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Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami marcowy, historycznie 60. numer Ignisa, który wprowadza nas
w temat cnót kardynalnych. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego pierwszą z nich jest roztropność – cnota, która uzdalnia umysł praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru
właściwych środków do jego pełnienia. W tekstach ewangelicznych możemy znaleźć zobrazowanie tej cnoty w przypowieści o pannach roztropnych
i nieroztropnych, a także w przypowieści o budowie domu na piasku oraz
na skale. Jak stawać się człowiekiem roztropnym starał się opisać św. Tomasz
z Akwinu, wnioski można sprowadzić do trzech aspektów – uczenia się na
własnych błędach, uczenia się od innych oraz starannego, cierpliwego rozważania problemów. Podstawowe przeszkody w drodze do osiągnięcia tej cnoty
to lekkomyślność, brak stałości oraz lenistwo.

Pismo Święte

5

Savoir vivre
Piękno

6

Sport
Nie wszystkie Orły polecą do Japonii

6

Z notatek Historyka
Symon Petlura

8

Kultura
Z kim najchętniej tańczyła Loda Halama?

10

From the Upper Room
Around the World during the time of Lent

11

Entertainment
Crossword

12

W numerze dowiemy się więcej o Lodzie Halamie, przeczytamy o pięknie, rywalizacji wśród polskich siatkarzy, a także powspominamy razem z dwojgiem
niedawnych absolwentówi duszpasterstwa.
Życzymy owocnej lektury!
Redakcja

Redaktorzy:
Zuzanna Ruszar

Korekta:

Bartosz Księżyc

Rafał Biel
Daniel Klimowski

Skład:

Okładka:

Anna Każarnowicz

Daniel Klimowski

Zuzanna Ruszar

Maria Świerczyńska

Zuzanna Ruszar

Zdjęcie: pixabay.com

Olga Zatońska

Ewa Socha

4

iii 2021 • ignis

Było, (nie) minęło...

Moje pięć lat z DA

Michał
Woszczyło

M

oja długa droga z Duszpasterstwem Akademickim Św. Anny (w moim krótkim życiu) zaczęła się dosyć przypadkowo jeszcze
przed rozpoczęciem studiów.
Podczas zapisów na PPK 2015 dowiedziałem się, że coś takiego jak DA w ogóle istnieje, aczkolwiek nie wiedziałem, o co
w tym wszystkim chodzi. Byłem właśnie przed rozpoczęciem przygody z Krakowem i dowiedziałem się, że na grupie na Facebooku
pojawiają się oferty mieszkaniowe. Pomyślałem sobie, że może uda mi się znaleźć jakieś ciekawe mieszkanie w całkowicie obcym mieście (wtedy się nie udało). Drugą rzeczą, o jakiej pomyślałem, było to, że warto gdzieś się zaczepić, aby poznać ciekawe osoby, w końcu
w Krakowie nikogo nie znałem.
I stało się, zapisałem się do ASLO już po pierwszej mszy świętej, która inaugurowała rok akademicki 2015/2016. Moje początki
w grupie – około półtora roku – były związane w całości ze służbą liturgiczną. Każda czwartkowa oraz niedzielna msza święta (a także
kolacja po niej), bez względu na obowiązki, naukę i inne poboczne rzeczy, była najważniejsza. To właśnie dzięki ASLO w moim sercu
pojawiła się fascynacja liturgią, jej technicznymi aspektami oraz wymiarem duchowym.
Drugi etap mojego bycia w duszpasterstwie zaczął się od wyjazdu do Odessy na sylwestra 2016/2017. To wtedy wyszedłem poza
krąg ASLO i poznałem się z osobami z innych grup. Wszedłem w duszpasterstwo na 200 %. W tym czasie poznałem moją żonę, Klaudię,
zawiązałem przyjaźnie trwające do dziś, zostałem liderem komórki nr 10 (św. Michała Archanioła), uczestniczyłem chociaż raz w praktycznie każdym rodzaju wyjazdów duszpasterskich, a na sylwestrze z DA byłem łącznie chyba z pięć razy, z czego dwa już z moją żoną.
Czas spędzony przy kolegiacie św. Anny też miał i trudniejsze chwile, kiedy któryś z kolei dzień pod rząd wracało się późno do domu,
a rano trzeba było wstać na zajęcia czy z powrotem iść do duszpasterstwa. Jednak żadnej z tych chwil nie żałuję, bo wiem, że to, co da
się wspólnocie, nigdy nie będzie zmarnowanym czasem i energią. Teraz jako absolwent mogę powiedzieć innym, młodszym ode mnie:
działajcie i róbcie dużo, bo przynosi to samo dobro.
Aktualnie wspólnie z żoną Klaudią i naszym synkiem Tadeuszem mieszkamy w Krakowie i cały czas tak kolegiata Św. Anny, jak i całe
DA są bliskie naszemu sercu. To w końcu mądrości z ambony głoszone przez księdza Dariusza pozwoliły nam ułożyć naszą relację oraz
pokierowały do stworzenia rodziny.
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Boża Droga
Maria
Pawłowska

K

to mnie zna, ten wie, że nie należę do grupy tzw. „dinozaurów Duszpasterstwa DA”, a wręcz przeciwnie – za mną jedyne dwa
lata jakże pięknej drogi, którą dane mi było (dzięki Bogu) kroczyć w tej wspaniałej Wspólnocie. I choć ten czas był dość krótki, to intensywność doznań i przeżyć sprawiła, że mam wrażenie, jakby ta historia zaczęła się wiele lat wcześniej. Dziś wiem,
że ten głos moich bliskich znajomych, który mówił mi: „Zapraszam Cię… Zaufaj mi”, był głosem samego Boga, który dobrze wiedział,
że ta droga jest początkiem mojej nowej drogi życiowej. A dlaczego?
Wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy to został mi już ostatni rok studiów magisterskich. Miałam wiele argumentów, które przekonywały mnie, żeby jednak zostać w swoim dotychczasowym świecie, nie wchodzić w nic nowego, bo przecież po co zaczynać coś, co
zaraz się skończy. Jak bardzo byłam w błędzie… W czasie studiów poznałam znajomych, którzy byli bardzo wrogo nastawieni nie tylko
do samego Kościoła, ale zwłaszcza do ludzi mocnej wiary. Szydzili z nich, a mnie samą (wychowałam się w Oazie) sukcesywnie odciągali
od Kościoła. Ciężko wspominam ten czas, natomiast teraz widzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny i Bóg dobrze wiedział, co robi. Dzięki
temu doświadczeniu przybliżyłam się do niego jeszcze bardziej niż dotychczas, czując, że dał mi ogromną szansę na NOWE ŻYCIE.
Całkowicie zerwałam kontakt z ludźmi, którzy próbowali zdeptać moje serce, i wtedy właśnie wstąpiłam do DA – najpierw do komórki
nr 6, a później do scholi, bo muzyka płynie w mojej krwi od dziecka. Było to niesamowite doświadczenie. Poznałam wielu wartościowych
ludzi, mądrego i jakże skromnego w swojej mądrości ks. Darka, duszpasterza DA. Miałam okazję uczestniczyć w ubogacających moje
serce mszach tematycznych, takich jak Żar Ognia, ale także w wyjazdach integracyjnych, warsztatach czy wspólnych wyjściach na ciepłe
pączki po próbie scholi. ;) I wreszcie – poznałam swojego męża, który jest najlepszym, co spotkało mnie w tamtym czasie. Uwierzcie mi
lub nie, piszę to ze łzami w oczach i jestem przekonana, że nie tylko mnie spotkało tyle dobra w Duszpasterstwie Św. Anny. Jestem
wdzięczna za ten czas i z całego serca zapraszam także Ciebie do przyjęcia „zaproszenia”. Jeśli wciąż poszukujesz swojej drogi w życiu –
Bożej Drogi – zaangażuj się w życie naszego duszpasterstwa.

Agnieszka
Szczurek
„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże,
a nieskazitelni jak gołębie!”
[Mt 10,16]
C.S. Lewis w jednej ze swoich książek słusznie zauważa, że obecni ludzie właściwie nie uznają roztropności za cnotę. Ponieważ Chrystus
powiedział, że nie wejdziemy do Jego świata, jeśli nie staniemy się jak dzieci, wielu chrześcijanom wydaje się, że jeśli tylko są „dobrzy”,
to mogą śmiało być idiotami. Tymczasem, poza „dziecięcym sercem”, mamy mieć również „dorosłą głowę”. Lewis pisze: „Być dobrym to
również czynić jak najlepszy użytek z własnego rozumu”.
Oczywiście należy zaznaczyć, że roztropność to nie jest nieprzebieranie w środkach, cwaniactwo czy ordynarna przebiegłość.
Roztropność to cnota. A nie ma cnoty bez miłości.
Tę komplementarność (miłości i roztropności) doskonale ukazuje fragment z Księgi Mądrości, który mówi o niej tak: „Jest w niej
duch rozumny, święty, niepowtarzalny, wieloraki, subtelny, zwinny, przenikliwy, nieskażony, jasny, niepodległy cierpieniu, kochający
dobro, bystry, w pełni wolny, dobroczynny, przyjazny człowiekowi, trwały, niezachwiany, spokojny (...). Nic nie dorówna sprawności,
z jaką porusza się mądrość, jest tak czysta, że wszędzie wniknie i z każdego miejsca się wydostanie. Ona jest tchnieniem potęgi samego
Boga, przejrzystym strumieniem chwały Wszechmocnego, (…) jest odbiciem blasku wiecznego światła, lśniącym lustrem Bożej mocy,
ikoną ukazującą Jego dobroć” (Mdr 7, 22–26).
Widzimy, jak roztropność i miłość są nierozdzielne. Być chrześcijaninem to nie znaczy być dobrym i naiwnym, ale nie oznacza także,
że wystarczy być tylko myślącym i racjonalnym. Bądźmy więc roztropnymi gołębiami i nieskazitelnymi wężami.
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Savoir vivre

Piękno
W naszym życiu chcemy prawdy, bo przecież to ona nas wyzwoli. Wartością może być już samo to,
że wiemy, iż znamy prawdę. Pragniemy też obdarzać innych dobrocią. Ona doprowadza nas nieraz
do łez. Wreszcie – chcemy mieć styczność z tym, co jest piękne, gdyż to nas ubogaca.

Dominik
Feliks

Ś

w. Tomasz z Akwinu hierarchizuje te trzy wartości – prawdę, dobro i piękno – zgodnie z przedstawioną kolejnością, jednak inny
uczony i filozof katolicki, a mianowicie św. Bonawentura z Bagnoregio, stawia dobro przed prawdą (zawiłości na ten temat starał
się rozwiązać Benedykt XVI). W kontekście savoir vivre'u myślę przede wszystkim o tych dwóch transcendentaliach. Człowiek
z klasą chce poznać prawdę, świadczyć o tym, co nią jest, i żyć, znając prawdę o sobie samym. Wobec innych taka osoba jest pomocna,
potrafi służyć z godnością i pragnie dobra dla każdego, kogo napotyka.
Jednak obaj wspomniani myśliciele zgodnie stawiają piękno na trzecim miejscu – warto o tym pamiętać, wszakże dama czy dżentelmen nie słyną ze swego wyglądu, lecz z postawy. Przecież nie powinniśmy się rozczulać nad naszym ubiorem, gdy kogoś uratujemy,
dosłownie wchodząc w błoto. Pamiętając o hierarchii, nie bagatelizujmy swoich starań o to, co piękne. Czy gdy płoną lasy, naprawdę
nie powinniśmy żałować róż? Mam tu pewne wątpliwości. Przy ciągłej potrzebie zajmowania się pilniejszymi sprawami nasza troska
o zwiększanie obecności w naszym życiu tego, co piękne, zdaje się być bardzo wyczerpująca czy uciążliwa. Wystarczy popatrzeć na
muzyków, którzy godzinami ćwiczą, mając nadzieję na przekazanie nam czegoś więcej niż same dźwięki instrumentów. Wielu twórców
tak zadziwia swoim kunsztem, że odsyła nas właśnie do tego – budzi w nas przeżycia estetyczne. Impresje z przeżywania sztuki potrafią doprowadzić nas do odkrycia czegoś nowego. Na pierwszym roku filozofii mówi się, że ta wzięła się ze zdziwienia. A to chyba nie
wszystko, co jest wynikiem takiego stanu.
Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest wartość piękna, naturalna będzie chęć dowiedzenia się czegoś więcej na ten temat. Dlaczego
symetria i proporcja? Czym jest punkt monarchiczny? Po co nam eurytmia? Mam nadzieję, że te i inne pytania będą asumptem do większej dociekliwości chociaż części z nas. Także samo odwiedzanie muzeów może być przygodą napędzającą chęć wiedzy i dzielenia się jej
owocami z innymi.

Nie wszystkie Orły polecą do Japonii
Do igrzysk olimpijskich w Tokio pozostało niespełna pół roku, a największe nadzieje medalowe spośród polskich drużyn tradycyjnie będziemy wiązali z siatkarzami. To dobry czas, by pochylić się nad
możliwym składem 12-osobowego zespołu, który pod przewodnictwem selekcjonera Vitala Heynena
wyruszy w daleką podróż po medal z najcenniejszego kruszcu (zwycięzcy dwóch ostatnich edycji
mistrzostw świata nie mogliby sobie stawiać innego celu). Przyjmuję założenie, że należy dokonać
wyboru: czterech przyjmujących, trzech środkowych, dwóch atakujących, dwóch rozgrywających
oraz jednego libero.

Bartosz
Księżyc

Przyjmujący

Niezależnie od osiągnięć z jego obecną drużyną klubową, japońskim Panasonic Panthers, na początek listy powołanych należy
wpisać kapitana reprezentacji Polski, Michała Kubiaka. Bywa, że
jest najniższym spośród przyjmujących w danym meczu kadry,
ale waleczne serce i charyzma sprawiają, że jest niezastąpiony.

Sport

Obsadzenie kolejnych miejsc może przyprawić Heynena o największy ból głowy. Złoto ostatniego mundialu wywalczyli Artur
Szalpuk, Aleksander Śliwka i Bartosz Kwolek, na ostatnich igrzyskach reprezentowali nas Bartosz Bednorz, Rafał Buszek i Mateusz
Mika, biało-czerwone barwy od półtora roku reprezentuje także
światowa gwiazda Wilfredo Leon, a w kręgu zawodników testowanych niedawno przez selekcjonera jest jeszcze Tomasz Fornal.
Ze wspomnianej ósemki największe szanse wydaje się mieć naturalizowany Kubańczyk Leon, który występuje regularnie w topowym włoskim klubie Sir Safety Perugia, prowadzonego zresztą
na co dzień przez Vitala Heynena, a dodatkowo jest doceniany
przez polskich kibiców, o czym może świadczyć znalezienie się
w pierwszej dziesiątce Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na
Sportowca Roku 2020. W Rosji z kolei występuje Bednorz, jego
Zenit Kazań również pozostaje w walce o najwyższe cele, jednakże niezabranie zawodnika na mistrzostwa Starego Kontynentu
dwa lata temu spowodowało napięcie między nim a trenerem.
Zawodnik zapowiedział, że zamiast lecieć do Japonii na Puchar
Świata 2019 będzie wolał ten czas spędzić na przygotowaniach
do sezonu klubowego i trudno powiedzieć, czy ta historia nie
odbije się echem w przypadku kolejnej wielkiej imprezy siatkarskiej, zwłaszcza przy tak dużej konkurencji. Przeglądając rankingi
(stan na 8.02), z pozostałych sześciu wymienionych wyżej przyjmujących, najwięcej punktów zdobyli Kwolek i Śliwka, najwięcej
tytułów MVP – Śliwka, a najlepszy współczynnik przyjęcia odnotowano u Kwolka oraz Fornala. Dodatkowym atutem Śliwki
jest występowanie w zespole niekwestionowanego lidera PlusLigi,
którym jest Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Środkowi

To oni są odpowiedzialni za najwięcej bloków i ataków „krótkich”.
Grono liczących się w wyścigu o IO jest wąskie, ale ponieważ
są to Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Karol Kłos i Jakub
Kochanowski, skreślenie choćby jednego z nich nie będzie proste. Patrząc na dotychczasowe wybory selekcjonera, raczej odpadnie Kłos, choć obecnie najmniej udanych bloków w sezonie
PlusLigi ma Bieniek. Kochanowski dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle
i Nowakowski dla Vervy Warszawa są do tej pory nieocenieni, ale
przed nami faza play-off, a następnie ostatnie sprawdziany – Liga
Narodów oraz Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, po których
wszystko się wyjaśni.

Atakujący

Maciej Muzaj, Dawid Konarski, Bartosz Kurek i Damian Schulz
– połowa z nich powinna polecieć na igrzyska. Co ciekawe, jedynie Konarski może pochwalić się udziałem na obu edycjach
mistrzostw świata, na których triumfowała reprezentacja Polski,
choć pełni on zazwyczaj rolę rezerwowego. Wydaje mi się, że
najmniejsze szanse spośród wymienionych ma Schulz: w tym
roku nie figuruje wśród 10 najlepszych atakujących PlusLigi, jego
AZS Indykpol Olsztyn najprawdopodobniej zakończy rozgrywki w dolnej połówce tabeli, a zawodnik ma stosunkowo małe
doświadczenie w ważnych meczach. Muzaj niedawno rozstał
się z rosyjskim Uralem Ufa, ponieważ prezes klubu twierdził,
że zawodnik nigdy nie wzbił się na poziom, którego od niego
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oczekiwano. Konarski jest pierwszoplanową postacią dla swojego
klubu, podobnie jak Schulz, ale jego drużynie z Radomia również
nie wiedzie się w tym sezonie najlepiej. W tych okolicznościach
pewniakiem wydaje się Sportowiec Roku 2018 w Polsce, Bartosz
Kurek, który poszedł śladami Kubiaka i jest obecnie gwiazdą ligi
japońskiej. Sądzę, że w Lidze Narodów może dostać swoją szansę
Karol Butryn z Asseco Resovii Rzeszów, który przoduje obecnie
w krajowym rankingu atakujących, ale może okazać się to niewystarczającym, żeby przekonać Heynena w kontekście igrzysk.

Rozgrywający i libero

Marcin Komenda dobrze prezentuje się w ekipie beniaminka,
Stali Nysa, która niedawno zapewniła sobie utrzymanie w lidze, ale od lat faworytami u kolejnych selekcjonerów są Fabian
Drzyzga i Grzegorz Łomacz, nie spodziewam się więc, by tym
razem coś się zmieniło. Co do zwykle najniższych w zespole
i wyróżniających się innym kolorem koszulek zawodników libero, sytuacja jest podobna do sytuacji bramkarzy w reprezentacji
piłkarskiej – każda z kilku dostępnych możliwości jest na bardzo
wysokim poziomie i o tę pozycję nie powinniśmy się martwić.
Jakub Popiwczak i Damian Wojtaszek prezentują stabilną, wysoką formę, ale jeszcze na ten rok pozycja Pawła Zatorskiego wydaje
się niezagrożona.
Podsumowując, na dzień dzisiejszy widziałbym w samolocie
do Tokio Michała Kubiaka, Wilfredo Leona, Aleksandra Śliwkę,
Artura Szalpuka, Piotra Nowakowskiego, Jakuba Kochanowskiego,
Mateusza Bieńka, Bartosza Kurka, Dawida Konarskiego, Fabiana
Drzyzgę, Grzegorza Łomacza i Pawła Zatorskiego. Z zawodników, którzy swoją postawą zasłużyli na olimpijską przepustkę,
można by ułożyć drugi silny zespół, ale ten trudny wybór należy
do Vitala Heynena, specjalisty w swoim fachu, więc jako kibice
możemy spać spokojnie.
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Z notatek Historyka

Symon Petlura
Ukraina z racji krótkiego stażu państwowego i narodowego nie może pochwalić się wielką
liczbą bohaterów. Tym cenniejsi są ci prawdziwi, którzy walczyli o wolność tego narodu
i istnienie państwa, a jednocześnie nie splamili się ludobójstwem lub czystkami etnicznymi.
Jednym z nich, bez wątpienia najwybitniejszym ukraińskim działaczem państwowym pierwszej połowy XX wieku (aczkolwiek niedocenianym przez mu współczesnych) był Symon
Petlura (1879–1926), ukraiński odpowiednik Józefa Piłsudskiego.

Wiktor
Węglewicz

S

ymon Wasylowycz Petlura urodził się w Połtawie (wschodnia Ukraina) w 1879 r. Pochodził ze starego kozackiego
rodu, chociaż jego ojciec był tylko drobnym handlowcem.
Kształcił się w seminarium duchownym, z którego został usunięty
za działalność w tajnych organizacjach rewolucyjnych. Wówczas,
to jest na przełomie XIX i XX wieku, wyznawał idee lewicowe,
a nie narodowe. Dopiero w okresie rewolucji 1905 r. przyłączył się
do Ukraińskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej, która łączyła hasła socjalne z hasłami narodowymi. W latach 1905–1914
zarabiał na życie jako dziennikarz i publicysta w Moskwie i SanktPetersburgu. Ówczesna jego postawa zamykała się w haśle wywalczenia autonomii dla ziem ukraińskich – to było maksimum,
o czym można było wówczas marzyć.
Petlura wypłynął na szerokie wody polityki po obaleniu caratu
w czasie rewolucji lutowej 1917 r. Po proklamowaniu ukraińskiego parlamentu – Ukraińskiej Centralnej Rady – i quasi-rządu –
Sekretariatu Generalnego – został kierownikiem resortu spraw
wojskowych. Jego celem była szybka ukrainizacja jednostek armii carskiej w celu utworzenia armii narodowej. Na przeszkodzie
temu stanęło zmęczenie społeczeństwa wojną, rosnący chaos, hasła bolszewickie rzucone na podatny grunt oraz niezrozumienie
wśród polityków ukraińskich. Zniechęcony, zrezygnował z tego
stanowiska i skoncentrował się na walce z bolszewikami, wkraczającymi na Ukrainę w grudniu 1917 r.
Po podpisaniu pokoju brzeskiego między Ukraińską Republiką
Ludową a blokiem Państw Centralnych w lutym 1918 r. i zmianie
formy państwowości na podporządkowany Niemcom Hetmanat
(na czele z byłym carskim generałem Pawłem Skoropadskim
jako „Hetmanem Ukrainy”), Petlura stanął w opozycji do nowego rządu, za co został aresztowany na kilka miesięcy. Ponownie
wrócił do gry w listopadzie 1918 r. Po klęsce Niemiec w I wojnie

światowej na ziemiach ukraińskich wybuchła przeciw nim rewolucja. Przywrócono wówczas państwu ustrój republikański,
a Petlura wszedł do rządu. Od lutego 1919 r. był faktycznym
przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej i przyjął tytuł
„Głównego Atamana”.
W 1919 r. Ukraińska Republika Ludowa zmuszona była
walczyć przeciw bolszewikom na wschodzie, Polakom na zachodzie oraz przeciw antybolszewickim Rosjanom („białym”)
na południu. Chaos potęgowały liczne oddziały anarchistów
i zbuntowanych chłopów. Dlatego też Petlura rozumiał, że do
stabilizacji państwa potrzebne będzie zbliżenie z Polakami, a jedyną drogą, by to osiągnąć, było poświęcenie Galicji Wschodniej,
w większości zamieszkiwaną przez Ukraińców, którzy utworzyli
oddzielne państwo (Zachodnioukraińską Republikę Ludową).
W działaniach bojowych jednakże jego oddziały poniosły klęskę,
i zmuszony został do schronienia się w Polsce, gdzie od grudnia
1919 r. negocjował z rządem RP kwestie sojuszu i organizacji
armii. Sojusz (znany jako „pakt Piłsudski-Petlura”) zawarto
21 kwietnia 1920 r. Na jego mocy Polska uznała niepodległą
Ukrainę za cenę rezygnacji Ukraińców z Galicji Wschodniej
i części Wołynia. Cztery dni później ruszyła wspólna ofensywa –„Wyprawa Kijowska”, w rezultacie której Wojsko Polskie
i Armia URL opanowały obszerne połacie centralnych guberni
ukraińskich razem z Kijowem (8 maja). Niestety Ukraińcom
zabrakło czasu do zbudowania silnej armii. Dowodzone przez
Petlurę oddziały walczyły ramię w ramię z Wojskiem Polskim do
końca wojny polsko-sowieckiej, a następnie zostały internowane
w obozach jenieckich w Polsce.
Po zakończeniu walk zbrojnych Symon Petlura pozostawał
w Polsce, dalej będąc na czele rządu ukraińskiego na uchodźctwie, kwaterującego w Tarnowie. Zmuszony był jednak do
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ukrywania się przed Sowietami (m.in. w Warszawie i majątku
Koźmin pod Grójcem). Niestety, nacisk ZSRS był na tyle duży,
że Polacy zmuszeni zostali do jego wydalenia poza granice kraju
w grudniu 1923 r. Petlura przejechał wówczas do Paryża, skąd
dalej prowadził działania zmierzające do wywalczenia niepodległości Ukrainie. Niestety, nie było mu to dane – 26 maja 1926 r.
został zamordowany przez żydowskiego zamachowca, Samuela
Schwartzbarda. Oficjalnym powodem były pogromy urządzane przez oddziały petlurowskie na Ukrainie w 1919 r., jednak
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prawdopodobnie było to dziełem wywiadu ZSRS, który obawiał
się odnowienia sojuszu polsko-ukraińskiego po przejęciu władzy
w Polsce przez Józefa Piłsudskiego.
Po śmierci, postać Symona Petlury stała się legendą dla walczących o wyzwolenie Ukrainy spod sowieckiego jarzma. Jednak
dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 r.
jego osoba powoli przebija się do pamięci historycznej narodu,
i mimo upłynięcia 30 lat nadal nie zajmuje w ukraińskim panteonie bohaterów należnego mu miejsca.
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Z kim najchętniej
tańczyła Loda Halama?
Wszyscy wiemy, że do tanga trzeba dwojga, dlatego pomimo iż Loda Halama była niezwykle utalentowaną tancerką, wciąż potrzebowała partnera, który by jej dorównał. W końcu po długich poszukiwaniach znalazła kandydata, u którego boku wystąpiła w rewii Tysiąc pięknych dziewcząt. Partner
Lody uzyskał od warszawskiej publiczności tytuł „najlepszego tancerza tanga”, co wymagało od niego
wiele wysiłku i ćwiczeń. Mimo to nie pozostał obojętny, gdy ojczyzna potrzebowała jego pomocy, za
co został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kinga
Pregler

T

ajemniczym partnerem Lody Halamy był oczywiście jeden
z najpopularniejszych polskich aktorów — Tadeusz Olsza.
Pomimo, iż zyskał sławę przede wszystkim dzięki swoim
rolom filmowym, jego talent taneczny oraz zdolności wokalne
budzą podziw do dziś.
Tadeusz Olsza przyszedł na świat w 1895 roku w rodzinie
Blombergów. Urodził się w dość licznej jak na dzisiejsze czasy
rodzinie, ponieważ posiadał piątkę rodzeństwa. Oprócz czterech
sióstr miał także starszego brata — Michała. Tadeusz poszedł
w jego ślady, wybierając karierę aktora. Starszy brat nie odniósł
jednak znaczących sukcesów. Był obsadzany głównie w rolach
epizodycznych, pomimo iż na początku otrzymywał główne role.
Tadeusz od najmłodszych lat wyróżniał się niezwykłym talentem w wielu dziedzinach. Potrafił nie tylko tańczyć z niezwykła
gracją, ale także pięknie śpiewać. Jego talent wokalny został dostrzeżony w roku 1915, gdy został zatrudniony jako nauczyciel
śpiewu w Konserwatorium Warszawskim. Na to, by jego zdolności aktorskie ujrzały światło dzienne, czekał natomiast aż do 1918,
gdy zadebiutował na ekranie epizodami w filmach niemieckich:
Mater Dolorosa i Jugendliebe.
W 1921 roku Tadeusz Olsza zdał eksternistyczny egzamin
aktorski w Związku Artystów Scen Polskich, co otworzyło mu
drzwi do współpracy z Polskim Radiem oraz Telewizją, gdzie
można było oglądać jego występy w Kabarecie Starszych Panów.
Aktor nie tylko występował w rewiach, ale reżyserował również
liczne programy. Jego występy były bardzo pozytywnie odbierane
przez publiczność, przede wszystkim jednak przez krytyków. Jego
gra aktorska w rewii zatytułowanej Zawiążmy supełek wzbudziła szczery podziw K. Beylina, który zachwalał aktora w swojej

recenzji: „budzi huragany śmiechu i oklasków w pysznych, naprawdę dowcipnych monologach”.
Tadeusz Olsza dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy uzyskał uznanie publiczności i został okrzyknięty jednym z najpopularniejszych aktorów kabaretowych i rewiowych Warszawy.
Niestety, nie cieszył się długo popularnością; jego dobra passa
została przerwana, gdy został niespodziewanie aresztowany przez
Niemców za działalność niepodległościową i osadzony w obozie
w Lubaniu. Jego postawa została doceniona i w 1959 roku Uchwałą
Rady Państwa został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. Nie było to jednak jedyne wyróżnienie, które otrzymał; 1966 roku Komitet FJN nadał aktorowi
Odznakę Tysiąclecia za działalność społeczną w obchodach
Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Pomimo, iż Tadeusz Olsza walczył dzielnie w obronie ojczyzny,
jego marzenia o wolności i potędze nie spełniły się, ponieważ
Polska wpadła w zachłanne ręce komunistów. Rozczarowany klimatem politycznym i zniechęcony coraz liczniejszymi ograniczeniami artystycznymi, w roku 1972 zdecydował się wyemigrować
do Wielkiej Brytanii. Na emigracji znalazł miłość swojego życia
i wkrótce poślubił Priscillę Macgregor Brown. Na wyspach brytyjskich mieszkał aż do śmierci i nigdy więcej nie ujrzał ojczyzny,
w której obronie tak dzielnie walczył.
Bibliografia:
http://www.tadeuszolsza.com/
http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/15923/tadeusz-olsza
https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=21659
https://www.filmweb.pl/person/Tadeusz+Olsza-64197
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Around the World
during the time of Lent
“Even now,” declares the Lord, “return to me with all your heart, with fasting and weeping
and mourning.”—Joel 2:12
Lent is a time of prayer, fasting, and charity. What does this season look like across nations
and continents? Read on to find out!

The Upper
Room

As we Catholics know, Lent is a time during which the Mother
Church presents us with the opportunity to look deeper into
ourselves and check whether we’re responding to the demands
of the Gospel. The central message of Christ when he started
his public ministry was: “Repent and believe in the Gospel.” In
Kenya, this period begins with Ash Wednesday like in every
Catholic Church around the world. It is unique in the fact that
on this day the churches are full as people flock there to receive
the ashes on their foreheads. For me, Ash Wednesday has always
been an exciting experience because I can discover new people
that profess the Catholic faith whom I didn’t know before. From
then on till Good Friday, the faithful meet every Friday evening
at their parish church for the Way of the Cross. We also have
a tradition where families are given a small Lent box and where
you put in any sacrifice you make during Lent (mostly monetary
ones). These are returned to the church during Easter for onward
distribution to the needy.
— Wilson, Kenya

Lent is not very different in my church than most. We usually
have weekly special services for the topics of fasting from different
things in life. Small meals of soup are usually served during these
Lent services with different vows of fasting: from food, entertainment, isolation. It all depends on what you see as something
you think must be denied during this time. We also have volunteer events happening that are connected to hunger or the less
fortunate.
— Nick, USA

In Colombia we don’t celebrate Shrove Tuesday but we do have
Ash Wednesday which marks the beginning of Lent. We prepare
for the Passion of Christ offering a little sacrifice on Fridays, e.g.
not eating meat, giving up sweets. But it’s really up to the individual to decide. The point is to meditate on Christ’s Passion. In
the group I belonged to in my home country, we would meditate
on Luisa Piccaretta’s “Hours of the Passion of Jesus Christ”. This
booklet provides reflections on the last 24 hours of Jesus’s life and
his physical and spiritual suffering.
— Perly, Colombia
Lent begins on Ash Wednesday and ends on Holy Saturday, the
eve of Easter. The Catholic Church in France asks the faithful to
fast at least on Ash Wednesday and Good Friday. Ash Wednesday
is preceded by the Mardi Gras Carnival, which means “to remove
the meat” (carnelevamen in Late Latin). Lent is a time of fasting
and past generations took this particular aspect very seriously.
Even eggs were prohibited. But eggs go bad after twenty days (half
of the forty). In order not to lose this precious commodity, people
used it to make pancakes, bugnes and for other festive culinary
traditions. Also called the feast of laundresses, Mi-Carême (MidLent) is attributed to the custom established in some small towns,
among young people, of giving a ball on Shrove Tuesday to young
girls from the country; these in turn gave a feast on the third
Thursday of Lent. To this was added, especially in Paris, the habit
among laundresses at that time of calling themselves a queen, of
dressing up and giving a ball in their boat. This custom, a probable
memory of the ancient kings of trades, spread from Paris to the
suburbs and far beyond. In many cities, Mi-Carême remains the
feast of young girls.
— Michel, France
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Crossword

Down

1. flat cakes, often thin and round, prepared from a starch-based batter that may contain eggs, milk
and butter and cooked on a hot surface such as a frying pan, often frying with oil or butter
2. the act of intentionally abstaining from food or a regularly enjoyed good gift from God to focus on
a period of spiritual growth or deepening our relationship with God
4. this year on April 4th
6. the powdery residue left after the burning of a substance
7. the quality of being religious or reverent

Across

3. the action of giving up (something valued) for the sake of other considerations
5. a season or festival of merrymaking before Lent
8. the state of undergoing pain, distress, or hardship
9. a promise or oath
10. refuse to give (something requested or desired) to someone

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących wydarzeń i wyjazdów naszego duszpasterstwa:
na stronie internetowej www.da-krakow.pl
oraz na fanpage’u www.facebook.com/swanna.kr
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