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Spis treści

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kwietniowe wydanie „Ignisa” skupione wokół tematyki
sprawiedliwości. Człowiek sprawiedliwy wyróżnia się stałą uczciwością swoich
myśli i prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego. W Księdze
Kapłańskiej czytamy: „nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie
będziesz miał względów dla bogatego”. Sprawiedliwość wprowadza w nasze
życie ład i pokój, siedzibą tej cnoty jest wola, a jej zadaniem – regulowanie
naszych obowiązków wobec bliźnich.
Człowiek sprawiedliwy szanuje dobre imię każdego człowieka, obowiązany
jest naprawiać obmowy i oszczerstwa, a Bogu oddawać swoje życie, cześć
i uwielbienie.
W numerze przeczytacie wielkanocne rozważanie naszego duszpasterza, relację
z przebiegu Triduum w Kolegiacie św. Anny oraz poznacie świąteczne zwyczaje z innych krajów. Będziecie mogli udać się w wirtualny spacer po Lwowie,
a także spojrzeć na cnotę sprawiedliwości, idąc Mrówczym tropem.
Życzymy owocnej lektury!
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Z rozważań duszpasterza

Zobaczyć niewidzialne
Ks. Krzysztof
Porosło

W

dniu Zmartwychwstania naszego Pana czytamy
w liturgii fragment Ewangelii św. Jana (20,1–18)
mówiący o przybyciu o świcie Marii Magdaleny do
pustego grobu Jezusa. Biegnie ona do Piotra i Jana, aby powiedzieć im, że grób jest pusty, że ktoś zabrał ciało Pana i nie wiadomo, gdzie jest położone. Wtedy dwaj uczniowie rozpoczynają swój bieg do grobu. Przypatrzmy się im i ich reakcjom wobec
prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa.
Pierwszy do grobu dobiega Jan; zagląda do wnętrza i widzi
leżące chusty, ale grób jest pusty. Sam nie wchodzi jednak do
środka, tylko czeka na Piotra. Kiedy dobiega Piotr, wchodzi do
środka i także widzi leżące płótna. Dopiero wtedy Jan decyduje się wejść. Ewangelista znów zaznacza, że wszedł tam drugi
uczeń, ujrzał i uwierzył. Aż trzy razy jest powiedziane w tej
Ewangelii, że uczniowie coś zobaczyli w grobie. Co ciekawe, za
każdym razem autor używa innego słowa dla powiedzenia, że
coś zobaczyli. To nie jest takie samo patrzenie. Z tego, jak patrzyli, będzie można wywnioskować, co się w nich dokonało,
jak przeżyli tę prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa.
Piotr patrzy na pusty grób na sposób theoreo, bo takiego
słowa używa tu autor natchniony. Słowo to kojarzy się nam
z polskim terminem „teoria”. Taki sposób patrzenia teoretyzuje, racjonalizuje, próbuje znaleźć wyjaśnienie. Patrzący
w ten sposób próbuje złożyć wszystko w jedną całość i zrozumieć wszystko w kontekście, w jakim się to dzieje. Piotr
wszedł do grobu i zaczął analizować sytuację. Próbował poukładać wszystkie dane tak, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Próbował wykorzystać całą swoją wiedzę, ale ta okazała się
niewystarczająca dla zrozumienia i ogarnięcia rzeczywistości
zmartwychwstania.
Jan patrzy zupełnie inaczej. Na wyrażenie tego autor użył
dwóch słów: wpierw blepei, a potem eiden. Patrzenie blepei porywa człowieka tak, że zostaje on ogarnięty przez to, co zobaczył. Nic innego nie ma już wtedy znaczenia. Liczy się tylko to,
co teraz widzę. Kiedy św. Jan popatrzył na pusty grób, już nic
innego się nie liczyło. Został całkowicie ogarnięty tą rzeczywistością. Kiedy jednak spojrzał drugi raz, wtedy popatrzył na
sposób wyrażony przez słowo eiden. Autor natchniony dodaje,
że kiedy popatrzył w ten sposób, natychmiast uwierzył w zmartwychwstanie. To patrzenie natychmiast potrafi zrozumieć
istotę sprawy, nie potrzebuje żadnych wywodów, dochodzeń,

wniosków ani badań. Jedno spojrzenie wystarcza, aby dotrzeć
do istoty rzeczy – od razu wiem, o co chodzi. To spojrzenie
jest pełne przeżycia i emocji. Wnikam w sam środek tej rzeczywistości i równocześnie pozwalam się tej rzeczywistości
porwać. Dlatego właśnie jest napisane, że kiedy Jan popatrzył,
to uwierzył.
Święty Piotr potrzebował jeszcze trochę czasu. Musiał sobie
wszystko poukładać, żeby zrozumieć, co się stało. Piotr musiał
zrozumieć, chciał mieć wszystko poukładane, dlatego potrzebował jeszcze drugiego spotkania z Jezusem, tego nad Jeziorem
Galilejskim, kiedy Jezus mu wybaczy jego zaparcie, a Piotr
trzykrotnie wyzna Jezusowi miłość. Zanim jednak odbyła się
ta rozmowa, rzeczywistość pustego grobu przerosła go, choć –
jak wiemy z wcześniejszej medytacji – jego serce było już głęboko poruszone.
Jan nie ma takiego problemu. Podchodzi do pustego grobu
i od razu poznaje sens ostatnich wydarzeń. Dzieje się tak dlatego, że miłość od razu przechodzi do meritum. On po prostu
wie, że Jezus zmartwychwstał. Nie potrzebuje dowodów, niczego nie musi sobie układać. Zobaczył pusty grób i już wie,
że Jezus zmartwychwstał. Jest przekonany, że Jezus żyje i ma
świadomość, że tego nie da się zrozumieć teoretycznie, że rzeczywistość zmartwychwstania zupełnie wymyka się naszej
racjonalizacji i wszelkim pojęciom. Bo to naprawdę rzecz niebywała. Zmartwychwstanie to wydarzenie, które nie mieści się
w głowie. Nie ma żadnych ludzkich kategorii, w których dałoby
się je wyrazić. Nie ma innego wydarzenia, z którym można by
je porównać. Jezus nie został wskrzeszony tak jak Łazarz czy
młodzieniec z Nain, choć już wskrzeszenie jest czymś niebywałym. Oni zostali wskrzeszeni, ale znów umierali. Tymczasem
Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że ma zupełnie nową jakość
życia, które jest wieczne. To życie wymyka się prawom fizyki
i biologii. Te kategorie są niewystarczające do opisania jego
istnienia. Jezus ma w sobie tyle życia, że to życie się z Niego
wylewa; ma je w obfitości. Tego życia już nigdy nie braknie.
Znać kogoś takiego po imieniu, dotknąć go – to naprawdę coś
nadzwyczajnego. Aby to pojąć, nie wystarczy nawet najtęższy
umysł. Tu potrzeba zupełnie innej logiki, właśnie logiki miłości, która jako jedyna potrafi uchwycić istotę rzeczy. Tylko
dzięki niej człowiek potrafi tak popatrzeć, że od razu wie, o co
chodzi, że od razu wierzy w Zmartwychwstanie.
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Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez
Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich,
którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,
a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie
Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał
przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni
cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie
Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego,
który wierzy w Jezusa.
Rz 3, 21-26

Agnieszka
Szczurek

W

raz z pojawieniem się Chrystusa zaczął się radykalny zwrot. Nowe dzieje. Wyrażenie „sprawiedliwość Boża” nie pochodzi od Pawła. Posługiwał się
nim już psalmista (Ps 143,1–2): Usłysz, o Panie, moją modlitwę, przyjm moje błaganie w wierności swojej, wysłuchaj mnie
w swej sprawiedliwości. Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo
nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Jest to dość zaskakujące, że psalmista przeciwstawia sąd
Boży sprawiedliwości Bożej. Czy nie jesteśmy przyzwyczajeni do utożsamiania tych dwóch pojęć? A tu niespodzianka.
Psalmista wie, że sąd nie byłby dla niego łaskawy. W cytowanym psalmie sprawiedliwość Boża jest natomiast paralelna do
wierności Boga. Jest ona zdolna wyzwolić człowieka z udręki:
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień.
Sprawiedliwość Boża to działanie, w którym Bóg objawia się
nie jako ten, kto gani niegodziwość, kto grozi nam palcem, mówiąc, że jak się nie poprawimy, to spotka nas kara. Nie. On objawia się jako sprawiedliwy, to znaczy jako ten, kto odbudowuje
swój lud, uwalnia go z niewoli grzechu i ponownie jednoczy go
z Sobą. Jest to zatem działanie, przez które Bóg usprawiedliwia.
Tylko sprawiedliwość Boża może wybawić człowieka z desperacji. Wybawić, a nie sprawić, że w nią popadnie.
Sprawiedliwość Boża działa przez wiarę w Jezusa
Chrystusa. A czym jest wiara u św. Pawła? Jest pełnym ufności przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawił
w Jezusie Chrystusie. Piękną relacją. Przyjaźnią aż do pełnego
zjednoczenia.
Wyrażenie wszyscy zgrzeszyli podkreśla osobiste grzechy
ludzi, a nie grzech pierworodny. Skutkiem grzechu jest pozbawienie chwały Bożej, czyli obecności Boga. Wszyscy jednak są
usprawiedliwieni za darmo (gr. dorean – „darmo”, „jako podarunek” pochodzi od dorea – „prezent”, „dar”). Chyba nikt

nie zaprzeczy temu, że nasz Pan jest mistrzem w dawaniu prezentów. :) Usprawiedliwienie nie jest więc należnością, lecz łaską. Dokonuje się przez odkupienie (gr. apolytrosis), które jest
w Jezusie Chrystusie. Termin ten należałoby oddać bardziej
precyzyjnie jako „wyzwolenie”, ponieważ w Septuagincie, czyli greckim tłumaczeniu Biblii, oraz w apokryfach czasownik
lytroomai, związany etymologicznie z apolytrosis, jest tłumaczeniem hebrajskiego gaal – „wybawić” oraz pada – „uwolnić”, „wyzwolić”. Czasowniki te opisują wyzwolenie z Egiptu
(por. Wj 6,6; Pwt 7,8) oraz powrót z wygnania babilońskiego
(por. Iz 35,10; 43,14). Interwencja Pana w tych dwóch wydarzeniach przyjmuje wartość symbolu. Jest zapowiedzią przyszłego, definitywnego wyzwolenia w czasie mesjańskim. Termin
apolytrosis – „uwolnienie”, „wyzwolenie” – objawia, że teraz
wypełniło się to, co zapowiadał Stary Testament. Chrystus stał
się narzędziem ekspiacyjnym. Jest to darmowa interwencja
Boga i Chrystusa, która niszczy grzechy człowieka. Jej skutkiem jest ścisłe zjednoczenie z naszym Panem.
Paweł rozróżnia czas przed Chrystusem i obecny, mesjański. Sprawiedliwość Bożą w epoce przed Chr. charakteryzuje
termin paresis, który występuje tylko raz w całej Biblii. W grece pozabiblijnej paresis oznacza odpuszczenie win, darowanie
długów, tolerancję, pozostawienie bez kary. Jest spokrewniony
z terminem afesis, który oznacza odpuszczenie grzechów dzięki krwi Chrystusa (por. Ef 1,7).
Paresis wskazuje na pełną łaskawość Boga. Przed Chrystusem
Bóg przebaczał grzechy ze względu na krew Chrystusa, która
miała być wylana. Nie dokonywał jednak ontologicznej odnowy
człowieka. Nie przemieniał jego istoty tak fundamentalnie. Ta
odnowa charakteryzuje obecny czas, ten kairos, w którym trwamy, i dowodzi, że Bóg jest sprawiedliwy, czyli miłosierny, przebaczający i usprawiedliwia dzięki wierze w Jezusa.
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Było, (nie) minęło...

Siła (nie)przypadkowych
spotkań

Paulina
Małota

P

atrząc z perspektywy czasu, właśnie tak wspominam
swoje pierwsze chwile w Duszpasterstwie Akademickim
św. Anny. Okres poprzedzający moje dołączenie do wspólnoty był zbiorem różnych chwil, spotkań, rozmów, pozornie
przypominających chaos towarzyszący nieustannemu poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. Był to rok 2016, Światowe
Dni Młodzieży. Jako dziennikarka, działająca w komitecie organizacyjnym, poznałam mnóstwo ludzi. Mogłam przełamywać swoje zawodowe bariery i rozwijać się. Nie dawało mi to
jednak poczucia pełni szczęścia. Brakowało elementu przynależności do grupy, która stałaby się dla mnie drugim domem.
W końcu najbardziej samotnie można czuć się właśnie w tłumie.
W tamtym czasie termin „duszpasterstwo” i idea tworzenia
wspólnot akademickich nie były mi znane. Na mojej drodze stawały jednak osoby, które krok po kroku odkrywały przede mną
nieznany dotąd mi świat. Tak znalazłam się na kolacji rozpoczynającej działalność Duszpasterstwa w roku akademickim 2016/2017.
Nie znając nikogo, nieśmiało stanęłam na samym końcu sali.
Przez cały wieczór nie ruszyłam się z mojej bezpiecznej przestrzeni ani na krok. Nie byłam jednak sama. Kolejni członkowie
wspólnoty przedstawiali się, opowiadali o życiu Duszpasterstwa
i wspólnych aktywnościach.
Ten wieczór z pewnością stałby się jedną z wielu przypadkowych chwil, gdyby nie podszedł do mnie Piotrek Siwiec – ówczesny lider Grupy Medialnej. Z entuzjazmem zaprezentował
szereg ciekawych inicjatyw, planowanych na najbliższy semestr.
Poczułam, że to miejsce dla mnie. Tak zaczęła się jedna z piękniejszych, jak dotąd, podróży mojego życia. W grupie medialnej panowała przyjazna atmosfera. Rozwijaliśmy swoje umiejętności

medialne, realizując w każdym miesiącu „TV Annę” i dobrze się
przy tym bawiąc! Lubię wracać do tych chwil, oglądając sobie archiwalne odcinki duszpasterskich wiadomości, które wciąż mam
zapisane w szczególnym miejscu na moim komputerze.
Największy skarb, jaki wyniosłam ze wspólnoty, to grono
przyjaciół, którzy pojawili się w moim życiu niespodziewanie.
Stanęli na mojej drodze i postanowili iść ze mną dalej, pomimo
licznych rozdroży pojawiających się w czasie wędrówki. Niez
miennie towarzyszymy sobie zarówno w chwilach radosnych,
jak i tych mniej radosnych. Planujemy wspólne wyjazdy, dbamy
o tę relację, mieszkając obecnie w kilku różnych miastach.
U św. Anny spędziłam cztery lata studiów. Dziś, choć nie
jestem już członkiem Duszpasterstwa, lubię tam wracać.
Korzystam z każdej okazji, by zajrzeć do Kany, w której zawsze
czuję się jak w domu. Poznaję nowych członków, opowiadam
o swoich doświadczeniach we wspólnocie, a także o życiu po
studiach. Zawsze są to dla mnie niezwykle inspirujące spotkania. Dawniej, planując spotkania na Rynku Głównym, umawiałam się przy pomniku Mickiewicza, dziś proponuję Kolegiatę
św. Anny. Często łapię się na tym mechanicznym działaniu.
Utwierdza mnie to jednak w przekonaniu, że Duszpasterstwo
zawsze będzie dla mnie drugim domem, do którego zawsze wraca się z radością i ogromną wdzięcznością, że wciąż istnieje to
nasze miejsce na ziemi. Czuję się szczęśliwa, kiedy mogę rozpoczynać spotkanie z drugim człowiekiem, poprzedzając je krótką wizytą w Kolegiacie, Kanie, a także wymieniając kilka słów
z dawno niewidzianą koleżanką. Nie byłoby dziś tego artykułu,
gdybym pięć lat temu nie stała się częścią (nie)przypadkowych
zdarzeń, które odmieniły moje życie chyba już na zawsze.
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Niełatwe dobrego
początki

Joanna
Kret

O

duszpasterstwie św. Anny słyszałam bardzo wiele, nawet
jeszcze zanim przyjechałam do Krakowa na studia: od
starszego brata, który był już w nim zadomowiony, ale
przede wszystkim od rodziców i ich znajomych, którzy właśnie
przy św. Annie poznali się w latach 80. I chociaż miałam wiele wątpliwości co do wyboru kierunku studiów, a później czy
poradzę sobie na budownictwie, to przez cały czas byłam pewna jednego – z początkiem studiów ruszam do duszpasterstwa
św. Anny!
I oto nadszedł długo wyczekiwany moment pierwszej akademickiej wieczornej mszy świętej, a następnie kolacji po niej…
i sporego rozczarowania. Bo zamiast kameralnego spotkania zobaczyłam tłum ludzi pochłoniętych rozmową, a obok kilka osób
wyglądających na podobnie zagubionych jak ja. Później usłyszałam krótkie „chodź do nas, do św. Pawła” i tak się to wszystko
powoli zaczęło.
Moje pierwsze blisko dwa lata duszpasterstwa zamykały
się w spotkaniach komórki św. Pawła i mszach akademickich.
Czułam, że kolacje nie są dla mnie, nie znałam zbyt wielu
osób, a te, z którymi mogłabym porozmawiać, zawsze były
oblegane przez wianuszek znajomych i przyjaciół. I wtedy, gdy
powoli zaczynałam myśleć, że to wymarzone duszpasterstwo
jednak nie jest dla mnie i może trzeba poszukać czegoś innego,
z ust koleżanki brata padło krótkie „może wpadnij do nas do
scholi, bywa śmiesznie”. A jak już wpadłam na jedną próbę,
to przepadłam!

Potem poszło już z górki – pierwszy wyjazd wakacyjny (przepiękne Giżycko!), warsztaty scholi, Dni Wspólnoty i wyjazdy
sylwestrowe… Wydarzeń było tak wiele, że czasem brakowało
czasu na sen, życie czy studiowanie – a jednak zawsze wszystko
udawało się zdać w terminie. Im mocniej interesowałam się życiem „ogólnoduszpasterskim”, im więcej było prób, wyjazdów czy
kolacji, tym chętniej wracałam do kameralnych spotkań niedużej
komórki św. Pawła. Ku mojemu sporemu zdziwieniu, w pewnym
momencie nawet zostałam jej liderką.
Tak jak niełatwo było mi naprawdę mocno „wejść” w duszpasterstwo, tak samo ciężko było później z niego odejść. Dlatego
starałam się dany mi czas wykorzystać do maksimum, zostać
tak długo, jak tylko można – a przez ostatni rok (poświęcony
na dokończenie drugich studiów i szukanie pracy w zawodzie)
nauczyć się mądrego odchodzenia i utrzymywania nawiązanych
w duszpasterstwie relacji poza nim.
Po latach od mojej pierwszej akademickiej niedzielnej mszy
świętej mogę ze spokojem stwierdzić, że chociaż czas spędzony
w duszpasterstwie nie był idealny, to był na pewno dobry. I nie
chodzi tu tylko o wysłuchanie wielu mądrych kazań czy konferencji, ale przede wszystkim o naukę tworzenia relacji, ugryzienia
się w język czy przełamania nieśmiałości i podejścia ze szczerym
uśmiechem do nieznajomej osoby. A także o naukę bycia otwartym na osoby, które mówią „chodź do nas”. I nieważne, czy chodzi
o komórkę, scholę, wyjazd na Mazury, nocne rodaków rozmowy
czy jutrznie o nieludzkiej szóstej trzydzieści.

8

iv 2021 • ignis

Spojrzenia

Radość posługi, piękno
liturgii i… mięso,
czyli nasza Pascha 2021

Paulina
Kostyk

T

riduum Paschalne to czas, w którym co roku tłumnie
przybywamy do kościołów parafialnych, by celebrować
największe tajemnice naszego zbawienia. To również powroty w rodzinne strony, porządki i spotkania z bliskimi. Jednak
w tym roku studenci naszego DA po raz pierwszy mieli okazję
przeżywać te najważniejsze dni Roku Liturgicznego w krakowskiej Kolegiacie a nie – jak zwykle – w rodzinnych parafiach.
Co ciekawe, nie zmusiła ich do tego trwająca wciąż pandemia,
a… chęć służby podczas liturgii i możliwość wspólnego świętowania.
Każdego dnia Triduum Paschalnego (w tym roku odprawianego podwójnie!) studenci posługiwali na wszystkie możliwe sposoby. Z dumą (widoczną szczególnie u żeńskiej części DA) obserwowano posługę ASLO. O śpiew podczas liturgii zadbała nasza
schola pod opieką dyrygentów: Karoliny Świstak, Elżbiety Koc
i Mateusza Łongiewki. Warto też wspomnieć, że studencka brać
do swojej służby przygotowywała się poprzez liczne próby już wiele
tygodni wcześniej. Niektórzy z członków scholi śpiewali również
na tzw. Ciemnych Jutrzniach, odbywających się wczesnym rankiem przy Najświętszym Sakramencie umieszczonym najpierw
w Ciemnicy, a następnie przy Grobie Pańskim. Nie zabrakło też
osób czytających komentarze, dzięki czemu wierni przebywający podczas liturgii i uczestniczący za pośrednictwem Internetu
mogli jeszcze głębiej wniknąć w sens obecnych znaków i symboli.
Nieocenioną pomocą w przeżywaniu tego czasu jako rekolekcji

okazały się katechezy naszego duszpasterza głoszone każdego dnia
przed rozpoczęciem liturgii. W Wielki Piątek zapoczątkowana została nowa tradycja: grobbing, czyli nawiedzanie i krótka adoracja
Najświętszego Sakramentu w Grobach Pańskich krakowskich kościołów. Oprócz Kolegiaty św. Anny studenci odwiedzili Bazylikę
Mariacką, Bazylikę pw. św. Trójcy (oo. Dominkanów), Klasztor
Braci Mniejszych Kapucynów oraz Kościół pw. Przemienienia
Pańskiego (oo. Pijarów).
Czas Triduum Paschalnego był wyjątkowym przeżyciem duchowym, ale – jak na studentów przystało – nie zabrakło okazji do
ucztowania. W piątek oktawy wielkanocnej odbyła się PaschaDA
czyli spotkanie członków duszpasterstwa w celu wspólnego radowania się ze zmartwychwstania Chrystusa. Dodatkową radość wniósł
fakt, że tego dnia można było spożywać mięso, co nie uszło uwadze
jak zawsze głodnych studentów. Nie obyło się także bez pieśni wielkanocnych, których pięknej harmonii nie zakłóciła nawet zdalna
forma spotkania.
Odkąd Chrystus zmartwychwstał, żaden optymizm w Kościele
nie jest przesadzony. Tak mawiał ks. Józef Tischner i poświadczają to
studenci Centralnego Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w
Krakowie, po wspólnym przeżywaniu najważniejszego okresu liturgicznego w życiu każdego chrześcijanina – Triduum Paschalnego.
Optymizm ten widoczny jest w ich działaniu jako wspólnoty
i, miejmy nadzieję, przeniesie się także na czynności naukowe oraz
utrzyma do końca semestru ;)

Savoir vivre
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Bycie w kontrze
do otoczenia
Na ostatnim kolegium redakcji, dyskutując na temat sprawiedliwości, dotarliśmy do kwestii posłuszeństwa. Co istotne, ta część rozmowy trwała relatywnie długo. Okazało się, że nasze przemyślenia
były dość zbieżne; wskazywaliśmy na to, że posłuszeństwo jest czymś, czego w dzisiejszych czasach
brakuje. I właśnie na tym braku chciałbym się najpierw skupić.

Dominik W.
Feliks

U

waża się, że posłusznym jest się wtedy, gdy wypełnia
się plany osób prawowicie pełniących rolę przełożonych. Gdy matka lub ojciec w danym momencie prosi
dziecko o odrobienie zadania domowego, to siadając do biurka,
wypełnia ono wolę opiekuna. Innym razem rodzice mogą nakazać swojej pociesze przestanie hałasowania, a ona, powstrzymując się od poprzednich aktywności, realizuje to, co jej polecono.
W swoich działaniach osoba posłuszna nie zawsze robi to, na co
ma ochotę.
Na antypodach posłuszeństwa wydaje się być postawa buntu.
Buntownikiem może być ktoś, kto ze względu na swój sprzeciw
wobec władzy przestaje wykonywać to, co nakazuje prawo stanowione. A czy wszyscy biorący udział w protestach z jakiegoś
powodu to buntownicy? Zdaje się, że za buntownika nie można np. uznać osoby, która po rozwiązaniu zgromadzenia przez
władze publiczne jest gotowa mimo wszystko wrócić do domu;
nawet wtedy, gdy otaczające ją grono znajomych zamierza nadal protestować.

W poprzednim tekście wspominałem dość ogólnie o prawdzie.
Tym razem jednak chciałbym wskazać, że w pewnych sytuacjach
dobrze się o nią upomnieć. Zdaje się, że nieraz aktem odwagi cywilnej jest już samo zadanie pytania o źródło informacji, gdy ktoś
o kimś wygłasza oszczerstwa. Kiedy przebywamy we własnym
gronie, może się zdarzyć sytuacja obmawiania konkurenta w jakiejś wspólnej sprawie, a nasza uwaga może nie być mile przyjęta.
Co więcej, np. będąc w gościach, możemy uczestniczyć w dyskusji
o danej osobie, a na drugi dzień ją spotykać i spojrzenie prezentowane przez wczorajsze gremium okaże się radykalnie inne od wersji najbardziej zainteresowanego. Co zrobić? Mając wolę wprowadzania w życie sprawiedliwości, będziemy chcieli oddać komuś to,
co mu się należy. Nawet nie zawiniwszy, możemy przyjąć obronę
dobrego imienia tej osoby za naszą troskę. Warto tutaj wspomnieć
słowa Benedykta XVI z Caritas in veritate, który stwierdził, że
„obrona prawdy, przedstawianie jej z pokorą i przekonaniem oraz
świadczenie o niej w życiu stanowią trudne i niezastąpione formy miłości”.
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Mrówczym tropem

Sprawiedliwość
Bartłomiej
Mrówczyński

M

uszę się przyznać, że wena – będąca zazwyczaj na podorędziu – ostatnio mnie opuściła. Stąd dla niektórych
może zauważalny brak mojego artykułu dotyczącego
cnoty roztropności. Niestety nie inaczej jest ze sprawiedliwością.
Muszę przyznać, że Kościół nasz, czyli właściwie Jezus Pan, ustanowił bardzo trudne wzorce do naśladowania, a już szczególnie
dla ludzi młodych, którzy właściwej postawy życiowej dopiero
się uczą.
Schemat moich rozważań w „Ignisie” zawsze jest ten sam – najpierw czytam Katechizm i to jest mój punkt wyjściowy. A ponieważ starożytni Rzymianie mawiali: repetito est mater studiorum
(powtarzanie matką nauki), przytoczę za Katechizmem Kościoła
Katolickiego, że sprawiedliwość polega na „oddawaniu Bogu i bliźniemu tego, co im się należy” (nr 1807). Dodatkowo dokument
ten odsyła nas do lektury Summy św. Tomasza z Akwinu. Jednym

słowem, problem jest bardziej złożony, niż nam się wydaje. Jak
sam sprawdziłem, Akwinata machnął w wyżej podanym dziele
trzystustronicowy rozdział na temat sprawiedliwości, a sam wiem –
będąc po kilku kursach z filozofii i historii prawa – że hordy utytułowanych prawników na przestrzeni dziejów łamały nie tylko pióra, ale
też kręgosłupy, próbując sformułować jej definicję. Dodatkowo marzec sam z siebie nie jest miesiącem podsuwającym pomysły do tego
tematu. Wspominamy bowiem w Polsce Żołnierzy Niezłomnych
(Wyklętych), którzy za walkę o wolną i demokratyczną ojczyznę
po II wojnie światowej skończyli, lekko mówiąc, marnie, następnie mordy na polskich elitach popełnione w Katyniu, Charkowie,
Miednoje i innych miastach Związku Sowieckiego, rzeź wołyńską
i nie możemy zapomnieć o kulminacji niesprawiedliwości, czyli
Wielkim Piątku – dniu męki i śmierci Chrystusa Pana, który jako
święto ruchome też może wypaść w marcu. Oczywiście, jak sami
rozumiemy, doprosić się o sprawiedliwość w tych przypadkach jest
ciężko z różnych względów, nie tylko politycznych. Oprócz tego,
jak zwykle w przedwiośniu, deszcz ze śniegiem, dojmująca szarzyzna, a ponadto pandemia i stan gospodarczego i kulturowego
wstrzymania nazywanego z obca „lokdałnem”. Sami więc, Drodzy
Czytelnicy, rozumiecie, że pisanie czegokolwiek na taki temat i w
takich okolicznościach to czyn niemal heroiczny.
Niestety, w historii trudno doszukać się sprawiedliwości, jednak myślę, że dla Polaków nie powinno to być odkryciem. Właści
wie każde wydarzenie, nawet to godne upamiętnienia, odbywało
się zazwyczaj w atmosferze wzajemnego krzywdzenia się ponad
miarę.
II wojna światowa zakończyła się klęską tylko jednego totalitaryzmu, drugi w tym czasie święcił triumfy, rozpoczynając proces
mordów na elitach i grabieży na ludności od Estonii po Albanię.
Dr Sławomir Dawidowski wydał ostatnio biografię gen. Francisco
Franco1, która zawiera m.in. opis wojny domowej w Hiszpanii.
Większość z nas, a przynajmniej ja, na temat historii tego kraju
ma pojęcie niewielkie. Podbój arabski, rekonkwista, Izabela i Ferdynand, kolonizacja Ameryki Południowej i w sumie tyle. Dlatego
byłem przerażony, gdy dowiedziałem się, jakiego bestialstwa dopuściły się obie strony konfliktu: narodowa i republikańska. Można
się przerzucać argumentami za i przeciw, ale jeden fakt zwraca
szczególną uwagę – naród hiszpański postanowił się wymordować.
1

S. Dawidowski, „Francisco Franco 1892–1977. Pragmatyczny autorytaryzm”, t. I i II, Warszawa 2020.
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W ludziach coś pękło. Trudno mówić tutaj o jakiejś sprawiedliwości. W wyżej podanej pozycji autor przytacza wspomnienia
żołnierzy hiszpańskich po stronie narodowej. „Nie ma w mojej
kompanii Hiszpana, którego siostra nie zostałaby zniesławiona,
ojciec zamordowany z brutalnością tak niesłychaną, że słowa tego
nie opiszą, lub brat zaszlachtowany, bo był księdzem czy nowicjuszem...”1 – tak wspominał konflikt Francis McCullagh, Irlandczyk
walczący w szeregach nacjonalistów. Z drugiej strony mamy słynne
znane z obrazu Picassa bombardowanie Guerniki, miasta lojalnego stronie republikańskiej, zakończone jego zupełną dewastacją
(chociaż dr Dawidowski rzuca nieco inne światło na to wydarze
nie). Co ma być w takiej sytuacji sprawiedliwością? Zabicie tego,
który zabił Twojego brata? To jest z pewnością zemsta, ale nie sprawiedliwość. A co, jeżeli wiesz, że jeśli ten zabójca teraz nie zginie,
to zabije także Ciebie i innych?... Wiem, że to, co teraz piszę, to jedynie tanie i efekciarskie filozofowanie, ale życzmy sobie i módlmy
się o to, aby wojna domowa nigdy nie postawiła nas przed takimi
dylematami. Sprawiedliwość jest zatem trudna do wymierzenia
i ocenienia, szczególnie przez człowieka – istotę niedoskonałą,
skłonną do emocjonalnego myślenia.
Dwa numery temu wspominałem o Ojcu Świętym Janie Pawle
II i jego „inflacji świętych”, która tak naprawdę była formą spłacania długów z przeszłości. To było sprawiedliwe. To wyniesienie
na ołtarze zabijanych na przestrzeni dziejów katolików było aktem sprawiedliwości. Krew tych ludzi wołała o pomstę do nieba i
doczekała się łaski, ale za cenę niechęci, narzekania o rzekomym
„rozdrapywaniu ran” i innych nieuprzejmości wobec naszego papieża. Widzimy tutaj inną zależność: sprawiedliwość nigdy nie
jest darmowa, a jest wyrzeczeniem się pewnego komfortu, czasem
tylko psychicznego, czasem także fizycznego.
Warto wspomnieć także historię św. Joanny d’Arc, francuskiej
chłopki z Lotaryngii, która natchniona głosami świętych ruszyła
boju za dynastię Walezjuszy i upadające Królestwo Francji. Okres
jej działalności, lata 1428–1431, wyznaczają ostatni etap wojny
stuletniej; wojny o to, czy Francja będzie częścią Anglii, czy jednak niepodległym państwem. Ta prosta kobieta dokonała czegoś
niezwykłego w realiach średniowiecznej Europy – stanęła na czele
wojsk i dodatkowo okazała się jednym z najlepszych dowódców,
mimo braku przeszkolenia wojskowego. Przyznam się, że jest to
święta, której charyzmat najbardziej mi imponuje, a także wskazuje, że Bóg lubi stawiać ludzi w sytuacjach wysoce niekomfortowych.
Kobieta w zbroi?! Na czele armii?! SKANDAL! A przynajmniej
skandal na tamte czasy i tamten krąg kulturowy. Przełamanie
angielskiej ofensywy wojskowej, czyli przerwanie oblężenia Orle
anu w 1429 roku, zapoczątkowało serię klęsk armii Londynu.
Rozwścieczeni Anglicy nie darowali osobie odpowiedzialnej za ich
porażki – biednej dziewczynie z Lotaryngii. Joanna dostała się do
niewoli Burgundczyków, ci zaś sprzedali ją Anglikom za znaczną
sumę pieniędzy. W 1430 rozpoczął się proces, w którym widać
było, że oskarżyciele, mówiąc delikatnie, nie kierowali się cnotą
sprawiedliwości. Odebrali Joannie prawo do obrony i adwokata,
odrzucili wszystkie jej zeznania i przysięgi jako wyznania wiedźmy,
a skład sędziowski co do jednego, na czele z biskupem Pierre’em
Cauchonem, był lojalny angielskiej koronie. Nie przedstawiono
nawet żadnego dowodu przeciwko przyszłej świętej. Na koniec
odmówiono przynależnego jej kanonicznie prawa apelacji do papieża. Sam ojciec święty Marcin V chciał interweniować, ale maszyna „sprawiedliwości dziejowej” chciała krwi Joanny i ją dostała.
Oczywiście wszystkie skargi na złe traktowanie i molestowanie
1

W.H. Carroll, „Ostatnia krucjata”, Wrocław 2007, s. 125.
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przez innych więźniów i strażników były ignorowane. Proces stalinowski anno Domini 1430. Joanna spłonęła na stosie w maju
1431 roku. Po egzekucji popioły jeszcze raz spalono, a resztki
wrzucono do Sekwany. Barbarzyństwo godne synodu trupiego,
kiedy to pohańbiono zwłoki papieża Formozusa. Oprawcy d’Arc
długo we Francji nie zabawili, najwidoczniej Bóg nie lubi takiego
postępowania. Po wojnie od 1455 do 1456 trwał proces apelacyjny
od wyroku. Grube tomy dotyczące tej sprawy zachowane są do dziś
w Watykanie. Sporządzono zeznania 113 świadków. Ostatecznie
uznano Joannę za męczennicę, a na biskupa Cauchona nałożono
w 1457 pośmiertną ekskomunikę. Na kanonizację i beatyfikację
bohaterka Francji musiała czekać aż do XX wieku. Oto jest obraz
sprawiedliwości. Tak jak prawda ostatecznie zawsze wychodzi na
jaw, tak samo Joanna doczekała się uniewinnienia. Widać zatem,
że sprawiedliwość jest także nieuchronna i prędzej czy później
dosięgnie każdego.
Coś jednak udało się skomponować. Z pewnością nie jest to obraz ani doskonały, ani zaspokajający Państwa ciekawość. Historia
Kościoła jest sprzęgnięta z historią Europy, a oddzielenie jednej
od drugiej zupełnie zaburzy perspektywę i skaże nas na życie w
niewiedzy. Z historią sprawiedliwości jest znacznie gorzej, a opowieść o św. Joannie to wyjątek, ale wielkiej wagi. Ostatecznie bowiem zapanowała sprawiedliwość, a Joannę uniewinniono ze
wszystkich fałszywych zarzutów. A to wszystko pod auspicjami
Kościoła. Wiara i rozum zatriumfują wtedy, kiedy człowiek spogląda ku wieczności, minimalizując, w miarę swych możliwości,
doczesność. Ludzkie czyny bowiem lepiej widać dopiero z perspektywy wieczności.
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Sport

Podsumowanie
sezonu zimowego
W styczniowym numerze opisałem, jak wygląda organizacja zawodów w różnych sportach
zimowych w sytuacji pandemicznej. Nadszedł czas, by podsumować sezon.

Bartosz
Księżyc

Narciarstwo klasyczne

Po Nowym Roku skoczkowie napotkali dwa zasadnicze problemy
rzutujące na sportową rywalizację w tym sezonie. 11 lutego podana została informacja, że norweskie zawody Raw Air mające się
odbyć między 12 a 21 marcem zostały odwołane z uwagi na panujące w kraju obostrzenia. Okazało się to katastrofą dla końcowej
fazy Pucharu Świata; zamiast czterech konkursów indywidualnych (w Oslo, Lillehammer, Trondheim oraz Vikersund) i dwóch
konkursów drużynowych pojawiła się dwutygodniowa przerwa,
po której zawodnicy polecieli jedynie na weekend kończący sezon
zimowy do Planicy, nie mogąc nawet próbować odrobić strat do
lidera, Norwega Halvora Egnera Graneruda. Nie milkną głosy,
że dałoby się tej organizacyjnej klapy uniknąć – od dłuższego
czasu prawie wszystkie zawody w różnych dyscyplinach mające
się odbyć w Norwegii były odwoływane, nawet w niektórych przypadkach reprezentacja tego kraju miała zakaz wylotu za granicę
i była karana walkowerem (m.in. w piłkarskiej Lidze Narodów).
Chińczycy i Japończycy zrezygnowali z organizacji zawodów
u siebie już w ubiegłym roku i udało się zorganizować zawody
w innych miejscach w zwolnione w ten sposób weekendy, ale trudno oczekiwać, że federacje będą finansowo i organizacyjnie przygotowane na przejęcie zawodów, dowiadując się o takiej potrzebie
miesiąc wcześniej.
Drugi problem dotyczył mistrzostw świata – bardzo cieszy
to, że Piotrowi Żyle udało się zdobyć złoty medal na normalnej
skoczni, a polskiej drużynie brąz na skoczni dużej, ale duży niedosyt pozostał po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa u Graneruda skutkujący jego nieobecnością na zawodach. Jeśli na najważniejszej imprezie roku w danej dyscyplinie

z przyczyn losowych brakuje zwycięzcy 12 z 22 zawodów Pucharu
Świata (nie licząc kończącej sezon Planicy), tracą one sporo na wartości.
Na mistrzostwach świata w biegach narciarskich Norwegowie
i Norweżki wygrali łącznie 9 z 12 konkurencji. Na co innego wskazywałyby wyniki Pucharu Świata, w którym na wiele dni przed
końcem rywalizacji przewagę gwarantującą Kryształową Kulę
osiągnął Rosjanin Alexander Bolshunov; na najważniejszej imprezie odegrał on jednak marginalną rolę w stosunku do oczekiwań.
Puchar Świata kobiet zdobyła Amerykanka Jessie Diggins, żadna
z Norweżek nie załapała się na podium – to pierwsza taka sytuacja
od sezonu 2008–09 (wówczas najlepsza była Justyna Kowalczyk).
W kombinacji norweskiej, łączącej poranną serię skoków narciarskich z popołudniowym biegiem na nartach (tych samych
zawodników), wśród mężczyzn medale podzielili między siebie
Norwegowie i Austriacy, a w rozgrywanej po raz pierwszy na imprezie rangi mistrzowskiej konkurencji żeńskiej Norweżki zajęły
wszystkie miejsca na podium, deklasując resztę stawki przede
wszystkim w części biegowej. Co ciekawe, Puchar Świata kobiet
w tej dyscyplinie składał się z … jednych zawodów. Zwyciężczynią
okazała się Tara Geraghty-Moats (USA). Zwycięzcą Pucharu
Świata mężczyzn został Norweg Jarl Magnus Riiber, ale ten wynik na co innego zwraca uwagę – jeśli ktoś się zastanawiał, czy
da się w tej dyscyplinie jednocześnie świetnie skakać i biegać, to
w tym sezonie żaden z trzech najlepszych skoczków nie załapał
się do najlepszej dziesiątki biegaczy i na odwrót. Klasyfikacja
daje do zrozumienia, że najlepsi kombinatorzy są bardzo dobrzy
w jednej ze składowych, a w drugiej po prostu starają się jak najmniej stracić.

Sport

ignis • iv 2021

13

Biatlon

Norwegowie zdominowali sezon także w biatlonie. W Pucharze
Świata przedstawiciele tej nacji wygrali 15 z 26 konkurencji
męskich i aż 17 z 26 konkurencji żeńskich; zliczając sztafety
męskie, żeńskie i mieszane, sięgnęli po zwycięstwo w jednej
trzeciej ze wszystkich konkurencji drużynowych. W lutowych
mistrzostwach świata w słoweńskiej Pokljuce na 12 konkurencji Norwegia zdobyła złoto w siedmiu, a tylko w jednej (sprint
mężczyzn na 10 kilometrów) zabrakło Norwega na podium –
wygraliby tym samym zmagania „Norwegia kontra reszta świata”.
Jeśli zaś mowa o najlepszym biatloniście sezonu, to do ostatniego
wyścigu trwała walka Johannesa Thingnesa Boego i Sturli Holma
Laegreida, zakończona ostatecznie zwycięstwem tego pierwszego –
jest to zarazem jego trzecie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z rzędu. U kobiet walka zakończyła się już
w przedostatni weekend sezonu w Novym Meście na Morawach
(Czechy), gdzie przewagę gwarantującą zdobycie Kryształowej
Kuli osiągnęła Tiril Eckhoff.
W krytycznym miejscu w historii znajduje się polski męski
dwubój zimowy. W Pucharze Świata Grzegorz Guzik i Andrzej
Nędza-Kubiniec zdobyli w sumie trzy punkty w klasyfikacji generalnej, w której zajęli odpowiednio 96. i 100. miejsce. W sztafetach przeciętny bieg regularnie uzupełniali słabym strzelaniem,
niezależnie, których dwóch spośród młodszych kolegów mieli
do pomocy (w sztafecie biegną „czwórki”). Ich celem w tych zawodach było raczej, by nie zostać zdublowanym (czyli wyprzedzonym przez przeciwnika o pełne okrążenie toru) – wówczas
zawodnik automatycznie schodzi z trasy, a drużyna kończy współzawodnictwo na zajmowanej w danym momencie pozycji. W biatlonie żeńskim sytuacja wyglądała nieco lepiej – Monika HojniszStaręga zajęła 33., a Kamila Żuk 65. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dzięki dobremu strzelaniu w składzie uzupełnionym
o Kingę Zbylut i Annę Mąkę panie zakończyły sztafetę w Pokljuce
na szóstym miejscu. Pozytywny akcent przyniosły mistrzostwa
świata juniorów młodszych w austriackim Obertilliach, skąd złoty
medal przywiozła męska drużyna w składzie Jan Guńka, Marcin
Zawół i Konrad Badacz; dodatkowo Zawół zajął 2. miejsce w biegu pościgowym, a Guńka – 3. miejsce w sprincie. Jest się komu
przyglądać w następnych sezonach.

Hokej na lodzie

Już 13 stycznia udało się doprowadzić do rozpoczęcia kolejnego
sezonu amerykańskiej Narodowej Ligi Hokeja na Lodzie (NHL).
Na dzień dzisiejszy wszystkie drużyny mają już rozegraną większość spotkań zaplanowanych w sezonie zasadniczym. W polskiej
i czeskiej lidze rozgrywki wkroczyły w fazę play-off – starć do
trzech lub czterech wygranych meczów, rozgrywanych systemem
pucharowym (przegrywający odpada) w celu wyłonienia mistrza
ligi. Na dzień 23 marca świeżą i bardzo optymistyczną informacją
dla osób związanych z Krakowem jest fakt, że Cracovia awansowała do finału tegorocznych mistrzostw Polski, ogrywając
w półfinale mistrza sezonu zasadniczego i zwycięzcy ostatnich
trzech sezonów ligowych – GKS Tychy. Na drodze do trzynastego
w historii tytułu Mistrza Polski stoi już tylko JKH GKS Jastrzębie
(w momencie oddania numeru do druku wynik rywalizacji powinien być już znany). We wspomnianej wyżej czeskiej Extralidze

Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata w skokach narciarskich 2020/2021.
Źródło: fis-ski.com.

niemal wszystkie starcia wygrywają faworyci, m.in. Sparta Praga
oraz Ocelari Trinec. Nie ukrywam, że zmagania tej drugiej drużyny śledzę z wyjątkową uwagą – reprezentuje najmniejsze miasto
spośród 14 mających swój klub w najwyższej klasie rozgrywkowej, poza tym występuje tam prawdopodobnie najlepszy czynnie grający polski hokeista, Aaron Chmielewski, a sam Trinec
leży historycznie w granicach mojej lokalnej ojczyzny – Śląska
Cieszyńskiego (w zamierzchłych czasach, kiedy na mecze mogli
przyjeżdżać kibice, na trybunach można było spotkać nawet kilkuset Polaków).
Smutno było oglądać zmagania w każdej dyscyplinie bez udziału
publiczności, natomiast trzeba oddać, że praktycznie wszystkim
związkom sportowym udało się zorganizować międzynarodowe zawody, co najwyżej w okrojonej formie i po kilku zmianach
terminów lub miasta-gospodarza. Wzorując się na zeszłym roku,
kiedy późną wiosną doszło do luzowania obostrzeń w Polsce i na
świecie – patrząc w przyszłość, mamy podstawy do umiarkowanego optymizmu.
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Czy Polka ma szansę zostać
sławną gwiazdą Hollywood?
Od zawsze posiadała nie tylko niezwykły talent, ale również ogromne ambicje artystyczne.
To one zapewne popchnęły ją do podjęcia odważnego kroku, jakim był wyjazd do Hollywood.
Pomimo znacznej konkurencji aktorce udało się zdobyć liczne role i zyskać uznanie reżyserów.
Zachwycała się nią nie tylko rodzima publiczność, ale również zagraniczni miłośnicy kina –
nie bez przyczyny zyskała tytuł największej polskiej gwiazdy, jaka pojawiła się w Hollywood.

Kinga
Pregler

Z

apewne zastanawiacie się, której z polskich aktorek udało się
uzyskać tak niezwykły sukces? Z pewnością niewielu z nas
zna Barbarę Apolonię Chałupiec – aktorkę, która 3 stycznia
1897 roku urodziła się w Lipnie. Ojciec Barbary z powodu swojego
pochodzenia (był urodzonym na Słowacji Romem) został aresztowany przez Rosjan. Matka aktorki zdecydowała się przenieść
wraz z córką do Warszawy. Dzięki tej przeprowadzce dziewczynka
miała możliwość nauki w szkole baletowej. W wyniku protekcji
Kazimierza Hulewicza, wicedyrektora Warszawskich Teatrów
Rządowych, rozpoczęła kształcenie w szkole aktorskiej. Zaledwie
po roku nauki zadebiutowała na scenie Teatru Małego, w przedstawieniu zatytułowanym Śluby panieńskie zainspirowanym dziełem
Fredry, podczas którego odegrała rolę Anieli.
Mimo, że Barbarę Chałupiec kojarzy jedynie niewielkie grono
miłośników teatru, to na pewno Pola Negri jest rozpoznawalna
wśród szerszej publiczności. Po udanym debiucie początkująca artystka postanowiła przybrać taki właśnie pseudonim. Zaczerpnęła
go od nazwiska włoskiej poetki, której wiersze charakteryzowała
posępna tematyka. Alias, za którym od tego momentu kryła się artystka, miał wyrażać jej smutek z powodu choroby płuc, która uniemożliwiła jej realizację wielkiej pasji – baletu.
Początki nie były dla niej łatwe. Krytycy wielokrotnie wytykali jej
brak dykcji, a jej głos określali jako chrapliwy i niezupełnie pasujący
do aktorki scenicznej. Na szczęście dzięki pantomimie Sumurun,
która nie wymagała używania głosu, zaledwie siedemnastoletnia
artystka stała się ulubienicą Warszawy.
Po brawurowym sukcesie Pola Negri otrzymała ofertę współpracy od wytwórni filmowej Sfinks; zadebiutowała w filmie zatytułowanym Niewolnica zmysłów. Dzięki wieloletniej współpracy z tym
polskim studiem aktorka zyskała sławę również za granicą, dzięki
czemu zainteresowało się nią berlińskie studio Saturn. Pola z chęcią
zaakceptowała zagraniczną ofertę; jej kariera nabrała jednak tempa
dopiero gdy wystąpiła w amerykańskim filmie Passion, który był
wyświetlany w Polsce pod tytułem Namiętność.
Pola Negri zachwyciła nie tylko międzynarodową publiczność,
ale również samego Charliego Chaplina, który poznał ją podczas
podróży po Europie. Liczne plotki o ich romansie okazały się jednak
nieprawdziwe, gdyż artystka pokochała Rudolfa Valentino. Była to

wielka miłość rodem z hollywoodzkich ekranów, której losy śledziło
z zapartym tchem szerokie grono jej wielbicieli. Aktorka była jedną
z niewielu osobistości Hollywood, która opanowała skomplikowaną sztukę wzbudzania emocji również poza salą kinową. Rozumiała,
jak ważny jest wizerunek medialny, dlatego wkładała wiele wysiłku w to, aby pozostać ulubienicą publiczności. Niejednokrotnie
plotkowano o romansach rzekomo łączących ją z prominentnymi
postaciami filmowego światka, dzięki czemu jej popularność nieustannie wzrastała.
Niestety, wielka miłość Poli Negri i Rudolfa Valentino nie miała
szczęśliwego zakończenia. Pola rozstała się z ukochanym i wyjechała aż do Paryża, by tam poślubić gruzińskiego księcia Serge’a
Mdivaniego. Aktorka nie cieszyła się jednak długo tytułem księżniczki, gdyż jej małżonek zażądał rozwodu. Rozwód z księciem
okazał się niezwykle kosztowny, co zmusiło ją do powrotu na
plan. Film Na rozkaz kobiety, w którym zagrała, odniósł ogromny
sukces w Polsce, co sprawiło, że liczba jej rodzimych fanów znacznie wzrosła.
Do grona wielbicieli aktorki należał także Adolf Hitler, jednak
było to dla niej jedynie źródłem kłopotów. Krążyły nawet plotki o
romansie Führera z gwiazdą. Joseph Goebbels postanowił wykorzystać sytuację, aby wkraść się w łaski dyktatora, dlatego postanowił
przekonać Polę, by wystąpiła w filmie propagującym ideologię nazistowską. Aktorka długo zwlekała z odpowiedzią. Gdy minister ponowił propozycję, uciekła przed nazistami do Portugalii. Zmęczona
ciężarem sławy wkrótce zrezygnowała z kariery filmowej i wielokrotnie odmawiała udziału w nowych produkcjach.
Zmarła 1 sierpnia 1987 roku w Stanach Zjednoczonych, a pamięć o niej jest wciąż żywa. W 2007 roku w jej rodzinnym mieście
zapoczątkowano tradycję odbywających się corocznie Przeglądów
Twórczości Filmowej „Pola i inni”, które są poświęcone Poli Negri
oraz innym polskim aktorom, którym udało się osiągnąć międzynarodową sławę.
Bibliografia:
https://culture.pl/pl/tworca/pola-negri
https://dzieje.pl/postacie/pola-negri-1897-1987
http://film.kujawsko-pomorskie.pl/arts/pola-negri/
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Spacerem po Lwowie
Lwów, Lviv, Lemberg, Leopolis – to nazwy tego samego miasta. Położone nad Pełtwią, było
jednym z najważniejszych ośrodków miejskich Rzeczypospolitej. Chociaż dzisiaj leży poza
granicami Polski, to ze względu na swoją historię dalej jest drogie każdemu Polakowi. Udajmy
się więc na krótki spacer po mieście.

Wiktor
Węglewicz

N

a początek należy rzec kilka słów o historii tego miejsca.
Lwów został założony przez króla Daniela I Halickiego1
i wedle tradycji nazwany został na cześć jego syna, Lwa.
W 1340 r., po śmierci ostatniego księcia halicko-wołyńskiego,
Bolesława Jerzego, miasto przeszło w posiadanie króla Kazimierza
Wielkiego. Po przyłączeniu do Królestwa Polskiego, zaczyna się
jego rozkwit. Po I rozbiorze Polski w 1772 r. miasto weszło w granicę Cesarstwa Austriackiego i zostało stolicą kraju koronnego –
Królestwa Galicji i Lodomerii. Od 1918 r. stało się na powrót
częścią odrodzonej Polski. W wyniku II wojny światowej miasto
znalazło się w Związku Sowieckim, by po jego rozpadzie zostać
jednym z najważniejszych ośrodków niezależnej Ukrainy.
Lwów był miastem wieloetnicznym, stąd też do dziś znajdują
się tu ślady wielu zamieszkujących go przez wieki nacji. Mieszkali
tu Polacy, Rusini, Ormianie, Żydzi, Niemcy, Węgrzy… W czasie
swojego największego rozkwitu (w II połowie XIX i początkach
XX wieku) przebywali tu głównie przez przedstawicieli trzech narodów – Polaków, Rusinów (Ukraińców) i Żydów. Dominowali
ci pierwsi, dla których był to bardzo istotny ośrodek polityczny,
społeczny, naukowy i kulturalny. Autonomia galicyjska dawała
Polakom możliwości swobodnego rozwoju, jakich nie mieli w zaborach pruskim i rosyjskim, dlatego też we Lwowie osiedlali się
ludzie, którzy byli prześladowani (szczególnie przez Rosjan) lub
1

Daniel w 1253 r. otrzymał koronę od papieża i koronował się na króla Rusi
Halicko-Włodzimierskiej. Jego synowie nie mieli jednak wystarczająco
siły, i żaden z nich nie zdecydował się na koronację, a państwo wróciło
do roli księstwa.

Kamienice na rynku (zdjęcia autora).

chcieli swobodnie się kształcić. Dla Ukraińców miasto było wówczas głównym ośrodkiem kulturalno-naukowym i jednym z miejsc
kształcenia inteligencji, budującej nowoczesny naród. Żydzi z kolei
byli mniejszością znaczącą w stosunkach gospodarczych. Należy
dodać, iż Lwów jest wyjątkowy także pod względem religijnym –
jako jedyne miasto na świecie posiada trzy arcybiskupstwa: rzymskokatolickie, greckokatolickie i ormiańskokatolickie.
Do Lwowa dostaniemy się albo samolotem z Balic albo pociągiem relacji Przemyśl–Kijów, kursującym dwa razy dziennie
z dworca głównego w Przemyślu. Odradzam podróż pieszą przez
Medykę a także jazdę własnym samochodem (można stracić zbyt
dużo czasu na stanie w kolejce na przejściu granicznym).
Gdy już dotrzemy na miejsce, spacer zacząć należy od rynku.
Jest on mniejszy niż znany nam i mijany codziennie rynek krakowski, lecz także posiada swój klimat. Po wschodniej stronie znajduje
się Kamienica Królewska, w której często zatrzymywał się Jan III
Sobieski (obecnie muzeum), obok słynna „Czarna Kamienica”,
a niedaleko niej – kamienica z apteką, gdzie można kupić napój
procentowy „Vigor”. W południowo-zachodniej części stoi katedra łacińska pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny. Jest to okazała gotycka świątynia zbudowana w XV wieku,
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Absyda katedry łacińskiej.

wyposażona zaś w stylu barokowym. W tym kościele król Jan II
Kazimierz złożył „śluby lwowskie” w czasie potopu szwedzkiego.
W północnej części starówki, już poza rynkiem, znajduje się katedra ormiańska. Stoi pomiędzy kamienicami, stąd łatwo ją przeoczyć. W środku panuje półmrok, co dodaje jej klimatu. Warto ją
odwiedzić dla bardzo ciekawych fresków Jana Henryka Rosena
w nawie głównej.
Będąc na rynku, warto udać się do stojącego pośrodku ratusza,
zbudowanego w latach 1827–1835 na miejscu poprzedniego, średniowiecznego. Znajduje się tam wejście na wysoką wieżę, z której
roztacza się ładny widok na starówkę.
W zachodniej części miasta, na wzgórzu, położona jest greckokatolicka katedra św. Jura (Jerzego). Jest ona arcydziełem sztuki
późnego baroku. Zachwyca ekspresyjną fasadą, zwieńczoną rzeźbą
świętego walczącego ze smokiem. We wnętrzu na uwagę zasługuje
wysokiej klasy rokokowy ikonostas.
Miejscem obowiązkowym na trasie polskiego turysty jest
Cmentarz Łyczakowski. Spoczywają tam tak ważne dla Polski osoby, jak Maria Konopnicka, Władysław Bełza, rodzina Baczyńskich,
Artur Grottger czy Stefan Banach; zaraz obok znajduje się Cmen
tarz Orląt, na którym pochowano żołnierzy broniących Lwowa
i Galicji Wschodniej w latach 1918-1920.
Kolejnymi ciekawymi miejscami do zobaczenia są: Wysoki
Zamek ze znajdującym się tam kopcem Unii Lubelskiej (dobry
punkt widokowy na centrum), cerkiew wołoska, kościół oo. Do-

Katedra ormiańska w śniegu.
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Katedra św. Jura.

minikanów. Osobnym zabytkiem zasługującym na zwiedzenie
jest kaplica Boimów stojąca nieopodal katedry łacińskiej. Miłoś
nicy sztuki z kolei powinni koniecznie odwiedzić Lwowską Galerię
Obrazów, w której eksponowane są liczne dzieła artystów polskich
tworzących we Lwowie oraz poza nim, a które po 1945 r. pozostały w mieście. Osoby interesujące się muzyką klasyczną na pewno
zechcą zobaczyć Teatr Opery, dzieło wysokiej klasy z pięknymi,
reprezentacyjnymi wnętrzami.
Zwiedzanie Lwowa kończymy spacerem wokół starówki Prospektem Swobody, czyli dawnymi Wałami Hetmańskimi, gdzie
do dzisiaj, naprzeciw Hotelu „George”, stoi pomnik Adama Mickiewicza.
Gdy tylko będzie taka możliwość, bardzo zachęcam do wybrania się do tego kresowego grodu. „Bo gdzież jeszcze ludziom tak
dobrze jak tu? Tylko we Lwowie!”

Kaplica Boimów.
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Teatr Opery.

Kościół oo. Dominikanów.
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From the Upper Room

Easter Around the World
We have been waiting for 40 days to celebrate the Resurrection of Christ. Hopefully, most
of us have benefited from the time of Lent, growing in relationship with God and our loved
ones, so as to experience Easter Sunday with all the more joy in our hearts! In last month’s
edition of Ignis, the members of the Upper Room shed some light on Lent in their countries.
It is now the time to look at a few Easter traditions from all around the world.

The Upper
Room

What does Easter mean to me? Easter means the Resurrection
of Jesus and assures us as Christians that the spirit which raised
Christ from the dead would also give life to our mortal bodies
through His Spirit that lives in us (Rom 8:11). So we have the
assurance of being of resurrected and joining the Saints in heaven.
— Faith, Nigeria

At church in Japan, we decorate lots of eggs and give them to
people at the front gate of our church. In the whole town and
amusement park, the Easter bunny and eggs tell us of the coming
of spring. To me, Easter is a time of hope, because we remember
our Lord is with us!
— Misa, Japan

Easter in Cameroon seemingly looks like the biggest feast celebrated in my home country. On this day, there are a lot of preparations and decorations made in church. Many homes make special meals to celebrate Easter. Some of the special dishes we have
during this time include Eru, rice and stew, fried rice, and DG.
DG is comprised of fried plantains and chicken with carrot, green
beans, and tomatoes. Easter is also the time when many children
receive Baptism and First Holy Communion. Most Christians in
Cameroon start that day with a mass to celebrate the day Jesus
rose from the dead.
— Suika, Cameroon

For Easter in France we make fires in front of churches before the
Easter Vigil ceremony on Saturday evening. It is the symbol of
the Light of Christ. So every year in my parish in Lyon, we make
a huge fire in the city, to celebrate Christ’s victory. Afterwards we
all take candles and light them with a flame from this fire and
then we all march in a procession into the church.
— Clemence, France

For Easter we make Potica — here is the recipe!
— Anamarija, Slovenia

From the Upper Room
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Slovenian Walnut Roll—Potica

DOUGH

600 g all-purpose flour
‘kvasec’ (30–40 g yeast, 50 ml warm milk, ½ tsp of sugar)
1 tsp salt
3 egg yolks
80 g sugar
1 tbsp rum
300 ml warm milk
80 g butter

WALNUT FILLING
400 g ground walnuts
2 tbsp bread crumbs
200 g sugar
½ tsp ground coffee
120 g butter
250 ml boiled milk
1 egg
1 tbsp milk

Kneading and rolling

Firstly, sift the flour into the bowl. Then make a small pit in the
middle and fill it with kvasec made earlier (melted yeast mixed
with warm sweetened milk). Mix it a bit with the flour and let
it grow for 2 minutes. Later individually add salt, yolks, sugar,
rum and slowly pour the milk, creating the dough. Be careful
not to directly combine salt with yeast. When a certain hardness
of a dough is achieved (it should be a bit softer than milk bread
dough), add soft butter and knead until the dough is soft, elastic
and smooth.
(Tip: If the dough appears to be stiff and not elastic at all, add
up to 2 tbsp of milk into the mixture. You can also substitute 1/3 of
the butter with lard.)

Cover the dough and let it grow in a warm area (not on a hot
plate) until it doubles in size. When it has grown sufficiently,
put the dough on a floured tablecloth, add a bit of flour and
start rolling.

Walnut filling

Mix the ground walnuts with bread crumbs, coffee and melted
butter. Add boiled milk until the created mass is thick. Cover
the mass and let it grow in a warm area for about ½ hour. Before
spreading the walnut filling over the dough, add yolk, rum and
whisked egg whites to the filling and mix.
(Tip: If the walnut filling seems too liquidy, add ground walnuts.
If the filling seems too dry, add 1 tsp of heavy cream.)

Spreading the filling over the dough
(potica—potičenje )

Using an offset spatula, spread the walnut filling in an even layer
over the dough. The rule is: if the rolled dough is thin, the spread
should be thin. Same goes for a thickly rolled dough. After the
filling is spread over the dough, start rolling the mass. After rolling
the mass put it in the cake pan called potičnik (if not, loaf pan will
suffice) which has been greased with butter or lard before. Use
a skewer to poke holes all over the top of the potica all the way
through to prevent air bubbles from forming and separating the
filling from the dough.
(Tip: Potica grows faster if the walnut filling is warm while being
spread over the dough, but the temperature of the filling should not
exceed the temperature of dough)

Baking

Using a paintbrush, gently brush the potica with an egg. Put potica into a preheated oven at 220°C. Bake until the crust gets a yellowish color, afterwards lower the temperature to 180°C. Baking
time is 1 hour. After taking it out of the oven, cover the potica and
leave in the pot to cool down. On the top part of the crust spread
a bit of butter or oil to improve the texture.
(Tip: If the dough has grown more than expected, put the dough
to the preheated oven on 220°C to diminish the growing process
which could occur at lower temperature. In such case, leave it like
this for 10 minutes and then change to 180°C. If the dough has
not grown as expected, first put the dough to the preheated oven
on 180°C for 15 minutes so it grows a bit and then change it to
200°C for another 10 minutes. Afterwards, lower the temperature
to 180°C.)

Resources:
Ilc M. (s. Vendelina), Novak E. (2018). Zmeraj sestra Vendelina. Koper: Ognjišče
https://jernejkitchen.com/recipes/nuts/potica
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1. the rapid oxidation of a material in the exothermic chemical process of combustion, releasing heat, light, and
various reaction products
3. a day of rest in most Western countries
4. a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen, also: a feeling of trust
5. the concept of coming back to life after death
7. one of the seven sacraments of the Catholic Church

Across

2. the eve of a festival or holy day as an occasion of religious observance
4. a place regarded as the abode of God and the angels, and of the good after death, often traditionally depicted as
being above the sky
6. the main Eucharistic liturgical service in many forms of Western Christianity
8. Slovenian walnut roll
9. to make something look more attractive by adding extra items or images to it

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

Chcesz tworzyć ,,Ignisa” razem z nami? Skontaktuj się z Redakcją: ignis.da@gmail.com

