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Bóg Ojciec
Kilka słów na dobry początek nakreślił nasz Duszpasterz, ks. Dariusz Talik

Modlitwa, której nauczył nas Jezus,
rozpoczyna się od słowa: Ojcze...
Myślę, że ważne jest, by to zauważyć,
choćby z tego powodu, że bliżej nam
dzięki temu do Boga. Jest Ojcem. My
jesteśmy bliscy, jak synowie i córki dla
kochającego Taty. W zwrocie Ojcze
odnajdujemy na nowo tę prawdę, że
nikt nas nie kocha bardziej od Boga.
Każdy wyraz ludzkiej miłości

i przyjaźni jest dlatego piękny, że jest
promykiem tego słońca, którym jest
Jego miłość. Pierwszy, który nas od tej
prawdy chce oddalić, jest szatan.
Zależy mu na tym, byśmy byli jak
najdalej od prawdy o ojcowskiej
miłości Boga. W ten sposób o wiele
łatwiej jest mu nas zdobywać.
Kolejny numer „Ignis” poświęcamy
tematowi ojcostwa Boga, aby w ten

sposób otworzyć także cały cykl
poświęcony Modlitwie Pańskiej.
Ufam, że mimo wielu przeciwności,
które mogą się piętrzyć, uda nam się
wspólnie pochylić zarówno nad
tajemnicą Boga Ojca, jak i nad
słowami, które przez modlitwę
Jezusową do niego zanosimy.
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WYWIAD

Bycie ojcem
O ojcostwie w praktyce z Jackiem Piotrowskim rozmawia Anna Kicińska

Abba – jeżeli ktoś potrafi rozszyfrować skomplikowane znaczki, za którymi ten wyraz się kryje, to odnajdzie jego znaczenie w słowniku aramejskim. Dla reszty społeczeństwa,
której czas lub chęci nie pozwoliły na
zgłębienie arkanów tego języka wyjaśnię, że Abba jest wołaczem od słowa
Ab to znaczy Ojciec. Język polski nie
oddaje jednak głębi znaczenia tego
aramejskiego zwrotu – łączy ono
w sobie szacunek, który podkreśla
słowo ojciec, ale jest także wyrazem
bliskości, a nawet czułości. Jan Paweł
II w swoim nauczaniu tłumaczy
Abba jako Mój Ojcze, i tym tropem
pójdę. W Nowym Testamencie znajdziemy wiele sytuacji, w których Jezus lub Jego uczniowie używają słowa Ojciec, zwracając się do Boga lub
mówiąc o Nim, jednak samo Abba
pojawia się jedynie trzy razy. Po raz
pierwszy odnajdujemy je w Markowej Ewangelii, gdy Jezus modli się
tuż przed pojmaniem w ogrodzie
Getsemani „«Abba, Ojcze, dla Ciebie
wszystko jest możliwe, zabierz ten
kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja
chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!»
” (Mk 14, 36). Następnie dwa razy
w swoich listach używa go Paweł,
mówiąc o relacji jaką przez Chrystusa zyskaliśmy – intymnej relacji
z Bogiem, w której możemy określać
siebie jako Jego dzieci. Tyle słowem
wstępu. Czas, by posłuchać o tym,
jak bycie ojcem wygląda w praktyce.
O tym opowie dzisiaj Jacek Piotrowski, ale nie będę go przedstawiać –
dużo lepiej zrobi to sam.
Planowałem być nauczycielem matematyki. Zostałem programistą i całkiem mi z tym dobrze. Grywam w piłkę, czasem biegam. Lubię czytać książki przygodowe i kryminały, a czasem
pograć na komputerze. Interesuje
mnie liturgia i staram się pomagać budować większą jej świadomość w parafii. Albo można jak w gazecie:
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Jacek Piotrowski (lat 31), mąż Doroty
i ojciec trójki dzieci, wychowany
u „konkurencji :)” – „Na Miasteczku”,
zamieszkały w Trzebini.
Na stałe związany z parafialnym pismem „Iskierka”.

zwłaszcza Zuzię (6 lat). O Zuzi mógłbym powiedzieć najwięcej – bo się
najdłużej znamy. Normalnie myślę
o niej, że jest bardzo uparta, ale chyba
lepiej brzmi zdecydowana i asertywna.
Lubi grać w szachy i łazić po drzewach, jest też wspaniałą opiekunką dla
Mamy rozmawiać dzisiaj o ojco- brata i siostry, a w przyszłym roku
stwie, więc chyba naturalne będzie przystąpi do wczesnej Komunii Świępytanie, kogo Tatą Ty jesteś i jakie są tej, z czego się cieszy nie mniej od roTwoje dzieciaki?
dziców. Oczywiście, że nie zawsze jest
Jak myślę o moich dzieciach, to od kolorowo, nie zawsze wszyscy się lubią
i nie zawsze każdy ma dobry humor.
Życie:)

”

A mam w sobie
przekonanie, że dużo
łatwiej jest być dobrym
Ojcem, gdy się jest
dobrym mężem i ma się
dobrą żonę. Wtedy
wielu rzeczy nie trzeba
dzieciom tłumaczyć
(...). Ja mam nadzieję,
że wpływa, a całkiem
poważnie to często się
modlę, bym potrafił
pokazać dzieciom Boga
takiego, jakiego ja
znam. Chyba czułbym
się ojcem spełnionym.

razu widzę ich w tysiącu różnych sytuacji: Maciek, który ma teraz cztery
lata, w czasie ostatnich wakacji zakochał się w piłce, więc gra, gdzie tylko
może. Ciągle namawia do tego albo
mnie albo swoje siostry (z Mamy chyba już zrezygnował) lub prosi, żeby
mu zadawać zagadki. 2–letnia Klara
przechodzi okres buntu i ciągle mówi
„NIE”, ale ma też w sobie bardzo dużo
tej dziecięcej radości i wspaniały
uśmiech. No i oczywiście bardzo lubi
naśladować starsze rodzeństwo,

Wiem, że działasz aktywnie przy
swojej parafii, należysz też do jednej
ze wspólnot tworzącej Kościół
w Trzebini.
W czasach studenckich był to Ruch
Światło – Życie, a w tej chwili należę
do jego rodzinnej gałęzi – Domowego
Kościoła.
Jak wyglądają spotkania Domowego
Kościoła? W naszej wspólnocie akademickiej spotykamy się co tydzień –
z niektórymi nawet częściej – ale
pewnie, z racji wielu obowiązków,
pracy, u was to niemożliwe.
Spotykamy się raz w miesiącu w stałej
grupie 3-7 małżeństw (tzw. kręgu). Co
dla nas bardzo ważne, na każdym naszym spotkaniu jest ksiądz, który czuwa byśmy nie pobłądzili. Spotkanie
składa się z kilku części: dzielenie się
doświadczeniami – przy herbacie
i czymś słodkim staramy się opowiedzieć, czym żyliśmy od ostatniego
spotkania, modlitwa – rozważanie
fragmentu Pisma Świętego i dziesiątek
różańca, dzielenie się zobowiązaniami
(ale często nazywamy je darami), jakie
mamy w DK. Ostatnią częścią jest
zgłębienie tematu formacyjnego.
Spotkania w kręgu to jedna część –
jak potem to, o czym mówicie na
kręgu, realizujecie w swojej codzienności?

Spotkania DK to ważny element formacji małżeństw w Ruchu Światło-Życie, ale tak naprawdę to główna praca
odbywa się w małżeństwach w trakcie
miesiąca. To wtedy pracujemy nad naszą relacją z Bogiem, ze współmałżonkiem, z dziećmi. Tu właśnie mają nam
pomagać te nasze zobowiązania: systematyczne czytanie Pisma Świętego,
modlitwa osobista (tzw. namiot spotkania), modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, comiesięczna rozmowa
małżeńska. To nie tak, że poza tym nie
rozmawiamy, ale tamta jest szczególna, poprzedzona modlitwą, czasem,
gdzie w obecności Boga rozmawiamy
o tym, co ważne, czasem próbujemy
rozwiązać problem, czasem podziękować za coś, za co nie zdążyliśmy w codziennym zabieganiu, reguła życia – to
taka wybrana rzecz, nad którą decydujemy się pracować, by innym było
z nami lepiej (często są to drobne rzeczy) i coroczne rekolekcje. Spotkania
są też dobrą mobilizacją. Gdy ktoś się
dzieli, jak dobre owoce daje mu wypełnianie jakiegoś zobowiązania,
w którym nam ostatnio nie idzie, to
łatwiej się wziąć za siebie. To tak
w skrócie.

Jaki wpływ ma na Ciebie i Twoją rodzinę Domowy Kościół?
Jestem świadomy tego, że to jaki jestem, jakim jestem mężem, ojcem,
pracownikiem, kształtował we mnie
ten Ruch… no i żona. Domowy Kościół to ciągła praca nad sobą, nad
swoim małżeństwem. A mam w sobie

WYWIAD
przekonanie, że dużo łatwiej jest być Czy wzór bycia ojcem wyniosłeś
dobrym Ojcem, gdy się jest dobrym z domu?
mężem i ma się dobrą żonę. Wtedy Bez wątpienia, mam wspaniałego Tatę.
wielu rzeczy nie trzeba dzieciom tłu- To nie znaczy, że patrzę na niego bezmaczyć. To dla nich normalne, że Tata krytycznie, ale bez niego bycie ojcem
szanuje Mamę i, że jak się posprzecza- byłoby dla mnie zdecydowanie trudją, to potrafią się godzić. Wierzę, że to niejsze.
w nich zostanie.
Jak Twoja relacja z Bogiem Ojcem
Chciałabym, żebyś odniósł się do wpływa na to, jakim ojcem Ty jesteś?
stwierdzenia, że Bóg stawia nam na
drodze takie osoby, które nas dopro- Ja mam nadzieję, że wpływa, a całkiem
wadzą do świętości. Szczególnie, gdy poważnie to często się modlę, bym
mówimy o relacjach w rodzinie – potrafił pokazać dzieciom Boga takiemałżonku, dzieciach. Chciałam użyć go, jakiego ja znam. Chyba czułbym
tu sformułowania, że czasem trzeba się ojcem spełnionym.
się nagiąć do kogoś, ale nie w pełni Takiego, Boga, jakiego Ty znasz –
oddaje to moją intencję.
czyli jakiego?
Naginanie siebie nie zawsze musi pro- Był kiedyś jakiś moment, choć pewnie
wadzić do świętości. Bo można przy- to bardziej był pewien proces dochostać na złą propozycję współmałżonka dzenia do tego, kiedy świadomie przyczy dziecka i nie przybliży nas to do jąłem Jezusa za swojego Pana i ZbawiNieba ani odrobinę. Oczywiście Bóg ciela. Trudno to opisać… jestem pepostawił Dorotkę na mojej drodze, po- wien, że Bóg jest przy mnie, że to że
nieważ wiedział, że razem z nią mogę oddałem mu swoje życie to najlepsze,
zostać świętym. Ta droga (małżeń- co mogłem zrobić dla siebie i mojej
stwa) wymaga rezygnacji z siebie – nie rodziny. Wiem, że mogę Mu zawsze
dla zgody i spokoju, ale dla dobra zaufać. Założyciel Ruchu Światło-ŻyDrugiego (a jak się pojawią dzieci, to cie, s.b. ks. Franciszek Blachnicki móna jakiś czas również dla drugiego wił, że jeżeli zapraszamy Boga do naDrugiego i kolejnych…). Kościół uczy, szego życia, to musimy brać pod uważe miłość to bezinteresowny dar z sie- gę Jego możliwości, i ja właśnie staram
bie… ale proste to nie jest, bo jak wra- się brać je pod uwagę.
cam z pracy po 10 godzinach, to najchętniej bym poleżał, ale to dla mnie Tak już na zakończenie – zapytałam,
jedyna droga do świętości, więc nie jak relacja z Bogiem wpływa na
często wtedy leżę (moja żona idzie tą Twoje bycie tatą, to może teraz odsamą drogą, więc czasem mi pozwa- wróćmy sytuację: czy Twoje własne
ojcostwo pomogło Ci pogłębić relala:))
cję z Bogiem?
Przyznam się, że nie patrzyłem nigdy
na to w ten sposób. Ale na pewno uczy
mnie ono zaufania do Boga. Bo jako
ojciec mam w sobie taką, chyba naturalną potrzebę zapewnienia im 100%
bezpieczeństwa. Jednak ani nie mam
tylu rąk, ani tyle czasu, ani nie byłoby
to dobre dla nich, gdybym rozpościerał nad nimi nieprzenikalny klosz.
Dlatego powierzam ich Bogu i staram
się walczyć z chęcią dopilnowania
wszystkiego samemu.
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PIĘĆ PYTAŃ

Pięć pytań: ojcostwo
Krakowskich studentów przepytuje Krzysztof Kawik

„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Tak brzmią bardzo ważne słowa,
które kieruje Jezus do każdej i każdego z nas. Naszą godnością jest to, że możemy żyć jak dzieci samego Boga. Jest to nie
tylko dar, ale również wielkie zadanie, wszystko co robimy zarówno w pracy, podczas odpoczynku, jak i w chwilach
modlitewnego skupienia, mamy czynić z duszą dziecka, w pełnym zaufaniu i oddaniu wobec Ojca. Tylko odkrycie
ojcowskiego wizerunku Boga pozwoli nam dobrze zbudować ojcostwo naturalne. Nie zapominajmy również o tym, że
naszym obowiązkiem jest nieustanne wciąganie innych w zachwycającą przygodę dziecięctwa Bożego.
Grzegorz

Gosia

student, Kraków

studentka, Kraków

DA św. Anna

DA św. Anny

Co to znaczy być ojcem?
Bycie ojcem oznacza takie ukierunkowanie życia, w którym najważniejsze
będzie dobro dziecka. Oznacza to poświecenie mu swojego czasu, energii
czy przekazywanie wartości.
Jezus w modlitwie Ojcze Nasz ukazuję nam prawdę o ojcostwie Boga
i zaprasza do budowania bliskiej
więzi ze Stwórcą. Co oznacza posiadanie osobistej relacji z Ojcem Niebieskim?
Posiadanie takiej relacji pozwala czerpać wzorce do właściwego przeżywania ojcostwa. Jest też podporą w czasie
kryzysów.
Biblia ukazuje nam Boga za pomocą
różnorakich obrazów, wydarzeń.
Który obraz Boga jest Ci szczególnie
bliski?
Obraz Boga Stworzyciela – dawcy życia.
Według Ciebie najważniejszym zadaniem ojca jest?...
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
w rodzinie

Co to znaczy być ojcem?
Być ojcem znaczy uczyć, poprawiać,
opiekować się, bronić, dodawać odwagi, w odpowiednim momencie także
przytulić i okazać miłość.
Jezus w modlitwie Ojcze Nasz ukazuję nam prawdę o ojcostwie Boga
i zaprasza do budowania bliskiej
więzi ze Stwórcą. Co oznacza posiadanie osobistej relacji z Ojcem Niebieskim?
Myślę, że podstawą do budowania relacji z Bogiem jest zaufanie. Uznanie,
że On wie lepiej niż ja i że to Jego plan
jest dla mnie najbardziej trafny.
Biblia ukazuje nam Boga za pomocą
różnorakich obrazów, wydarzeń.
Który obraz Boga jest Ci szczególnie
bliski?
Bardzo porusza mnie scena z Księgi
Rodzaju, w której Abraham wędruje
wraz ze swoim ukochanym synem Izaakiem, by złożyć go w ofierze. Jahwe
w ostatniej chwili lituje się nad nimi
i powstrzymuje go. Można zestawić tę
sytuację z innym wydarzeniem, o którym czytamy w Nowym Testamencie.
Bóg, który nie pozwolił na tamto cierpienie, tym razem godzi się na przelanie krwi swojego własnego, jedynego,
najdroższego Syna.

Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.

Mówi się dzisiaj o kryzysie ojcostwa.
Jakie mogą być jego przyczyny?
Być może przyczyną takiego kryzysu
jest styl współczesnego życia, coraz
dłuższe zwlekanie młodych ludzi
z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dzisiaj
świat staje się coraz wygodniejszy.
Każdy trud sprowadza się do minimum, a taka atmosfera nie zachęca do
podjęcia wysiłku pracy nad sobą ,
który jest konieczny by stać się dobrym ojcem.
Rafał
student, Kraków
DA św. Anny

Co to znaczy być ojcem?
Bycie ojcem to spełnianie najważniejszej powinności mężczyzny.
W ojcostwie zawierają się czyny miłości, odpowiedzialności, zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju.

Jezus w modlitwie Ojcze Nasz ukaMówi się dzisiaj o kryzysie ojcostwa.
zuję nam prawdę o ojcostwie Boga
Jakie mogą być jego przyczyny?
i zaprasza do budowania bliskiej
Jedną z przyczyn kryzysu jest, np.
więzi ze Stwórcą. Co oznacza pozbytnie skupienie się na karierze zasiadanie osobistej relacji z Ojcem
wodowej, przez co często zaniedbywa- Według Ciebie najważniejszym za- Niebieskim?
ne są podstawowe zadania należące do daniem ojca jest?...
To chęć i gotowość dopuszczenia
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więzi ze Stwórcą. Co oznacza posiadanie osobistej relacji z Ojcem
Niebieskim?
Myślę, że oznacza to próbę nawiązania relacji, która jest oparta na ufności i zawierzeniu Bogu swojego
życia. Jest to relacja, która sprawia,
że choć nie widzimy, to jednak czujemy całym sercem obecność Boga
Biblia ukazuje nam Boga za pomo- w naszym życiu. Wymaga to sporo
cą różnorakich obrazów, wydarzeń. wysiłku i samozaparcia, ale właśnie
Który obraz Boga jest Ci szczegól- to sprawia, że ta relacja może być tak
osobista.
nie bliski?
Jeżeli chodzi o obrazy biblijne –
moim ulubionym jest ten przedsta- Biblia ukazuje nam Boga za pomowiony w scenie kamienowania nie- cą różnorakich obrazów, wydarzeń.
rządnicy. Jezus wtedy nie potępia, Który obraz Boga jest Ci szczególale stawia konkretne warunki na nie bliski?
przyszłość : „Idź i nie grzesz więcej”. To obraz Boga miłosiernego i kochającego człowieka. Bóg jest moim
Według Ciebie najważniejszym za- Ojcem, który każdego dnia otacza
swoją opieką i trwa przy mnie.
daniem ojca jest?
Szczególnie odczuwam Jego obecOglądnijcie sobie Króla Lwa ;)
ność w czasie moich cierpień - uczy
Mówi się dzisiaj o kryzysie ojco- mnie wówczas pokory.
stwa. Jakie mogą być jego przyczyWedług Ciebie najważniejszym zany?
Żeby tylko ojcostwa... Mamy kryzys daniem ojca jest?...
męskości. Według mnie przyczyny Trudno jest wybrać jedno najważto: złe wzorce wyniesione z własne- niejsze zadanie, ale jednym z najgo domu lub zupełny ich brak, pycha ważniejszych, moim zdaniem, jest
nie pozwalająca ukazać słabości oraz stwarzanie poczucia bezpieczeństwa
zwykłe lenistwo. Ponadto twierdzę, dla swoich dzieci.
że mężczyzna powinien mieć przestrzeń – pole bitwy – aby wziąć za- Mówi się dzisiaj o kryzysie ojcomach, rozpędzić się. Odnoszę wra- stwa. Jakie mogą być jego przyczyżenie, że ta przestrzeń jest ostatnimi ny?
czasy w niebezpiecznym stopniu Myślę, że przede wszystkim wynika
ograniczana lub przejmowana przez to z szukania przykładów w niewłaściwych miejscach. Mężczyźni, któkobiety.
rzy sami nie mieli oparcia w swoich
ojcach, przejmują ich zachowania.
Sprawia to, że uciekają oni od odpoKasia
wiedzialności i tak naprawdę sami
studentka, Kraków
nie chcą dojrzeć.
Boga do każdej dziedziny naszego
życia, nawet tej nieistotnej, która jak
nam się wydaje, zależy tylko od nas.
To również relacja wymagająca zaangażowania, bo tak jak do spotkania z człowiekiem, również do spotkania z Bogiem trzeba się nieraz
zmusić.

PIĘĆ PYTAŃ
Jezus w modlitwie Ojcze Nasz ukazuję nam prawdę o ojcostwie Boga
i zaprasza do budowania bliskiej
więzi ze Stwórcą. Co oznacza posiadanie osobistej relacji z Ojcem
Niebieskim?
Oznacza to zaufanie Mu, że pokieruje nas w najlepszy dla nas sposób.
Bliska relacja w modlitwie codziennej z Ojcem Niebieskim to oparcie
duchowe dla ziemskiego ojca w trudach codzienności.

Biblia ukazuje nam Boga za pomocą różnorakich obrazów, wydarzeń. Który obraz Boga jest Ci
szczególnie bliski?
Myślę, że obraz Miłosiernego Ojca –
Boga, który nie odrzuca swoich
dzieci ale szuka ich gdy błądzą, ma
pragnienie ich powrotu, a gdy wracają skruszeni – wybacza im przewinienia.
Według Ciebie najważniejszym zadaniem ojca jest?...
Wychować swoje dzieci na porządnych, dojrzałych i odpowiedzialnych
ludzi.
Mówi się dzisiaj o kryzysie ojcostwa. Jakie mogą być jego przyczyny?
Przyczyny mogą tkwić w życiu z dala
od Bożych przykazań, nie wypełnianiu solidnie swoich obowiązków, ale
też z braku przykładu kiedyś od
własnego ojca, braku solidnego
przygotowania do samodzielnego,
dojrzałego życia w społeczeństwie.

DA św. Anny

Co to znaczy być ojcem?
Piotr
Moim zdaniem bycie ojcem oznacza
student, Kraków
bycie odpowiedzialnym i dojrzałym.
DA św. Anny
Jest to gotowość, by być wzorem
i oparciem dla swoich dzieci. Jest to
także umiejętność obdarowywania Co to znaczy być ojcem?
To być dla kogoś jednym z pierwmiłością bezwarunkową.
szych przewodników na drogach żyJezus w modlitwie Ojcze Nasz uka- cia, codzienności, wychowawcą,
zuję nam prawdę o ojcostwie Boga przykładem.
i zaprasza do budowania bliskiej
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PRZEMYŚLENIA

Ojcze...
Agnieszka Jaranowska

Wg polskich badań (www.bycrodzicem.pl) z 2004

Już Freud twierdził, że ojciec pełni najważniej-

Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy za-

roku 45–65% respondentów nie określiło żadnego

szą rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Par-

stawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na ko-

zadania związanego z wychowywaniem dzieci,

sons dodał do tego, że emocjonalny brak ojca

lanach widywałem go zawsze w kościele parafial-

które należy do ojca. Tam, gdzie wskazywano takie

wpływa na późniejszą niedojrzałość społeczną

nym. Nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu

zadanie, określenie „pomaga żonie w wychowy-

i problemy w relacjach z innymi. Józef Augustyn SJ

kapłańskim, ale ten przykład mojego Ojca był ja-

waniu dzieci” przeważało nad „wspólnie z żoną

nazywa współczesną cywilizację, „cywilizacją bez

kimś pierwszym domowym seminarium” (Dar i Ta-

wychowuje dzieci”. Czy to znaczy, że współczesny

ojca”. Naszymi rodzinami często kierują matki, któ-

jemnica, Kraków 1 996, s. 22). W innym miejscu

ojciec pełni w rodzinie jedynie funkcję reprezenta-

re, nawet gdyby dawały z siebie wszystko, nigdy

papież wspominał: „W wieku dziesięciu, dwunastu

cyjną i nie ma większego wpływu na życie swoich

nie będą w stanie zastąpić dzieciom ojcowskiej

lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że

dzieci?

obecności. Często niestety wpływ matki bywa

niezbyt gorliwym. Moja matka już nie żyła... Mój

Długo nie zastanawiałam się nad tym proble-

w takich sytuacjach destrukcyjny, gdyż nieaz

ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie,

mem, aż do czasu, kiedy zauważyłam, że wielu

stwarza ona sobie podświadomie relacje zastępcze

powiedział pewnego dnia: «Nie jesteś dobrym mi-

moich znajomych niechętnie rozmawia o rodzinie

z dziećmi, które mogą stać się jej emocjonalnymi

nistrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świę-

i o relacji z rodzicami. Czasem przypadkowo oka-

partnerami. Sytuacja taka może być tragiczna,

tego. Powinieneś się modlić do Niego». I pokazał

zywało się, że ludzie ci kryją jakiś mniej lub bar-

szczególnie dla syna, który, będąc już dorosłym,

mi jakąś modlitwę.(...) Nie zapomniałem jej. Była

dziej uświadomiony żal do rodziców, a szczególnie

nadal może poszukiwać swojej tożsamości. Ojciec

to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż

do ojca. Spośród lepiej znanych mi kobiet, tylko

Augustyn pisze, że silny związek z matką wpływa

wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następ-

jedna zawsze potrafi mówić z podziwem o ojcu

na to, iż dorosły syn niejednokrotnie czuje się nie-

stwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z ja-

i o jego pozytywnym wkładzie w jej wychowanie.

pewny siebie i zagubiony, a ponadto zbytnio za-

kim przekonaniem mówił do mnie Ojciec! Jeszcze

Jeśli chodzi o znajomych mężczyzn, to zaniepoko-

leżny od kobiety, co rodzi jego podświadomy we-

dziś słyszę jego głos” (A. Frossard, Portret Jana

iło mnie to, że żaden z nich nie potrafił powiedzieć,

wnętrzny gniew, skutkujący niedojrzałymi relacja-

Pawła II, s. 28).

że jest bez wątpienia dumny z kontaktu z tatą.

mi partnerskimi, pracoholizmem czy innymi

A co wniósł w nasze życie przykład naszego

Wprost przeciwnie. Jedenastu określiło swoją rela-

nałogami i nieuporządkowaniem wewnętrznym.

taty? Czy i my moglibyśmy powiedzieć, że dzięki

cję z ojcem jako tak bardzo niezadowalającą, że

Znamienne jest też to, że brak odkrycia własnego

naszym ojcom jesteśmy lepszymi ludźmi? A jeśli

skutkuje ona wieloma trudnościami w obecnym,

„ja” powoduje problemy z zaangażowaniem się na

nie, to co zamierzamy z tym zrobić?

dorosłym życiu. Mężczyźni ci uważają przede

całe życie czy zdolnoścąi do podejmowania trud-

wszystkim, że ojciec nie pokazał im, jak to jest być

nych i odpowiedzialnych decyzji.

Kiedy się przebudzisz, by stanąć do walki z samym sobą, ze zranieniami, które chowasz głęboko

prawdziwym mężczyzną, mężem, głową rodziny.

O ważności przykładu i obecności ojca świadczą

w duszy? Kiedy nadejdzie ten dzień, w którym po-

Czują żal za brak wsparcia, poważnych rozmów,

też słowa św. Jana Pawła II, który często wspomi-

stanowisz „iść pod prąd” temu, co niesłusznie pod-

pochwał czy wspólnego spędzania czasu . Jak to

nał swoją relację z tatą: „Mogłem na co dzień ob-

powiada Ci Twoje skrzywdzone serce? A możesz

się dzieje, że rola ojca, choć tak bardzo marginali-

serwować jego życie, które było życiem surowym.

czekasz, aż samo się ułoży, naprawi… ?

zowana, jest zarazem tak bardzo potrzebna do

Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało

rozwoju młodemu człowiekowi?

się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy.

KRÓTKO

Krótko: Abba
Refleksjami dzieli się Agnieszka Potrawa

Tata, tatuś. Połączenie dwóch, wydawałoby się sprzecznych pierwiastków:
siły i czułości. Jednakże gdy przyjrzeć
się bliżej, widać wyraźnie, że tak naprawdę żadnej sprzeczności tu nie ma.
Prawdziwa siła nie wynika przecież
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z mocnych mięśni, ale z umiejętności
ich wykorzystania.
Dla dziecka tata powinien być skałą.
Mocnym, trwałym oparciem, które nie
ucieknie spod stóp, gdy zacznie dziać
się źle. Nie oznacza to jednak, że i oj-

cowskie serce ma być kamienne. Dłonie, które potrafią obronić – przed innymi i przed własną głupotą – nie
muszą być przecież dłońmi niepotrafiącymi utulić do snu.
Ten obraz – obraz kochającego ojca

– przybliża nam najbardziej postać
Boga. Aż tak dobrze, że tą właśnie nazwą posłużył się Jezus, Bóg wcielony,
aby opisać nam najlepiej charakter
więzi, która łączy nas z naszym Stworzycielem. Tym, który utkał nas jeszcze w łonie matki (por. Ps 139,13),
który karmi nas już w niemowlęctwie,
bierze w ramiona i uczy chodzić
(por. Oz 11,3-4) i nawet gdy mu się

sprzeniewierzymy, przyjmuje nas,
marnotrawne dzieci, z ogromną miłością (por. Łk 15,20-24). Ale Bóg, którego poznajemy przez całą historię
zbawienia jako ojca – czasem surowego, czasem łagodnego – nie poprzestaje na tym jednym wizerunku. Jego
czułość i przywiązanie do człowieka
jest tak wielkie, że nie mieści się
w ludzkich kategoriach. I mówi do nas

PRZEMYŚLENIA
Bóg Ojciec: „Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? (…)
A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie
zapomnę o tobie” (Iz 49,15). Bóg to
więcej niż ojciec, więcej niż matka.
Przychodzi jednak do nas w tym, co
znamy i ofiarowuje nam bezwarunkową miłość, której każde dziecko najbardziej potrzebuje.
PRZEMYŚLENIA

Nawet nie wiesz, jak ważny jesteś, tato…
O roli ojca Karolina Latkiewicz

Odchodzimy od Boga, ponieważ nie
widzimy Jego działania w naszym życiu. Często jedyny obraz, jaki pozostaje nam z dzieciństwa, to czujny Bógpolicjant gotowy zsyłać nieszczęścia za
każde przekroczenie przykazań. Poza
tym nierzadko patrzymy na Boga Ojca
przez pryzmat relacji ze swoim ziemskim tatą, który, nawet jeśli się stara,
nie zawsze potrafi sprostać naszym
oczekiwaniom. W końcu przychodzi
moment, w którym czujemy, że zostaliśmy sami, skazani na odgrywanie
przypadkowej roli w marnym teatrze
absurdu.
Najważniejsze, co chciał nam przekazać Jezus, będąc na ziemi, jest właśnie to, że mamy Ojca. Chrześcijanin
to człowiek, który zawsze ma obok
siebie Kogoś bliskiego! Ksiądz biskup
Grzegorz Ryś powiedział dosadnie, że
jeśli ktoś narzeka, że jest samotny, powinien być uznany za poganina, bo
nie wierzy, że ma Ojca. I to nie byle jakiego! Wystarczy otworzyć Pismo
Święte, by się o tym przekonać…
Wszyscy znamy przypowieść
o synu marnotrawnym, a właściwie
o miłosiernym Ojcu. Najpierw syn
prosi o część majątku, która na niego
przypada. Spadek dzieli się przecież
po czyjejś śmierci, dlatego tym samym
mówi: „Tato, dla mnie nie żyjesz, jesteś nikim…”. Co robi wtedy Ojciec?
Bez słowa spełnia żądanie, pozwalając
zmarnować wiele drogocenności. Jakże zachowanie Boga odbiega od schematów, które Mu przypisujemy, bo

stosują je nasi ziemscy rodzice i my
sami. Według naszych zwyczajów Ojciec z przypowieści powinien rozpętać
burzę, wyrzucając niewdzięcznemu
dziecku podłość i głupotę, a potem
wygonić z domu, nie dając ani grosza.
Bóg tymczasem tak szanuje naszą
wolność, że zgadza się, byśmy uśmiercali Go, gdy tylko chcemy, i nie zawraca nas, gdy ruszamy własną drogą.
Wyśmiewany przez wielu Bóg-policjant nie znosi przymusu i jest samą
delikatnością, samym wyczuciem
i taktem; nie przekroczy wyznaczonych przez nas granic, nawet by przekonać do zmiany błędnej decyzji.
Syn krzywdzi Ojca, a kiedy sam zostaje wyszydzony i zgnębiony, wraca,
ale nie dlatego, że zmienił sposób myślenia, lecz by poprawić status materialny. Układa w głowie uładzony tekst
i chce wyrecytować go przed Ojcem.
Podobnie jest z nami, gdy orientujemy
się, że grzech ostatecznie nie dał nam
zadowolenia, tylko gorycz; wracamy
do Boga, ale nie z miłości, tylko by
polepszyć samopoczucie. Ale Bóg jakby tego nie widział... Gdy człowiek
z własnej woli zbliża się do Niego, Bóg
wybiega naprzeciw, skacze z radości.
Nie chce słuchać grzecznych formułek, porywa syna w ramiona. Nałożenie pierścienia i ubranie w szatę oznaczają, że według Ojca w Jego relacji
z dzieckiem nic się nie zmieniło. Możemy zabić Boga w naszym życiu, ale
On nigdy nas nie przekreśla. W najmniejszym stopniu nie interesuje Go,

dlaczego i jak daleko odeszliśmy. Od
dziecka świat uczy nas, że na ludzkie
względy trzeba zapracować; nawet
miłość rodziców wydaje się być
w wielu przypadkach uzależniona od
posłuszeństwa i ocen w szkole. Bóg
kocha całkowicie bezinteresownie –
i chyba w to najtrudniej nam uwierzyć.
Z zaakceptowaniem takiej miłości
Boga Ojca mamy problem. Nie potrafimy do niej dojrzeć. Po pojednaniu
w sakramencie pokuty jesteśmy tak
pełni radości i sił, że wydaje się nam,
że pokonamy wszystkie słabości, będziemy spędzać na modlitwie większość wolnego czasu, słowem – będziemy po prostu święci. Z zapałem
zabieramy się do uprawiania duchowej
roli, gubiąc znów tę cichą i malutką jak
ziarnko gorczycy prawdę, że miłość
Ojca dostajemy całkowicie za darmo
i nie musimy pracować na nią w pocie
czoła. Często zachowujemy się jak ów
starszy brat z przypowieści o synu
marnotrawnym albo najwcześniej zatrudnieni najemnicy z przypowieści
o robotnikach w winnicy. Kiedy jesteśmy świadkami, jak Bóg przygarnia
z czułością ludzi grzesznych, łapiemy
Go za rękaw z pretensjami: „Przecież
oni jeszcze się nie nawrócili, nie zasłużyli sobie na łaskę”. Dzielimy ludzi
na bardziej i mniej wierzących,
z dumą zaliczając siebie do tych
pierwszych i nie dopuszczając do siebie myśli, że ci drudzy mogliby nas
wyprzedzić w drodze do Nieba...
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KRÓTKO
Wielkość świętych polegała między
innymi na tym, że dojrzeli do przyjęcia miłości Boga Ojca. Spędzali na
modlitwie długie godziny, podejmowali post i dawali jałmużnę nie w duchu trudnego wyrzeczenia, ale z pra-

gnienia odpowiedzi na ten dar. Jeśli
całkowicie zaufamy Bożej miłości, nie
musimy mozolnie wdrapywać się po
schodach do Nieba, coraz potykając
się i spadając przez własny grzech. Św.
Teresa od Dzieciątka Jezus napisała, że

jest wtedy tak, jakby po wyczerpującej
i bezowocnej wspinaczce przesiąść się
do windy w mgnieniu oka unoszącej
nas wprost do świętości.

PISMO ŚWIĘTE

„Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego”
Rozważania o Biblii prowadzi Barbara Kupiec

Ga 4, 6-7
Na dowód tego, że jesteście synami,
Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna
swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem
z woli Bożej.

Niewolnik... to słowo niewiele nam dziś
mówi. Co więcej, zestawienie: niewolnik a syn to dla nas żadne przeciwieństwo. Wystarczy jednak wejść na moment w realia starożytności, kiedy bycie
niewolnikiem wiązało się nie tylko, jak
to się często wydaje z regułką “przynieś,
podaj, pozamiataj”. To prawda, niewolnik, to ten, który ciężko pracował cały
dzień a po powrocie do domu musiał
wiernie usługiwać, czekając, aż jego pan
skończy posiłek, by móc posilić się
resztkami jedzenia ze stołu, który za
najdrobniejsze przewinienie dostawał
pożądną chłostę a nie rzadko mógł
stracić nawet życie. Za swoją pracę nie
mógł oczekiwać na zbytnią zapłatę, wystarczyło, że miał dach nad głową... Syn
zaś, to ten wybrany, oczekiwany, ukochany, o którego się troszczy, z którym
wiąże się nadzieje. To ten, który zapewni trwanie rodu i pewnego dnia odziedziczy wszystko po swoim ojcu... Błędy
syna nie będą zbyt surowo karane. Jeśli
ojciec jest mądry, napomni, ale w głębi
jego serca będzie to jedno pragnienie,
by rzucić mu się na szyję i wyprawić
ucztę, kiedy tylko wróci skruszony (Łk.
15,11-32). No bo ostatecznie nie da się
inaczej, przecież to dziecko. Niewolnik
nie ma komu powiedzieć, że zawalił, bo
czeka go za to nieuchronna kara, może
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jedynie pełen lęku próbować zakryć
swoje błędy. Syn, pozostaje dziedzicem
bez względu na to jak bardzo zhańbi
swojego ojca, bez względu na wszystko
może przyjść i powiedzieć: “Ojcze,
zgrzeszyłem” (Łk. 15,18)...
To właśnie to wołanie jest
nam często tak bardzo potrzebne, bez
niego nie możemy się czuć bezpiecznie
i dobrze, zaś w nim możemy znaleźć
schronienie dla naszych lęków, niepewności, porażek. Najprościej, po dziecięcemu wiedzieć, że On jest, a nasze błędy nie mają już takiego znaczenia, bo
i tak jesteśmy Jego dziećmi. Zrodzeni
z miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego
w czasie sakramentu chrztu. Przedziwny kierunek działania Boga w zniżeniu
się do nas by nas podnieść i pozwolić
wołać do siebie. Byśmy mogli w tych
naszych najprostszych ziemskich pragnieniach odkryć pragnienie Boga, byśmy zwracali się do Niego. W tym, co
słabe nosząc w sobie największą godność, godność dziecka, które może wołać w każdej, nawet najbardziej „beznadziejnej” sytuacji. Choć czy istnieje
w życiu chrześcijanina jakaś sytuacja
beznadziejna, skoro możemy w każdym
momencie, z pełną nadzieją, wołać:
„Ojcze!”.
Jaką moc musiało mieć wypowiedziane przez Chrystusa aramejskie
słowo: „Abba”, skoro św. Paweł chciał,
by naprawdę wybrzmiało ono tak, jak
wypowiadał je Pan w modlitwie „Ojcze
nasz”, zachowując w tej oryginalnej
wersji „Abba”, zanim prztłumaczył na
greckie „o πατηρ”. Trudno dobrze oddać to słowo, które łączyło w sobie wyraz szczerej dziecięcej miłości, zawiera-

jącej się w polskim słowie: „Tatusiu”
i jednocześnie ogromnego szacunku.
Stąd chyba najlepsze polskie tłumaczenie to właśnie owo „Ojcze” rodzące się
z ciepła relacji i czci.
Więc nie jesteśmy już niewolnikami, ale niewolnikami czyimi? Niewolnikiem grzechów i swoich porażek,
które co raz trzymają nas jakby na
uwięzi i nie pozwalają iść naprzód, od
których wciąż trudno się uwolnić, które
chcą zakuć w swoje kajdany i wmówić,
że jesteśmy sami, że nie mamy już
szans, że nie warto... bo dokładnie taka
jest metoda działania złego. Często tylko to mówimy cichutko z głową spuszczoną w dół, sami nie wierząc, że ktoś
nas usłyszy, bez wiary, że mimo wszystko możemy zacząć od nowa, od kochających ramion Ojca, od powitalnej
uczty. Kiedy zatem chce nam się krzyczeć, że nie mamy już siły, że to bez
sensu, podnieśmy głowę, zróbmy miejsce Komuś Innemu, przyjmijmy tego,
którego wysłał do nas Bóg i oddajmy
mu swój głos, pozwólmy już nie sobie,
ale Jemu, z głębi serca wołać: „Abba!”...
Ojcze... Bo wtedy już nie my wołamy,
lecz Miłość...

WYWIAD

Abba Salezjanów
O Bogu Ojcu z klerykami salezjańskiego seminarium duchownego Mariuszem Pupką i Krzysztofem

Trojanowskim rozmawia Bogusław Kowal

Jak opisalibyście Boga?
Mariusz: Od razu mi się kojarzy obraz ze starszym panem, z długą brodą i siwymi włosami. Jest to często
przekazywany motyw w ikonografii
i obrazach starotestamentalnych.
Była to tzw. Biblia pauperum, czyli
Biblia dla ubogich. Na ścianach budynków sakralnych malowano taką
Biblię dla osób, które nie potrafiły
czytać i pisać, żeby móc im przekazać dzieje zbawienia. W ten sposób
to utrwaliło się w naszym wyobrażeniu. Jednak, jak dobrze wiemy, Bóg
jest w trzech osobach, a próbując to
nazwać innymi słowami powiemy, że
jest jedną wielką miłością. Co pojęcie Boga oznaczało dla ks. Jana Bosko? W pierwszej kolejności to
prawdziwe bycie ojcem, a prawdziwy
ojciec kocha. Taki wzór ks. Bosko
pokazywał swoim wychowankom
w oratorium, czyli, we współczesnym języku, w świetlicy środowiskowej. Jednocześnie wiadomo że
sam ideał był czymś abstrakcyjnym
dla chłopców. Dlatego św. Jan sam
stawał się dla nich ojcem, żeby im
jakoś ten obraz Boga Ojca przybliżyć.
Krzysztof: Bardzo lubię fotografie
i obrazowość do mnie mocno przemawia. Dlatego jeśli chodzi o mój
obraz Boga, to opisałbym Go na zasadzie pewnego zdjęcia, które kiedyś
zrobiłem. To starszy pan, który
w oczach ma wielką miłość. Siedzi
gdzieś na ulicy, co dla mnie oznacza,
że siedzi wśród wszystkich ludzi, jest
ciągle z nimi i wpatruje się w ich życie. Jest takim trochę ubogim, który
ma pragnienie miłości, ale z drugiej
strony chcę tą miłość wszystkim dać.

dokonywały się różne znaki Boskiej opieki, jak rozmnożenie chleba, czy też trafne porady dotyczące
wyboru drogi życiowej. Czy Wasza
decyzja o wstąpieniu do seminarium też była związana z takim impulsem opatrznościowym?
Mariusz: Najpierw nawiążę do tych
słów „chleba naszego powszedniego...” Ksiądz Bosko wyznawał taką
zasadę: zanim zacznie się mówić
o Bogu swoim wychowankom, najpierw trzeba ich nakarmić, dać im
jeść. Dopiero gdy to im zapewnił,
zaczął im przybliżać Boga. Opatrzność była nieustannie obecna w życiu ks. Bosko. Widać to w dziełach
i różnego rodzaju budowlach, które
stworzył za swojego życia jako człowiek niemający przy sobie żadnych
środków materialnych. Wybudował
kilka bazylik, wielkie ośrodki dla
chłopaków, którym zapewniał
mieszkanie, wikt i opierunek. Tworzył miejsca pracy. Nawet sam papież, wiedząc, że nie jest w stanie
dokończyć budowy świątyni, poprosił, aby ks. Bosko dokończył budowy
Bazyliki Serca Jezusowego w Rzymie. Co też się stało, mimo że nie
miał żadnych pieniędzy w kieszeni.
Chociaż od tych wydarzeń upłynęło
ponad sto lat, dla mnie ks. Bosko
działa dalej. W jaki sposób? Jeden
z jego duchowych synów, salezjanin,
w pewnym okresie mojego życia stał
się dla mnie swoistym ojcem. Pokazał mi te cechy ojcostwa, których nie
znałem, a których nie przekazał mi
mój własny ojciec, bo sam się ich od
nikogo nie nauczył. Właśnie ten salezjanin stał się dla mnie prawdziwym ojcem, który potrafił mnie
skarcić, przytulić, wysłuchać, kiedy
W modlitwie Ojcze nasz powtarza- się mu wyżalałem z problemów sermy słowa „chleba naszego powsze- cowych. I to wszystko spowodowało,
dniego daj nam dzisiaj”. Święty Jan że zapragnąłem być ojcem na jego
Bosko był znany ze swojej ufności wzór. Później się dowiedziałem, że
w niezawodność prowadzenia on to robił na wzór księdza Bosko.
Opatrzności Bożej. Przez jego ręce Krzysztof: Ja z moją rodziną wielo-

krotnie się przeprowadzaliśmy. Dlatego długo szukałem swojego miejsca w Kościele. W pewnym momencie mojego życia Bóg również na
mojej drodze postawił salezjanina,
który pokazał mi dobro salezjańskie.
Jestem przekonany, że zarówno to,
jak i wiele innych wydarzeń nie stało się przez przypadek, lecz wynikało
z jakiegoś zamysłu Bożego, przez
który Opatrzność wyraża swoją miłość do nas, dzięki czemu powstają
wspaniałe małżeństwa, rodziny oraz
powołania duchowne.

Jak scharakteryzujecie charyzmat
Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanów)?
Krzysztof: Ksiądz Jan Bosko stworzył
program, który w trzech słowach
opiera się na religii, miłości i rozumie. Głównym celem jest przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia. Rozwój duchowy, który
fundamentalnie opiera się na sakramentach (szczególnie na Eucharystii), idzie w parze z rozwojem intelektualnym. Stąd wszędzie tam, gdzie
docierają salezjanie, powstają szkoły
i inne instytucje szkoleniowo-wychowawcze. Młodzi, których życie
dotąd opierało się na kradzieżach,
ubóstwie, znaleźli w domach księdza
Bosko miejsce, gdzie mogą się nauczyć zawodu, zdobyć wykształcenie
oraz poznać Boga jako dobrego
Ojca.
W jaki sposób Towarzystwo realizuje opiekę ojcowską wobec młodych? Czy wobec faktu, że od
śmierci św. Jana Bosko minęło 126
lat, coś w tym wychowaniu się
zmieniło?
Mariusz: Wiadomo, że od tego czasu
zmienił się kontekst kulturalny, społeczny i wiele innych rzeczy. Teraz,
żeby się opiekować młodymi ludźmi,
trzeba mieć dokumenty, kwalifikacje
do prowadzenia różnego rodzaju
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dzieł. Ale tak naprawdę to jest coś
na marginesie, bo najważniejsze jest
serce. Głęboko dzisiaj wierzę, że to
serce które miał ks. Bosko jest dalej
dzisiaj obecne wśród salezjanów.
Myślę, że to wszystko, co dzisiaj się
zmieniło, to tak naprawdę idzie
w cień, jeżeli jest zachowane serce
ojca. Gdzie dzisiaj charyzmat salezjański jest odnajdywany? To może
być parafia, dom dziecka, poprawczak czy szkoła. Ale tak naprawdę
miejsce powołania każdego salezjanina jest wszędzie tam, gdzie jest
młodzież. Najważniejsze w tym
wszystkim jest to, by wychować dobrego chrześcijanina i uczciwego
obywatela. To sobie stawiał za cel
ks. Bosko i głęboko wierzę, że to jest
dziś realizowane.

wielki pies go od niej wybawił. Co
ciekawe, po śmierci ks. Bosko całkiem zniknął. Dopiero podczas kanonizacji, gdy niesiono trumnę
z ciałem świętego, pojawił się wielki
pies, który, jak opisują starsi salezjanie, był bardzo podobny do Grigio.
W moim życiu jeszcze w dzieciństwie były dwa takie szczególne wydarzenia, wypadki, w których uratowanie swojego życia mogę zawdzięczać Bogu, a w jednym szczególnie
wstawiennictwu Matki Bożej.
Krzysztof: Zazwyczaj nie doświadczamy jakiś spektakularnych rzeczy
ani nie pojawia się znikąd pies, który ratuje nas z opresji. Jednak jako
salezjanin mogę powiedzieć, że dzięki formacji doświadczam daru łączności z Panem Bogiem. Mając bardzo bliski kontakt z poszczególnymi
Pamiętam, że częstym znakiem Bo- ludźmi i rodzinami, często jesteśmy
żej opieki w życiu ks. Bosko był proszeni o modlitwę i uczestniczypies, który często wybawiał go my w różnych ludzkich problemach.
z kłopotów...
Wiele z tych wydarzeń pozostawia
Mariusz: Tak, i on się faktycznie na- w sercu niezatarty ślad i daje nam
zywał Grigio. Jedna z historii głosi, poczucie, że to wszystko ma sens.
że innowiercy chcieli się pozbyć
księdza w Turynie za jego niewy- Tu w Krakowie jesteśmy właśnie
godną dla nich działalność. I gdy obok Salezjańskiego Wolontariatu
przygotowali na niego zasadzkę, Misyjnego. Oprócz zapewniania

potrzeb młodzieży w Polsce wiele
z osób duchowych i świecki wyjeżdża do pracy na misje za granicę.
Czy wy również myślicie o misji?
Mariusz: Tak zamierzam. Pojawiła
się ta myśl w nowicjacie, ale wtedy
to odrzuciłem. W tym roku, gdy
byłem w Turynie, ta myśl bardzo
mocno powróciła i dlatego zapisałem się do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, żeby to lepiej rozeznać. Chociaż dzisiaj coraz bardziej
do mnie dociera to, że misja to nie
tylko wyjazd ad gentes gdzieś za
granicę, lecz to przede wszystkim
życie, świadectwo wszędzie tam,
gdzie jesteśmy, o czym przypomniał
papież Franciszek w adhortacji
Evangelii gaudium.
Krzysztof: Salezjanin jest posłuszny,
więc w razie skierowania gdzieś na
inny kontynent musi się zgodzić
(śmiech). Na ten moment nie wykluczam takiej możliwości. W momencie, gdy Pan Bóg upomni się
o mnie, bym wyjechał, to będę się
starał z odwagą, ale i może z lekkim
drżeniem serca odpowiedzieć na
Jego wolę.
Dziękuje za rozmowę.

Z ŻYCIA DA

Żar ognia – czyli co nas rozgrzewa...
O Żarze ognia opowiada ją Ania Szostak i Rafał Potępa

Jak wiadomo, każdy z Nas szuka miłości. Niektórzy znajdują ją trochę wcześniej, inni trochę później... Jednak co
zrobić, żeby zadbać o miłość do ukochanej osoby? My odpowiedź na to
pytanie znajdujemy właśnie w Żarach
Ognia oraz Nocach Zakochanych.
Czym jest Żar Ognia?
Jest to Eucharystia celebrowana w naszej Kolegiacie w każdy pierwszy wtorek miesiąca (o godz. 19.30), podczas
której ks. Dariusz Talik głosi kazanie
skierowane do wszystkich ludzi poszukujących i pragnących miłości. Jednak nie jest to taka zwykła Msza świę-
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ta. Jednym z jej najpiękniejszych momentów
jest
indywidualne
błogosławieństwo dla każdej pary,
któremu towarzyszy szczególny znak
dla dwojga, inny na każdej Mszy świętej.
Dlaczego przychodzimy na Żar
Ognia?
Żar ognia to nie tylko celebracja Mszy
świętej. Przede wszystkim jest to
wspólna rozmowa z Panem Bogiem
i spotkanie z Nim we trójkę w naszej
relacji.
Dla nas oczywistym jest, że nikt nie
umie kochać doskonale poza Jezusem.

Spotykając się ze sobą, mogliśmy to
często zauważyć w różnych codziennych sytuacjach. Pomimo że bardzo
się kochamy, to i tak czasem ciężko
jest nam się zrozumieć i dogadać. Żary
Ognia właśnie tego nas uczą... Przygotowują nas do przyszłego wspólnego
życia, założenia kochającej rodziny,
i pomagają lepiej się poznać.
Miłość można porównać do
żaru ognia, który jednak stale trzeba
podsycać, aby nie zgasł. To trochę tak
jak dokładanie drwa do ogniska, żeby
ogień płonął i mógł swoim ciepłem
ogrzać w zimną noc. Dla nas indywi-

dualne błogosławieństwo, którego Bóg
udziela nam poprzez ręce kapłana, jest
swego rodzaju zapewnieniem, że On
jest razem z nami i pomaga nam ciągle
na nowo budować naszą relację. Daje
nam siły do pokonywania własnych
słabości i przede wszystkim zachęca
do ciągłej pracy i noszenia drewna
z lasu, aby to nasze ognisko nadal się
paliło. Jesteśmy przekonani, że bez
Jego wsparcia już dawno byśmy się
poddali.
Noce Zakochanych – co w nich jest
najważniejsze

Budowanie relacji między mężczyzną i kobietą jest trudną sztuką, którą
trzeba zgłębiać nie tylko od strony duchowej, ale i praktycznej. Potrzebne do
takiej relacji doświadczenie najłatwiej
jest zdobyć poprzez rozmowę z ludźmi, którzy już kroczą wspólną drogą
od lat. Dla nas prawdziwą skarbnicą
wiedzy była także możliwość uczęszczania na Noce Zakochanych, czyli
cykl spotkań poświecony relacjom
damsko-męskim. Poruszane tu były
tematy dotyczące m.in. seksualności
człowieka, planowania rodziny, sztuki
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komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Ksiądz Dariusz wprowadzał nas
w temat od strony duchowej, a zaproszeni goście dzielili się doświadczeniem od strony praktycznej. W naszej
pamięci najbardziej utkwiło ostatnie
spotkanie, ponieważ w czasie jego
trwania była możliwość zadawania
anonimowo nurtujących pytań, a osoby prowadzące pod koniec odpowiedziały wyczerpująco na wszystkie
z nich.

DA św. Anny śpiewająco służy Panu Bogu
Warsztaty scholi i ASLO relacjonuje Anna Hajduga

Już za nami piękne dni warsztatów.
Z jednej strony – czas wytężonej pracy
scholi i ASLO dla dobra całej duszpasterskiej wspólnoty, z drugiej zaś –
czas wielkiej radości bycia razem na
modlitwie, Eucharystii, przy stole,
w zabawie, przy gotowaniu i sprzątaniu. Tak, istotnie, nawet te raczej znienawidzone przez nas na co dzień
czynności mogą dostarczyć człowiekowi niezłej uciechy, gdy wykonuje je razem z bliskimi mu ludźmi z ukochanej
wspólnoty.
Tej jesieni zawitaliśmy do Spytkowic. Udało nam się dotrzeć do nich
bezpiecznie. Co prawda nie wszystkim
od razu i do tych odpowiednich Spytkowic, ale grunt, że ostatecznie byliśmy w tym samym miejscu i w komplecie. Bo cóż by to było, gdyby obyło
się bez drobnych komplikacji?
Po piątkowej tradycyjnej adoracji
o północy udaliśmy się prosto do łóżek, świadomi, że czeka nas długi
i pracowity dzień. Jednak nie wszyscy
tak łatwo dali za wygraną – niektóre
panie, na czele z naszą nieocenioną liderką, Gosią, dalej mężnie walczyły
w kuchni, przygotowując już wypieki
na sobotnią agapę. Efekty ich pracy
były imponujące ;). W sobotni dzień
ASLO skupiona była na zgłębianiu ta-

jemnic liturgii oraz ćwiczeniu i synchronizowaniu odpowiednich postaw,
schola zaś uczyła się nowych pieśni
głosowych i piosenek proponowanych
przez jej członków. Mamy nadzieję, że
efekty będą dostrzegalne na naszych
duszpasterskich mszach i że również
nowy repertuar scholi przypadnie
Wam do gustu. Lekarstwem doraźnym
na niedomaganie ciała podczas pracy
była przerwa na kawę i łakocie, a zastrzykiem duchowym – różaniec i koronka. By uroczyście zwieńczyć wyczerpujący dzień, przeszliśmy od Stołu
Eucharystycznego do stołu wieczornej
uczty, suto zastawionego przeróżnymi
smakołykami własnej roboty, a po niej
– do zabawy tanecznej, gier oraz integracji scholi z ASLO i ich nowymi
członkami. Wyjątkowym bonusem po
dniu pełnym wrażeń była dodatkowa
godzina spania, dzięki długo wyczekiwanemu powrotowi polskiego czasu
do właściwej sobie strefy.
Nie sposób tutaj jeszcze nie wspomnieć o silnym pierwiastku męskim,
który okazał się nieoceniony podczas
wyjazdu. Drobne usterki natury technicznej czy potrzeba przeniesienia
rozmaitego sprzętu nie urosły nawet
do rangi wyzwania dla naszych panów.
Jakby tego było mało, strzegli oni tak-

że dzielnie całego przybytku przed
gryzoniami, czyhając nocami na pałaszującą w niedostępnych zakamarkach
kuchni mysz;).
Chociaż, jak to zwykle bywa na
warsztatach, sobotnia doba wypełniona była niemalże po brzegi, ustalony
grafik zajęć został zrealizowany w pełni. Pracy było sporo, ale sił nam nie
zabrakło, bo przez cały ten czas był
przy nas obecny Pan Bóg. Zamieszkał
z nami na te parę dni pod jednym dachem, żeby dobrze przygotować nas
do służby Wam na Jego chwałę. Służby, będącej odpowiedzią na powołanie, które chcemy realizować całym
sercem, co, jak przekonywał nas na
warsztatach w swoim kazaniu ksiądz
Darek, jest piękną drogą ku świętości.
Dzięki wszystkim uczestnikom za ten
owocnie spędzony wspólny czas, jak
również tym, którzy łączyli się z nami
w modlitwie.
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B ŁOGOSŁAWIONA

Bł. Karolina Kózkówna
Refleksje o błogosławionej snuje Bartłomiej Rusin

Jest rok 1914, listopadowe przedpołudnie. Cała miejscowość Wał-Ruda zastraszona, oto wojska rosyjskie podążając w gonitwie za armią austriacką,
stacjonują w okolicy. Mieszkańcy boją
się każdego pukającego do drzwi…
I ja zatrwożony boję się o jutro. Nie
wiem tak naprawdę, czy go doczekam.
Nikt nie jest tego pewien…
Dziś 17 listopada. Przechodząc
obok domu Kózków, widzę pukającego nagle doń żołnierza… o nie…. Blady strach pada na mnie, gdy myślę
o tej pobożnej rodzinie. Czekam na
rozwój sytuacji. Przecież i tak nic nie
poradzę, nic nie zrobię… choć na
myśl, że komuś z nich mogło by się
coś stać… to przecież tacy dobrzy ludzie, a Karolina… To anioł. Ufff! Wyszedł. Niesie jakieś jedzenie, na szczęście spokojny. Wróciłem do domu. Zastanawiam się, co może się stać jutro?
Mam dziwne przeczucie.
Kolejny dzień okupacji – 18 listopada. Wychodzę z domu wcześnie rano.
Znów zapomniałem o modlitwie.
Gdybym był bratem Karoliny, pewnie
dostałbym już po skórze… A no właśnie. Ciekawe co u nich słychać? Pójdę
do pani Marii i pana Jana. Może będą
potrzebować mojej pomocy w polu?…
Może zobaczę Karolinę? To tak piękna
i głęboka dziewczyna. Idę…
Dochodzę do domu Kózków…
Co?… Cóż za nieszczęśliwi ludzie!
Znów przywiało do nich jakiegoś rosyjskiego żołdaka. Dopiero 9.00. Nagle
słyszę jakiś odgłos po drugiej stronie.
To sąsiadka. Wygląda jakby spiesznie
przed kimś uciekała. Podarta sukienka, półnaga, tak jakby ktoś chciał na
siłę… Nie, nie możliwe. Czy to ten Rosjanin? Widzę, jak energicznie wyprowadza Karolinę z domu. Pan Jan także
idzie. Żołnierz uzbrojony w zwisającą
przy pasie szablę, na lewym ramieniu
karabin… Minę ma jakby był wściekły,
pobudzony, rozjuszony. Biedna Karolina… wystraszona, widać, że się bardzo
boi. Pan Jan – przerażony… Ciekaw
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jestem, gdzie ten drań ich prowadzi?
Pójdę za nimi niepostrzeżenie – to jest
myśl! Idę. Po chwili widzę… Żołnierz
na granicy lasu przykłada lufę karabinu panu Janowi do skroni. Grozi
mu… po chwili puszcza go wolno!
Wystraszonego, przerażonego… Ale
co z Karoliną? Biedna! Sam na sam
z takim okrutnikiem! Biegnę czym
prędzej za nimi. Nagle Karolina zaczyna się wyrywać, widzę, jak żołdak chcę
ją zatrzymać. Wygląda, jakby chciał
zedrzeć z niej odzienie! Wyrywa się
mu. Biegnie, ucieka. Serce bije mi tak
mocno, jak jeszcze nigdy! Tyran rozwścieczył się mocno. Biegnie za biedną Karolinką. Dziewczę gubi kurtkę,
buty. Boso ucieka przed agresorem.
Widzę jak bardzo nie chce dać się złapać… Ostra, leśna ściółka odziera jej
stopy, nogi krwawią… Za wszelką
cenę chce dotrzeć do skraju lasu. To
walka na śmierć i życie! Może się
uda?! Rosjanin dogania Ją! Wściekły,
w szale zaczyna wywijać swoją długą,
ciężka szablą. Jest zaledwie metr od
Niej… Nie!!! Uderza! Biedna otrzymuję cios w głowę! On nadal nie znajduje litości… Uderza w prawe przedramię. Karolina jeszcze próbuję się
bronić! Lewa dłoń, cios w lewe kolano… Takie cierpienie! …nie! Siecze

biedne, święte ciało w szyję! Pada
dziewczę na ziemię, a nad Nią pełen
furii stoi zbrodniarz. Zabił! Nie wierzę
w to, co się stało! Karolina leży w leśnej ściółce, jej głowa, jej ciało zanurzone w kałuży krwi, ślady męki,
ucieczki, poranione nogi… tyle ran!
…co to!? Nocna lampka, szafa…
mój pokój! Czyżby to był sen? Dotykam dłoni. Jestem cały i zdrowy. Ale
co z Karoliną?.. Tak, to błogosławiona
Karolina Kózkówna! Przecież tyle
o niej wiemy, ale nigdy nie patrzyłem
w taki sposób na Jej męczeńską
śmierć. Oddać życie w imię czystości!?
To przecież niemodne! Mało tego, teraz było by to coś wręcz chorego! Tak
daleko zawędrowaliśmy w cywilizację
śmierci… Czy zareagowałbym gdybym stał wtedy w lesie, widział
ucieczkę bł. Karoliny? Czy byłbym
w stanie stanąć w Jej obronie, nawet ze
świadomością, że i ja najprawdopodobniej oddam życie? Czy poniósłbym
razem z Nią wieniec męczeństwa?

WYWIAD

Magia Bieszczadów
Cieakwe miejsca opisuje Anna Malinka

Hasło Bieszczady, jest znane każdemu
Polakowi. Tym, co chodzą po górach,
przywołuje ono zapewne widoki połonin i przechadzające się po nich cienie
chmur. Jednakże Bieszczady mają
swoje drugie oblicze. Te mniej znane
i rzadziej uczęszczane. Skrywają miejsca tajemnicze, a wręcz magiczne. To,
o którym mowa, jest położone na
skraju Bieszczadów, na terenie, który
jest trochę zapomniany, bądź może po
prostu nie do końca odkryty przez
szerokie grono podróżujących. Nie
spotka się tam zorganizowanych wycieczek, krzykliwych turystów słuchających radia. Osoby wybierające się
w ten zakątek szukają ciszy i piękna
otaczającej przyrody. Zapraszam na
wycieczkę do Jeziorek Duszatyńskich.
Położone są one niedaleko
wsi Duszatyn, na zboczu Chryszczatej. Dojść do nich można trasą Głównego Szlaku Beskidzkiego zaczynającą

typu osuwiskowego w Polsce. Powstały w 1907 r. po okresie silnych deszczów, które spowodowały osunięcie
się przesiąkniętych wodą mas ziemnych na stoku góry, tarasując przepływ tamtejszemu potokowi Olchowaty. Początkowo powstały trzy zbiorniki, jednakże do dnia dzisiejszego
zachowały się tylko dwa. Według podań woda z trzeciego zbiornika została spuszczona przez ówczesnego włodarza tych ziem, tj. hrabiego Potockiego, który ponoć chciał sobie ułatwić
łowienie pstrągów. Niestety i pozostałe
dwa jeziorka mogą w przyszłości zniknąć, ponieważ stopniowo są zamulane
przez wody potoku, a od momentu ich
powstania powierzchnia większego
z nich zmniejszyła się już prawie o połowę. Według legendy opisywanemu
wcześniej osunięciu mas skalnych towarzyszyły ogromny huk i trzęsienie
ziemi, a mieszkańcy pobliskiej wsi po-

miejsce za zaczarowane, a skutki osuwiska przypisywała rozsierdzonemu
Biesowi, który rzucił w ziemię ognistą
kulę.
Zapewne dzisiaj już nie
wspomina się dawnych mitów, jednakże samo miejsce zasługuje na miano magicznego. Czysta woda zgromadzona w zagłębieniach terenu przybiera niesamowitą zieloną barwę od
pochylających się nad nią buków,
a zalane konary drzew i przybrzeżne
szuwary nadają niesamowity charakter temu zakątkowi Bieszczadów.
Zimą natomiast nagromadzona na
dnie rozkładająca się roślinność pozwala na oglądanie fontann wody wytryskających ze szczelin w lodzie, które są wynikiem ujścia gazów nagromadzonych w procesie butwienia. Idąc
w górę potoku, można do dziś zauważyć potężną rynnę osuwiskową,
a w letnie ciepłe wieczory zachwycać

się w niedaleko leżącej miejscowości –
Komańczy. Trasa nie jest wymagająca,
zajmuje niecałe 3h (wg mapy szlaków
turystycznych). Chcąc zrobić sobie
dłuższą wędrówkę, można wydłużyć
spacer i dojść na wspomniany wcześniej szczyt Chryszczatej (997 m
n.p.m.). Dlaczego warto? Jeziorka
Duszatyńskie są jedynymi jeziorami

uciekali do pobliskich osad w przerażeniu, myśląc, że nadchodzi koniec
świata (wydarzenie to miało miejsce
w dzień Wielkanocy). Do dziś mówi
się, że świadkowie wydarzeń opowiadali, że „trzęsło się jeszcze przez dwa
tygodnie”. Inne legendy mówią, że
ówcześnie mieszkająca na tych terenach zabobonna ludność uważała to

się w lesie nad jeziorkami widokiem
tysięcy świetlików. To, czy Jeziorka
Duszatyńskie zachwycają swoim
pięknem, jest już indywidualną sprawą każdego z odwiedzających to
miejsce. Jednakże najlepiej przekonać
się o tym samemu i wyruszyć na odkrywanie nieznanych Bieszczadów.
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Pociąg do Wschodu
O Mongolii i pociągu transsyberyjskim oraz do podróży (tych prawdziwych) z młodym infromatykiem,

Michałem Feretem rozmawia Justyna Mikołajczyk.
Wyobraźcie sobie płaską przestrzeń od Krakowa aż po Gdańsk. Przestrzeń spokojną, niemal pustą, gdzie rytm dnia reguluje natura,
w tle słychać tętent koni, gdzie „gość w dom, to Bóg w dom”, bo pojawia się naprawdę rzadko. Taka właśnie jest Mongolia. Ojczyna
Tatarów, niskoprocentowego kumysu i nomadów.

Erasmus w Szkocji, Kirgistan, Rumunia, Mongolia, w międzyczasie góry.
Trudno Ci wysiedzieć w miejscu?
Chyba tak. Gdybym mógł, to pewnie
włóczyłbym się po świecie non stop,
niestety różne życiowe sprawy trzymają
mnie tutaj. Jednak, gdy tylko nadarzy
się okazja, żeby gdzieś wyskoczyć, to
korzystam.
Wciąga?
Wciąga i chce się więcej. Gdy skorzysta
się już trochę z takiego „życia na walizkach”, to później tego brakuje. Teraz,
gdy tak myślę, że zima się zbliża i wiem,
że przede mną parę miesięcy bez możliwości wyskoczenia gdzieś pod namiot, to… trochę przykro się robi. Wakacje to jest taki fajny czas, kiedy można pożyć trochę innym życiem niż
tutaj, bo kraje i miejsca typu Mongolia
czy Kirgistan, gdzie cywilizację ogląda
się rzadko i jest jej mało, to zupełnie
inny świat i bardzo fajna odskocznia od
tego, co mamy na co dzień.

się podróżnikiem ciężko jest stwierdzić,
bo co to znaczy podróżnik? To było jasne powiedzmy 100, 150 lat temu, gdy
podróżnicy wyruszali w niezbadane tereny, w miejsca, które niekoniecznie
były dobrze określone na mapach. Teraz, czy podróżnikiem jest osoba, która
jedzie w totalne bezludzia, nie korzystając z niczyjej pomocy, ale za to jest
obładowana cała elektroniką, ma non
stop dostęp do Internetu i GPS? Pytanie: czy w ogóle warto się nad tym zastanawiać? Myślę, że nie, bo to prowadzi do porównywania, czy ktoś jest lepszym podróżnikiem bądź gorszym,
a chyba nie o to tu chodzi.

rzyła się okazja, żeby z czymś to połączyć, to po prostu bajka. Oczywiście
najlepiej byłoby pokonać całą trasę
(kolej dojeżdża aż do Pekinu). My jechaliśmy z Moskwy do Irkucka, w drugą stronę zaś z Ułan Ude do Moskwy.
Odcinek pomiędzy Irkuckiem i Ułan
Ude to chyba najpiękniejsza część trasy
kolei transsyberyjskiej, jedzie się tuż
nad brzegiem Bajkału, a my mięliśmy
dodatkowo to szczęście, że wracając,
jechaliśmy przy zachodzącym słońcu.
Także nie dość, że świetne miejsce, to
jeszcze świetny czas.

Była obowiązkowa kąpiel w Bajkale?
Była, oczywiście! Bajkał to de facto jest
Nie ukrywam, że słysząc o Twoich morze, piasek na brzegu, mnóstwo
podróżach, najbardziej zainteresowa- osób plażujących. Jezioro jest tak wielła mnie kolej transsyberyjska, która kie, że tu nie ma mowy o widzeniu
stanowi moje wielkie marzenie. Czy drugiego brzegu.
podróż koleją była dla Was celem samym w sobie, czy raczej stanowiło go A propos czasu – są to potężne odlemiejsce, do którego zmierzaliście?
głości. Ile czasu zajmuje podróż między
Moskwą a Irkuckiem?
Myślę, że jedno i drugie. Kolej była dobrym środkiem na to, żeby w miarę ta- To bardzo ciężko powiedzieć, bo zmieCzego szukasz w tym świecie? Wolno- nio dotrzeć do Mongolii, ale i marze- niają się ciągle strefy czasowe. Jadąc
ści, inności?
niem, które udało nam się w końcu z Moskwy do Irkucka, z każdym dniem
spełnić.
Kiedyś myślałem o podróży człowiek zaczyna wstawać coraz późNa pewno spokoju. Oczywiście podkoleją
dla
samej kolei, więc gdy nada- niej , bo okazuje się, że w nocy przybyczas wypraw ważnym elementem jest
poznawanie ludzi i lokalnej kultury, ale
zawsze szukam również takiego momentu, paru dni, kiedy namiot jest rozbity w miejscu oddalonym od najbliższej cywilizacji o dobrych kilkadziesiąt
kilometrów.
Powiedziałeś kiedyś, że pomiędzy
zwykłą turystyką a podróżowaniem
jest płynna granica. Jeżdżąc po świecie w taki sposób, możesz nazwać się
podróżnikiem?
Na pewno łatwiej jest powiedzieć, kiedy jest się turystą – jak się wykupuje
wycieczkę z biura podróży, które organizuje wszystko. Natomiast kiedy jest
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ło mu dwie godziny na zegarku. Generalnie jest to 3,5 dnia bądź 4, w zależności w którą stronę jedziemy.

Ale nie jedzie się chyba w sposób ciągły? Są przystanki, można wysiąść,
coś zobaczyć…
Są przystanki, ale niezbyt długie – wysiada się na ok. 20-40 minut, więc
można jedynie na chwilę wyskoczyć na
szybkie zakupy i pozwiedzać rejony
dookoła dworca, które być może nie są
piękne, ale na pewno ciekawe:) . Natomiast same przystanki na trasie poza
wielkimi miastami są o tyle interesujące, że gdy pociąg się zatrzymuje, to od
razu na peronie roi się od sprzedających i to sprzedających naprawdę
wszystko. O ile rzeczy w stylu jedzenia,
od pojedynczych artykułów po gotowe
potrawy można zrozumieć, o tyle
sprzedaż żyrandoli to już coś dość ekstremalnego. Ale, tak jak żartowaliśmy,
Rosja to nie kraj, tylko stan umysłu,
więc nie próbowaliśmy tego zrozumieć,
tym bardziej, że tego typu dziwnych
sytuacji widzieliśmy jeszcze sporo
w Rosji.

klasie, która też jest inna, niż słyszy się
w opowieściach – kury nie biegają po
podłodze. Jedyne, co ją wyróżnia to
zero prywatności, wszyscy żyją ze
wszystkimi, nie ma możliwości jakiegokolwiek odgrodzenia się od korytarza, nie ma podziału na 4 osobowe
przedziały i to pozostało ze starych
czasów. Co prawda, widziało się Rosjan, których kołysało bynajmniej nie
przez ruchy pociągu, ale to były sporadyczne przypadki, przez co „folklor”
Wspominałeś, że jechaliście dużą kolei transsyberyjskiej jest na pewno
grupą. Czy mimo to podczas podróży mniejszy, ale i bez tego taka podróż jest
otwieraliście się na inne towarzy- to ciekawe przeżycie.
stwo?
Nie mniej niż Mongolia, czyli kraj,
To właśnie była rzecz, która nas zawio- o którym raczej mało się mówi, niedła w kolei transsyberyjskiej. Wcześniej wiele wie.
trochę się oczytaliśmy, jak to w pociągu
każdy z każdym się integruje, ludzie Ja również o Mongolii słyszałem mało.
częstują nawzajem alkoholem, general- Cała idea wyjazdu wzięła się od dwójki
nie – „ dużo się dzieje”. Okazało się, że znajomych, którzy po prostu rzucili
jest zupełnie przeciwnie – stereotyp taką myślą, na co ja stwierdziłem :
kolei transsyberyjskiej realizowaliśmy „Mongolia hmm… Nic o niej nie
tylko my (śmiech). Cały wagon zapadał wiem, więc wpiszmy w Google, to dow taki trzydniowy letarg – część ludzi, wiem się więcej. Przede wszystkim pajak się przebrała w piżamy dnia pierw- trzyłem na zdjęcia, po których od razu
szego, tak się z nich rozebrała dopiero było wiadomo, że warto. Do ostateczdnia ostatniego. Jednak, dzięki temu, że nej decyzji o wyjeździe trochę czasu
my realizowaliśmy ten stereotyp kolei, oczywiście minęło, ale takie „chciałto poznaliśmy sporo ludzi, którzy się bym” było kwestią jakichś 15-20 minut.
do nas przyłączali, tak jak np. Edward
z Białorusi, który jechał tyle dni, żeby Mongolia to duży kraj, w którym
po prostu pospacerować nad Bajkałem. mieszka jedynie 3 mln mieszkańców,
Natomiast jeżeli chodzi o alkohol, cze- z czego 1,5 miliona w stolicy. Cała reszkało na nas w tej kwestii spore zasko- ta kraju jest więc praktycznie niezaludczenie. Słyszy się, że kolej transsyberyj- niona, a jeśli odliczyć tą część Mongoska to „trzy dni picia”. Jak się okazuje, łów mieszkających w innych miastach,
nie jest to prawdą, bo alkohol w kolei okazuje się, że na stepie jest prawie pujest nielegalny i to nawet w najniżej sto i właśnie po tym stepie głównie się
włóczyliśmy. Wynajętym samochodem

od Ułan Bator pojechaliśmy w kierunku zachodnim. Samochód to jeden
z najwygodniejszych sposobów na
zwiedzanie Mongolii szczególnie dużą
grupą. Wynajmuje się go wraz z lokalnym kierowcą (opcja bez kierowcy jest
droższa!). Nasz kierowca nie znał rosyjskiego ani angielskiego, na szczęście
mięliśmy przewodnik, w którym na
końcu zamieścili słownik angielskomongolski.

Potrafisz coś powtórzyć?
Poprawnego wymawiania słowa dziękuję nauczyliśmy się dopiero czwartego
dnia. Język mongolski to charkanie…
dosłownie, bez przenośni! Kiedy kierowca witał się z kimś przez okno, początkowo myśleliśmy, że chce go opluć.
Więc nawet nie staraliśmy się wymawiać tych słów, a rozmawialiśmy palcami, wskazując słowa kierowcy
w słowniku i uzyskując odpowiedzi
w ten sam sposób. Wbrew pozorom
całkiem pokaźne rozmowy pod względem treści udało nam się w ten sposób
przeprowadzić.
Natomiast jeżeli chodzi o samą Mongolię to przede wszystkim przestrzeń,
niesamowita przestrzeń – jest płasko,
zdarzały się odcinki, gdzie widziało się
50-100 km przed sobą. Mongolia to ten
rodzaj kraju, do którego na pewno zaliczę również Kirgistan, gdzie nie trzeba jeździć od punktu do punktu.
W Kirgistanie, podczas jazdy autostopem, najczęstsza myśl, która pojawiała
się w głowie, to czy poprosić kierowcę,
żeby się zatrzymał już tutaj, czy może
za chwilę – każde miejsce, czy to
w Kirgistanie, czy w Mongolii, to takie
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widoki, że nie trzeba wszystkiego planować, po prostu jedziesz jakąś drogą,
zatrzymujesz się w przypadkowym
miejscu, gdzie rozbijasz namiot i spędzasz cały dzień, bo po prostu… jest
pięknie.

rzeczy sami – pojechaliśmy m.in. do
parku narodowego na wschód od Ułan
Bator, gdzie udało nam się pojeździć
trochę konno – 3 godziny, a wrażenie
niesamowite, szczególnie, kiedy jeździsz pierwszy raz, a przewodnik (jak
się domyślacie w cenie wynajmu koni)
Poruszaliście się więc zupełnie bez popędza je do galopu. Konie to w ogóle
planu?
taki nieodłączny element Mongolii.
Przed wyruszeniem ustaliliśmy taki Spotykaliśmy sporo półdzikich stad liwstępny plan tego, co chcemy zoba- czących 50 i więcej sztuk . Zresztą, poczyć, więc mniej więcej wiedzieliśmy, dobno w Mongolii 13 koni przypada na
które punkty odwiedzimy, natomiast jednego mieszkańca!
kierowca pokazywał dodatkowe atrakcje, o których nie wiedzieliśmy – skrę- Całą wyprawę od początku do końca
cając tylko 30 km w bok od wyznaczo- zorganizowaliście samodzielnie, zanej trasy, potrafił zabrać nas w miejsca, pewne tnąc koszty, gdzie tylko było to
gdzie np. można wejść na wierzchołek możliwe. Pomijając fakt, że osoby
w naszym wieku są niejako zmuszone
wulkanu.
do
tego typu wyjazdów, brak dużych
W takim trybie spędziliśmy w Mongośrodków
na wyprawę uważasz za
lii 7 dni (na tyle wynajęty mięliśmy samochód), później jeszcze przez pozo- plus?
stałe 3 organizowaliśmy sobie pewne Nawet, gdy ma się te fundusze, warto
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przed wyjazdem założyć sobie pewien
budżet i starać się go nie przekroczyć,
bo to po prostu dostarcza przygód –
takie są przynajmniej moje doświadczenia. Tutaj dobrym przykładem jest
sytuacja, którą mięliśmy ostatnio
w Kirgistanie. Podjechała taksówka,
targuje się z nami ostro, dochodzi do
pieniędzy, które faktycznie bylibyśmy
w stanie zapłacić, ale postanowiliśmy
sobie, że akurat ten odcinek jedziemy
stopem, bo nie spieszy nam się nigdzie.
W efekcie czekaliśmy bardzo długo,
samochody jechały z częstotliwością
raz na pół godziny, także siedzieliśmy
na plecakach, podziwialiśmy widoki
i czytaliśmy książki, od czasu do czasu
machając do kierowców, gdy przejeżdżał już jakichś samochód. W końcu
zatrzymała się wracająca z wesela kirgiska rodzina, która zaprosiła nas na
piknik, a potem do siebie na nocleg.
Dopiero po czasie człowiek zdaje sobie
sprawę, że to wszystko było możliwe
tylko dlatego, że wcześniej nie skorzystaliśmy z taksówki. Spotyka się wtedy
prawdziwych ludzi miejscowych, a nie
takich zatrudnionych po to, żeby zapewnić turyście atrakcje. Być może
wielu rzeczy faktycznie się nie zobaczy
– jeżdżąc na zaplanowanej wycieczce
na pewno będzie się w większej ilości
miejsc, ale nie mam z tym problemu, że
część mnie ominie. Wolę poznać kraj
prawdziwy, a do niego na pewno jest
bliżej, gdy nikt mi go nie przygotowuje
naokoło. Gdybym był na wycieczce,
oglądając przykładowo proces wytwarzania lokalnego sera, zawsze bym się
zastanawiał, czy jest to tylko pokaz
przygotowany specjalnie dla mnie, czy
akurat przypadkowo znaleźliśmy we
właściwym miejscu o właściwym czasie, kiedy ktoś ten ser faktycznie wytwarzał. Tu też jest płynna granica – bo
jeśli pokaz jest dobrze przygotowany, to
czym się to różni ?W istocie jest to jednak ta różnica, która mnie rusza. Wolę
albo nie widzieć wcale, albo widzieć te
oryginalne rzeczy.

KULTURA

Może choć trochę kultury…
O tym, co w kulturze piszczy informuje Michał Masiulaniec

Zjawisko: Xavier Dolan
Xavier Dolan jest w kinie zjawiskiem nowym i zjawiskiem osobnym.
Ten 25-letni kanadyjski aktor i reżyser, wciąż za młody, wedle wszelkich
obowiązujących w branży filmowej
standardów nawet jak na debiutanta
ma już na swoim koncie pięć znakomitych filmów. Po premierze każdego
z nich Dolan był obwoływany cudownym dzieckiem i wschodzącą gwiazdą
kina, co jednak, z każdym kolejnym
filmem, przychodzi krytykom z coraz
mniejszym komfortem. Czy po pięciu
pełnometrażowych, w pełni autorskich produkcjach, młody reżyser nie
powinien przecież przestać być już
nazywany wielką nadzieją kinematografii, lecz raczej doświadczonym,
ukształtowanym, a nawet w pewnym
stopniu spełnionym twórcą? Bo trzeba przyznać, że młody Kanadyjczyk
z ogromny zapałem i godną podziwu
intensywnością eksploatuje swój talent, wystawiając każdego roku na
ekrany kin swój nowy film. Jego kariera zaczęła się od po części autobiograficznego filmu, o budzącym grozę
tytule Jak zabiłem swoją matkę. Obraz ten opowiada historię konfliktu
młodego dorastającego chłopaka
z jego rodzicielką, z którą nie potrafi
odnaleźć wspólnego języka i najmniejszych nawet zalążków porozumienia, do tego stopnia, iż trochę
mimo chodem, rozpuszcza plotkę
o jej śmierci. Historia konfliktów
międzypokoleniowych jest w kinie tematem wcale nienowym czy oryginalnym, ale też nie o oryginalność samego tematu w filmie Dolana chodzi,
ale o to jak został ona przedstawiony
i opowiedziany. Silna muzyka, będąca

nie tyle tłem, co jednym z głównych
składników filmu, długie kadry, jaskrawe barwy, intrygujący dobór
drugiego planu, swobodna gra sztuką
wysoką i estetyką kiczu i przeciągłe
sceny kipiące wprost emocjami, stały
się już od pierwszego filmu znakiem
rozpoznawczym obrazów Dolana
i z miejsca uwiodły zarówno widzów,
jak i krytykę. Kolejne filmy: Wyśnione miłości, Na zawsze Laurence
i Tom nie mogły rozczarować, każdy
z nich był zarazem inny, każdy oglądało się inaczej i nie można ich reżysera, w żaden sposób oskarżyć o brak
nowych konceptów czy brak rozwoju,
zarazem jednak z każdego z nich
przebijało wręcz to, że stworzyła je ta
sam reżyserska ręka, każdy z nich
można było natychmiast rozpoznać
jako obraz Dolana. Taką jak powyżej
przedstawiona charakterystyka, mają
tylko i wyłącznie dzieła największych
twórców, filmowców (Bergman,
Alen) czy malarzy (Vermeer, Caravaggio), tylko naprawdę wybitni
twórcy są w stanie tworzyć takie dzieła, które za każdym razem zachwycają pięknem i niezależnością, ale
z każdego z nich zarazem przebija zawsze ta sama ręka mistrza. Oczywiście, porównując 25-latka do tych absolutnie największych, trzeba zachować pewne proporcje i zdrowy
rozsądek, trzeba jednak również
przyznać, że Xavier Dolan po kilku
latach od swego jakże wczesnego
i głośnego debiutu nie okazał się wcale płonną nadzieją, co potwierdza
także swoim najnowszym filmem
Mama (w oryginale Mommy). Obraz
ten został z miejsca okrzyknięty rewelacją festiwalu w Cannes (przyznano mu tam specjalną Nagrodę Jury),
jest także jednym z głównych kandydatów do zgarnięcia tegorocznej statuetki Oscara za najlepszy film nie
anglojęzyczny. Opowiada historię kilku miesięcy z życia matki wychowującej młodego syna, będącego tzw.

trudnym dzieckiem, mającym wielkie
problemy ze swoją psychiką i niezrównoważonego emocjonalnie. Skojarzenia z tematyką pierwszego filmu
Dolana są oczywiste, jednakże okazują się błędne, gdyż tym razem kanadyjski reżyser nie jest absolutnie
tak jednoznaczny w swoich ocenach,
przenikliwiej buduje swoje postacie
i potrafi z pełnym współczuciem pokazać nam sytuację i wrażliwość zarówno matki, jak jej syna i ich skomplikowanej, można powiedzieć, toksycznej, ale pełnej miłości relacji.
Wszystko to wskazuje na niewątpliwy
rozwój i – jak wszyscy podkreślają ¬–
dojrzewanie twórcy. Poza tym w filmie odnajdziemy oczywiście wszystkie znaki rozpoznawcze Dolana:
świetną muzykę, zapadające w pamięć i uderzające do głowy sceny,
jednak ponad wszystko można zaobserwować, że również czysto filmowe
rzemiosło Dolana podległo pewnemu
rozwojowi: historia, film i aktorzy są
świetnie, wręcz kunsztownie prowadzeni, a sam obraz po prostu bardzo
dobrze się ogląda i choć można jeszcze zwrócić uwagę na pewne mankamenty (np. według mnie nie do końca
zgrabnie zamknięta fabuła), film ten
trzeba absolutnie koniecznie zobaczyć, jeżeli już zna się Dolana, i tym
bardziej jeżeli się go jeszcze nie zna.

W literaturze:
Olga Tokarczuk, wydała właśnie
swoją najnowszą powieść „Księgi Jakubowe” i z miejsca zyskała uznanie
czytelników oraz recenzentów. „Księgi
Jakubowe”, to dzieło sążniste, praca
nad nim trwałą ponad pięć lat i jak
podkreśla sama aktorka wymagała
dużego nakładu pracy, związanej
szczególnie ze zbieraniem archiwum
historycznego, niezbędnego do zbudowania nie tylko tła książki, ale również wiernego oddania występujących
w niej postaci i głównych bohaterów.
Praca ta została, jak podkreślają wszy-
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KULTURA
scy krytycy, porządnie odrobiona. mowego dla historii medycyny przeAkcja powieści rozgrywa się szczepu serca. Film, o którym już
w XVIII-wiecznej Polsce i opowiada pewnie każdy słyszał, zwycięzca Złotego Lwa, tegorocznego Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni, i co nie zawsze idzie w parze, przebój polskich kin ostatnich
tygodni. Jak podkreślają krytycy,
znakomity film środka, zbudowany
wedle najlepszych standardów, budowania dobrej i nieuwłaczającej inteligencji i wrażliwości widza rozrywki.
A więc w idealnym świecie filmy tego
pokroju byłby raczej standardem, ale
świat nie jest idealny, nawet polskie
kino, dlatego też filmowi Łukasza
Palkowskiego należy się uznanie, bijemy brawo i zapraszamy do kin.
oraz
niezwykłą historię żydowskiej mistyFuria. Akcja filmu rozgrywa się
ka i heretyka, Jakuba Franka, który, w czasie trwania ostatnich miesięcy
buntowniczy i odważny w swojej myśli, na ścieżkach poszukiwania drogi
swojej duchowości, wielokrotnie
zmieniał przekonania religijne, wędrując z judaizmu przez sabataizm,
potem kierując się na islam, w końcu
stał się chrześcijaninem, prawdopodobnie prawosławnym i osiadł wraz
z grupą wiernych sobie przechrztów,
głównie żydów pochodzących ze
wschodniej rubieży Rzeczpospolitej,
na Morawach, tworząc tam autonomiczną, żyjącą w pokoju nieopodal
Brna diasporę. Ta niezwykła historia,
nie jest jednak jedyną jaką znajdziemy w powieści Tokarczuk, rozgrywa
się w niej bowiem, również wiele innych niezależnych wątków, min. do- drugiej wojny światowej. Oto zaprabrze nam znanego księdza Benedykta wiona w bojach jednostka ameryChmielowskiego (autora encyklope- kańskiego czołgu pod dowództwem
dii „Nowa Ateny”, z której pochodzi sierżanta Wardaddy'ego (Brad Pitt,
słynna definicja konia: „Jaki koń jest jak wiele wniosków można wyciąkażdy widzi”) i wielu innych cieka- gnąć z samego pseudonimu głównewych i mniej znanych postać, a ca- go bohatera i z tego, kto go gra…),
łość jak podkreślają recenzenci, skła- znajduje się na tyłach zaciekle broda się na spójną, acz niezwykle sze- niącego się w tych ostatnich tygoroką całość, która okazuje się jednym dniach wojny, wroga. Czyli jednym
z najlepszych i erudycyjnie przemy- zdaniem, jak podkreśla Wardaddy:
ślanych dzieł Tokarczuk.
„wielu już zgineło w czasie tej wojny,
ale niech was nie zmyli to, że ona się
W kinie:
już powoli kończy, bo i tak wielu
Bogowie, czyli biografia profesora jeszcze zginie”. Wszyscy krytycy
Zbigniewa Religi, polskiego kardio- zgodnie powtarzają, że film wojenny,
chururga, który jako pierwszy na nakręcony przez twórcę brawuroświecie, w czasach zapaści ekono- wych Bogów ulicy (kto nie widział,
micznej i społecznej PRL-owskiego powinien nadrobić), nie mógł być
systemu, dokonał absolutnie przeło- inny niż brutalnie naturalistyczny,
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pozbawiony złudzeń, co do okrutnej
natury rzeczywistości i unikający taniej gloryfikacji, a zarazem składający hołd najwyższym wartościom:
odwagi, honoru i braterskiego oddania. Powiem, bez owijania w bawełnę, jeżeli jakiś mężczyzna powie, że
nie lubi takiego kina, to znaczy, że
nie jest prawdziwym facetem; a jeżeli
jakaś kobieta powie, że nie lubi chodzić do kina na takie filmy, to znaczy,
że nie lubi oglądać na ekranie prawdziwych facetów i mieć ich wokół
siebie na kinowych fotelach, naprawdę prawdziwych mężczyzn…

W narodowym:
Olga Boznańska. Do 1 lutego
w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie przy alei 3 Maja,
zwiedzać można wystawę prac Olgi
Boznańskiej, pochodzącej z Krakowa
wybitnej malarki, modernistki, działającej głównie w Monachium i Paryżu. Wystawa ta inauguruje obchody jubileuszu 150-lecia urodzin i 75lecia śmierci artystki, a składa się na
nią pokaźny zbiór obrazów, z różnych okresów twórczości autorki pochodzących z sal wystawowych Muzeum Narodowego w Krakowie,
Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu,
a także pierwszy raz w Polsce z kolekcji zagranicznych muzeów m.in.
w Paryżu, Wenecji, Nowym Yorku
czy Waszyngtonie. To w jakich miastach wystawia się już od lat dzieła
Boznańskiej, powinno być wystarczającą zachętą, aby zobaczyć wystawę zbiorczą jej twórczości. Zapraszamy do galerii.

LEPIEJ DOBRZE ZJEŚĆ...

„EKOnomiczne” jedzenie
Po dietetycznym świecie oprowadza nas Jadwiga Walczak-Wójciak

Dość sporą część naszych miesięcznych funduszy

Drugie pytanie: ile kupuję kaw, napoi (energe-

musimy przeznaczyć na jedzenie. W końcu z czegoś

tycznych, owocowych, (nie)gazowanych)? Pretek-

trzeba żyć ;) Tym razem chciałabym się zastanowić,

stem do ich zakupu może być głód, senność, pra-

dzie jak znalazł!
Jeżeli już zorientujemy się, ile i na co wydajemy,
możemy przeliczyć to na inne produkty. Przykład:

jak zoptymalizować koszty jedzenia i jednocześnie

gnienie, apetyt (bo, np. „mam smaka” na picie

czekolada za 2 zł

zadbać o jego jakość. Jest to istotne zwłaszcza wte-

z „Maka”). Takim sposobem wydajemy jednorazowo

≈ 2,5 kg marchwi

2, 3, 4 zł. A już za niecałe 2 zł kupilibyśmy dużą

≈ 1 kg jabłek

Bardzo dobrym pomysłem, żeby zorientować

wodę mineralną, która zapewniłaby nam odpo-

≈ ponad 0,5 kg białego ryżu

się, na co przeznaczamy pieniądze, jest miesięczne

wiednie nawodnienie organizmu. Pytanie, co z gło-

≈ 1 duża papryka

notowanie wszystkich wydatków na jedzenie. Na

dem. Na „głoda” to najlepszy porządny posiłek. A na

≈ 1 główka sałaty

koniec otrzymujemy przybliżony obraz sytuacji, na

senność? No cóż? Regularny sen. Ale wiadomo, jak

≈ 400 g płatków owsianych górskich

podstawie którego możemy zdecydować się na

jest… Kawą czasami trzeba się wspomóc. Oby tyl-

≈ 2 małe jogurty

ewentualne zmiany. Zachęcam do zrobienia sobie

ko nie za często :D I lepiej domową, ze sprawdzone-

≈ 1 litr mleka

takiego ćwiczenia. Przetestowałam je na sobie. Po-

go źródła niż z automatów, gdzie trochę nie wiemy,

≈ 1 ,5 litra wody mineralnej

dy, gdy każdy grosz się liczy.

lecam.
Pierwsze istotne pytanie z zakresu ekonomicz-

co pijemy. Bardzo dobrym sposobem w walce z sen-

To porównanie obrazuje zamianę, jakiej możemy

nością jest także picie odpowiedniej ilości płynów

dokonać. Oczywiście jest orientacyjne. Dużo zależy

nych zakupów, które warto sobie zadać, jest nastę-

(ok. 2 litry/dzień) oraz spożywanie 5 posiłków

od tego, w jakim sklepie robimy zakupy. Miejsce za-

pujące: ile kupuję batonów, ciasteczek, chipsów,

dziennie w stałych odstępach czasowych 3-4 go-

kupów to ostatni aspekt, na który chcę zwrócić

cukierków… ? Może się okazać, że jest tego więcej,

dzin.

niż się nam wydaje (jeżeli nie, to jest się z czego cie-

Trzecie pytanie: jak często jadam na mieście?

uwagę. Wiadomo, że są sklepy droższe i tańsze,
z lepszymi i gorszymi produktami. Opłaca się im

szyć :)) Te produkty mogą z łatwością trafić w nasze

Gotowe kanapki lub dania obiadowe najczęściej

przyjrzeć i kupować tam, gdzie oferta jest dla nas

ręce. Sklepy są świetnie zaopatrzone w przekąski,

wychodzą drożej niż przygotowane przez siebie

najbardziej korzystna pod względem finansowym

które w naszym zabieganiu stają się wygodnym

z półproduktów, takich jak makaron, ser, chleb, ma-

i jakościowym.

i szybkim sposobem na pozbycie się głodu. Tylko, że

sło itd. Zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie coś

Podsumowując, optymalizację kosztów jedzenia

uczucie sytości mija po nich w stosunkowo krótkim

wymienić. Na przykład zamiast słodkiej bułki na

warto zacząć od przeanalizowania naszych zaku-

czasie i znowu pragniemy „coś” zjeść. W efekcie za-

śniadanie, zrobiona przez nas kanapka z masłem,

pów. Gdzie? Co? Jak często? Za ile? Z taką wiedzą je-

opatrujemy się w energię (często większą niż nasze

serem, ogórkiem i sałatą – tak na dobry początek

steśmy w stanie dokonywać zmian, aby „EKOnomiczniej jeść”.

potrzeby), ale pozbawiamy się witamin, składników

dnia :) A jeżeli nasze początki dnia są bezsilne, to

mineralnych, błonnika i innych substancji koniecz-

proponuję zrobić ją przed snem. Wystarczy zawinąć

nych do funkcjonowania naszego organizmu.

ją na noc w woreczek i włożyć do lodówki. Rano bę-

Cykl dań regionalnych
W tym numerze kuchnia góralska: MOSKOLE - specjał podhalański
SKŁADNIKI :

kawałki masy i tworzyć z nich placki mniej więcej

i stopnia odcedzenia trzeba jej dodać mniej lub

1 kg ziemniaków

wielkości dłoni. Na koniec obtoczyć je lekko w mące

więcej. Dlatego lepiej wsypywać ją stopniowo.

ok. 2,5 szklanki mąki pszennej

i kłaść na rozgrzaną powierzchnię naczynia. Piec do

1 jajko

momentu uzyskania przyrumienionej skórki.

Moskole idealnie byłoby podpiekać na żeliwnej
płycie na piecu. Jeżeli jednak takiej nie mamy :) to

Można podawać je solo lub posmarowane

można wykorzystać do tego celu patelnię lub płytkę

masło

masłem, z gulaszem lub sosem grzybowym.

pod garnek (najlepiej, żeby była zupełnie płaska

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Kompozycji jest dużo i każdy może znaleźć Swoją.

i bez dziur), którą normalnie kładzie się na gaz pod

sól do smaku

Zwykłe masło można przerobić na czosnkowe.

naczynia, żeby jedzenie tak łatwo nie przywierało

Wystarczy je wyjąć z lodówki, żeby zmiękło, dodać

do dna. Istotne, żeby płomień gazu ustawić jak

posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek

najmniejszy - wtedy placki zdążą się przegrzać,

płomień gazu ustawić jak najmniejszy – wtedy

i starannie wymieszać.

zanim się spalą ;)

placki zdążą się przegrzać, zanim się spalą ;)

Uwagi:

Ziemniaki opłukać, obrać i wrzucić do garnka
z wrzącą, osoloną wodą. Gotować je pod
tak łatwo nie przywierało do dna. Istotne, żeby

przykryciem do miękkości (ok. 20 minut).
Następnie odcedzić i rozgnieść praską lub tłuczkiem
do ziemniaków. Można także wykorzystać do tego
celu widelec. Do powstałego purée dodać mąkę,
jajko i sól. Całość dobrze wymieszać. Ciasto powinno
być łatwe do formowania, ale niezbyt twarde. Może
być lekko lepiące. Oprószyć mąką ręce. Odrywać

Moskole to świetne rozwiązanie, gdy mamy
nadmiar ziemniaków, np. z obiadu. Są
proste i szybkie w wykonaniu oraz stosunkowo
tanie.
Ilość potrzebnej mąki może być różna. Przepis tylko
orientacyjnie mówi, ile jej dodać. W zależności od
rodzaju ziemniaków, długości ich gotowania

Zwykłe masło można przerobić na czosnkowe.
Wystarczy je wyjąć z lodówki, żeby
zmiękło, dodać posiekany lub przeciśnięty przez
praskę czosnek i starannie wymieszać.
Smacznego!
Dziękuje mojej babci – gaździnie z piecem
kaflowym ;)

Jagódka
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ROZRYWKA

Kącik rozrywkowy
O językowe łamigłówki zadbała Aleksandra Szczepaniak

Do pomyślenia ;)
Zadanie pierwsze:
Ponżej podano wyrażenia liczebnikowe po czuwasku* i ich polskie
tłumaczenia w
przypadkowej kolejności.
(a) pin te tăhărşĕr şirĕm şičĕ
(b) ikĕ pin te sakărşĕr vunvişĕ
(c) vunşičĕ kil
(d) vunşiččĕmĕš
(e) ultă laša
(f) ikĕ şim
(g) pillĕkmĕš
(h) tăvatšar şĕr allă
(i) pĕrre tăhhărmĕš
(j) şĕr te pĕr
(k) şiččĕšĕ
(l) şirĕm tăvată
(ł) ultšer pin
(m) vuntăhăr
(n) ikĕšer
(o) pillĕk sakkărmĕš
(p) tăvattăšĕ
dwa tysiące osiemset trzynaście –
……
sto jeden – … …
dziewiętnaście – … …
dwadzieścia cztery – … …
siedemnaście domów – … …
po sześć tysięcy – … …
tysiąc dziewięćset dwadzieścia siedem – … …
sześć koni – … …
po czterysta pięćdziesiąt – … …
piąty – … …
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jedna dziewiąta – … …
siedmioro – … …
dwóch mężczyzn – … …
po dwa – … …
pięć ósmych – … …
czworo – … …
siedemnasty – … …
Zadanie drugie:
Poniżej podano niekompletne zdania w języku kuna* i ich tłumaczenia
na język polski.
ome mol ............(1 )............ Kobieta też
znów będzie prała ubranie.
puna ua ............(2)............ Dziewczyna
znów kupiła rybę.
an mas ............(3)............ Chcę ugotować jedzenie.
an ob ............(4)............ Znów posadzę
kukurydzę.
an ogob ............(5)............ Nie kupuję
kokosa.
machi chin ............(6)............ Chłopiec
chce umyć świnię.
machi mol ............(7)............ Chłopiec
nie zwija ubrania.
pe ogob ............(8)............ Też chcesz
posadzić kokosa.
sagia ua ............(9)............ Wódz nie
kupił ryby.
ome mas ............(1 0)............ Kobieta
nie chce ugotować jedzenia.
sagia chin ............(1 1 )............ Wódz
znów kupuje świnię.
machi yannu ............(1 2)............ Chłopiec też znów poluje na pekari.

puna mol ............(1 3)............ Dziewczyna nie będzie chciała zwijać
ubrania.
Uzupełnij luki podanymi poniżej
w przypadkowej kolejności elementami zdań:
amibalmo, enuknebalmo, enukpi,
pakchabal, pakchajul, pakchul, pakpal, pipischul,
pipispinejul, tigbimo, tignebal, tubi,
tubijul
Zadanie trzecie:
Poniżej podano gruzińskie* nazwy
wybranych dyscyplin sportowych.
Cztery z nich to golf, hokej, rugby
i sumo. Dopasuj je i podaj tłumaczenia pozostałych.
1.%%%%%
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4. % % % %
5. % % % % % % % % % % % %
6. % % % % % % % %
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1 0. % % % % % % % %

Zadania podano ze strony:
http://www.fmw.uni.wroc.pl/dlauczni%C3%B3w/lingwistyka-matematyczna/olimpiada-lingwistyczna/zadania/zadania-olimpiady-lingwistyki-m

