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Drodzy Czytelnicy!

Przed Wami pierwsze w tym roku akademickim e-wydanie IGNISa. Głównym 
tematem numeru jest postać świętego Jana Pawła II z okazji przypadającej  
w tym roku setnej rocznicy jego urodzin, nie zabraknie jednak również arty-
kułów związanych z duszpasterskim wydarzeniem jesieni – zmianą księdza 
duszpasterza. Serdecznie witamy księdza Krzysztofa Porosłę, który przedsta-
wia się na naszych łamach czytelnikom IGNISa i członkom duszpasterstwa.

W numerze znajdziecie także obszerne podsumowania wakacyjnych wycieczek 
duszpasterskich (część druga – w listopadzie!), znane już z ubiegłego roku prze-
myślenia historyczne (i nie tylko), a także pierwszy z tegorocznych nowych 
działów, w którym cofniemy się do początków kinematografii.

Zdjęcie wykorzystane na okładce zostało zrobione 2 października 1979 roku 
w Stanach Zjednoczonych podczas trzeciej zagranicznej pielgrzymki polskie-
go papieża. Na pokazanym stadionie Yankee w Nowym Jorku odprawił Mszę 
Świętą dla około 90 tysięcy osób.

Cytat, który znalazł się pod zdjęciem, pochodzi z przemówienia papieża do 
młodzieży akademickiej przy kościele świętej Anny w Warszawie podczas piel-
grzymki do Polski w 1979 roku. „Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, 
duchowe wnętrze, oznacza w szczególności sumienie. Tylko Duch Święty może 
go napełnić, to znaczy doprowadzić do spełnienia poprzez miłość i mądrość”. 
Niech Duch Święty sprzyja nam, współczesnej młodzieży akademickiej u progu 
kolejnego roku nauki, w odnalezieniu prawdziwego spełnienia.

Życzymy owocnej lektury! 

ignis • x 2020
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Nikt z nas nie żyje dla siebie

Jolanta
Maruszak

Kochani,

wiele się zmienia w naszej akademickiej Wspólnocie. Kiedy w styczniu tego roku przejmowali-
śmy posługę liderów głównych, pomimo różnych początkowych wątpliwości w naszych sercach 
było wiele radości i ufności. Czuliśmy wsparcie naszych poprzedników oraz starszych koleżanek 
i kolegów z DA. Mieliśmy świadomość, że gromadząc się przy kolegiacie św. Anny, stajemy się 
częścią wieloletniej tradycji. Zapewne wiele nas łączy, choć i niejedno różni, ale na przestrzeni 
lat jedno pozostaje niezmienne: jesteśmy tu dla Chrystusa! Motywacje przyjścia do duszpa-
sterstwa mogą być różne, ale to, że ono wciąż trwa, jest zasługą Ducha Świętego, który działa 
w Kościele. Jego obecności doświadczamy od początku naszej posługi, a świadczą o tym również 
wspomnienia innych liderów i członków DA. Jesteśmy tu, ponieważ czujemy, że w życiu liczy się 
coś więcej niż samorealizacja, zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, a nawet czynienie 
dobra – te wszystkie aktywności potrzebują solidnej podstawy i jest nią Jezus Chrystus. On jest 
fundamentem prawdziwego szczęścia, pełnią życia i drogą do naszego Zbawienia.

Nie bójmy się więc, chociaż przed nami tak wiele nowych wyzwań – razem im sprostamy. 
Organizacja tego roku akademickiego jest pod wieloma względami niepewna, ale ufamy, że 
pozostaniemy jednością mimo przeszkód. Staramy się adaptować do nowych warunków i bę-
dziemy korzystać z różnych rozwiązań, żeby być z Wami w łączności.

Jesteśmy tu dla Was i dzięki Wam, dlatego już nie możemy doczekać się spotkania!

Z modlitwą

Jola i Wiktor

Słowo od arcyliderów

Wiktor
Ostrowski

ks. Krzysztof
Porosło
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Drodzy Studenci DA św. Anny w Krakowie!

Z wielką radością piszę do Was te słowa, aby przedstawić się i poprosić Was o zaufanie w dziele 
współtworzenia naszego duszpasterstwa. Mam świadomość, że zmiany nigdy nie są łatwe i wią-
żą się z niepewnością co do przyszłości. Z pewnością zadajecie sobie pytania o powód zmiany 
na stanowisku duszpasterza i co ona przyniesie. Dlatego na samym początku chcę Was prosić 
o modlitwę za mnie oraz odrobinę sympatii, zaufania i otwartości, bez których niemożliwe 
będzie wejście w nowy rok akademicki z nowymi siłami, zapałem, inspiracjami i wsłuchiwa-
niem się w natchnienia Ducha Świętego, który nas prowadzi. W dniu święceń kapłańskich, jako 
motto mojej posługi, wybrałem słowa Apokalipsy św. Jana, z Listu do Kościoła w Laodycei: 

„Obyś był zimny albo gorący!” (Ap 3,15). Mogę Wam obiecać maksimum zaangażowania oraz 
że zrobię wszystko, co możliwe, aby Wam towarzyszyć we wzrastaniu w wierze, aby Was po-
znać, słuchać i być dla Was dyspozycyjnym.

Pragnę bardzo gorąco podziękować mojemu Poprzednikowi, ks. Dariuszowi, za dziewięć lat 
jego pięknej i ofiarnej kapłańskiej posługi w ramach Duszpasterstwa. Dziękuję Mu również za 
wprowadzanie mnie w Duszpasterstwo w tych dniach.

Chociaż będzie jeszcze okazja do tego, aby się wzajemnie przed stawić i zapoznać, to macie 
pełne prawo już na starcie czegoś się o mnie dowiedzieć; wszakże sam Pan Jezus mówił, że 
pasterz zna owce, a owce znają pasterza (por. J 10, 14). Pochodzę z Nowego Targu i zostałem 
wyświęcony na kapłana Archidiecezji Krakowskiej siedem lat temu, 25.05.2013 r. Przez dwa lata 
posługiwałem jako wikariusz w parafii św. Józefa w Krakowie – os. Kalinowe, po czym zosta-
łem wysłany przez Biskupa na studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie 
Nawarry w Pampelunie (Hiszpania). W 2019 r. obroniłem tam doktorat nt. pneumatologii 
Mszału Hiszpańsko - Mozarabskiego (kiedyś Wam wyjaśnię, o co chodzi, i że to naprawdę bar-
dzo ciekawe :) ) i wróciłem do Krakowa, aby zostać wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II w Krakowie, przy którym także pełniłem w minionym roku funkcję duszpa-
sterza akademickiego DA Patmos. Decyzją Księdza Arcybiskupa od tego roku będę łączył 
dwa zadania: wykładowcy dogmatyki na UPJP2 i centralnego duszpasterza akademickiego  
DA św. Anny. (Więcej informacji możecie znaleźć na mojej stronie: www.baptysterium.pl).

Prywatnie – uwielbiam głosić Słowo i popularyzować liturgię (zarówno głosząc, jak i pisząc). 
Wielką moją pasją jest kawa, ale wszyscy, co mnie znają, wiedzą również o mojej słabości do 
Pepsi ;) W wolnych chwilach czytam masę książek, oglądam dobry film i słucham muzyki  
(np. Luxtorpedy), co – ufam – również będziemy mieli okazję robić razem w DA. Bo najważ-
niejszym składnikiem, który nadaje smak pysznej kawie, jest to, z kim się tę kawę pije! Nowy 
rok akademicki przyniesie nowość nie tylko w związku ze zmianą duszpasterza; wszystko 
wskazuje na to, że będziemy musieli się uczyć organizacji pracy DA w cieniu trwającej pande-
mii COVID - 19. Zajęcia na uczelniach w całości albo przynajmniej w dużej mierze będą pro-
wadzone online. Ufam zatem, że wspólnota DA św. Anny stanie się dla Was, oprócz miejsca 
wzrostu duchowego, także odskocznią od wirtualnego świata uczelni. Jednocześnie zapewniam 
Was, że będziemy postępować rozsądnie, na bieżąco śledzić sytuację i podejmować decyzje, 
aby spotkania w DA były dla nas wszystkich bezpieczne.

Bardzo się cieszę, że z częścią z Was będę mógł się poznać już niebawem, w niedzielę 4 paź-
dziernika!

Z modlitwą i błogosławieństwem

Ks. Krzysztof Porosło
Duszpasterz DA św. Anny
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Przeminęła postać tamtego świata

Ponieważ wena długo nie przychodziła, a sam uważam się co 
prawda za osobę zainteresowaną historią, ale głęboko brzy-
dzącą się wszystkim tym, co wydarzyło się po 1939 roku, nie 

mogłem sklecić nic quasi-historycznego, jak miałem w zwyczaju. 
Pozostała mi zatem forma felietonopodobna i sam jestem ciekaw, 
czy dokądkolwiek dojdę w swoim wywodzie.

Jako dziecko urodzone w latach 90. i wzrastające pośród dziad-
ków od jednej strony głęboko wierzących, od drugiej niekoniecznie, 
a przez rodziców wychowane w wierze katolickiej pozbawionej 
zadęcia towarzyszącego niektórym dzisiejszym grupom chrze-
ścijaństwa rytu rzymskiego, na które to wspólnoty sam czasem 
łypię przyjaznym okiem, postać Karola Wojtyły towarzyszyła mi 
od zawsze i właściwie wszędzie. Jedna część rodziny każdej nie-
dzieli wsłuchiwała się w pasterskie słowa Ojca Świętego, głoszone 
w czasie Anioła Pańskiego, druga szanowała go za godzenie stano-
wiska przywódcy, bądź co bądź, obcego państwa z patriotyzmem 
nieskalanym szowinizmem. Dla mnie, dziecka ciągle gadającego 

– często nie na temat, co mi do dziś zostało – i ciekawskiego, słucha-
nie zgarbionego, schorowanego staruszka było zwyczajnie nudne.  
Ja dorastałem, a On się starzał i tak żyliśmy, nie wiedząc o sobie 
praktycznie nic. Bo umówmy się: szaleńcze eskapady z dziadkiem 
po drzewo do lasu, wyprawy rowerowe z tatą czy pomoc babci 
przy produkcji dżemów były dla mnie tysiąc razy ciekawsze niż 
jakieś przemowy o konieczności obrony życia przed cywilizacją 

śmierci. Wszelka wiedza o tym człowieku pozostawała zaś poza 
moim zasięgiem. I w takiej rzeczywistości trwałem mniej więcej 
do końca marca 2005 roku.

Jak część z nas pamięta osobiście, druga zaś dowiaduje się już 
od rodziny, ten ostatni miesiąc życia Jego świątobliwości był dla 
praktycznie każdego Polaka sprawdzianem odporności psychicz-
nej. A przynajmniej ja tak to odbieram, gdy sobie przypomnę, że 
ostatnie dni życia Ojca Świętego wypełnione były w mojej rodzinie 
kakofonią płaczu i rozpaczy. I mnie się to udzieliło, bo płakałem 
równo ze wszystkimi. Drugi kwietnia i śmierć. Potem pogrzeb pe-
łen symboli, które jedni wypierają, inni odsuwają na bok, a jeszcze 
kolejni – głośno lub po cichu – uznają za pewny znak świętości. 
Byliśmy świadkami wydarzenia epokowego. Oto przemijała postać 
tamtego świata.

Jednakże Karol Wojtyła nie jest bohaterem naszych czasów, ale 
naszych rodziców, dziadów i częściowo pradziadów (bo pocho-
dził z tego pokolenia). Rodzi się w maju 1920 roku, gdy czerwona 
magma, która dobijała na wschodzie resztki obrońców carskiej 
Rosji, zalewa dawne Wielkie Księstwo Litewskie i wlewa się do 
Korony Polskiej. Zagrożenie jednakże mija i młody Karol rozwi-
ja się w Rzeczpospolitej wolnej, jednak niewyobrażalnie biednej, 
skłóconej, otoczonej przez wrogie państwa, a wreszcie spekta-
kularnie zniszczonej. Jeszcze przed wojną chowa w grobie mat-
kę, później brata, a na końcu, już w czasie okupacji, ojca. Zostaje 
sam. Później uczy się w seminarium, kontynuuje studia filozoficz-
ne, doświadcza starcia Kościoła z „Siłą Nieubłaganego Postępu”. 
Nasi dziadkowie pamiętali rosnącą pozycję Wojtyły w polskim 
episkopacie. Był to także okres rządów jednego z najdostojniejszych 

Bartłomiej
Mrówczyński
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książąt Kościoła, jakich wydała nadwiślańska ziemia, czyli Księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kumulacja potęg eklezjalnych, 
z którą PRL ledwie sobie radził. Kolejne lata to dla Wojtyły sakra 
biskupia, uczestnictwo w Soborze, biret kardynalski, w końcu no-
minacja na Stolicę Piotrową. W tym momencie pojawiają się nasi 
rodzice, którzy widzieli, jak Kościół obraca wszystkie działa w kie-
runku Moskwy i bombarduje, dopóki ta nie rozleci się pod cięża-
rem własnego systemu. I tu wchodzimy my, częściowo pamiętający 
złość Ojca Świętego na żenującą jakość życia politycznego w Polsce 
po przemianach ustrojowych, Jego postępujące starzenie się i utratę 
przenikliwości, która równocześnie odbiła się na kontroli instytucji 
Kościoła. Nie mieliśmy żywego udziału w Jego pontyfikacie, będąc 
jedynie odbiorcami, dodatkowo nieświadomymi, jego ostatnich 
dni. Mimo tego panowanie Jana Pawła II było szkołą życia i jedna 
z najwspanialszych lekcji umierania, jaką ludzkość miała prawo 
odebrać. Memento mori!

Od tamtego czasu minęło piętnaście lat i zarówno Polska, jak 
i świat bardzo się zmieniły. „Pokolenie JP2”, szumnie i dumnie 
otrąbiane, obecnie ma po 30–50 lat i to ono jest siłą rządzącą oraz 
produkcyjną dzisiejszych czasów. To spostrzeżenie pozostawiam 
do własnego przemyślenia. Moje pokolenie, roczniki lat 90., Ojca 
Świętego ledwie pamięta; jego pontyfikat nie może oddziaływać 
na nas żywo, a jedynie poprzez wspomnienia bliskich czy gigan-
tyczny wręcz dorobek naukowy, jaki pozostawił po sobie Ojciec 
Święty. Jeżeli zaś Kościół naucza, że „Pan za dobre wynagradza, 
a za złe każe”, to jednoznacznie trzeba przyznać, że – w porównaniu 
do czasów dzisiejszych – pontyfikat Jana Pawła II był darem bo-
żym. Zapełnione świątynie, szczerze odprawiane sakramenty. Cóż 
z tego, że nie było tylu pieniędzy na kościoły i ich renowację, cóż, 
że księża byli prześladowani i mordowani. Był to Kościół zwarty 
i silny szczerą wiarą swoich wyznawców, a tego nijak nie można 
było przezwyciężyć. Bo też nie ma nic ważniejszego niż godnie 

odprawiany sakrament i dzielni księża. Tymczasem – przyznaję to 
ze zgrozą – ci, którzy po Janie Pawle II pozostali i byli teoretycznie 
jego uczniami, ten kapitał roztrwonili, jak się wydaje, wyjątkowo 
bezrefleksyjnie. Najpierw z radością zapomniano o tym, co pisał 
i mówił, następnie zrobiono z Ojca Świętego coś na kształt bre-
loczka (w przenośni i dosłownie), później zamieniono go w mem. 
Dzisiaj w przestrzeni publicznej właściwie niewiele zostało z Jego 
dziedzictwa. Do tego osobiście dodaję też zupełnie niedorzeczny 
pomysł kanonizacji w trybie ekspresowym wszystkich papieży od 
Jana XXIII poczynając, niezależnie od zasług – i tak naprawdę 
dziwię się, że ostał się jeszcze Jego Świątobliwość Benedykt XVI, 
ale to widocznie przez przeoczenie. To, że jeszcze żyje, nie ma tu 
znaczenia (Jana Pawła I pomijam, bo odnoszę wrażenie, że już 
wszyscy o nim zapomnieli; pomódlmy się, Drodzy Czytelnicy, za 
jego duszę). Santo subito czy jakoś tak.

Jesteśmy pokoleniem BXVI lub F1 (po zapisaniu tych skrótów 
powstają dość ciekawe skojarzenia) i nie czarujmy się: wyzwania 
stawiane naszemu pokoleniu są zupełnie inne niż naszym rodzi-
com. W ciągu krótkiego życia widzieliśmy już katastrofę ortodoksji 
(czyli prawowierności, a nie zacietrzewienia, jak niektórzy bezmyśl-
nie to słowo interpretują) w Irlandii, Brazylii, Francji i wielu innych 
państwach, niezależnie od geograficznego położenia czy zakorze-
nienia wiary. Metody dotychczas stosowane wyczerpały się. Ojciec 
Święty Benedykt XVI pisał, że Kościół to przestrzeń „szczęśliwych 
syntez”, w której pozornie sprzeczne ze sobą tezy, przeciwstawio-
ne „fałszywym dychotomiom”, znoszą się wzajemnie i uzupełniają. 
W przestrzeni wiary nie ma socjalizmu ani kapitalizmu, a gospo-
darka uzupełniająca się, nie ma militaryzmu czy pacyfizmu, jest za 
to idea wojen sprawiedliwych, gdyż – cytując Jezusa Pana – „nie 
masz Żyda ani Greka”. Działając w nowym świecie, czerpmy ze sta-
rych źródeł tego wyświechtanego, a ważnego sformułowania o her-
meneutyce ciągłości. W końcu nasz Kościół to Ecclesia Militans.
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Jan Paweł II a popkultura

Anna Rita
Rucińska

Jakub
Kret

Jednak czy jest sens, by Kościół jako instytucja próbował po-
dążać drogą popkultury? Kościół instytucjonalny – ogromna, 
poukładana hierarchicznie machina – ma małe szanse na by-

cie sprawnym graczem w grze. Zwłaszcza w czasach ukształto-
wanych przez rzeczywistość Internetu. Tam liczą się szybkość, 
kreatywność, a nieraz i autentyczność. Zanim jakiś kościelny pro-
jekt zyska wszelkie wymagane akceptacje, będzie musiał przejść 
dość długą drogę, narażając się przy okazji na różnorakie zmiany 

„proponowane” przez osoby, które nie do końca rozumieją, jak 
obecnie działa popkultura. W efekcie wyjdzie coś albo nieprzy-
stającego do obecnych trendów, albo tak nieautentycznego, że 
odbiorcy błyskawicznie to wyczują. Społeczność internetowa 
jest zaś bardzo biegła w szydzeniu ze wszystkiego, dlatego łatwo 
będzie paść ofiarą złośliwości.

Ale jak to? Czy popkultura nie przyczynia się do populary-
zacji papieża? Czy nie jest on dzięki niej wciąż rozpoznawalny, 
ocalony od anonimowości zwłaszcza wśród najmłodszego poko-
lenia? Owszem, przyczynia się, jest to jednak popularność wy-
nikająca głównie z komercjalizacji papieskiego wizerunku. Któż 
z nas nie miał okazji kupić sobie Papieża Polaka na koszulce, na 
różańcu, na obrazie w ramionach tej czy innej Madonny, w po-
staci breloczka, magnesu, portretu wymalowanego na drewnie, 
wyhaftowanego na ręczniku lub wyklejonego bursztynem… Co 
gorsza, zdaje się, że to właśnie Polacy-rodacy przodują pośród 
innych nacji w mimowolnym spłycaniu fenomenu JP2, kończą-
cym się nierzadko ośmieszeniem zamiast godnym upamiętnie-
niem. Pijemy tu rzecz jasna do manii tablic pamiątkowych (tu 
spowiadał, tu odprawił mszę, tu przechodził, a tam usiadł JP2) 
oraz wszechobecnych pomników, które zdobią naszą przestrzeń 
publiczną (choć słowo „zdobią” nie w każdym przypadku jest 
adekwatne). „Jan Pancerz II chronił małe dzieci”, „Karol – czło-
wiek, który został Pudzianem”, „Jan Paweł II ukradnie ci szlu-
gi” – to potoczne określenia niektórych z tych wiekopomnych 
przedstawień. Do tego dochodzi dość nachalne wspominanie 
o tym, że papież kochał „Barkę” (tym bardziej niestosowne, że 
badania komitetu „Spływu stulecia” dowiodły, że uwielbiał rów-
nież piosenkę o wałkowanym krasnoludku), kochał kremówki 
(o nieszczęsny, że raz o nich wspomniał! Zresztą w Wadowicach 

w jednym budynku są dwie cukiernie z „papieskimi” kremów-
kami, z których jedna otwarcie nazwała się „To Tu”) i umarł 
o 21:37. Do głębszego przeżywania przesłania Jana Pawła II się 
to nie przyczynia, za to niektórzy bezwstydnicy na spotkaniach 
o wspomnianej godzinie intonują ową papieską pieśń. Zapewne 
z przyczyn, o których już była mowa – łatwości szydzenia i wy-
czuwania sztuczności.

Czy w tym całym jaskrawym kulcie pełnym śmiałych projek-
tów i nierzadko kiczowatych rozwiązań oraz intencji zarówno do-
brych, jak i całkiem nikczemnych zostało choć trochę miejsca na 
przesłanie, naukę lub chociaż słowa Jana Pawła II? Coś poza wy-
rwanymi z kontekstu, hasłowymi „Niech zstąpi Duch Twój i od-
nowi oblicze TEJ ziemi”, „Wymagajcie od siebie, choćby inni od 
was nie wymagali”, „swoim Westerplatte”? Uważamy, że wśród 
wszelkich „papieskich” inicjatyw na plus odznacza się przynaj-
mniej jedna – Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja 
wspierająca edukację, czyli tę sferę życia, która rzeczywiście może 
uczynić czyjeś życie lepszym i przysłużyć się tym całemu społe-
czeństwu. Wszystko zaś dla uczczenia papieża i niejako pod jego 
patronatem. To jeden ze sposobów realizacji zamiaru dotarcia 
do każdego z przesłaniem o Bożej miłości: realnej i namacalnej, 
mogącej przemienić człowieka, także w bardzo podstawowych 
aspektach jego życia.

„Wy mi nie klaszczcie, wy mnie słuchajcie”
Papież Polak to święty nietypowy, święty na skalę globalną, 

pierwszy święty medialny. Chciałoby się rzec, że święty nowych 
czasów. Każdy mógł z łatwością poznać jego nauczanie i obser-
wować, jak ten człowiek żył i jak umierał. Od kiedy Jana Pawła II 
zabrakło, próbujemy strzec jego pamięci, przypominać jego prze-
słanie, dbać, by rzucone przez niego ziarno wydało obfity plon. 
Znamy się na tym, w końcu niejedną hagiografię już wydaliśmy, 
niejednego świętego odarliśmy ze słabości i polukrowaliśmy do 
granicy niesmaku… A może czasem zamiast tego ograniczmy się 
do sięgnięcia po jego słowo? Wbrew pozorom nie trzeba się rzucać 
od razu na zbiór encyklik. Wystarczy homilia, wideo z pielgrzym-
ki, publikacja książkowa… Mniej klaszczmy, a więcej słuchajmy. 
Tym bardziej, że klaskać nie ma już komu, a słuchać można wciąż 
tak samo.

Nie tak dawno z okazji setnej rocznicy urodzin naszego rodaka MOCAK zorganizował wy-
stawę pt. „Papież. The Pope” złożoną z różnych wypowiedzi artystycznych odwołujących 
się do jubilata, co pokazuje, że Jan Paweł II poza byciem postacią historyczną i świętym 
katolickim stał się również zjawiskiem, tematem interesującym społeczeństwo. Czy nam 
się to podoba czy nie, papież Polak stał się również częścią kultury popularnej – jest to fakt, 
a jak zauważył Bułhakow, „fakty to najbardziej uparta rzecz pod słońcem”. Jest to rzeczy-
wistość, w której – by sprawnie działać – trzeba się odnaleźć. Nazwa podejścia personalistycznego wywodzi się od ła-

cińskiego słowa persona oznaczającego osobę. Dość 
znaną postacią zajmującą się personalizmem była 

w pewnym okresie swojego życia św. Teresa Benedykta od Krzyża. 
Philibert Secretan twierdzi wręcz, iż „można mówić o persona-
lizmie steiniańskim”.

Inną postacią powiązaną z tym nurtem jest Emmanuel Mounier, 
który urodził się i studiował w Grenoble – mieście oddalonym  
o 100 kilometrów od Lyonu – by następnie kontynuować naukę 
w Paryżu, gdzie zmarł w przeddzień swych 45 urodzin. Twierdził 
on, iż nie da się podać ścisłej definicji osoby, lecz – starając się  
w pewien sposób określić, kim osoba jest – twierdził, iż osoba 

„rozwija, za pomocą twórczych czynów, swe niepowtarzalne powo-
łanie”, a także m.in. wspominał o przeżywaniu hierarchii wartości, 
do której się przystanie.

Zdaje się, że pod pojęciem osoby rozumie się nie tylko ludzi. Nie 
mając jednak odpowiedniego wykształcenia i starając się uniknąć 
błędów, jedynie sygnalizuję tę kwestię, podkreślając jednocześnie, iż 
w Katechizmie ewidentnie rozróżnia się osoby np. od psów. W 2418 
punkcie pada stwierdzenie, iż „można kochać zwierzęta; nie powin-
ny one jednak być przedmiotem uczuć należnych jedynie osobom”.
Personalizm w codzienności

Rozważając personalizm, myślę o tym, jak w życiu postępować 
względem drugiego człowieka. Jednym z kluczowych dla mnie za-
gadnień w tej dyskusji jest afirmacja osoby, nawet jeżeli w czymś 
się z nią nie zgadzam. Gdy przychodzi mi spotkać kogoś takiego, 
chcę nie tylko wsłuchiwać się w to, co mówi, lecz także to zapa-
miętać. Interesować się tym, jak żyje, co słychać w jego rodzinie 
czy też jakie ma problemy egzystencjalne, a później w łagodny 
sposób wracać do tych tematów.

Uważam, że zawsze w swych działaniach należy pamiętać o ni-
żej przedstawionej normie personalistycznej i mieć jasną intencję 
wobec drugiego człowieka. O. Jacek Gniadek SVD, z którym wy-
wiad w „Ignisie” ukazał się w kwietniu ub. roku, opublikował kie-
dyś zdjęcie z tekstem normy personalistycznej w ramce. Okazuje 
się, że wisi ona przy wejściu do pokoju tego werbisty.
Norma personalistyczna

W Miłości i odpowiedzialności św. Jan Paweł II, ówczesny bi-
skup krakowski, rozważa słowa „przedmiot” i „używać”. Autor, 
modyfikując słowa Kanta, ustala własną normę: „ilekroć w twoim 
postępowaniu osoba jest przedmiotem działania, tylekroć pamię-
taj, że nie możesz jej traktować tylko jako środka do celu, jako 
narzędzia, ale musisz liczyć się z tym, że ona sama ma lub bodaj 
powinna mieć swój cel”. W dalszej części za przeciwieństwo „uży-
wania” wskazuje miłość. To ona wydaje się być tu najważniejsza. 
Co więcej, według ks. Jarosława Mereckiego „podstawę i rację 
moralnej powinności działania norma ta widzi w godności osoby”. 

Zdaje się, że rozwiązaniem, dzięki któremu unikniemy sytuacji 
patowej wykluczającej posługiwanie się innymi osobami czy de-
legowanie ich, jest „wspólne wybieranie celu przez różne osoby”, 
co prowadzi do tego, że „stają one względem siebie na równi”, zaś 
to wyklucza, by któraś z tej dwójki podporządkowała sobie inną. 
Aby uniknąć nadużycia, kluczowym jest uniknięcie traktowania 
człowieka tylko jako narzędzia. Jest to ważne, ponieważ „gdy kto 
inny traktuje ją [osobę – przyp. DWF] wyłącznie jako środek do 
celu, wówczas osoba zostaje pogwałcona w tym, co należy do sa-
mej jej istoty, a równocześnie stanowi jej naturalne uprawnienie”.

Inną kwestią jest konstytuowanie się osoby, do którego nie 
jest konieczne odniesienie się do relacji z drugim człowiekiem. 
W Etyce i kryzysie Rocco Buttiglione, rozważając w kontek-
ście działania osoby fragment z pierwszego rozdziału napisanej 
w 1968 r. w Krakowie książki pt. Osoba i czyn, twierdzi, iż „to, co 
wybierze sumienie (…) zostaje uwewnętrznione i staje się mo-
mentem konstytuującym sam podmiot jako podmiot (…)”.

Wydaje mi się, że sam personalizm czy nauka prezentowa-
na przez ówczesnego biskupa krakowskiego nie muszą być po-
dzielane przez wszystkich katolików. W tym wypadku jest chyba 
możliwość czerpania jedynie fragmentami, tak jak przy normie 
personalistycznej skorzystano z Kanta. Sam nie jestem w pełni 
przekonany co do słuszności procesu konstytuowania się pod-
miotu czy łączenia metafizyki z fenomenologią. Wątpliwości mam 
również co do zagadnienia, które opisał ks. Merecki, twierdząc, iż 

„poprzez swój czyn osoba odsłania to kim jest (...), a jednocześnie 
spełnia (lub nie spełnia) to, do czego jako osoba jest wezwana”. 
Ponadto zastanawiam się, czy w podejściu personalistycznym jed-
nostka staje się częścią kolektywnej wspólnoty wierzących?  Czy 
niektórzy personaliści uważają, że tylko Kościół ma służyć lu-
dziom (a nie na odwrót) oraz że Kościół ma na celu pomóc czło-
wiekowi stać się pełniejszym? Jeżeli na te dwa pytania odpowiedź 
jest twierdząca, to jestem ciekaw racji tych stanowisk.

Papieże w XX wieku
Św. Jan Paweł II jest dla mnie postacią, o której rozmyślałem głów-
nie, o ile nie jedynie, już po jego śmierci. Rozważając życiorysy 
kanonizowanych papieży, którzy pełnili swą funkcję w ubiegłym 
stuleciu, przychodzą mi na myśl różne kwestie, jakie wiążę z tymi 
postaciami. Ze św. Piusem X kojarzę dekret o wczesnej Komunii 
Świętej czy encyklikę Pascendi Dominici Gregis, która dotyczyła 
modernizmu. Z kolei św. Jan XXIII kojarzy mi się ze zwołaniem 
Soboru Watykańskiego II. W końcu, tak jak w dziedzinie myśli 
św. Pawła VI kojarzę głównie z Humane vitae, tak też z osobą  
św. Jana Pawła II kojarzy mi się jego myśl dotycząca personalizmu 
co najmniej w czasach, gdy nie był papieżem. Być może za 50 lat 
moja wiedza pozwoli mi na bardziej adekwatne skojarzenia.

W związku z setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II pragnę przybliżyć po-
dejście Polaka, który został papieżem, do filozoficznego zagadnienia, jakim 
jest personalizm. Moją intencją jest nie tyle opis historyczny czy tym bardziej 
wyczerpanie tematu personalizmu, lecz jego zasygnalizowanie.

Myśl

Personalizm

Dominik
Feliks
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Wszystko zaczęło się wiele lat temu, od duszpasterskich 
zimowisk. Wtedy to krakowscy studenci, spragnieni 
szusowania na nartach, zostali „przygarnięci” przez 

śp. panią Marię Stec, która otworzyła dla nich nie tylko swój dom, 
ale i serce. Wiadomo więc było, że jeśli wyjazd na narty z księ-
dzem Franciszkiem Płonką – to tylko na Siodło. Ferie się skończy-
ły, studia również, dorosłe życie wciągało coraz bardziej… A tęsk-
nota za ludźmi poznanymi w duszpasterstwie była coraz większa, 
chęć ponownego spotkania się i powspominania czasów młodo-
ści z roku na rok narastała. I tak zrodziły się Zjazdy Wapniaków. 

Wapniaki zjeżdżają się na Siodło już od piątkowego popołudnia. 
Choć nie ma określonej godziny przyjazdu, każdy stara się być naj-
wcześniej, jak to możliwe, żeby spędzić czas nie tylko na rozmo-
wach, ale również na wspólnej pracy czy wieczornym wypoczynku. 
Mimo tego, że Wapniaki obecnie żyją w różnych zakątkach kra-

ju i dojazd zajmuje im niekiedy wiele godzin, wszyscy starają się 
dotrzeć na wspólną Eucharystię. By wspólnie karmić się Słowem 
Bożym, a potem wysłuchać konferencji księdza Franciszka Płonki. 
By przede wszystkim spotkać się na Wieczerzy Pańskiej, a dopie-
ro po niej spędzić czas przy ognisku. Świadomość tego, jak ważna 
jest Msza Święta w codziennym życiu, towarzyszy Wapniakom 
od czasów studenckich, niejednokrotnie też podczas wieczornych 
rozmów dają oni świadectwo, jak trwanie przy Bogu pozwala nie 
zagubić się, gdy wokół problemy w pracy, chore dzieci czy mar-
kotny małżonek. 

Gdy zapada zmrok, większość piosenek została prześpiewana, 
a gitary są już zupełnie rozstrojone, przychodzi czas na „dyskusję”. 
Wtedy porusza się nurtujące nas tematy związane z Kościołem,  
z moralnością czy wiarą. I chociaż tegoroczna wymiana doświad-
czeń odbywała się pod znakiem koronawirusa i związanych z nim 

Joanna
Kret

Ciepła, wrześniowa sobota. Szczyrk. Główną ulicą przechadzają się tłumy turystów, którzy 
chociaż chwilę chcą spędzić w górzystej okolicy, wejść na Skrzyczne lub na Klimczok. W tym 
towarzystwie znajdują się również ci idący do miejsca znanego sobie od lat – na Siodło. To wła-
śnie tam odbywa się – już po raz 37. – coroczne spotkanie absolwentów DA św. Anny z lat 80.

Zjednoczeni w Eucharystii

Zjazd Wapniakówx 2020 • ignis Zjazd Wapniaków

ograniczeń (chociażby w liczbie wiernych mogących brać udział 
w Eucharystii), to nie zabrakło również nawiązań do wypowie-
dzi i dokumentów papieskich czy chociażby artykułów z mediów 
katolickich. 

I chociaż coraz mniej Wapniaków zostaje na noc, niedzielna 
Msza Święta wcale nie odbywa się w mniejszym gronie. Do absol-
wentów duszpasterstwa św. Anny przyłączają się osoby mieszka-
jące niedaleko Siodła, ich krewni, znajomi… Na wspólnym śnia-
daniu można odnieść wrażenie, że wszyscy tak naprawdę są ze 
sobą w jakiś bliższy lub dalszy sposób spokrewnieni, a Wapniaki 
już lata temu zostały włączone w tę wielką, szczyrkową rodzinę 
żywego Kościoła. 

 

W sobotni wieczór, obserwując Wapniaków, zapytałam stojącą 
obok mnie przyjaciółkę, poznaną w duszpasterstwie, czy myśli, 
że za trzydzieści lat też tak będziemy potrafili się spotkać, siedzieć 
z gitarą przy ognisku, dzielić się radościami, ale też problema-
mi. Obie wyraziłyśmy nadzieję, że tak będzie, jednocześnie mając 
świadomość, że aby tak się stało, potrzeba będzie wiele wysiłku – 
bo żadna relacja nie trwa, jeśli się o nią nie zadba. Nawet, gdyby 
to miało być spotkanie raz do roku. 

Dlatego, obecni i byli członkowie duszpasterstwa – spotykajmy 
się. Wymieniajmy się doświadczeniami, wspierajmy się, udzielaj-
my sobie rad. Niech relacje powstałe w naszym duszpasterstwie 
nie mają terminu ważności! :)
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Mimo trwającej epidemii koronawirusa nasze duszpasterstwo wybrało się na objazd rowerowy po Beskidach. Dwadzieścia pięć osób 
na czele z księdzem Dariuszem wyruszyło 13 lipca 2020 r. w czterodniową i 255-kilometrową podróż po malowniczych terenach połu-
dnia Polski. Jechaliśmy szlakiem małopolskich sanktuariów maryjnych, ponieważ w 2020 r. przypada setna rocznica urodzin Jana Pawła 
II, który całe swoje życie zawierzył Matce Boskiej.

Pierwszy dzień był dosyć łagodny; po porannej Mszy Świętej pojechaliśmy na wschód, poruszaliśmy się po płaskim terenie – 
przez Niepołomice i Puszczę Niepołomicką do Sanktuarium Matki Bożej w Okulicach, gdzie mieliśmy postój. Z ciekawostek – było 
ono ostatnim sanktuarium, które odwiedził Karol Wojtyła niedługo przed wyborem na Stolicę Apostolską. Dalej przez Szczepanów 
dojechaliśmy do Brzeska, gdzie mieliśmy pierwszy nocleg i konferencję dotyczącą macierzyństwa. 

Drugi dzień był bardziej wymagający – wjeżdżaliśmy już bowiem w Beskidy. Po porannej Eucharystii ruszyliśmy do Lipnicy 
Murowanej, miasteczka, które wydało aż troje świętych (św. Szymona, św. Marię Teresę i Urszulę Ledóchowską), gdzie mieliśmy 
możliwość zwiedzenia XV-wiecznego drewnianego kościółka pw. św. Leonarda. Następnie udaliśmy się przez malowniczo położone 
miejscowości w Beskid Wyspowy, gdzie w okolicach Szczyrzyca mieliśmy kolejny nocleg. Wieczorem oprócz czegoś dla ducha (kon-
ferencja o ojcostwie) było i coś dla ciała, czyli grill. Chętni mogli spróbować też lokalnego piwa „Szczyrzyckiego” (zdecydowanie 
było warto) ;)

Trzeci dzień okazał się najcięższym, gdyż do przejechania było aż 86 kilometrów z kilkoma stromymi podjazdami. Zajęło nam 
to dziesięć godzin. Po porannej Eucharystii wstąpiliśmy na chwilę do klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu, a potem jechaliśmy 
aż do Makowa Podhalańskiego, gdzie mieliśmy dłuższy postój na obiad nad brzegiem Skawy. Przy okazji spróbowaliśmy lodów 
o smaku makowym w lokalnej lodziarni (wedle ks. Dariusza to jedyne miejsce na świecie, gdzie taki smak jest produkowany!). 
Po posileniu się wstąpiliśmy na chwilkę do Sanktuarium Matki Bożej Makowskiej, a następnie dolinami przejechaliśmy do klasztoru 
oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej – kolejnego z sanktuariów maryjnych na trasie. Tu też nocowaliśmy. Rano mieliśmy 
Mszę Świętą, sprawowaną dla nas w kaplicy Cudownego Obrazu, po czym wyruszyliśmy w drogę powrotną. I niestety piękna pogoda, 
towarzysząca nam przez cały wyjazd, popsuła się tak, że deszcz zaskoczył nas w drodze. Niemniej daliśmy radę i wczesnym popołu-
dniem pojawiliśmy się pod Kolegiatą, gdzie zakończyliśmy nasz wyjazd. 

Wyjazd mogę podsumować jako bardzo udany: modlitwa, nawiedzenie sanktuarium kalwaryjskiego (bardzo mi bliskiego), dużo 
wysiłku fizycznego, nowe znajomości, piękno Beskidów i słońce prawie przez cały czas – to był przepis na szczęście w ciągu tych 
czterech dni.

Wiktor
Węglewicz

Odkąd po raz pierwszy miałam okazję przeżyć spływ kajakowy, stało się dla mnie jasne, że będzie to już mój stały element wakacji. W tym 
roku – wraz z Duszpasterstwem i z wiosłami w rękach – miałam okazję odkrywać Bory Tucholskie.

Malownicza Brda oferowała odcinki pozwalające prawdziwie poleniuchować – spokojnie dryfując, wygrzewając się w słoń - 
cu i zanurzając ręce w rześkiej wodzie – jak i takie, na których trzeba było troszkę pokombinować. Oczywiście nie zabrakło konarów, 
prawdziwego wyzwania wymagającego kilku podejść do przeprawy, a na trasie nie obeszło się też bez wywrotek. Rozległa rzeka umoż- 
liwiała tworzenie szerokich tratw, wspólne pogawędki i piknikowanie „na wodzie”.

Choć żal było opuszczać kajak, to dopełnieniem tych pięknych dni były ciepłe wieczory spędzane w najlepszy z możliwych sposo-
bów – przy ognisku z gitarą i wesołym śpiewem; były kiełbaski, gry i rozmowy, a nawet tańce. Był to czas zawierania nowych znajo-
mości oraz pogłębiania tych już istniejących, doświadczania wzajemnej więzi i pomocy – zarówno na wodzie, jak i lądzie. Przyroda 
zachwycała zielenią, a oddalenie od miejskich świateł tworzyło nad klimatycznym Starym Tartakiem prawdziwie gwieździstą noc. 
I nawet komary nie były w stanie popsuć tej zabawy ;)
Myślę, że taki wyjazd był mi naprawdę potrzebny – szczególnie w tym roku pozwolił mi odpocząć od nakręconych pandemicznie me-
diów i zamaseczkowanych tłumów miasta. Teraz nadeszły już chłodne, jesienne wieczory, jednak ciepłe wspomnienia tych wakacyjnych 
dni wciąż powracają.

Magdalena
Ociepka

Kajaki, słońce, woda – czyli BrDA

Spojrzenia wakacyjne

W Beskidy na rowerach – relacja

Za moment narodzin kina powszechnie uważany jest rok 
1895, w którym bracia Lumière wynaleźli kinematograf. 
Wynalazek umożliwiał projekcję ruchomych obrazów, 

którym z czasem nadano nazwę filmu. Początkowo z pomocą 
kinematografu wyświetlano jedynie filmy nieme. Aby zrekom-
pensować brak dźwięku aktorstwo charakteryzowało się dużą 
ekspresją i przejaskrawionymi gestami. Dopiero w 1937 roku 
dzięki rozwojowi techniki zapis dźwięku stał się możliwy i po-
wstał pierwszy film dźwiękowy wyreżyserowany przez Alana 
Croslanda pod tytułem Śpiewak jazzbandu. Obecność muzyki 
w filmie umożliwiła artystom nie tylko wierniejsze odwzorowanie 
rzeczywistości, ale również nadanie produkcji unikalnego charak-
teru dzięki przepięknym utworom, które niejednokrotnie zosta-
ły skomponowane specjalnie na potrzebny opowiadanej historii.

Kolejny milowy krok w rozwoju kina nastąpił dzięki Polakowi,  
Kazimierzowi Prószyńskiemu, który wynalazł plefograf. Z pewno-
ścią pojawiło się w Waszych głowach pytanie „czym jest to urzą-
dzenie?”. Śpieszę z wyjaśnieniem! Plefograf można opisać jako po-
łączenie aparatu oraz projektora, co po raz pierwszy w dziejach 
wielkiego ekranu umożliwiało nagrywanie obrazu oraz wyświetla-
nie filmów za pomocą jednej maszyny. Pierwszy film nakręcony  
z wykorzystaniem wynalazku Prószyńskiego to dokument ukazują-
cy łyżwiarzy jeżdżących po ślizgawce w Warszawskich Łazienkach.

W porównaniu z innymi krajami początki polskiego kina były 
skromne. Mimo to z czasem nasza kinematografia rosła w siłę, 
zyskując uznanie na całym świecie. Twórczość wielu polskich re-
żyserów, między innymi Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland oraz 
Stanisława Barei, zyskała popularność nie tylko w kraju, ale rów-
nież za granicą.

Kino służy rozrywce, ale stanowi również nieocenione źródło 
informacji o minionych czasach. Na początku naszej przygody  
z tą sztuką chciałabym poświęcić chwilkę na lepsze poznanie kina 
przedwojennego. Pozwoli nam to dogłębniej zrozumieć sytuację 
ówczesnych aktorów. To właśnie na ich niezwykłych historiach 
życiowych oraz osiągnięciach zawodowych skupimy się w następ-
nych numerach miesięcznika.

Początek wieku XX był burzliwym okresem w historii Polski. 
Miało to wpływ na powstające filmy. Pierwotnie na ekranie można 
było obejrzeć ekranizacje wielkich dzieł literackich, poruszających 
przede wszystkim tematykę patriotyczną. Kino miało za zadanie 
odbudować tożsamość narodową i jedność wśród Polaków żyją-

cych w trzech zaborach. Niestety, pierwszym krokom polskiego 
kina kierunek wyznaczały również chęć zysku oraz próby kon-
troli społeczeństwa. Warunki dyktowali nieposiadający doświad-
czenia realizatorzy, którzy używali kina do własnych celów. Także 
władze próbowały wykorzystać film do szerzenia propagandy, co 
negatywnie wpływało na jakość produkcji. Głównym zadaniem 
dzieł filmowych było przekonanie widza do danej idei czy hasła 
politycznego. Wizja reżysera jak również wartości artystyczne  
i estetyczne musiały ustąpić im pierwszeństwa.

Pomimo tak wielu przeciwności dzięki braciom Krzemińskim 
powstało pierwsze w historii polskiej kinematografii kino  
o wdzięcznej nazwie „Gabinet Iluzji”. Przedwojenne kino słynęło 
z fantastycznych produkcji filmowych, które stały się jego pod-
stawą. Ogromny rozkwit komedii wynikał z zapotrzebowania na 
przystępną rozrywkę i możliwość oderwania się od smutnej rze-
czywistości wszechobecnego kryzysu ekonomicznego.

Z czasem przedwojenne dzieła stały się klasykami, które po-
trafią bawić także współczesnych widzów. Niestety jedynie nie-
znaczna część przedwojennych filmów zachowała się do dzisiaj. 
Filmoteka Narodowa w Warszawie oraz Repozytorium Cyfrowe 
od wielu lat pracują nad rekonstrukcją dzieł, aby uratować choć 
niewielką ich część przed zniszczeniem. Wybrane odrestaurowa-
ne cyfrowo dzieła polskiej kinematografii są coraz częściej udo-
stępniane w Internecie lub wyświetlane podczas specjalnych po-
kazów kinowych.

Chciałabym w ciągu najbliższego roku akademickiego przybli-
żyć sylwetki najwybitniejszych polskich aktorek i aktorów okresu 
przedwojennego takich jak Eugeniusz Bodo, Loda Halama czy 
Janina Macherska. Wierzę, że filmy z tego okresu pomimo upły-
wu wielu lat pozostają wciąż aktualne i mają nam wiele do zaofe-
rowania.

Źródła:
Historia kina polskiego, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2015.
http://kulturadogorynogami.pl/2017/11/16/za-

-co-kochamy-kino-przedwojenne/
https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskie-
go-filmu/artykuly/kino-przedwojenne/221
http://mfcinerama.pl/polskie-kino-przedwojenne/
https://www.sonoria.pl/2018/12/10/kino-i-propaganda/
https://dzieje.pl/film/zawislinski-kino-od-po-
czatku-bylo-narzedziem-propagandy
https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/innovation/7-advan-
ces-in-technology-that-have-revolutionized-the-film-industry/
https://innpoland.pl/135535,5-technologii-ktore-uksztaltowaly-kino

Kinga
Pregler

Jak często rozmawiacie o kinie? Mamy coraz mniej czasu na ten temat. Jeżeli już zdarzy nam się pochwalić ostatnim 
filmem, który widzieliśmy, kraj jego pochodzenia to najczęściej Ameryka. Niepodważalnym faktem jest, że kino amery-
kańskie cieszy się największym zainteresowaniem. Te produkcje cieszą się tak ogromną popularnością, ponieważ każdy 
z nas może znaleźć coś dla siebie. To właśnie Amerykańskie Hollywood przyczyniło się do tak gwałtownego rozwoju 
kina, lecz niewielu Polaków wie, że również wśród naszych rodaków są wielcy wynalazcy i reformatorzy. Wśród nich 
znalazł się Kazimierz Prószyński. Jesteście ciekawi, kim jest i co mu zawdzięczamy? Wszystkiego dowiecie się w dalszej 
części artykułu.

Magia przedwojennego kina

Kultura
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W marcu i kwietniu tego roku słyszało się różne 
wersje terminów powrotu zawodników na boiska 
i hale, również takie, które zakładały dwuletnie 

oczekiwanie na wydarzenia z obecnością kibiców; na szczęście 
rzeczywistość okazała się bardziej łaskawa. Piłkarze w Europie 
zapamiętają dzień 16 maja, kiedy na boisko jako pierwsi weszli 
zawodnicy niemieckiej Bundesligi. Polska Ekstraklasa też wró-
ciła jako jedna z pierwszych (29 maja), a turniej Ligi Mistrzów, 
w wymuszonej, krótszej formule, rozegrano w Lizbonie między 
12 a 23 sierpnia. Dla reprezentacji siatkarzy i siatkarek sezon 
był wyjątkowo ubogi, obejmował zaledwie kilka lipcowych 
sparingów. Jednakże, korzystając z pogody i systematycznie lu-
zowanych restrykcji, zorganizowano plażowy turniej PreZero 
Grand Prix, podczas którego przez trzy weekendy zmagały się 
najlepsze polskie kluby zrzeszające zawodników obu płci. Po 
sukcesie sportowym i medialnym turnieju zapowiedziano jego 
kontynuację w przyszłych latach.

Na przełomie lipca i sierpnia reaktywowano amerykańskie 
ligi koszykówki (NBA) i hokeja na lodzie (NHL). Do rywalizacji 
za zamkniętymi drzwiami przystąpiły 22 z 30 zespołów basketu 
oraz 24 z 31 drużyn hokejowych, kluby nie grają już „u siebie” 
ani „na wyjeździe”, ale odpowiednio w Orlando i Edmonton-
Toronto. Zawodnicy muszą liczyć się z kilkumiesięcznym poby-
tem daleko poza miejscem zamieszkania, póki ich drużyny nie 
odpadną bądź nie zdobędą tytułu. Najważniejsze międzynaro-
dowe zawody piłki ręcznej rozgrywają się tradycyjnie w styczniu 
i grudniu, więc można uznać, że z popularnych sportów ze-
społowych dyscyplina ta ucierpiała najmniej. Tenisiści, z uwagi 
na dalekie loty, które w wielu krajach długo były lub nadal są 
odwoływane, mieli przerwę w sezonie od połowy marca aż do 
22 sierpnia, kiedy – przy znacznym ograniczeniu osób towarzy-
szącym rozgrywkom – udało się rozpocząć turniej Western & 
Southern Open w Nowym Jorku.

Wydawało się, że to Mundial 2022 w Katarze, który ma zo-
stać rozegrany w listopadzie i grudniu, przyniesie w światowym 
futbolu niespotykane dotąd przesunięcia, jednak to dwa lata 
przed nim doświadczyliśmy sytuacji, w której uczestnicy finału 

europejskiej Ligi Mistrzów przebywają na posezonowych 
urlopach, gdy młodzież szkolna rozpoczyna nowy rok nauki. 
Wcześniej pokrywały się one mniej więcej z początkiem wakacji. 
Wrzesień przyniósł jednocześnie pierwsze od listopada 2019 
zgrupowania reprezentacji narodowych, w tym porażkę Polaków 
z Niderlandami 0:1 oraz wygraną 2:1 z Bośnią i Hercegowiną. 
Mecze międzynarodowe, zarówno reprezentacji narodowych, 
jak i eliminacje europejskich pucharów, rozegrano przy pustych 
trybunach, a wszystkie poprzedzano testami na obecność koro-
nawirusa wśród zawodników i sztabów szkoleniowych. W dru-
gi weekend września rozpoczął się sezon męskiej siatkarskiej 
PlusLigi, liga żeńska ruszyła tydzień później. Szczególnie ważny 
dla rozwoju tej dyscypliny jest fakt, że kibice wrócili do hal.

W pierwszej połowie października, po intensywnej końcówce 
rozgrywek, sezon zakończą wspomniane wcześniej ligi NHL 
i NBA, za to edycję 2020/2021 zainaugurowały już koszykarska 
Euroliga i Liga Mistrzów, a w hokeju prestiżowe ligi, takie jak ro-
syjska, czeska czy szwedzka. Wydaje się, że restrykcje zastosowa-
ne w tenisie zdały egzamin – z powodzeniem udało się rozegrać 
wielkoszlemowy US Open, a w Europie także turnieje w Rzymie, 
Hamburgu oraz trwający obecnie paryski Roland Garros.

Warto zaznaczyć, że w rozpoczynającym się sezonie będzie 
wiele okazji, by zobaczyć najważniejsze mecze w interesujących 
nas dyscyplinach. Każdy mecz piłkarskiej Ekstraklasy zobaczą 
abonenci CANAL+, a po jednym meczu ekstraklasy męskiej 
i żeńskiej także widzowie powszechnie dostępnego TVP Sport. 
Możliwość obejrzenia każdego weekendowego meczu PlusLigi, 
podobnie jak trzech meczów każdej kolejki Tauron Ligi siat-
karek i jednego meczu drugiej klasy rozgrywkowej siatkarzy 
gwarantuje dostęp do sportowych kanałów Polsatu. Wybrane 
spotkania Superligi szczypiornistek oraz szczypiornistów zo-
baczymy na sportowej antenie Telewizji Polskiej. Rozgrywki 
Polskiej Ligi Koszykarzy transmitowane będą zazwyczaj przez 
Polsat Sport News lub Polsat Sport Extra, ale rozgrywek żeń-
skich, podobnie jak Polskiej Hokej Ligi, nie będzie w ofercie 
żadnej dużej stacji telewizyjnej.

Pół roku po wywróceniu do góry nogami świata sportu oko 
kibica spragnione jest dużych emocji w halach oraz na stadio-
nach Polski i świata. Wygląda na to, że organizatorzy, zawodnicy 
i stacje sportowe w pełni go wykorzystali i wypracowali metody 
pozwalające na spełnienie pragnień publiczności bez powodo-
wania zbyt dużego ryzyka dla stanu zdrowia społeczeństwa.

Powoli, ale w dobrą stronę

Bartosz
Księżyc

Minione pół roku było bardzo osobliwe. Tradycyjne doniesienia o wyczynach sportowców, 
sukcesach drużyn lub sensacyjnych transferach zostały zastąpione raportami z zamrażania, 
a następnie stopniowego odmrażania poszczególnych rozgrywek. Wśród wszechobecnego 
zamieszania i niepewności, z ulgą pochylę się nad próbami powrotu do normalności.
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Rozpocząć wypada od etymologii słowa „Ukraina”. Chociaż 
pojawiło się ono już w XII-wiecznych kronikach i ozna-
czało ziemie kresowe czy też pograniczne, jego szersze 

rozpowszechnienie zaobserwować można dopiero w trzeciej 
ćwierci XVII w. Zaczęli się tak tytułować Rusini, zamieszkujący 
województwa kijowskie i bracławskie I Rzeczypospolitej. Tym 
niemniej, jeszcze w 1917 r. termin ten nie był ugruntowany i wiele 
osób zamieszkujących obszar między Przemyślem a Zagłębiem 
Donieckim mówiło o sobie po prostu „Rusini”.

Współcześni Ukraińcy swoje tradycje państwowe wywodzą 
od średniowiecznej Rusi Kijowskiej oraz państwa kozackiego, 
założonego przez Bohdana Chmielnickiego. Nie ma jednak żad-
nej bezpośredniej łączności między nimi a nowoczesną formą 
państwa (tym niemniej, tradycje kozackie miały bardzo duży 
wpływ na kształtowanie się narodu). Faktyczną państwowość 
można wywodzić dopiero od 1917 r. 

Nowoczesny naród ukraiński zaczął się tworzyć od połowy 
XIX wieku, w epoce romantyzmu, głównie w Galicji Wschodniej, 
będącej pod władzą Austrii. Spowodowane to było większymi 
niż w Imperium Rosyjskim swobodami obywatelskimi, a także 
obecnością Cerkwi Greckokatolickiej, z której wywodziła się 
inteligencja świecka. Równocześnie zaczął formować się język 
ukraiński; za jego symboliczny początek uznaje się wydanie al-
manachu „Rusałka Dniestrowa” przez członków ugrupowania 

„Ruska Trójca” – Markiana Szaszkewycza, Jakiwa Hołowackiego 
i Iwana Wahyłewycza – w 1837 r. Z kolei za początek politycznej 
aktywności Ukraińców uważać można Wiosnę Ludów – rok 
1848 r., kiedy to we Lwowie powstała pierwsza ukraińska repre-
zentacja polityczna: Główna Ruska Rada. 

Kształtowanie się narodu przyspieszyło zwłaszcza w czasach 
tzw. autonomii galicyjskiej, gdy działało szkolnictwo ukraińskie, 
powstawały bardzo silne i wpływowe instytucje kulturalne, jak 
Towarzystwo „Proswita” (1868), a także Towarzystwo Naukowe 

im. Tarasa Szewczenki (1873). Wielki wpływ na niższe warstwy 
miała Cerkiew Greckokatolicka; zwłaszcza za czasów metro-
polity Andrzeja Szeptyckiego duchowieństwo bardzo mocno 
zaangażowało się w wychowanie w duchu ukraińskim. Inaczej 
było na Ukrainie Naddnieprzańskiej. Rosjanie nie dopuszcza-
li do rozwoju ruchu narodowego wśród lokalnych mieszkań-
ców, nawet słowo „Ukraina” było zmienione na „Małorosja”. 
Zapóźnienia tego nie udało się nadrobić do wybuchu I wojny 
światowej i w efekcie ludność chłopska posiadała bardzo słabą 
samoidentyfikację, a warstwa inteligencji była nieliczna. 

I wojna światowa wywróciła porządek istniejący w Europie 
Środkowo-Wschodniej. W 1914 r. utworzono we Lwowie Legion 
Ukraińskich Strzelców Siczowych (odpowiednik Legionów 
Polskich), stanowiący zalążek przyszłej armii, który odznaczył 
się w walkach przeciw Rosjanom. Jednak Ukraińcy galicyjscy 
prawie do końca pozostali wierni cesarzowi Karolowi I, dopiero 
jesienią 1918 r. decydując się na odejście od lojalizmu do budowy 
własnego państwa. 1 listopada 1918 r. poprzez przewrót zbrojny 
udało się im przejąć władzę na obszarze od Przemyśla aż do gra-
nicznej rzeki Zbrucz, tworząc Zachodnioukraińską Republikę 
Ludową. Od razu też rozpoczęła się wojna polsko-ukraińska 
(jednym z jej elementów była „obrona Lwowa” i bohaterska 
postawa „Orląt Lwowskich”), trwająca aż do lipca 1919 r. i za-
kończona zwycięstwem Polaków, a co za tym idzie – likwidacją 
młodej państwowości.  

Przebieg wydarzeń nad Dnieprem był jeszcze bardziej dra-
matyczny. Efektem dwóch rewolucji rosyjskich – lutowej i paź-
dziernikowej – stał się chaos na terenie całego imperium, który 
przerodził się w wojnę domową. Krótko rzecz ujmując – wszyscy 
walczyli ze wszystkimi (wystarczy powiedzieć, że Kijów prze-
chodził z rąk do rąk jedenaście razy!). Mimo ogromnych trudno-
ści w styczniu 1918 r. utworzono Ukraińską Republikę Ludową, 
która zmuszona była jednak prowadzić wojny z wieloma wro-
gami; niemniej, z przerwami przetrwała ona do listopada 1920 r.

Tak więc, mimo iż naród (przynajmniej w Galicji Wschod-
niej) był już sformowany, w momencie przełomu Ukraińcom 
nie udało się uzyskać niepodległości. Musieli na to czekać aż 
do 1991 r.

Skąd się wzięła Ukraina

Wiktor
Węglewicz

Ukraińcy są mniejszością narodową coraz bardziej obecną w naszym kraju. Nietrudno to 
spostrzec, chodząc po ulicach naszego miasta. Kontakty z nimi powinny być budowane na 
obustronnym zrozumieniu, a nie jest to możliwe bez wzajemnego poznania bardzo trudnej 
i w wielu miejscach tragicznej historii w pierwszej połowie XX wieku. Dlatego też postano-
wiłem przedstawić powstawanie narodu i prób budowy państwowości ukraińskiej.
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Yerba Mate

W oczach niektórych – wydaje mi się, że był wśród nich również ksiądz Dariusz – yerba mate 
stała się moim atrybutem.

– Papież Franciszek to pije? – pytał niekiedy w Kanie, wskazując na sączone przeze mnie mate.
Nie mylił się. Papa Francesco, jak na rodowitego Argentyńczyka przystało, jest amatorem 

tego właśnie napoju. Widząc tę niemal dziecięcą ciekawość naszego duszpasterza, postanowi-
łam zaparzyć mu yerbę przy najbliższej okazji.

Któregoś wieczora, gdy byliśmy umówieni na rozmowę nikodemową, nasypałam więc su-
szu do kanowych kubeczków, zatknęłam w nie przyniesione ze sobą bombille i z termosem 
pełnym ciepłej wody oczekiwałam księdza. Był szczerze zaskoczony, gdy postawiłam przed 
nim naczynie z metalową rurką:

– Będziemy to pić?
Skinęłam głową.
Pamiętam bardzo wyraźnie pierwszy łyk i towarzyszący mu wyraz twarzy księdza Dariusza. 

Częstowane przeze mnie osoby zazwyczaj krzywiły się w sposób mniej lub bardziej wdzięczny 
i odstawiały yerbę nieco dalej od siebie. Tymczasem twarz księdza się rozpromieniła.

– To jest gorzkie! – wykrzyknął zachwycony.
W ten sposób dowiedziałam się o jego nietypowym upodobaniu do goryczy i trochę nie-

chcący zaszczepiłam w nim zafascynowanie yerbą mate. W listopadzie 2016 roku zorganizo-
waliśmy podczas Dni Wspólnoty yerbomatowe warsztaty, a „papieskie ziele” na dobre zago-
ściło w Kanie.

Anna Rita
Rucińska

xD



Kalendarium

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

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

11.10 19:30 Msza Święta Akademicka 

 20:30  Kolacja w Kanie

12 – 14.10  Rekolekcje na dobry początek
  (Bazylika oo. Dominikanów) 
                         

16 – 18.10 Warsztaty scholi i ASLO  

18.10 19:30 Msza Święta Akademicka 

 20:30  Kolacja w Kanie

20.10     19:30  Uroczystość św. Jana Kantego:
  Msza Święta za studentów
  i pracowników naukowych

22.10     19:30  Msza Święta Akademicka
  z błogosławieństwem nowych liderów
 
 20:30 Spotkanie z cyklu GPS

25.10 19:30 Msza Święta Akademicka 

 20:30  Kolacja w Kanie

1.11 19.30 Msza Święta Akademicka 

 20:30  Kolacja w Kanie

2.11 20.30 Różaniec za zmarłych
  (Cmentarz Rakowicki)

5.11 19:30  Msza Święta Akademicka
 
 20:30 Spotkanie z cyklu GPS

8.11 19:30 Msza Święta Akademicka 

 20:30  Kolacja w Kanie
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