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Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami kolejne wydanie „Ignisa”, w którym pochylamy się nad cnotą
umiarkowania. Rozumiemy ją jako umiejętność zachowania harmonii oraz
powściągliwości – skromne oraz trzeźwe działanie wynikające ze świadomości
konsekwencji podjętych kroków, a także uczciwe unikanie okacji do grzechu.
W numerze pochylamy się nad majowymi wydarzeniami w duszpasterstwie,
odwiedzamy Kijów, ale także słyszymy o nowych projektach świata piłki nożnej.
Polecamy Wam też artykuł naszego duszpasterza, rzucający nieco światła na
święto Zesłania Ducha Świętego.
Życzymy owocnej lektury!
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Z rozważań duszpasterza

Duchu Święty, przyjdź!
Świętowanie Paschy nie kończy się w wieczór Niedzieli Zmartwychwstania. To największe
święto naszej wiary jest rozciągnięte aż na pięćdziesiąt kolejnych dni, aby znaleźć swój finał
w celebracji Zesłania Ducha Świętego.

Ks. Krzysztof
Porosło
CZĘŚĆ I
50 dni Paschy
Pięćdziesiąt dni radości paschalnej jest już poświadczone w źródłach z końca II w. Nie mamy jednak pewności, czy już wtedy
we wszystkich miejscach okres paschalny trwał siedem tygodni
i był zwieńczony uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Źródła,
którymi dysponujemy, raczej temu przeczą, pokazując, że w niektórych miejscach skupiano się tylko na tygodniu po Wielkanocy.
Były to jednak pewne wyjątki, które raczej podkreślały wspólną tendencję: pięćdziesiąt dni okresu paschalnego jest czasem
radości i świętowania ze Zmartwychwstania Pana. Dość szybko
również ostatni dzień tego okresu zaczął być celebrowany jako
upamiętniający zesłanie Ducha Świętego.
Celebracja Zesłania Ducha Świętego była bardzo upodobniona
do Wigilii Paschalnej. Również miała ona charakter wigilii, czyli
była nocnym czuwaniem, w którym bardzo ważną rolę odgrywała
symbolika światła i ognia. Godziny nocnego czuwania wypełniała
rozbudowana liturgia słowa przeplatana śpiewem psalmów i kantyków. Tej nocy udzielano też w sposób uroczysty chrztu tym, którzy nie zdążyli się do niego przygotować przed Wigilią Paschalną.
Zachowała się bardzo ciekawa korespondencja z 384 r. pomiędzy
biskupem Himeriuszem z Tarragony (Hiszpania) a papieżem
Damazym, w której ten pierwszy pyta papieża o dni, w których
najlepiej udzielać chrztu. Papież odpowiada, że najwłaściwszymi
dniami są Wielkanoc i właśnie Zesłanie Ducha Świętego.
Piszę o tym wszystkim dlatego, że dzisiaj już nie bardzo wyczuwamy to niezwykłe podobieństwo między pierwszą i ostatnią
celebracją okresu zmartwychwstania Pana. Często traktujemy te
dwa dni jako dwie różne uroczystości, a nie jako dwa wymiary tej
samej celebrowanej prawdy; zmartwychwstania Pana i zesłania
Ducha Świętego nie można od siebie oddzielać. Co prawda, coraz częściej organizuje się nocne czuwania (wigilie) uroczystości
Zesłania Ducha Świętego, których punktem kulminacyjnym jest
nocna celebracja Eucharystii, ale rzadko dostrzega się tę liturgiczną jedność między Wigilią Paschalną i Wigilią Zesłania Ducha
Świętego. Trzecia edycja typiczna (łacińska) Mszału rzymskiego
w suplemencie z 2008 r. zawiera formularz Mszy Wigilii Zesłania
Ducha Świętego, która ma rozbudowaną liturgię słowa zbudowaną
na wzór Wigilii Paschalnej. Czyta się wtedy cztery czytania ze
Starego Testamentu (z Księgi Rodzaju, Wyjścia, Ezechiela i Joela),
po których śpiewa się psalm i odmawia orację. Po czytaniach starotestamentalnych śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu

i odmawia kolektę. Po niej – analogicznie jak w Wigilię Paschalną –
czyta się fragment z Listu do Rzymian, po którym jest śpiew
Alleluja i Ewangelia.

CZĘŚĆ II
Duch, w którym wołamy: Abba
Pierwszym czytaniem nocnego czuwania jest fragment z Księgi
Rodzaju mówiący o zbudowaniu wieży Babel (Rdz 11, 1–9). Za
budową tej wieży kryje się pokusa sięgnięcia nieba, a więc bycia
na równi z Bogiem, ubóstwienia siebie. Konsekwencją tego wydarzenia jest pomieszanie języków, przez co ludzie nie mogą się
już więcej wzajemnie komunikować i nie mogą stanowić jedności.
Takie są przecież konsekwencje grzechu – utrata jedności, odwrócenie się od siebie, wrogość i wzajemna przemoc, brak zrozumienia. Przeciwstawieniem tego opisu jest scena zesłania Ducha
Świętego z Dziejów Apostolskich, w której zgromadzeni ludzie
ze wszystkich stron świata, mówiący w wielu językach, przez dar
Ducha mogą się wzajemnie zrozumieć, zostają zjednoczeni, stają
się Kościołem.
Ciekawy klucz interpretacji nadaje modlitwa po tym czytaniu: „Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój Kościół zawsze był
ludem świętym, zjednoczonym przez jedność Ojca i Syna i Ducha
Świętego”. Modlitwa mówi o jedności Trzech Boskich Osób, która staje się wzorem i fundamentem jedności całego Kościoła. Ta
jedność dokonuje się przez włączenie nas w Boże życie, w świętość i jedność Trójcy Świętej. To właśnie dzieje się przez chrzest,
bierzmowanie i Komunię świętą. Duch Święty w tych sakramentach wciąga nas w życie samego Boga. Dlatego św. Paweł w Liście
do Rzymian będzie mówił, że Duch Święty woła w nas „Abba,
Ojcze” (Rz 8, 15). Oznacza to, że naprawdę staliśmy się Bożymi
dziećmi i że Bóg jest naszym Ojcem, który zrodził nas do życia
wiecznego. W ten sposób to, co było obrazoburczą pokusą sięgnięcia własnymi siłami po bóstwo (rajskie staniecie się jak Bóg), stało
się przez dar Boga opisem naszej prawdziwej godności, do której
zostaliśmy podniesieni przez udział w zmartwychwstaniu Pana i
zesłaniu Ducha.

CZĘŚĆ III
Duch Święty nową Torą
Żeby dobrze zrozumieć drugie czytanie nocnej liturgii, musimy
zatrzymać się na chwilę przy opisie zstąpienia Ducha Świętego
na Apostołów z Dziejów Apostolskich. Święty Łukasz wspomina,
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że w Jerozolimie przebywali wtedy pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Rodzi się zatem pytanie, skąd nagle
w Jerozolimie pojawiają się osoby z tych wszystkich części świata? Byli tam dlatego, że również Żydzi obchodzą swoje święto
Pięćdziesiątnicy, które się nazywa Szawot – Święto Tygodni.
Po pięćdziesięciu dniach od Paschy Żydzi znów gromadzą się
w Jerozolimie, aby dziękować Bogu za dary ziemi i pierwsze plony. Widzimy zatem, że zesłanie Ducha Świętego nie dokonuje
się w przypadkowym czasie, ale wtedy, kiedy w Jerozolimie jest
bardzo dużo ludzi. I choć treść naszego święta jest zupełnie nowa,
to jednak ma ono swoje korzenie w żydowskim święcie Szawot.
Święty Paweł w Drugim Liście do Tesaloniczan pisze: „Lecz my
zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez
Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez
uświęcenie Ducha” (2, 13). To my, chrześcijanie, uświęceni przez
przyjście Ducha, jesteśmy prawdziwymi pierwocinami ofiarowywanymi Panu w dniu Pięćdziesiątnicy. To za dar Ducha, za łaskę
chrztu winniśmy składać Bogu dziękczynienie. A Duch Święty jest
Ożywicielem, czyli tym, który przynosi życie i płodność Ewangelii,
która jest głoszona, i sakramentom, które są celebrowane.
Święto Szawot to nie tylko dziękczynienie za pierwsze plony,
ale również święto odnowienia Tory. Tego dnia Żydzi wspominają
wydarzenie z Synaju, kiedy Pan przekazał Torę Mojżeszowi, a także
odnawiają swoje przyrzeczenia wierności wobec Prawa. Również
ta symbolika jest wpisana w Zesłanie Ducha Świętego, dlatego
jako drugie czytanie nocnej wigilii odczytuje się fragment z Księgi
Wyjścia mówiący o przekazaniu Prawa (Tory) Mojżeszowi (Wj
19,3–8a.16–20b). W obu tych opisach – z Księgi Wyjścia i z Dziejów
Apostolskich – widać ich wewnętrzne powiązanie: grzmot i błyskawice – szum gwałtownego wichru; zstąpił na górę w ogniu – języki
jakby ognia; Mojżesz mówił z Panem – wszyscy mówili obcymi językami. Święty Łukasz chce powiedzieć przez ten opis jedno: nową
Torą, nowym Prawem jest dar Ducha. Stare prawo było wypisane
na kamiennych tablicach. Nowe prawo – jak mówi św. Paweł – jest
wypisane na „żywych tablicach naszych serc” (2 Kor 3, 3). Bo to
Duch Święty, przez swoją obecność, przez natchnienia i swoje dary,
od wewnątrz prowadzi człowieka ku pełni chrześcijańskiego życia.

CZĘŚĆ IV
Duch na odpuszczenie grzechów
Trzecie czytanie nocnego czuwania, pochodzące z Księgi Ezechiela
(37, 1–14), przenosi nas wraz z prorokiem do doliny wypełnionej
wyschniętymi kośćmi. Pan nakazuje wtedy Ezechielowi przejść
dookoła nich i następnie przywoływać nad nimi moc Ducha, prorokować, aby ożyły. I kości się połączyły, powróciły ścięgna, obrosły
ciałem i skóra się naciągnęła – wszyscy ożyli.
Ten tekst, odczytany z uwzględnieniem kultury i prawa żydowskiego, nabiera jednakże dramatyzmu. To, co Pan kazał uczynić
Ezechielowi, dla Żyda było czymś przerażającym. Miał stanąć wobec cmentarza poległych ludzi i w jakiś sposób wejść w tę rzeczywistość. A Żyd nie mógł dotknąć ludzkich zwłok, nie mógł wejść
na grób, ponieważ zaciągał nieczystość rytualną. Śmierć, wyschnięte kości są nieczystością i czymś, co Żyda przeraża i budzi
w nim obrzydzenie.
Możemy zatem ten tekst odczytać w odniesieniu do naszego
grzechu, naszej nieczystości, czyli wobec tego, wobec czego chcielibyśmy uciec i nigdy już do tego nie wracać. Ale Bóg mówi nam:
„Nie uciekaj! Stań wobec swojego grzechu i nieczystości, przyznaj
się do nich. Przywołuj Ducha, aby to wszystko, co w Tobie grzeszne przemienił. Aby wlał nowe życie w ciebie ponieważ umarłeś na
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skutek grzechu”. Może właśnie dlatego w formule rozgrzeszenia
kapłan zawsze mówi „i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie
grzechów”, a słowom tym towarzyszy gest wyciągniętej dłoni, symbol modlitwy o przyjście Ducha Świętego? Ale w tym geście wyciągniętej dłoni nad głową penitenta kryje się jeszcze jeden symbol.
Ta dłoń jest ułożona w geście ojcowskiej miłości – jak otwarta dłoń,
w której tata trzyma główkę swojego nowonarodzonego dziecka,
aby to mogło spać spokojnie. Podczas spowiedzi kochający Ojciec
nie dość, że odpuszcza nam grzechy i przywraca nam życie, to
jeszcze przytula nas swoją miłością – Duchem Świętym.

CZĘŚĆ V
Rosa Ducha Świętego
Ostatnim czytaniem starotestamentalnym Wigilii Zesłania Ducha
Świętego jest fragment z Księgi Joela (3, 1–5). Ta niewielka księga
przedstawia nam niejako dwa Boże oblicza. Z jednej strony Bóg
jawi się tutaj jako zazdrosny, stanowczy i pełen gniewu władca
konsekwentnie wymierzający sprawiedliwość, z drugiej jednak
jako pełen łagodności, ciepła i miłosierdzia ojciec. Ale tak naprawdę to nie dwie boskie osobowości czy opis Jego zmiennych
nastrojów. Tego w Bogu nie ma, Jego osobowość jest spójna i nie
ma On ludzkich humorów. Prorok Joel opowiada o Bogu, który
niesamowicie kocha człowieka – a prawdziwa miłość w zależności
od sytuacji musi być okazywana na różne sposoby. Kiedy dziecko
nabroi (w relacji do Boga – zgrzeszy), rodzice muszą w zdecydowany i stanowczy sposób pokazać mu błąd, wskazać niebezpieczeństwo, ukarać w celach wychowawczych adekwatnie do
popełnionego czynu. Równocześnie przytulą go, ucałują i dadzą
mu przestrzeń bezpieczeństwa, przekonanie, że jest nadal kochane, że mimo złego zachowania nic się nie zmieniło w tej miłości,
że nadal jest ich dzieckiem i ma ich pełną miłość.
O tym właśnie mówi Księga Joela, kiedy zapowiada, że „Bóg wyleje Ducha swego na wszelkie ciało” i na każdego człowieka. Kiedy
ten tekst czyta się na głos po hebrajsku, wtedy zupełnie inaczej
brzmi wyraz „wyleję” – ’ešpôk. To słowo jest onomatopeją, wyrazem
dźwiękonaśladowczym, mającym imitować krople deszczu, które
w gwałtownej ulewie, spadając na wysuszoną palestyńską ziemię,
wydają charakterystyczny stukot i szelest. W tym dźwięku można
usłyszeć, że Duch, który zostanie wylany przez Boga na ziemię,
będzie jak nowe życie, jak woda dla wysuszonej gleby. Nie sposób
nie widzieć tutaj paraleli, która rysuje się między tym obrazem a
słowami modlitwy przyzywającej Ducha Świętego w II Modlitwie
eucharystycznej, która tradycyjnie jest nazywana epiklezą. Kapłan,
trzymając wyciągnięte nad darami chleba i wina dłonie, wypowiada
słowa: Spiritus tui rore sanctifica – „uświęć (je) rosą Twojego Ducha”
(polski oficjalny przekład niestety nie oddaje tej symboliki rosy,
gdyż tłumaczy „mocą Twojego Ducha”). Moc Ducha Świętego w
Eucharystii jest jak rosa o poranku, budzi do życie, wlewa nadzieję. Moc Ducha to Jego obecność, Jego miłość, która przemienia
moją nędzę, pustkę, moje ubogie i wyschnięte przez grzech serce. Chyba najpiękniej podsumował to kiedyś Tomasz Kwiecień w
książce Pochwała ciała, pisząc: „Jest przestrzeń, w której człowiek
jest zupełnie bezradny, a każde jego słowo wydaje się puste i bezsilne. To przestrzeń spotkania z Bogiem. Gdy naprawdę Go spotykam, moja grzeszność dociera do mnie z przerażającą jasnością.
(...) Moja hańba mnie przeraża. (...) W takim doświadczeniu rodzi
się w człowieku pragnienie mocy z wysoka. Kogoś, kto nadałby
na nowo sens i wartość temu, co moje i wprowadziłby mnie w
parrhesia – ufny pokój z Bogiem”. Właśnie to czyni Duch Święty.
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Spojrzenia

Maryjny podbój miasta
Piątego maja bieżącego roku w późnych godzinach
popołudniowych mieszkańcom Krakowa ukazał się
niecodzienny widok. Oto grupki młodych ludzi podążają w różne części miasta wyróżniające się kultem Matki Bożej, a następnie śpiewają tam Litanię
Loretańską. Cóż to za wydarzenie? To Akademickie
Nabożeństwo Maryjne, rozpoczynające w naszym

Paulina
Kostyk

N

abożeństwo rozpoczęło się w Kolegiacie św. Anny konferencją księdza Krzysztofa na temat historii i znaczenia Litanii
Loretańskiej. Nasz duszpasterz nie tylko wyjaśnił, skąd wzięła się nazwa tej modlitwy, ale także zwrócił uwagę na niezwykłą
formę wezwań w niej zawartych, mianowicie na ich dwuczęściowość. Pierwsza część to uwielbienie i pochwała Maryi, druga to
prośba o wstawiennictwo u Boga. Ks. Krzysztof zaznaczył także podział wezwań na te odnoszące się do macierzyństwa Matki Bożej, Jej
panieństwa i czystości, wypełnienia w Niej symboli starotestamentalnych oraz Jej władzy jako Królowej. Podsumowaniem konferencji
było stwierdzenie, że modlitwa tą litanią może być dla nas bogatymi w refleksje rekolekcjami nad cechami Niepokalanej i próbą naśladowania Jej w naszym życiu. Przed katechezą i po niej można było usłyszeć piękne pieśni maryjne, m.in. tradycyjny utwór Chwalcie łąki
umajone w wykonaniu scholi naszego DA.
Następnie zebrani zostali podzieleni na małe, pięcioosobowe grupki oraz wylosowali miejsca, w których znajdują się kapliczki bądź
obrazy Matki Bożej. Choć nie było to konkursowe losowanie nagród, towarzyszyły temu równie wielkie emocje związane z dość daleką
lokalizacją niektórych kapliczek. Studenci modlili się m.in. przy Bazylice Mariackiej, Bramie Floriańskiej (kopia obrazu Matki Bożej
Piaskowej), Kaplicy św. św. Piotra i Pawła na Dębnikach czy Kapliczce św. Gertrudy niedaleko Wawelu. Był to czas nie tylko wyjścia
z domu, poza teren naszej Kolegiaty, ale też okazja do dawania świadectwa wiary. Niektórzy uczestnicy wydarzenia opowiadali nawet
o przypadkach dołączania się do modlitwy przechodniów.
Akademickie Nabożeństwo Maryjne jest zachętą do modlitwy przez cały miesiąc. Studenci DA realizują je indywidualnie lub grupowo
we własnym zakresie i w ten sposób jeszcze bliżej poznają Matkę naszego Boga oraz budują z Nią mocniejszą relację. Wiosna (choć zimna)
sprzyja kontemplacji tajemnic naszego zabawienia zawartych w osobie Maryi, czy to na łonie natury, czy pośród zgiełku miasta. To również
okazja do odkrywania piękna polskiej, ludowej pobożności maryjnej, wyrażanej poprzez tradycyjne śpiewy pieśni religijnych, modlitwy
przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz sam śpiew Litanii Loretańskiej, bogaty w najróżniejsze melodie i dodatkowe zaśpiewki.
W czasie, gdy Kościół próbuje łączyć to, co stare i tradycyjne, z nowymi środkami ewangelizacji, Maryja stoi i pokazuje na Jezusa jako
Źródło, Centrum i Szczyt wszystkich naszych działań jako ludzi wiary. Nie zmarnujmy tego pięknego czasu rekolekcji, jakim jest dla nas
maj, i nie straćmy z oczu Przewodniczki, która chce nas poprowadzić prosto w ramiona Swojego Syna.

Zdjęcie: santuarioloreto.va

DA czas codziennej, majowej modlitwy.

Było, (nie) minęło...

Duszpasterstwo
na dobry
początek
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Bo najważniejsza
jest chęć!
Radek
Jajko

Dorota
Olewińska

D

o Krakowa na studia przyjechałam w 2014 roku, z dość
daleka. Nie znałam tutaj nikogo. Znajomy ksiądz podpowiedział, żeby „zahaczyć się” o Duszpasterstwo
św. Anny – wysłał mnie do nieistniejącej już dziś kawiarenki
Stuba (obecnie działa w tym miejscu Magia) i działającej tam
Bratniej Pomocy Akademickiej. Pierwszą osobą, którą tam
spotkałam, był chłopak pochodzący z moich okolic. Od razu
poczułam się raźniej! BPA pośredniczyło w wynajmie mieszkań
dla studentów i to właśnie dzięki pomocy i podpowiedziom
tego kolegi znalazłam lokum.
Nigdy wcześniej nie należałam do żadnej wspólnoty, ale jakoś
tak po prostu wiedziałam, że tutaj dołączę. Od razu wybrałam
ARCM i nawet nie zastanawiałam się nad innymi grupami. I to
był strzał w dziesiątkę. Pamiętam, jak bardzo się modliłam
o dobry plan zajęć, żebym mogła przychodzić na spotkania.
W ARCM-ie poznałam niesamowite osoby, od których dostałam
mnóstwo ciepła i życzliwości. Nigdy nie zapomnę naszych rozmów i cotygodniowych (tak, cotygodniowych!) wyjść na tańce
lub na gorącą czekoladę do Nowej Prowincji.
Po roku zostałam liderką ARCM-u bł. Karoliny. Bardzo się
tego bałam! Czułam ogromną odpowiedzialność, ale to było
pozytywne uczucie. Funkcję tę pełniłam przez trzy lata. Miałam
mocne przekonanie, że to jest „moje miejsce”. Wydarzyło się
w tym czasie bardzo, bardzo wiele, ale chyba najważniejszym
wspomnieniem są dla mnie ludzie. Chociaż w DA nie jestem już
od kilku lat, trudno mi podsumować ten czas. Myślę, że na owoce jeszcze muszę poczekać i przekonam się o nich w najmniej
spodziewanym momencie życia. Najmilej jednak wspominam
właśnie początek. Nie chciałabym cofnąć się w czasie, bo wierzę,
że im człowiek starszy, tym mądrzejszy i jeszcze wiele przede
mną, ale bardzo się cieszę, że Pan Bóg mnie wtedy postawił
w takim miejscu.

D

rogi Czytelniku! Co Ci się kojarzy ze słowem
„Duszpasterstwo”? Zapewne do głowy mogą Ci przychodzić wyrazy takie jak: „wspólnota”, „ludzie”, „modlitwa” lub „Eucharystia”. Dla mnie jednak stanowią one jedynie wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy sens tego słowa
jest skryty głębiej, a tworzą go rzeczy, które nie są widoczne
na pierwszy rzut oka. W większości są to relacje, wspomnienia,
trudności czy wyzwania.
Przyszedłem do duszpasterstwa dzięki mojej obecnej narzeczonej, ale nie przyszło mi to z łatwością. Byłem wtedy
na drugim roku studiów i wydawało mi się, że nie potrzebuję
nic więcej do szczęścia. Jednak, jak to u studentów bywa, czasami zdarza im się pomylić. Tak właśnie było ze mną. Nie wiedziałem, że zostanę w tej wspólnocie na dłużej, a już na pewno
nie przeszłoby mi przez myśl, że mógłbym zostać jednym z jej
liderów! Swoją przygodę zacząłem w roku 2016, a rok później
dostałem pod swoją opiekę ówczesną komórkę numer 8 pw.
św. Gabriela Archanioła. Grupa ta została niedawno wcielona
do komórki św. Józefa z Kupertynu. Mimo że już od roku nie jestem w duszpasterstwie i zajmuję się pracą zawodową, nadal
śledzę, co się dzieje u „Anny”.
Przełomową dla mnie chwilą były pierwsze kroki z tymi
ludźmi, którzy tworzyli to Duszpasterstwo kilka lat temu.
Zaczęło się od tego, że wraz z moją dziewczyną miałem pójść
na spotkanie ARCM-u, ale błędna godzina wpisana na stronie
sprawiła, że trafiliśmy na spotkanie wspomnianej wcześniej komórki 8. Atmosfera modlitwy i otwartości panująca podczas
spotkania poruszyła moje serce tak bardzo, że zniechęcenie
do wspólnoty, które mi towarzyszyło, momentalnie zniknęło.
Wtedy uświadomiłem sobie, jak wiele osób próbuje dostrzegać
działanie Pana Boga w ich codzienności. Taka chęć poszukiwania szybko stała się moją drogą, a jeśli coś staje się dla Ciebie
wartościowe, to i Ty chcesz też coś dać od siebie. Zacząłem się
więc udzielać, na początku poprzez uczęszczanie na spotkania
komórki. Już po kilku miesiącach zaowocowało to wyjazdem
na Dni Wspólnoty do Poronina. Wtedy drzwi się dla mnie otworzyły i utwierdziłem się w przekonaniu, że to jest moje miejsce
i chcę tu zostawić cząstkę siebie. Cieszę się, że mimo pierwotnej
niechęci odważyłem się spróbować, bo dzięki temu spędziłem
tu swój czas do ostatniego dnia moich studiów, a wspomnienia
i relacje z tego okresu zostaną ze mną do końca życia!
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Savoir vivre

Rozmowa towarzyska
Gdy natrafiamy na drugiego człowieka,
chcemy, żeby takie zdarzenie nie okazało
się bezowocne. To, że ktoś zyska na kontakcie z nami, może być dla nas radością.
Jak jednak to osiągnąć? Jednym z fundamentów dobrego spotkania jest umiejętność prowadzenia rozmów – przecież
tak wielka część naszego życia skupia się
wokół słów.

Dominik W.
Feliks

G

dy napotyka się kogoś, już samo wykazanie zainteresowania tym, co ma do powiedzenia, może być dla niego
budujące. Niestety niektórzy na co dzień przebywają
w takich środowiskach, że samo wysłuchanie ich przez osobę
z zewnątrz jest czymś wyjątkowym. Jednak umiarkowanie słów
nie powinno prowadzić do całkowitego milczenia w trakcie rozmowy towarzyskiej, trzeba także zachować umiar od drugiej strony, a więc rozważać na bieżąco, czy nie jesteśmy zbyt oszczędni
w słowach.
Na początku XX wieku Gilbert Keith Chesterton stwierdził,
iż domeną wyłącznie chrześcijaństwa jest „pokładanie szczególnego zaufania w tych, którzy nie ufają sobie”. Nie jestem w pełni
przekonany do tego zdania, natomiast dzięki inspiracji podobną
myślą (prawdopodobnie czcigodnego sługi Bożego arcybiskupa
Fultona Sheena) stwierdziłem kiedyś, że nawet samą rozmową
możemy odkryć przed kimś jego określony, lecz nieuświadomiony, potencjał, czym zainspirujemy rozmówcę do zmiany na lepsze.
Do udanej rozmowy dojdzie, gdy natrafią na siebie dwie pokorne osoby. Zamiast prowadzić dwa monologi, mogą odkryć w sobie
nawzajem to, co najszlachetniejsze. Konwersacja, w trakcie której
jest się z wielkim zainteresowaniem słuchanym i dostaje się merytoryczne pytania od interlokutora, to czas, w którym dwa umysły mogą wypracować coś znacznie lepszego niż gdyby robiły to

w pojedynkę. Doktor Stanisław Krajski wskazuje na to, że rozmowa towarzyska ma za zadanie nie tylko ubogacać, ale także zbliżać
jej uczestników. Umiejętne jej prowadzenie powinno temu pomóc.
Rozmowa jest udana właśnie wtedy, gdy miarkujemy nasze
słowa. Gdy jednak do niej dochodzi, powstrzymywanie się od
mówienia nie jest takie proste. Umiejętność zaniechania nieeleganckiego wcinania się w dyskusję jest czymś, co należy ćwiczyć.
Myślę, że niejeden z czytelników miał okazję w natłoku obowiązków trafić na kogoś z pogodną twarzą, po czym okazało się, że
taka osoba samym słuchaniem sprawiła, że udało nam się opanować emocje. Umiarkowanie w mówieniu, umiarkowanie w pytaniu, myślenie nad tym, co mamy zamiar powiedzieć – wszystko to
z pewnością jest pięknym prezentem dla tych, których spotykamy.
Na sam koniec chciałbym podzielić się kilkoma radami, które
jeszcze przed spotkaniem mogą pomóc w lepszym przygotowaniu
się na rozmowę. Ksiądz Mirosław Maliński, którego część osób
może kojarzyć z rekolekcji wielkopostnych w 2019 roku, zaleca
samotny spacer (ponieważ podkreśla to wyczekiwanie na drugą
osobę). Obcowanie z pięknem też raczej jest prawidłowym przyszykowaniem się do kontaktu z bliźnim. Ponadto czytanie książek,
a zwłaszcza powieści, pozwala powiększyć nasz zasób słów oraz
daje możliwość spojrzenia z różnych perspektyw na dane kwestie
czy zdarzenia.

Kultura
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Król polskiej komedii, który
występował na kotarze
Urodził się w biednej rodzinie robotniczej, która nie miała nic wspólnego z wielkim ekranem. Nie powstrzymało go to jednak przed uzyskaniem tytułu najwybitniejszego komika
polskiego kina XX wieku. W okresie przedwojennym był nazywany królem polskiej komedii.

Kinga
Pregler

A

rtysta, który może szczycić się tym określeniem, urodził się w roku 1900 w Warszawie jako Adolf Bagiński.
Wykształcenie zdobył w warszawskiej Szkole Handlowej
Wawelberga i rozpoczął pracę w kancelarii rejenta. W owym czasie
aktorstwo nie należało do sfery jego zainteresowań i najprawdopodobniej nawet nie przypuszczał, iż jego przyszła kariera będzie
tak ściśle związana z kinem. Jego przygoda z teatrem rozpoczęła się
dopiero gdy miał siedemnaście lat. Debiutancki występ odbył się
na deskach półamatorskich teatrów, jego kariera nabierała tempa,
została jednak przerwana przez wybuch wojny. Adolf Bagiński
zdecydował poświęcić swoje marzenia o sławie dla dobra Ojczyzny.
W roku 1920 wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i walczył
bohatersko w Bitwie Warszawskiej.
Po zakończeniu wojny powrócił na scenę, aby wystąpić przed
publicznością kabaretu Qui Pro Quo. Niestety jego powrót nie
spotkał się z ciepłym przyjęciem. Zaledwie po jednym spektaklu
jego nazwisko, z powodu przeważająco negatywnych recenzji,
zniknęło z programów teatru. Mimo początkowych niepowodzeń
artysta nie poddawał się i próbował swoich sił w teatrach dramatycznych. Gdy jego kariera zaczęła nabierać tempa, postanowił
ukryć się pod pseudonimem Dymsza, którego używał potem w życiu zawodowym zamiast swojego prawdziwego nazwiska. Artysta
początkowo pragnął przybrać wymyślny alias Scipio del Scampio,
do czego najprawdopodobniej zainspirował go włoski gubernator
i marszałek królowej Bony, znany pod podobnym przydomkiem.
Ostatecznie jego plan się nie powiódł. Zgodnie ze słynną anegdotą
jego siostra zgubiła kartkę, na której został zapisany ów pseudonim. Gdy odebrała telefon z teatru z prośbą o podanie pseudonimu
na afisz, musiała użyć wyobraźni i jedyną rzeczą, która przyszła
jej na myśl było określenie Dymsza. Oprócz siostry, dzięki której
aktor otrzymał swój charakterystyczny pseudonim, w życiu artysty
niezwykle ważna była również Zofia Olechowicz. Kobieta pracowała jako baletnica w teatrze Qui Pro Quo; tam właśnie poznali
się i zakochali w sobie bez pamięci. W 1929 wzięli ślub, urodziły
im się cztery córki, z których jedna zdecydowała się pójść w ślady
ojca i również zostać aktorką.
Wrodzona charyzma Dymszy sprawiła, że został również zatrudniony jako wodzirej, a dzięki zdolnościom tanecznym pracował w charakterze nauczyciela w jednej z warszawskich szkół tańca.
Największy rozkwit jego kariery przypadł na lata okupacji, które
spędził w rodzinnym mieście. W dalszym ciągu próbował swoich

sił jako aktor, lecz jego ekspresja artystyczna była w znacznym
stopniu ograniczana przez cenzurę władz niemieckich. Uległość
wobec okupantów i narzuconych przez nich ograniczeń została
uznana przez sąd koleżeński Związku Artystów Scen Polskich za
poważne wykroczenie, za które po wojnie został ukarany całkowitym zakazem grania w Warszawie. Dodatkowo jego nazwisko
zostało na pewien czas zastąpione trzema gwiazdkami na afiszach.
Postępowanie Adolfa Dymszy podczas wojny nie powinno być
jednak negatywnie ocenione, gdyż wykazał się heroizmem wymagającym najwyższego uznania. W swoim własnym mieszkaniu
ukrywał przez pół roku Mieczysława L. Kittay’a. Mężczyzna był
iluzjonistą żydowskiego pochodzenia; ratując go, artysta ryzykował własnym życiem.
Po wojnie aktor postanowił ponownie spróbować swoich
sił na deskach teatru Qui Pro Quo. Zatrudniony tam dekorator
Józef Galewski wspominał, iż jego powrót początkowo był bardzo
skromny. Scharakteryzował on odgrywane przez Adolfa Dymszę
role jako występy na kotarze, gdyż podczas swoich występów
w czasie antraktów aktor zabawiał publiczność żonglerką. Jego
występy z czasem zaczęły cieszyć się tak ogromnym uznaniem,
iż zachwycony nimi Julian Tuwim postanowił stworzyć specjalnie dla niego serię skeczy. Poeta stworzył rolę Teofila Winegreta,
w którą wcielony Adolf Dymsza rozbawiał publiczność do łez swoimi dziwacznymi monologami. W późniejszych latach aktor uznał
okres występów w teatrze Qui Pro Quo za najważniejszy w swoim
życiu, gdyż właśnie wtedy zdobył cenne doświadczenie i wytrwałość, które pozwoliły mu stawić czoła niezwykle wymagającej
pozycji wybitnego aktora. W roku 1947 przeniósł się do Łodzi,
aby spróbować swoich sił w tamtejszym Teatrze Syrena. Aktor
szybko jednak zatęsknił za rodzinną Warszawą, zdecydował się
na powrót i pozostał w rodzinnym mieście aż do emerytury. Z powodu znaczącej wady słuchu oraz choroby Alzheimera spędził
ostatnie lata życia w Domu Opieki Społecznej w Górze Kalwarii.
Zmarł po ciężkiej chorobie w roku 1975 i w ramach uznania
za swoje liczne osiągnięcia został pochowany na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Został również odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki oraz Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Bibliografia:
https://culture.pl/pl/tworca/adolf-dymsza
https://www.filmweb.pl/person/Adolf+Dymsza-41781
https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=118269
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Z notatek Historyka

Kijów – „matka grodów ruskich”
Kijów to miasto św. Włodzimierza, albo, jak często się go określa, „matka grodów ruskich”,
bowiem tu zaczęła się państwowość Rusi, od której biorą początek Rosja, Ukraina i Białoruś.
Miasto ma ponad 1000-letnią tradycję i jest jednym z najstarszych ośrodków miejskich
Europy Wschodniej. Mimo trudnej historii do dziś zachowało się tu wiele zabytków z różnych epok. Zapraszam więc na krótki spacer po centrum Kijowa.

Wiktor
Węglewicz
Majdan niezależności (zdjęcia autora)

W

e wczesnym średniowieczu Kijów był bogatym ośrodkiem kupieckim i już w I połowie XI wieku mógł się
szczycić wspaniałym Soborem św. Zofii1 i klasztorem
Ławrą Peczerską. Miasto nie uniknęło jednak zniszczeń w czasie
walk między książętami ruskimi oraz podczas tragicznego w skutkach najazdu mongolskiego w 1240 r. W XIV wieku Kijów został
przyłączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a na mocy postanowień Unii Lubelskiej 1569 r. – do Królestwa Polskiego. Od 1667
r. pozostawał poza Rzeczpospolitą, będąc częścią Rosji. Gwałtowny
rozwój miasta nastąpił w XIX wieku; dodać trzeba, iż było również najsilniejszym ośrodkiem Polonii na tzw. Kresach Dalszych.
Współcześnie Kijów jest największym miastem Ukrainy oraz dużym ośrodkiem przemysłowym, oświatowym oraz kulturalnym.
Do Kijowa można dotrzeć na kilka sposobów. Odradzam podróż autem – miasto leży dosyć daleko od polskiej granicy, a stan
dróg pozostawia wiele do życzenia. Najtaniej dotrzeć pociągiem
Intercity+, który wyjeżdża z Przemyśla i po 8 godzinach jest w ukraińskiej stolicy, najszybciej zaś – Wizzairem z Warszawy (ląduje na
lotnisku Żuliany, czyli tym położonym blisko centrum miasta).
Spacer zaczynamy w centrum (Kijów, jako miasto wschodnie, nie posiada rynku) – stanowi je Majdan Niezależności. Jest
to duży plac, na którym znajduje się kolumna symbolizująca
Matkę-Ukrainę, i który był świadkiem najważniejszych wydarzeń rewolucji 2004 i 2014 roku. Majdan przecina główna ulica
miasta – Chreszczatik. W XIX i początkach XX wieku była ona
zabudowana eleganckimi kilkupiętrowymi kamienicami z modnymi kawiarniami; przy niej znajdowała się też siedziba władz
miejskich. Zniszczone w 1941 r. kamienice zostały zastąpione
1 	W prawosławiu sobór jest odpowiednikiem katedry. Przy soborze rezyduje
biskup diecezji.

monumentalnymi budynkami w stylu stalinowskiego socrealizmu. Skręcając w ulicę Teatralną, dochodzimy do Teatru Opery
i Baletu. Jest to okazały XIX-wieczny budynek w stylu klasycystycznym, który jest główną sceną Ukrainy.
Równolegle do Chreszczatiku lecz bardziej na północ znajduje się druga ważna ulica starej części miasta – Wołodymyrska.
Przy niej stoi główny budynek Uniwersytetu Kijowskiego (tzw.
„czerwony korpus”, od koloru ścian gmachu), siedziba Służby
Bezpieczeństwa Ukrainy, a na jej końcu znajduje się Plac Sofijski.
Możemy tam zobaczyć pomnik Bohdana Chmielnickiego, postawiony jeszcze przed I wojną światową, a w oddali majaczy bryła
Michajłowskiego Monastyru.
Przy Placu Sofijskim znajduje się wspominany już Sobór św.
Zofii (Sobór Sofijski), zbudowany w początkach XI wieku przez
księcia Jarosława Mądrego. W obecnych czasach świątynia pełni
funkcję muzeum, wstęp jest płatny. W środku zachowany został
klimat wczesnego bizantyjskiego średniowiecza, z pięknymi mozaikami (szczególną uwagę zwraca wielka mozaika z Matką Bożą
nad ikonostasem).
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Fragment Chreszczatiku

Od Soboru kierujemy się przedłużeniem Wołodymyrskiej, która łączy się z kolejną słynną ulicą – Andriejewskim Spuskiem. Jest
ona bardzo kręta i opada w kierunku dzielnicy Padół, zlokalizowanej w niedalekiej odległości od Dniepru. Przy niej znajdują się trzy
obiekty warte uwavgi. Pierwszy to barokowa cerkiew św. Andrzeja
(Andriejewska cerkow), zbudowana w XVIII wieku przez nadwornego architekta carycy Elżbiety, Bartolomeo Rastrellego. Drugi
– niepozorny dom, w którym przed I wojną światową mieszkała
rodzina Bułhakowów; tam też mieści się świetne muzeum poświęcone pisarzowi. Trzeci – na końcu znajduje się niewielkie „Muzeum
Jednej Ulicy”, które opowiada o Andriejewskim Spusku i ludziach,
którzy przy nim zamieszkiwali.
Po zejściu na dół znajdujemy się na Placu Kontraktowym
(Kontraktowa Płoszcza), który swą nazwę zawdzięcza umowom zawieranym na nim w czasie targów odbywających się tam
w XVIII i XIX wieku. Na placu znajduje się pomnik hetmana Piotra
Sahajdacznego, a w kamienicy na rogu – jedna z restauracji znanej
sieci „Puzata Chata”, w której można spróbować smacznych i niedrogich ukraińskich dań oraz napić się kwasu chlebowego.
Warto udać się do Kijowa, by posmakować trochę wschodnich
klimatów, odmiennych od tego, co mamy na co dzień.

Plac Sofijski

Cerkiew św. Andrzeja

Cerkiew św. Andrzeja
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Liga Mistrzów wczoraj i dziś
Prześledźmy pokrótce drogę, jaką przeszły europejskie piłkarskie rozgrywki klubowe w ciągu
swojej ponad stuletniej historii.

Bartosz
Księżyc

P

oczątki międzynarodowych zawodów piłki nożnej klubowej w Europie sięgają końca XIX wieku – na Letnich
Igrzyskach Olimpijskich w 1900 roku wystąpiły trzy kluby: brytyjski FC Upton Park, francuski USFSA oraz belgijski
Université Libre de Bruxelles. Turniej miał być pokazowy, ale
później komitet olimpijski uznał zawody za oficjalne i każdej
drużynie przyznano medal – pierwszym mistrzem olimpijskim
w piłce nożnej została reprezentacja Wielkiej Brytanii.
Następną ważną datą był 26 lutego 1955 roku – wówczas powołano Puchar Europejskich Klubów Mistrzowskich. W pierwszej edycji wystąpiło 16 drużyn, każda z innego państwa. Turniej
rozgrywano systemem pucharowym: w każdej rundzie drużyny
rozgrywały dwumecz (u siebie i na wyjeździe), jedynie finał ograniczono do pojedynczego spotkania. Pierwszym zdobywcą pucharu był Real Madryt, który w finale pokonał francuskie Reims
4:3. Co ciekawe, w tej edycji nie zabrakło klubu z Polski, którym
była Gwardia Warszawa (do niedawna drużyna seniorów występowała w siódmej klasie rozgrywkowej w Polsce, aktualnie klub
posiada jedynie sekcje młodzieżowe), wystąpiły wtedy też zespoły
z nieistniejących już państw – Jugosławii i Protektoratu Saary.
Pierwsza edycja Ligi Mistrzów UEFA pod taką właśnie nazwą nastąpiła dopiero w sezonie 1992/93, zastępując rozgrywki
opisane powyżej. Co ciekawe, nawet w relatywnie bliskich nam
latach 90. dalej obowiązywała zasada „jeden kraj – jeden zespół”,
był to wówczas faktycznie turniej rozgrywany przez samych mistrzów. W pierwszym sezonie rozgrywek tylko osiem najlepszych
zespołów awansowało do fazy grupowej. W sezonie 1994/95 powiększono fazę grupową do 16 zespołów, wtedy też wprowadzono gwarancję gry w fazie grupowej dla drużyny broniącej tytułu
sprzed roku oraz mistrzów siedmiu najlepszych według rankingu
UEFA lig. Mistrzowskie drużyny innych lig, które nie mieściły się
wśród 24 najlepszych w tym rankingu, nie mogły wziąć udziału
nawet w eliminacjach. Po kolejnych trzech sezonach rozszerzono
liczbę zespołów występujących w fazie grupowej do 24. Po raz
pierwszy osiem najlepszych lig miało prawo do wystawienia w eliminacjach również wicemistrza kraju – dopiero wtedy w jednej
edycji Ligi Mistrzów znalazły się Real Madryt i FC Barcelona.
Od sezonu 1999/2000 rozszerzono Ligę Mistrzów do 32 zespołów, a system kwalifikacji z niewielkimi zmianami przetrwał do
dziś – pierwsze trzy federacje wg rankingu UEFA miały prawo

do wystawienia czterech najlepszych zespołów, kolejne trzy federacje były reprezentowane przez trzy zespoły, kolejne dziewięć
otrzymywało dwa wakaty, a mistrzowie pozostałych lig europejskich mierzyli się między sobą o pozostałych kilka miejsc w fazie grupowej.
Dnia 18 kwietnia 2021 roku prezes Realu Madryt Florentino
Pérez ogłosił, że 12 klubów z Anglii, Hiszpanii i Włoch1 będzie
współtworzyło nowe rozgrywki europejskie zwane Superligą.
Jeszcze trzy nieznane nam zespoły mają dołączyć do ligi i tworzyć
grono 15 stałych uczestników rozgrywek, pięć kolejnych ma być
co roku zapraszanych do uczestnictwa. Zespoły będą dzielone na
dwie grupy po dziesięć drużyn, które miałyby rozgrywać mecze
u siebie i na wyjeździe w środku tygodnia, by umożliwić klubom
uczestniczenie w krajowych ligach. Trzy najlepsze zespoły z każdej
grupy awansują do ćwierćfinałów, ostatnie dwa miejsca rozstrzygną się w barażach2 pomiędzy zespołami z czwartych i piątych
miejsc. Faza pucharowa odbywać się będzie w dobrze znanym
formacie dwumeczów, z pojedynczym starciem finałowym na
neutralnym gruncie.
W międzyczasie odbyły się obrady Komitetu Wykonawczego
UEFA, na których zatwierdzono nowy format Ligi Mistrzów od
sezonu 2024/25. Wystąpi w niej 36 zespołów, utworzona zostanie
jedna tabela ligowa wspólna dla wszystkich, ale każda drużyna rozegra po dziesięć spotkań. Zamiast rozgrywek „każdy z każdym”,
najlepsza ósemka awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły
z miejsc 9–24 rozegrają między sobą dodatkowo 1/16 finału.
W momencie pisania tego tekstu nie jest pewne, czy i kiedy
powstanie Superliga, biorąc pod uwagę sprzeciw większości kibiców zarówno zainteresowanych klubów, jak i reszty piłkarskiej
społeczności w Europie. Niezależnie od rozwoju sytuacji w XXIwiecznym futbolu na Starym Kontynencie niezmienna wydaje się
tendencja, by jak najczęściej pokazywać mecze uznanych globalnych marek, ograniczając przy tym możliwość dogonienia czołówki przez przedstawicieli lig średnich i słabych, do których niestety
zalicza się polska piłkarska Ekstraklasa.
1 	 Te kluby to: Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United,
Liverpool, Tottenham, Real Madryt, Atletico Madryt, FC Barcelona,
Juventus, AC Milan oraz Inter.
2 	 Baraż – dodatkowy mecz decydujący o tym, która z drużyn awansuje.
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The Virtue of Temperance
The Upper
Room

J

ust because I have the power to do something does not mean
I should do it. Just because I have the power to do something
is no reason why I should let it take control over me. In the first
letter to the Corinthians, St. Paul sets the ground for the virtue
of temperance.
What is temperance? Frances E. Willard defined it as “moderation in the things that are good and total abstinence from the
things that are foul”. Most things in this world were created as
good. However, even those can become harmful to us if we fail to
find the golden mean, the right balance in using them. Eating too
little causes malnutrition or in extreme cases even death, eating
too much on the other hand leads to cardiovascular diseases such
as heart failure. Drinking alcohol is not bad in itself, even Jesus
drank wine at the wedding in Cana. However, crossing the limit
between sobriety and intoxication is a serious issue. Moderation
is also necessary when it comes to emotions related with sexual
pleasure (the virtue of chastity). I do believe that there are a few
things in this world that are intrinsically evil and should be avoided altogether, such as pornography or abortion. In such cases,

moderation is not enough — it is total abstinence what temperance
calls for.
Being temperate requires the use of reason and knowing one’s
weaknesses well. Somebody may drink a bottle of alcohol and still
be sober, while for another the same amount may cause a loss
of consciousness. For one person cuddling is not arousing, for
another it may be sexually tempting. Somebody may overeat from
stress, for someone else emotional pressure may not trigger this
kind of behavior at all.
Practicing the virtue of temperance allows us to strengthen our
wills, therefore bringing us closer to achieving the freedom to love
our close-ones better. How can I say I love my family if I have been
enslaved by gambling, alcoholism, pornography, shopping, or even
eating? My precious time and money is wasted on my addiction
and taken away from the ones I should love the most. St. Paul is
right to warn against idolatry. If God is to be set upon the throne of
our hearts, the virtue of temperance is there to make sure nothing
else takes His place.
— Karolina Werońska
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Crossword

Down:

1. the worship of an idol or cult image, being a physical image, such as a statue, or a person in place of God
2. poisoning, especially by an alcoholic or narcotic substance
5. a condition that results from eating a diet which does not supply a healthy amount of one or more nutrients
6. the state of having the ability to act or change without constraint
7. the power of the mind to think, understand, and form judgements logically
10. the state of being sober

Across:

3. moderation in the things that are good and total abstinence from the things that are foul
4. the virtue of purity
8. a self-enforced restraint from indulging in bodily activities that are widely experienced as giving pleasure
9. adjective referring to someone held in slavery or bondage
11. the avoidance of excess or extremes, especially in one’s behavior or political opinions
12. behavior showing high moral standards
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