ siê pomys³ na stworzenie w tym miejscu
szko³y ponadpodstawowej?

gimnazjum maj¹ pierwszeñstwo absolwenci Szko³y
Podstawowej nr 51. Drzwi naszej szko³y s¹ jednak
otwarte dla wszystkich, którzy chc¹ siê w niej
uczyæ.

Nasze niepubliczne i bezp³atne gimnazjum (prywatne z uprawnieniami szko³y publicznej) powsta³o
w 2006 roku na zaproszenie mieszkañców Bronowic
Wielkich. Swoj¹ siedzibê ma w wynajêtych trzech
salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 51 przy
ul. Stawowej 179.

Co szko³a oferuje uczniom?
Nasza szko³a oferuje m.in. naukê dwóch jêzyków
obcych – angielskiego i niemieckiego w grupach dostosowanych do poziomu wiedzy i umiejêtnoœci, zajêcia z wykorzystaniem laptopów i urz¹dzeñ multimedialnych; lekcje wychowania fizycznego z mo¿liwoœci¹ wyboru: pi³ka no¿na, siatkówka, koszykówka; szkolne wycieczki krajoznawcze; wyjœcia na lekcje muzealne, lekcje na Uniwersytecie Jagielloñskim
czy AGH, wystawy, kino, teatr, lodowisko, basen.
Warto tak¿e dodaæ, ¿e w naszej niewielkiej szkole

Ile jest klas i ilu uczniów w gimnazjum? Czy do
szko³y tej chodz¹ wy³¹cznie mieszkañcy naszej
dzielnicy?
W naszej szkole s¹ trzy klasy, po jednej dla danego rocznika. Œrednio do klasy uczêszcza 17
uczniów. Obecnie uczy siê 50 dzieci. W przyjêciu do

cd. na s. 10
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Nikt nie jest anonimowy, cd. ze s. 9

uczeñ nie jest anonimowy. Nauczyciele s³u¿¹ tak¿e
pomoc¹ pedagogiczno-psychologiczn¹. Uczniowie
szkol¹ tak¿e warsztat edytora poprzez redagowanie
gazetki Wieœci z Gimnazjum.
Czy mo¿e Pani powiedzieæ o dotychczasowych
osi¹gniêciach uczniów gimnazjum?
Poziom nauczania w naszym gimnazjum jest
bardzo wysoki. Uzyskana w 2009 roku Edukacyjna
Wartoœæ Dodana, najbardziej wiarygodny sposób
oceny jakoœci pracy szko³y (nauczycieli), mówi
o tym jednoznacznie. Metoda EWD jest stosowana
od wielu lat prawie na ca³ym œwiecie, np. w USA,
Australii i krajach Unii Europejskiej. Inne sposoby
oceny jakoœci nauczania tylko to potwierdzaj¹.
W ubieg³ym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum po raz pierwszy przyst¹pili do zewnêtrznego
egzaminu gimnazjalnego. Uzyskali bardzo dobre
wyniki, wy¿sze od œredniej krajowej, wojewódzkiej
i dla miasta Krakowa. Tak wysokie wyniki osi¹gamy mimo nie najlepszych warunków lokalowych.
Wszyscy nasi absolwenci dostali siê do wybranych przez siebie szkó³ ponadgimnazjalnych. Innych osi¹gniêæ, zarówno w sferze sportowej i artystycznej, by³o bardzo du¿o, o czym œwiadcz¹ liczne
dyplomy i puchary. M³odzie¿ mamy utalentowan¹
we wszystkich dziedzinach, a naszym zadaniem jest
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ukierunkowaæ ich na tê w³aœciw¹. Jako dyrektor jestem bardzo dumna z ich osi¹gniêæ.
Jakie s¹ dalsze cele i kierunek rozwoju III Gimnazjum?
To pytanie jest pytaniem trudnym, gdy¿
dzia³amy w budynku Szko³y Podstawowej nr 51.
W³aœciciel gimnazjum deklaruje chêæ dalszego prowadzenia gimnazjum. Natomiast to, czy to gimnazjum bêdzie mia³o siedzibê w tym samym miejscu,
poka¿e przysz³oœæ. Wierzê jednak, ¿e nasze gimnazjum jest potrzebne mieszkañcom Bronowic Wielkich. Ze swej strony mogê powiedzieæ, ¿e dok³adam
wszelkich starañ, aby gimnazjum w dalszym ci¹gu
rozwija³o siê, a rodzice i m³odzie¿ byli zadowoleni.
W jaki sposób mo¿emy siê dowiedzieæ o tym, co
dzieje siê aktualnie w szkole?
O tym co dzieje siê w naszej szkole mo¿na dowiedzieæ siê na stronie internetowej naszego gimnazjum www.gimnazjum3.malopolska.edu.pl, gdzie
znajduj¹ siê informacje z pierwszego semestru tego
roku szkolnego, a w archiwum strony – wieœci z lat
ubieg³ych.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê
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£ A M I G £ Ó W K I
DLA MA£EJ I DU¯EJ G£ÓWKI

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kratkach has³o. Przy odgadywaniu poszczególnych
wyrazów pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego biuletynu parafialnego. ROZWI¥ZANIA
PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej w zaklejonych kopertach do
15 maja 2010 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê – album biograficzny Jolanty
Sosnowskiej ze zdjêciami Adama Bujaka pt. „Dzieje ¿ycia œw. Jana Marii Vianneya.
oprac. MH

1

1. ... awaryjne, np. z budynku
2

2. Przy tej ulicy mieœci siê III Gimnazjum
Ma³opolskiego Centrum Edukacji

3

3. Nasza nadzieja w Formule 1

4

4. Wielkanoc, Bo¿e Narodzenie, Nowy
Rok, Trzech Króli i in.

5

5. Leon, wybitny polski malarz, przyjaciel Adama Chmielowskiego

6

7

6. Prawdziwe nazwisko œw. Brata Alberta
8

7. Œwiêty, patron miasta Krakowa oraz
stra¿aków

9

8. Najmniejsze pañstwo œwiata
9. Miejsce urodzenia autora obrazu „Ecce Homo”

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ album
„100 cudów œwiata”, ufundowany przez o. Proboszcza, otrzymuje p. Leokadia Augustyn. Prosimy j¹ odebraæ w kancelarii parafialnej.
GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Gorzkie ¿ale”.

WARTO

P R Z E C Z Y TA Æ
Ksi¹¿ki na ogó³ dostêpne w bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27 (za sklepem)

Pasja – opowiedziana przez Annê Katarzynê Emmerich, Radom 2004, s. 227.

David Adams Richards, Grzech mi³osierdzia, Warszawa 2005, s. 454.

Ksi¹¿ka jest kontemplacyjno-mistycznym rozwa¿aniem Mêki Pañskiej, spisanym
przez Klemensa Brentano. Widzenie rozpoczyna siê od modlitwy Chrystusa na Górze
Oliwnej a¿ do chwili Zmartwychwstania.
Zachowana staropolszczyzna nadaje tekstowi specjalny charakter.
Ksi¹¿ka ta sta³a siê wizj¹ artystyczn¹ filmu Pasja Mela Gibsona.
BMK

Autor przypomina nam historiê Hioba
w swojej kronice trzech ludzkich pokoleñ.
Mówi o niezawinionym cierpieniu i o tym, ¿e
nie jest ono daremne, poniewa¿ prawdziwe
dobro zawiera siê w ludzkim poczuciu sprawiedliwoœci. Zemsta natomiast jest daremnym czynem, bo nie mo¿e nigdy zaspokoiæ
¿¹dzy zadoœæuczynienia. Ksi¹¿ka charakteryzuje siê g³êbi¹ przemyœleñ.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
KWIECIEÑ – MAJ – CZERWIEC 2010
04.04. Uroczystoœæ Zmartwychwstania
Pañskiego z Oktaw¹
Godz. 600 – Uroczysta Msza œw. rezurekcyjna z procesj¹ wokó³ koœcio³a (pozosta³e Msze œw. o godz. 900,
1030, 1200 i 1800)
1730 – 3. Dzieñ Nowenny przed Uroczystoœci¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
05.04. Poniedzia³ek w Oktawie Wielkanocy
Msze œw. w porz¹dku niedzielnym (ofiary sk³adane
na tacê w tym dniu s¹ przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu im. Jana Paw³a II w Krakowie. Bóg zap³aæ!)
11.04. II Niedziela Wielkanocna – Uroczystoœæ Mi³osierdzia
Bo¿ego
13.04. Na Mszy œw. o godz. 1800 rozpoczêcie dziewiêciowtorkowej nowenny przed uroczystoœci¹ odpustow¹
œw. Antoniego z Padwy
23.04. Uroczystoœæ œw. Wojciecha, g³ównego patrona Polski
01.05. Rozpoczêcie nabo¿eñstw majowych – godz. 1730
03.05. Uroczystoœæ NPM, Królowej Polski – Pierwsza komunia œw. dzieci naszej parafii
04.05. Œwiêto œw. Floriana, patrona miasta Krakowa
07.05. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych
w parafii
08.03. Uroczystoœæ œw. Stanis³awa, g³ównego patrona Polski
i archidiecezji krakowskiej

13.05. Po Mszy œw. wieczornej Rozpoczêcie nabo¿eñstw fatimskich z procesj¹ figury Matki Bo¿ej Fatimskiej wokó³ koœcio³a
14.05. Pierwszy dzieñ nowenny do Ducha Œwiêtego
15.05. Œwiêcenia diakonatu i prezbiteratu alumnów V i VI
roku naszego WSD
16.05. Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego
22.05. 1. Dzieñ Nowenny do Ducha Œwiêtego
23.05. Niedziela Zes³ania Ducha Œwiêtego
30.05. Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy
31.05. Œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny
01.06. Rozpoczêcie nabo¿eñstw czerwcowych – godz. 1730
03.06. Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa –
Bo¿e Cia³o.
O godz. 1600 – uroczyste Nieszpory, a po nich procesja eucharystyczna do czterech o³tarzy
04.06. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych
w parafii
11.06. Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
12.06. Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
13.06. Uroczystoœæ odpustowa œw. Antoniego z Padwy.
O godz. 1645 – nabo¿eñstwo z oddaniem w opiekê
dzieci œw. Antoniemu
24.06. Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela
29.06. Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a

Przypominamy, ¿e od pocz¹tku marca dzia³a w naszej parafii oœrodek poradnictwa rodzinnego. W ka¿dy
pierwszy i trzeci czwartek miesi¹ca w godzinach 18.00–20.00, czekaæ bêdzie na ka¿dego potrzebuj¹cego
wsparcia p. Ma³gorzata – absolwentka Studium Teologii Rodzin przy Papieskiej Akademii Teologicznej.
Spotkania odbywaæ siê bêd¹ w Kancelarii Parafialnej.

Z GABLOTY PARAFIALNEJ
PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW W KOŒCIELE
Msze œwiête w niedziele: 7.00, 9.00 (dla m³odzie¿y), 10.30 (dla dzieci),12.00 (suma), 18.00. Msze œwiête w dni powszednie: 7.00, 18.00
W uroczystoœci i œwiêta nieobowi¹zkowe dodatkowa Msza œwiêta o godz. 9.00. Nabo¿eñstwa okresowe: 17.30
SpowiedŸ podczas ka¿dej Mszy œwiêtej. Odwiedziny chorych – I pi¹tek miesi¹ca od godz. 9.00
Kancelaria parafialna czynna w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach 18.00–19.30
tel. 12 637 55 96, tel. kom. 0662 380 402, e-mail: parafia.bronowice@gmail.com, http: //www.franciszkanie-bronowice.pl/

Redakcja biuletynu: o. Eligiusz Dymowski (red. nacz.), o. Adam J. B³achut, o. Stanis³aw Mazgaj,
Barbara Mikuszewska-Kamiñska, Ma³gorzata Palim¹ka, Agnieszka Konik-Korn, Marcin Konik-Korn, Marcin Herzog (red. techn.)
Adres do korespondencji: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, tel. 12 637 55 96, 12 626 46 40

Wszystkich sympatyków i chêtnych do wspó³pracy przy redagowaniu niniejszego biuletynu zachêcamy do nadsy³ania propozycji
i ewentualnych materia³ów do druku oraz prosimy o kontakt pod adresem mailowym: NieSamymChlebem@ofm.opoka.org.pl
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