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Świętego (5)

Dar umiejętności

Na okładce: 
Bł. ks. Jan Macha, męczennik okresu II wojny światowej



2



3



4

Księże Prowincjale! Zarząd Prowincjalny Prowincji 
Zwiastowania Pańskiego podjął kilka miesięcy 
temu decyzję o powołaniu Pallotyńskiej Funda-

cji Pomocy Pallotti. Jakie racje przemawiały za jej po-
wstaniem?

Temat fundacji prowincjalnej dojrzewał od kilku lat. 
Wiadomo, że w tak dużej strukturze jak prowincja za-
konna istnieje pewna hierarchia priorytetów i celów do 
zrealizowania. Po długim namyśle wraz ze współbrać-
mi tworzącymi Radę Prowincjalną doszedłem do wnio-
sku, że to jest właśnie ten moment. 

Jakie cele będzie realizowała Fundacja Pallotti?

Cele zawsze definiuje statut takiej instytucji. W na-
szym przypadku już nazwa fundacji podpowiada, że 
przede wszystkim służy ona prowincji i wspieraniu jej 
działań na różnych polach. Są to przede wszystkim: 
organizowanie i przekazywanie pomocy materialnej 
na rzecz dzieł podejmowanych przez Prowincję Zwia-
stowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Ka-
tolickiego (Księży Pallotynów) z siedzibą w Poznaniu, 
działalność charytatywna, wydawnicza, działalność 
w zakresie kultu religijnego. Jest to zatem realizowa-
nie w praktyce pallotyńskiego charyzmatu. 

FUNDACJA PALLOTTI

REALIZOWANIE W PRAKTYCE  
PALLOTYŃSKIEGO 

CHARYZMATU

Z ks. Zdzisławem Szmeichlem SAC, przełożonym prowincjalnym 
Prowincji Zwiastowania Pańskiego, rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC
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Zarówno zarząd fundacji, jak i radę fundacji tworzą 
nasi współbracia. Jest to odważny ruch, zważywszy na 
fakt, że pallotyni przede wszystkim realizują charyzmat 
apostolstwa wśród świeckich. Nie obawia się Ksiądz 
Prowincjał zarzutu, że struktura fundacji jest za bardzo 
sklerykalizowana?

Nie widzę w tym żadnego zagrożenia. Zadania po-
wierzone zarówno zarządowi i radzie fundacji nasta-
wione są na działania apostolskie i służą świeckim. 
Fakt, że to zakon powołuje i nadzoruje jej prace z jed-
nej strony daje gwarancję realizacji założonych celów, 
z drugiej zabezpiecza fundację przed różnego typu 
pokusami, które czyhają na takie instytucje. Świec-
cy będą angażować się w różne praktyczne przedsię-
wzięcia.

Realizacja celów, o których powiedział Ksiądz Pro-
wincjał, wymaga środków materialnych. Jak i skąd fun-
dacja będzie pozyskiwać te środki? 

Zapobiegliwość o środki materialne do realizacji ce-
lów fundacji to ważne zadanie. Spoczywa ono zarów-
no na zarządzie fundacji, jak i wszystkich współbra-
ciach naszej prowincji. Myślę jednak, że o wiele waż-
niejsza jest najpierw modlitwa za ludzi, którym służy-
my. Donatorzy się znajdą, jeśli Pan Bóg będzie widział, 
że działania podejmowane przez fundację służą Jego 
chwale. Dlatego proszę o modlitwę w tej intencji czy-
telników „Apostoła Miłosierdzia Bożego”. 

Dziękuję za rozmowę.

ks. Zdzisław Szmeichel SAC, urodził się 8 marca 
1965 roku w Brodnicy. Po ukończeniu liceum ogól-
nokształcącego wstąpił do Stowarzyszenia Apo-
stolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), gdzie 29 
września 1985 roku złożył pierwszą konsekrację, 
a 5 maja 1990 roku przyjął święcenia prezbiteratu. 
Po święceniach kapłańskich do 2007 roku praco-
wał duszpastersko w Niemczech. W latach 2007–
2010 był członkiem wspólnoty domu generalnego 
w Rzymie, gdzie podejmował prace na rzecz Zarzą-
du Generalnego. Od roku 2010 pełnił urząd przeło-
żonego pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie. 
Urząd przełożonego prowincjalnego objął 25 mar-
ca 2020 roku

foto: © Archiwum AMB 

O NAS
Fundacja działa pod nazwą „Pallotyńska Fundacja 

Pomocy Pallotti” i używa skróconej nazwy „Funda-
cja Pallotti”. Została ustanowiona na czas nieokreślo-
ny przez Prowincję Zwiastowania Pańskiego Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Palloty-
ni) z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej „Fundatorem”. 
Siedzibą Fundacji jest Częstochowa. Nadzór nad dzia-
łalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu. 

NASZA MISJA
Cele Fundacji są następujące: wspieranie działal-

ności apostolskiej, organizowanie i przekazywanie 
pomocy materialnej na rzecz dzieł podejmowanych 
przez Prowincję Księży Pallotynów z siedzibą w Po-
znaniu, działalność charytatywna, działalność wydaw-
nicza, podejmowanie działań o charakterze kultural-
nym i edukacyjno-patriotycznym. 

WŁADZE FUNDACJI
Ks. Jarosław Rodzik SAC – Prezes Zarządu Fundacji
Ks. Mirosław Lewandowski SAC – Członek Zarzą-
du Fundacji
Ks. Michał Wójciak SAC – Członek Zarządu Fundacji

Numery kont:

PLN 80 1240 1213 1111 0011 1183 5602
USD 93 1240 1213 1787 0011 1183 6003
EUR 89 1240 1213 1978 0011 1183 5934

Strona internetowa: www.fundacjapallotti.pl
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APOSTOŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Wydaje: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) Sekretariat ds. Miłosierdzia Bożego, Prowincja Zwiastowania 
Pańskiego Zespół redakcyjny: ks. Zbigniew Rembisz SAC, ks. Radosław Bernard Herka SAC, Elżbieta Cieślik, ks. Jarosław Rodzik 
SAC (redaktor naczelny) Opracowanie graficzne i  skład: Irek Piwowarski {grafirek@gmail.com} Adres redakcji: 42-226 Częstochowa,  
ul. o. A. Kordeckiego 49; kom. 608 188 589; e-mail: apostol@adres.pl www.apostol-milosierdzia.pl Druk: Wydawnictwo Bernardinum,  
ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin. Za zgodą Kurii Metropolitalnej w  Częstochowie oraz Ks. Prowincjała Prowincji Zwiastowania 
Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. ISSN 1231 – 5621. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów. Zdjęcie na okładce: s. 1 – foto: © Archiwum Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
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„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”  
(Mt 5, 9). 

Nie sądziłem, że przyjdzie mi pisać artykuł wstęp-
ny do „Apostoła Miłosierdzia Bożego” w sytuacji, 
gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna 
(początek marca). Przerażające sceny obiegają me-
dia. Tragedia, szczególnie kobiet z małymi dzieć-
mi, ludzi starszych, uchodźców. Trzeba się modlić 
o ustanie walk i zakończenie spirali przemocy. Bu-
dujące są wszelkie inicjatywy humanitarne na rzecz 
ludzi pokrzywdzonych w wyniku działań zbrojnych. 
Jan XXIII w encyklice Pacem in terris z 1963 roku 
pisał: „W naszych czasach ludzie przekonują się 
coraz bardziej, że spory, jakie mogą powstać mię-
dzy narodami, należy rozwiązywać nie siłą zbrojną, 
lecz na drodze układów i porozumień. […] Dlatego 
też w naszej epoce, epoce potęgi atomowej, byłoby 
nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek 
przywrócenia naruszonych praw” (PT 126, 217). Ży-
wię głęboką nadzieję, że w momencie, gdy będzie-
cie Państwo brać ten numer czasopisma do ręki, 
ustaną walki za naszą wschodnią granicą. 

Kontynuujemy rozważania o darach Ducha Świę-
tego. W tym numerze kwartalnika dar umiejętności, 
czasami nazywany darem wiedzy serca. U św. Ma-
teusza jest scena, gdy uczony w Prawie zadaje Je-
zusowi pytanie o najważniejsze przykazanie: „Je-
den z nich, wystawiając Go na próbę, zapytał: »Na-
uczycielu, które przykazanie w Prawie jest najwięk-
sze?«. On mu odpowiedział: »Będziesz miłował 
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i całym swoim umysłem«. To jest największe 
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do nie-
go: »Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 
samego«. Na tych dwóch przykazaniach zawisło 
całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 36–40). Umiejętność 
myślenia i działania sercem, zatrzymywania uwagi 
serca na najwyższym dobru, jakim jest Bóg, skon-

centrowanie się na Nim pomimo emocji, które przy-
chodzą, wydarzeń, które się dzieją, tysięcy spraw, 
które nas absorbują. To jest istota daru umiejętno-
ści, który daje nam Duch Święty. I o tę mądrość ser-
ca dla siebie i naszych bliźnich trzeba prosić Ducha 
Pocieszyciela.

Patronem na te trudne i bolesne czasy jest bł. ks. 
Jan Macha, męczennik okresu II wojny światowej. 
Zaledwie w wieku 28 lat, po trzech latach kapłań-
stwa, poniósł śmierć męczeńską z ręki hitlerow-
skich okupantów. Istotą jego pracy nie była walka, 
lecz działalność charytatywna, pomoc polskim ro-
dzinom. Dziękuję za przybliżenie nam jego postaci 
ks. prof. Damianowi Bednarskiemu, postulatorowi 
procesu beatyfikacyjnego bł. ks. Jana. Kurii Bisku-
piej w Katowicach dziękuję za zgodę na wykorzy-
stanie archiwalnych zdjęć nowego błogosławione-
go. Jedno z tych zdjęć zdobi okładkę tego numeru. 

Dziękuję Autorom, którzy prowadzą regularnie 
swoje działy w „Apostole”. Państwa zaangażowa-
nie we współtworzenie czasopisma zasługuje na 
wielki szacunek ze strony czytelników i redakcji. 
Dziękuję za rozmowę ks. prowincjałowi Zdzisławo-
wi Szmeichlowi SAC na temat Pallotyńskiej Funda-
cji Pomocy Pallotti. Dziękuję za wywiady: pani eu-
roposeł Jadwidze Wiśniewskiej, Michałowi Gzow-
skiemu, rzecznikowi prasowemu Lasów Państwo-
wych. Przy okazji składam podziękowania Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych za dodatek o Ada-
mie Lorecie, pierwszym dyrektorze Lasów Państwo-
wych. Postać piękna i godna naśladowania. Skła-
dam również podziękowania założycielom Funda-
cji Orla Straż, która niesie pomoc osobom potrze-
bującym w Iraku i Syrii. 

Za wszelkie formy wsparcia naszej działalności 
wszystkim bardzo dziękuję! 

ks. Jarosław Rodzik SAC
Redaktor naczelny

Drogi Czytelniku!

od REDAKCJI
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Drodzy Państwo!

W naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie umieszczamy tablice wdzięczności dla do-
broczyńców tego miejsca. Postanowiliśmy jako redakcja, że również Czytelnicy i Przyjaciele naszego kwar-
talnika będą mieli swoją tablicę. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że modlimy się za każdego z Was za-
równo za życia, jak i po odejściu do Pana. Jeszcze raz za wszelkie dobro każdemu z Państwa z całego ser-
ca dziękujemy.  

foto: © 123rf

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele!

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy Wam radości 
płynącej ze spotykania z Panem życia, 

wszelkich łask, 
Bożego pokoju w sercu, 

zdrowia  oraz dużo dobra od ludzi. 
Niech  ten wyjątkowy czas 

będzie dla Was umocnieniem wiary, 
nadziei i  miłości. 

Błogosławionych Świąt! 

Redakcja 
„Apostoła Miłosierdzia Bożego”
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NA POCZĄTEK

ks. Jerzy Szymik, teolog i poeta, 
prof. nauk teologicznych, Katowice 

ks. Jerzy Szymik

foto: © 123rf

DARY 
DUCHA 
ŚWIĘTEGO

Jest poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem 
wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej właśnie praw-
dzie. 

Tak o tym darze mawiał święty Proboszcz z Ars: 
„Chrześcijanin natchniony przez Ducha Świętego 

potrafi rozróżniać. Oko świata nie widzi dalej niż ży-
cie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż do tego muru, 
gdy drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko chrześcija-
nina widzi aż po głębię wieczności”. 

A święta Teresa z Lisieux: „Wiedza Miłości, och tak! 
[…] Tylko takiej wiedzy pragnę!”. 

Dar 
umiejętności
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„W zaszczytnej służbie miłości bliźniego złożył życie. 
Promienna jego dusza dojrzała wewnętrznie dla Boga. 
Jego męczeństwo niby słup ognisty rozświetlać będzie 
ciemne mroki i wskazywać drogę ku promiennym wy-
żynom ducha” – tak kilka lat po drugiej wojnie świato-
wej napisał o ks. Janie Franciszku Masze jego kolega 
kursowy ks. Konrad Szweda, który na sobie doświad-
czył cierpienia w obozie koncentracyjnym Dachau.

Ksiądz Jan Macha to świadek wiary i wzór do na-
śladowania – zwłaszcza przez młodych księży i semi-
narzystów – postawy wierności, oddania Chrystusowi 
i Kościołowi w bezkompromisowy sposób. To postać 
nieprzypadkowo dana nam właśnie na te czasy. Jego 
oddane Bogu kapłaństwo i wyjątkowo aktywne zaan-
gażowanie w posługę miłości miłosiernej mogą stać 
się impulsem do weryfikacji życia kapłanów, a semi-
narzyści, odkrywający swe powołanie, mają okazję za-
inspirować się jego heroicznym postawieniem w cen-
trum życia miłości do Boga i miłości do bliźniego. Dla 
każdego jest wzorem wrażliwości na potrzebujących.

Pochodził z parafii św. Marii Magdaleny w Chorzo-
wie Starym (diecezja katowicka). Przyszedł na świat 18 
stycznia 1914 roku w typowo śląskiej robotniczo-chłop-
skiej rodzinie. Po szkole powszechnej uczył się w Pań-
stwowym Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hu-

cie (obecnie Chorzów). Cechowała go niezwykła ak-
tywność. Jako młody człowiek angażował się w dzia-
łalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Pol-
skiej, należał do klubu sportowego „Azoty Chorzów”, 

BŁOGOSŁAWIONY 
MĘCZENNIK 
Z GÓRNEGO ŚLĄSKA

BŁ. KS. JAN MACHA

ks. Damian Bednarski

Jan Macha jako gimnazjalista
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gdzie z drużyną piłki ręcznej zdobywał trofea na mi-
strzostwach Polski i Śląska, a w szkole udzielał się 
w kole literackim i historycznym.

Kapłaństwo

W 1933 roku, po maturze, zamierzał wstąpić do Ślą-
skiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Nieste-
ty ze względu na zbyt dużą ilość zgłoszeń jego po-
danie zostało odrzucone. Nie zniechęcił się, nie wró-
cił na Górny Śląsk i przez rok studiował na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Do seminarium duchownego wrócił w 1934 roku. Tu-
taj dał się poznać jako jednostka wyjątkowo aktywna. 
Należał między innymi do studenckiego „Bratniaka”, 
a gdy w diecezji katowickiej rozpoczęto propagować 

idee Akcji Katolickiej, jako jeden z pierwszych włą-
czył się w to dzieło. Studia w Krakowie niewątpliwie 
wzmocniły w nim także ducha patriotycznego. Moż-
na sobie wyobrazić, co dla pochodzącego z Górnego 
Śląska młodzieńca, którego ojcowie i dziadkowie wal-
czyli o polskość ziemi rodzinnej, znaczyło spotkanie z 
królewskim Krakowem i wawelskimi pamiątkami na-
rodowymi.

W czerwcu 1939 roku obronił pracę magisterską 
z bardzo dobrym wynikiem i otrzymał dyplom magi-
stra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerw-
ca tegoż roku w kościele Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła w Katowicach, który pełnił funkcję kate-
dry w mającej dopiero kilkanaście lat diecezji śląskiej. 
Wkraczał w szeregi duchowieństwa w momencie nie-
zwykle trudnym. W kazaniu wygłoszonym podczas 
święceń bp Stanisław Adamski mówił do neoprezbi-
terów: „Ciężkie chmury zbierają się na niebie nasze-
go życia. Kapłan musi być gotowy na wzór Mistrza ży-
cie oddać za owieczki swoje. Stuła w formie krzyża ma 
przypomnieć, żeś zdecydował się na całkowitą ofiarę 
w służbie Bogu i bliźnim”.

Misja miłosierdzia

We wrześniu 1939 roku rozpoczął posługę wikariu-
sza w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Gorliwie ka-
techizował, głosił słowo Boże, celebrował Msze Święte 
i inne sakramenty. A czas był dramatyczny, bo II woj-
na światowa przyniosła ból, łzy, śmierć. Ks. Jan bar-

dzo szybko się zorientował, jak wielu otacza go lu-
dzi, którymi trzeba się zainteresować, zorganizować 
dla nich pomoc, udzielić wsparcia duchowego i ma-
terialnego. Szczególnie nędzna stała się sytuacja ro-
dzin pomordowanych i aresztowanych dawnych po-
wstańców śląskich i polskich patriotów. Zaczął orga-
nizować dla nich pomoc charytatywną. Nie był w tym 
osamotniony. Wokół niego zebrała się młodzież, har-
cerze, studenci. Docierali do tych, którzy mogli się po-
dzielić swoimi zapasami, zaoszczędzonym groszem 
i kartkami na żywność. A potem rozdzielali to wszyst-
ko najbardziej potrzebującym. Nade wszystko jednak 
nieśli ludziom nadzieję, że miłość jest ponad okropno-
ści wojny, że ostatnie słowo należy do dobra, a nie do 
zła, że ludzkie serce nawet w obliczu wojny może za-
chować wrażliwość.

„Żyłem krótko, lecz uważam, 
że cel swój osiągnąłem”

Jan Macha z rodzicami Anną i Pawłem, 1915 rok
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Męczeństwo

Jego misja miłosierdzia została brutalnie przerwana 
5 września 1941 roku. W tym dniu został aresztowany 
przez gestapo i osadzony w Tymczasowym Więzieniu 
Policyjnym w Mysłowicach. Wedle relacji współwięź-
niów ks. Jan Macha podczas przesłuchań poddawany 
był wyrafinowanym metodom upokorzenia. Chodziło 
o bicie tzw. bykowcem, kopanie, drwiny z Boga i reli-
gii, z kapłaństwa. Duchowny nie załamał się. Pocie-
szał kolegów, podtrzymywał ich na duchu, dużo się 
modlił, prosił Boga o przebaczenie oprawcom. W li-
stopadzie 1941 roku został przeniesiony do więzienia 
w Mysłowicach. Tu również był męczony, zwłaszcza 
podczas nocnych przesłuchań. Nieustannie dokuczał 
mu głód. A jednak nie załamał się i nikogo nie wydał. 
Jeden z gestapowców, widząc, że ks. Jan nie pomstu-
je na znęcających się nad nim oprawców, powiedział 
o nim: „To jest albo święty, albo idiota!”.

W czerwcu 1942 roku przeniesiono go do więzie-
nia w Katowicach i tam 17 lipca tego roku odbył się 
jego proces. Zarzucono mu, że wspierając w konspi-
racji polskie rodziny, działał przeciw III Rzeszy. Został 
oskarżony o zdradę stanu. Wydano wyrok: kara śmier-
ci przez ścięcie. Przyjął go spokojnie. W kolejnych ty-
godniach rodzina i władze kościelne bezskutecznie 
podejmowały starania zmierzające do uwolnienia go. 

2 grudnia 1942 roku ks. Jan Macha został poinformo-
wany, że wyrok zostanie wykonany najbliższej nocy. 
O godz. 20.00 do celi skazańców przyszedł kapelan 
więzienny. Towarzyszył skazanym na śmierć w ostat-
nich godzinach życia. Skazańcy żegnali się ze sobą, 
pisali listy do rodzin, przystąpili do spowiedzi. Egze-
kucja odbyła się krótko po północy, czyli już 3 grudnia 
1942 roku. Jego ciało zostało wywiezione w  niezna-
nym kierunku. Sądzi się, na podstawie relacji kapela-
na więziennego, że ciała skazańców palono w krema-
torium w Auschwitz.

Testament

Ks. Jan Franciszek Macha pozostawił niezwykły te-
stament – list pisany do bliskich na kilka godzin przed 
śmiercią. Oto kilka jego wersetów: „To jest mój ostatni 
list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc 
ten list będziecie czytać, mnie nie będzie już między 
żyjącymi! Zostańcie z Bogiem! Przebaczcie mi wszyst-
ko! Idę przed Wszechmogącego Sędziego, który mnie 
teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim 
życzeniem było pracować dla Niego, ale nie było mi to 
dane. Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w gó-
rze u Wszechmogącego. Pogrzebu mieć nie mogę, 
ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od 
czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za 
mnie «Ojcze nasz». Umieram z czystym sumieniem. 
Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. 
Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jedne-
go drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wio-
sna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie 
zawali. Pozostało mi bardzo mało czasu. Może jesz-
cze jakie trzy godziny, a więc do widzenia! Pozostań-
cie z Bogiem. Módlcie się za Waszego Hanika”.

I Komunia św., 1925 rok Gimnazjaliści
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Droga na ołtarze

Ksiądz Jan Macha został zapamiętany jako wrażli-
wy duszpasterz, umiejętnie łączący służbę kapłańską 
z działalnością dobroczynną w duchu miłości Boga 
i ojczyzny. Sława jego męczeńskiej śmierci zaczę-
ła się rozchodzić już w czasie wojny, a na cmentarzu 
w rodzinnym Chorzowie Starym postawiono symbo-
liczny nagrobek. W 2013 roku biskup katowicki podjął 
decyzję o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego. Jego 
faza diecezjalna zakończyła się we wrześniu 2015 

roku. Podczas fazy rzymskiej Positio zostało przedys-
kutowane przez członków Komisji Historycznej i Teo-
logicznej. 5 listopada 2019 roku Kongres Kardynałów 
i Biskupów pozytywnie zaopiniował wniosek o przy-
jęciu Positio i przedstawieniu swej decyzji papieżowi. 
Ojciec Święty Franciszek 28 listopada 2019 roku upo-
ważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do wyda-
nia dekretu o męczeństwie sługi Bożego. Przesunię-
cie terminu beatyfikacji o rok z powodu pandemii wy-
korzystano na duchowe przygotowanie do przyjęcia 
daru nowego Męczennika.

KILKA REFLEKSJI PO BEATYFIKACJI
KS. JANA FRANCISZKA MACHY

20 listopada 2021 roku Kościół uroczyście ogłosił 
ustami kardynała Marcello Semeraro, delegata papie-
ża Franciszka, że Jan Franciszek Macha jest nowym 
błogosławionym. 

Podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w kato-
wickiej katedrze został odczytany List Apostolski Ojca 
Świętego. Oto jego treść: 

„My, papież Franciszek, spełniając życzenie Nasze-
go Brata Wiktora Pawła Skworca, Arcybiskupa Metro-
polity Katowickiego, a także wielu innych braci w bi-

skupstwie oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji 
do Spraw Kanonizacyjnych, Naszą władzą Apostolską 
zezwalamy, aby odtąd Czcigodny Sługa Boży Jan Fran-
ciszek Macha, prezbiter diecezjalny, męczennik, nie-
strudzony pasterz, gorliwy świadek miłości Chrystu-
sa i prawdy Jego królestwa, był odtąd nazywany Bło-
gosławionym i aby jego coroczne wspomnienie mogło 
być obchodzone dnia 2 grudnia, w miejscach i w spo-
sób określony przez prawo. W imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Amen.

Dano w Rzymie, na Lateranie, dnia dwudziestego 
sierpnia, Roku Pańskiego 2020, w ósmym roku Na-
szego Pontyfikatu. Franciszek”.

Radość i duma – to uczucia, które towarzyszy-
ły uczestnikom tego historycznego aktu wyniesie-
nia świadka wiary na ołtarze. Pierwszy raz na terenie 
archidiecezji katowickiej miała miejsce beatyfikacja! 
Błogosławionym został ogłoszony młodziutki duszpa-
sterz, wikariusz, ofiarny i mężny kapłan!

Wierność i miłosierdzie

Święci są ważni. Dlaczego? Bo odkryli Boga. Zna-
leźli to, co najistotniejsze. Głęboką relację ks. Machy 
z Bogiem odsłaniają listy więzienne. To intymne tek-
sty, przecież nie pisał ich z myślą, że kiedyś będą czy-

Wycieczka kleryków, 1936 r. Ks. Jan Macha z rodziną w dniu prymicji, 
27 czerwca 1939 r.
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tane publicznie… To zapis jego uczuć i przeżyć. Wyni-
ka z nich wprost, że niepodważalnie stałym elemen-
tem jego codziennego życia więziennego była modli-
twa. Przynosiła mu ukojenie, dawała siłę, przywraca-

ła nadzieję. Od Boga doświadczał pociechy. Zachował 
względem Niego zaufanie. Pisał w jednym z listów: „Ja 
mam wielką nadzieję w miłosierdzie Boże i Opatrz-
ność Bożą. Kogo Bóg kocha, temu szuka On schro-
nienia”. A innym razem zwierzał się bliskim: „Jak jest 
ciężko z życiem się żegnać, ale jeżeli to wola Boga, to 
trzeba się zgodzić”. Kogo Bóg kocha, dla tego szuka 
schronienia. A gdzie jest lepsze schronienie, jak nie 
pod czułym ramieniem Boga? Tam go schronił, przy-
garnął do siebie, bo przecież zasługiwał na to ten mło-
dy, wierny do końca ksiądz, umęczony, bestialsko tor-
turowany. Żalem go napełniało to, że nie mógł speł-
niać się jako duszpasterz przy ołtarzu. Pisał 2 kwietnia 
1942 roku: „Jest mi bardzo ciężko, że nie mogę brać 
udziału w tych pięknych ceremoniach Wielkiego Ty-
godnia. […] Jestem w ten czas w myślach tam przy oł-
tarzu, który jest około 200 m oddalony od mojej celi. 
Czas postu już za nami. Następnie zaśpiewamy to 
wesołe Alleluja. Niestety ja nie mogę z wami śpiewać, 
ale wychwalam Boga na ten sposób, który jest tutaj 
możliwy”. Gdy nie mógł przyjmować komunii i odpra-
wiać Mszy Świętej, mocy szukał w modlitwie różańco-

wej. Sam zresztą sporządził sobie różaniec – z drzazg 
wydłubanych z pryczy więziennej zrobił krzyżyk, a ze 
sznurka wyciągniętego z siennika splótł koronkę (ró-
żaniec ten stanowi dziś największą relikwię). Wierność 
Bogu pielęgnował w sobie od młodości. Jeśli więc py-
tamy, w czym może nas zainspirować, do czego po-
ciągnąć, to przede wszystkim do tego, by tak trosz-
czyć się o swoje życie duchowe, by w chwilach próby 
wiedzieć, w Kim szukać oparcia. Chyba to jest szcze-
gólnie ważne dziś, gdy tak niestałe i chybotliwe są na-
sze serca.

Wrażliwość ks. Jana Machy na ludzką biedę i zażyła 
relacja z Jezusem przygotowały grunt pod jego prężnie 
rozwijaną działalność charytatywną. Jest sprawą zna-
ną, że wielu polskich księży organizowało pomoc cha-
rytatywną podczas okupacji. Także w diecezji katowic-
kiej takich pasterzy nie brakowało. Ale pewnego ro-
dzaju fenomenem można określić to, czego udało się 
dokonać ks. Masze. Prosty wikary, neoprezbiter wcho-
dzący dopiero w duszpasterstwo, bez struktur kościel-
nych Caritas przejętych przez Niemców, uruchomił la-
winę dobroci, otworzył dziesiątki i setki chrześcijań-
skich serc gotowych pomagać osobom pozbawionym 
jakiegokolwiek wsparcia. Miał świadomość, że jego 
misja może zostać opacznie zrozumiana przez oku-

panta. Nie przestraszył się, nie zdezerterował. Niezro-
zumiany, odpowiedział miłosierdziem na nienawiść. 
Tej miłości, głębokiej wiary, zaufania wobec Mistrza-Je-
zusa nie były w stanie zniszczyć ani aresztowanie, ani 
brutalne traktowanie w areszcie, perfidne metody pod-
ważania jego czystych intencji, którymi się kierował, 
wreszcie – skazanie na karę śmierci, wielotygodniowe 
oczekiwanie na jej wykonanie i zgilotynowanie.

Trwałe punkty odniesienia i wyraźne świadectwo 
tych, którzy oddali życie z miłości do Chrystusa, poma-
gają odnowić zapał wiary. Męczennicy, ich postawa, wy-
bory, podejmowane decyzje, rezygnacja z łatwego ży-
cia, to wzór, w jaki sposób zaangażować się całkowicie 
w wyborze miłości wobec Boga i bliźnich nawet w cza-
sach obecnych, kiedy coraz trudniej opierać się stylo-
wi życia promującemu to, co łatwe, przyjemne i ulotne. 
Sługa Boży ks. Jan Macha zdawał sobie sprawę z ryzy-
ka, jakie niosła jego charytatywna posługa podejmowa-
na w mrocznym czasie niemieckiej okupacji. Był jednak 
przekonany, że opowiedzenie się po stronie dobra i wy-
bór miłości bliźniego są sprawą priorytetową. Widział 
w tym naśladowanie Jezusa Chrystusa.

Pielgrzymka do Piekar Śląskich, 1940 r.

„Ja mam wielką nadzieję 
w miłosierdzie Boże i Opatrzność Bożą”
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W akcie oskarżenia napisano, iż ks. Macha został 
skazany za zdradę stanu, za działanie przeciw pań-
stwu niemieckiemu. Taka kategoryzacja czynu i osąd 
mogą dziwić, a zarazem bulwersować. I można to zro-

zumieć jedynie w szerszym kontekście. Zachowała 
się bowiem wypowiedź Heinricha Himmlera, główne-
go zwierzchnika SS i szefa policji, który mówił wprost: 
„W naszych czasach już więcej nie będzie można stać 
się męczennikiem. My już o to się zatroszczymy. Spra-
wimy, że ludzie tego rodzaju pójdą w zapomnienie”. 
I sugerował, iż aparat Rzeszy nie może wykreować ich 
na męczenników, ale ma ich pokazać jako przestęp-
ców. Obraz wyznania wiary w Chrystusa należy usu-
nąć, a służących Kościołowi zniesławić jako polityku-
jących urzędników kościelnych, których postępowanie 
jest „zdradą stanu, a przy tym szczytową formą zakła-
mania”. To właśnie uczyniono względem ks. Jana Ma-
chy, próbując jego misję miłości wykpić przez posą-
dzenie o działalność polityczną skierowaną przeciw-
ko III Rzeszy. Wydawało się jego oprawcom, że wraz 
z dymem wydobywającym się z komina krematoryj-
nego uleci także i zaginie pamięć o męczenniku. Po-
mylili się. 

Beatyfikacja

Dlaczego tak późno doszło do beatyfikacji? Każdy 
święty ma swój czas. Chyba jest właśnie taki czas, by 
przypomnieć, w tych okolicznościach, które nas do-
tykają, tego młodego, wiernego i oddanego do koń-
ca kapłana. Przypomnieć nie jako postać z przeszło-
ści, ale jako świadka, który dzisiaj chce nas za Chry-
stusem pociągnąć.

Podczas uroczystości beatyfikacyjnej rodzina ks. 
Machy przyniosła do ołtarza relikwie-pamiątki, ja-
kie pozostały po kapłanie-męczenniku: jego ostatni 
list więzienny, który można nazwać testamentem du-

chowym, różaniec oraz skrwawioną chusteczkę, któ-
rej używał w celi więziennej. Te i inne przedmioty na-
leżące do męczennika można oglądać w stworzonym 
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Kato-
wicach pokoju pamięci o ks. Janie Franciszku Masze. 

A o tym, że święci nigdy się nie starzeją i są proro-
kami, których głos donośnie brzmi w każdym czasie 
i każdych okolicznościach, niech świadczy fragment 
kazania, które ks. Jan wygłosił w 1940 roku: „Kościół 
nigdy nie pozostaje nietknięty poprzez zmiany epok. 
Tak jak wcześniej, tak i dzisiaj znajduje się w centrum 
walki. Musimy dzisiaj postawić sobie pytanie, dlaczego 
tak wielu ludzi właściwie gorszy się chrześcijaństwem 
i Kościołem. A może jest tak, że Bóg pozwala dzisiaj, 
aby tak potężna burza szalała wokół drzewa, jakim jest 
Kościół, aby spróchniałe gałęzie odpadły, a drzewo po 
prostu głębiej zapuściło swoje korzenie w ziemię?”. 

Oby te kilka zdań z kazania ks. Jana każdy głęboko 
rozważył, przemedytował i zastanowił się nad swoim 
miejscem w Kościele. To będzie konkretny owoc be-
atyfikacji!

foto: © Archiwum Kurii Metropolitalnej w Katowicach

ks. dr hab. Damian Bednarski, prof. Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, prezbiter archidiecezji katowickiej, 
postulator w procesie kanonizacyjnym bł. ks. Jana Machy, 
proboszcz parafii św. Urbana w Woli (archidiecezja kato-
wicka), wykładowca historii Kościoła na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Różaniec ks. Jana Machy z więzieniaZ siostrami, 1941 rok
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Wiernie pielgrzymował do swojej Matki na Ja-
snej Górze. 17 grudnia kondukt z jego ciałem 
przeszedł Alejami Najświętszej Maryi Panny 

do archikatedry. Tak Częstochowa pożegnała kolejne-
go „ministra Matki Bożej” – abp. Stanisława Nowaka. 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w bazylice ja-
snogórskiej. Mszy św. żałobnej przewodniczył abp Ma-
rek Jędraszewski, metropolita krakowski. Homilię wy-
głosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Miał żarliwość pasterską
„Dziękujemy za Twoją żarliwość pasterską, za Two-

ją gotowość przyjmowania także cierpienia, by Kościół 
wzrastał. Dziękujemy za Twoje piękne, pełne szlachet-
ności i oddania życie na wzór Matki Najświętszej” – po-
wiedział abp Jędraszewski. Hierarcha wyraził wdzięcz-
ność za życie i posługę śp. abp. Stanisława Nowaka, 
„syna krakowskiej ziemi”.

Wytrwał pod krzyżem

„Arcybiskup Stanisław Nowak jako kapłan i pa-
sterz Kościoła dobrze odczytał oraz wypełnił radyka-
lizm św. Pawła zawarty w wezwaniu: »Trwajcie mocno 
w Panu«” – zaznaczył w homilii abp Depo. „Jezus Chry-
stus i Jego Kościół jest i powinien być dla biskupa ca-
łym światem. Dlatego biskup powinien dać Kościołowi, 
któremu przewodzi, wszystko, co ma – całe życie, a na-
wet śmierć. W Częstochowie szczególnie należało od-
dać wszystko w duchu Maryi” – cytował słowa zmarłe-
go. „Drogi Ojcze Stanisławie, dziękujemy dzisiaj Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu przez Maryję, że wytrwa-
łeś pod krzyżem z Matką Pana do końca, że wytrwałeś 
przy Eucharystii sprawowanej przez wiernego biskupa 
Andrzeja aż do ostatnich chwil swego życia i zamkną-
łeś je Mszą św. 12 grudnia o godz. 7.45, przechodząc 
z życia do Życia” – powiedział abp Depo.

12 grudnia 2021 roku, w 86. roku życia, w 63. roku kapłaństwa i w 37. roku biskupstwa, zmarł arcybiskup 
Stanisław Nowak, arcybiskup senior Archidiecezji Częstochowskiej.

Jako wspólnota pallotyńska z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie wyrażamy wdzięczność za posługę 
duszpasterską Księdza Arcybiskupa. Serdecznie dziękujemy za stałą troskę i dużą życzliwość dla Doli-
ny Miłosierdzia. 

Śp. ks. abp. Stanisława polecamy Miłosierdziu Bożemu!
Księża Pallotyni

Częstochowa, Dolina Miłosierdzia

WSPOMNIENIE

ODSZEDŁ 
„MINISTER 

MATKI BOŻEJ”
ks. Mariusz Frukacz
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Budował na modlitwie
Wieczorem 17 grudnia metropolita częstochowski 

przewodniczył Mszy św. żałobnej w bazylice archikate-
dralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, a kazanie wy-
głosił bp Andrzej Przybylski. Publikujemy jego fragmen-
ty.

Umarł arcybiskup Stanisław, ale nie umarł Kościół. 
Zostawił po sobie kawałek fundamentu, umocnił ten 
fundament pod Kościół, który my dalej będziemy two-
rzyć. […] Nie tylko z wykształcenia teologicznego, ale 
i z praktyki życia był teologiem duchowości. […] Był 
człowiekiem, który mocno wierzył, że więcej zbudu-
je na pobożności i wierze niż na ludzkim sprycie. Je-
śli będą nas fascynować jakieś jego zewnętrzne osią-
gnięcia, to nie możemy mieć wątpliwości, że wszyst-
ko, co udało mu się zrobić w jego biskupim posługiwa-
niu dla naszego Kościoła, było osadzone na jego głę-
bokiej modlitwie, na jego duchu, z którego pewnie czer-
pał i odwagę, by pokonywać swoje słabości, lęki, bez-
radności, bo mniej ufał sobie, a dużo więcej Panu Bogu 
i wszystko Jemu zawierzał.

Oddychał wiarą
Myślę, że pierwsza rzeczywistość jego ducha, to była 

żywa wiara. Wiara bardzo realna, której ksiądz arcybi-
skup uczył się w małych Jeziorzanach od swoich bar-
dzo prostych rodziców Katarzyny i Józefa. […] Rytm jego 
rodziny, jak zawsze opowiadał, opierał się na dwóch 
elementach: to były praca i wiara. Zresztą umiejsco-
wienie Jeziorzan było szczególne, w takim świętym 
trójkącie: między benedyktynami z Tyńca, kameduła-
mi na Bielanach i Kalwarią Zebrzydowską. On oddy-
chał wiarą razem ze swoją rodziną, z rodzicami, rodzeń-
stwem, ale była to wiara szczególnego rodzaju, połą-
czona z pracą, bo ojciec i mama, jak nieraz powtarzał, 
uczyli go takiego Boga, który jest obowiązkiem, a nie 
tylko emocją. Boga, który jest zadaniem; wiary, któ-
ra jest pracą – i dlatego był duchowo niesłychanie pra-
cowity. Ciągle nas zdumiewał tym, skąd miał tyle sił 
do długich kazań, do długich celebr, do długich adora-
cji, nocami i dniami. Jechał z jednej posługi do drugiej. 

Płakał
Kolejnym rysem duchowości księdza arcybiskupa 

byliśmy my, księża, i kapłaństwo. Często powtarzał, 
że czymś najpiękniejszym, co zdarzyło mu się w życiu, 
nie było nawet biskupstwo, ale kapłaństwo. Pamiętam 
z tego krótkiego okresu, gdy byłem kapelanem bisku-
pim, że bywało, iż nic nie mówił parę dni, a gdy się uda-
ło zerknąć do kaplicy, było widać, jak się modli z jakimś 
szczególnym rozrzewnieniem, a nawet płaczem. Po cza-
sie odkryliśmy, że się dowiedział, iż pewien ksiądz od-
chodzi z kapłaństwa. To nie było takie sobie odejście 
współbrata, na zasadzie: odszedł, stało się, trudno, pod-
jął decyzję. Jemu się to po prostu nie mieściło w głowie. 
Jak można stracić kapłaństwo?! Bo dla księdza arcybi-
skupa Stanisława odejście z kapłaństwa to nie było ta-
kie sobie przejście do stanu świeckiego. To była zdra-
da Boga. To było porzucenie swojej wierności – i dlate-
go tak płakał.

Kochał Eucharystię
Po kapłaństwie było jego umiłowanie Eucharystii, bar-

dzo konkretnej obecności Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie. Święty Jan Paweł II lubił wspominać historię 
o arcybiskupie Stanisławie, kiedy zlecił mu, wtedy jesz-
cze jako wikariuszowi w Ludźmierzu, utworzenie para-
fii w Rogoźniku. Gdy stanęły tam już surowe mury ko-
ścioła, kard. Wojtyła przyjechał, żeby zobaczyć efek-
ty prac, a ks. Nowak zaczął odważnie: „Księże kardy-
nale, jutro tutaj wprowadzam Najświętszy Sakrament”. 
Wojtyła miał się oburzyć: „Księże, przecież tu nie ma za-
bezpieczeń, przecież kościół jeszcze niegotowy! Jak to, 
od razu z Najświętszym Sakramentem?!”. A ks. Stani-
sław odpowiedział przyszłemu papieżowi: „Przecież nie 
da się tworzyć parafii bez Najświętszego Sakramentu, 
jak ja mam być proboszczem bez obecności Boga?”.  
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Tak to rozumiał. Nie da się tworzyć Kościoła, uświęcać 
ludzi bez Najświętszego Sakramentu. To była jego naj-
ważniejsza praktyka życia. […]  I pewnie dlatego docze-
kał się swojej śmierci podczas Eucharystii.

Teoria i praktyka
Trzeba jeszcze powiedzieć o krzyżu. Wiecie, jakie sło-

wo mówił najczęściej, kiedy od dziewięciu miesięcy już 
nie wstawał z łóżka? Często mówił dwie rzeczy. Naj-
pierw: „Teoria, teoria, to takie gadanie łatwe o jakimś 
krzyżu, to jest teoria”. Bez krzyża, takiego fizycznego 
i konkretnego, nasze łatwe mówienie na kalwarii jest 
czystą teorią. Ksiądz arcybiskup rozumiał, że teraz przy-
szła praktyka. „Sprawdzam” – powiedział Pan Bóg. I sło-
wa, które ksiądz arcybiskup ciągle powtarzał: Iuxta cru-
cem Tecum stare. Chcę stać pod krzyżem.

Ufał Matce
I w końcu jeszcze jeden aspekt, nie tylko dlatego, że 

ks. Nowak został biskupem w Częstochowie: umiłowa-
nie Matki Najświętszej. Wiedział, że to dla księdza i dla 
biskupa „najbezpieczniejsza” Kobieta świata. I dlate-
go Jej ufał. I z Nią, i tak jak Ona chciał stać pod krzy-
żem. W różnych momentach prosił, żeby mu jak najczę-
ściej mówić modlitwę świętego proboszcza z Ars. „Bo 
tam jest napisane, że jak już nie będę mógł wypowia-
dać słów, to niech moje tchnienie mówi Bogu, że Go ko-
cham” – podkreślał.

Ubogacił swoją dojrzałością
„Stajemy dzisiaj przy ołtarzu Pańskim, aby podzięko-

wać za życie i śmierć śp. abp. Stanisława Nowaka, czło-

wieka bez reszty oddanego Kościołowi i ojczyźnie. Jego 
życie splotło się z losami wielu z nas, ubogacając nas 
swoją ewangelijną dojrzałością” – podkreślił w homilii 
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski, który 18 grudnia przewodniczył Mszy św. 
pogrzebowej w archikatedrze Świętej Rodziny.

Do końca
Przypomniał, że abp Nowak, mówiąc o tajemnicy ka-

płaństwa, często powtarzał, że musi być ono radykalne. 
„Musi być kapłaństwem do końca. Trzeba być szczęśli-
wym, że jest się kapłanem, nawet gdyby bolało. Mam 
być szczęśliwy, że pracuję dla ludzi. Trzeba dać się zła-
mać i nie bać się łamania w duchu słów: benedixit, fre-
git, deditque – błogosławił, łamał i dawał” – powiedział 
abp Gądecki.

Na zakończenie liturgii Piotr Ćwik, zastępca szefa 
Kancelarii Prezydenta RP, odczytał list Andrzeja Dudy, 
w którym nadał on śp. abp. Stanisławowi Nowakowi 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Ciało 
zmarłego arcybiskupa zostało złożone w krypcie bi-
skupów częstochowskich w podziemiach bazyliki ar-
chikatedralnej. 

Źródło: Tekst ukazał się w Tygodniku Katolickim 
„Niedziela”,  nr 1/2022, 2.01.2022 r. 

foto: © Tygodnik Katolicki „Niedziela”
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CEGIEŁKA 
NA SANKTUARIUM  
- MOZAIKI

Jednym z ostatnich etapów budowy sanktu-
arium jest udekorowanie wnętrza świątyni mo-
zaikami. Zwracamy się z serdeczną prośbą o 
pomoc w tym dziele, które jest bardzo kosz-
towne. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca. 

Informujemy o możliwości wykupienia ce-
giełki, której ofiarodawca zostanie upamiętnio-
ny imienną tablicą pamiątkową (wielkość uza-
leżniona jest od złożonej ofiary), umieszczoną 
w nowym sanktuarium. 

Tablica może być ufundowana przez 
osoby indywidualne, zakłady pracy i fir-
my; może być także ofiarowana ku pamię-
ci osób zmarłych.

Jej koszt to: 
5.000 zł 
10.000 zł 
20.000 zł

Kontakt: 
Księża Pallotyni, ul. Kordeckiego 49, 
42-226 Częstochowa
e-mail: czestochowa@sac.org.pl, 
tel. 795 236 025

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. O/Częstochowa
31 1240 1213 1111 0010 3686 6736
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Urodził się 10 października 1932 roku w Iwierzy-
cach, w pow. Dębica, w rodzinie rolnika Woj-
ciecha i Stefanii z d. Pasela. Sakrament chrztu 

otrzymał pięć dni później w parafii Nockowa (diecezja 
tarnowska). Wychowywał się w gronie dwóch sióstr 
i brata Eugeniusza. Uczył się w szkole powszechnej 
w Iwierzycach i w gimnazjum w Ropczycach.

Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księ-
ża Pallotyni) wstąpił 3 września 1949 roku w Ołtarze-
wie. Tam też rozpoczął nowicjat i 8 września tego 
roku przyjął sutannę pallotyńską z rąk ks. prowin-
cjała Stanisława Czapli. Po ukończeniu pierwszego 
roku kanonicznego nowicjatu uczył się przez dwa ko-
lejne lata w liceum ogólnokształcącym w Ołtarzewie 
(1950–1952). Na ręce ks. prowincjała S. Czapli złożył 15 
sierpnia 1951 roku w Wadowicach na Kopcu pierwszą 
konsekrację, a trzy lata później w Ołtarzewie – konse-
krację wieczną. Po uzyskaniu matury w 1952 roku roz-
począł w Ołtarzewie studia z filozofii i teologii. W oł-
tarzewskim kościele seminaryjnym otrzymał wszyst-
kie niższe i wyższe święcenia z rąk bpa Zygmunta 
Choromańskiego, ówczesnego sekretarza Konferen-
cji Episkopatu Polski – święcenia kapłańskie przyjął 
19 czerwca 1958 roku.

Po święceniach przez rok odbywał studium pasto-
ralne w Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej), a przez 
kolejny rok kształcił się w studium w Ząbkowicach 
Śląskich. W 1960 roku został skierowany na studia fi-
lozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, które w 1964 roku 
uwieńczył tytułem magistra. Objął wtedy funkcję wy-
kładowcy historii filozofii, etyki, antropologii i innych 
przedmiotów filozoficznych w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Ołtarzewie. Wykłady w seminarium 
prowadził aż do 2015 roku. W 1974 roku na Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień na-
ukowy doktora teologii w zakresie etyki, na podsta-
wie dysertacji: „Podstawy etyki w ujęciu Władysława 
Biegańskiego”. W latach 1978–1990 był prefektem stu-
diów. Od 1997 roku dojeżdżał też z wykładami do Se-
minarium Duchownego w Łowiczu.

Ksiądz Stanisław od 
wielu lat był kapelanem 
sióstr urszulanek w Oża-
rowie Mazowieckim (ul. 
Zamoyskiego 21). Udzielał 
się też w posłudze dusz-
pasterskiej okolicznym 
kościołom parafialnym. 
W okresie wakacyjnym 
wyjeżdżał w celach dusz-
pasterskich do Francji 
(m.in. pracował w Amiens), 
Anglii i Szkocji. W 2021 
roku obchodził 70-lecie 
konsekracji w Stowarzy-
szeniu.

Kilkanaście lat temu 
przeszedł ciężką operację 
nowotworową (z powodu 
przerzutów raka). Szybko 
jednak powrócił do zdro-
wia i pracy, co interpreto-
wał jako interwencję sa-
mego Boga. Dopiero w ostatnich tygodniach życia za-
częły pojawiać się u niego problemy zdrowotne, które 
znosił cierpliwie i odważnie. Gdy już nie mógł chodzić, 
wtedy położył się do łóżka. W okresie choroby troskli-
wą opieką, życzliwością i sercem otoczyli go współ-
bracia, a zwłaszcza alumni seminarium. Zmarł 9 lutego 
2022 roku w godzinach porannych w Ołtarzewie. Od-
szedł w 90. roku życia, przeżywszy 71 lat konsekracji 
w Stowarzyszeniu i 64 lata w kapłaństwie.

Był profesorem wielu przedmiotów, a jego wykłady 
cieszyły się dużym zainteresowaniem alumnów, dzię-
ki logice, przejrzystości oraz żywemu językowi. W pa-
mięci wielu księży pozostaje nadal we wspomnie-
niach, anegdotach i powiedzeniach. Pomagał klery-
kom w przygotowaniu misterium męki Pańskiej i in-
nych przedstawień teatralnych. W ostatnim okresie ży-
cia oddawał się swojej pasji, jaką była dla niego praca 
w ogrodzie. Żył ubogo i skromnie, będąc wiernym zło-
żonym przez siebie przyrzeczeniom w Stowarzysze-
niu. Spokojnie też przyjmował cierpienia towarzyszą-
ce mu w ostatnim czasie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, dyrektor Pallotyńskiego Insty-
tutu Historycznego i Archiwum Prowincjalnego, wykładow-
ca w WSD w Ołtarzewie

WSPOMNIENIE

ks. Stanisław Tylus SAC

KS. STANISŁAW CHARCHUT SAC (1932–2022)
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Pani Europoseł! Jak w kilku zdaniach mogłaby Pani stre-
ścić misję, która przyświeca Pani w działalności publicz-

nej? 
Politykę traktuję jako sztukę czynienia dobra i te słowa 

przyświecają mojej publicznej działalności, wcześniej jako 
posłanki na Sejm RP, a od dwóch kadencji posłanki do Par-
lamentu Europejskiego. Zostałam wybrana w Polsce, przez 
Polaków, dlatego na forum PE zawsze stoję po stronie pol-
skich spraw. Wiem, że mam obowiązki polskie, i to przeko-
nanie determinuje moją codzienną parlamentarną aktyw-
ność. 

Arystoteles, najwybitniejszy uczeń Platona, w dziele Poli-
tyka przedstawił genezę państwa, uznając, że powstaje ono 
na drodze naturalnego rozwoju. Pisał: „Okazuje się z tego, że 
państwo należy do tworów natury, że człowiek jest z natury 
stworzony do życia w państwie”. Według niego człowiek jest 
„zwierzęciem politycznym”. Jest coś na rzeczy?

Zdecydowanie tak. Jak pisał bowiem Arystoteles, „wszyst-
kim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspól-
nocie”. Człowiek jest istotą stworzoną do życia w państwie, 
które powinno służyć dobru wszystkich obywateli. Warto też 
przypomnieć, że Arystoteles pojmuje państwo jako najwyż-

szego rzędu naturalny związek ludzi, ale w centrum stawia 
rodzinę, uznając ją za najmniejszą część składową państwa. 

Powyższa metafora arystotelesowska skłania mnie, żeby 
zadać Pani pytanie o skuteczność w polityce. Parlament Eu-
ropejski to miejsce, gdzie toczy się gra interesów narodo-
wych. Proszę nam uchylić rąbka tajemnicy, gdy chodzi o tzw. 
kuchnię polityczną w Brukseli…

Z racji tego, że w PE zasiada 705 posłów wybranych w wy-
borach w swoich państwach członkowskich, izba ta jest 
miejscem wielogodzinnych, ożywionych dyskusji, podczas 
których ścierają się ze sobą różne poglądy i zderzają inte-
resy narodowe poszczególnych państw. Dlatego proces de-
cyzyjny i wynegocjowanie wspólnego stanowiska zajmuje 
zdecydowanie więcej czasu. Kluczem są więc prace i dys-
kusje, które odbywają się w zaciszu gabinetów, podczas po-
siedzeń komisji parlamentarnych, grup politycznych i grup 
roboczych. To wtedy dyskutuje się nad projektami rezolucji, 
sprawozdań i opinii, wtedy jest czas na to, żeby wnieść au-
torskie poprawki i przekonać do nich większość. Nad osta-
tecznym kształtem propozycji odbywa się zazwyczaj deba-
ta podczas sesji plenarnej, a finalnie głosowanie. 

O Arystotelesie, patriotyzmie i pracy parlamentarnej 
z Jadwigą Wiśniewską, posłanką do Parlamentu 
Europejskiego, rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC

ROZMOWA APOSTOŁA

POLITYKĘ 
TRAKTUJĘ 
JAKO SZTUKĘ  
CZYNIENIA 
DOBRA
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Twórcom Unii Europejskiej przyświecał konkretny cel – 
zjednoczona Europa będąca gwarancją pokoju. Robert Schu-
man (trwa jego proces beatyfikacyjny), Konrad Adenauer, Al-
cide de Gasperi kładli chrześcijańskie fundamenty pod bu-
dowlę, jaką jest Unia Europejska. Daleko jako Europa ode-
szliśmy od ideałów, które przyświecały Ojcom Założycielom?

To prawda, marzeniem Ojców Założycieli UE była zjedno-
czona Europa będąca gwarancją pokoju. Dziś cel ten nabie-
ra szczególnego znaczenia w kontekście inwazji Rosji na 
Ukrainę. Na naszych oczach odradzają się imperialistycz-
ne zapędy Moskwy, które znamy z czasów zimnej wojny. 
Projekt integracji europejskiej, który zrodził się po II wojnie 
światowej, miał doprowadzić do zjednoczenia Europy i stać 
się przeciwwagą dla Związku Radzieckiego. Miał wyelimino-
wać wojnę jako sposób rozstrzygania sporów i zastąpić ją 
siłą dyplomacji. Dziś, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy eu-
ropejskiej jedności i solidarności, która poddawana jest eg-
zaminowi i od każdego państwa członkowskiego, ale i UE 
jako całości, zależeć będzie, czy ten egzamin zdamy. Trzeba 
jasno powiedzieć, że europejski okręt zaczął dryfować w kie-
runku odwrotnym od kursu, który wyznaczyli mu Ojcowie 
Założyciele. Lewicowo-liberalna większość próbuje narzu-
cać państwom członkowskim swoją wizję UE, wykorzystu-
jąc do tego niestety unijne instytucje, które stały się stroną 
tego ideologicznego sporu. A spór idzie o wartości, a w za-
sadzie o to, jakie one powinny być, o fundamenty, na jakich 
powinniśmy opierać porządek prawny, społeczny i ekono-
miczny UE. Próbuje się nam wmówić, że katalog tych warto-
ści trzeba zdefiniować na nowo, że trzeba rozszerzać Kartę 
Praw Podstawowych, co oczywiście jest tylko propagando-

wym sloganem. Te wartości są określone w traktatach, a wy-
nikają z wielowiekowego dziedzictwa Europy, które opiera 
się na chrześcijaństwie, greckiej filozofii i rzymskim prawie. 
To jest właśnie credo UE. Dlatego pragniemy Europy rów-
nych szans i takich samych możliwości, Europy szanującej 
suwerenność państw członkowskich, Europy, która będzie 
gwarantem pokoju, co dziś staje się jednym z najważniej-
szych wyzwań. 

Na ile napięcie pomiędzy zwolennikami „Europy Ojczyzn” 
a federalistami, których celem jest zbudowanie Europy na 
wzór Stanów Zjednoczonych, przekłada się na codzienność 
przeciętnego Kowalskiego w naszym kraju? 

Ma to fundamentalne znaczenie dla obywateli państw 
członkowskich. „Europa Ojczyzn”, na którą zgodziliśmy się 
w momencie akcesji, to projekt opierający się na zasadzie 
równości państw i szacunku dla ich suwerenności. Jedno-
cześnie jest to koncepcja, która zakłada, że na mocy trak-
tatów są kompetencje przynależne wyłącznie państwom 
członkowskim, a więc sfery, w które unijne instytucje nie 
mogą ingerować, oraz kompetencje przekazane na mocy 
unijnego prawa na rzecz UE. Każda nieuprawniona presja, 
chociażby w kształtowanie wymiaru sprawiedliwości czy 
systemu ochrony zdrowia, jest działaniem bezprawnym, po-
zatraktatowym. Godząc się z kolei na koncepcję federali-
styczną, zgadzamy się na budowę superpaństwa zarządza-
nego przez eurokratów, de facto zrzekając się suwerenno-
ści, a tym samym pozbawiając się wpływu na kształtowanie 
własnej polityki. 
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Wróćmy z salonów brukselskich na nasze podwórko. An-
gażuje się Pani mocno w podtrzymywanie pamięci historycz-
nej o polskich bohaterach okresu II wojny światowej (od trzy-
nastu lat konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, od sied-
miu – „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”). Jak rozu-
mie Pani pojęcie patriotyzmu i miłości do ojczyzny?

Patriotyzm i miłość do ojczyzny pojmuję przede wszyst-
kim jako podtrzymywanie pamięci o bohaterach naszej wol-
ności, szacunek i troskę o dziedzictwo historyczne i kultu-
rowe. Dlatego angażuję się od lat w liczne inicjatywy patrio-
tyczne skierowane zwłaszcza do młodzieży. Świadectwo 
prawdziwego patriotyzmu i miłości do Polski swoim życiem 
napisali Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Ich serca 
biły dla Polski, dla Polski oddali swoje życie. Obowiązkiem 
nas, współczesnych, jest dać świadectwo o ich niezłomnej 
postawie. Dlatego od siedmiu lat organizuję konkurs „Żoł-
nierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, w którym dotych-
czas wzięło udział niemal dwa tysiące uczniów. Od trzyna-
stu lat organizuję także konkurs „Prawda i kłamstwo o Ka-
tyniu”, którego owocem jest 2695 prac uczniów z całego wo-
jewództwa śląskiego. Czas, by powróciły i wybrzmiały imio-
na i nazwiska Żołnierzy Wyklętych, ofiar Zbrodni Katyńskiej 
i pomordowanych w innych miejscach Golgoty Wschodu. 

Główny ciężar Pani działalności w Parlamencie Europej-
skim to praca w bardzo ważnej Komisji Ochrony Środowiska 
zajmującej się m.in. polityką klimatyczną, Komisji Praw Ko-
biet, a także Komisji ds. Praworządności. Do tego dochodzi 
aktywność na arenie krajowej. Skąd Pani czerpie siły i moty-
wację do tej pracy? 

Motywacją do pracy są moi wyborcy, którzy po raz kolej-
ny obdarzyli mnie zaufaniem. Staram się więc wypełniać tre-
ścią ten powierzony kredyt zaufania, angażując się w sprawy 
ważne dla Polski, a tym samym mieszkańców województwa 
śląskiego, z którego zostałam wybrana do Parlamentu Euro-
pejskiego. Tak jak wspomniałam wcześniej, politykę traktuję 
jako sztukę czynienia dobra i ta dewiza daje mi siłę do po-
dejmowania kolejnych inicjatyw. Oczywiście bezcenne jest 
wsparcie rodziny i przyjaciół, którzy potrafią dodać „powera”. 

Co w Pani pracy parlamentarnej jest trudne, z czym Pani 
się mierzy? 

Praca w Parlamencie Europejskim to wielogodzinne po-
siedzenia komisji parlamentarnych, intergrup, zespołów ro-
boczych. Raz w miesiącu odbywają się także niezwykle in-
tensywne sesje plenarne, kiedy praca zaczyna się o wcze-
snych godzinach porannych, a kończy późnym wieczorem. 
I do tych spotkań i posiedzeń trzeba się oczywiście przygo-
tować. Te stałe wyjazdy i przemieszczanie się wymagają du-
żej mobilności, bo choć większość prac odbywa się w siedzi-
bie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, to już sesje ple-
narne w Strasburgu. Podróże zajmują więc sporo czasu. Pyta 
ksiądz o to, co jest trudne i bolesne. Myślę sobie, że najtrud-
niejsze i najboleśniejsze są te momenty, w których obser-
wuję antypolską postawę prezentowaną przez wybranych 

w Polsce parlamentarzystów „totalnej opozycji”, którzy po-
stawili sobie za cel kreowanie negatywnego wizerunku Pol-
ski, powielania fake newsów i wzywania do blokowania na-
leżnych nam funduszy. To nie do pomyślenia w innym pań-
stwie członkowskim. 

Niewątpliwie Unia Europejska jako organizacja międzyna-
rodowa to absolutny fenomen (przy wszystkich swoich bra-
kach i ułomnościach). Jakie korzyści w Pani ocenie czerpie-
my z faktu przynależności do niej? 

To prawda, koncept Wspólnot Europejskich, które dały 
podwaliny pod UE, to absolutny fenomen. Trzeba jednak ja-
sno powiedzieć, że czym innym była UE w momencie na-
szej akcesji, a czym innym jest dziś. Światopoglądowa re-
wolucja, a także, niestety, erozja standardów prezentowa-
nych przez unijne instytucje i coraz śmielsze zapędy do lek-
ceważenia lub, co gorsza, łamania traktatów, nie prowadzą 
do niczego dobrego. Stąd w części nasze krytyczne stano-
wisko co do kształtu dzisiejszej UE. Nie można jednak zapo-
minać, że UE to także wspólny rynek, na którym doskonale 
radzą sobie polscy przedsiębiorcy, to możliwości swobodne-
go podróżowania, to szansa dla młodych ludzi do studiowa-
nia i zdobywania doświadczenia zawodowego w wybranym 
przez siebie państwie członkowskim. Przy wsparciu fundu-
szy europejskich udaje się także zrealizować wiele cennych 
inicjatyw, z których korzystają wszyscy, zarówno mieszkań-
cy dużych miast, jak i miasteczek oraz wsi. Z całą pewnością 
to są te korzyści, jakie niesie ze sobą nasza obecność w UE. 

Największe wyzwania, które stoją przed Europą w najbliż-
szych latach to…?

Z całą pewnością zapewnienie pokoju, który, jak widzimy, 
nie został Europie dany raz na zawsze. Dotychczasowe so-
jusze okazały się kruche wobec imperialnych zapędów Pu-
tina, który na nowo wojnę chce uczynić sposobem na reali-
zowanie swojej agresywnej polityki i rozbijania jedności UE. 
Dlatego też ważnym wyzwaniem jest powrót do chrześci-
jańskich korzeni Europy i renesans idei „Europy Ojczyzn”, 
tak jak chcieli tego Ojcowie Założyciele. Nie możemy zapo-
minać, że prawdziwą siłą zjednoczonej Europy jest współ-
działanie i współpraca. Tylko Europa zjednoczona w różno-
rodności jest w stanie stawiać czoła współczesnym wyzwa-
niom i zagrożeniom, takim jak gwarancja pokoju, wzmacnia-
nie europejskich gospodarek, solidarność energetyczna. UE 
musi odzyskać swoją podmiotowość, stać się realnym gra-
czem na arenie międzynarodowej. 

Dziękuję za rozmowę.

Jadwiga Wiśniewska, pedagog, posłanka na Sejm V, VI 
i VII kadencji, posłanka do Parlamentu Europejskiego VIII 
i IX kadencji 

foto: © Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego Ja-
dwigi Wiśniewskiej
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Panie pośle, spotkaliśmy się na gali Ambasadora Woje-
wództwa Lubelskiego. Co łączy europosła ze Śląska 

z województwem lubelskim? 
W 1993 roku kończyłem studia na Katolickim Uniwersy-

tecie Lubelskim, na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek 
socjologia. Tam też od drugiego roku równolegle studiowa-
łem wybrane zagadnienia ekonomii. Podczas któregoś z ro-
dzinnych spotkań, tuż przed obroną dyplomu, rodzice wrę-
czyli mi tableau z tego samego wydziału, który właśnie koń-
czyłem. Ojciec opowiedział mi wtedy rodzinną historię, któ-
rej nie znałem. Dokładnie w tym samym miejscu przed laty 
studiował mój dziadek Franciszek Tobiszowski. Mój tata sła-
bo dziadka pamiętał. Stracił ojca, kiedy był jeszcze bardzo 
mały. Właściwie opowieść o nim zawdzięczam przekazo-
wi starszej siostry taty. To ciocia Lucyna opowiadała mi, że 
dziadek, urzędnik w gminie Ruda, był wielkim patriotą i ak-
tywistą na rzecz Polski i Polaków. W latach 20. XX wieku 
w Chorzowie wydawał tygodnik „Echo Bezrobocia” poświę-
cony problematyce społecznej. Domyślam się, że dziadek 
wybrał Lublin z powodu wielkiej estymy wobec KUL-u na 
Śląsku. Wierzę, że i moje kroki w stronę tego miasta skie-
rowała Opatrzność Boża. O sentymencie do miasta i ludzi 
mogę mówić dziś poprzez pryzmat późniejszych doświad-
czeń życiowych. Niektórzy poznani podczas pięciu lat po-
bytu w Lublinie na zawsze pozostali moimi przyjaciółmi. To 
był bardzo dobrze i pożytecznie spędzony czas, a anegdoty 
i przygody z okresu studiów nadal towarzyszą mi podczas 
wielu rozmów. Chętnie odwiedzam Lublin przy każdej oka-
zji. Kiedy ostatnio byłem w Lublinie znów przeszedłem stu-
denckimi ścieżkami dookoła uniwersytetu. Pokłoniłem się 
przed pomnikiem „Homagium” ukochanego św. Jana Paw-
ła i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu. Przesze-

dłem pieszo Krakowskim Przedmieściem na Stare Miasto, 
aż przed „złoty ołtarz” kościoła dominikanów. Westchną-
łem przed grobem niezapomnianego ks. prof. Alberta Krąp-
ca. Koledzy i koleżanki ze studiów reprezentowali różne czę-
ści Polski, to powodowało, że w sposób naturalny poznawa-
łem różnorodność naszego kraju i bogactwo jego regionów. 
Dzięki rozmowom odkrywałem różnice w kulturze i trady-
cji, które rzadko są promowane jako wielkie bogactwo lo-
kalnych społeczności. To był dla mnie niezwykły czas, któ-
ry mnie kształtował. Oczywiście poznałem nie tylko Lublin, 
ale także województwo lubelskie. 

W rządzie PiS odpowiadał Pan za restrukturyzację górnic-
twa węgla kamiennego. Co sądzi Pan o możliwości budowy 
nowych kopalni w Lubelskiem?

Jeszcze jako wiceminister energii wielokrotnie podkreśla-
łem, jak bardzo zależy mi na tym, by firmy, które będą in-
westować w polskie surowce, mogły te projekty przeprowa-
dzić i mieć z tego istotny efekt ekonomiczny. Wciąż to zda-
nie podtrzymuję – byśmy potrafili wykorzystywać nasz po-
tencjał surowcowy, intelektualny i organizacyjny, wdrażając 
najnowsze technologie. W perspektywie czasu ich wykorzy-
stanie w przemyśle wydobywczym będzie miało coraz więk-
szy wpływ, bo zapotrzebowanie na surowce spadnie. Pomi-
mo iż dzisiejsze władze Unii Europejskiej bardzo krytycznie 
odnoszą się do węgla kamiennego, do surowców – nawet 
w stosunku do gazu – to jednak racjonalność gospodarki 
krajów wspólnoty pokazuje, że gaz i węgiel będą potrzebne 
w przestrzeni energetycznej i gospodarczej. A to, że na liście 
surowców strategicznych jest węgiel koksowy, pokazuje już 
dzisiaj, jak ważną rolę odgrywa w gospodarce. Jednym z bar-
dzo ważnych problemów, który występuje w Unii, to system 

WIDZIANE z BRUKSELI… EUROPOSEŁ GRZEGORZ TOBISZOWSKI

POMYSŁ NA NOWE 
TECHNOLOGIE TO 

WIELKIE WYZWANIE 
DLA POLSKI

Z Grzegorzem Tobiszowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego  
IX kadencji, byłym sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, 

rozmawia Jolanta M. Kozak
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handlu emisjami, który powoduje, że ponosimy dodatko-
we koszty, wykupując prawa do emisji CO

2
. To powoduje, 

że drakońsko rosną koszty przemysłu opartego na sekto-
rze wydobywczym. I coraz mocniej słychać z różnych stron, 
że system ten jest szkodliwy dla europejskiej gospodarki.

Europejska polityka energetyczna chce totalnej dekarbo-
nizacji. Jak Pan ocenia Europejski Zielony Ład w kontekście 
bezpieczeństwa kraju?

Konieczność podjęcia wyzwań dotyczących troski o kli-
mat jest kwestią, która nas łączy. Europejski Zielony Ład 
i programy ogłaszane w jego ramach muszą jednak być 
wdrażane z troską o człowieka, jego socjalne zabezpiecze-
nie, miejsca pracy i przemysł. Cztery kraje – Chiny, Indie, Sta-
ny Zjednoczone i Japonia – odpowiadają w sumie za 76% 
wytwarzania energii z węgla. Polska zajmuje dopiero trzy-
nastą pozycję na globie pod względem wielkości produk-
cji energii elektrycznej z tego paliwa. Pamiętajmy, że klimat 
mamy jeden i nawet najbardziej restrykcyjne działania zmie-
rzające do ochrony środowiska nie przyniosą poprawy, jeśli 
nie będzie światowej solidarności w tym zakresie. Nie może-
my doprowadzić do sytuacji wyprowadzenia produkcji poza 
Europę. Niezwykle istotne jest tu bezpieczeństwo energe-
tyczne i socjalne.

Jaki Pana zdaniem powinien być udział energii odnawial-
nej w całym systemie energetycznym kraju?

W polskich warunkach głównym źródłem energii odna-
wialnej jest wiatr, dlatego szczególny potencjał w wykorzy-
staniu energii wiatru upatruje się w energetyce wiatrowej 
na morzu. Tempo rozwoju źródeł odnawialnych przybierze 
na sile zwłaszcza po 2025 roku, kiedy rozwój technologicz-
ny umożliwi bezpieczny przyrost OZE w systemie energe-
tycznym, bez zbytniego obciążenia finansowego gospodar-
ki. Istotną rolę odnawialnych źródeł w przebudowie polskie-
go miksu energetycznego określa projekt „Polityki Energe-
tycznej Polski do 2040 roku”. Jednak w celu poprawy sta-
bilności pracy źródeł OZE naturalnym sprzymierzeńcem są 
również inne sektory energetyki, mogące wpływać na stabi-
lizację pracy sieciowej. Koniecznym jest więc współistnie-
nie różnych źródeł wytwórczych w systemie energetycznym, 
w szczególności obok odnawialnych tych, które nie są zwią-
zane z klimatem. W ostatnim pięcioleciu, na koniec 2020 
roku, Polska znalazła się na pierwszym miejscu w Unii Euro-

pejskiej pod względem tempa wzrostu mocy w fotowoltaice. 
Rynek fotowoltaiki w Polsce przechodzi boom rozwojowy. 
W 2020 roku zbliżyliśmy się do pierwszej światowej dzie-
siątki państw pod względem przyrostu mocy (aktualnie Pol-
ska znajduje się na 13. miejscu). Od dwóch lat tempo wzro-
stu mocy jest niezwykle wysokie. Rok 2020 był najlepszym 
w historii rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju. Moc zainsta-
lowana w fotowoltaice na koniec tegoż roku wyniosła 3936 
MW, co oznacza wzrost o 2463 MW rok do roku i przekła-
da się na 200% wzrost. Według Solar Power Europe w 2020 
roku Polska znalazła się na 4. miejscu pod względem przy-
rostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Wyprze-
dziły nas tylko Niemcy, Holandia i Hiszpania. Największy 
wkład w przyrost nowych mocy mieli prosumenci indywidu-
alni. To pokazuje, że w przypadku energetyki wiatrowej, jak 
i energetyki solarnej mamy do czynienia z nowymi gałęzia-
mi gospodarki.

W Parlamencie Europejskim jest Pan członkiem Komisji 
Badań Naukowych i Energetyki. Polska zajmuje 26. miejsce 
na świecie, jeśli chodzi o liczbę wniosków patentowych zło-
żonych do Europejskiego Urzędu Patentowego. Czy to nas 
satysfakcjonuje?

Wielkim wyzwaniem dla Polski jest to, byśmy mieli po-
mysł na nowoczesne technologie. Kluczowym jednak jest, 
byśmy mogli zbudować taki system wsparcia, który pozwo-
li, by nowe technologie i pomysły na wdrożenie unowocze-
śnień mogły realnie zmieniać naszą rzeczywistość gospo-
darczą. Jeśli chodzi o szybkość ich wdrażania, powinniśmy 
być w tym znacznie sprawniejsi. Bo w innych krajach dro-
ga od pomysłu do produkcji jest o wiele krótsza. Musimy 
tu znacznie przyspieszyć, nie jest to jednak łatwe zadanie.

 
Dziękuję za rozmowę.

Grzegorz Tobiszowski, ceniony ekspert gospodarczy. Prele-
gent polskich i zagranicznych konferencji gospodarczych. 
Polski polityk i samorządowiec. Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego IX kadencji – Członek Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii. Zastępca członka w  Komisji Ochro-
ny Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bez-
pieczeństwa Żywności oraz Komisji Budżetowej. Poseł 
na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2015–2019  se-
kretarz stanu w Ministerstwie Energii. Od 2016 roku pełnił 
funkcję  pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnic-
twa węgla kamiennego. Człowiek Roku 2017 branży gór-
niczej w Polsce oraz Osobowość Roku 2018 sektora ener-
getyki wiatrowej. W Parlamencie Europejskim specjalizu-
je się w zagadnieniach związanych z polityką klimatycz-
ną i energetyczną, strategią przemysłową UE, bezpieczeń-
stwem energetycznym oraz sprawiedliwą transformacją

foto: © Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego 
Grzegorza Tobiszowskiego

Źródło: „Panorama Lubelska”, Wrzesień-Październik 2021
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Dziś polska miedź znajduje się w co ósmym smartfonie na 
świecie i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wielu inno-
wacyjnych branż. To zasługa KGHM Polska Miedź S.A., 

która od lat pozostaje jednym z globalnych liderów swojej bran-
ży. Spogląda też w przyszłość, by utrzymać tę pozycję i realizo-
wać ambitne zamierzenia.

Kiedy 65 lat temu geolog Jan Wyżykowski wydobył w okolicach 
Sieroszowic na Dolnym Śląsku cztery rdzenie, w których potwier-
dzono obecność siarczku miedzi, mało kto mógł się spodziewać, 
że kilka dekad później dzięki temu odkryciu będzie prosperować 
jedna z największych firm wydobywczych świata. Symbolicznym 
dniem uznawanym za odkrycie miedzi na Dolnym Śląsku jest 23 
marca. Właśnie wtedy w 1957 roku Wyżykowski przywiózł rdze-
nie do Państwowego Instytutu Geologicznego. Niedawno KGHM 
obchodził rocznicę tego wydarzenia, a rok temu świętował 60-le-
cie firmy. Wspomnienie początków to dla spółki i jej pracowni-
ków świadectwo tego, jak ważna jest nieustępliwość oraz odwa-
ga w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Tak jak czynił to uparcie 
Wyżykowski, mimo że początkowo jego program wierceń spoty-

kał się z negatywnymi opiniami. Jego nieustępliwa praca położy-
ła jednak podwaliny pod przyszłość spółki. 

Przyszłość, która jest z miedzi – jak głosiło hasło obchodów 
60-lecia KGHM. Patrząc na obecny stan branży miedziowej na 
świecie, trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. KGHM eks-
portuje dziś swoje towary do kilkudziesięciu krajów świata na kil-
ku kontynentach, w tym do Australii, Korei Południowej, a tak-
że Niemiec i Chin. Polską miedź można znaleźć nie tylko w co 
ósmym smartfonie na naszej planecie, ale także w autach elek-
trycznych i hybrydowych, w turbinach elektrowni wiatrowych czy 
w komputerach. Znaczenie surowca dla branży informatycznych 
i innowacyjnego przemysłu sprawia, że w perspektywie kolej-
nej dekady popyt powinien przewyższać podaż. To w połączeniu 
z faktem, że według szacunków zasobów miedzi wystarczy na 
kolejnych kilkadziesiąt lat, sprawia, iż przyszłość przed firmami 
miedziowymi rysuje się w pozytywnych barwach. 

Nie tylko przyszłość, ale i teraźniejszość. Dość powiedzieć, że 
ostatni rok to dla KGHM najlepsze wyniki produkcyjne i finanso-
we od lat. I to pomimo faktu, że 2020 i 2021 rok stanowiły pole 
nieustającej walki z pandemią COVID-19, także w sensie ekono-

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. 
Transformacja 
Polskiej Miedzi 
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micznym. Szybkie wdrożenie odpowiednich regulacji sanitarnych 
w zakładach spółki pozwoliło nie tylko zapobiec kryzysowi, ale 
sprawić, że KGHM w dobie pandemii jako jedna z zaledwie trzech 
firm miedziowych na świecie zwiększył produkcję. Pozytywnie 
przedstawiają się też wyniki sprzedażowe za ostatnie dwa lata, 
na co wpływ miała z kolei przemyślana logistyka, w tym obser-
wacja rynków pod kątem trudności logistycznych wynikających 
z pandemii.

To wszystko nie oznacza jednak, że zarządzający KGHM spo-
czywają na laurach. Wręcz przeciwnie. Niedawno zarząd przyjął 
nową strategię do 2030 roku z horyzontem do 2040 roku. Jej na-
czelne cele to jeszcze lepsze dostosowanie spółki do reguł zie-
lonej transformacji i dbanie o przyszłość wydobycia w Zagłębiu 
Miedziowym. KGHM w ramach nowej strategii będzie dążyć do 
zabezpieczenia dostępu do bazy surowcowej dla przyszłej pro-
dukcji miedzi oraz zwiększać produkcję z zagranicznych aktywów 
(w tym z kopalni Sierra Gorda w Chile). Cele są ambitne. Poziom 
produkcji miedzi elektrolitycznej wynoszący 600 tys. ton w 2030 
roku oraz rentowność na poziomie 10,2%. Zakładany jest także 
rozwój recyklingu. Założenie – 350 tys. ton złomów miedzi za 
osiem lat. 

Ostatni aspekt naturalnie łączy się też z proekologicznymi 
dążeniami spółki. W tym kontekście kluczowe znaczenie bę-
dzie mieć transformacja energetyczna, która ma łączyć w sobie 
wzrost efektywności kosztowej i odpowiedzialność za środowi-
sko. Wedle polityki klimatycznej KGHM do 2030 roku emisja ga-
zów cieplarnianych w spółce ma być zredukowana o 30%, a do 
2050 roku ma zostać osiągnięta pełna neutralność klimatyczna. 

Dziś KGHM w 22% korzysta z własnej energii, celem na kolejne 
lata jest sprawić, by połowa energii w spółce pochodziła ze źró-
deł własnych. W tym względzie miedziowy gigant podąża szla-
kiem wytyczanym przez największe firmy takie jak Google, Micro-
soft czy General Motors, które aktywnie stawiają na energię wia-
trową, fotowoltaikę czy atom. 

Już teraz osiągniecia KGHM w zakresie transformacji są zna-
czące. W Legnicy uruchomiono pierwszą w Polsce farmę foto-
woltaiczną w technologii 4.0, w której funkcjonuje 9,5 tys. paneli 

fotowoltaicznych. Z kolei w lutym tego roku KGHM podpisał po-
rozumienie z amerykańską firmą NuScale Power dotyczące roz-
poczęcia prac nad wdrożeniem małych reaktorów modułowych 
w Polsce. Pierwsza elektrownia tego typu w naszym kraju ma po-
wstać do 2029 roku. Dzięki KGHM. To pozwoli nam uniknąć emi-
sji aż 8 mln ton dwutlenku węgla rocznie. 

Jak widać, dbanie o biznes idzie w parze z dbaniem o środowi-
sko i potrzeby społeczne. KGHM jako strategiczna Spółka Skarbu 
Państwa stawia sobie za cel aktywne wspieranie państwa w ogó-
le, zaś jako najważniejsza firma w regionie Zagłębia Miedziowego 
pamięta o społeczności lokalnej. Ponad 18 tysięcy pracowników 
spółki to mieszkańcy okolicznych miejscowości. To sprawia, że 
wdrażane przez KGHM inicjatywy i programy prorodzinne i spo-
łeczne są czymś więcej niż zwykłymi działaniami CSR. To dbanie 
o fundament funkcjonowania firmy. 

Wśród najważniejszych programów realizowanych przez spół-
kę można wymienić EKO-zdrowie – inicjatywę promującą zdro-
wy tryb życia wśród mieszkańców regionu, wolontariat pracow-
niczy „Miedziane serce” czy „Cudownych Rodziców KGHM” – pro-
gram wspierający świeżo upieczonych rodziców. Ponadto Funda-
cja KGHM Polska Miedź S.A. rokrocznie wspiera dziesiątki projek-
tów kulturalnych, naukowych i sportowych. 

KGHM czerpie z tradycji przeszłości sięgającej czasów osią-
gnięć Jana Wyżykowskiego stanowiącego wzór wytrwałości i in-
nowacyjności. Myśli jednak o przyszłości i to w wielu wymia-
rach. Poczynając od wymiaru biznesowego, poprzez ekologicz-
ny, a kończąc na społecznym. Bo hasło „Przyszłość jest z miedzi” 
realizuje się w wielu wymiarach.    foto: © KGHM Polska Miedź S.A.

65 lat temu

Już teraz osiągniecia KGHM w zakresie 
transformacji są znaczące….
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Wiosna, tak w kościele katolickim, jak i przyro-
dzie, oznacza zmiany, odradzanie się. Jakie plany 
ma Pan do zrealizowania w nadchodzącym czasie?
Wiosna rzeczywiście sprzyja nowym wyzwaniom, 
łatwiej też o znalezienie motywacji do zmian. A leś-
nicy jak żadna inna grupa zawodowa w swojej pra-
cy podążają za naturalnym cyklem przyrody. Wios-
na to dla nas wyjątkowo aktywny czas - pełną parą 
ruszają prace w szkółkach leśnych, we wszystkich 
leśnictwach odbywa się odnawianie lasu. Każdego 
roku sadzimy aż 500 milionów drzew, prawie 1000 
drzew na minutę. To właśnie dzięki staraniom leś-
ników lasów w Polsce regularnie przybywa. Od 
drugiej wojny światowej do dziś powierzchnia la-
sów w Polsce zwiększyła się o 2,7 mln ha...

To tak jakby przybyło jedno, całkiem duże woje-
wództwo.
Dokładnie! Taką powierzchnię ma np. wojewódz-
two lubelskie.
A lasów będzie jeszcze więcej. W styczniu Lasy Pań-
stwowe ogłosiły ogólnopolską akcję zakupu grun-
tów pod nowe lasy. Zachęcamy wszystkich właści-
cieli gruntów, na których może wyrosnąć las, aby 
zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży. Na 
każdym odkupionym w ten sposób kawałku ziemi 
wyrośnie nowy las. To żmudna praca – wzrost lesi-
stości o choćby 2 proc. wymaga obsadzenia drzew-
kami setek tysięcy hektarów gruntów. Do promo-
wania naszych działań zapraszamy najważniejsze 
osoby w państwie. W tym roku będziemy kontynu-
ować akcję #Sadzimy. Wzorem lat poprzednich za-
inauguruje ją prezydent Andrzej Duda, który wraz 
z pierwszą damą weźmie udział w odnawianiu po-
wierzchni w wybranym leśnictwie. Organizujemy 
wiele inicjatyw, które zachęcają społeczeństwo do 
poznania pracy leśników i jej znaczenia dla polskiej 
przyrody. Wszyscy możemy sprawić, że Polska bę-
dzie jeszcze bardziej zielona. Przykładem jest choć-
by „Las Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych”. 
Leśnicy z Nadleśnictwa Babki pod Poznaniem 

umożliwiają wszystkim chętnym posadzenie wy-
jątkowych dębów dla upamiętnienia ważnych chwil 
w życiu swoim czy lokalnej społeczności.

Skoro wywołał Pan temat wspólnoty – człowiek, 
podobnie jak drzewo, ma swoje korzenie. Jakie 
znaczenie ma dla Pana pochodzenie?
Ogromne. Na co dzień pracuję w Warszawie, ale 
do swoich rodzinnych stron wracam najczęściej 
jak to tylko możliwe. Do rodziny, przyjaciół, ale 
też do spraw mojego regionu, czyli okolic Elbląga 
i zachodniej części warmińsko-mazurskiego. Ak-
tywnie włączam się we wszystkie inicjatywy, któ-
re przyczyniają się do poprawy warunków życia 
tamtejszej społeczności. Współpracuję i wspieram 
jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiejskich czy kluby 
sportowe. Pomagam samorządom w zdobywaniu 
środków na infrastrukturę drogową.

A w jaki sposób Lasy Państwowe wspierają pol-
skie społeczeństwo? Czym jeszcze, poza dbaniem 
o stan lasu, możecie się Państwo pochwalić?  
Cały profil naszej działalności jest tak skonstru-
owany, by dbając o polską przyrodę, odpowiadać 
na szeroki wachlarz potrzeb społecznych. Przede 
wszystkim dostarczamy ekologicznego i w pełni 
odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Ma ono 
aż 30 000 zastosowań! Pozyskując drewno, dajemy 
miejsca pracy, sektor leśno-drzewny jest ważną 
gałęzią rodzimej gospodarki, wypracowuje prawie 
2,7 proc. polskiego PKB i zatrudnia ponad 460 tys. 
osób. Polska jest drugim na świecie producentem 
mebli, trzecim producentem okien i drzwi…

Ponadto jako Lasy Państwowe wspieramy budowę 
dróg, chronimy dziedzictwo kulturowe, edukujemy. 
Co równie ważne, udostępniamy las społeczeń-
stwu. Polacy mają możliwość obcowania z naturą 
i spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Do 
dyspozycji społeczeństwa leśnicy oddali i utrzymu-
ją ponad 20 000 km szlaków pieszych, prawie 4000 
km szlaków rowerowych, około 3200 parkingów 
leśnych i miejsc postoju oraz ponad 600 pól biwa-
kowych i obozowisk. 

Człowiek podobnie jak drzewo,  
ma swoje korzenie
Rozmowa z Rzecznikiem Lasów 
Państwowych – Michałem Gzowskim
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Nie pozostajemy obojętni także w czasie próby. 
Lasy Państwowe angażują się w pomoc dla służb 
mundurowych niemal od początku zaognienia sy-
tuacji na granicy z Białorusią, kierując w ten rejon 
funkcjonariuszy Straży Leśnej. A teraz angażu-
jemy się w pomoc naszym sąsiadom Ukraińcom, 
uciekającym przed okrucieństwem wojny.

W jaki sposób leśnicy włączają się w pomoc dla 
Ukrainy? 
Działamy wszechstronnie i na wielu innych po-
lach – począwszy od bieżącego wsparcia dla służb 
mundurowych, po włączanie się w pomoc humani-
tarną dla emigrującej ludności.

Lasy Państwowe zaoferowały uchodźcom wojen-
nym swoją bazę noclegową. To łącznie aż 4300 
miejsc. Praktycznie we wszystkich miejscach pra-
cy leśników w całej Polsce trwają zbiórki – finan-
sowe i rzeczowe. W porozumieniu z organizacjami 
humanitarnymi leśnicy gromadzą produkty przy-
datne naszym ukraińskim sąsiadom. Niezbędne 
są woda, żywność, środki medyczne i opatrun-
kowe, koce, śpiwory. Leśnicy dzielą się też spe-
cjalistyczną odzieżą terenową, która doskonale 
sprawdza się w warunkach konfliktu zbrojnego. 
Nieopodal przejść granicznych, np. w Hrebennem, 
w Dołhobyczowie i Zosinie utworzyliśmy leśne 
punkty pomocy. Potrzebujący dostają tam ciepły 
posiłek, napój i środki pierwszej potrzeby. Nad 
bezpieczeństwem odwiedzających zielone namio-
ty czuwają strażnicy leśni, pomagając m.in. w ko-
munikacji z uchodźcami.

Czy leśnicy mają swoje święto, patrona? Kto in-
spiruje do pomagania?
W przeszłości z łatwością odnajdziemy przykłady, 
kiedy dawaliśmy dowody jednoczenia się w trud-
nych chwilach – jak choćby pomoc medykom pod-
czas koronawirusa czy udział w licznych zbiórkach 
krwi. Bo mundur leśnika zobowiązuje. Każdy, kto 
go nosi, ma świadomość służby lasom i ludziom. 
To zobowiązanie, by nieść pomoc potrzebującym. 
Nad tymi działaniami czuwa św. Jan Gwalbert, 
który swym wstawiennictwem ułatwia pracę z pa-
sją, misją i powołaniem. To oficjalny patron leś-
ników, strażników leśnych i wszystkich ludzi lasu 
od 1951 roku. Natomiast 12 lipca jest obchodzony 
Dzień Leśnika, zawodowe święto leśników.

Funkcja rzecznika prasowego organizacji, która 
zarządza 1/3 powierzchni kraju, to duża odpo-
wiedzialność. Co uznaje Pan za największe wy-
zwanie w codziennej pracy? 
Umiejętność budowania pozytywnego wizerunku 
organizacji, którą reprezentuję. Troska o dobry od-
biór społeczny działań czy przyczynianie się do ro-
zumienia istoty i celu pracy leśników to z pewnością 
niełatwe zadanie. Umiejętność wyważenia między 
potrzebami przyrody a oczekiwaniami społeczeń-
stwa. Zawsze jednak wierzyłem w siłę i moc, jaką 
niosą ze sobą słowa... 

A co daje satysfakcję?
Przede wszystkim rodzina! Bez wsparcia najbliż-
szych nie miałbym tej energii do działania. Uwiel-
biam też pracę z ludźmi i dla ludzi. Z natury jestem 
społecznikiem i miałem to szczęście, że mogłem 
realizować swoje pasje jako szef gabinetu politycz-
nego i rzecznik Ministra Środowiska, czy doradca 
Ministra Sprawiedliwości. To cenne doświadczenia, 
zawodowe i społeczne.

Czego mogę Panu życzyć na nadchodzący czas 
Świąt Wielkanocnych? 
W dzisiejszych niepewnych czasach życzenie poko-
ju na świecie nabiera zupełnie innego wymiaru. Nie 
jest już tak ogólne i abstrakcyjne, jest prawdziwym 
marzeniem nas wszystkich. W tym szczególnym 
czasie pamiętajmy o uchodźcach, którzy stracili lub 
opuścili swój dom, rozdzielonych rodzinach. Poma-
gając im, miejmy świadomość, jak wielki skarb po-
siadamy sami, mogąc spędzić nadchodzące święta 
z rodziną, w swoim domu, w wolnym kraju. Życzę 
Czytelnikom odpoczynku, czasu dla bliskich. Za-
chęcam też do spacerowania po lesie i aktywnego 
korzystania z dobroci, jakie nam oferuje.

Rozmawiał ks. Jarosław Rodzik SAC
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Wraz z początkiem roku wszystkie nadleśnictwa 
w Polsce ogłosiły chęć zakupu gruntów do zale-
sień i lasów. Lasy Państwowe kierują swoją ofer-
tę zakupu gruntów nadających się  do zalesień  
do właścicieli terenów.

Dwa łyki statystyki
Z Powszechnego Spisu Rolnego wynika, że wielu 
potencjalnych zbywających mieszka na terenach 
wiejskich. Przez ostatnich dziesięć lat liczba go-
spodarstw rolnych w Polsce zmalała o 160 tysię-
cy. Młodzi ludzie przeprowadzają się do miast.  
Na wsi zostają emeryci, którzy często decydują się 
na sprzedaż własności. Chętnych na zakup żyznych 
gruntów można znaleźć, gorzej z nieurodzajnymi 
piachami czy fragmentem lasu. Lasy Państwowe 
właśnie są takimi gruntami zainteresowane.

- W skali europejskiej jesteśmy w Polsce po-
siadaczami największej powierzchni lasów 
państwowych - mówi Józef Kubica, dyrektor 
generalny Lasów Państwowych. - Zawiadu-
jemy nimi w imieniu Skarbu Państwa. Chcemy, 
by lasów było w Polsce jeszcze więcej, dlatego 
szukamy ziemi, na której można będzie po-
sadzić drzewa. Kupno już rosnących 
lasów trwale zabezpieczy ich cha-
rakter. Jesteśmy profesjonali-
stami, wiemy, jak dbać o las.

Po co Lasom więcej lasów
Polska bardziej zielona

Lasy Państwowe rozpoczęły ogólnopolską akcję skupu gruntów - kupujemy grunty 
do zalesień, bo zależy nam, by Polska była coraz bardziej zielona. Kampania 
skierowana jest do wszystkich właścicieli gruntów, na których może wyrosnąć las. 

- Każdy, kto jest zainteresowany sprzedażą powinien zgłosić się do najbliższego 
nadleśnictwa. Nadleśniczy powoła rzeczoznawcę majątkowego, który wyceni grunt  
i strony będą mogły wówczas zastanowić się, czy taka transakcja dojdzie do skutku 
- mówi Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
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Prywatny polski właściciel przeciętnie posiada  
1 - 2 ha lasu - zbyt mało, by ponosić znaczne 
koszty pielęgnacji. Coraz rzadziej ma też wiedzę 
i możliwości techniczne, aby samodzielnie zajmo-
wać się swoim lasem. Najczęściej nie ma również 
potrzeby korzystania z drewna z własnego lasu. 
Wiele osób dziedziczy las, choć wyprowadziło się 
z rodzinnych okolic i mieszka w odległych mia-
stach bądź za granicami kraju. W takich lasach 
– niezależnie od ich wieku czy okoliczności po-
wstania – nie wykonuje się zabiegów sanitarnych 
i pielęgnacyjnych, co może zagrażać trwałości la-
sów sąsiadujących.

Wszyscy wygrani
Oferta Lasów Państwowych jest wyjątkowa rów-
nież dlatego, że nie ma znaczenia, w jakim wieku 
jest drzewostan. Nadleśnictwa proponują rolni-
kom dobrą, rynkową stawkę. Gwarancją uczciwej 
ceny jest fakt, że każdy zakup na rzecz Skarbu 
Państwa wycenia rzeczoznawca majątkowy. 
Sprzedając las lub grunt pod zalesienie nadleś-
nictwu, rolnicy pozbywają się problemu z pozba-
wionym dozoru terenem. Leśnicy zadbają o ros-
nący las, a także przygotują grunt, na którym 
wyrośnie nowy las. Wszystkie prace związane 
z gospodarką leśną będą prowadzone prawidło-
wo, a las przetrwa dla kolejnych pokoleń. W re-

zultacie najwięcej na takich transakcjach zyska 
polska przyroda.

– Taka akcja odbywa się po raz pierwszy 
– mówi Magdalena Kapuścińska, Naczelnik  
Wydziału Gospodarowania Mieniem DGLP. 
- Podstawa prawna nabywania gruntów  
ma swoje oparcie w przepisach obecnych 
w ustawie o lasach, które w swojej obecnej, 
doprecyzowanej formie funkcjonują od sześciu 
lat. Nie ma z góry założonego powierzchniowe-
go limitu zakupów ani wysokości funduszy, jakie 
mogą zostać na ten cel przeznaczone. Mamy 
pewne rozeznanie, w jakich regionach właści-
ciele lasów bardziej interesowali się sprzedażą  
na rzecz nadleśnictw, gdzie istnieje np. możli-
wość regulacji przebiegu granicy polno-leśnej, 
ale to za mało, by cokolwiek prognozować.

Łączmy, nie dzielmy
Na Mazowszu i w Polsce Wschodniej zdarzają się 
sytuacje, w których wewnątrz kompleksu zago-
spodarowanego przez Lasy Państwowe usytuo-
wane są enklawy prywatnych własności. Tereny  
te są nieatrakcyjne dla potencjalnych nabywców, 
Lasy Państwowe natomiast są nimi zainteresowane.

Zdarza się, że do nadleśnictw zgłaszają się be-
neficjenci programu zalesieniowego finansowa-
nego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Po stronie nadleśnictwa taki zakup nie stwarza 
żadnych problemów. Zarówno po zakończeniu 
okresu pobierania premii zalesieniowej, jak 
i w trakcie pobierania premii zalesieniowej bądź 
pielęgnacyjnej. Problem natomiast mógłby mieć 
właściciel.

– Nadleśnictwo jako podmiot państwowy nie 
może być beneficjentem działań zalesienio-
wych – wyjaśnia Magdalena Kapuścińska. 
– Jeżeli rolnik mimo wszystko decyduje się  
na sprzedaż,  jesteśmy zobowiązani uświa-
domić mu, że będzie zobowiązany zwrócić 
wszystkie dopłaty, jakie uzyskał z Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Państwowe  
Gospodarstwo Leśne  

Lasy Państwowe

Od zakończenia II wojny światowej do dziś 
powierzchnia polskich lasów wzrosła  

aż o połowę. Dziś lasem jest co trzeci km² 
kraju. Najwięcej lasów w stosunku do ogól-
nej powierzchni województwa jest w Polsce 

w woj. lubuskim (49,3 proc.), najmniej - 
w łódzkim (21,5 proc.). 

Zdecydowana większość to lasy państwowe, 
z czego około 77 proc. zarządzanych  

jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha,  

czyli ponad 19 proc. lasów w Polsce należy 
do osób prywatnych. 

Drzewostany powyżej 100 lat zajmują  
w Lasach Państwowych 14,5 proc.,  

a w lasach prywatnych 4,6 proc.  
powierzchni. Udział powierzchni niezalesio-

nej w lasach prywatnych wynosi  
4,6 proc., w Lasach Państwowych - 2,5 proc.
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Zbliżanie się wojsk niemie-
ckich do stolicy kraju spowo-
dowało, że już z 5 na 6 września 
1939 roku nastąpiła ewakuacja 
Dyrekcji Naczelnej Lasów Pań-
stwowych z Warszawy do Sied-
lec. Do udziału w ewakuacji 
wyznaczeni byli wyreklamowa-
ni zwolnieni ze służby z wojska 
pracownicy Dyrekcji Naczelnej 
zajmujący stanowiska kierow-
nicze i inne odpowiedzialne 
funkcje. Dla pozostałych pra-
cowników nie było przymusu 
ewakuacyjnego.

Nagły tryb „wyjazd” oraz nie-
dostateczna liczba własnych 
środków lokomocji utrudniły 
m.in. przewiezienie na war-
szawski dworzec wschodni 
kasy DNLP – żelaznej skrzyni 
z pieniędzmi, książeczkami 
czekowymi, pieczęciami oraz 
księgami rachunkowymi. Mię-
dzy kolejnymi bombardowa-

Sprawa  
dyrektora Loreta
Był pierwszym 
dyrektorem Lasów 
Państwowych. Zginął 
z rąk Sowietów. Jego 
los i dzieło życia to 
paralela dziejów II 
Rzeczypospolitej – 
dynamiczny rozwój, 
stłumiony brutalnie  
w 1939 roku. 

Adam Loret 
– wielki autorytet leśników

Historia Lasów Państwowych jest 
nierozłącznie związana z osobą 
Adama Loreta. Ten wybitny leś-

nik, patriota i reformator jest niezwykle 
ważną personą zarówno dla państwa pol-
skiego, jak i leśników. Właśnie Jemu za-
wdzięczamy stworzenie struktur polskie-
go leśnictwa i opracowanie podwalin pod 
nowoczesną, wielofunkcyjną gospodarkę 
leśną, realizowaną przez Lasy Państwo-
we w obecnym kształcie. Zasługą Adama 
Loreta jest także integracja, a później 
uporządkowanie struktur Lasów Pań-
stwowych. Mimo historycznych zakrętów 
i zmian organizacja funkcjonuje do dziś, 
łącząc bogatą tradycję z nowoczesnoś-
cią. Jak pisała Ricarda Huch, pisarka, 
historyk i filozof: „Tradycja jest rozumem 
całego narodu, przesianym z jednego 
wieku w drugi”. Doceniając wkład Adama 
Loreta w podstawy polskiego leśnictwa, 
kultywujemy pamięć o Jego osobie i za-
sługach, m.in. przyznając nagrodę Jego 
imienia. To wyjątkowe wyróżnienie dla 
osób, które są oddane swojej pracy, dla 
których jest ona pasją na rzecz lasu i lu-
dzi, bowiem, jak pisał Adam Loret – „Pol-
skie lasy są własnością całego narodu”.

Józef Kubica, 
p.o. Dyrektor 
Generalny  
Lasów Państwowych
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Zbliżanie się wojsk niemie-
ckich do stolicy kraju spowo-
dowało, że już z 5 na 6 września 
1939 roku nastąpiła ewakuacja 
Dyrekcji Naczelnej Lasów Pań-
stwowych z Warszawy do Sied-
lec. Do udziału w ewakuacji 
wyznaczeni byli wyreklamowa-
ni zwolnieni ze służby z wojska 
pracownicy Dyrekcji Naczelnej 
zajmujący stanowiska kierow-
nicze i inne odpowiedzialne 
funkcje. Dla pozostałych pra-
cowników nie było przymusu 
ewakuacyjnego.

Nagły tryb „wyjazd” oraz nie-
dostateczna liczba własnych 
środków lokomocji utrudniły 
m.in. przewiezienie na war-
szawski dworzec wschodni 
kasy DNLP – żelaznej skrzyni 
z pieniędzmi, książeczkami 
czekowymi, pieczęciami oraz 
księgami rachunkowymi. Mię-
dzy kolejnymi bombardowa-

Sprawa  
dyrektora Loreta
Był pierwszym 
dyrektorem Lasów 
Państwowych. Zginął 
z rąk Sowietów. Jego 
los i dzieło życia to 
paralela dziejów II 
Rzeczypospolitej – 
dynamiczny rozwój, 
stłumiony brutalnie  
w 1939 roku. 
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niami dworca Warszawa Wschodnia przez lotnictwo 
niemieckie udało się załadować kasę do pociągu 
w kierunku Siedlec. Jednak wskutek wielogodzin-
nego bombardowania miasta, 7 września została 
zarządzona dalsza ewakuacja Dyrekcji Naczelnej 
LP (już tylko samych jej pracowników) do Pińska na 
Polesiu. Prawie jednocześnie z Dyrekcją Naczelną 
ewakuowała się dyrekcja siedlecka, ale większość 
jej pracowników nie dotarła do Pińska z powodu 
bombardowań i braku  transportu.

W Pińsku Dyrekcja Naczelna rozpoczęła działal-
ność polegającą na poleceniu wyrębów drewna na 
potrzeby walczących wojsk polskich i wydaniu na 
ten cel odpowiednich funduszy. Wyręby zarządzo-
no w nie zajętych jeszcze przez Niemców nadleś-
nictwach dyrekcji wschodnich (łuckiej, siedleckiej, 
białowieskiej i wileńskiej), do których polecenia te 
mogły dotrzeć.

Ostatnie zarządzenie
15 września 1939 roku Adam Loret wydał ostatnie 
zarządzenie – w sprawie włączenia się leśników 
do organizowanych na tych terenach oddziałów 
partyzanckich przeciwko Niemcom. Napisał o tym 
w swoich wspomnieniach wojewoda łódzki Henryk 
Józewski, który otrzymał od władz zwierzchnich 
polecenie ewakuowania Urzędu Wojewódzkiego 
do Lubomla, miasta po wschodniej stronie Bugu 
(na wysokości Chełma w województwie lubelskim). 
Z Lubomla miał Józewski blisko do Łucka, stolicy 
województwa wołyńskiego, w którym poprzednio 
był wojewodą do kwietnia 1938 r. Tam, po opuszcze-
niu Warszawy, znajdowała się tymczasowa siedziba 
Rządu Polskiego. Józewski po przyjeździe do Łucka 
przedstawił premierowi rządu Felicjanowi Sławoj-
-Składkowskiemu zamiar swego pozostania w kra-
ju oraz organizowania na Wołyniu i Polesiu polskiej 
partyzantki przeciwko spodziewanej aneksji tych te-
renów przez Niemców. Premier, akceptując ten po-
mysł, uzależnił jednak swą aprobatę od zgody mar-

szałka Śmigłego-Rydza. Wiadomość o pozytywnym 
stanowisku Śmigłego-Rydza w tej sprawie prze-
kazał premier Józewskiemu 13 września późnym 
wieczorem oraz polecił stawienie się u marszałka 
w celu dalszych ustaleń. Organizującą się party-
zantkę miało we wczesnej fazie wesprzeć wojsko. 

Niestety, następnego dnia wczesnym rankiem rządu 
w Łucku już nie było, jego członkowie wyjechali w kie-
runku Rumunii. Kiedy Józewski wrócił do miejsca 
swego zakwaterowania, czekały na niego: pisemne 
polecenie wyjazdu do Zaleszczyk oraz przydzielone 
auto. Po przejechaniu we wskazanym kierunku kil-
kunastu kilometrów, zawrócił jednak, by zająć się or-
ganizowaniem partyzantki. Z Łucka do Pińska jechał 
„wilczym szlakiem”, czyli po bezdrożach, ale cały 
czas widział jak pisze – „niemieckie samoloty idące 
na wschód”. „Nieraz musiałem przystawać i masko-
wać się. Po powrocie do Pińska postanowiłem” – re-
lacjonuje dalej – „przystąpić do organizowania par-
tyzantki przeciwko Niemcom. Liczyłem na Polaków 
i miejscową ludność niepolską, którą znałem dobrze. 
Nie miałem od Naczelnego Wodza rozkazu na piś-
mie, ale miałem jego słowo przekazane przez pre-
miera. Okoliczności wydawały się sprzyjać”.

Taką “sprzyjającą okolicznością” było spotkanie 
w Pińsku Loreta. Znalazł się on tam wraz z dyrek-
torami Dyrekcji Lasów Państwowych. “Po wtajemni-
czeniu Loreta w moje plany, uzyskałem od niego pis-
mo do administracji lasów państwowych, wzywające 
służbę leśną do wykonywania moich poleceń. Pismo 
podpisał Loret jako główny dyrektor Lasów Państwo-
wych i wszyscy towarzyszący mu dyrektorzy, Doku-
ment ten był opatrzony odnośnymi pieczęciami.”

Henryk Józewski jeszcze tego samego dnia nawią-
zał kontakt z komandorem flotylli rzecznej na Pry-
peci, który od razu wyraził gotowość przystąpienia 
do organizowanej partyzantki. „Służba leśna była 
pozycją wielkiej wagi” – pisał Józewski o początkach 

W Pińsku Dyrekcja Naczelna rozpoczęła działalność polegającą na poleceniu 
wyrębów drewna na potrzeby walczących wojsk polskich i wydaniu na ten 
cel odpowiednich funduszy. Wyręby zarządzono w nadleśnictwach dyrekcji 
wschodnich (łuckiej, siedleckiej, białowieskiej i wileńskiej) nie zajętych 
jeszcze przez Niemców, do których polecenia te mogły dotrzeć.
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swej działalności – „ale Pińska 
Flotylla z batalionem maryna-
rzy i wspaniałym wyposażeniem 
dawała do ręki gotową, niezwy-
kłą siłę”. Siedzibą dowództwa 
partyzantki miał być Stolin, mia-
sto powiatowe na południowy 
wschód od Pińska. Następne-
go dnia (16 września) Józewski 
przybył tam samochodem. Pod 
jego komendę został przydzie-
lony w charakterze łącznika 
z administracją leśną naczel-
nik wydziału siedleckiej dyrekcji 
LP, oficer i były ułan. Józewski 
w rozmowie z miejscowym nad-
leśniczym ustalił plan dalszego 
działania, a przede wszystkim 
zlecił opracowanie map terenu. 
Tam zanocował. Gdy nazajutrz wczesnym rankiem 
dowiedział się o wkroczeniu wojsk sowieckich na 
ziemie polskie, postanowił szybko wracać do Piń-
ska. „Wracałem przez te same wsie i miejscowości” 
– pisze Józewski – „jakże inaczej patrzyły na mnie... 
Odnosiłem wrażenie, że wszystko się odwróciło, lud-
ność patrzyła innymi oczami. Nie były to oczy moich 
– in spe partyzantów”. Mało tego, został po drodze 
obrabowany ze wszystkiego, co miał, nawet z ubra-
nia. Natomiast dyrektor Loret został wezwany do 
Równego (miasto powiatowe na wschód od Łucka), 
gdzie w tymczasowej siedzibie rządu polskiego po-
informowano go o „beznadziejnej sytuacji wojskowej 
Polski”. Z propozycji wyjazdu z rządem do Rumunii 
nie skorzystał, uważając, że należy pomagać wal-
czącej armii tak długo, jak to będzie możliwe. Po 
powrocie do Pińska, Loret zarządził natychmiastową 
dalszą ewakuację Dyrekcji Naczelnej najkrótszą dro-
gą przez Polesie, wzdłuż granicy z ZSRR do Wilna. 
Po drodze zatrzymano się w Nadleśnictwie Naliboki, 
w województwie nowogródzkim, skąd wyodrębnio-
na sześcioosobowa grupa pojechała dalej do Wilna 
z kasą DNLP celem zdeponowania jej w tamtejszym 
oddziale Banku Polskiego. Loret natomiast z drugą 
częścią ekipy pozostał w siedzibie nadleśnictwa do 
następnego dnia.  

Aresztowanie przez Sowietów
Gdy rankiem 17 września ekipa Loreta dowiedziała 
się z radia o wkroczeniu Armii Radzieckiej na ziemie 

polskie, pospiesznie wyruszyła 
z osady nadleśnictwa, by dro-
gą przez Nowogródek zawrócić 
w kierunku Polesia. Niestety, po 
wyjechaniu z leśnej drogi na szo-
sę natknęli się na nadjeżdżającą 
kolumnę wojska sowieckiego. 
Zostali aresztowani i odstawie-
ni do więzienia w Nowogródku. 
Łącznie aresztowano wówczas 
19 osób. Oprócz dyrektora na-
czelnego, znaczną część wyż-
szych funkcjonariuszy DNLP 
oraz znajdujących się w tej eki-
pie: dyrektora DLP Białowieża, 
Karola Nejmana i przypuszczal-
nie również dyrektora DLP War-
szawa, Edmunda Mickiewicza. 

Natomiast dyrektor DLP Siedlce, Ferdynand Buchta, 
który też był w ekipie Loreta, uniknął aresztowania, 
gdyż poprzedniego dnia wyjechał do Wilna w grupie 
przewożącej kasę Dyrekcji Naczelnej. Gdy sowieci 
zbliżali się do Wilna, Buchta wraz z innymi leśni-
kami przeszedł na stronę litewską, gdzie pozosta-
łe pieniądze DNLP, dokumenty kasowe, pieczęcie 
itp. przekazano na podstawie protokołu w depozyt 
urzędującemu jeszcze w Kownie poselstwu pol-
skiemu.  Jak określił to w swoich wspomnieniach 
Franciszek Szkiłłądź, z chwilą przekazania sekre-
tarzowi Poselstwa Polskiego w Kownie walorów 
Dyrekcji Naczelnej LP, została formalnie i faktycz-
nie zakończona działalność polskiej administracji 
lasów państwowych. Spośród leśników, którzy zna-
leźli się w tym czasie na terytorium Litwy, wkrótce 
przez Łotwę, Szwecję i Anglię wyjechali do Francji 
przede wszystkim lotnicy, mechanicy, artylerzyści 
i czołgiści, a więc rezerwiści wojsk technicznych, 
którzy wstąpili do tworzących się tam oddziałów 
Polskich Sił Zbrojnych. Tak postąpił m.in. Ferdynand 
Buchta, który przez Szwecję przedostał się na Za-
chód i uczestniczył tam w działaniach armii polskiej 
w stopniu majora.

Pozostali dyrektorzy dyrekcji wschodnich mieli mniej 
szczęścia. Dyrektor DLP Łuck, Stefan Modzelewski, 
i DLP Lwów, Jan Markiewicz, zostali aresztowani 
przez NKWD i słuch po nich zaginął, podobnie jak po 
uczestnikach ekipy Loreta, z której zwolniono tylko 

Adam Stefan Loret (1884–1940). 
Fotografia ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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trzy osoby kierowcę, jednego z pracowników dyrekcji 
toruńskiej oraz kierowniczkę sekretariatu DNLP. Na-
tomiast dyrektor DLP Wilno, Edward Szemioth, zmarł 
nagle w czasie wkraczania sowietów do miasta. Z dy-
rektorów dyrekcji okręgowych LP aresztowania unik-
nęło tylko czterech wszyscy z dyrekcji zachodnich.

O pobycie ekipy Loreta w Nadleśnictwie Naliboki, 
wiemy z relacji Teresy Sierpińskiej-Januszewskiej, 
córki nadleśniczego Nadleśnictwa Naliboki: „Byłam 
w tym czasie (tj. w 1939 roku) dzieckiem 11-letnim, 
ale bardzo ciekawym wszystkiego, co się wokół mnie 
działo. Większość czasu przebywałam z dorosłymi, 
ponieważ w tej głuszy leśnej nie było dzieci do za-
bawy.” Teresa była ulubienicą ojca, często brał ją na 
polowania. Jak uważa prof. Józef Broda, nieżyjący 
już historyk leśnictwa, należy uważać ją nie tylko za 
świadka, ale i uczestnika tamtych wydarzeń. Zapa-
miętała np., ile osób było w ekipie Loreta (policzyła 
je) oraz, że ekipie towarzyszył wojskowy łazik z po-
rucznikiem Wojska Polskiego. Ponadto wspomina, 
że żadna z dwóch kobiet w tej grupie nie była żoną 
Loreta, gdyż ojciec autorki był, jak pisze, bardzo 
szarmancki wobec kobiet i na pewno okazywałby 
większe względy żonie swego naczelnego szefa. Po 
wojnie Sierpiński w rozmowach z córką kilka razy 
wyrażał zdziwienie, że Loret w tak niespokojnych 
czasach zostawił żonę w Pińsku. Autorka pamięta 

nawet, jakiego koloru było ubranie Loreta oraz jaka 
była reakcja niektórych osób na wiadomość radiową 
o wkroczeniu Armii Czerwonej.

To oczywiście za mało, aby relację autorki z tak 
wczesnego okresu jej życia przyjąć za podstawę do 
porównań z relacjami innych autorów oraz do wypo-
wiadania twierdzeń lub wysuwania wniosków. Należy 
jednak zaznaczyć, że większość podawanych przez 
autorkę informacji pochodzi od jej ojca, częściowo 
jeszcze z czasów, gdy byli w Nalibokach, w większości 
jednak z okresu powojennego, kiedy w rozmowach 
wracali wspomnieniami do przeszłości. „Przez całą 
noc (z 16 na 17 września) ojciec palił w kominku waż-
ne dokumenty” – relacjonuje córka nadleśniczego 
Sierpińskiego – „takie dostał polecenie od dyrektora 
Loreta. A rano (17 września) wszyscy wstali o godzinie 
4.30 i zaczęli się szykować do podróży. Zjedli śniada-
nie i włączyli radio, i wtedy usłyszeli głos Stalina (był 
to Mołotow - wyjaśnia prof. Broda), że wojska radzie-
ckie przekroczyły granice Polski. Zrobił się popłoch, 
niektórzy z nich płakali (...) reszta nie wiedziała, co 
robić. Byli świadomi, że odległość od granicy jest za 
mała, żeby uciec. Jednak jakoś szybko się spakowali, 
wyjeżdżając byli bardzo zmartwieni”. Po czym autor-
ka dodaje: „Po wysłuchaniu komunikatu radiowego 
p. A. Loret chciał przedzierać się na południe Polski, 
a nie do Wilna. Tak opowiadał ojciec”.

Siedziba Nadleśnictwa w Nalibokach. Tutaj dyr. Adam Loret wraz z towarzyszącymi mu osobami z Dyrekcji 
Naczelnej Lasów Państwowych spędził ostatnią noc przed aresztowaniem przez oddział NKWD (NAC)
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Spotkanie ekipy Loreta ze zmotoryzowaną kolumną 
radzieckich wojsk, jadącą od miasteczka Naliboki 
drogą na zachód w kierunku jeziora Kromań i dalej 
wzdłuż rzeczki Kromanki, nastąpiło na tzw. krzyżów-
ce – nieformalnym skrzyżowaniu dróg koło jeziora 
Kromań, w pobliżu położonej niedaleko polany, ze 
znajdująca się na niej smolarnią. Antoni Wierzbicki, 
były szef Działu Sklejek w Dyrekcji Naczelnej LP, któ-
ry był w ekipie Loreta, ale szczęśliwie uniknął aresz-
towania, napisał o tym tak: „Pamiętam narastający 
łoskot czołgów, następnie zatrzymanie się naszych 
samochodów na niewielkiej polanie. Stałem nieco 
z boku i widziałem naszych pracowników z dyrekto-
rem Loretem w otoczeniu sekretariatu, a przed nimi 
dwóch lub trzech sowieckich czołgistów. Słychać 
było głos czołgisty skierowany do naszej gromadki, 
którego żywa intonacja nie wskazywała nic dobrego. 
Wówczas wybierając wolność nieznacznie wycofa-
łem się między drzewami, zagarniając Jana Miecho-
wicza, zastępcę mego szefa w Dyrekcji Naczelnej LP. 
Potem przez Wilno udało mi się przedostać na Litwę, 
skąd do rodziny w Warszawie powróciłem szczęśli-
wie przy końcu grudnia 1939 roku”. 

Jak napisał prof. Broda: „To, że Loret legitymował 
się jakimś dokumentem rządowym potwierdza no-
tatka służbowa L. Canawy, szefa NKWD Republiki 
Białoruskiej oraz Boczkowa, naczelnika Wydzia-
łu Specjalnego NKWD z 19 września 1939 roku do 
Berii, ludowego komisarza (ministra) spraw we-
wnętrznych ZSRR z komunikatem o postępach 
armii radzieckiej w zajmowaniu terenów wschod-
nich (po przekroczeniu granicy polsko-radzieckiej  
17 września). Kserokopia tej notatki zawiera bar-
dzo ważne stwierdzenie dotyczące aresztowania  

A. Loreta i jego ekipy niestety, trudne do odczytania. 
Treść najistotniejszego fragmentu tego doniesie-
nia brzmi następująco: 18 września 1939 r. (błędna 
data dzienna, powinno być 17 września – J.B) został 
aresztowany zastępca ministra rolnictwa w rządzie 
(...) i jednocześnie dyrektor – główny zarządca lasów 
państwowych Loret Adam Sidorowicz. Razem z nim 
zostali aresztowani jego (...) w liczbie 18 osób.” 

Jedynymi świadkami aresztowania Adama Loreta 
i towarzyszących mu osób byli ludzie pracujący przy 
smolarni na pobliskiej polanie robotnicy leśni i smo-
larze. Oni to wszystko widzieli i następnego dnia, jak 
wspomina córka nadleśniczego Sierpińskiego, przy-
szli opowiedzieć jej ojcu. Rosjanie potraktowali ekipę 
bardzo brutalnie, kazali przesiąść się na ciężarówki 
i powieźli pod eskortą żołnierzy do Nowogródka.

Więzień specjalny
Prof. Józef Broda na podstawie różnorodnych relacji 
mniej lub bardziej wiarygodnych, a czasami zupeł-
nie niewiarygodnych przez lata starał się ustalić, 
co stało się z Adamem Loretem po tym aresztowa-
niu. W 2011 roku przedstawił tę sprawę następu-
jąco: „Po rozpoznawczych przesłuchaniach Adama 
Loreta w więzieniu nowogródzkim, przewieziono 
go do więzienia w Mińsku. Mogło to nastąpić pod 
koniec 1939 lub z początkiem następnego roku. 
Tego rodzaju selekcja wśród aresztowanych – za-
trzymanych w różnych miejscach i okolicznościach 
– umożliwiła wyłonienie osób zajmujących przed 
wojną ważne stanowiska rządowe lub w administra-
cji polskiej i przekazanie ich następnie do więzienia 
NKWD w Mińsku. Do takich przedwojennych oso-
bistości należał na przykład Konstanty Rdułtowski, 

O pobycie ekipy Loreta w Nadleśnictwie Naliboki, wiemy z relacji Teresy 
Sierpińskiej-Januszewskiej, córki nadleśniczego Nadleśnictwa Naliboki: 
„Byłam w tym czasie (tj. w 1939 roku) dzieckiem 11-letnim, ale bardzo 
ciekawym wszystkiego, co się wokół mnie działo. Większość czasu 
przebywałam z dorosłymi, ponieważ w tej głuszy leśnej nie było dzieci do 
zabawy.” Teresa była ulubienicą ojca, często brał ją na polowania. Jak uważa 
prof. Józef Broda, nieżyjący już historyk leśnictwa, należy uważać ją nie tylko 
za świadka, ale i uczestnika tamtych wydarzeń. Zapamiętała np., ile osób 
było w ekipie Loreta (policzyła je) oraz, że ekipie towarzyszył wojskowy łazik 
z porucznikiem Wojska Polskiego.
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senator RP. W swych wspomnieniach z okresu wojny 
pisze on, że po inwazji ZSRR na Polskę został w Ba-
ranowiczach aresztowany przez NKWD i osadzony 
w tamtejszym więzieniu. Po rozpoznawczych prze-
słuchaniach przewieziono go na początku kwiet-
nia 1940 roku do więzienia w Mińsku. Z informacji 
tej wynika, że ważniejszych więźniów, np. Loreta 
i Rdułtowskiego, lokowano w centralnym więzie-
niu w Mińsku, a tym samym w odniesieniu do nich 
władze NKWD traktowały więzienia w Nowogródku 
i Baranowiczach, jako przejściowe. 

Konstanty Rdułtowski przebywał w więzieniu miń-
skim do początku września 1940 roku, kiedy to 
został skazany na osiem lat łagru i wywieziony do 
Swierdłowska na Uralu. Jeszcze w więzieniu, od 
współwięźniów dowiedział się, że w którejś celi obok 
jest Adam Loret. Prawdopodobnie nie łączyło go 
z nim nic bliższego – napisałby o nim we wspomnie-
niach więcej – ale Rdułtowski wiedział kto to jest. 

Konstanty Rdułtowski, ziemianin zamieszkały w Ba-
ranowiczach (województwo nowogródzkie) i senator 
RP jako człowiek światły przez cały okres między-
wojenny miał szerokie znajomości, zarówno w sfe-
rach rządowych i wyższej administracji państwowej, 
jak i lokalnie wśród tamtejszego ziemiaństwa i inte-
ligencji. Urodzony przywódca, co zaznaczyło się na-
wet w czasie jego kilkumiesięcznego pobytu w wię-
zieniu mińskim, zachowywał się godnie, często ku 
irytacji przesłuchujących go enkawudzistów. 

Od przybywających do celi nowych więźniów docie-
rały wiadomości z zewnątrz np. kogo aresztowano, 
kto i w jakich okolicznościach został zamordowany, 
komu udało się uciec, itd… Rdułtowski dowiedział 
się od aresztowanego policjanta z Baranowicz, że 

w grudniu poprzedniego roku (1939) jego żona z cór-
ką i kilkoma osobami zdołała wyjechać do Warszawy.

Nadeszły też i wiadomości polityczne – pisał Rduł-
towski – że mamy rząd w Paryżu, że Raczkiewicz 
jest prezydentem itd. – Optymiści a tych w celi jest 
dużo – twierdzili, że nas wkrótce zwolnią, że między 
Rosją a Niemcami wybuchnie wojna itd. Mnie iryto-
wał ten nieuzasadniony optymizm. 

Czasami od nowo przybywających do celi dowiady-
waliśmy się, kto w innych celach tegoż więzienia 
przebywa. Tak słyszałem o senatorze Giedroyciu, 
o senatorze Malskim, o dyrektorze Lorecie, o Zyg-
muncie Kotłubaju i innych. Był jeszcze inny sposób 
zdobywania wiadomości o współwięźniach, miano-
wicie za pomocą specjalnego alfabetu więziennego. 
Jego wzór zamieścił Rdułtowski w swych wspo-
mnieniach: poprzez wystukiwanie kolejnych liter 
(silniejsze i słabsze) można było przekazać zwięzłe 
informacje do sąsiedniej celi.

Wzmiankę Konstantego Rdułtowskiego o pobycie 
Adama Loreta w więzieniu mińskim należy traktować 
jako w pełni wiarygodną, pochodzi bowiem od czło-
wieka, którego pozycja społeczna była na tyle wysoka, 
że nie musiał jej podbudowywać wymyśloną historią. 
Ponadto, Rdułtowski informację o Lorecie podaje jak-
by przy okazji, wymieniając najpierw osoby mu bliższe 
i ważniejsze. Z informacji tej wynika, że Adam Loret 
nie znalazł się wśród ofiar likwidacji więźniów na 
podstawie uchwały politbiura WKP(b) z 5 marca 1940 
roku. Z inicjatywy Stalina, minister spraw wewnętrz-
nych ZSRR Beria wystąpił z wnioskiem, aby rozstrze-
lać 14 700 polskich jeńców wojennych (oficerów)  
i 11 000 więźniów różnych. Uchwała politbiura zapad-
ła w tej sprawie  5 marca 1940 r.

Jak określił to w swoich wspomnieniach Franciszek Szkiłłądź, z chwilą 
przekazania sekretarzowi Poselstwa Polskiego w Kownie walorów Dyrekcji 
Naczelnej LP, została formalnie i faktycznie zakończona działalność polskiej 
administracji lasów państwowych. Spośród leśników, którzy znaleźli się 
w tym czasie na terytorium Litwy, wkrótce przez Łotwę, Szwecję i Anglię 
wyjechali do Francji przede wszystkim lotnicy, mechanicy, artylerzyści 
i czołgiści, a więc rezerwiści wojsk technicznych, którzy wstąpili do 
tworzących się tam oddziałów Polskich Sił Zbrojnych.
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Zamieszczona przez Rdułtowskiego w jego wspo-
mnieniach wzmianka o przebywaniu Adama Loreta 
w więzieniu w Mińsku jest ostatnią informacją ze 
znanych i wiarygodnych o losach dyrektora naczel-
nego LP po aresztowaniu. Ponieważ Rdułtowski zo-
stał wywieziony do łagru na początku września 1940 
roku trzeba przyjąć, że Loret do tego czasu przeby-
wał w więzieniu mińskim.

Jakie były dalsze jego losy, nie wiadomo. Natomiast 
może zastanawiać, dlaczego władze sowieckie sto-
sowały wobec niego taryfę ulgową. Przecież Rduł-
towski, choć był również ważną osobą, został po-
traktowany jak zwykły skazaniec. Wynikało z tego, że 
Loret był dla władz sowieckich więźniem ważnym. 
Wśród internowanych bądź aresztowanych przed-
stawicieli najwyższego szczebla polskiej administra-
cji, nie było zbyt wiele osób tak blisko związanych 
z obozem rządowym, a Loret do tego, jako niewoj-
skowy, nie stanowił zagrożenia dla wprowadzonego 
siłą nowego stanu rzeczy. Przypuszczalnie uważa-
no, że warto zatrzymać takiego więźnia. Mógł być 
on kartą przetargową w przypadku wymiany np. za 
zdemaskowanego ważnego szpiega czy skompro-
mitowanego dyplomatę na placówce zagranicznej. 
Ponadto, mógł być też wykorzystany jako pośred-
nik w razie podejmowania nieoficjalnych rozmów 
z przedstawicielami polskiej emigracji na Zachodzie. 

Sytuacja zmieniła się z chwilą wybuchu wojny nie-
miecko-radzieckiej tj. około ośmiu miesięcy po wy-
wiezieniu Konstantego Rdułtowskiego z więzienia 
w Mińsku. Niespodziewane wkroczenie armii nie-
mieckiej na okupowane ziemie wschodnie na całej 
długości linii demarkacyjnej i jej szybkie posuwanie 
się w głąb Związku Radzieckiego stworzyło zagro-
żenie między innymi dla sowieckich więzień i służb 
bezpieczeństwa. Z większych więzień, szczególnie 
mińskie znalazło się wkrótce w strefie bezpośred-
niego zagrożenia ze względu na przygraniczne po-
łożenie. Wobec zbliżania się wojsk nieprzyjaciela nie 
było czasu ani możliwości ewakuowania więźniów 
w głąb ZSRR. Zapadła więc decyzja o ich likwidacji.   

O jednym z więźniów, który ocalał z tej masakry 
i zdołał uciec pisze w swych wspomnieniach Witold 

Bujak (leśniczy Leśnictwa Słoboda w Nadleśnictwie 
Biały Brzeg, sąsiadującym z Nadleśnictwem Nali-
boki). Ocalałym z masakry był Bolesław Trypućko, 
sekretarz Nadleśnictwa Biały Brzeg, który w lutym 
1940 roku został osadzony w więzieniu w Mińsku.

„W 1950 roku” – pisze Bujak – „przypadkowo spot-
kałem pana Trypućkę na naradzie nadleśniczych 
w Radomiu. Opowiadał mi, że już w trzecim dniu 
wojny niemiecko-bolszewickiej wszyscy więźniowie 
w więzieniach w Mińsku zostali rozstrzelani przez 
NKWD. On upadł razem z innymi”. Potem udało 
mu się uciec,  a zaraz później schwytali go Niemcy 
i aresztowali jako komunistę. Siedział w więzieniu 
niemieckim w Wilnie. Uciekł i z tego więzienia i zna-
lazł się potem na terenie Kielecczyzny.

Nie wszyscy więźniowie w mińskim więzieniu zostali 
jednak rozstrzelani. Jak można przeczytać w artyku-
le „Marsz śmierci” na łamach wydawnictwa „Karta”, 
w czasie likwidowania więzienia mińskiego, część 
więźniów, zapewne młodych, wyłączono i uformowa-
no z nich kolumny, które pod eskortą zbrojną popro-
wadzono pieszo do wyznaczonych punktów etapo-
wych. Te marsze w czasie upalnej pogody, przy braku 
wyżywienia, a zwłaszcza wody do picia były dla wielu 
tragiczne. Kto padł z wyczerpania, zostawał dobity 
bagnetem lub poraniony na tyle, aby już się nie pod-
nieść. Gdy napotkano po drodze rzekę lub strumień 
i więźniowie rzucali się, by ugasić pragnienie, wów-
czas strażnicy strzelali do nich z ostrej amunicji.

Adam Loret  ze względu na wiek (prawie 57 lat), a co 
za tym idzie również słabszą kondycję fizyczną, nie 
nadawał się do tego rodzaju ewakuacji. Można więc 
twierdzić, że stał się ofiarą zbiorowej zagłady więź-
niów w Mińsku. Przyjmując taką wersję finału jego 
życia oraz w świetle cytowanej tu relacji Trypućki 
– mogło to nastąpić 25 lub 26 czerwca 1941 roku. 
Oczywiście, nie da się tego udowodnić. Więzienne 
akta, które dostarczyłyby najwięcej danych, zostały 
zniszczone przez administrację i służby więzienne 
na wieść o wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 
m.in. po to, aby zatrzeć dowody dotychczasowej 
zbrodniczej działalności.

Ewa Kwiecień

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
2. Znak firmowy 
 zawierający nazwę 
 prawną organizacji  
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Kiedy wstąpiłem do nowicjatu Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), swoiste 
wejście w charyzmat i duchowość pallotyńską 

dokonywało się przez codzienne odmawianie modlitw 
„pallotyńskich”, a właściwie trzy razy dziennie – rano, 
w południe i wieczorem. Ta praktyka trwała potem 
w seminarium duchownym i nadal jest praktykowana 
we wszystkich wspólnotach Stowarzyszenia. Jedną 
z modlitw, której bardzo szybko nauczyłem się na pa-
mięć, choć była to modlitwa dialogowana, była „Modli-
twa Apostolska”. Jak refren powtarzamy w niej zachę-
tę Jezusa daną swoim uczniom, aby prosili Pana żniwa, 
by wyprawił robotników na żniwo swoje (Łk 10, 1–2; 
Mt 9, 37–38). Jest to tekst na tyle ważny dla duchowo-
ści świętego Wincentego Pallottiego, że wzięto go jako 
tekst liturgiczny we wspomnienie świętego (Łk 10, 1–9). 
W życiu Kościoła wspomniane wersety ewangeliczne 
kojarzą się przede wszystkim z modlitwą o powoła-
nia do życia kapłańskiego i zakonnego. A o co pragnął 
modlić się tymi słowami ksiądz Wincenty?

Po raz pierwszy ów tekst biblijny pojawia się w dzie-
łach św. Wincentego Pallottiego w tzw. Apello a chiu-
nque ha zello –  Wezwaniu do każdego, kogo ożywia 
gorliwość z roku 1835 (OOCC IV, 119–141; WP I, 46–53). 
Wezwanie zostało skierowane przez ks. Wincentego 
po tym, jak 9 stycznia tegoż roku otrzymał natchnie-
nie do założenia dzieła Apostolstwa Katolickiego. 
W kwietniu zwrócił się on do wikariusza Rzymu kard. 
Karola Odeschalchiego, a w maju do wicegerenta Rzy-
mu abp. Antoniego Piattiego, przedstawiając im ideę 
Apostolstwa Katolickiego i prosząc o Boże błogosła-
wieństwo. Wezwanie rozpoczynało się słowami: „Do 
każdego, kogo ożywia gorliwość o chwałę Boga oraz 
miłość i zrozumienie potrzeby zbawienia duszy bliź-

niego”. Każdy ożywiony taką gorliwością był wzywany 
przez ks. Wincentego, by przyłączył się do dzieła Zjed-
noczenia Apostolstwa Katolickiego.

Tekst Wezwania rozpoczyna się od opisu sytuacji 
współczesnego Kościoła i świata. Ks. Wincenty pisze, 
iż patrząc na współczesny świat, można zauważyć, „że 
srebrzące się od kłosów pola niecierpliwie oczekują 
i wzywają ręki”. Za Janem Ewangelistą powtarza: „Pod-
nieście oczy i popatrzcie na pola jak bieleje na żniwo” 
(J 4, 35). Następnie mówiąc o brakach powołań ka-

INSTYTUT PALLOTTIEGO

WEZWANI  
DO APOSTOLSTWA (1)

ks. Witalij Gorbatych SAC
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płańskich i trudnościach, z którymi borykają się zgro-
madzenia zakonne, w wyniku rozporządzeń Napole-
ona Bonaparte, pokazuje dwa środki zaradcze, który-
mi są żarliwa modlitwa i dobrowolne ofiary. Wszyscy 
są wezwani przez samego Jezusa do modlitwy: „Pro-
ście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo 
swoje” (Wincenty pisze ten tekst po łacinie, powołu-
jąc się na Mt 9, 38).

Ksiądz Wincenty Pallotti, chociaż we wspomnia-
nej modlitwie wyraźnie zachęcał do modlitwy o po-
wołanie kapłańskie i zakonne, równocześnie zauwa-
żył bardzo istotną sprawę – że każdy ochrzczony nie 
tylko może, ale jest zobowiązany przyczyniać się do 
ożywienia wiary. Stąd mówiąc następnie o Zjedno-
czeniu Apostolstwa Katolickiego, pisał: „Jest ono tak 
pomyślane, że wszyscy katolicy, duchowni i świec-
cy, mężczyźni i kobiety, wykształceni i niewykształ-
ceni, biedni i bogaci, szlachta i lud, bez względu na 
społeczną warstwę, zawód i stan majątkowy mogą 
do niego należeć”. A następnie dodawał: „Ci, którzy 
nie mogą osobiście i bezpośrednio wykonywać pra-
cy duszpasterskiej, mogą nieść mu pomoc osobistą 
pracą w zakresie swego rzemiosła, zawodu, urzędu, 
a także za pośrednictwem wpływów wynikających 
ze stosunków osobistych oraz dobrowolnymi ofiara-
mi” (WP I, 47). Ponadto Wincenty nie wyklucza budze-
nia wiary we wspomnianym dziele przez tych, któ-
rzy nie należą do Zjednoczenia Apostolstwa Katolic-
kiego, gdyż mogą oni współdziałać przy pomocy naj-
skuteczniejszego środka, jakim jest modlitwa. W sa-
mym Wezwaniu do dobrych katolików Wincenty roz-
szerza cele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, 
by nie tylko rozbudzać wiarę i pobożność chrześci-
jańską, lecz przez to także gromadzić środki apostol-
skie. W wezwaniu tym mimo że mówi o miłości, nie 
uwydatnia dzieł miłosierdzia. 

Nawoływanie do modlitwy i działania apostolskiego 
pojawia się również w Statutach Zjednoczenia sporzą-
dzonych przez Pallottiego na przełomie lat 1835–1836 
(OOCC IV 142–166; WP I, 87–96). Statuty już na sa-
mym początku określają cele działań apostolskich 
Zjednoczenia. Wincenty Pallotti pisze następująco: 
„Celem Zjednoczenia, i to wyłącznym, jest uświęcenie 
tych, którzy do niego należą, oraz rozszerzenie kato-
lickiej wiary na całym świecie” (WP I, 88). Ale co wte-
dy ze znanym mottem pallotyńskim „Ożywiać wiarę 
i rozpalać miłość”? Czy jedynym celem jest pobożność 
osobista i ożywianie wiary? Dla Pallottiego wspomnia-
ne cele, jak i samo Zjednoczenie, mają charakter daru, 
który ma ogarnąć cały świat, lecz to miłość jest siłą na-
pędową rozbudzenia wiary, stąd w następnym punk-
cie pisze: „W związku z tym podejmuje się ono [Zjed-
noczenie – przyp. W.G.] wykonywania wszystkich dzieł 

związanych z kapłańską posługą oraz spełnia liczne 
obowiązki chrześcijańskiej miłości, zdolne rozbudzić 
w krajach katolickich ducha wiary, gorliwości i chrze-
ścijańskiej cnoty” (WP I, 88). Aż do tego momentu 
Zjednoczenie, tak jak zostało przedstawione władzy 
kościelnej, do której ks. Wincenty zwrócił się o błogo-
sławieństwo, było postrzegane jako instytucja przede 
wszystkim o charakterze misyjnym. Dzieła miłosier-
dzia były widziane przez pryzmat dóbr bardziej ducho-
wych niż doczesnych, dlatego w Wezwaniu dzieła mi-
łosierdzia równały się z byciem ożywionym gorliwo-
ścią o chwałę Bożą i miłością bliźniego, która wyraża 
się w doprowadzeniu go do zbawienia (por. F. Todisco, 
Profeta della spiritualità di comunione, s. 301–302). 

W wezwaniu do apostolstwa, które zawiera w so-
bie troskliwą miłość chrześcijańską, w początkowej 
fazie powstania Zjednoczenia, jak i w Statutach wy-
daje się dominować przede wszystkim troska o zba-
wienie człowieka. Niemniej ks. Wincenty mówi rów-
nież o dziełach miłosierdzia w końcowych paragrafach 
Wezwania, gdzie pisze o propagowaniu wiary i miło-
ści (fede e carità), przy czym początkowo napisał wia-
ry i prawdy (fede e verità), po czym własnoręcznie prze-
kreślił verità i napisał carità (OOCC IV, 140). Następnie 
dodaje, że każdy wezwany do apostolstwa powinien 
pamiętać o „rozlicznych obowiązkach miłości chrze-
ścijańskiej”, o których ks. Wincenty mówi w Statu-
tach. Wspomniane obowiązki miłości chrześcijańskiej 
są działaniami apostolskimi, które zawierają w sobie 
nie tylko troskę o zbawienie wieczne bliźniego, lecz 
są również miłosiernym pochyleniem się nad człowie-
kiem w jego biedzie. Pallotti często mówiąc o specy-
fice apostolstwa ludzi świeckich, podkreślał ich za-
angażowanie w dzieła miłosierdzia. Myślę, że miłość 
chrześcijańska jako cel apostolski Zjednoczenia była 
na tyle ważna dla Wincentego Pallottiego, że zaowo-
cowała później w postawie całego Zjednoczenia pod-
czas epidemii cholery w latach 1835–1838 oraz licz-
nych innych dziełach niosących doczesną pomoc lu-
dziom jako konkretna odpowiedź na powstające po-
trzeby „tu i teraz”. Dlatego nieprzypadkowo wśród tek-
stów liturgicznych na uroczystość św. Wincentego Pal-
lottiego drugie czytanie jest urywkiem listu św. Pawła 
Apostoła do Koryntian (13, 1–8.13), nazwanym potocz-
nie hymnem o miłości.  foto: © SVP

ks. dr Witalij Gorbatych SAC, od 1 czerwca 2019 roku dy-
rektor Instytutu Pallottiego. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 2000 roku w Żytomierzu (Ukraina). Po studiach spe-
cjalistycznych z Prawa Kanonicznego na Papieskim Uni-
wersytecie Gregoriańskim w Rzymie pracował w Odessie. 
Przez sześć lat pełnił funkcję prokuratora generalnego 
w Zarządzie Generalnym w Rzymie. Pochodzi z Kamien-
nego Brodu (Ukraina)
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W roku 1594 kanclerz i hetman Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego Leon Sapieha (w prawo-
sławnej literaturze nazywany także Lwem Sa-

piehą) przekazał siostrom bernardynkom swój pałac 
znajdujący się nieopodal kościoła bernardynów. Poza 
tym ufundował kościół pw. św. Michała Archanioła. 

W jego historii odbijają się echem dzieje grodu Gie-
dymina. Łącząca w sobie cechy gotyku i renesansu 
świątynia uległa spaleniu podczas najazdu Kozaków 
w 1655 roku. Odrestaurowano ją już w 1662 roku, na-
dając barokowego charakteru. W 1864 roku władze 
rosyjskie dokonały kasacji klasztoru bernardynek, 
a w 1885 zamknęły kościół, który udało się w 1905 
roku odzyskać rodzinie Sapiehów. W latach 1906–1912 
został odrestaurowany pod kierunkiem architekta 
Zygmunta Hendla z Krakowa, kierownika prac na Wa-
welu. W 1919 roku do przylegającego klasztoru powró-
ciły siostry bernardynki. Z nakazu władz sowieckich 
kościół św. Michała został zamknięty i przeznaczony 
na muzeum architektury. Po odzyskaniu przez Litwę 
niepodległości został zwrócony Kościołowi. Obecnie 
znajduje się w nim Muzeum Dziedzictwa Kościelnego. 

Bł. ks. Michał Sopoćko
8 czerwca 1934 roku arcybiskup Romuald Jałbrzy-

kowski mianował ks. Michała Sopoćkę rektorem przy-
legającego do klasztoru bernardynek kościoła św. Mi-
chała. Decyzję swojego przełożonego przyjął z pew-
nymi oporami, co związane było z łączeniem dwóch 
funkcji – kapelana i spowiednika sióstr zakonnych. 
Dlatego w położonym na tyłach klasztoru budyn-
ku przy ul. św. Anny 11/13 (dzisiaj – Maironio g. 9) za-
mieszkał dopiero 1 listopada 1934 roku. W czasie swo-
jej posługi podjął się zadania wyremontowania i od-
nowienia klasztoru. Poza tym zajął się także odno-
wieniem cudownego obrazu Matki Bożej. Doświad-

czył przy tym wielu trudności, co szczegółowo opisał 
w swoim Dzienniku: „Widząc ruinę starożytnych histo-
rycznych murów i niezaradność sióstr, przystąpiłem 
do remontu, nie czekając na formalne zatwierdzenie 
umowy, ufając, że siostry nie oszukują. Tymczasem po 
skończonym remoncie siostry rachunków nie przyję-
ły, umowy ze mną nie podpisały i powiedziały, że tylko 
dziękują za dokonane roboty. Zwróciłem się wówczas 
do komisji administracyjnej, która mi odpowiedziała, 
że wobec braku formalnej umowy zatwierdzonej przez 
ordynariusza nie może uznać za dług wyłożonej prze-
ze mnie sumy na remont. […] Wszystko to odbiło się 
na mojej opinii i powstrzymało Wydział [Teologii Uni-
wersytetu Stefana Batorego – przyp. M.M.] od powo-
łania mnie na profesora, a komisję administracyjną od 
wydania jakiejś decyzji w sprawie długu sióstr bernar-
dynek u mnie. Odtąd siostry bernardynki cofnęły mi 
wszelkie zobowiązania za obsługę kościoła i za od-
setki od wydanych pieniędzy. Przestały mnie obsługi-
wać, dawać światło, opał i utrzymanie, co otrzymywa-
łem przez cały rok pierwszy. Wreszcie przy wizytacji 
prosiły biskupa o zabranie mnie z kościoła św. Micha-
ła. […] Takie i tym podobne przykrości doświadczałem 
prawie ustawicznie zarówno od strony klasztoru, jak 
i ze strony wszystkich jego zwolenników, którzy w taki 
sposób usiłowali mi dokuczyć, bym się sam wycofał 
z Wydziału i z rektoratu. Postanowiłem trwać w cierpli-
wości i wytrwałości. Prawie wszyscy przyjaciele »prze-
ciwko mnie stanęli«, nie poznawali na ulicy, a gdy się 
kłaniałem, odwracali się w stronę przeciwną. Ci zaś, 
którzy mnie sprzyjali w skrytości, wobec innych sta-

NA SZLAKU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Kościół ŚW. MICHAŁA 
w Wilnie

ks. Mariusz Marszałek SAC

Kościół św. Michała
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rali się okazać pogardę albo przynajmniej obojętność. 
Wystarczyło zabrać głos w jakiejś sprawie lub stanąć 
na sesji w czyjejś obronie, by spowodować zwalczenie, 
jeżeli nie całkowite tej sprawy pogrzebanie. Starałem 
się tym nie przejmować, powtarzając słowa Psalmisty: 
»Bóg nasz ucieczką i mocą, pomocnikiem w uciskach, 
które znalazły nas bardzo« [Ps 46 (45) 2]” (bł. ks. Mi-
chał Sopoćko, Dziennik, z. 2, s. 39–40).

Dom przy ul. św. Anny
W mieszkaniu przy ul. św. Anny mieszkał ks. So-

poćko jeszcze po zwolnieniu z funkcji kapelana sióstr 
bernardynek pod koniec 1938 roku. W czasie II woj-
ny światowej prowadził potajemne spotkania dla grup 
inteligencji katolickiej i Solidacji Mariańskiej. 3 mar-
ca 1942 roku do jego mieszkania wkroczyli Niemcy. 
Ostrzeżony przed zastawioną na niego pułapką, po 
odprawieniu porannej Mszy św. nie wrócił do domu, 
ale dzięki pomocy sióstr urszulanek udał się do Czar-
nego Boru, gdzie ukrywał się do zakończenia działań 
wojennych. Zaufane osoby zaopiekowały się pozosta-
wionym przez niego w pomieszczeniach księgozbio-
rem. Po powrocie z ukrycia nie udało mu się jednak 
odzyskać mieszkania, które zostało zasiedlone przez 
inne osoby.

Obraz Jezusa Miłosiernego w kościele św. Michała
Na okres pobytu ks. Sopoćki w kościele św. Micha-

ła i jego posługi u sióstr bernardynek przypada także 
czas realizacji życzeń Pana Jezusa przedstawionych 
w wizjach. Otóż po namalowaniu obrazu Jezusa Miło-
siernego w 1934 roku, ze względu na brak pozwolenia 
władz kościelnych, został on umiejscowiony w kory-
tarzu klasztoru sióstr bernardynek, z czego Pan Jezus 
był wyraźnie niezadowolony: „Powiedz spowiedniko-
wi, aby obraz ten był w kościele wystawiony, a nie za 
klauzurą w klasztorze tym. Przez obraz ten udzielać 
będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp 
wszelka dusza do niego” (Dz. 570). 

Potwierdza to także notatka znaleziona we wspo-
mnieniach ks. Sopoćki: „S. Faustyna powiedziała, że 
Pan Jezus jest z tego ukrycia w korytarzu klasztornym 
niezadowolony i żąda przynajmniej zawieszenia tego 
obrazu w Ostrej Bramie na triduum przed Niedzielą 
Przewodnią, jakie ma być urządzone na zakończenie 
jubileuszu Odkupienia w r. 1935” (bł. ks. Michał Sopoć-
ko, Wspomnienia z przeszłości, V, s. 91).

Ksiądz Michał Sopoćko podjął się licznych starań 
mających na celu publiczne uczczenie wizerunku Mi-
łosiernego Zbawiciela. I tak w 1935 roku obraz, dzięki 
jego zabiegom, zawieszono jako dekorację w koście-
le św. Franciszka, gdzie znajdował się ołtarz procesji 
Bożego Ciała. W roku 1936 na Niedzielę Przewodnią, 
przypadającą wówczas na 19 kwietnia, umieścił obraz 
w kościele św. Michała. Ze względu na brak oficjalne-
go pozwolenia władz kościelnych nie mógł on tam po-
zostać na stałe. Po zaaprobowaniu wizerunku przez 
specjalnie powołaną komisję arcybiskup Romuald 
Jałbrzykowski zezwolił na jego publiczne wystawie-
nie w kościele św. Michała. 4 kwietnia 1937 roku ks. 
Sopoćko dokonał poświęcenia obrazu i umieścił go 
po prawej stronie prezbiterium. Od tego czasu rozpo-
czął wiele inicjatyw mających na celu szerzenie kultu 
Bożego Miłosierdzia, co szczegółowo opisał w swoim 
Dzienniku: „Tymczasem zacząłem poważniej zastana-
wiać się nad przeżyciami s. Faustyny i projektowanym 
świętem. Po znalezieniu pewnych dokumentów i ar-
gumentów przemawiających za tym świętem wyłusz-
czyłem je w kilku artykułach, umieszczonych w cza-
sopismach teologicznych, a potem wydałem osobną 
rozprawę »Miłosierdzie Boże« (Wilno, 1936), a w roku 
następnym »Idea Miłosierdzia Bożego w Liturgii« (Po-
znań, 1937). […] Z wybuchem drugiej wojny światowej 
zaczęły się spełniać przepowiednie Sługi Bożej [sio-
stry Faustyny – przyp. M.M.], wobec tego nie mogłem 
całej tej sprawy dłużej ukrywać. Zaraz po śmierci s. 
Faustyny zwróciłem się do wszystkich J. E. Biskupów 
z memoriałem w sprawie kultu Miłosierdzia Bożego. 

Klasztor sióstr bernardynek

Dom przy kościele św. Michała,  
w którym mieszkał ks. Michał Sopoćko
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W kwietniu 1939 roku udałem się do Rzymu, gdzie by-
łem przyjęty przez Sekretarza Stanu, który mnie ode-
słał do św. Kongregacji Obrzędów. Tam nie chciano 
ze mną na ten temat rozmawiać bez pozwolenia Or-
dynariusza, który mnie w tej sprawie nie chciał popie-
rać, a tylko zezwolił na kolportaż modlitw o Miłosier-
dziu Bożym wydanych w Krakowie. Przez te modlitwy 
ludność miasta Wilna dowiedziała się o ich autorze 
i pochodzeniu obrazu, który został otoczony wielką 
czcią. Podobizny jego rozchodziły się po całym kra-
ju, zaczęły się ukazywać po kościołach i domach pry-
watnych, zaczęto odprawiać nowenny przed projekto-
wanym świętem, które w wielu miejscach obchodzo-
no odruchowo bardzo uroczyście. Przy obrazach Naj-
miłosierniejszego Zbawiciela zjawiły się liczne wota, 
świadczące o licznych łaskach. W kościele św. Micha-
ła przy oryginalnym obrazie znalazło się w roku 1941 
aż 135 wotów” (bł. ks. Michał Sopoćko, Wspomnienia 
z przeszłości, V, s. 91–92).

Niestety radość nie trwała długo. W 1947 roku ko-
ściół św. Michała został zamknięty. Na szczęcie obraz 
wykupiły od pracujących w nim robotników dwie ko-
biety znające jego pochodzenie i wartość duchową. 
Jedną z nich była Janina Rodzewicz, drugą Bronisława 
Miniotaitė. Tak rozpoczęła się długa wędrówka wize-
runku Najmiłosierniejszego Zbawiciela. Przez wiele lat 

przechowywany był on w domach prywatnych na tere-
nie Wilna. W latach 50. ubiegłego stulecia został pota-
jemnie przewieziony do Nowej Rudy (dzisiejsza Biało-
ruś), gdzie odbierał cześć wiernych w tamtejszym ko-
ściele. Do Wilna powrócił w 1985 roku. Został umiesz-
czony w jednym z bocznych ołtarzy kościoła Ducha 
Świętego. Od 2005 roku znajduje się w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia przy ul. Dominikańskiej. 

Obraz Matki Bożej Świętomichalskiej
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwany również 

obrazem świętomichalskim, to pierwszy koronowa-
ny obraz w Wilnie. Według legendy został on zna-
leziony w puszczy w na wpół zniszczonym budyn-
ku i po przeniesieniu do kościoła bernardynek zasły-
nął cudami. Pozwolenia na koronację obrazu udzielo-
no w 1733 roku w Rzymie. Jednak ze względu na sy-
tuację polityczno-społeczną koronacji dokonano do-
piero 8 września 1750 roku. Po kasacie klasztoru ber-
nardynek w 1888 roku został przeniesiony do kościo-
ła bernardynów, skąd powrócił do kościoła św. Micha-
ła w 1903 roku. W czasie swojej posługi w tej świątyni 
ks. Michał Sopoćko zatroszczył się o odnowienie ob-
razu. Po II wojnie światowej znalazł się w katedrze wi-
leńskiej, gdzie do dzisiaj znajduje się w jednym z ołta-
rzy bocznych. 

Wizerunek Matki Bożej Świętomichalskiej cieszył 
się czcią bł. ks. Michała Sopoćki, o czym świadczą 
zapisane przez niego słowa w Dzienniku: „8 IX 1937; 
Rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w kościele 
św. Michała w Wilnie, przed którym doznałem w la-
tach ostatnich wiele łask”. 

foto: © ks. Mariusz Marszałek SAC

ks. dr Mariusz Arkadiusz Marszałek SAC, biotechnolog, 
teolog, kanonista. W latach 2014–2016 koordynator Roku 
Miłosierdzia w Archidiecezji Wileńskiej. Obecnie duszpa-
sterz w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie 

Wnętrze kościoła św. Michała z czasów okresu 
międzywojennego. Po prawej stronie widoczny obraz 
Jezusa Miłosiernego

Zakończenie prac nad restauracją 
obrazu Matki Bożej. 
W środku ks. Michał Sopoćko
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DOLINA MIŁOSIERDZIA – PARAFIA

Niejednokrotnie do „wyjścia na pustynię” za-
chęcał Pan Jezus swoich uczniów. Radził im, 
żeby odeszli na jakiś czas od swojego zaanga-

żowania, swojego życia i udali się na pustynię. Sam 
Chrystus też wiele razy oddala się w samotność, któ-
rą przeżywa z Ojcem. Pustynia to miejsce, gdzie panu-
je monotonia i gdzie człowiek jest pozbawiony bodź-
ców z zewnątrz. Ma zatem dobre warunki do tego, 
żeby posłuchać, „co gra w jego duszy”. Ojcowie pu-
styni i ich literacka spuścizna to coś, do czego ostatni-
mi laty wraca się z coraz większym zainteresowaniem. 
Jednym z takich bardzo znaczących Ojców był Ewa-
griusz z Pontu. W tym numerze postaram się przedsta-
wić jego postać i zarysy jego duchowych doświadczeń. 

Ewagriusz (ok. 345–399) pochodził z Pontu, czyli 
z północnych terenów dzisiejszej Turcji. Odebrał bar-
dzo staranne wykształcenie. Był uczniem św. Bazy-
lego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu. Najpierw 
służył jako diakon w Konstantynopolu, gdzie cieszył 
się sławą wielkiego mówcy. Sława miała jednak w ży-
ciu Ewagriusza i ciemne strony: zakochał się (z wza-
jemnością) w żonie pewnego bogatego obywatela. 
Kiedy zaplątał się już w tę relację w sposób tak bez-
nadziejny, że nie wiedział skąd szukać ratunku, miał 
niezwykły sen. Otóż śniło mu się, że ocknął się w wię-
zieniu. Przeraził się tym snem i zaczął snuć domy-
sły, że mąż owej damy poznał prawdę i chce go za-
bić. Wtedy w drzwiach stanął jeden z jego przyjaciół 

(choć Ewagriusz wiedział, że to tak naprawdę anioł) 
i zaczął go wypytywać o powód tego upokarzające-
go stanu. Poznawszy przyczynę, anioł ukazał Ewa-
griuszowi Ewangelię i obiecał, że jeśli ten opuści mia-
sto, to wkrótce zostanie uwolniony. Udręczony Ewa-
griusz złożył przysięgę i… się obudził. Siedząc w łóż-
ku rzekł sam do siebie: „Choć we śnie, to jednak zło-
żyłem przysięgę”. Szybko po tym wydarzeniu wsiadł 
na statek i udał się do Jerozolimy. Tam zaopiekowa-
ła się nim pewna niezwykle bogata dama, imieniem 
Melania, która ufundowała klasztor na Górze Oliwnej. 
Jednak wkrótce nasz diakon wrócił do dawnych przy-
war (ponoć miłował modne stroje, ciekawe fryzury i to-
warzystwo pięknych kobiet). Tym razem ratunek nie 
przyszedł we śnie, ale powaliła go tajemnicza choro-
ba, której nie potrafili uleczyć najlepsi medycy. 

Tak opisuje te wydarzenia jego uczeń, Palladiusz: 
„Choroba ta sprawiała w nim tajemne cierpienia, tak 
że lekarze byli bezradni wobec tych nieszczęść i nie 
mogli go uleczyć. Święta Melania rzekła do niego: 
»Mój synu, Ewagriuszu, ta przewlekła choroba nie po-
doba mi się. Nie ukrywaj przede mną swoich myśli. 
Być może mogłabym ciebie uleczyć. Wyjaw odważ-
nie swoje myśli, gdyż widzę, że ta choroba nie przy-
szła na ciebie bez Bożego przyzwolenia«. Wtedy od-
słonił przed nią wszystkie swoje myśli”. Za radą Me-
lanii resztę swoich dni spędził na pustyni egipskiej 
w dwóch mniszych osadach. Zmarł w uroczystość Epi-
fanii 399 roku. 

Na czym polega metoda Ewagriusza zwana anty-
retyczną? W czasie pobytu na pustyni walki ducho-
we toczone przez Ewagriusza nie tylko nie ustały, ale 
wręcz przeciwnie – nasiliły się. Wspomniany Palla-
diusz pisze: „Pewnego razu demony tak bardzo do-
świadczały go pokusą nieczystości, że – jak nam póź-
niej powiedział – przyszła mu do serca myśl: »Bóg 
mnie opuścił«, i całą noc spędził na modlitwie, stojąc 
w cysternie z wodą, nagi, w środku zimy, aż jego cia-
ło stało się twarde jak kamień. Innym razem gnębił go 

OSIEM 
ZŁYCH MYŚLI 

WEDŁUG EWAGRIUSZA Z PONTU

ks. Michał Wójciak SAC
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duch bluźnierstwa i spędził czterdzieści dni bez wcho-
dzenia pod dach celi, aż całe ciało pokryło się robac-
twem niczym nierozumne zwierzę”.

Ewagriusz doszedł do wniosku, że w przypadku 
mnichów główna walka toczy się w myślach czło-
wieka, w sferze mniej lub bardziej niezaspokojonych 
pragnień czy ambicji. Problem nie leży zatem w sa-
mych grzechach, ale w pierwszym rzędzie w walce 
o wyeliminowanie demonicznych podszeptów, my-
śli, które prowadzą do niegodziwych czynów. Po-
kusa, zła myśl musi być zatem wpierw rozpozna-
na. Ewagriusz mówi, że tych schematów myślenia 
jest osiem: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, 
smutek, acedia, próżna chwała i pycha. Każdy z nich 
jest śmiertelnie niebezpieczny i może doprowadzić 
do zguby. Chcąc przemienić swoje myślenie, a więc 
nawrócić się, gdyż biblijnie rzecz ujmując nawrócenie 
ni mniej, ni więcej jest przemianą myślenia, należy 
mieć oparcie w czymś, co może przełamać złe sche-
maty myślenia i działania. W tej właśnie chwili wkra-
cza Słowo Boże ze swoją mocą, ukazując świat taki, 
jakim jest w istocie. 

Ewagriusz wyjaśnia: „Wypada nam, gdy szykujemy 
taką kampanię (czyli walkę z demonami), przywdziać 
zbroję duchową i pokazać obcym (czyli demonom 
albo poganom), że do ostatniej kropli krwi walczymy 
z grzechem, niszcząc złe pokusy i wszelką pychę po-
wstającą przeciw poznaniu Boga”. 

Walka z demonami poprzez cytaty biblijne jest na-
śladowaniem Chrystusa. To jest praktyczne zastoso-

wanie tej metody: przeciw złym myślom/pokusom 
użyć Świętych Słów Pisma. Ewagriusz mówi o ośmiu 
złych myślach, czyli – innymi słowy – o ośmiu złych 
sposobach życia; mówi o tym, że nasze problemy, nie-
jednokrotnie poważne, można rozwiązać na osiem 
złych sposobów. Grzech w pewnym sensie jest owo-
cem, który wyrasta z myśli, a myśl z kolei jest jak ko-
rzeń. Ewagriusza interesują nie tyle jednostkowe 
uczynki, grzechy, które wydarzają się w naszym życiu, 
ale zajmuje go zniszczenie korzenia, z którego grzech 
wyrasta. Osią nauki Ewagriusza nie jest walka z poje-
dynczymi złymi uczynkami, lecz refleksja nad tym, co 
jest ich przyczyną. Grzeszymy dlatego, że mamy złe 
podejście do życia, źle patrzymy na stworzony świat, 
mamy zły klucz, zły model przezwyciężania naszych 
trudności. U Ewagriusza bardzo istotna jest kolejność 
i połączenie pomiędzy poszczególnymi myślami. I tak 
obżarstwo, nieczystość i chciwość są pewną całością, 
gniew, smutek i acedia są pewną całością oraz naj-
groźniejsze – próżna chwała i pycha – są pewną ca-
łością. 

O tym, dlaczego akurat tak to Ewagriusz poukładał 
i dlaczego to jest takie groźne dla duszy człowieka, 
dowiemy się w kolejnych numerach „Apostoła”. 
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Nawrócenie (…) jest przemianą myślenia…
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DOŚWIADCZANIE 
DARU UMIEJĘTNOŚCI

Dar umiejętności, zwany też darem wiedzy ser-
ca, dany nam jest przede wszystkim po to, 
by umieć skupiać baczną uwagę na najwyż-

szym dobru, jakim jest Bóg, którego ślady dostrzega-
my w stworzeniu. Prosząc o ten dar Ducha Świętego, 
pragniemy więc, abyśmy patrząc na świat, dostrzega-
li w nim dzieło Boskiej dobroci i mądrości, a przy tym 
pamiętali, że rzeczy stworzone nie mogą zaspokoić 
wszystkich naszych pragnień. Dar umiejętności prowa-
dzi do odkrycia nieskończonej miłości Boga do czło-
wieka (Oz 2, 22; 4, 1–6, 6) oraz zobowiązuje do uległo-
ści i całkowitego oddania się Bogu. 

Święta Teresa z Ávili uczy, że wraz z darem umiejęt-
ności Pan Bóg składa w najgłębszej tajni duszy to, co 
chce dać jej poznać. Rzecz ma się podobnie jak z czło-
wiekiem, który nie nauczywszy się czytać, bez zada-
nia sobie najmniejszego trudu, by się nauczyć czego-
kolwiek, znalazłby się nagle w posiadaniu wiadomo-
ści, nie wiedząc skąd i w jaki sposób tę wiedzę nabył, 
ponieważ nie zna nawet alfabetu. W jednej chwili du-
sza stała się uczona. Tajemnica Trójcy Przenajświęt-
szej i inne tajemnice wiary stały się dla niej tak jasne, 
że nie ma teologa, z którym nie byłaby gotowa wejść 
w dysputę, by bronić tak wielkich prawd. Ona sama 
dziwi się temu bardzo (Życie św. Teresy z Avila, rozdz. 
27). Świadczy to, że – jak uczy papież Franciszek – 
„wiedza pochodząca od Ducha Świętego nie ograni-
cza się do ludzkiego poznania: jest specjalnym darem 
prowadzącym nas do zrozumienia, poprzez rzeczywi-
stość stworzoną, wielkości i miłości Boga i Jego głę-
bokiego związku z wszelkim stworzeniem, w którym 
każda rzecz mówi nam o Bogu i Jego miłości”.

Wszystko to – uczy dalej papież – „wzbudza w nas 
wielkie zdumienie i głębokie poczucie wdzięczności! 
Jest to uczucie, którego także doświadczamy, gdy po-
dziwiamy jakieś arcydzieło sztuki lub jakieś cuda, któ-
re były owocem geniuszu i kreatywności człowieka. W 
obliczu tego wszystkiego Duch Święty prowadzi nas 
do chwalenia Pana z głębi naszego serca i rozpozna-
nia w tym wszystkim co mamy i czym jesteśmy, bez-
cennego daru Boga i znaku Jego nieskończonej miło-
ści względem nas”.

Korzystając z daru umiejętności, dzięki któremu 
mamy udział w mądrości samego Boga, jesteśmy 
w stanie wydawać słuszne sądy w sprawach wiary i tę 
wiarę każdego dnia doskonalić przez miłość miłosier-
ną, która wraz z pokorą otwiera nam dostęp do praw-
dziwego i serdecznego poznania tego, co najważniej-
sze w życiu doczesnym i w wieczności. Mając to na 
uwadze, dar umiejętności możemy określić jako przy-
miot nadziei, ściśle związanej z wiarą i naszym uświę-
ceniem. Warto tu zwrócić uwagę na modlitwę mszalną 
przeznaczoną na święto Wniebowstąpienia Pańskie-
go. Prosimy w niej z Kościołem o to, aby nasze myśli 
dążyły tam, gdzie już jest nasza „substancja” – u Ojca 
Jezusa Chrystusa, u naszego Boga. Chodzi więc o to, 
abyśmy dzięki darowi umiejętności nasze życie osa-
dzili przy naszym skarbie, abyśmy nie żyli poza istotą 
nas samych, aby nasze życie nie pogrążało się w ni-
cości, przypadkowości, wyobcowaniu, w tym, co przy-
godne, pozostając poza swoją istotą. Życie takie – jak 
pisał kard. Joseph Ratzinger (Benedykt XVI) – staje się 
u kresu „bezwartościowe”, a tym samym beznadziej-
ne. Ponieważ nasza posiadłość jest już w raju, dlate-
go istnieje nadzieja, która nas podtrzymuje. Żyć na-
dzieją oznacza więc: wżywać się w to, co nam właści-
we, żyć z Ciała i Krwi Chrystusa. I jest właśnie cierpli-
wością trwania, podobnie jak życie tym, co przypad-
kowe jest cofaniem się przed tym, co właściwe, zabie-
raniem sobie życia!

Wspaniały przykład wykorzystania daru umiejętno-
ści daje nam postawa św. Franciszka z Asyżu, które-
mu Głos Pana mówił: „żyj odtąd w pogodzie ducha, jak 
gdybyś był w moim Królestwie”. W ostatnich latach ży-
cia Franciszek był człowiekiem, który utracił wszystko: 
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zdrowie, majętność, a nawet swoje własne dzieło. Jed-
nak dzięki darowi umiejętności, a raczej wiedzy ser-
ca, od niego właśnie pochodzą wspaniałe słowa rado-
ści, do których odwołują się kolejni papieże. Gdy znik-
nęły wszelkie nadzieje, przekreślone zostały wszyst-
kie rozczarowania, wtedy dopiero zajaśniała Biedaczy-
nie z Asyżu nadzieja fundamentalna w jej niepoko-
nalnej wielkości. Świadczy to dobitnie, iż św. Franci-
szek stał się wielkim świadkiem tego, że człowiek ma 
mimo wszystko nadzieję, jest bytem przepełnionym 
nadzieją zbawczą.

Jakże często w codziennej nerwowości życie na-
sze staje się szare i zużywa się w ponurości, stając 
się podstępną formą zwątpienia. Umocnieni darem 
umiejętności możemy jednak właśnie wtedy nie tylko 
zachować, lecz także pogłębić swoją ufność, postępu-
jąc za drogowskazami nadziei, wskazanymi we Fran-
ciszkowej Pieśni słonecznej:

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego 
Imienia
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświe-
casz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy,
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr 
i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, 
i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, 
i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą 
matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,

wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawa-
mi.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych,
którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabo-
ści i prześladowania.
Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju,
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńcze-
ni.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę 
śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertel-
nych;
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej 
najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

Niech ten Franciszkowy hymn uwielbienia umoc-
ni nas w przekonaniu, że całe stworzenie czeka na 
człowieka przemienionego, a więc na każdego, któ-
ry – owocnie korzystając z daru umiejętności – stał się 
synem Bożym. Żywimy przekonanie, że każdy z nas 
będzie człowiekiem zdolnym przywrócić stworzeniu 
jego wolność, jego godność, jego piękno. Tylko dzię-
ki takiemu człowiekowi, promieniującemu darami Du-
cha Świętego, całe stworzenie stanie się ostatecznie 
boskie i wszyscy ludzie ujrzą „nowe niebo i nową zie-
mię” (Ap 21, 1).
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„Wiedza pochodząca od Ducha Świętego  
nie ogranicza się do ludzkiego poznania…”
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DAREM 
DUCHA ŚWIĘTEGO 

JEST 
UMIEJĘTNOŚĆ

Dar umiejętności pozwala człowiekowi rozpoznawać 
wolę Boga wobec swego życia i tak to życie kształ-
tować, aby stawało się ono odpowiedzią na zbawcze 

zamysły Stwórcy. Dobrze wyraża to Ewangelia według św. 
Łukasza w kantyku Zachariasza: „Jego ludowi dasz poznać 
zbawienie… dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez 
nią nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć 
tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki 
zwrócić na drogę pokoju” (Łk 1, 77a–79). 

Dar ten pozwala nam rozróżniać to, czego Bóg chce, od 
tego, czego Bóg nie chce w naszym życiu. Dar ten umożliwia 
formułowanie sądów w świetle Bożej prawdy i jasne rozróż-
nienie pomiędzy poruszeniami łaski a ludzką skłonnością 
do zła. Udoskonala on cnotę wiary, umożliwiając człowie-
kowi postrzeganie całej rzeczywistości w relacji do swego 
Stwórcy i Zbawcy. Dzięki temu darowi Duch Święty umożli-
wia nam patrzenie na ludzkie myśli, słowa i czyny w świetle 
wiary. Dar umiejętności pozwala na poznanie rzeczy stwo-
rzonych, które prowadzi do ich Źródła. W ten sposób rze-
czy stworzone nie stają się bożkami lub przeszkodami na 
drodze do zjednoczenia z Bogiem, lecz narzędziami pro-
wadzącymi nas do głębokiej wspólnoty z Wszechmocnym. 
Dobrze wyraża to Psalmista: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, 
dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza” (Ps 19, 2); „Chwalcie 
Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach!… Chwalcie Go, 
słońce i księżycu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące. 
Chwalcie Go, nieba najwyższe i wody, co są ponad niebem, 
niech imię Pana wychwalają, On bowiem nakazał i zostały 
stworzone” (Ps 148, 1.3–5). 

Dar umiejętności pozwala człowiekowi na wnikanie w du-
chową wiedzę o Bogu, który kocha człowieka miłością bez-
interesowną i nigdy go nie opuszcza. Tylko Bóg jako kocha-
jący Zbawca oczekuje naszej najgłębszej odpowiedzi miło-
ści. Dzięki darowi umiejętności możemy stawiać Boga na 
pierwszym miejscu w naszej hierarchii wartości. To Wszech-
mocny obdarowuje nas pokojem i wiecznością. Dobrze wy-
raża to wyznanie Piotra w imieniu Dwunastu: „Panie, do ko-
góż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy 
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym” (J 6, 68–69). 
W darze umiejętności Duch Święty oświeca nas wewnętrz-
nym światłem, dzięki któremu możemy rozróżniać kłamstwo 
od prawdy oraz zło od dobra: „Każde dobro, jakie otrzymuje-
my, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, 
u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17). 

Dar umiejętności pozwala człowiekowi dostrzegać stan 
swojej duszy oraz odcinać się od rzeczy materialnych, jeśli 
są one przeszkodą w realizacji woli Bożej: „Człowiek zmy-
słowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. 
Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo tyl-
ko Duchem można to zrozumieć” (1 Kor 2, 14). Aktywizm, za-
angażowanie w praktyki religijne i zewnętrzna pobożność, 
choć na zewnątrz wydają się bardzo efektowne, to jednak 
bez ich praktycznego zastosowania w życiu nie stanowią 
kryterium autentycznej i głębokiej wspólnoty z Jezusem. Dar 
umiejętności umożliwia nam aktualizację naszej wiary do 
codziennego życia. Ojciec Święty Benedykt XVI w encykli-
ce Deus caritas est wskazuje na trzy istotne elementy, któ-
re decydują o naturze Kościoła. Należą do nich: a) głoszenie 
słowa Bożego (kerygma-martyria); b) sprawowanie sakra-
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mentów (leitourgia); c) pełnienie posługi miłości (diakonia). 
Głębokie i szczere przyjęcie daru umiejętności pozwala wni-
kać w naturę Kościoła i realizować jego najważniejsze zada-
nia w swoim życiu. Otwarcie na dar umiejętności przynosi 
konkretne owoce duchowe w życiu ludzi wierzących. Pierw-
szym z nich jest consolatio (pocieszenie, doświadczenie głę-

bokiej wewnętrznej radości). Prowadzi on do wewnętrznego 
pokoju, wyciszenia serca, panowania nad sobą i do pogody 
ducha w codziennym życiu. Drugim owocem jest discretio, 
czyli zdolność rozróżniania pomiędzy dobrem i złem. Dzię-
ki temu człowiek może w konkrecie swego życia wybierać 
dobro i stanowczo przeciwstawiać się złu. Kolejnym owo-
cem jest actio, czyli działanie człowieka zgodnie z Ewangelią 
w mocy Ducha Świętego. Dzięki darowi umiejętności czło-
wiek może skoncentrować swe życie na tym, co jest naj-
ważniejsze oraz potrafi połączyć swą wiarę z konkretem ży-
cia. Dar umiejętności pozwala nam wzrastać w łasce i coraz 
lepszym poznaniu osoby Jezusa Chrystusa, który jest Alfą 
i Omegą całej rzeczywistości: „Wzrastajcie zaś w łasce i po-
znaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu 
chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen” (2 P 
3, 18). W Chrystusie człowiek może kontemplować tajemni-
cę Boga: „Ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość 
wyuczeni, osiągnęli pełnię zrozumienia, w całym jego bogac-
twie, i głębsze poznanie tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim 
wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” (Kol 2, 2–3). 

Dar umiejętności pozwala na odkrywanie swojej tożsa-
mości jako ucznia Jezusa, nadając życiu nowy blask, opty-
mizm i nadzieję. Każdy człowiek jest wezwany, aby stawać 
się narzędziem Chrystusa we współczesnym świecie. Jezus 

potrzebuje mych rąk, aby uściskać słabych; potrzebuje mych 
nóg, aby dotrzeć do tych, którzy do Niego przyjść nie mogą; 
potrzebuje mych ust, aby głosić Dobrą Nowinę; potrzebu-
je mego serca, aby kochać tych, których spotykam na dro-
dze życia. Aby stawać się apostołem Chrystusa, trzeba uwie-
rzyć, że w wydarzeniu Jezusa czas się wypełnił. Dar umiejęt-

ności kieruje serce człowieka ku celowi jego życia – ku ży-
ciu wiecznemu. Życie, które gubi ze swej perspektywy cel, 
jest budowaniem zabezpieczeń na doraźnych układach i do-
czesnych uwarunkowaniach. Takie budowanie można po-
równać do budowania na piasku, które w obliczu zmieniają-
cych się okoliczności zostaje zasypane pod popiołem kon-
formizmu, egoizmu i ludzkiej mądrości. Ostatecznie praw-
da zwycięża nad kłamstwem, a dobro tryumfuje nad złem. 
W tej perspektywie człowiek wierzący nosi w sobie mental-
ność zwycięzcy łączącego swe życie ze zwycięskim Chrystu-
sem. Oczekiwanie na zwycięski dzień nie wzbudza w czło-
wieku lęku i przerażenia, lecz jest głębokim pragnieniem 
zjednoczenia z Chrystusem. Pełen mocy i chwały Syn Czło-
wieczy ukazuje ludzkości, że krzykliwe zło i wyrafinowane 
kłamstwo zostaje unicestwione. Człowiek wiary wznosi swo-
ją głowę ku Niebu. Tylko w takiej postawie może mocno stą-
pać po twardym ziemskim gruncie ludzkiej egzystencji, któ-
rej sens i cel nie wyczerpuje się w doczesności. Ze wzrokiem 
skierowanym ku Niebu człowiek w mocy Chrystusa potra-
fi przeciwstawić się złu i prowadzić z nim zwycięską wal-
kę w różnych płaszczyznach swojego życia. Wydostaje się 
wówczas z egzystencjalnej pustki i z sideł doczesności. Po-
trafi spoglądać z nadzieją na siebie, na drugiego człowieka 
i na otaczającą go rzeczywistość. Człowiek obdarzony da-
rem umiejętności zanurza swe serce w sercu kochającego 
Ojca. W ten sposób ludzkie serce napełnione lękiem prze-
mienia się w serce pełne pokoju. Tylko wtedy śmierć spowo-
dowana grzechem przemienia się w życie łaski. Tylko wtedy 
tryumfuje Miłość, która jest potężniejsza niż śmierć. 
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daizmem i chrześcijaństwem

„W Nim wszystkie 
skarby mądrości  

i wiedzy są ukryte”
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Dar umiejętności jest poznawaniem prawdy 
o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie i ludziach 
na tej właśnie prawdzie. Tak o tym darze mawiał 

św. Jan Vianey: „Chrześcijanin natchniony przez Du-
cha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie widzi 
dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż do 
tego muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko 
chrześcijanina widzi, aż po głębię wieczności”. Czy tak 
trudno zauważyć Boga?

„W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Ga-
lilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy 
wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Du-
cha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba 
odezwał się głos: »Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-
bie mam upodobanie«” (Mk 1, 9–11).

To nie pierwszy cud, jaki dokonał się w życiu Jezu-
sa, gdy w czasie Jego chrztu w Jordanie ukazał się Bóg 
w Trójcy Świętej Jedyny: Syn w Jordanie, głos Ojca 
i Duch Święty w postaci gołębicy. Ten cud był potrzeb-
ny, aby widzowie przekonali się, że Jezus jest rzeczy-
wiście oczekiwanym Mesjaszem, a nie jakimś hochsz-
taplerem oszukującym ludzi. To właśnie po tym obja-
wieniu w Jordanie do Jezusa dołączyli pierwsi ucznio-
wie, bo powiedzieli: „Znaleźliśmy Mesjasza – to zna-
czy: Chrystusa”.

Ale to nie były pierwsze i jedyne cuda, jakie dokona-
ły się w otoczeniu Jezusa. Cuda zawsze służyły temu, 
aby przekonać ludzi, że Jezus nie działa ludzką mocą, 
ale mocą Bożą, że to właśnie On jest Mesjaszem – Sy-
nem Bożym. Tylko Bóg może dokonywać cudów, czyli 

takich wydarzeń, w których dzieje się coś wyjątkowe-
go wbrew prawom naukowym. I to właśnie ma przeko-
nać ludzi do wiary w Boga. 

Dziś ludzie mają pretensje do Boga, że nie czyni cu-
dów. Mówią, że gdyby Bóg zrobił jakiś cud, toby uwie-
rzyli. Bóg i 2020 lat temu, i dziś czyni cuda, ludzie jed-
nak nie chcą tego dostrzec.

„Gdy Jezus dokonywał mnóstwo cudów, wielu spo-
śród Żydów mówiło: »On jest opętany przez złego du-

OKIEM PROBOSZCZA

ks. Władysław Stępniak

DOSTRZEC 
ŚLADY BOGA
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cha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie?«. 
Inni mówili: »To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch 
może otworzyć oczy niewidomym?« […] Otoczyli Go 
Żydzi i mówili do Niego: »Dokąd będziesz nas trzy-
mał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, po-
wiedz nam otwarcie!«. Rzekł do nich Jezus: »Powie-
działem wam, a nie wierzycie. Czyny, których doko-
nuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie 
wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec […] Ja i Oj-
ciec jedno jesteśmy«. I znowu Żydzi porwali kamienie, 
aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: »Uka-
załem wam wiele dobrych czynów pochodzących od 

Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamieno-
wać?« Odpowiedzieli Mu Żydzi: »Nie chcemy Cię ka-
mienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, 
że Ty będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga«”  
(J 10, 20–21.24–26.30–33). Ciężko ludziom dogodzić. 
Jak Bóg nie działa cudów, mówią: Co to za Bóg? Jak 
dokonuje cudów, mówią: To niemożliwe!

W dodatku wrogowie Boga wykorzystują każdą 
okazję, aby w Niego uderzyć i ośmieszyć naszą wiarę. 
Najpierw wyśmiewano poczęcie Jezusa z Ducha Świę-
tego, potem dziewictwo Maryi. Wreszcie kwestionowa-
no Boże pochodzenie Jezusa, mówiąc, że Jego ojcem 
jest jakiś rzymski żołnierz, bo Józef nie chciał przy-
jąć Maryi. Czy Wszechmogący Bóg, Stwórca Wszech-
świata, nie potrafiłby dokonać cudownego narodzenia 
swojego Syna na Ziemi? Gdyby Jezus narodził się bez 
tych cudownych wydarzeń, czy ktokolwiek uwierzył-
by, że jest On Synem Bożym? Zresztą do dziś wielu 
kwestionuje największy z cudów – zmartwychwsta-
nie, mimo że na to jest wiele dowodów. Dokonało się 
to prawie 2020 lat temu. Jeśli coś stało się dawno, to 
wcale nie oznacza, że jest nieprawdą. 

W końcu wielu oskarża Pana Boga za zło istniejące 
na świecie, mówiąc, że gdyby Pan Bóg istniał, nie po-
zwoliłby na to. Tylko dziwna rzecz, której ci ludzie nie 
chcą dopowiedzieć: a czy oni, chcąc popełnić jakie-
kolwiek zło i jakikolwiek grzech, pytają się Pana Boga, 
czy mogą popełnić to zło? Czy chcieliby, aby Pan Bóg 
chcąc zatrzymać to zło, rzucał w nich piorunami?

Tak niewiele trzeba, aby uwierzyć w Boga. Trzeba 
tylko po prostu chcieć. Trzeba patrzeć i dostrzec, jak 
na ziemi dzieją się Boże sprawy.

Ks. kard. Konrad Krajewski, kapelan św. Jana Paw-
ła II, widział jego święte życie, jego cierpienie, jego 
ofiarę z cierpienia. I widział jego świętą śmierć. Kiedy 
ks. kard. Krajewski przystępował do spowiedzi, mó-
wił, że w czasie rachunku sumienia zadawał sobie ta-
kie oto pytania: „Dlaczego ja nie jestem tak święty jak 
Jan Paweł II? Dlaczego ja nie jestem Totus Tuus, czyli 
cały Twój, Boże i Maryjo? Dlaczego ja nie potrafię tak 
jak św. Jan Paweł II żyć dla Boga?”.

2021 lat temu na ziemi objawił się Bóg. Dziś też Bóg 
się nam objawia. Dlaczego tak wielu nie chce żyć dla 
Boga? Czy to takie trudne? Czy nie mamy tyle siły, 
aby wypełniać to, czego chce dla naszego dobra Pan 
Bóg? Czy raczej nie chce się nam żyć dla Boga pełnią 
swoich sił? A przecież jesteśmy ochrzczeni dla Jezusa. 
I co dla Niego czynimy? A On tak mówił do nas: „Jeśli 
chcesz być zbawionym, zachowuj przykazania. Oto te: 
«Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swe-
go serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swo-
ich, a bliźniego swego, jak siebie samego»” (Łk 10, 27).

foto: © 123rf

ks. kanonik Władysław Stępniak

Trzeba patrzeć i dostrzec, 
jak na ziemi dzieją się Boże sprawy.
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HYMN 
DO DUCHA ŚWIĘTEGO – 
VENI CREATOR SPIRITUS

Święty Paweł w liście do Kolosan zachęca nas 
tymi słowami: „Słowo Chrystusa niech w was 
przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszel-

ką mądrością nauczajcie i napominajcie samych sie-
bie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod 
wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach”  
(Kol 3, 16).

Wynika z tego, że również śpiew powinien służyć 
do nauczania i napominania siebie, jak i innych, aby-
śmy kierowali się w życiu nauką Jezusa. Służą temu, 
oprócz psalmów i wszelkich pieśni, również hymny. 
Słowo hymnos w języku greckim oznaczało pieśń, 
a czasownik hymneis – wychwalać, czcić, śpiewać. 
Hymn jest poematem lirycznym, za pomocą którego 
ludzie czcili bóstwa, bohaterów, ważne wydarzenia 
historyczne. Tego rodzaju poezja łączy się z muzyką, 
więc hymn był przeznaczony do śpiewania.

W Starym Testamencie znajduje się 35 psalmów 
pochwalnych, zaś w Nowym Testamencie znajduje-
my m.in. piękny hymn o miłości, który ułożył sam św. 
Paweł (1 Kor 13, 1–13). W Kościele Wschodnim hymny 
w języku greckim układano od V do XI wieku. Szcze-
gólne zasługi na tym polu miał poeta Efrem Diakon.

W Kościele Zachodnim hymnami określano utwo-
ry poetyckie posiadające strofy (zwrotki), wersety, re-
gularne metrum (akcenty), a także rymy. Hymny łaciń-
skie tworzyli św. Hilary z Poitiers (315–367), św. Am-

broży (ok. 339–397), św. Cezary z Arles (470–542), św. 
Wenancjusz Fortunat (ok. 530–ok. 600), św. Pruden-
cjusz (zm. 861), Rabanus Maurus (ok. 780–856). Ostat-
ni wspomniany, opat benedyktyńskiego opactwa we 
Fuldzie (obecnie w Niemczech), był uczonym mni-
chem, który pozostawił wiele traktatów o Biblii, pism 
dotyczących wychowania i gramatyki. Jako poeta był 
autorem wielu hymnów sławiących Ducha Świętego. 
Jednym z nich, ułożonym prawdopodobnie przez Ra-
banusa, jest znany Veni Creator Spiritus (O Stworzy-
cielu, Duchu, przyjdź). Jednak melodia nie jest orygi-
nalna, bo została zaczerpnięta z hymnu wielkanocne-
go autorstwa św. Ambrożego Hic est dies verus Dei, 
który wierni Kościoła mediolańskiego śpiewają rów-
nież dzisiaj podczas liturgii Zmartwychwstania Pań-
skiego. W tym przypadku występuje tzw. zjawisko 
kontrafaktury, czyli zastąpienie w utworze wokalnym 
jednego tekstu innym.

Do repertuaru Kościoła rzymskokatolickiego Veni 
Creator Spiritus wszedł na trwałe w połowie XI wie-
ku. W ciągu ponad tysiąca lat (również obecnie) hymn 
śpiewano w oficjum brewiarzowym podczas nieszpo-
rów Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (Pięć-
dziesiątnica, Zielone Świątki). Wykonuje się go rów-
nież w ważnych chwilach Kościoła, np. podczas kon-
klawe, przez kardynałów zebranych w kaplicy Syk-
styńskiej celem wyboru papieża; dedykacji (poświę-
cenia) kościoła; przy udzielaniu sakramentów: bierz-
mowania, święceń kapłańskich, małżeństwa; w liturgii 
Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycz-
nia – Nowy Rok) w celu uzyskania odpustu zupełnego. 
Hymny śpiewa się w postawie stojącej, również pod-
czas wykonywania O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Ta 
kompozycja jest popularna także w kościele anglikań-
skim i luterańskim.

Przyjrzyjmy się tekstowi znajdującemu się w Veni, 
Creator Spiritus, aby czytając go lub śpiewając, wnikać 
jednocześnie w tajemnice zawarte w słowach i nawią-
zywać przez to relację z Tym, o kim hymn opowiada.

MUSICA ECCLESIASTICA

ks. Dariusz Smolarek SAC
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Hymn składa się z siedmiu zwrotek w stylu hymnu 
ambrozjańskiego. W pierwszej strofie, będącej wstę-
pem, znajduje się prośba o charyzmatyczną obecność 
Ducha. Adresatem siódmej zwrotki jest Trójca Przenaj-
świętsza. Główną część poematu tworzą strofy od dru-
giej do szóstej. Opierają się one na przyjętych okre-
śleniach Ducha Świętego, a mianowicie Pocieszycie-
lu (Paraklecie), darze Bożym, żywym źródle i prowadzą 
do sformułowania utriusque spiritum. Z tego wynika 
cel teologiczny hymnu, a mianowicie doktryna, którą 
w czasach twórcy hymnu (Rabanusa Maurusa) chcia-
no ustalić: że Duch Święty nie tylko pochodzi od Ojca, 
ale także od Syna (tzw. pojęcie Filioque, które wypo-
wiadamy w wyznaniu wiary: „Wierzę w Ducha Święte-
go […], który od Ojca i Syna pochodzi”).

Niektórzy dopatrują się w kolejnych siedmiu zwrot-
kach ukrytej aluzji do siedmiu darów Ducha Świętego, 
które nie są wprost wymieniane. W hymnie występują 
one jednak w odwrotnej kolejności, którą określił św. 
Augustyn (354–430) jako najważniejsze.

Zwrotka 7. Dar mądrości (sapientia). Znajdujemy 
tutaj opis eschatologicznej wizji Boga, do którego 
w ziemskim życiu poprzez dar mądrości dążymy do 
ostatecznego celu.

Zwrotka 6. Dar rozumu (intellectus). Wierzący po-
przez funkcję daru rozumu danego przez Ducha Świę-
tego rozpoznaje Ojca i Syna.

Zwrotka 5. Dar rady (consilium). W piątej strofie bła-
gamy o ten dar, który pomaga nam działać i chroni 
przeciwko złu „co kusi nas”.

Zwrotka 4. Dar męstwa (fortitudo) jest lekarstwem 
na wątłą słabość (infirmitas) człowieka.

 Zwrotka 3. Dar umiejętności (scientia) wiąże się 
z darem języka, o którym mowa w wyrażeniu Sermo-
ne ditans guttura (Mową wzbogacasz język nasz).

 Zwrotka 2. Dar pobożności (pietas). Wezwanie Du-
cha Świętego poprzez nazwanie Go Pocieszycielem 
(Paraclitus) odnosi się do daru pobożności, który na-
leży rozumieć zarówno jako „miłosierdzie Chrystusa”, 
jak i „pobożność człowieka wobec Boga”.

Zwrotka 1. Dar bojaźni Bożej (timor Domini). Istnie-
je związek językowy między słowami hymnu imple 
superna gratia z pierwszej strofy a kombinacją słów 
z obrzędu bierzmowania w rytuale rzymskim adimple 
eos spiritu timoris tui („napełnij ich duchem Twojej bo-
jaźni”). Samo słowo Creator (Stwórca) może oznaczać 
postawę bojaźni Bożej ze strony stworzenia (stworzo-
nego człowieka).

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia siedem 
darów Ducha Świętego w tej kolejności, tłumacząc, 

że „dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, którzy 
je otrzymują”, a Chrystus posiada te dary wszystkie 
w sposób doskonały (KKK 1831): Dar mądrości – by 
uznać, że Bóg jest miłością; Dar rozumu – by rozumieć 
prawdy wiary; Dar rady – by podejmować właściwe de-
cyzje; Dar męstwa – by bronić wartości; Dar umiejęt-
ności – by dostrzegać Boga w świecie; Dar pobożno-
ści – by być ufnym; Dar bojaźni Bożej – by doskonalić 
relacje z Bogiem i ludźmi.

Modląc się tym hymnem, przechodzimy jeszcze raz, 
w formie skrótowej, przez wszystkie nasze rozważania 
na temat Ducha Świętego. Jest to więc mała summa 
teologiczna Ducha Świętego. Prosimy w tym hymnie 
o dary Ducha Świętego, a w tym o dar umiejętności.

Dar umiejętności jest zwany także darem wiedzy 
serca. Czym on tak naprawdę jest, na czym polega? 
Czy na tym, by mieć umiejętność robienia różnych 
rzeczy? By rozwinąć w sobie pewne zdolności dane 
nam od Boga? To w rzeczywistości coś o wiele głęb-
szego. Dar ten dany nam jest od Boga przede wszyst-

Pierwsza zwrotka hymnu Veni Creator Spiritus zapisana za pomocą nut chorału gregoriańskiego.
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kim po to, by umieć zatrzymywać uwagę serca na naj-
wyższym dobru, jakim jest Bóg. Umieć skoncentrować 
się na Nim, pomimo emocji, które przychodzą, wyda-
rzeń, które się dzieją, tysięcy spraw i relacji, które trwa-
ją. Pomaga on mieć jasne rozeznanie co do osób, fak-
tów, wydarzeń oraz sytuacji, co przecież nie jest wca-
le takie oczywiste w życiu każdego człowieka, w któ-
rym pojawiają się sukcesy, porażki, silne emocje, za-
kochanie, żałoba, smutek, troska, złość czy ból. Gdy 
dar się rozwija, mamy umiejętność oceniania warto-
ści rzeczy i osób, patrzenia na nie takimi, jakimi są 
w oczach Boga. Chodzi o to, by umieć stawiać Boga 
ponad wszystko, nie przywiązywać się do ludzi, nawet 
tych ukochanych, ale patrzeć razem z Bogiem na świat 
oraz na wszystkich i wszystko wokół. Wtedy nasza mi-
łość do innych będzie już całkowicie wolna i prawdzi-
wa, bez domieszki przywiązania i dopasowywania się.

W Piśmie Świętym możemy usłyszeć takie słowa: 
„Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi” (1 Kor 7, 23). To 
słowa, które mają pokazać nam drogę, wskazać kie-
runek, jak podchodzić do relacji z ludźmi, jak rozwijać 
w sobie dar Ducha Świętego – dar umiejętności, sta-
jąc się ludźmi prawdziwie wolnymi. Dar ten ma uwal-
niać i uzdrawiać serce, sprawiając, że staniemy się już 
„dziedzicami z woli Bożej”, że będziemy się już czuć 
i postępować naprawdę jako wybrane i ukochane 
dzieci, córki i synowie Boga.

Ten konkretny dar Ducha pomaga wejść głęboko 
w tajemnicę miłości Boga do nas, ale też do każdego 
człowieka. W związku z tym zmienia on mocno spoj-
rzenie na siebie i innych, co powoduje inne zachowa-
nie oraz wchodzenie w relacje przez nas samych. Je-
steśmy bardziej pewni siebie, znamy swoją wartość 
i godność, odkrywamy swoje piękno – do tego wszyst-
kiego Duch Święty chce nas doprowadzać. Ale oczy-
wiście w tym samym momencie poznajemy godność 
i wartość każdego człowieka, nawet tego, którego nie 
lubimy, z którym nam jest nie po drodze. Uzyskuje-
my umiejętność dotykania prawdy oczami Boga. Tak 
o tym pisała św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta 
Stein): „Duch ludzki, który daje się kierować i prze-
niknąć Duchem boskim, poznaje w boskim świetle 
pierwotną postać stworzenia mimo jej zniekształceń 
i może współpracować nad jej odrodzeniem”.

Ten hymn śpiewa się w ósmym tonie gregoriańskim 
(ton gregoriański jest pewnym sposobem śpiewania). 
Ton ósmy (zwany przez teoretyków muzyki hypomik-
solidyjskim), nazywany jest również perfectus, czy-
li doskonały. Jego skala jest dość wysoka. Dominan-
ty nutowe są utrzymane na wysokich rejestrach, co 
może wskazywać, że hymn prowadzi nas ku dosko-
nałości najwyższej, czyli ku samemu Panu Bogu. Do 
melodii chorałowej dostosowano również polskie tłu-
maczenie Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu, Du-
chu, przyjdź, tyle tylko, że melodia gregoriańska jest 

zapisywana współczesnymi nutami. Obie wersje, pol-
ska i łacińska, znajdują się w wielu śpiewnikach (m.in. 
ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny, Kraków 2015,  
s. 319 i s. 1059).

Słowa hymnu posłużyły wielu twórcom do skompo-
nowania wielogłosowych utworów wokalnych, a tak-
że instrumentalnych. Dla przykładu podaję kilka: Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina (1526/27–1594) Veni Cre-
ator Spiritus na 4 i 5 głosów a cappella; Niccolò Jom-
melli (1714–1774) Veni Creator Spiritus na sopran solo, 
chór i orkiestrę smyczkową z organami; Marc-Antoine 
Charpentier (1643–1704) – 5 kompozycji do słów hym-
nu; Maurice Duruflé (1902–1986) Adagio i chorał na te-
mat „Veni Creator Spiritus” op. 4 na organy. Zasługi 
na tym polu mają również polscy kompozytorzy: Ka-
rol Szymanowski (1882–1937) Veni Creator, op. 57 na 
sopran, chór mieszany, organy i orkiestrę (1930, tłu-
maczenie łacińskiego hymnu Stanisław Wyspiański); 
Krzysztof Penderecki (1933–2020) Veni Creator, motet 
na chór mieszany a cappella (1987); Paweł Łukaszew-
ski, Veni Creator na dwa chóry mieszane (2004, tekst 
w języku niemieckim i łacińskim).

Obok umieszczono teksty hymnu w wersji łaciń-
skiej i w popularnym tłumaczeniu polskim.

Warto nauczyć się tego hymnu na pamięć i uczynić 
go modlitwą, wypraszając dary Ducha Świętego, tak 
potrzebne w naszych codziennych zmaganiach życia.

Wykorzystane publikacje: Leksykon liturgii, oprac. 
B. Nadolski TChr, Pallottinum, Poznań 2006: Hasła: 
Hymn, s. 522–526; Veni Creator Spiritus, s. 1663–
1664; H. Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiri-
tus”, Westdeutscher Verlag, Opladen 1979; Sz. Hiżycki 
OSB, Tyniecki wieczernik. Krótkie rekolekcje o Duchu 
Świętym, E-book: https://cspb.pl/kim-jest-duch-
swiety-darmowy-e-book-tyniecki-wieczernik (dostęp 
22.01.2022), https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/
tyniec2021-rekolekcje5.html (dostęp 22.01.2022); P. 
Hańczak OCD, Dar umiejętności, https://www.karmel.
pl/dar-umiejetnosci (dostęp 22.01.2022); Liber usualis, 
Solesmes 1961, s. 885, pozycja dostępna w formacie 
PDF na stronie internetowej: https://d03fe30f-fff9-
424f-b66f-01063bd12972.filesusr.com/ugd/c6f7d-
d_1aa00c81e8f740af837f1bbf1d832bbc.pdf (dostęp 
22.01.2022).

Internetowa platforma YouTube: Ambrozjański 
hymn Hic est dies verus Dei, https://www.youtube.
com/watch?v=p57ZDMGYdP4; https://www.youtube.
com/watch?v=wbIVLRkw7Wk; https://www.youtube.
com/watch?v=_Su5RQSffsI (dostęp 22.01.2022); na-
grania hymnu Veni Creator Spiritus w wersji chorało-
wej: Wersja w języku łacińskim: https://www.youtu-
be.com/watch?v=5u7jTuDBgA4 (śpiew z nutami gre-
goriańskimi); Melodia z tekstem w języku polskim: 
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https://www.youtube.com/watch?v=vOTXdsSuOUI. 
Nagrania utworów wielogłosowych: Giovanni Pierlu-
igi da Palestrina, Veni Creator Spiritus https://www.
youtube.com/watch?v=2wZud4MT3uw; Niccolò Jom-
melli, Veni Creator Spiritus, https://www.youtube.com/
watch?v=6vCN2bZZ7Oo; Maurice Duruflé, Adagio i 
chorał z wariacjami na temat Veni Creator op. 4 na or-
gany, https://www.youtube.com/watch?v=YmrjwlM-
8n4E; Karol Szymanowski, Veni Creator, op. 57 (1930), 
https://www.youtube.com/watch?v=8QqsXqnnMVA; 
Krzysztof Penderecki, Veni Creator (1987), https://
www.youtube.com/watch?v=DD5ZtE8r-g4; Paweł Łu-

kaszewski, Veni Creator (2004), https://www.youtube.
com/watch?v=LWF-VVWH6r8.

ks. Dariusz Smolarek SAC, doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie historii i muzykologii; adiunkt dydak-
tyczno-naukowy w Katedrze Badań nad Monodią i Po-
lifonią Religijną Instytutu Nauki o Sztuce Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek Sto-
warzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; członek 
zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich – Sekcja 
Muzykologów

Tekst w języku łacińskim Tekst w języku polskim

1. Veni, creator Spiritus,

mentes tuorum visita:

imple superna gratia,

quae tu creasti pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,

donum Dei altissimi,

fons vivus, ignis, caritas

et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,

dextrae Dei tu digitus,

tu rite promissum Patris

sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,

infunde amorem cordibus,

infirma nostri corporis

virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius

pacemque dones protinus;

ductore sic te praevio

vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem

noscamus atque Filium,

te utriusque Spiritum

credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria

et Filio, qui a mortuis

surrexit, ac Paraclito,

in saeculorum saecula. Amen.

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 

Niebieską łaskę zesłać racz 

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan 

I najwyższego Boga dar. 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, 

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć, 

Bo moc z prawicy Ojca masz, 

Przez Boga obiecany nam, 

Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, 

W serca nam miłość świętą wlej 

I wątłą słabość naszych ciał 

Pokrzep stałością mocy Twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal 

I Twym pokojem obdarz wraz. 

Niech w drodze za przewodem Twym 

Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był. 

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, 

Synowi, który zmartwychwstał, 

I Temu, co pociesza nas, 

Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.
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PKN ORLEN przeznaczy do 2030 roku 7,4 mld zł na in-
westycje, które umożliwią koncernowi rozwój w obszarze 
nisko- i zeroemisyjnego wodoru, opartego o odnawialne 
źródła energii i technologię przetwarzania odpadów ko-
munalnych. Strategia Wodorowa Grupy ORLEN będzie re-
alizowana w czterech kluczowych obszarach: mobilność, 
rafineria i petrochemia, badania i rozwój oraz przemysł 
i energetyka. W efekcie do końca tej dekady powstanie 
10 hubów wodorowych, a kierowcy w Polsce, Czechach 
i Słowacji będą mogli korzystać z sieci ponad 100 stacji 
tankowania wodoru. Realizowane przedsięwzięcia będą 
wspierały transformację Grupy ORLEN w kierunku neu-
tralnego emisyjnie koncernu multienergetycznego.

 
Wodór to gaz, który dzięki nisko- lub nawet zeroemi-

syjności uważany jest na świecie za jeden z kluczowych 
elementów transformacji energetycznej. Jest wygodny 
w użytkowaniu i ma szerokie zastosowanie – może być 
wykorzystywany w transporcie, przemyśle lub w sektorze 
komunalnym, np. w ciepłownictwie. Ze względu na te wła-
ściwości koncern opracował strategię rozwoju w obszarze 
gospodarki wodorowej, która jest dopełnieniem Strategii 
Grupy ORLEN do 2030 roku.

Do końca tej dekady Grupa ORLEN chce zainstalować 
około 0,5 GW nowych mocy wytwórczych wodoru, uzy-
skiwanych z odnawialnych źródeł energii oraz przetwa-
rzania odpadów komunalnych. Osiągnięcie tego celu bę-
dzie możliwe dzięki budowie łącznie 10 hubów wodoro-
wych, głównie w Polsce, ale też w Czechach. Będzie w nich 
wytwarzane około 60 kt nisko- i zeroemisyjnego wodoru 
rocznie. Dodatkowo zastosowanie technologii magazyno-
wania i wykorzystania dwutlenku węgla (CCS/CCU) umoż-
liwi koncernowi obniżenie emisyjności produkcji kolejnych 
120 kt wodoru z instalacji produkcyjnych w Płocku. W wy-
niku tych inwestycji prawie połowa wodoru wykorzysty-
wanego w Grupie ORLEN powinna w 2030 roku pochodzić 
ze źródeł zero- lub niskoemisyjnych.

Pierwszy hub wodorowy koncern uruchomił już w 2021 
roku w Trzebini. Obecnie produkuje on szary wodór z prze-
znaczeniem dla transportu, natomiast docelowo wytwa-
rzany będzie w nim niskoemisyjny wodór pochodzący 
z odnawialnych źródeł energii. Kolejny hub powstaje we 
Włocławku. Rozpoczęcie produkcji zielonego wodoru jest 
w nim planowane w drugiej połowie 2023 roku. Dwa lata 
później uruchomiony zostanie hub w Płocku. Wytwarzany 
w nim zielony wodór będzie wykorzystywany w przemy-
śle i transporcie.

Do 2030 roku koncern uruchomi także ponad 100 ogól-
nodostępnych stacji tankowania wodoru wraz z niezbędną 
logistyką. W Polsce powstanie ich ok. 57, na Słowacji ok. 
26, a w Czechach ok. 28. Obecnie Grupa ORLEN posiada już 
dwie stacje tankowania wodoru w Niemczech. W tym roku 
powstaną kolejne cztery: trzy w Czechach i jedna w Pol-
sce, w Krakowie. Z kolei w 2023 roku planowane jest uru-
chomienie stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach. 
Na każdej z nich pojawią się stanowiska tankowania dla 
aut osobowych i autobusów. Do tankowania aut osobo-
wych wykorzystywane będzie ciśnienie 700 barów, któ-
re pozwoli zatankować samochód do pełna w ciągu 5 mi-
nut. W praktyce do auta trafi ok. 5 kg paliwa, które umoż-
liwi przejechanie nawet 700 km.

Zbudowane zostaną również instalacje do produkcji wo-
doru jakości automotive, w który będą zaopatrywane sta-
cje. Zgodnie ze strategią koncern chce wytwarzać co naj-
mniej 19 kt wodoru z przeznaczeniem dla transportu. To 
ilość, która pozwoli na zasilenie około 1000 autobusów 
i 160 pociągów rocznie.

Grupa ORLEN podjęła już wcześniej działania w kierun-
ku zagospodarowania wodoru w miejskim transporcie pu-
blicznym i kolejowym, podpisując listy intencyjne o współ-
pracy z 17 polskimi miastami oraz 4 przedsiębiorstwami, 
będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru. Umożliwi to 
lokalizowanie inwestycji w miejscach o najwyższym poten-
cjale do rozwoju transportu wodorowego.

Grupa ORLEN 
inwestuje  
w wodór



67

Koncern w Strategii Wodorowej mocny akcent kładzie 
także na badania i rozwój. W 2021 roku w Trzebini odda-
no do użytku laboratorium analityczne badania wodoru. 
Natomiast do 2025 roku w Centrum Badawczo-Rozwojo-
wym w Płocku powstanie pracownia wodorowa. Prowa-
dzone będą w niej testy i badania na instalacjach w zakre-
sie produkcji wodoru, jego jakości i oczyszczania, a także 
magazynowania i transportu.

Technologię wodorową Grupa ORLEN będzie rozwijać 
także w obszarze przemysłu i energetyki. Strategia zakła-
da, że nowe jednostki CCGT, powstające w ramach kon-
cernu, będą miały możliwość współspalania wodoru. Na-
tomiast przewidywane w dalszej perspektywie nadwyż-
ki nisko- i zeroemisyjnego wodoru koncern będzie mógł 
przeznaczyć na potrzeby innych gałęzi przemysłu w kraju 

i za granicą (m.in. w ramach planowanej Europejskiej Sie-
ci Przesyłu Wodoru).

Ze względu na innowacyjny, kompleksowy i międzynaro-
dowy charakter projektów znaczna ich część będzie ubie-
gać się o dofinansowanie. W 2021 roku projekt „Clean Ci-
ties”, zakładający rozbudowę infrastruktury na potrzebę 
transportu, uzyskał 2 mln euro bezzwrotnego dofinanso-
wania z unijnego programu CEF Transport Blending Faci-

lity. Z kolei projekt „Hydrogen Eagle”, obejmujący Polskę, 
Czechy i Słowację, dla polskiej i czeskiej części ubiega się 
o bezzwrotne dofinansowanie w ramach unijnego progra-
mu IPCEI.

Foto: materiały prasowe PKN ORLEN
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1050-lecie bitwy pod Cedynią. 24 czerwca 972 roku 
nad dolną Odrą Mieszko I odniósł zwycięstwo nad 
niemieckim wojskiem margrabiego Hodona. Niem-
cy zostali okrążeni i rozbici. Mieszko I stał się panem 
i władcą Pomorza Zachodniego, ze Szczecinem i Wo-
linem.

750. rocznica odzyskania Gdańska. W 1272 roku 
książę gdański Mściwój II i książę Bolesław Poboż-
ny odzyskują zagarnięty wcześniej przez Niemców 
Gdańsk. 

600-lecie przywilejów czerwińskich. Król Władysław 
Jagiełło, w obozie wojennym pod Czerwińskiem, 27 lip-
ca 1422 roku, ogłosił przywilej gwarantujący polskie-
mu rycerstwu nietykalność dóbr bez wyroku sądowe-
go oraz sądzenie według prawa pisanego.

Po wkroczeniu armii polskiej na ziemię chełmińską 
i trzymiesięcznej wojnie z Krzyżakami podpisano – 27 
września 1422 roku – pokój nad jeziorem Mielno. Za-
kon krzyżacki wieczyście zrzekł się Żmudzi, ponadto 
Polska odzyskała część Kujaw.

450. rocznica śmierci Zygmunta II Augusta – 7 lip-
ca 1572 roku w Knyszynie zmarł ostatni król z dyna-
stii Jagiellonów, pozostawiający państwo bez dziedzi-
ca i bez instrukcji na czas bezkrólewia.

400. rocznica zatrzymania najazdu szwedzkiego na 
Inflanty (w 1622 roku). Dzielnie walczył hetman polny 
litewski Krzysztof Radziwiłł, odbijając z rąk Szwedów 
stolicę Kurlandii – Mitawę. 

SZYMON GIŻYŃSKI

Szymon Giżyński

POLSKIE ROCZNICE 
A.D. 2022 (1)
Historia i tożsamość

Reprodukcja rękopisu Mazurka Dąbrowskiego
foto: © Józef Wybicki (1747–1822), Public domain, 
Wikimedia Commons
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350. rocznica traktatu w Buczaczu – zawartego 18 
października 1672 roku, zwanego haniebnym, bo, po 
przegranej wojnie, Rzeczpospolita zrzekła się na rzecz 
Turcji: Ukrainy i Podola z Kamieńcem oraz zobowiąza-
ła się do płacenia sułtanowi rocznego trybutu w wyso-
kości 22 tysięcy dukatów.

 
Jednakowoż, po świetnym zwycięstwie hetmana 

Jana Sobieskiego pod Chocimiem 11 listopada 1673 
roku nad armią Huseina Paszy, inicjatywa w wojnach 
z Turcją przeszła strategicznie w polskie ręce.

250. rocznica I rozbioru Polski. 5 sierpnia 1772 roku 
w Petersburgu dokonano zaborczą mocą Rosji, Prus 
i Austrii I rozbioru Polski.

200. rocznice narodowe: 

10 marca 1822 roku zmarł Józef Wybicki (urodzony 
w 1747 roku w Będominie), autor słów Mazurka Dą-
browskiego.

25 października 1822 roku, w Krakowie, na wzgórzu 
bł. Bronisławy, zakończono prace, rozpoczęte w 1820 
roku, przy sypaniu Kopca Kościuszki. Kopiec, o wyso-
kości 34,1 metra, chroni ziemię z tych pól bitewnych 
i miejsc, gdzie walczył Tadeusz Kościuszko: Dubienki, 
Maciejowic, Racławic, a także Stanów Zjednoczonych.

W 1822 roku ukazały się w Wilnie Ballady i romanse, 
cykl poetycki Adama Mickiewicza, pomieszczony 
w  pierwszym tomie jego wileńskich Poezji .  To 
początek epoki romantyzmu i supremacji Mickiewicza 
w polskiej literaturze.

Szymon Giżyński, poseł IV, V, VI, VII, VIII, IX kadencji 
Sejmu RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości; współ-
założyciel – w 1990 roku w Warszawie – Porozumienia 
Centrum; w latach 1997–1998 wojewoda częstochow-
ski; od lipca 2018 roku do 30 listopada 2021 roku wice-
minister rolnictwa i rozwoju wsi; od 1 grudnia 2021 roku 
wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego

Teodor Baltazar Stachowicz, Sypanie Kopca Kościuszki 
w Krakowie 
foto: © Teodor Baltazar Stachowicz (1800–1873) Ablakok, 
Public domain, Wikimedia Commons

Fotografia portretu Adama Mickiewicza 
autorstwa Karola Jaenischa z 1824 roku 
/ A. Krieger w Krakowie 
foto: © Biblioteka Narodowa
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24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska doko-
nała zbrodniczej agresji na niepodległą Ukra-
inę i mimo nałożenia przez kraje Unii Europej-

skiej, Stany Zjednoczone, Kanadę i Japonię sankcji gospo-
darczych, nie zaprzestała działań wojennych. Wojsko rosyj-
skie niszczy strategiczne punkty, kierując swoje działania 
zbrojne na szpitale, szkoły i przedszkola, budynki mieszkal-
ne, środki transportu, korytarze humanitarne oraz infrastruk-
turę. Wielu obywateli ucieka z Ukrainy do sąsiednich krajów 
– głównie do Polski, która jako pierwszy kraj na świecie za-
oferowała pomoc w postaci wsparcia żywnościowego, me-
dycznego i rzeczowego dla mieszkańców Ukrainy. Po nie-
spełna trzech tygodniach działań wojennych granicę z Pol-
ską przekroczyły ponad dwa miliony uchodźców, głównie 
matek z dziećmi.

W tak tragicznej sytuacji nikt z nas nie może stawiać się 
w pozycji pasywnego obserwatora. Polska Fundacja Naro-
dowa niezwłocznie uruchomiła działania projektowe koor-

dynowane z instytucjami publicznymi oraz stowarzyszenia-
mi i fundacjami, aby dystrybuować medykamenty, środki hi-
gieny osobistej i paczki żywnościowe dla potrzebujących. 

Główne działania PFN to przede wszystkim pomoc mate-
rialna, medyczna i żywnościowa, walka z dezinformacją w cy-
berprzestrzeni oraz mediach globalnych, a także dokumen-
towanie aktów działań pomocowych jako materiału kształ-
tującego wizerunek Polski za granicą. 

Bezpośrednia pomoc materialna
Polska Fundacja Narodowa wraz ze Stowarzyszeniem 

Odra-Niemen pomaga osobom, które w związku z wojną 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja finansuje 
zakup i dostarczenie na Ukrainę żywności z długim termi-
nem ważności, artykułów higienicznych, chemii gospodar-
czej, artykułów dla dzieci, opatrunków i leków. 

PFN pomaga przy organizowaniu przewozu osób z tere-
nów objętych działaniami wojennymi do Polski, finansując 

#PFN Solidarni z Ukrainą
Polska Fundacja Narodowa włączyła się  
w skoordynowane działania pomocowe 
na rzecz uchodźców z Ukrainy

Michał Góras

„Naszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w konflikcie zbroj-
nym wywołanym przez Rosję, które znalazły się na terytorium Rzeczpospolitej, ale także tym, 
którzy pozostali w swoich domach, by bronić ojczyzny. Dlatego też Polska Fundacja Narodowa 
wsparła szereg instytucji i działań mających na celu pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy 
i w Ukrainie. Dołączyła tym samym do skoordynowanych działań, jakie realizowane są przez 
polski rząd” – mówi wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras.
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zakup paliwa. Wspieramy także akcję zakupu apteczek, ple-
caków medycznych i leków niezbędnych do ratowania ży-
cia na Ukrainie.

Wsparcie dla hospicjów
Udzieliliśmy wsparcia polskim hospicjom, które przyjmują 

terminalnie chore osoby – zwłaszcza dzieci – ze strefy woj-
ny. Polska Fundacja Narodowa wsparła finansowo Warszaw-
skie Hospicjum dla Dzieci oraz Podkarpackie Hospicjum dla 

Dzieci, które opiekują się dziećmi przybyłymi do Polski z ho-
spicjów na Ukrainie. W ramach swojej działalności statuto-
wej Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci prowadzi 
hospicjum domowe, hospicjum stacjonarne, hospicjum per-
inatalne oraz regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutycz-
ną. Fundacja prowadzi również centrum wolontariatu hospi-
cyjnego, grupę wsparcia dla rodzin po stracie dziecka. Finan-
sowanie Polskiej Fundacji Narodowej zakłada zakup wypo-
sażenia pomieszczeń oraz najpotrzebniejszych urządzeń do 
objęcia profesjonalną opieką nieuleczalnie chorych dzieci 
z Ukrainy, które z uwagi na toczącą się wojnę zostały relo-
kowane do Polski. W ramach realizacji programu zakupio-
ne zostaną łóżka szpitalne, materace na łóżka oraz koncen-
tratory tlenu.

Ochrona zabytków w zachodniej Ukrainie
Polska Fundacja Narodowa włączyła się w działania na 

rzecz ochrony i zabezpieczenia zabytków przed zniszcze-
niem przez rosyjskiego agresora. Polska Fundacja Naro-
dowa udzieliła wsparcia Fundacji Dziedzictwa Kulturowe-
go poprzez sfinansowanie sprzętu na zabezpieczenie za-
bytków Ukrainy: materiałów przeciwpożarowych, takich jak 
koce, gaśnice, tkaniny niepalne. Działanie skoordynowane 
jest z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, In-
stytutem Polonika, Narodowym Instytutem Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwo-
wych oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Transport 
środków zabezpieczających organizuje Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

Zabezpieczenie precyzyjnej informacji 
Kolejny obszar naszej aktywności to dostarczanie precy-

zyjnej i aktualnej informacji zachodnioeuropejskiej i amery-
kańskiej opinii publicznej oraz dziennikarzom. Pamiętajmy, 
że równolegle do działań wojennych prowadzona jest wojna 
informacyjna. Staramy się, aby autentyczne materiały audio-
wizualne opowiadające o polskim wsparciu dla uchodźców 
z Ukrainy docierały do zagranicznych audytoriów. W morzu 
informacji pływa coraz więcej fake newsów. Codziennie je-
steśmy narażeni na działania dezinformacyjne, czyli takie, 
które ktoś prowadzi celowo, abyśmy podejmowali błędne 
decyzje, często dla nas szkodliwe. Takie działania dotyczą 
również naszego państwa i narodu. Nieprawdziwe, zmanipu-
lowane lub nieścisłe informacje na temat Polski i Polaków 
są dla nas poważnym zagrożeniem, bo mogą zniszczyć nasz 
wizerunek, osłabić nasze zdolności dyplomatyczne, obron-
ne, doprowadzić do olbrzymich strat społecznych i ekono-
micznych.

Tym bardziej w obliczu wojny staramy się wykorzystać na-
szą wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji najwięk-
szych globalnych kampanii informacyjnych poświęconych 
Polsce i od samego początku konfliktu na bieżąco współ-
pracujemy z dziennikarzami oraz liderami międzynarodo-
wej opinii publicznej, umożliwiając im prezentację rzetelnych 
i sprawdzonych informacji dotyczących zaangażowania Po-
laków w pomoc udzielaną Ukraińcom. Dokumentujemy oraz 
archiwizujemy tę społeczną odpowiedź Polaków dobrem na 
zło, jakie spotkało wielu Ukraińców ze strony Rosjan.

Polska Fundacja Narodowa realizując swoje cele statuto-
we i odpowiadając na aktualną sytuację polityczną, włączy-
ła się w pomoc humanitarną dla Ukrainy, konkretnie i bez-
pośrednio odpowiadając na potrzeby ludzi oraz instytucji.

Projekt „#PFN Solidarni z Ukrainą” nie mógłby się odbyć 
bez dobrej woli naszych darczyńców, którzy pozytywnie 
odnoszą się do jego efektów. Dlatego też serdeczne 
podziękowania składam fundatorom Polskiej Fundacji 
Narodowej: PKO BP S.A., Enea S.A., Energa S.A., GPW S.A., 
Grupie Azoty S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Grupie LOTOS S.A., 
PKN ORLEN S.A., PGE S.A., PGNIG S.A., PGZ S.A., PHN S.A., 
PKP S.A., PWPW S.A., PZU S.A., Tauron Polska Energia S.A. 
oraz Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o. o.

Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fun-
dacji Narodowej. Menedżer posiadający 
kilkunastoletnie doświadczenie na sta-
nowiskach kierowniczych w administra-
cji publicznej, rządowej, samorządowej 
oraz w organizacjach pozarządowych

Polska Fundacja Narodowa została po-
wołana w 2016 roku. Jej głównym zada-
niem jest promocja Polski za granicą. 
Działalność PFN jest finansowana przez 
17 spółek Skarbu Państwa.

foto: © Polska Fundacja Narodowa
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Ameryka jest krajem spełniających się marzeń, 
a szczególnie spektakularne jest to wówczas, 
gdy jest się człowiekiem wiary. W życiu tej ko-

biety każdego dnia zdarzały się wielkie i małe cuda. 
Matka Angelika, charyzmatyczna klaryska klauzuro-
wa, która mając jedynie 200 dolarów, założyła naj-
większą sieć telewizyjną na świecie, jest najlepszym 
dowodem na to, że wiara czyni cuda. 

Początek historii
Historia wypełniona licznymi cudami rozpoczyna się 

w Canton w stanie Ohio (USA), kiedy w roku 1923 w ro-
dzinie włoskich emigrantów przyszła na świat Rita Riz-
zo. Dziewczynka już od wczesnych lat dzieciństwa do-
świadczała ubóstwa i cierpienia. Rozwód rodziców wy-
wołał lęk i depresję u sześcioletniego dziecka. Dora-
stała w środowisku, w którym przestępczość, w tym 
morderstwa, były codziennością. Cierpienie nie było 
dla niej przeszkodą na drodze wiary, wprost prze-
ciwnie – pozwoliło na utożsamienie się z cierpiącym 
Chrystusem.

Przełomem w jej życiu było cudowne uzdrowienie 
z dolegliwości żołądkowych, którego doznała w wieku 
19 lat. Zrozumiała wówczas, że Bóg jest prawdziwym, 
troskliwym i miłującym Ojcem, za którym zawsze tę-
skniła. Chcąc odpowiedzieć na tę Bożą miłość, posta-
nowiła wstąpić do klasztoru i całe życie poświęcić wy-
łącznie Bogu. 

Powołanie
Rita Rizzo wstąpiła do klasztoru w Cleveland w sta-

nie Ohio 15 sierpnia 1944 i stała się siostrą Marią An-
geliką od Zwiastowania, franciszkanką od Najświęt-
szego Sakramentu. Zakon później zmienił nazwę na 
Klaryski od Wieczystej Adoracji. Początek jej drogi po-
wołania również obarczony jest cierpieniem wywoła-
nym chorobą. Kolejne cudowne uzdrowienie w paź-

dzierniku 1946 roku upewniło zgromadzenie o auten-
tyczności powołania i pozwoliło siostrze Angelice zło-
żyć profesję zakonną.

Jeszcze w tym samym roku siostra Angelika wyje-
chała do nowo powstającego klasztoru w jej rodzin-
nym Canton. Tutaj ujawniły się jej charyzmaty związa-
ne z zarządzaniem, organizacją pracy i kierownictwem 
duchowym. W roku 1953, po złożeniu ślubów wieczy-
stych, podczas pracy nieszczęśliwie upadła, uszkadza-
jąc sobie kręgosłup. Ból utrudniał jej pracę i swobod-
ne poruszanie. Operacja nie przyniosła żadnego efek-
tu. Angelika obiecała Bogu, że jeśli ją „przywróci do 
użyteczności”, ona założy dla Niego klasztor na połu-
dniu. Nazajutrz siostra Angelika była zupełnie zdrowa.

ks. Przemysław Krakowczyk SAC

KS. PRZEMYSŁAW KRAKOWCZYK SAC

ANGELIKA. 

KOBIETA, KTÓRA ZMIENIŁA AMERYKĘ
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Fundatorka
Słowo się rzekło. Siostra Angelika poprosiła prze-

łożoną klasztoru o możliwość założenia nowej fun-
dacji. Wybór padł na diecezję Mobile-Birmingham 
w stanie Alabama, a tamtejszy biskup wyraził zgodę. 
Jednakże problemy zaczęły pojawiać się z innej stro-
ny. Biskup Youngstown, któremu podlegał klasztor 
w Canton, nie wyraził zgody na opuszczenie jego mu-
rów przez sześć sióstr, które miały wyjechać do no-
wej fundacji. Siostra Angelika musiała podjąć jesz-

cze wiele zabiegów dyplomatycznych, aby otrzymać 
upragnioną zgodę. Starania te trwały ponad trzy lata.

Z początkiem roku 1959 powróciły bóle pleców i le-
wej nogi. Nowe cierpienia stały się ostatecznie błogo-
sławieństwem dla misji siostry Angeliki. Sprytna za-
konnica w liście do biskupa zasugerowała, że jedy-
nie przeprowadzka do cieplejszej Alabamy uchroni ją 
przed kalectwem. Biskup się zgodził, ale siostra Ange-
lika nie miała jeszcze odpowiedniego wieku, aby stać 
się przełożoną nowej wspólnoty. Odpowiednia zgoda 
z Watykanu na nową fundację w Alabamie przyszła 
w lutym 1961 roku.

Matka Angelika wraz z kilkoma siostrami udały się 
do Birmingham i na zboczu góry w pobliskim Ironda-
le założyły klasztor Matki Bożej Anielskiej. Angelika 
dobrze przemyślała decyzję o osiedleniu się w ser-
cu Alabamy, w miejscu, gdzie katolicyzm nie przekra-
czał 3% populacji, naznaczonym cierpieniem afrykań-
skich niewolników, a potem dotkniętym rasistowską 
dyskryminacją i krwawymi prześladowaniami ze stro-
ny Ku Klux Klanu. Matka Angelika chciała w ten spo-
sób, poprzez swoją obecność i nieustanną modlitwę, 
być wsparciem dla poranionej społeczności. Ale Bóg 
miał dla niej jeszcze jedną ważną misję.

Klauzura była dla niej zbyt ciasna
Budowa nowego klasztoru nastręczała wiele proble-

mów, w tym także finansowych, ale dzięki Opatrzno-
ści Bożej siostry mogły zamieszkać w nowej funda-
cji już w maju 1962 roku. W tym samym czasie pastor 
Martin Luther King organizował pokojowe protesty 
w mieście, torując drogę do wolności i równoupraw-
nienia dla afroamerykańskiej ludności. Siostry modli-
ły się również w tej intencji. 

Początki wspólnoty klarysek w Irondale (dzielnicy 
Birmingham) były bardzo trudne. Siostry utrzymywały 
się z pracy własnych rąk. Sprzedawały m.in. różańce 
i przynęty dla wędkarzy. Lecz i to nie wystarczało, aby 
się utrzymać. Poruszona ludzkim cierpieniem, w tym 
także tym duchowym, Matka Angelika zaczęła nagry-
wać dla lokalnych rozgłośni radiowych audycje. Kolej-
nym krokiem było wydawanie i bezpłatna dystrybucja 
małych broszurek, w których Matka Angelika odpo-
wiadała na potrzeby współczesnego człowieka, z jed-
nej strony był to sposób na ewangelizację, ale z dru-
giej strony dzięki tym bezpłatnym broszurkom w za-
mian otrzymywała darowizny od osób, którym te po-
rady przynosiły nadzieję.

Matka Angelika zawsze ufała bardziej Bogu niż 
ludzkim kalkulacjom. Widząc pozytywny odbiór jej 
małych broszurek oraz ogromny głód Boga i ducho-
wości, zaczęła pisać i wydawać książki religijne. Po 
otrzymaniu zgody Stolicy Apostolskiej rezolutna za-
konnica stawała się coraz częstszym gościem rozgło-
śni radiowych i stacji telewizyjnych.

Narodziny EWTN
Podczas jednej z takich wizyt w Chicago w lokal-

nej stacji telewizyjnej baptystów zdała sobie sprawę, 
jak wielkie możliwości do przepowiadania Ewangelii 
daje jedna stacja telewizyjna. Miała wówczas powie-
dzieć, że „też taką chcę mieć”. Był to rok 1978. Matka 
Angelika zrealizowała swój pierwszy show telewizyj-
ny dla CBN. W listopadzie 1978 roku podczas kręcenia 
drugiego sezonu programu dowiedziała się, że stacja 
ma zamiar wyemitować bluźnierczy film. Dziarska za-
konnica udała się natychmiast do gabinetu dyrekto-
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ra, żądając zdjęcia tego filmu z anteny i grożąc swoim 
odejściem ze stacji, lecz dyrektor odmówił, śmiejąc się 
z niej, że na pewno nie odejdzie, bo gdzie indziej znaj-
dzie taką widownię. Matka Angelika zapowiedziała, że 
zbuduje własne studio i własną telewizję. 

Tak właśnie narodziło się EWTN, czyli sieć telewi-
zyjna Wiekuistego Słowa. Pierwsze studio powstało 
w przyklasztornym garażu. Matka podejmując decy-
zję o budowie własnej sieci telewizyjnej, miała jedynie 
200 dolarów. Z Bożą pomocą to były najlepiej zain-
westowane pieniądze w historii mediów. 25 maja 1981 
roku Watykan udzielił pozwolenia na działalność tele-
wizyjną Matce Angelice. Stacja rozpoczęła nadawanie 
15 sierpnia tego samego roku. 

Powstanie stacji i jej ciągłe balansowanie na gra-
nicy bankructwa są ewidentnym dowodem na działa-
nie Boga. Stacja doświadczała tej Bożej opieki jeszcze 
przez wiele lat. W roku 1983 powstała audycja „Matka 
Angelika live”, która otrzymała nagrodę nadawców ka-
blowych za najlepszy program, ale to dla Angeliki nie 
było najważniejsze. Już miała podjąć decyzję o wyco-
faniu się z telewizyjnego show, gdy jej decyzję zmienił 
telefon pewnego chłopca, który po zobaczeniu jej pro-
gramu odstąpił od planów samobójczych. Matka zro-
zumiała, że Bóg działa poprzez jej anteny nadawcze 
i jej praca ma wielkie znaczenie dla wielu ludzi.

Świat zawojowany dla Wiekuistego Słowa
Od tego wydarzenia rozwój dzieła Matki Angeli-

ki nabrał tempa. Stacja zaczęła produkować i emito-
wać kanał w języku hiszpańskim. Matka uruchomi-
ła sieć rozgłośni radiowych, własne wydawnictwo ka-

tolickie, portal internetowy, a nawet sklep wysyłkowy 
z dewocjonaliami. Sygnał telewizyjny poprzez sateli-
ty zwiększał swój zasięg: najpierw o Amerykę łaciń-
ską, następnie o Australię, Oceanię i wschodnią Azję 
i wreszcie o Europę. Sieć powołała również agencję in-
formacyjną oraz pismo „National Catholic Register”.

Dziś telewizja Matki Angeliki jest największą glo-
balną katolicką siecią telewizyjną dostępną w 147 kra-
jach i ponad 300 milionach gospodarstw domowych 
na świecie. Od października 2018 roku telewizja Matki 
Angeliki dostępna jest również w naszym kraju. Moż-
na oglądać ją zarówno w sieciach kablowych, jak i na 
YouTube, a od listopada 2021 roku również naziemnie 
w technologii DVB-T2 w Warszawie i Wrocławiu. Sieć 
dzięki wstawiennictwu założycielki i Bożej Opatrzno-
ści będzie dalej się rozwijać w Polsce i na całym świe-
cie.

Śmierć w opinii świętości
Matka Angelika odeszła z tego świata 27 marca 

2016 roku w klasztorze w Hanceville. Umarła w po-
wszechnej opinii świętości. Dopiero po jej śmierci 
świat stopniowo poznaje jej bogate życie duchowe: 
przeżycia mistyczne, ogrom cierpienia znoszonego 
z miłości do Pana i wielkie dzieło, którego wypełnie-
nia zażądał od niej Bóg. Minęły już wymagane prawem 
kanonicznym lata i coraz częściej mówi się o rozpo-
częciu procesu beatyfikacyjnego tej nieprzeciętnej za-
konnicy. Skromna dziewczyna z ubogiej rodziny wło-
skich emigrantów stała się gwiazdą telewizji i podbi-
ła serca milionów amerykańskich widzów. Jej dzieło 
służby Kościołowi kontynuuje EWTN.

foto: © ks. Przemysław Krakowczyk SAC

ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC, pallotyn, wicedyrek-
tor Pallotyńskiego Ośrodka Postulacji w Warszawie i no-
tariusz w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. Sta-
nisława Szulmińskiego. Liturgista, autor kilku pozycji 
książkowych, pisze ikony i prowadzi zajęcia z ikonogra-
fii bizantyńskiej oraz ewangelizuje poprzez media. Zało-
żył i prowadzi Telewizję Misericordia
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Grupa LOTOS to jedna z największych polskich firm. Jej 
działalność ma strategiczne znaczenie dla całej krajo-
wej gospodarki. Prowadząc biznes, koncern stara się 
jednocześnie angażować nie tylko we wsparcie kul-

tury i sportu, ale także w inicjatywy społeczne. Działająca od 
siedmiu lat Fundacja LOTOS włącza się w akcje na wielu polach.

Fundacja LOTOS od 2015 roku odpowiada za zarządzanie po-
lityką dobroczynną gdańskiego koncernu. Przekazuje środki na 
rozwój nauki i kultury, sport czy ekologię. Ze względu na szacu-
nek do polskiej historii, jednym elementem jej działalności jest też 
wspieranie polskich kombatantów. 

NOWOCZESNY KONCERN 
dba o swoje 
otoczenie

foto: © Fundacja LOTOS
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Pomoc strażakom

Na pomoc Fundacji LOTOS mogą liczyć m.in. strażacy, którzy 
zmagają się z niedoborami sprzętowymi. Tak było w przypadku 
przekazania nowego auta dla OSP w Krzesławicach w Małopol-
sce. Funkcjonowały w niej wysłużone samochody z 1977 i 1983 
roku. Zakup nowoczesnego pojazdu znacznie skrócił czas dotarcia 
do miejsca zdarzenia. Nowe wozy ratowniczo-gaśnicze trafiły też 
do komend powiatowych i miejskich PSP na Pomorzu. Ponadto 
fundacja pomogła w realizowanych przez strażaków projektach 
dla najmłodszych. Sfinansowano remont i doposażenie sali edu-
kacyjnej „Ognik” Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdań-

skim. W miejscu tym odbywa się m.in. turniej wiedzy pożarniczej 
dla uczniów oraz kilka rządowych programów: „Kręci mnie bez-
pieczeństwo”, „Bezpieczna+” czy „Czad i ogień – obudź czujność”.

W trosce o młode pokolenie

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – 
to zdanie z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej do dziś jest 
aktualne. Fundacja LOTOS angażuje się w projekty wpływające 
na rozwój młodzieży. Wsparła akcję Rugby Clubu Lechia Gdańsk 
o nazwie „Rugby walczy z depresją i otyłością wśród dzieci i mło-
dzieży w dobie pandemii”. Jej celem jest przedstawienie zalet ak-
tywności fizycznej, zasad zdrowego odżywiania oraz pokaza-
nie zagrożeń, jakie niosą ze sobą nadwaga i zmieniony tryb życia 
związany z pandemią. 

Pomoc fundacji odczuł również Pomorski Okręgowy Zwią-
zek Kolarski. Dofinansowano nagrody dla dzieci i młodzieży, za-
kup sprzętu treningowego i strojów sportowych, w szczególno-
ści ubrań termoaktywnych, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
oraz badania psychologiczne dla dzieci. 

Fundacja LOTOS wspiera również inicjatywy, które łączą ak-
tywność fizyczną z nauką historii – jest sponsorem cyklu rej-

sów żeglarskich z elementami edukacji patriotycznej dla wolon-
tariuszy i podopiecznych Caritas, organizacji polonijnych, domów 
dziecka, szkół i uczelni. Projekt nosi nazwę Polska Morska Nie-
podległa. 

Pomocna dłoń i pamięć o bohaterach

Fundacja LOTOS nie zapomina o seniorach i narodowych bo-
haterach, którzy poświęcali się dla ojczyzny. W 2022 roku prze-
kazała 250 tys. zł na pomoc dla kombatantów zrzeszonych w ra-
mach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej działającego 
w okręgu pomorskim. Kombatanci to ludzie w bardzo podeszłym 

wieku. Większość z nich nie tylko osiągnęła już 90 lat, ale zbliża 
się do 100. urodzin, a jeden z członków przekroczył wiek 100 lat. 
Ich życie w obecnych czasach jest jeszcze trudniejsze niż kilka lat 
temu, choćby ze względu na trwającą pandemię. Dlatego daro-
wizna fundacji będzie przeznaczona na dostawy posiłków, zakup 
leków i suplementów oraz doraźną pomoc socjalną. 

Warto wspomnieć także ubiegłoroczne „V Wakacje dla Boha-
tera” zorganizowane przez stowarzyszenie „Paczka dla Bohate-
ra”. Dla 60 kombatantów walk o niepodległość Polski zorganizo-
wano majowe wakacje w Międzyzdrojach. Podczas pobytu nad 
morzem mogli oni nie tylko skorzystać z wielu zabiegów reha-
bilitacyjnych, ale także spędzić czas na spacerach, rozmowach 
z dawnymi przyjaciółmi, uczestniczyć w koncertach i prelekcjach, 
warsztatach artystycznych czy wieczorkach tanecznych. Patro-
nat honorowy nad „Wakacjami dla Bohatera” objęło Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Z wypoczynku skorzy-
stali żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wolno-
ści i Niepodległości, a także powstańcy warszawscy, przedstawi-
ciele podziemia niepodległościowego, opozycjoniści czasów PRL 
oraz żołnierze kresowi.

foto: © Fundacja LOTOS
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ZANIM EZDRASZ 
PRZYNIÓSŁ KSIĘGĘ  
PRAWA MOJŻESZOWEGO

Rozpoczynając niniejszą refleksję, należy zauważyć, że 
w niektórych perykopach Starego Testamentu jest od-

notowany moment spisywania słów Boga i ich odczytywania.

I tak Mojżesz po przedstawieniu ludowi słów Pana, na 
które lud odpowiedział, że zostaną wypełnione, spisuje je 
(por. Wj 24, 3–4). Także według redakcji deuteronomisty 
Mojżesz po spisaniu Praw w księdze kazał zapis ten umie-
ścić obok Arki Przymierza Pana jako znak świadectwa prze-
ciwko Żydom (por. Pwt 31, 24–27). To ten kodeks, jak supo-
nuje wybitny egzegeta ewangelikalny Frederick Fyvie Bru-
ce (†1990) związany z uniwersytetem w Manchesterze, zo-
stał znaleziony podczas prac restauracyjnych w świątyni w 
622 roku przed Chrystusem za czasów króla Jozjasza (†609 
przed Chr.) i głośno wszystkim odczytany (por. 2 Krl 23, 1–3). 
Stary Testament odnotowuje także, że po powrocie z Babi-
lonu odczytano w żydowskim zgromadzeniu zapis z księ-
gi Prawa Mojżeszowego. Mówi o tym Księga Nehemiasza, 
a jej wersety Ne 8, 2–4a.5–6.8–10 Kościół rzymskokatolic-
ki współcześnie zawsze czyta podczas sprawowania obrzę-
dów poświęcenia kościoła. Lektura ta, choć starotestamen-
talna, ma za zadanie między innymi pomóc chrześcijańskie-
mu zgromadzeniu liturgicznemu odkryć i zrozumieć „kom-
pletne wymiary” teologii liturgicznej przywołanego obrzędu, 
to jest sakramentalium sprawowanego przez biskupa.

Tradycja wywodzi się z Bożego objawienia 
Na stronach Pisma Świętego można dostrzec rozwijają-

ce się stopniowo objawienie Boże. „Bóg, który przez Sło-
wo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom w rzeczach 
stworzonych wieczne świadectwo o sobie” (Dei Verbum 3). 
„Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do 
dawania Mu odpowiedzi, do poznania Go i miłowania po-
nad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie” (Ka-
techizm Kościoła Katolickiego 52). Zarazem „Bóg stopniowo 
udziela się człowiekowi, przygotowuje go etapami na przy-

jęcie nadprzyrodzonego Objawienia, którego przedmio-
tem jest On sam, a które zmierza do punktu kulminacyjne-
go w Osobie i posłaniu Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystu-
sa” (Katechizm Kościoła Katolickiego 53). Zanim objawie-
nie to zostało udokumentowane w formie jakiegokolwiek 
pisma, było przekazywane z pokolenia na pokolenie w na-
rodzie izraelskim w formie tradycji ustnej. Należy pamię-
tać, na co zwraca uwagę ks. prof. Waldemar Chrostowski, że 
„rzeczywistość Tradycji Izraela wywodzi się z faktów zinter-
pretowanych w świetle monoteistycznej wiary jako czytel-
ne znaki objawienia Bożego” (W. Chrostowski, s. 86), z dru-
giej zaś strony to właśnie w „ramach Tradycji, kształtującej 
się w ogniu nieustannej konfrontacji monoteistycznej wia-
ry z politeistycznymi poglądami ludów ościennych, znalazło 
się wiele tradycji nawiązujących do wybitnych osobistości, 
do niezwykłych wydarzeń i czynów, pielęgnujących szczegó-
łowe pouczenia i wskazania religijno-etyczne” (W. Chrostow-
ski, s. 87). Tradycja ta najpierw była przekazywana synom 
Izraela przez wysłanników Bożych i różnego rodzaju znaki 
epifanijne, a następnie była interpretowana i aktualizowana 
przez proroków, co poszerzało treści objawienia i zakres Tra-
dycji. Ten szeroki zakres Tradycji był widoczny na terenach 
Izraela, gdzie uformowała się tradycja elohistyczna, jak i na 
terenach Judy, gdzie ukształtowała się tradycja jahwistycz-
na. Z czasem ukształtowana na jakimś etapie przez te nurty 
tradycja Mojżeszowa na nowo została odczytana przez deu-
teronomistę, a następnie poddana redakcji kapłańskiej. Pro-
ces redakcji tradycji Mojżeszowej kończy się znanym nam 
Pięcioksięgiem (Torą), który został zredagowany około 400 
roku przed Chrystusem. Powstał on w epoce dominacji per-
skiej po babilońskiej deportacji Żydów z Jerozolimy, a przed 
okresem hellenistycznym. Powodem powstania tak ważne-
go dla tożsamości religijnej i narodowej Żydów zapisu był 
kryzys tradycji ustnej spowodowany wygnaniem do Babi-
lonu. Takie czynniki, jak przesiedlenie elit intelektualnych 
i zniszczenie archiwów świątynnych i królewskich dały do 
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zrozumienia, że nie można już bazować na pamięci. Dotych-
czasowy depozyt Tradycji należało poddać weryfikacji i zapi-
sać dla współczesnych i następnych pokoleń.

Brama miejska 
Aby poznać strukturę ufortyfikowanej bramy miejskiej 

na Bliskim Wschodzie w IX wieku przed Chrystusem, war-
to zobaczyć ruiny takiej bramy pochodzącej z kananejskie-
go miasta Gezer, odbudowanego przez Salomona (por. 1 Krl 
9,15). Na jej strukturę składało się sześć komnat, po trzy 
z każdej strony, „tzn. z czterema parami filarów” (A. Lemaire, 
s. 186). Jak wiemy z lektury Księgi Nehemiasza (Ne 8, 1–10), 
drewniane podium, z którego kapłan Ezdrasz miał odczyty-
wać księgę Prawa Mojżeszowego, zostało umieszczone na 
placu w Jerozolimie przed Bramą Wodną. Choć nie wiemy, 
jak wyglądało, to nie ustawiono go w tym miejscu miasta 
w sposób przypadkowy.

Na stronach Starego Testamentu brama miejska jawi się 
jako punkt newralgiczny dla mieszkańców miasta. „Król Da-
wid siedział między dwoma bramami” (2 Sm 18, 24) i oczeki-
wał na wieści z placu boju po buncie wywołanym przez syna, 
Absaloma. „Król izraelski [Achab] i Jozafat, król judzki, ubra-
ni w okazałe szaty królewskie siedzieli na swoich tronach na 
placu u wrót bramy Samarii, a przed nimi prorokowali wszy-
scy prorocy” (1 Krl 22, 10). Królowie ci, siedząc tam, decydo-
wali o wyprawie wojennej przeciw królowi Aramu. Także kró-
lewskie wojsko po zwycięstwie nad Absalomem defilowa-
ło przed królem, gdy on zasiadł w bramie (por. 2 Sm 19, 9). 
Po zdobyciu Jerozolimy przez Babilon dowódcy króla babi-
lońskiego wyrazili swoje panowanie nad zdobytą Jerozolimą 
przez obranie na swoją siedzibę pomieszczeń Bramy Środ-

kowej (por. Jer 39, 3). Natomiast prorok Amos w swojej mo-
wie wskazał bramę jako miejsce wymierzania sprawiedliwo-
ści (por. Am 5, 15). 

Brama w czasach antycznych na Bliskim Wschodzie była 
sercem miasta, skąd rozpościerało się panowanie władcy 
i gdzie pobierano edukację od proroków. To brama miej-
ska wraz ze swoimi pomieszczeniami i pobliskim placem 
w okresie pierwszej świątyni, zanim powstała synagoga, 
stanowiła miejsce życia wspólnotowego, handlowego i re-
ligijnego. Zaś w czasach namiestnika Nehemiasza i kapła-
na Ezdrasza była miejscem lektury księgi Prawa. Kończąc, 
należy zadać historykom starożytności pytanie. Jeśli przyjąć, 
że powstanie Tory „zbiega się z misją Ezdrasza” (P. Grelot,  
s. 580), to czy zwyczaj i obrzęd czytania Żydom Prawa Bo-
żego na placu przy bramie miejskiej pochodzi z czasów ich 
wygnania do Babilonu? 

Wykorzystane publikacje: Pontyfikał Rzymski odnowio-
ny zgodnie z postanowieniem Soboru powszechnego Wa-
tykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, 
poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II. Obrzędy po-
święcenia Kościoła i ołtarza. Wydanie wzorcowe, Księgarnia 
św. Jacka, Katowice 2001; Bruce F.F., Il canone delle Scritture, 
traduzione L. De Vita (Realia, t. 2), Edizioni GBU, Chieti-Ro-
ma 2012; Brzegowy T., Heksaemeron i inne studia nad Sta-
rym Testamentem (Rozprawy i Studia Biblijne, t. 45), Oficyna 
Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2012; Chrostowski W., Od 
świętej Tradycji do Pisma Świętego, „Przegląd Powszechny” 
(1987) nr 1(785), s. 86–102; Crüsemann F., La torà. Teologia 
e storia sociale della legge nell’Antico Testamento, traduzio-
ne F. Ronchi (Introduzione allo studio della Bibbia. Supple-
menti, t. 36), Paideia Editrice, Brescia 2008; Grelot P., Trady-
cja źródłem i kolebką Pisma św., Conc 2–3(1966/7) 1–10, s. 
577–590; Lemaire A., Zjednoczona monarchia. Saul, Dawid 
i Salomon, [w:] Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia 
świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, redakcja H. Shanks, 
przekład W. Chrostowski (Podręczniki biblijne, t. 1), Oficyna 
Wydawnicza Vocatio, Warszawa 20184, s. 145–190; Levine 
L.I., La sinagoga antica, t. 1, Lo sviluppo storico, traduzione A. 
Fracchia (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplemen-
ti, t. 20), Paideia, Brescia 2005; López F.G., Il Pentateuco. In-
troduzione alla lettura dei primi cinque libri della Bibbia, tra-
duzione P. Florioli (Nuova Introduzione allo Studio della Bib-
bia, t. 3/1), Paideia Editrice, Torino 2020; Rusecki M., Funda-
mentalne znaczenie Tradycji w Kościele, [w:] Tradycja i ko-
ścielne tradycje, pr. zbior. pod red. J. Jezierskiego (Bibliote-
ka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, t. 27), Wyższe Seminarium Duchowne Metropo-
lii Warmińskiej Hosianum, Olsztyn 2004, s. 95–122; Terra J.E-
.M., Czytanie Pisma świętego dawniej a dziś, ComP VI(1986) 
nr 3(33) s. 3–26. 

Zwój Tory.   foto: © Valley2city, CC BY-SA 3.0
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Kościół, uznając treść Objawień Fatimskich, pod-
jął również wysiłki zmierzające do tego, by czy-
nem odpowiedzieć na wezwania Maryi. Do dziś 

jednak nie umilkły spekulacje, czy rzeczywiście Rosja 
została poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi? Nie-
ustannie wskazuje się na fakt, iż w treści dotychczaso-
wych aktów poświęcenia nie padło słowo Rosja. Moż-
na zatem uznać, iż akt poświęcenia nie spełnia prośby 
Matki Bożej. Skoro też poświęcenie skutkować ma na-
wróceniem Rosji, a to się jeszcze nie stało, mamy więc 
ponadto kolejny argument wskazujący na ułomność 
dokonanych aktów poświęcenia.

O co dokładnie prosi Matka Boża?
W treści przesłania Matki Bożej zarówno z roku 1917, 

jak i 1929 rzeczywiście jest w sposób jednoznaczny 
mowa o poświęceniu Rosji. Interpretując te słowa 
w sposób dosłowny, w treści aktu poświęcenia win-
no występować słowo „Rosja”. Czy jednak taka inter-
pretacja jest słuszna? Jeśli tak, to również inne słowa 
winniśmy odczytywać w identyczny sposób. I tak np. 
jeśli jest mowa, iż w ramach medytacji w pierwsze so-
boty miesiąca mamy rozmyślać o piętnastu tajemni-
cach różańcowych, zatem powinniśmy dziś pomijać 
tajemnice światła, gdyż o nich nie mówiła Matka Boża 
w Fatimie. Jest to jeden z przykładów wskazujących na 
to, że ten sposób rozumowania może prowadzić do 
absurdu. Oczywiście nie możemy również interpreto-
wać słów Maryi w sposób dowolny, lecz powinniśmy 
przede wszystkim zrozumieć sens prośby Matki Bo-
żej, a nie zatrzymywać się jedynie na literalnym zapi-
sie samej prośby.

Warto przywołać w tym kontekście słowa s. Łucji, 
która w liście do papieża Piusa XII w 1940 roku tak pi-
sała o sprawie poświęcenia, jakiego winien dokonać 
następca Piotra: 

„W kilku wewnętrznych rozmowach Pan Jezus nie 
przestawał nalegać na spełnienie tej prośby. Ostatnio 
obiecał, że jeśli Wasza Świątobliwość raczy dokonać 
poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi ze 
szczególnym uwzględnieniem Rosji oraz raczy naka-
zać, żeby w jedności z Waszą Świątobliwością w tym 
samym czasie dokonali tego również wszyscy bisku-
pi świata, to skróci dni utrapienia, w których zdecy-
dował się ukarać narody za ich zbrodnie za pomocą 
wojny, głodu i różnych prześladowań Kościoła świę-
tego i Waszej Świątobliwości”. Czy s. Łucja domagała 
się poświęcenia jedynie Rosji? Czy rzeczywiście istotą 
wspomnianego poświęcenia ma być konieczność uży-
cia słowa „Rosja” w treści aktu, jakiego ma dokonać 
papież? Z cytowanych wyżej słów wcale to nie wynika. 
Potwierdza to również kolejny fakt. S. Łucja, jak wiado-
mo, ustosunkowała się negatywnie wobec spełnienia 
owych warunków, jeśli chodzi o poświęcenie dokona-
ne przez Piusa XII, Pawła VI czy Jana Pawła II w 1982 
roku. Czy jednak wiemy dlaczego? Otóż za każdym 
razem wskazywała, iż nie było kolegialnej jedności bi-
skupów z papieżem. Nigdy natomiast nie wskazywa-
ła na brak samego słowa „Rosja” w treści dokonanych 
przez papieży aktów.

Wypełnienie przez Jana Pawła II prośby Matki Bożej
Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, jeśli cho-

dzi o akt poświęcenia z 1984 roku, którego dokonał 
w Rzymie Jan Paweł II, należy stwierdzić, iż uczynił on 
zadość wszelkim prośbom Maryi. Potwierdza to bo-
wiem sama s. Łucja w zapiskach opublikowanych 
tuż po jej śmierci: „Konsekracja ta została publicznie 
dokonana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzy-
mie dnia 25 marca 1984 roku przed wizerunkiem Na-
szej Pani czczonym w Kaplicy Objawień w Fatimie, 
Cova da Iria, który Ojciec Święty – po tym jak napisał 
do wszystkich Biskupów świata, aby zjednoczyli się 
z Jego Świątobliwością w tym akcie konsekracji, jakie-
go zamierzał dokonać – celowo nakazał sprowadzić 
do Rzymu ten wizerunek, aby wyraźnie zaznaczyć, iż 
konsekracja, jakiej zamierzał dokonać przed tym wi-
zerunkiem, była spełnieniem prośby Naszej Pani w Fa-
timie”.

POŚWIĘCENIE ŚWIATA I ROSJI 
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

W roku 80. rocznicy aktu poświęcenia świata przez Piusa XII

ORĘDZIE FATIMSKIE

ks. Krzysztof Czapla SAC 
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Interpretacja siostry Łucji
Ciekawe jest również to, iż w dalszej części przywo-

łanego wyżej tekstu znajdujemy swego rodzaju uza-
sadnienie, iż rzeczywiście miał miejsce akt, o który 
prosiła Matka Boża, a którego konsekwencją ma się 
stać nawrócenie Rosji. „Wszyscy doskonale wiedzą, 

iż przeżywaliśmy jeden z najbardziej krytycznych mo-
mentów historii ludzkości, kiedy wielkie mocarstwa, 
wrogie względem siebie, planowały przygotowania 
do wojny nuklearnej (atomowej), która zniszczyłaby 
świat, jeśli nie cały świat, to większą jego część, a co 
by pozostało, z jakimi szansami na przeżycie? I kto 
byłby w stanie odwieść tych aroganckich ludzi, ota-
czających się swoimi planami wojny, odwieść ich od 
gwałtownych zamysłów, ateistycznych ideologii pro-
pagujących zniewolenie i dominację ludzi, którzy uwa-
żają siebie za Panów całego świata, kto byłby w stanie 
wszystko to przemienić na coś całkiem przeciwnego? 
Kto przyczyniłby się do prośby o spotkanie, by objąć 
się w geście pokoju?”.

Pomimo tych znaków kwestia poświęcenia da-
lej jest podawana w wątpliwość, gdyż fundamental-
na obietnica nawrócenia Rosji i pokoju na świecie nie 
stała się faktem. Wizjonerka z Fatimy odpowiadała na-
stępująco: „Po tym wszystkim jeszcze są ślepi, któ-
rzy nie widzą, albo nie chcą widzieć i mówią: Jednak-
że istnieją wojny na tym świecie poza tą jedną, a Na-
sza Pani obiecała pokój. Tak, Nasza Pani obiecała po-
kój, jeśli chodzi o wojny rozpętane na całym świecie 
przez ateistyczny komunizm, nie uwzględniając wojen 
domowych, które zawsze były i będą, do czasu aż Bóg 
zechce przemienić świat […]. Jednakże dzień ten jesz-
cze nie nadszedł, nadejdzie, kiedy Bóg o tym zadecy-
duje, w planach swojego ogromnego miłosierdzia. […] 
I na pewien czas nastanie pokój na świecie. Obietni-
ca pokoju odnosi się do wojen wywołanych na całym 
świecie przez ateistyczny komunizm, to nad tymi woj-
nami, o których wspomina Nasza Pani, Jej Niepokala-
ne Serce odniesie zwycięstwo”.

Dość jednoznacznie wyraziła się w tej sprawie s. Łu-
cja w rozmowie z abp. T. Bertone w klasztorze w Coim-
brze 17 listopada 2001 roku: „Ja już powiedziałam, że 
konsekracja, której pragnęła Nasza Pani, już się doko-
nała w 1984 roku i została przyjęta przez Niebo”. Od-
powiedź jest na tyle jednoznaczna, iż w tym względzie 
nie powinno być już żadnych dyskusji. Tym bardziej iż 

są to słowa jedynej osoby, która w tej kwestii mogła 
udzielić definitywnej odpowiedzi i to uczyniła.

Nieporozumienie dające do myślenia
Należy jednak postawić tu inne niezmiernie istotne 

pytanie. Czy pamiętamy, jak w całości brzmi prośba 

Matki Bożej z Fatimy? Jeśli tak, to zauważmy, iż jed-
nym zdaniem prosi Ona zarówno o poświęcenie, jak 
i wynagrodzenie w pierwsze soboty. Zwróćmy uwagę, 
czy ci, którzy domagają się kolejnych aktów poświę-
cenia, choć jednym słowem przypominają o tak samo 
ważnej sprawie, a mianowicie o wynagrodzeniu. Czy 
rzeczywiście z taką samą mocą i determinacją znajdu-
jemy u nich przypomnienie i wezwanie do pierwszych 
sobót miesiąca? Zastanawiające, że ciężko się doszu-
kać takich treści w poglądach tych, którzy domaga-
ją się kolejnych aktów poświęcenia. A zatem czy nie 
mamy tu do czynienia z „diabelskimi” zabiegami ma-
nipulacji i odwracania uwagi od istotnej i prawdziwej 
treści Fatimskiego Przesłania? Czas zaprzestać jało-
wych dyskusji pełnych podejrzeń, najwyższy czas, by 
chwycić różaniec i czynić wynagrodzenie, o które pro-
siła Niepokalana w Fatimie!

www.pierwszesoboty.pl
Strona prowadzona przez Sekretariat Fatimski po-
święcona pierwszym sobotom miesiąca.
Znajdziesz tu aktualne informacje, teksty źródłowe 
oraz pomoce duszpasterskie.

ks. dr Krzysztof Czapla SAC, Dyrektor Sekretariatu Fa-
timskiego, Zakopane

Najwyższy czas, by chwycić różaniec  
i czynić wynagrodzenie, o które prosiła 

Niepokalana w Fatimie!



82

Jak bronić się przed phishingiem? – pokazuje 
w nowej kampanii edukacyjnej Grupa TAURON. 
Głównym tematem akcji informacyjnej są zagro-

żenia, jakie niosą ze sobą tzw. przestępstwa phi-
shingowe. TAURON wyjaśnia, jak rozpoznać działa-
nia cyberprzestępców, jak nie dać się oszukać i jak 
reagować na tego typu działania.

Phishing to metoda oszustwa polegająca na tym, 
że przestępcy podszywają się pod znane instytucje, 
firmy bądź banki w celu wyłudzenia danych wraż-
liwych, a w konsekwencji także pieniędzy. To coraz 
bardziej popularny sposób działania przestępców. 
Na negatywne skutki phishingu szczególnie narażo-
ne są osoby, które nie posiadają wystarczającej wie-
dzy na temat bezpiecznego korzystania z nowocze-
snych technologii, nie znają metod wykorzystywa-
nych przez oszustów, a więc nie wiedzą, jak się przed 
takimi przestępstwami ochronić.

„Okres pandemii oraz inwazja Rosji na Ukrainę 
sprawiają, że jesteśmy szczególnie narażeni na dzia-
łania oszustów w przestrzeni internetowej. Dlatego 
właśnie teraz ważne jest, abyśmy potrafili rozpoznać 
i odpowiednio reagować na działania, co do których 
mamy podejrzenie, że mogą być formą oszustwa” – 
tłumaczy Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu 
TAURON Polska Energia. „Taka wiedza pozwoli nie 
tylko chronić dane osobowe, ale również sprawi, że 
przestępcy nie będą mieli dostępu do naszych pie-
niędzy” – dodaje Michałowski.

Wyłącz emocje
Działania phishingowe są skuteczne, bo przestęp-

cy odwołują się do emocji. Starają się na przykład 
wzbudzić naszą radość albo wywołać strach. Dlate-
go, jeżeli otrzymasz informację o niespodziewanej 
wygranej lub wezwanie do natychmiastowego prze-
kazania pieniędzy za pomocą załączonego linka, po-
winieneś nabrać podejrzeń. Nie działaj pod wpływem 
chwili i nie klikaj w załączone linki.

Pamiętaj, żadna instytucja (ani bank, ani policja, ani 
jakikolwiek urząd) nie prosi o zapłatę należności na 
wskazane w wiadomościach dane.

Co zdradza oszusta
By wyłudzić dane osobowe lub pieniądze, oszust 

stara się upodobnić do oryginału. Na przykład wysy-
ła wiadomość e-mail naśladującą jakąś firmę lub in-
stytucję. Dlatego sprawdzaj adres nadawcy i weryfi-
kuj – bez klikania – podany link.

Pamiętaj, już pobieżna ocena wyglądu maila po-
zwala wstępnie ocenić, czy na pewno masz do czy-
nienia z autentyczną wiadomością. Oszusta najczę-
ściej zdradzają błędy językowe, np. brak polskich 
znaków diakrytycznych (takich jak: „ą”, „ę”, „ż”, „ś”, „ź”).

Co zrobić, jeżeli wiadomość jest 
fałszywa

Do czasu aż nie upewnisz się, że wiadomość jest 
prawdziwa, nie klikaj w powiązane z nią linki, nie od-
powiadaj, nie otwieraj załączników. Możesz też poin-
formować instytucję, pod którą podszywa się oszust, 
o incydencie. Dzięki temu będzie ona mogła podjąć 
odpowiednie działanie i ostrzec swoich klientów 
przed potencjalnym zagrożeniem.

Te i inne praktyczne wskazówki dotyczące bez-
pieczeństwa w internecie znajdują się w poradniku 
przygotowanym przez ekspertów TAURONA. Bez-
płatny poradnik można pobrać ze strony tauron.pl/
bezpieczenstwo. W ramach kampanii „W interneto-
wym oceanie nie daj się złapać na haczyk” na plat-
formie lepiej.tauron.pl publikowany będzie również 
cykl artykułów związanych z bezpiecznym korzysta-
niem z internetu oraz rozpoznawaniem metod dzia-
łania przestępców w sieci.

Więcej informacji na: tauron.pl/bezpieczenstwo

TAURON przestrzega
„W internetowym oceanie  
nie daj się złapać na haczyk”
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Rosnące ceny energii powodują, że większość osób 
poszukuje pomysłu, jak temu zaradzić. Odbiorcy 
nie mają bezpośredniego wpływu na ceny energii, 

ale za to w łatwy sposób mogą ograniczyć jej zużycie. Da 
się to osiągnąć, wprowadzając kilka opłacalnych nawy-
ków. Dzięki ich zastosowaniu odetchnie nie tylko środo-
wisko, ale również portfele.

Klasa energetyczna urządzenia a zużycie energii

Na początek warto uświadomić sobie, jakie urządzenia 
i nawyki powodują zwiększenie ilości zużywanej energii. 
Na czele urządzeń najbardziej „pochłaniających prąd” sto-
ją przede wszystkim sprzęty kuchenne – takie jak płyta in-
dukcyjna czy piekarnik. Podobnie wymagająca jest lodów-
ka, czajnik elektryczny czy zmywarka. Przy wyborze tych 
urządzeń należy zwrócić uwagę na ich klasę energetycz-
ną. Często te w klasie A są droższe, ich cena jest jednak 
rekompensowana przez odczuwalnie mniejsze zużycie niż 
np. w klasie D czy E. W skrajnym przypadku urządzenie 
o klasie G może pobierać nawet kilkukrotnie więcej ener-
gii niż jego odpowiednik w klasie A. Podobnie w przypadku 
źródeł światła – warto zrezygnować z tradycyjnych żaró-
wek i skorzystać np. z oświetlenia LED, które generuje po-
dobną ilość światła przy znacznie niższym zużyciu energii.

Wciąż włączone urządzenia i niezgaszone światło

Kolejną przyczyną wyższego zużycia energii jest pozo-
stawianie włączonych nieużywanych urządzeń, jak kom-
puter czy telewizor i oświetlenia. Energię zużywają rów-
nież urządzenia pozostawione w stanie czuwania. Dlate-
go warto je wyłączać, dla wygody można to robić zbiorczo 
np. przy pomocy listwy antyprzepięciowej. Warto przy tym 
pamiętać, że ładowarki podłączone do listwy bez ładowa-
nego urządzenia nadal generują zużycie. Choć w tym przy-
padku są to niewielkie ilości, to w skali roku może to być 
dostrzegalna różnica na rachunku. 

Rozważne korzystanie z energii 
w domowym zaciszu

Znaczenie ma również sposób korzystania z urządzeń 
AGD, np. w przypadku lodówki – powinno się ją zamykać 

natychmiast po wyjęciu lub włożeniu produktów, unikając 
zbyt długiej wymiany ciepła z otoczeniem. Nie należy rów-
nież umieszczać w niej gorących potraw, których schłodze-
nie będzie wymagało znacznie bardziej intensywnej pra-
cy, obarczonej zużyciem dodatkowej energii. Nie powinno 
się również gotować więcej wody w czajniku elektrycznym, 
niż jest potrzebne do zalania aktualnie przygotowywanych 
napojów. Energia wykorzystana do podgrzania niepotrzeb-
nej nadwyżki zostanie zmarnowana. Podobnie w przypad-
ku bojlera elektrycznego – urządzenie takie, gdy jest włą-
czone, podtrzymuje temperaturę wody na danym pozio-
mie. Jeżeli aktualnie nikt z niej nie korzysta, bo np. domow-
nicy są nieobecni, to warto taki bojler wyłączyć. Podczas 
prania warto zwrócić uwagę na zapełnienie pralki, prawie 
pusta również zużywa sporo energii. Jeżeli na ubraniach nie 
ma wielu plam, to warto też rozważyć zastosowanie niż-
szej temperatury prania, co obniży zużycie prądu.

Porozmawiaj z pozostałymi domownikami

Choć przedstawione wyżej porady mogą wydać się czę-
ści czytelników oczywiste, to jednak warto zwrócić uwa-
gę, czy domownicy znają je równie dobrze. Szczególnie 
powinno się na te aspekty uczulać dzieci, które są podat-
ne na nabywanie zarówno tych dobrych, jak i złych nawy-
ków. Edukacja na temat efektywnego korzystania z ener-
gii elektrycznej od najmłodszych lat może zaprocentować 
w przyszłości.

Rządowa pomoc w oszczędzaniu

Na rosnące ceny energii odpowiada również rząd, wpro-
wadzając specjalny dodatek osłonowy w ramach tarczy 
antyinflacyjnej. Wsparcie w kwocie do 1437,50 zł można 
otrzymać po złożeniu wniosku w urzędzie gminy lub przez 
internet. Ostateczna wysokość wsparcia jest zależna od 
wielkości gospodarstwa domowego, dochodu na osobę 
oraz sposobu ogrzewania. Szczegółowe informacje na te-
mat programu można odnaleźć w serwisie internetowym 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ponadto dzięki dzia-
łaniom Urzędu Regulacji Energetyki oraz obniżkom akcy-
zy i stawek podatku VAT skala podwyżek jest efektywnie 
ograniczana.

Domowe sposoby 
na oszczędzanie energii elektrycznej
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Święty Franciszek nazywał ją siostrą. Ks. Jan Twardow-
ski radził, abyśmy spieszyli się kochać ludzi, bo tak 
szybko wpadają w jej ramiona. Éric-Emmanuel Schi-

mitt w Oskarze i pani Róży pisał, iż ludzie boją się jej, bo od-
czuwają lęk przed nieznanym. Śmierć. Od zarania dziejów 
budzi strach, a jednocześnie fascynację. Z jednej strony ucie-
kamy od niej, a z drugiej, paradoksalnie, stanowi ona nieod-
łączną część nas samych. 

W duchu nadziei, jaką niesie pusty grób Zmartwychwsta-
łego, kierujemy się w stronę Mauzoleum Galli Placydii w Ra-
wennie, niewielkiej budowli z I poł. V wieku, będącej niegdyś 
częścią kościoła Santa Croce, dziś zamkniętego, który cze-
ka na lepsze czasy. Niewielka budowla z czerwonej cegły 
na planie krzyża równoramiennego miała być miejscem po-
chówku Galli Placydii, córki Teodozjusza I Wielkiego, siostry 
Honoriusza, cesarza rzymskiego i Arkadiusza, cesarza bi-
zantyjskiego. Skromny na zewnątrz obiekt kryje w swym 
wnętrzu prawdziwe bogactwo symboliki, koloru i artystycz-
nego kunsztu. Przekraczając próg grobowca, wkraczamy 
w zupełnie inną czasoprzestrzeń złożoną z tysięcy maleń-
kich fragmentów kolorowej mozaiki. I choć jesteśmy w środ-
ku miejsca poświęconego śmierci, nie ma tu nic z przygnę-
biającego jej mroku. Wręcz przeciwnie. 

W centrum sklepienia kopuły, pośrodku dziewięciuset 
gwiazd na ciemnogranatowym tle, widnieje złoty krzyż, który 
przewodzi po nieskończoności Boskiej głębi. To spektakular-
ne nocne niebo wydaje się wręcz wibrować nad głowami tych, 
którzy podążają ku światłu Zmartwychwstałego. Na czterech 
końcach symbole czterech ewangelistów przypominają sło-
wa Chrystusa: „niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie 
przeminą” (Łk 21, 33). W lunecie naprzeciwko wejścia ukazuje 
się naszym oczom scena, w której metalowa krata, położona 
na gęsto skręconych językach ognia, przypomina o męczeń-
skiej śmierci św. Wawrzyńca. On sam z lekkością unosi duży, 
złoty krzyż, symbol zwycięstwa dobra nad złem. Jego gęsto 
udrapowane białe szaty wydają się być poruszane przez po-
wiew żaru ognia gotowego przyjąć ofiarę z życia rzymskiego 
diakona z III w. Święty w lewej ręce trzyma otwartą księgę, 
symbol Bożego Słowa umieszczonego po drugiej stronie pło-
nącego ognia w otwartej szafie, niczym sejfie, przypominają-

SZTUKA SAKRALNA

MAUZOLEUM 
GALLI 

PLACYDII 
W RAWENNIE

ks. Paweł Szczepaniak

Mauzoleum Galli Placydii
foto: © Mostacchi.angelo, CC BY-SA 4.0
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cej świątynię. Choć scena nawiązuje do męczeńskiej śmier-
ci, jest pełna pokoju i pozbawiona jakiegokolwiek okrucień-
stwa, które przynależy do historii pisanej ludzką ręką. Prze-
strzeń mauzoleum wypełniają dzieje pisane ręką Boga dają-
cego zaczerpnąć ze źródła wody życia każdemu, kto w Nie-
go wierzy, a przypominają o tym dwa pochylone nad źródłem 
jelenie na niebieskim tle pośród spiralnie zawiniętych pędów, 
przywołujące słowa psalmu 42: „Jak łania pragnie wody ze 
strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże”. 

Uwagę przykuwa luneta nad wyjściem. W niej swym pięk-
nem zachwyca postać Chrystusa, Dobrego Pasterza, siedzą-
cego na skale pośród owiec. Kompozycja odbiega od iko-
nograficznego kanonu, w którym to Jezus dzierży na swych 
barkach zagubioną owcę. W scenie z Rawenny młody Do-
bry Pasterz z niewiarygodną wręcz delikatnością gładzi jed-
ną z owiec, podczas gdy pozostałe kierują wzrok ku Niemu. 
On sam ubrany jest w długą złotą szatę z pionowymi, nie-
bieskimi pasami, przypominającą dalmatykę, szatę diako-
nów, symbol służebności. Z barków na kolana opada długa 
szarfa w kolorze ciemnopurpurowym, barwie używanej przez 
imperatorów bizantyjskich. Całość kompozycji umieszczona 
jest w idyllicznym ogrodzie ze skałami i stylizowaną roślin-
nością. Dobry Pasterz, podobnie jak św. Wawrzyniec, trzyma 
w ręku duży złoty krzyż, symbol zwycięstwa nad śmiercią. 

Nie sposób opisać bogactwa barw i kształtów, które obej-
mują zwiedzających raweńskie mauzoleum. Atmosfera pięk-
na, które, jak pisał Dostojewski, „zbawi świat”, przybiera tu 
postać obrazu delikatnego, efemerycznego, którym nie moż-
na się nasycić. Ale to miejsce nie tylko wprowadza w za-
chwyt, jest ono przede wszystkim nośnikiem nadziei pły-
nącej z pustego grobu Chrystusa. Bo śmierć nie jest koń-
cem istnienia, ale początkiem. Jest oknem wieczności, które 
otwiera się dla nas, zahipnotyzowanych przez czas, wpatrzo-
nych w zegarki i kalendarze, daty i godziny. Mauzoleum Gal-
li Placydii bez wątpienia pozwala „dotknąć” namiastki pięk-
na Boga, który obdarza wiecznością.

ks. kan. dr Paweł Szczepaniak, teolog, historyk sztuki. Ad-
ministrator parafii św. Rocha w Rawennie. Członek Ko-
misji ds. Sztuki Sakralnej Archidiecezji Ravenna-Cervia

Wnętrze mauzoleum
foto: © Following Hadrian, CC BY-SA 2.0 

Mozaika z Dobrym Pasterzem
foto: © Opera di Religione della Diocesi di Ravenna

Mozaiki na sklepieniu
foto: © Opera di Religione della Diocesi di Ravenna

Mozaika ze św. Wawrzyńcem
foto: © Opera di Religione della Diocesi di Ravenna
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Kilkoro studentów przechodząc holem Dworca 
Głównego we Wrocławiu i widząc, że mają jesz-
cze sporo czasu do odjazdu pociągu, postano-

wiło wejść do dworcowej kawiarni. Jedna z dziewcząt 
nie wykazywała jednak zainteresowania tą propozycją, 
a zapytana, dlaczego nie chce iść na kawę, odpowie-
działa: „Teraz nie, bo chcę chwilę porozmawiać z Kimś 
ważnym, ale później dołączę do was”.

Zaskoczeni tą odpowiedzią towarzysze podróży 
dyskretnie poszli za koleżanką, by po chwili zobaczyć, 
że ta weszła do dworcowej kaplicy adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Ktoś powtórzył usłyszane niedaw-
no słowa koleżanki: „Nie-bo chcę z Kimś porozma-
wiać… Zobaczcie, to dla niej taki przystanek „NIE-BO” 
na dworcu…”. 

Kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Dworcu 
Głównym we Wrocławiu już od chwili jej poświęcenia 
znakomicie wtopiła się w to miejsce i przyciąga dużą 
liczbę podróżujących, którzy czują potrzebę, by choć 
na chwilę tu wstąpić. 

Duszpasterz wrocławskich kolejarzy ks. Jan Kleszcz 
z nieukrywaną satysfakcją zauważa, że bardzo czę-

sto miejsce to odwiedza młodzież. Być może nie bez 
znaczenia są tu zarówno kompozycja architektonicz-
na wnętrza, jak i jego wyposażenie, które sprzyjają wy-
ciszeniu, refleksji modlitewnej, a nade wszystko sku-
pieniu na Eucharystii.

Kaplica mieści się na piętrze stylowego dworca, 
a dyskretne oznaczenia kierunkowe skutecznie pro-

DRAPIKOWSKI STUDIO

PRZYSTANEK 
„NIE-BO”

NA DWORCU WE WROCŁAWIU
Bogusław Olszonowicz

Ołtarz adoracji w kaplicy na Dworcu Głównym we Wrocławiu. 
Po prawej stronie figura św. Katarzyny
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wadzą zainteresowanych do tej kameralnej przestrze-
ni sakralnej, która okazuje się wyjątkowym przystan-
kiem w podróży, zachęcającym do tego, by – jak śpie-
wa się w jednej z religijnych piosenek – „zatrzymać się 
na chwilę i pomyśleć, po co żyjemy…”.

Kaplica została poświęcona i konsekrowana przez 
metropolitę wrocławskiego arcybiskupa Józefa Kupne-
go 25 listopada 2021 roku. Było to wydarzenie szcze-
gólnej rangi, co podkreślała nie tylko obecność metro-
polity wrocławskiego, ale i Marszałek Sejmu RP Elż-
biety Witek, wrocławskich parlamentarzystów, a tak-
że przedstawicieli najwyższych władz Polskich Kolei 
Państwowych i pocztów sztandarowych. 

Podczas homilii ks. Jan Kleszcz zwrócił m.in. uwagę 
na wykuty w mensie ołtarzowej napis: „GAUDETE DO-
MINUS PROPE EST” (Radujcie się, Pan jest blisko). „To 
orędzie – podkreślił – chcemy dzielić ze wszystkimi, 
którzy znajdą dość uzasadnienia, by nawiedzając na-
szego »Dworcowego Pana Jezusa«, zawierzyć swoją 
przeszłość Jego Miłosierdziu, teraźniejszość Jego Mi-
łości, a przyszłość Jego Opatrzności”. Myśl tę ksiądz 
kapelan odniósł do słów modlitwy św. Ojca Pio wypi-
sanych na kryształowej tablicy umieszczonej na ścia-
nie, tuż przy centralnym wejściu. 

W dalszej części homilii, wskazując na kolejne ele-
menty znajdujące się w kaplicy, kapłan odniósł się do 
ich twórców, podkreślając, że jest to efekt modlitewnej 
symbiozy pracy konstruktora architekta Andrzeja Gac-
ka z Wrocławia i autorów wyposażenia wnętrza, gdań-
skich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Pod-
kreślił, że dzięki nim nie ma tu przypadkowości, a każ-
dy z elementów zawiera istotną symbolikę. „Wchodzą-
cym do kaplicy rzuca się w oczy droga krzyżowa – do-
dał ks. Jan Kleszcz – która jest cały czas zaproszeniem 
do pobożnego zatrzymania się i zastanowienia nad 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością”. Nietrud-
no bowiem nie zauważyć, że kolejne jej stacje układa-

ją się w szlak wznoszący się do najwyższego punktu, 
jakim była Golgota – miejsce Odkupienia.

We wnęce na ścianie, po prawej stronie ołtarza, 
ustawiona jest marmurowa rzeźba patronki tego miej-
sca, św. Katarzyny Aleksandryjskiej. To dzieło Kami-
la Drapikowskiego. Artysta przedstawił postać świętej 
jako niewiasty o wyjątkowo delikatnej urodzie, a jed-
nocześnie zdecydowanym charakterze, o czym świad-
czą trzymane przez nią miecz i koło. To atrybuty jej 
męczeńskiej śmierci.

W centrum prezbiterium skupia uwagę oryginal-
na nastawa ołtarzowa, będąca swoistą monstrancją. 
Rozjaśniona błękitnym światłem sylwetka Maryi tuli 
do swojego serca żywego, Eucharystycznego Jezusa 
Chrystusa. To Ona – jak podkreślił w swojej encyklice 
o Eucharystii św. Jan Paweł II – była pierwszym „taber-
nakulum”, pierwszą „monstrancją”.

Matka Boża otoczona jest białymi liliami i złotymi 
konwaliami. Lilie są znakiem dziewictwa i niewinno-
ści, miłości i czystości, a także nadziei oraz zwycię-
stwa. Są także symbolem Kościoła, również tego do-
mowego, którym jest rodzina. Natomiast kwiaty kon-
walii to kwiaty majowe, miesiąca, w którym w sposób 
szczególny czczona jest Najświętsza Maryja Panna.

Nad głowami wiernych, jak baldachim, rozpoście-
ra się rozgwieżdżone niebo, subtelnie rozświetlające 
kaplicę tak, by nie zakłócić najważniejszego blasku, 
światła od Eucharystii.

Na zakończenie uroczystości odbyła się ceremonia 
włączenia kaplicy św. Katarzyny do prowadzonego 
przez Stowarzyszenie „Comunita Regina della Pace” 
ogólnoświatowego apostolstwa adoracji Najświęt-
szego Sakramentu w intencji pokoju, jako „Gwiazdy 
na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju”. W imieniu Sto-
warzyszenia Kamil Drapikowski odczytał treść certy-
fikatu zaświadczającego ten fakt, a następnie wraz ze 
swym ojcem Mariuszem Drapikowskim przekazali do-
kument na ręce metropolity wrocławskiego arcybisku-
pa Józefa Kupnego, a ten wręczył go księdzu kapela-
nowi.

„Honorowy udział w apostolstwie pokoju – podsu-
mował nieukrywający wzruszenia ks. Jan Kleszcz – re-
alizuje się w pełni duchowego uczestnictwa w łaskach 
płynących z modlitwy całej międzynarodowej wspól-
noty przed żywym i prawdziwym Jezusem Chrystu-
sem, obecnym w Najświętszym Sakramencie. To są ta-
kie chwile, kiedy to powszedniość ustępuje choćby na 
moment miejsca i odsłania prawdziwy obraz rzeczywi-
stości”. Chciałoby się dodać – rzeczywistości pełnej 
Bożego Miłosierdzia.

foto: © Bogusław Olszonowicz

red. Bogusław Olszonowicz, pracownik Drapikowski Stu-
dio, Gdańsk

Przekazanie certyfikatu. Od lewej strony: Kamil i Mariusz 
Drapikowscy, ks. abp Józef Kupny, ks. Jan Kleszcz



90

Bank Pekao, dzięki bardzo atrakcyjnej ofercie za 
bezwarunkowe 0 zł, jest wiodącym bankiem dla 
osób młodych, w tym studentów – obsługuje aż 

500 tys. klientów w wieku od 18 do 26 lat, z których po-
nad 220 tys. studiuje.

Jak wynika z raportu WIB i ZBP Portfel Studenta, pande-
mia zmieniła strukturę budżetu studentów. Nastąpiło cza-
sowe zamrożenie dodatkowych źródeł dochodów z tzw. 

pracy dorywczej, które mogło wpłynąć na ogólną sytuację 
finansową młodych. Stąd brak kosztów obsługi bankowej 
oraz dodatkowe bonusy związane z codziennym banko-
waniem stają się jeszcze ważniejszym elementem oferty. 

W Banku Pekao młodzi do 26. roku życia nie płacą za 
prowadzenie Konta Przekorzystnego, posiadanie wielowa-
lutowej karty debetowej oraz wypłacają środki ze wszyst-
kich bankomatów w kraju i za granicą bez żadnych dodat-

Bank Pekao 
dla studentów 
z Kontem Przekorzystnym, 
kartą i wszystkimi bankomatami za 0 zł 
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kowych opłat – i to bez konieczności spełniania jakichkol-
wiek warunków. Dodatkowo karta do konta zapewnia naj-
niższe kursy walut na poziomie średnich kursów NBP przy 
płatnościach za granicą, w tym w internecie. Właśnie dla-
tego, że bankowanie dla młodych i studentów jest za 0 zł, 
Konto Przekorzystne jest doceniane zarówno przez klien-
tów, jak i niezależnych ekspertów. Ponadto klienci Pekao 
zyskują wiele dodatkowych korzyści, m.in. zniżki w ramach 
Galerii Rabatów. Mogą także otrzymać do 1500 zł w Pro-
gramie Polecam Przekorzystnie.

Dla młodych możliwość zdalnego zarządzania finansami 
jest bardzo ważna, zwłaszcza za pośrednictwem aplikacji 
bankowych, których popularność w tej grupie użytkowni-

ków stale rośnie. Co najmniej raz dziennie z aplikacji ban-
kowej korzysta w Polsce co trzeci student (34%), a blisko 
połowa z nich (49%) wskazuje, że aplikacja mobilna jest im 
potrzebna minimum raz w tygodniu. 

Potwierdzają to także dane Pekao. Niemal 85% posiada-
czy Konta Przekorzystnego w wieku 19–26 lat używa apli-
kacji mobilnej PeoPay przynajmniej raz w tygodniu. Aplika-
cja PeoPay umożliwia nie tylko płacenie za zakupy telefo-
nem, czyli Google Pay, Apple Pay lub Blik, ale także zakup 
biletu komunikacji miejskiej bez potrzeby szukania bileto-
matu lub kiosku. 

„Dla studentów ważne jest posiadanie bezwarunkowo 
bezpłatnego konta i karty oraz możliwość dokonywania 
wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą 
bez opłat. Równie istotne jest dla nich to, aby konto i apli-
kacja mobilna były w pełni funkcjonalne, np. umożliwiały 
płatności telefonem i Blikiem czy zakup biletów komuni-
kacji miejskiej, oraz aby zapewniały im dodatkowe korzy-

ści w postaci np. dostępu do programów zniżkowych bądź 
edukacyjnych. Takie właśnie jest Konto Przekorzystne, 
które w rankingach najlepszych kont dla młodych zajmu-
je czołowe miejsce. Zaufało nam już ponad 500 tys. mło-
dych osób, co jest najlepszą rekomendacją na rzecz sko-
rzystania z naszej oferty. Wystarczy pobrać aplikację Pe-
oPay i otworzyć konto na selfie” – mówi Remigiusz Hołdys, 
dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produk-
tów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

Z myślą o młodych i studentach Bank Pekao urucho-
mił również V edycję programu rozwojowego „OK,GO!” 
we współpracy z ICAN Institute. „OK,GO!” to innowacyjna 
i unikalna forma edukacji online dla studentów wyższych 

uczelni, którzy są na początku swojej ścieżki zawodowej. 
Dzięki szkoleniom dostępnym na platformie „OK,GO” mogą 
zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie 
wyróżnić się w momencie wejścia na rynek pracy. W celu 
otrzymania kodu dostępu do platformy należy otworzyć 
Konto Przekorzystne dla młodych z kartą do konta i wy-
razić niezbędne zgody marketingowe oraz zgłosić swój 
udział w promocji. Po otrzymaniu kodu dostępu do platfor-
my szkoleniowej i po dokonaniu rejestracji można wybrać 
jeden z 29 modułów szkoleniowych z 6 obszarów tema-
tycznych: biznes i finanse, efektywność osobista, komunika-
cja w biznesie, marketing i sprzedaż, zarządzanie i przywódz-
two oraz zarządzanie strategiczne. Na każdy kolejny moduł 
młody klient Banku Pekao otrzyma 75% zniżki. Studenci, 
oprócz szkoleń, mogą korzystać także z innych materiałów 
edukacyjnych dostępnych na platformie, takich jak: nagra-
nia wideo, audio, podcasty, materiały z konferencji i webi-
nariów, studia przypadku, raporty biznesowe oraz badania. 
Promocja trwa do końca roku. 

foto: © Bank Pekao S.A.
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„Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre”
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Dość często przedmiotem naszych rozmów z seniora-
mi są świadczone przez samorząd usługi opiekuńcze, 
a raczej ich niedostatek. 

Przypomnijmy, że w miejscu zamieszkania mogą być or-
ganizowane przez samorząd gminny usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi. Tą formą pomocy mogą być objęte osoby 
starsze, chore, niepełnosprawne, które mają trudności np. 
z robieniem zakupów, sprzątaniem, higieną osobistą.

Co obejmują usługi opiekuńcze?
 Î Pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie za-
kupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzę-
dach itp. Są to tzw. usługi gospodarcze.

 Î Mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, do-
zowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie po-
wstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie. Są to tzw. usłu-
gi pielęgnacyjne.

 Î Specjalistyczne formy pielęgnacji, rehabilitacja fizyczna, 
terapia. Są to tzw. usługi specjalistyczne. Jest to szcze-
gólny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorze-
nia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez 
specjalistów, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psycholo-
gów, terapeutów. Takie formy usług realizuje służba zdro-
wia.

Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości po-
siadanego dochodu.

Jak starać się o przyznanie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania?

Osoba ubiegająca się o taką formę pomocy winna złożyć 
stosowny wniosek do OPS. Po zgłoszeniu pracownik socjal-
ny odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu 
i przeprowadza wywiad środowiskowy, którego celem jest 

ustalenie zakresu usług oraz jej sytuacji materialnej. Całość 
opłat za usługi jest uzależniona od dochodu. W przypadku 
kiedy dochód osoby ubiegającej się o usługi nie przekracza 
kryterium dochodowego – dla osoby samotnie mieszkają-
cej jest to 701 zł, a w rodzinie 528 zł na osobę – usługi mogą 
być bezpłatne.

Co zrobić, kiedy usług nie możemy się doprosić?
Większość gmin w naszym kraju realizuje usługi dla po-

trzebujących, tym niemniej nadal w kilkuset jednostkach 
usługi takie nie są organizowane. Nawet zachęty ze strony 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które zaadreso-
wało do samorządowców odpowiedni program wsparcia fi-
nansowego, nie przełamują oporu. Czy jest na to jakieś an-
tidotum? Jedynej szansy upatruję w istniejących procedu-
rach administracyjnych. O usługi należy występować z wnio-
skiem pisemnym, zmuszając w ten sposób jednostkę or-
ganizacyjną pomocy społecznej do udzielania odpowiedzi 
na piśmie, w przypadku gdy OPS ich nie organizuje, odpo-
wiedź będzie negatywna. Odmowa na piśmie będzie mogła 
skłonić podopiecznego do wystąpienia z odwołaniem do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego, a z linii orzeczni-
czej wynika, że SKO taką odmowę jest w stanie zmienić. Do 
chwili, w której jednak nie wystąpimy z wnioskiem o przy-
znanie usług na piśmie, a będziemy jedynie rozmawiać, czy 
to osobiście, czy telefonicznie, nasze zabiegi mogą być nie-
skuteczne. O swojej sytuacji – szczególnie tam, gdzie usłu-
gi nie są organizowane – informujmy radnych i parlamenta-
rzystów. Ich wystąpienia do wójtów i burmistrzów mogą być 
bardzo pomocne i przy rozwiązywaniu problemu usług opie-
kuńczych nie będziemy osamotnieni. 

dr prof. UJD Ryszard Majer, senator Rzeczypospolitej Pol-
skiej

POLSKA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM

USŁUGI 
OPIEKUŃCZE,  
A RACZEJ ICH 
NIEDOSTATEK

Z DYŻURU SENATORSKIEJ INFOLINII SENIORALNEJ

Ryszard Majer
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Dwa lata doświadczeń po ogłoszonej przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii od-
słoniło wiele negatywnych zjawisk, które nie 

tylko nabrały tempa, ale i znacząco się uwypukliły. 
Szereg zmian i społeczno-religijnych przeobrażeń do-
piero się ujawni po kilku latach, gdy emocje i lęk zwią-
zany z możliwością zachorowania na znanego dziś 
wszystkim wirusa ustąpią. Nie jest moim celem zaj-
mowanie się tematami ściśle medycznymi, ale zwró-
cę uwagę na społeczny i religijny wymiar mijających 
dwóch lat.

Po pierwsze siła mediów. Czas pandemii jest wy-
raźnym ukazaniem światu tego, jak wielkie znacze-
nie mają media i ich opisywanie rzeczywistości. Lu-
dzie w całej masie tak bezgranicznie uwierzyli prze-
kazom medialnym, że nie zauważyli tego, że te prze-
kazy się ciągle zmieniają i są całkowicie niespójne. 
To jednak nie sprawiło odrzucenia całego opisu rze-
czywistości przez poszczególnych ludzi. Nastąpił pe-
wien ciągły proces „grania” na emocjach, w którym to 
nie prawda była najważniejsza w przekazie, ale cią-
głe sterowanie społeczeństwami poszczególnych kra-
jów i wzbudzenie w nich lęku i przerażenia. Efektem 
medialnych działań na emocjach było prawie całko-
wite podporządkowanie znacznej części społeczeń-
stwa czasem absurdalnym decyzjom, jak zamknię-
cie lasów czy cmentarzy przed ludźmi. Sam z wiel-
kim zaskoczeniem w poranek uroczystości Wszyst-
kich Świętych w 2020 roku usłyszałem dzwonek do 

drzwi plebanii. Otworzyłem i ze zdziwieniem zauważy-
łem przed drzwiami dwoje umundurowanych policjan-
tów, którzy poinformowali mnie, że cmentarz jest na-
dal otwarty. Nakazali jak najszybciej go zamknąć, co 
wprawiło mnie w osłupienie. Na moje zdziwienie i py-
tanie, skąd taki pomysł, gdyż cmentarz w naszej para-
fii nigdy nie jest zamykany, funkcjonariuszka zapyta-
ła: „To telewizji ksiądz nie ogląda?”.

Po drugie manipulacja informacjami. Obserwowa-
łem i obserwuję z przerażeniem, jak to dowolnie inter-
pretuje się dane dotyczące zakażeń i zgonów w okre-
sie pandemicznym. Wprowadzając tym samym strach 
i przerażenie. Do tego stopnia, że pewnego dnia – my-
ślę, że było to już jakiś rok temu – wszedłem do skle-
pu, zapominając założyć maski na twarz. Robię sobie 
zakupy, jak to zwykle bywa, i nagle słyszę od pewnej 
pani: „Proszę księdza, chce nas ksiądz zabić?”. Jakież 
było moje zdziwienie, bo znam tę osobę od lat i za-
wsze mile odnosiła się do mnie. Wpływ medialnych 
statystyk i podawanych wybiórczo informacji sprawił 
takie spustoszenie w relacjach międzyludzkich. Żeby 
nie pisać wyłącznie o sobie i swoich przeżyciach, do-
dam jeszcze jedno potwierdzenie tych zadziwiających 
skutków medialnego strachu. Otóż opowiadał mi ko-
lega, jak to do niego do domu przyjechały dzieci z ro-
dzinami i zrobili sobie na podwórku, w maju, spotka-
nie przy grillu. Nie minęła godzina, a odwiedziła ich po-
licja z informacją, że sąsiad zadzwonił, że przebywa 
w tym i tym domu za dużo ludzi. Policja po otrzyma-
niu zgłoszenia musiała przyjechać to sprawdzić. I tak 
zakończyło się miłe, rodzinne spotkanie na świeżym 
powietrzu.

Po trzecie zaprzestanie praktyk religijnych. Jako 
proboszcz parafii widzę wyraźnie mniej osób na nie-
dzielnych Mszach Świętych. Obecna sytuacja pozor-
nie wydaje się znacznie lepsza niż przed rokiem, ale 
część parafian zupełnie nie powróciła do życia religij-
nego sprzed pandemii. Pamiętam szereg takich roz-
mów, podczas których osoby, i to po pięćdziesiątce, 
zarzekały się, że chodziły do kościoła, chodzą i będą 

KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI 

ks. Sławomir Bednarski

CZY WRÓCIMY 
PO PANDEMII 

DO DAWNEGO ŻYCIA?
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chodziły… i nie widzę ich właściwie od dwóch lat. Je-
śli dorośli się tak łatwo zwolnili z wszelkich praktyk 
religijnych, to tym bardziej nie ma dzieci i młodzieży. 
To naprawdę bolesny wniosek dla każdego duszpa-
sterza, ale i bardziej świadomego człowieka świeckie-
go w Kościele. Nie ma dzieci i młodzieży dziś, nie bę-
dzie dorosłych jutro. Ludzie wyjeżdżają na urlopy, nar-
ty, zakupy. Chodzą do sklepów, kin i restauracji. Pra-
cują i odpoczywają. A do kościoła i praktyk religijnych 
sprzed pandemii nie wracają. Z wielkim smutkiem 
przyjmuję takie informacje, że na pogrzebie człon-
ka rodziny do kapłana przychodzili najbliżsi z infor-
macją, żeby ksiądz nie udzielał komunii świętej, bo 
jest zagrożenie i do komunii nie przystąpią. Podobnie 
rzecz się ma podczas przygotowania do sakramen-

tów: bierzmowania i pierwszej komunii świętej. Trudno 
przeprowadzić normalne spotkanie formacyjne, bo ni-
gdy nie ma wszystkich kandydatów i ciągle kogoś bra-
kuje. Często nawet nie wynika to z jakiejś obiektywnej 
przesłanki, a raczej z tego, że właśnie łatwo się uspra-
wiedliwiać i dyspensować z religijnych obowiązków.

Po czwarte konsekwencje emocjonalne i duchowe. 
To, że zmieniliśmy się przez ostatnie dwa lata także 
na płaszczyźnie ducha, to truizm. Każdy może to za-
obserwować, choćby w relacjach w pracy czy sąsiedz-
twie. Czas pandemii bowiem nie pozostanie bez kon-
sekwencji także w długoterminowej perspektywie. Za-
mknięcie w domach, nauka i praca zdalna, szereg pro-
blemów natury psychologicznej czy nawet psychia-
trycznej da swoje pełne efekty i obraz dopiero za jakiś 
czas. Jednak widać już dziś, że wiele osób z tą „nową” 
formą życia sobie nie radzi. Opowiadała mi koleżan-
ka, która jest psychologiem i prowadzi gabinet w du-
żym mieście, zatrudniający kilka osób, że lawina dzie-
ci i młodzieży z problemami zaczęła się pojawiać od 
jakiegoś czasu. Jej pracownicy i ona sama pracuje po 
10 godzin dziennie i gdyby mogli więcej, też mieliby co 
robić. To początek efektów siedzenia przed kompu-
terem całe dnie, braku ruchu, życia społecznego i ro-
dzinnego. Nikt dziś nie potrafi powiedzieć, jak głębo-
kie są te problemy i jak bardzo się jeszcze zdołają roz-

winąć. Jedno jest pewne. Dobrze nie jest. Znamiennym 
przykładem jest pewna rodzina z trójką dzieci w wie-
ku szkolnym z mojej parafii opisująca życie w ostat-
nim czasie. Każdy przed swoim komputerem. Dzie-
ci w szkole, rodzice w pracy. Wszyscy zdalnie. Bra-
kowało pomieszczeń w mieszkaniu, więc tata praco-
wał w łazience, a mama w kuchni, dzieci zajęły pokoje. 
I tak cały dzień, każdy swoje mówił i słuchał. Nawza-
jem sobie przeszkadzali i się denerwowali. Kilka ład-
nych miesięcy takiego życia. Kiedy zaś zakończyła się 
szkoła i praca, wszyscy już byli tak na siebie zdener-
wowani, że nerwy i kłótnie to była codzienność.

Po piąte lenistwo. Brak chęci do podejmowania co-
dziennych obowiązków, czy to w sferze wiary, czy edu-
kacji, pracy, aktywności fizycznej, a nawet codzienne-
go życia, jest czymś powszechnym. Wielu młodych lu-
dzi nie zmęczyło się fizycznie od dwóch lat. Brak ru-
chu poskutkował znaczną nadwagą i niechęcią do 
każdej aktywności. Zadziwiającym jest fakt, że dzie-
ci w szkołach podstawowych zamiast sprawności fi-
zycznej i intelektualnej, zdobywają masowo dodatko-
we kilogramy. Ciężko odciągnąć dziecko od kompute-
ra czy telefonu, nie mówię, żeby uprawiało wyczynowo 
jakąś dyscyplinę sportu, ale nawet żeby wyszło wyrzu-
cić śmieci czy poszło na spacer z psem. Konsekwen-
cjami tego siedzenia całymi dniami przed ekranem 
będą wady postawy, niedorozwój uczuciowy bądź fi-
zyczny. Nie wspomnę o trudności w normalnych rela-
cjach rówieśniczych. Ostatnio też sporo pojawia się 
nastolatków, którzy nie potrafią zapanować nad ję-
zykiem czy emocjami. Wyrażają się wulgarnie i gru-
biańsko do swoich nauczycieli i rówieśników. Także 
w domu brakuje zwyczajnej rozmowy. To swego ro-
dzaju kuriozum, że w ostatnich dwóch latach więcej 
siedzieliśmy w domach, z rodziną, a oddaliliśmy się 
znacząco od siebie.

To zaledwie pięć krótkich przemyśleń i opisanych 
przeze mnie doświadczeń. Z pewnością ich ilość moż-
na mnożyć i je rozwijać, jednak na zakończenie tego 
tekstu zadam raz jeszcze pytanie tytułowe. Czy jest 
szansa na powrót do sytuacji z czasu przed pande-
mią? Zdecydowanie NIE. Doświadczenia i problemy, 
z którymi przychodzi nam się zmagać, są jak wielki 
głaz rzucony w rzekę. Rzeka niby płynie dalej, ale głaz, 
który napotka woda, zmienia jej bieg i koryto. Zatem 
z pewnością nie wrócimy już do tego co było wcze-
śniej, ale warto postarać się o to, by ów rzucony w ko-
ryto rzeki głaz udało się jak najszybciej ominąć. Tak, 
by życie płynęło dalej i to bez większych strat w war-
tościach, którymi warto żyć.

foto: © Pixabay

ks. Sławomir Bednarski, kapłan archidiecezji częstochow-
skiej, teolog i prawnik, katecheta, prezes Fundacji Servire 
Homini; mieszka w Kleszczowie



98

Co czwarty mieszkaniec świata cierpi na zaburzenia 
psychiczne. Według WHO co roku liczba skarżą-
cych się na nie osób zwiększa się o około 10%, o po-

nad 20% osób więcej uskarża się na zaburzenia nastroju, 
a o 15% więcej choruje na nerwice. Jednak to nie pandemia 
COVID-19 jest główną przyczyną problemów. 

Kondycja psychiczna mieszkańców tzw. krajów wyso-
korozwiniętych wyraźnie się pogarsza już od półwiecza. 
Wiele osób traci poczucie bezpieczeństwa i nie radzi so-

bie z codziennymi kłopotami. Stajemy się coraz bardziej 
poirytowani, niezadowoleni i autodestrukcyjni. Z obserwa-
cji tych, którzy trafiają do poradni, wyłania się niepokoją-
cy obraz społeczeństwa. Co drugi dorosły na kozetce psy-
choterapeuty przyznaje, że nie radzi sobie z dziećmi lub 
przechodzi rozpad małżeństwa. Wielu narzeka na kłopo-
ty w pracy i brak motywacji do działania. Coraz częściej 
słychać o próbach samobójczych z powodu problemów fi-
nansowych. Dlaczego tak się dzieje? Docent Janusz Heit-
zman, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w War-
szawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznaje, że lu-
dzie zawsze gubili się w życiu, bo stają wobec wciąż no-
wych wyzwań. 

– Zasadniczo jednak gubimy się wtedy, kiedy nasze 
możliwości przystosowania nie nadążają za szybkim tem-

ZNAKI CZASU

CO GRYZIE 
CZŁOWIEKA

Monika Florek-Mostowska



99

pem zmian otaczającej nas rzeczywistości – wyjaśnia. – 
Wtedy tracimy panowanie nad rzeczywistością i gubimy 
sens życia.

W stanie zagubienia nie znaleźliśmy się znienacka. Prof. 
Lester C. Thurow, politolog, już na początku zeszłego stu-
lecia zapowiadał, że za 20 lat zaburzenia psychiczne będą 
najpoważniejszym problemem Ameryki i wszystkich kra-
jów uprzemysłowionych.

– Mechanizmy przystosowawcze człowieka nie są do 
końca wydolne, nie udaje nam się sprostać wielu wyzwa-
niom, jakie stawia przed nami współczesny świat. To nas 
niszczy. Żyjemy w stanie zagrożenia, lęku. Żeby pozbyć 

się tego dyskomfortu, próbujemy się ratować. Wiele osób 
wybiera środki zastępcze, jak alkohol, zakupy, seks, żeby 
poprawić sobie samopoczucie. Jeśli to nie daje efektu lub 
przynosi szkodliwe skutki, pojawia się depresja, czyli brak 
wiary w siebie, w przyszłość, pesymizm i zniechęcenie. 
Energia życiowa słabnie i nie jesteśmy w stanie wypełniać 
zadań, które sobie stawiamy czy stawiają przed nami inni. 
Rozpada się życie rodzinne i więzi z bliskimi, praca staje 
się nieefektywna – tłumaczy doc. Heitzman. 

Coraz więcej osób nie potrafi się odnaleźć w cywilizacji 
szybkich zmian i nadinformacji. W przekazie społecznym 
dominuje obraz, hasło, dwa-trzy zdania i koniec. To nie uła-
twia nawiązywania relacji między ludźmi. Niejednokrotnie 
czyni ich samotnymi – diagnozował 10 lat temu nieżyjący 
już ks. Jan Pałyga SAC, założyciel Centrum Pomocy Czło-
wiekowi w Warszawie. Duchowny już wtedy dostrzegał, że 
większość osób nie potrafi sobie radzić z kryzysami w pra-
cy, w małżeństwie, w rodzinie. To nas rozbija. A człowiek 
rozbity wewnętrznie postępuje według zasady: „Raz tak, 
raz inaczej”, a co gorsze, nie uświadamia sobie, dlaczego 
tak postępuje.

W epoce oświecenia zaszło coś bardzo ważnego: doko-
nano pierwszego kroku w kierunku demontażu tego, co 
było istotą kultury europejskiej: ludzie przestali się opie-
rać na filozofii greckiej, na Biblii i nauczaniu św. Pawła. To 
był system moralny, który ustanowił sieć wzorców, i jeże-
li robiliśmy coś przeciwko temu, odczuwaliśmy dyskom-
fort. Rozpoczęła się jednak erozja tego wzorca. Rewolu-
cja francuska przyniosła wolność od zasad, potem poja-
wił się nihilizm, nowa postawa głosząca: będę budował na 
sobie, odrzucam wszelką transcendencję. Bartosz Wieczo-
rek, filozof kultury, nie ma wątpliwości, że kiedy ginie reli-
gia, sztuka i filozofia, w rzeczywistości przestaje się prze-
jawiać uczucie metafizyczne. Przestajemy dążyć do obco-

wania z Tajemnicą Istnienia. Poddajemy się dążeniom spo-
łecznym, które kładą nacisk na przetrwanie i wzrost mate-
rialnego dobrobytu. Brak doświadczeń metafizycznych po-
zostawia jednak w człowieku pustkę, którą w jakiś sposób 
trzeba zapełnić. 

O wartości człowieka w obecnej cywilizacji zachodniej 
decydują sukces i dobrobyt. 

Upowszechnia się opinia, że najważniejsze w życiu jest 
szczęście i przyjemność. Człowiek XXI wieku stał się wręcz 
niewolnikiem przyjemności, którą nieodłącznie wiąże z po-
czuciem szczęścia. Dążenie do niej stawia sobie za główny 
cel. Przede wszystkim musi być „fajnie”. 

Zapominamy, że poczucie szczęścia to efekt uboczny in-
nych działań, które wiążą się z odpowiedzialnością za in-
nych. Tymczasem budujemy na sobie, a to jest budowa-
niem na nicości, jaką jest przyjemność. W konsekwencji 
nie mamy się na czym oprzeć. To tak jakbyśmy mieli wspa-
niałe prawo, ale bez możliwości egzekucji. Stało się tak, po-
nieważ rozregulował się system wartości. Wartością stał 
się chaos. Uporządkowany kosmos wydaje się martwym 
porządkiem. Tymczasem historia filozofii pokazuje, że 
mimo wielu wysiłków nie udało się ludziom stworzyć ety-
ki niezależnej od transcendencji. Wciąż mamy wewnętrzną 
potrzebę porządkowania życia. W sytuacji, kiedy pojawia 
się pustka po religii, podkładamy sobie pod nią inne war-
tości: sukces, pieniądze, wartości narodowe, seriale tele-
wizyjne, informacje czy uzależnienia. Wtedy w naszym ży-
ciu zaczynają dominować rytuały na wzór religijnych, tyle 
że w ich centrum znajduje się substytut, który, zamiast da-
wać poczucie bezpieczeństwa, wciąga w błędne koło. Za-
miast zdrowej religijności uprawiamy pseudoreligię. Tym-
czasem Ojcowie Pustyni, słynący z równowagi duchowej 
i psychicznej, byli przekonani, że do przezwyciężenia we-
wnętrznych problemów potrzebna jest cisza, dobry kontakt 
z samym sobą i z Bogiem. W Stanach Zjednoczonych już 
kilka lat temu pojawiły się na autobusach hasła: Looking 
for something? Maybe it is God (Szukasz czegoś? Może to 
Bóg). Czy to znak, że kruchość struktur, które człowiek sam 
sobie stworzył, ożywi w nas obumarłą potrzebę autentycz-
nego, osobistego spotkania z Bogiem?

foto: © 123rf

Monika Florek-Mostowska, publicystka, teolog i wykła-
dowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Od wielu lat jest związana zawodowo z Pallotyńską Fun-
dacją Misyjną Salvatti.pl

Do przezwyciężenia wewnętrznych problemów 
potrzebna jest cisza, dobry kontakt  

z samym sobą i z Bogiem.
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Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) zajmuje się pro-
blematyką infrastruktury komunikacyjnej od ponad 60 lat. 
Prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe dotyczą 

budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, a zwłaszcza 
dróg i drogowych obiektów mostowych, kolejowych obiektów 
inżynieryjnych oraz budowli podziemnych. Działalność badaw-
cza Instytutu obejmuje zagadnienia materiałowe, technologicz-
ne, ekonomiczne i ekologiczne. Instytut jest nadzorowany przez 
Ministerstwo Infrastruktury. 

IBDiM proponuje nowatorskie rozwiązania do budowy, re-
montu i utrzymania dróg i obiektów inżynierskich. Two-
rzy, rozwija i bada trwałe, bezpieczne i nowoczesne mate-
riały, technologie, metody oraz systemy. Swymi pracami na-
ukowymi, wdrożeniowymi oraz ekspertyzami i konsultacja-
mi Instytut wspiera inwestycje, modernizacje i remonty dróg  
i mostów oraz pomaga wprowadzać racjonalne systemy zarzą-
dzania siecią drogową. 

Eksperci IBDiM rozpoznają stan dróg i mostów nowoczesnymi 
metodami diagnostycznymi, dokonują oceny stanu technicznego, 
określają warunki bezpiecznej eksploatacji obiektów, przeprowa-
dzają próbne obciążenia oraz monitoring konstrukcji pod obciąże-
niem eksploatacyjnym, prowadzą specjalistyczne nadzory i pro-
jektują roboty drogowe oraz fundamentowe w trudnych warun-
kach geotechnicznych i terenowych. Nie byłoby to możliwe bez 
zaawansowanych urządzeń badawczych, będących w dyspozycji 
Instytutu, oraz wiedzy naukowców i ekspertów.

Przykładem aparatury najnowszej generacji użytkowanej przez 
IBDiM jest ugięciomierz laserowy TSD (Traffic Speed Deflectome-
ter) służący do zbierania informacji o stanie nośności nawierzch-
ni. Szczególną zaletą tego urządzenia jest efektywność działania, 
pozwalająca precyzyjnie i szybko zidentyfikować miejsca o obni-
żonej trwałości konstrukcji drogowej. W zarządzaniu siecią dro-
gową jest to rzecz niezbędna i podstawowa. Jakość uzyskiwanych 
danych i nowe rozwiązania techniczne sprawiają, że jest to unika-
towe urządzenie nie tylko w skali kraju, ale także w Europie i na 
świecie. Dotychczas specjaliści z Instytutu przebadali ponad 60 
000 km dróg m.in. w Polsce, Niemczech, Szwecji, Finlandii, Nor-
wegii, Grecji, Czechach, Słowacji i Holandii.

Już w latach 90. XX wieku IBDiM dysponował unikatowym ze-
społem urządzeń pomiarowych STEND przeznaczonym do kom-

pleksowych badań całych przęseł mostowych oraz poszczegól-
nych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych lub in-
nych konstrukcji wielkogabarytowych w skali naturalnej pod do-
wolnie zasymulowanym obciążeniem statycznym i dynamicznym 
do maksymalnego obciążenia 16 000 kN! Prowadzone badania 
pozwalają określić i zweryfikować rzeczywiste parametry wytrzy-
małościowe konstrukcji badawczej.

Kolejnym wyjątkowym w skali kraju jest stanowisko badawcze 
w postaci poligonu doświadczalnego służącego do badań zderze-
niowych. Testom poddawane są samochody osobowe, ciężarowe 
oraz autobusy. To na tym torze w ramach Narodowego Ekspery-
mentu Bezpieczeństwa w 2011 roku odtworzono warunki wy-
padku, w którym został ranny Robert Kubica podczas rajdu Ronde 
di Andora we Włoszech. Na co dzień przeprowadza się tam crash 
testy pojazdów z barierami drogowymi, poduszkami wsporczy-
mi i konstrukcjami wsporczymi.

Osiągnięcia badawcze Instytutu oraz jego pozycja dają pod-
stawę do uczestniczenia w licznych międzynarodowych projek-
tach realizowanych m.in. w ramach Programów Ramowych Unii 
Europejskiej. Eksperci IBDiM biorą udział w pracach stowarzy-
szeń międzynarodowych oraz pełnią ważne funkcje w zarządach 
prestiżowych organizacji drogowych. Ponadto IBDiM aktywnie 
uczestniczy w inicjatywach Ministerstwa Edukacji i Nauki, Mini-
sterstwa Infrastruktury, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
i Narodowego Centrum Nauki. 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wspiera władze krajowe 
i samorządowe przy podnoszeniu standardu polskich dróg po-
przez udział w projektowaniu, doborze technologii i materiałów 
oraz realizacji inwestycji drogowych. Prowadzi aktywną współ-
pracę z Ministerstwem Infrastruktury i Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad. Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury 
opiniuje m.in. projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury. 
Swoje doświadczenie Instytut wykorzystuje także przy realizacji 
rządowych programów (Mosty dla Regionów, budowa obwodnic 
na drogach wojewódzkich). Stworzony przez IBDiM system dia-
gnostyki i zarządzania siecią dróg jest systematycznie wdrażany 
na różnych szczeblach administracji drogowej w Polsce. Jako zna-
czące przykłady należy tu wymienić realizacje wykonane dla Za-
rządów Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Olsztynie oraz Dol-
nośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Zapraszamy do współpracy.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Mariusz Urbański

dr inż. Mariusz Urbański, dyrektor Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów 
naukowych, ekspertyz i opinii technicznych z branży budowlanej. 
Współtwórca dwóch patentów. Sprawował nadzór nad wieloma 
projektami z zakresu budownictwa kubaturowego, hydrotech-
nicznego, drogowego i mostowego w województwie śląskim. 
Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie w zakresie: konstrukcyjno-budowla-
nym, hydrotechnicznym, melioracyjnym, drogowym i mostowym
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R
opa i gaz napędzają świat od niemal trzech stuleci i będą po-

szukiwane w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Ale kie-

dy ich zasoby się wyczerpią, nastąpi nieuchronne przejście 

na nową energię. Jedną z nich będzie energia pochodząca z mor-

skich farm wiatrowych.

Od jakiegoś czasu polskie przedsiębiorstwa są obecne w mor-

skiej energetyce wiatrowej. Produkują i dostarczają dla zagranicz-

nych odbiorców elementy automatyki i sterowania, a także me-

chaniczne części samych turbin, tj. łożyska, części przekładni oraz 

osprzęt elektryczny. Ponadto w Polsce wytwarza się potężne kon-

strukcje stalowe na potrzeby tego sektora. Są to m.in. szkielety 

ogromnych morskich stacji transformatorowych wysokich mocy, 

podwodne konstrukcje wsporcze, stanowiące fundamenty mor-

skich elektrowni wiatrowych, a także elementy składowe tych-

że fundamentów. Polskie firmy dostarczają również szeroki asor-

tyment mniejszych elementów stalowych, spełniających wyśrubo-

wane normy jakości oraz niezbędne elementy oznakowania nawi-

gacyjnego obiektów morskich. Co więcej, Polska jest globalnym li-

derem produkcji podmorskich kabli wysokich napięć, bez których 

niemożliwe byłoby przesyłanie energii wyprodukowanej w turbi-

nach w kierunku lądu. Polskie stocznie są pionierami w dziedzi-

nie produkcji jednostek specjalistycznych do budowy i serwisowa-

nia morskich farm wiatrowych. Wśród najbardziej znaczących pro-

jektów branży morskiej energetyki wiatrowej można wymienić wy-

specjalizowane jednostki pływające, służące do instalowania funda-

mentów oraz konstrukcji siłowni wiatrowych na morzu (ang. Heavy 

Lift Jack-Up Vessels – HLJV) zrealizowane przez stocznię CRIST S.A. 

Są to: Thor dla niemieckiego armatora Hochtief Solutions AG, Inno-

vation dla HGO InfraSea Solutions AG oraz Vidar dla Naviera Trans 

Wind S.L. i Hochtief Solutions AG. Dodatkowo członkiem konsor-

cjum pracującym nad jednostką Vidar była firma projektowa StoG-

da Ship Design & Engineering, odpowiedzialna za przygotowanie 

projektu technicznego jednostki.

Lotos Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku jest obecnie jedy-

nym polskim przedsiębiorstwem offshore, wywodzącym się z bran-

ży oil&gas, operującym na polskim szelfie Morza Bałtyckiego. Jest 

armatorem oraz operatorem platform wiertniczych i centrów pro-

dukcyjnych, a także floty statków specjalistycznych. Od ponad 30 

lat Lotos Petrobaltic kompleksowo realizuje zadania we współpracy 

z szeroko rozumianą administracją rządową, a także towarzystwa-

mi klasyfikacyjnymi, instytucjami finansującymi oraz ubezpieczają-

cymi. Firma może zatem stanowić kluczowy element polskiego łań-

cucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

Jako firma wydobywcza Lotos Petrobaltic posiada niezbędną 

wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje do dalszej transformacji, co 

w przyszłości może prowadzić do zajęcia kluczowej pozycji związa-

nej z serwisowaniem polskich morskich farm wiatrowych i innymi 

usługami dla deweloperów offshore wind. Jako jedyna spółka Skar-

bu Państwa nabyła kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowa-

dzeniu operacji morskich oraz skutecznym zarządzaniu flotą spe-

cjalistycznych jednostek. Jest więc szansa, że udział Lotos Petro-

baltic w prowadzeniu badań dna pod posadowienie morskich farm 

wiatrowych, a następnie w przedsięwzięciu związanym z ich budo-

wą oraz serwisowaniem umożliwi zbudowanie polskiego armato-

ra floty offshore, przeznaczonej do budowy oraz obsługi morskich 

farm wiatrowych.

Istotne jest, że jedną z dotychczasowych działalności Lotos Pe-

trobaltic jest obsługa logistyczna offshore, obsługa badań geotech-

nicznych dna morza oraz zarządzanie flotą. Usługi logistyki mor-

skiej obejmują m.in. usługi magazynowania i transportu ropy naf-

towej, holowania, asysty ratowniczej i przeciwrozlewowej. Lotos Pe-

trobaltic transportuje ładunki niezbędne do zabezpieczenia działal-

ności platform wiertniczych i wydobywczych – żywność, wodę pit-

ną, paliwa, materiały do wierceń i eksploatacji odwiertów. Przewozi 

też pracowników platform oraz zapewnia obsługę realizowanych na 

morzu operacji. W ramach dywersyfikacji działalności spółka świad-

czy podmiotom zewnętrznym usługi badania dna i badań geotech-

nicznych oraz geofizycznych na Bałtyku.

Kolejnym krokiem w ramach prowadzonej dywersyfikacji działal-

ności ma być zdominowanie rynku operacji morskich offshore w ba-

senie Morza Bałtyckiego poprzez zarządzanie jednostkami niezbęd-

nymi do kompleksowej budowy oraz serwisowania instalacji mor-

skiej energetyki wiatrowej. Dla zabezpieczenia bowiem inwestycji 

offshore przez polskie podmioty, konieczne jest zbudowanie mini-

mum dwóch dużych specjalistycznych jednostek: jednej przezna-

czonej do instalacji fundamentów, a drugiej – do instalacji turbin, 

a także mniejszych jednostek – przeznaczonych do serwisowania 

instalacji, transportu pracowników, pełnienia funkcji hotelowych czy 

kładzenia kabli podmorskich.

Utrzymanie i serwisowanie instalacji to kluczowy element łań-

cucha wartości w długookresowej perspektywie. Skuteczne zajęcie 

GRZEGORZ KSEPKO

POLSKI ARMATOR 
offshore wind

Grzegorz Ksepko
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pozycji rynkowej w tej dziedzinie wymaga obecności polskiego ar-

matora i operatora uniwersalnych statków offshore (ang. Service Op-

eration Vessel – SOV) oraz statków do transportu personelu (ang. 

Crew Transport Vessel – CTV). Lotos Petrobaltic posiadając do-

świadczenie w przeprowadzaniu operacji morskich oraz w skutecz-

nym zarządzaniu flotą jednostek specjalistycznych, mając w swoich 

zasobach jednostki SOV oraz CTV, może w przyszłości zająć pozy-

cję takiego operatora, co pozwoli wpływać na kształtowanie łańcu-

cha usług MEW i zapewnić w nim stosowny udział polskich spół-

ek. Obecnie na Morzu Bałtyckim nie działa ani jeden typowy pod-

miot z sektora O&M (ang. Operation and Maintenance). Powodo-

wane jest to niewielkim jeszcze rozmiarem rynku morskiej ener-

getyki wiatrowej w tym regionie. Inwestorzy posiadający najwięk-

sze na Bałtyku projekty morskich farm wiatrowych wykonują zada-

nia z zakresu serwisowania MFW we własnym zakresie. Prognozo-

wany, a w przypadku Polski właściwie faktyczny rozwój tego sek-

tora na niespotykaną wcześniej skalę w ciągu obecnej oraz następ-

nej dekady, wygeneruje ogromne zapotrzebowanie na usługi tego 

typu. Jest to gigantyczna szansa na skokowy rozwój dla podmiotu, 

który teraz zdecyduje się na budowę kompetencji w tym zakresie.

Większe turbiny mogą sprawić, że energia wiatrowa na morzu bę-

dzie nie tylko bardziej atrakcyjna ekonomicznie, ale także bardziej 

wymagająca logistycznie. Rynek potrzebuje coraz większych stat-

ków do obsługi, coraz wyższych dźwigów pływających, a jednostki 

pomocnicze i serwisowe muszą sprostać surowszym warunkom na 

morzu. Do 2025 roku na świecie dostępnych będzie jedynie 11 jed-

nostek typu Jack-Up zdolnych do instalacji turbin o mocy powyżej 

10 MW, które mają być montowane także na polskich farmach wia-

trowych. Zgodnie z planami inwestycji w morską energetykę wia-

trową w Europie i na świecie projekty te będą się pokrywały, co do-

datkowo utrudni dostęp do jednostek instalacyjnych i zwiększy za-

potrzebowanie na ich usługi. Zakłada się, że potrzebnych będzie 

co najmniej 10 nowych jednostek instalacyjnych, z których każda 

będzie w stanie rocznie zainstalować nawet 100 turbin lub ich fun-

damentów.

Co oczywiste, aby sektor morskiej energetyki wiatrowej wywarł 

znaczący wpływ na polską gospodarkę, przedsiębiorstwa zlokalizo-

wane w kraju muszą grać „pierwsze skrzypce” w łańcuchu dostaw. 

Kluczem do tego jest zdobywanie doświadczenia przez polskie fir-

my, takie jak Lotos Petrobaltic. Pozwoli to osiągnąć ugruntowaną 

pozycję na rynku morskiej energetyki wiatrowej i ekspansję na ryn-

ku europejskim. Liczba planowanych farm na terenie Niemiec czy 

Wielkiej Brytanii stwarza duży potencjał dla polskich firm planują-

cych rozpoczęcie działalności w sektorze. Dodatkowo udział w ryn-

ku MEW już teraz pozwoli polskim firmom kreować trend redukcji 

kosztów. Tym samym będą one mogły konkurować z zagranicznymi 

dostawcami w momencie, gdy będzie zapadać decyzja o kontrak-

tach na dostawców dla polskich farm wiatrowych na morzu.

Według raportu WindEurope do 2050 roku instalacje na Morzu 

Bałtyckim mogą mieć łączną moc 83 GW (Report: Our Energy, our 

future. How offshore wind will help Europe go carbon-neutral, Win-

dEurope, 2019). Dzięki temu Morze Bałtyckie może stać się drugim 

największym akwenem dla Morskiej Energetyki Wiatrowej w Euro-

pie (po Morzu Północnym). Polski wkład w całkowitą moc Morskich 

Farm Wiatrowych w 2050 roku, przewidywany przez WindEurope, 

wynosi 28 GW (Ibidem). Dlatego Polska może stać się liderem Mor-

skiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, z potencjałem na poziomie 

jednej trzeciej całkowitej mocy, która może zostać zainstalowana 

w tym regionie.

Grzegorz Ksepko, wiceprezes zarządu ds. Strategii Lotos Petro-

baltic S.A.

Schemat prezentuje, na jakim etapie budowy MFW niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznych jednostek. 

Źródło: Webinar: Logistyka Farm Wiatrowych, Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, 2020
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CÓŻ TO JEST 
PRAWDA?

Wszyscy doskonale pamiętamy tę scenę, gdy 
Jezus stoi przed Piłatem. Kiedy Jezus mówi: 
„Tak, jestem królem. Ja się na to narodzi-

łem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadec-
two prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha moje-
go głosu” (J 18, 37), Piłat w odpowiedzi, trochę zakło-
potany, ale ze swoją pychą pyta: „A cóż to jest praw-
da?” (J 18, 38). Doskonale tę scenę przedstawiono na 
obrazie zatytułowanym właśnie „Cóż to jest prawda?”, 
gdzie widzimy Chrystusa stojącego przed Piłatem. Au-
tor, rosyjski malarz, Nikołaj Ge (Gay lub też Gie) nama-
lował początkowo obraz alegoryczny Miłosierdzie. Nie-
zadowolony z tej kompozycji zeskrobał ją po pierw-
szym wystawieniu i zastąpił nowym obrazem, które-
go temat nawiązywał do Męki Pańskiej.

Dzieło utrzymane jest w podobnym tonie jak nama-
lowany kilka lat wcześniej obraz W ogrodzie Getse-
mani, pokazujący przeżycia Jezusa Chrystusa przede 
wszystkim jako tragedię i cierpienie Człowieka. Chry-
stus, w ciemnoczerwonej szacie i płaszczu narzuco-
nym na ramiona, stoi nieruchomo w półcieniu i wpa-
truje się w Piłata, który przed chwilą zadał mu tytuło-
we pytanie: „Cóż to jest prawda?”. Twarz Jezusa wyra-
ża ogromne cierpienie, przeżywany dramat osobisty; 
część krytyków porównywała wyraz twarzy do wize-
runków autentycznych przestępców. Z kolei Piłat uka-
zany jest w pozycji odwróconej w stosunku do widza, 
jako dumny arystokrata w typowym rzymskim stroju; 
jego twarz zwrócona w stronę Jezusa wyraża pychę. 
Zadane przed chwilą pytanie Piłat podkreśla wymow-
nym gestem prawej ręki w stronę przesłuchiwanego. 
W tym artykule chciałbym zająć się wskazaną wyżej 
„prawdą”, a ściślej mówiąc (w odniesieniu do nauki) – 
„prawdą obiektywną”.

Jak zdefiniować obiektywną prawdę? Za M. Guille-
nem można powiedzieć, że to „coś realnego i piękne-
go, coś naturalnego, niebędącego wytworem człowie-

ka o dających się określić właściwościach”. Czy jed-
nak takie prawdy w ogóle istnieją? Czy to ważne? 
Oczywiście! Nasze życie to nieustanna wędrówka dro-
gami, które są bardziej lub mniej proste, ale z pewno-
ścią podczas tej wędrówki co pewien czas stajemy na 
rozwidleniu. Gdzie dalej pójść? Musimy wybrać jedną 

MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ

Jerzy Detyna

Cóż to jest prawda? 
Chrystus przed Piłatem

foto: © Mikołaj Ge, Public domain, 
Wikimedia Commons



105

z dostępnych opcji. I w tym momencie byłoby idealnie, 
gdyby nasze wybory opierały się właśnie na prawdzie 
obiektywnej. Taka prawda nie może być relatywna, bo 
wtedy nie ma obiektywnego znaczenia.

W nauce obiektywne prawdy możemy znaleźć pod 
różnymi postaciami. W pierwszej kolejności można 
wymienić wszelkie obowiązujące prawa. Mamy do-
skonale znane prawo powszechnego ciążenia (inaczej 

prawo Newtona), w elektrostatyce wyróżniamy prawo 
Coulomba, prawo entropii, zachowania energii i inne. 
Obok praw możemy prawdy obiektywne opisać za po-
mocą stałych (np. fizycznych), które stanowią funda-
ment opisu świata materialnego. Można wyróżnić np. 
stałą grawitacji, stałą elektryczną, stałą Plancka i wie-
le innych. Ponadto prawdy mogą przybierać formę róż-
nego rodzaju teorii. Zapewne wiele z nich mamy w pa-
mięci po latach edukacji, np. szczególna i ogólna teo-
ria względności, teoria wielkiego wybuchu, teoria ter-
modynamiki itd. Jak łatwo zauważyć, teorie to prawdy, 
które nie zostały (do końca) zweryfikowane. Niestety 
mogą wraz z badaniami podlegać modyfikacji, kon-
firmacji, a czasem nawet falsyfikacji. Czasami opiera-
ją się na doświadczeniach myślowych bądź drobnych 
świadectwach i dlatego nauka uznaje je za uniwersal-
ne prawdy.

Niezależnie jednak od tego, jaka jest postać obiek-
tywnej prawdy naukowej, trzeba wyraźnie zaznaczyć, 
że dotyczą one wyłącznie rzeczywistości materialnej 
i wszystkiego co tę rzeczywistość buduje. Nauka w ta-
kim ujęciu nie jest przeznaczona ani też uprawniona 
do tego, aby rozstrzygać kwestie dotyczące zjawisk, 
które mogą (lub nie) istnieć poza sferą fizyczno-ma-
terialną. Nie jesteśmy w stanie metodami naukowy-
mi odpowiedzieć na pytania dotyczące istnienia Boga, 
celu wszechświata czy też życia pozagrobowego. 

Spoglądając na opisane prawdy, można zauważyć, 
że ich obiektywizm nie wynika z faktu, że ktoś (np. 
wybitny naukowiec) ma na tyle silny autorytet, aby te 
prawdy zadekretować. Prawdy te mają własną moc, 
która obowiązuje w dłuższej perspektywie czaso-
wej. Może to dotyczyć w nauce eksperymentów na-
ukowych, ale też radykalnej odnowy życia człowieka. 
Obiektywne prawdy w takim ujęciu są nacechowane 
zupełnie niepowtarzalną siłą przekonywania i dzię-
ki temu można przezwyciężyć modne w społeczeń-
stwie poglądy oraz nawet najbardziej utrwalone spo-
soby postępowania (jak choćby niewolnictwo w wielu 
krajach). Dzięki tej sile chrześcijaństwo nie tylko zdo-

łało w 380 roku n.e. pokonać agresywny sceptycyzm 
i okrucieństwo ze strony ówczesnych prześladowców, 
ale też przetrwało wiele burz historycznych. Według 
raportu The Changing Global Religious Landscape (link 
w materiałach źródłowych) chrześcijaństwo jest dziś 
najliczniejszą religią na świecie i przewiduje się dal-
szy wzrost liczebności wyznawców Jezusa w progno-
zach opracowanych do 2060 roku.

Chrześcijaństwo wyróżnia spośród innych religii 
zdecydowany wybór obiektywnej prawdy. W religiach 
Wschodu można się spotkać z traktowaniem prawdy 
i rzeczywistości jako iluzji. Tybetański mistrz medy-
tacji Namkhai Norbu (ur. 8 grudnia 1938 roku w Der-
ge, zm. 27 września 2018 roku w Arcidosso, buddyj-
ski nauczyciel przekazujący nauki Dzogczen i Anujo-
gi) mówił: „W rzeczywistym sensie wszystkie wizje, ja-
kie mamy w ciągu życia, są podobne obrazom ze snu”. 
Na gruncie takiego mistycznego myślenia, gdy stanie-
my na wspomnianym (na wstępie) rozwidleniu dróg, 
okaże się, że obydwie (bezpieczna i niebezpieczna) 
są równie dobre bądź równie złe, bez znaczenia. Ist-
nieją bowiem one tylko w naszej głowie i jeżeli nasz 
umysł osiągnie właściwy stan, to nie ma znaczenia, 
którą z nich wybierzemy. Chrześcijaństwo traktuje to 
zupełnie odmiennie. Wskazane drogi stanowią realne 
życiowe alternatywy, co jest całkowicie zgodne z prze-
konaniem nauki o istnieniu obiektywnej rzeczywisto-
ści. Prawda obiektywna jest fundamentem naszej wia-
ry chrześcijańskiej i według tej prawdy powinniśmy 
kształtować nasze życie i człowieczeństwo. 

Literatura źródłowa i uzupełniająca:
Guillen M., Zdumiewające prawdy. Jak nauka i Bi-

blia zgadzają się ze sobą, Wydawnictwo eSPe, Kra-
ków 2016; Tempczyk M., Strukturalna jedność świa-
ta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981; Hel-
ler M., Lubański M., Ślaga S.W., Zagadnienia filozoficz-
ne współczesnej nauki, wyd. 3 zmienione, ATK, War-
szawa 1992; Heller M., Wierzę, żeby rozumieć, Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 2021; McGrath A., Patrząc sze-
rzej. Dialog teologii i nauki. Zintegrowane spojrzenie 
na rzeczywistość, Wyd. Polskiej Prowincji Dominika-
nów „W drodze”, Poznań 2021; https://www.pewfo-
rum.org/2017/04/05/the-changing-global-religio-
us-landscape/

Jerzy Detyna, profesor Politechniki Wrocławskiej, peł-
ni członkostwo w kilku towarzystwach naukowych

„Nauka bez religii jest kaleka,  
religia bez nauki jest ślepa” (Albert Einstein)
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Drodzy Czytelnicy, zgodnie z zapowiedzią zło-
żoną w poprzednim numerze „Apostoła Miło-
sierdzia Bożego” chciałbym przedstawić Wam 

całkowicie odmienną koncepcję prawa od omówio-
nego poprzednio skrajnego pozytywizmu prawnicze-
go w rozumieniu Hansa Kelsena. W niniejszym wywo-
dzie przedstawię podstawy koncepcji prawno-natural-
nych, przy czym ich dalsze rozwinięcie będzie miało 
miejsce w następnych odcinkach. Wydaje się bowiem, 
że z punktu widzenia praktycznego koncepcja prawa 
naturalnego zasługuje na szczególnie dokładne omó-
wienie ze zwróceniem uwagi na poglądy poszczegól-
nych, głównych jej przedstawicieli.

U źródeł kultury europejskiej leży grecka filozo-
fia, prawo rzymskie oraz chrześcijaństwo. Chrześci-
jaństwo poza swym boskim, nadprzyrodzonym cha-
rakterem ma również swój wymiar filozoficzny. Nie-
wątpliwie kształtowało ono na tej płaszczyźnie toż-
samość nie tylko naszej ojczyzny, ale całego konty-
nentu. W zakresie sfer, które oddziałują na codzien-
ność człowieka, w sposób szczególnie wyraźny nale-
ży zauważyć wpływ filozofii chrześcijańskiej na pra-
wo. U jego podstaw tkwią pewne podstawowe zało-
żenia, myśli, które rzutują na jego kształt i praktycz-
ny wymiar. Niezliczona rzesza myślicieli, teoretyków 
prawa zastanawiała się, czym ono jest, w jaki sposób 
winno być kształtowane, jak oddziałuje na człowieka.

Jednym z głównych nurtów, w których te poszuki-
wania są prowadzone, jest pojęcie prawa naturalne-
go. Czym ono jest, skąd pochodzi, w jaki sposób nale-
ży się do niego odnosić, jaką ma pozycję wobec pra-
wa stanowionego, na ile prawo stanowione winno 
być z nim zgodne, którego z nich należy przestrzegać 
w przypadku kolizji?

Wedle zwolenników omawianej koncepcji należy 
jednoznacznie odróżnić prawo naturalne od obowią-
zującego porządku prawa stanowionego. Prawo sta-
nowione jest bowiem wyłącznie subiektywną decy-
zją prawodawcy podlegającą zmianom w czasie, pod-
czas gdy prawo naturalne jest zbiorem obiektywnie 

dobrych i właściwych norm, które funkcjonują w ode-
rwaniu od poszczególnych systemów prawa czy kul-
tur prawnych, stanowiąc niejako rozwiązanie modelo-
we. Tym samym, aby prawo stanowione było sprawie-
dliwe, musi ono w maksymalnie szerokim zakresie im-
plementować założenia prawa naturalnego. Prowadzi 
to do wniosku, zgodnie z którym wewnątrz systemu 
prawnego danego kraju prymat najwyższego źródła 
prawa nie będzie przysługiwał prawu stanowionemu, 
a właśnie normom moralnym wynikającym z zasad 
prawa naturalnego. Jednocześnie z jednej strony po-
wyższa zasada nie wymaga jej kodyfikowania w treści 
poszczególnych przepisów prawa, a z drugiej właści-
wą praktyką jest stosowanie przez ustawodawcę od-
wołań do zasad prawa naturalnego. Powyższa prak-

O FILOZOFII PRAWA

Maciej Waś

PRAWO 
NATURALNE
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tyka może również stanowić cenną wskazówkę przy 
udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jakie jest źródło 
prawa naturalnego przyjęte w danym porządku praw-
nym. Innymi słowy zgodnie z powyższym prawo natu-
ralne określa się jako zbiór norm o charakterze funda-
mentalnym, podstawowym, a jednocześnie mającym 
uniwersalny charakter. Prawo naturalne jest wpisane 
w człowieka, jest jego naturalną intuicją. Jest związa-
ne z istotą ludzkiej natury, wypływa w sposób niemal 
oczywisty z samej istoty człowieczeństwa. Jego pod-
stawowym wyróżnikiem jest fakt, że nie zostało przez 
człowieka stworzone ani nikomu narzucone, nadane 
przez prawodawców, tylko przynależy w sposób im-
manentny do osoby ludzkiej. Jednocześnie przyjmu-

je się, że cechuje go niezbywalność. Nie można się 
samemu go zrzec ani nikt nie może go człowiekowi 
odebrać.

Należy podkreślić, że zaprezentowany powyżej spo-
sób myślenia o prawie wśród filozofów prawa i przed-
stawicieli doktryny prawniczej całkowicie dominował 
do końca XVIII wieku. Przy czym zdaje się, że nigdy 
nie został całkowicie odrzucony, przechodząc swój re-
nesans po 1945 roku, kiedy to w sposób szczególny 
naturalny porządek rzeczy został utożsamiany z sze-
roko rozumianymi prawami człowieka. Dodatkowo 
koncepcje prawa naturalnego są stale przedstawiane 
przez myślicieli wywodzących się z nauczania Kościo-
ła katolickiego. O ile przedstawiona powyżej defini-
cja prawa naturalnego pozostała właściwie niezmien-

na na przestrzeni wieków, o tyle koncepcje dotyczące 
poszukiwania źródeł prawa naturalnego ulegały zmia-
nie. Co innego było bowiem uważane za źródło prawa 
naturalnego przez Arystotelesa, św. Tomasza z Akwi-
nu czy też Hugo Grocjusza. Tym samym nie istnieje 
coś, co można byłoby nazwać uniwersalną koncep-
cją prawa naturalnego. W zależności od tego, gdzie 
poszukuje się źródeł prawa naturalnego, można wy-
szczególnić koncepcje laickie oraz te wywodzące się 
z wiary. To, co niewątpliwie je łączy, to poszukiwania 
istoty prawa i sprawiedliwości poza prawem stanowio-
nym, tj. poza decyzją i wolą ustawodawcy. 

Poważne zerwanie więzów prawa stanowionego 
i prawa naturalnego dokonane w ramach pozytywi-

zmu prawniczego, który jak już zostało to przedsta-
wione, przyznaje prymat wyłącznie prawu stanowione-
mu, jak się wydaje, odniosło dotkliwą porażkę w mo-
mentach, których przepisy prawa stanowionego już 
na pierwszy rzut oka mogły być ocenione jako nie-
sprawiedliwe, gorszące, demoralizujące czy po pro-
stu złe. Ewentualny brak możliwości odniesienia się 
do tych wartości, które wprawdzie nie zostały spisane, 
ale które w sposób obiektywny obowiązują, wiązałby 
się z koniecznością przestrzegania „złego prawa”. Wy-
daje się, że doświadczenia ubiegłego wieku w sposób 
jednoznaczny winny przyczynić się do akceptacji pra-
wa naturalnego jako modelu, któremu powinny hołdo-
wać poszczególne ustawodawstwa. Mimo to napięcia 
występujące pomiędzy prawem naturalnym a prawem 
stanowionym wydają się dziś być bardzo aktualne.

foto: © Pixabay
Maciej Waś, radca prawny, Warszawa

Aby prawo  
stanowione było 

sprawiedliwe, musi 
ono w maksymalnie 
szerokim zakresie 
implementować  
założenia prawa  

naturalnego.
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ROBIMY PROSTE 
RZECZY

W październiku 2015 roku na jednym z portali in-
formacyjnych pojawił się artykuł o torturowa-
niu i ukrzyżowaniu 12-letniego chłopca nie-

daleko Aleppo w Syrii. Sprawcą tej ohydnej zbrodni 
byli fundamentaliści z tzw. Państwa Islamskiego (ina-
czej ISIS). Ojciec dziecka był miejscowym przywódcą 
duchowym, który przyczynił się do budowy kilku ko-
ściołów. Terroryści pojmali go wraz z synem oraz dwo-
ma innymi mężczyznami. Kazali im przejść na islam. 
Gdy odmówili, zostali dotkliwie pobici. Chłopcu obcię-
to opuszki palców, a później ukrzyżowano. Cała czwór-
ka została zamordowana.

Jedną z osób, które przeczytały ten szokujący arty-
kuł był Bartosz Rutkowski, który w tamtym czasie był 
oficerem Marynarki Wojennej. Natychmiast pomyślał 
o swoich synach, z których starszy był rówieśnikiem 
zamordowanego. Zadał sobie pytanie, czy jest w sta-
nie uratować choćby jedno dziecko przed podobną 
tragedią? Odpowiedź była twierdząca. Po chwili reflek-
sji wziął kartkę z drukarki i zaczął spisywać rzeczy po-
trzebne do wyjazdu na Bliski Wschód. 

W tamtym okresie wiele osób usłyszało o ISIS za 
sprawą krwawych zamachów dokonywanych w Eu-
ropie Zachodniej. Ich zuchwałość oraz liczne ofia-
ry wśród cywilów wstrząsnęły opinią publiczną. Mia-
sta takie jak Londyn, Paryż, Berlin czy Nicea stały się 
świadkami tragicznych wydarzeń. Nikt nie mógł czuć 
się bezpiecznie, wychodząc z domu. Cel terrorystów, 
jakim było zastraszenie zwykłych obywateli, został 
przez nich osiągnięty.

Jednocześnie w Iraku i Syrii terroryści z ISIS okupo-
wali sporą powierzchnię obu krajów, dokonując licz-
nych aktów przemocy. W czerwcu i lipcu 2014 roku za-
atakowali miasta leżące w biblijnej Równinie Niniwy. 
Ich łupem padły dziesiątki miejscowości, w tym mia-
sta: Karakosz, Bashika i Bartella, będące największy-
mi skupiskami chrześcijan w Iraku. Ludzie musieli 
uciekać, zabierając ze sobą jedynie to, co byli w sta-
nie unieść. 

W sierpniu tego samego roku dżihadyści dokonali 
ludobójstwa na Jezydach w Sindżarze. (Jezydzi są jed-
ną z rdzennych ludności Iraku. Islamscy fundamenta-
liści uznają ich za innowierców oraz ludzi, którzy nie 

mają żadnych praw. Prześladowania Jezydów i chrze-
ścijan w Iraku trwają od wieków). Zamordowali kilka 
tysięcy ludzi (dokładana liczba nie jest znana, ponie-
waż wciąż odkrywane są masowe groby). Porwali kil-
kanaście tysięcy kobiet i dzieci. Kobiety i dziewczynki 
wykorzystywali jako niewolnice seksualne. Chłopców 
zaś, po długotrwałej i brutalnej indoktrynacji, zmuszali 
do dokonywania zamachów samobójczych. Dziesiątki 
tysięcy ludzi uciekło z regionu, znajdując schronienie 
w obozach dla przesiedleńców w irackim Kurdystanie, 
czyli regionie autonomicznym leżącym na północny 
Iraku, przy granicy z Turcją. W zamyśle obozy miały 
być tymczasowe. Niestety mimo upływu ośmiu lat od 
tamtych wydarzeń wiele rodzin nadal w nich mieszka.

Dwa dni po zapoznaniu się z historią ukrzyżowane-
go dziecka Bartosz Rutkowski złożył wypowiedzenie 
ze służby wojskowej w trybie przyspieszonym. Wie-
dział, że jako oficer w czynnej służbie nie otrzymałby 
oficjalnego pozwolenia na wyjazd na Bliski Wschód. 
Sześć dni po zdjęciu munduru był już w drodze do Ira-
ku. Jego celem było bezpośrednie dotarcie do ofiar ter-

FUNDACJA ORLA STRAŻ

Dawid Czyż

Bartosz Rutkowski
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rorystów.Chciał spotkać się z samymi poszkodowany-
mi i ustalić najlepsze sposoby udzielania im pomocy. 
Wybrał Irak, ponieważ ISIS dokonało tam wspomnia-
nego ludobójstwa na Jezydach oraz licznych ataków 
na chrześcijan. W czasie ponad dwutygodniowego po-
bytu przez osiem dni mieszkał z uchodźcami, którzy 
opowiedzieli mu o swoich potrzebach oraz dramacie, 
jaki przeżyli. Po tym, co usłyszał i zobaczył, postano-

wił założyć Fundację Orla Straż, a jako cel obrał poma-
ganie ofiarom terroryzmu. Obecnie w Orlej Straży jest 
nas trójka. Oprócz Bartosza Rutkowskiego są to Da-
riusz Celiński oraz Dawid Czyż (autor artykułu). 

Dariusz Celiński, podobnie jak Bartosz, jest byłym 
żołnierzem Wojska Polskiego. Obaj znają się jesz-
cze z czasów wspólnej służby. Ja (Dawid Czyż) w 2016 
roku wyjechałem do Iraku, aby jako ochotnik dołączyć 
do chrześcijańskiej jednostki samoobrony walczącej 
niedaleko Mosulu przeciwko ISIS. Na froncie spędzi-
łem kilka miesięcy, będąc w centrum działań wojen-
nych. Po powrocie postanowiłem dalej pomagać lu-
dziom, ale tym razem w charakterze humanitarnym.

Od sześciu lat staramy się robić wszystko, aby udzie-
lana przez nas pomoc nie ograniczała się jedynie do 
zapewnienia żywności czy zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb. Ludzie są bowiem różni, a sytuacja w Ira-
ku w ostatnich latach mocno się zmieniła. Dlatego za-
wsze pytamy ich, jakiej pomocy oczekują. Współpra-
cujemy przy tym z lokalnymi organizacjami, często zło-
żonymi z uchodźców, którzy są najlepiej zorientowani  

w potrzebach swojej społeczności. Staramy się po prostu 
pomagać w powrocie do normalnego życia na tyle, ile to 
możliwe. Wsparcie dla rodzin, które straciły bliskich, dom 
oraz dorobek całego życia w wyniku najazdu terrorystów 
z ISIS, to bardzo odpowiedzialne zadanie.

Jednym z naszych najważniejszych projektów jest 
Dobra Praca, czyli odtwarzanie zniszczonych miejsc 
pracy oraz otwieranie całkowicie nowych działalno-
ści dla rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej. Do 
tej pory udało nam się uruchomić już blisko sto ta-
kich małych działalności. Były to m.in. warsztaty rze-
mieślnicze, małe sklepiki spożywcze, zakłady fryzjer-
skie oraz krawieckie i wiele innych. Pozwalają one ro-
dzinom uniezależnić się od zewnętrznej pomocy. Da-
jąc ludziom możliwość zarabiania na własne rodziny, 
jednocześnie przywracamy im godność. Oprócz tego 
wspieramy dwa ośrodki edukacyjne dla kobiet i dzie-
ci, które były w niewoli w rękach ISIS, odbudowujemy 
domy, kupujemy zwierzęta hodowlane rodzinom rol-
ników. Robimy proste rzeczy, bo najczęściej takie wła-
śnie są potrzeby ocalałych.

Pomóż ofiarom terroryzmu
Konto dla darowizn w PLN: 
06 1020 1853 0000 9102 0294 3074
www.orlastraz.org

Dzieci w obozie IDP
Dzieci w Centrum Edukacji 
Our Bridge w Khanke

Ekipa Orlej Straży. Od lewej: 
Dawid Czyż, Dariusz Celiński, Bartosz Rutkowski

Obóz IDP (Internally Displaced Person, bo to ozna-
cza ten skrót, to techniczne określenie uchodźców we-
wnętrznych, zmuszonych do ucieczki, ale wciąż pozo-

stających w obrębie swojego kraju). 
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SKONCENTROWANA
SIŁA DZIAŁANIA

www.madonis.plPOLSKA FIRMA RODZINNA
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SKONCENTROWANA
SIŁA DZIAŁANIA

www.madonis.plPOLSKA FIRMA RODZINNA

NATURALN PIELĘGNACJA
ZĘBÓW I DZIĄSEŁ

POLSKA FIRMA RODZINNA

www.madonis.pl
www.biomadent.pl



112

ORĘDZIE 
JEZUSA

„W owym czasie powrócił Jezus mocą Ducha do Ga-
lilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś 
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszyst-
kich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wycho-
wał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do sy-
nagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę pro-
roka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, 
gdzie było napisane: »Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewi-
domym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolny-
mi, abym obwoływał rok łaski Pana«. Zwinąwszy księ-
gę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w syna-
godze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do 
nich: »Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeli-
ście«” (Łk 4, 14–21).

Tomasz Merton w Posiewie kontemplacji napisał: 
„Szatan ma cały system teologii i filozofii i przy jego 
pomocy tłumaczy każdemu, kto chce go słuchać, że 
świat rzeczy stworzonych jest zły i ludzie są źli. […] 
U tych, co słuchają tego rodzaju nauki, wchłaniają ją 
w siebie i znajdują w niej upodobanie, rozwija się po-
woli swoiste pojęcie duchowego życia, będące nieja-
ko hipnozą zła. Obrazy grzechu, cierpienia, potępie-
nia, kary, sprawiedliwości Bożej, odpłaty, końca świa-
ta i tym podobne – to przedmioty, nad którymi się roz-
wodzą, mlaskając wargami z niewypowiedzianej roz-
koszy. Kto wie, czy nie doznają nawet głębokiej, pod-
świadomej przyjemności, na samą myśl, że wielu in-
nych ludzi dostanie się do piekła, podczas gdy oni go 
unikną”.

JEŚLI CHCESZ…

ks. Krzysztof Freitag SAC
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Wpadły mi w oczy te słowa, kiedy szukałem materia-
łów do niedzielnej homilii. I choć przez Mertona zosta-
ły napisane kilkadziesiąt lat temu, są jak najbardziej 
aktualne i dzisiaj. Jest obecna w niektórych środowi-
skach Kościoła taka właśnie narracja – „rozkoszowa-
nia” się złem i budowania na walce z nim swojej du-
chowości. Owszem, szatan istnieje i działa, i jest w tym 
bardzo przebiegły, ale przecież został pokonany przez 
Jezusa na krzyżu i w obliczu Jego zwycięstwa sam jest 

nikim. A jednak – łatwiej jest się skupiać na złu niż na 
orędziu nadziei, które przynosi Jezus.

A kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działal-
ność, wybiera te, a nie inne słowa z Księgi Proroka Iza-
jasza nie bez przyczyny. To „orędzie” (niczym prezy-
denta w chwili objęcia urzędu) niesie z sobą określo-
ne przesłanie i cel działania Jezusa. 

Ksiądz Mirosław Wróbel komentuje tę peryko-
pę w słowach: „Jezus rozwija zwój zawierający tekst 
z proroka Izajasza. Jest tym, który nie tylko przekazu-
je Słowo Boże do słuchaczy, lecz także je doskonale 
wypełnia. Tekst Izajaszowi jest opisem radości Izraeli-
tów z powodu uwolnienia z niewoli babilońskiej. Tekst 
Izajaszowi w odniesieniu do Jezusa stanowi swoisty 
program, który znajduje realizację w dalszej działalno-
ści Nauczyciela z Nazaretu. Przez pryzmat tego tekstu 
można zobaczyć Jezusa, który przychodzi do ludzko-
ści jako kochający Zbawiciel”.

Jezus nie przyszedł do nas po to, by – już i tak pora-
nionym – dołożyć nam udręk. Przyszedł po to, by na-
sze serca – skrzywdzone, zniewolone, przeciążone i 
ślepe – obdarzyć nowym życiem, nową perspektywą. 
I jeśli tylko człowiek będzie taką perspektywę chciał 
przyjąć, może to zmienić codzienność. 

Przyjęcie Jezusa, który przychodzi wypełnić słowa 
Izajasza, nie jest łatwe – co widać w następnych wer-
setach przytoczonej Ewangelii. Łukasz zanotował: 
„Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wypro-
wadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbu-
dowane, aby Go strącić” (Łk 4, 29). To jest wręcz niesa-
mowite, że można chcieć tak mocno odrzucić nadzie-
ję, którą przynosi kochający Zbawiciel, tylko dlatego, 
że nie pasuje do naszych wyobrażeń, przyzwyczajeń 
czy przekonań.

A szukając odpowiedzi na pytanie, jaka jest moja 
droga, jakie jest moje powołanie w Kościele, a już 
szczególnie chcąc pójść drogą kapłaństwa, dobrze 
jest odpowiedzieć sobie na jeszcze inną kwestię: Na 
jakim orędziu będę budował moją duchowość? Czy 
moje duszpasterzowanie jako księdza czy brata bę-
dzie duszpasterstwem strachu czy nadziei? Potępie-
nia czy wyzwolenia? Skupienia się na demonie czy 
zbawieniu, które ze zła wyzwala?

Sądzę, że dojrzała duchowość zawsze stoi za roz-
wojem i dobrem człowieka. Że prowadzi do pełnego 
pokoju serca, a nie życia w religijnej nerwicy, każącej 
szukać szatana na każdej główce szpilki. Zaś orę-
dzie Jezusa, Jego misja może stać się prawdziwym 
balsamem na zbolałe serce. Trzeba tylko ten balsam 
przyjąć. 

Prowincjalny Ośrodek Duszpasterstwa Powołań
Prowincji Zwiastowania Pańskiego (Poznań)
ul. Kordeckiego 49 | 42-226 Częstochowa
www.powolania.pl | kontakt@powolania.pl

 / powolanie
+ 48 516 363 837

Pallotyńskie Centrum Młodzieży „Apostoł”
Prowincji Chrystusa Króla (Warszawa)
ul. Skaryszewska 12 | 03-802 Warszawa 
| skr. poczt. 255
ul. Kilińskiego 20 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.centrumapostol.pl 
| powolania@centrumapostol.pl

 / Pallotyńskie Centrum Młodzieży Apostoł
+ 48 516 163 501

Siostry Pallotynki
ul. Płońska 20 | 03-683 Warszawa
www.pallotynki.powolania.pl 
| powolania@pallotynki.pl
+48 22 679 63 43

foto: © Pixabay

ks. Krzysztof Freitag SAC, dyrektor Pallotyńskiego 
Ośrodka Duszpasterstwa Powołań Prowincji Zwia-
stowania Pańskiego, duszpasterz pallotyńskiego 
Duszpasterstwa Akademickiego, Poznań

Łatwiej jest się skupiać na złu niż na  
orędziu nadziei, które przynosi Jezus.
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ZMIANA 
PERSPEKTYWY

„Początkiem zbawienia jest poznanie samego sie-
bie”. Tak w początkach chrześcijaństwa stwierdził je-
den z Ojców Pustyni – Ewagriusz z Pontu. Jaki zwią-
zek ma powyższa sentencja zwłaszcza z darem umie-
jętności oraz co wspólnego ma to z kilkoma nowicju-
szami zamieszkującymi obecnie najwyższe piętro pal-
lotyńskiego domu w Ząbkowicach Śląskich? O tym po-
staram się wspomnieć w poniższym artykule. 

Dar umiejętności jest często tłumaczony także jako 
dar wiedzy (hebr. da’at). Wiedzy o Bogu, ale i wiedzy 
o samym sobie. Tym właśnie dla mnie jest formacja, 
zarówno ta w kierunku święceń kapłańskich lub ży-
cia konsekrowanego, ale także, a może raczej przede 
wszystkim zwykła codzienna formacja każdego chrze-
ścijanina. Czym innym bowiem jest rozwój wiary, czyli 
relacji między mną i Bogiem, jeśli nie lepszym pozna-

NOWICJAT PALLOTYŃSKI – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

kl. now. Paweł Skubis
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waniem obu stron tego związku, wszystkich rzeczy, 
które ich łączą oraz tych, które często jeszcze nieste-
ty oddzielają od siebie?

Posiadać dar umiejętności to spojrzeć na swoje ży-
cie Bożymi oczami, wiedzieć, kim jestem ja i kim jest 
On, to pozwolić przeniknąć się Jego łaską, a przez to 
osiągnąć zdolność patrzenia na świat z Bożej per-
spektywy, widzieć codzienność, otaczający świat i lu-
dzi w taki sposób, jaki spogląda na nie ich Stwórca. 
Dar ten ostatecznie prowadzi do tego, że stajemy się 
wstawiennikami, mamy udział w sercu Ojca, gdyż jak 
głosi Katechizm Kościoła Katolickiego: „Wstawianie 
się za innymi, prośba o coś dla innych, jest – od cza-

su Abrahama – czymś właściwym dla serca pozostają-
cego w harmonii z miłosierdziem Bożym” (KKK 2635). 

Powołanie do wstawiennictwa za ludźmi i światem, 
do szczególnego zbliżenia się do serca kochającego 
Ojca poprzez styl życia i modlitwy jest jednym z wyraź-
nych znamion życia konsekrowanego. Właśnie dlatego 
podczas nowicjatu każdy z nas w trakcie formacji uczy 
się patrzeć na siebie, swoją historię życia, swoje talen-
ty i słabości, ciemne i jasne strony, na swój charakter 
i temperament… na całokształt siebie, Bożymi oczami. 
Bo tylko w Bożym świetle może dokonać się prawdzi-
we rozeznanie powołania. Tylko jak najczęstszy kon-
takt z Jego sercem na adoracji i medytacji Słowa Boże-
go może sprawić, że zaczniemy patrzeć jak Chrystus, 
słyszeć jak On, czuć i mówić jak nasz Pan. Dlatego też 
rok nowicjatu to czas odosobnienia, wyciszenia, czas, 
gdy możemy przebywać sami ze sobą we wspólnocie, 
ale przede wszystkim, gdy możemy przebywać z Nim. 

Chrystus powołał uczniów najpierw, aby z Nim byli, 
dopiero później posyłał ich do głoszenia nauki. Od-
powiadać mogę jedynie za siebie samego, ale myślę, 
że właśnie dlatego tutaj jesteśmy, aby po prostu być 
z Nim, i aby mógł nas posyłać. Taki jest sens naszej 
formacji, by coraz bardziej upodabniać się do Niego. 
Właśnie w tym momencie przychodzą mi mocno na 
myśl słowa św. Wincentego Pallottiego, który powie-
dział: „Najwyższa głupota człowieka ujawnia się wte-
dy, gdy nie korzysta on ze środków duchowych, któ-
rych mu Bóg udziela, by stać się narzędziem zbawie-
nia dusz”. Dar umiejętności właśnie w tym pomaga 
człowiekowi, by wiedząc, kim jest w oczach Bożych, 
stawał się tym, kim w Jego zamyśle ma się stać.

W czym jednak ten dar może stać się przydatnym 
w codzienności, z dala od uporządkowanego i bar-

dzo konkretnie zorientowanego na formację czasu 
nowicjatu? Myślę, że właściwym określeniem na jego 
działanie może być „zmiana perspektywy”. Jeśli odwa-
żysz się wyjść poza z góry utarty schemat patrzenia, 
poza stereotypy i nawarstwione w ciągu życia poglądy 
i zdania na temat Boga, jeśli zdecydujesz się odłożyć 
to „na bok” i podejmiesz trud szukania Go takim, ja-
kim naprawdę jest, i takim, jaki mówi do ciebie w dru-
gim człowieku, w swoim Słowie, we wspólnocie swoje-
go Kościoła czy wreszcie w milczącej Obecności białej 
Hostii, wówczas rzeczywiście może dokonać się prze-
miana, nieustannie dokonująca się w nas najważniej-
sza przemiana naszego serca, zwana nawróceniem, 
czyli z greckiego „zmianą myślenia”. Jak najgłębszej 
takiej właśnie zmiany życzę najpierw samemu sobie, 
a także Tobie, Drogi Czytelniku. 

Dopełnieniem powyższych słów niech będą zdania 
skreślone kilkadziesiąt lat temu przez jednego z naj-
bliższych mojemu sercu pisarzy. Jest nim trapista Tho-
mas Merton i fragment jego Orędzia kontemplatyków 
do świata: „[…] O, mój bracie, kontemplatyk to nie czło-
wiek, który posiada ognistą wizję cherubinów niosą-
cych Boga w ich wyimaginowanym rydwanie […]. Orę-
dzie nadziei, które zatem proponuje Tobie, bracie, kon-
templatyk nie mówi, że musisz przebić się przez dżun-
glę języka i problemy otaczające dzisiaj Boga, lecz że 
niezależnie od tego, czy to rozumiesz, czy nie, Bóg ko-
cha Cię, jest obecny w Tobie, żyje w Tobie, zamieszku-
je w Tobie, woła Cię, zbawia Cię i proponuje Ci zrozu-
mienie i światło, których nie da się porównać z czym-
kolwiek, co znalazłeś w książkach lub usłyszałeś na 
kazaniach”.

foto: © Pixabay

Tylko w Bożym świetle może dokonać się 
prawdziwe rozeznanie powołania.
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U
biegłoroczne święcenia diakonatu były wyjątko-
we z powodu ilości kandydatów (sześciu). Sko-
rzystałem z tej radosnej okoliczności w odnie-

sieniu do corocznej tradycji tworzenia artykułu zawie-
rającego refleksje przyszłych neoprezbiterów. Powsta-
ną więc dwa artykuły. Pierwszy z nich to próba pod-
sumowania formacji seminaryjnej, dostrzeżenia jej za-
let oraz zauważenia stojących przed nią wyzwań. Głos 
zgodzili się zabrać dk. Pavel Kozłowski SAC, Rafał Ku-
charski SAC i Andrzej Chołuj SAC. 

Spójrzmy na tytuł naszej refleksji – „Blaski i cienie 
pallotyńskiej formacji seminaryjnej”. W jaki sposób 
określilibyście formację? Spróbujmy na początku usta-
lić punkt wyjścia, postawić obiekt, którego blaski i cie-
nie mamy przedstawić. 

Gdyby tytuł kończył się znakiem zapytania, to jedy-
ną właściwą odpowiedzią byłaby ta: „Blaski i cienie 
formacji po prostu są”. I dobrze, że są. Znaku zapy-
tania jednak brakuje. Przestrzeń formacji określiłbym 
jako podobną do wiary – przeżywa się ją w światłocie-
niu. Tych podobieństw jest więcej. Obydwie – formacja 
i wiara – są przede wszystkim darem i jako dar mają 
wspólne źródło – Boga. Każda z nich wychowuje i po-
maga dojrzewać. W końcu zarówno formacja, jak i wia-
ra są osobisto-wspólnotowe, może lepiej: dotyczą oso-
by we wspólnocie. Wiara pomaga się formować, a for-
macja chroni przed zwątpieniem i utratą sensu. 

Weźmy więc na tapetę pierwsze dwa aspekty. Wy-
chowanie i dojrzewanie ku kapłaństwu w rodzinie pal-
lotyńskiej z pewnością kojarzyć się może nam z…? 

Z pewnością z tym, że powinniśmy pogłębiać relację 
z Bogiem oraz tym, że czynimy to w konkretnej wspól-
nocie, w konkretnym stowarzyszeniu. Nie jesteśmy 
oczywiście wspólnotą ludzi idealnych, i to jest cień 
formacji. Przeciwstawiają się temu natomiast ludzie 
z ideałami. Umiejętność urealniania pewnych rzeczy-
wistości określiłbym mianem pierwszego blasku for-
macji – formujemy się wśród ludzi z ideałami tworzą-
cymi nieidealną wspólnotę. 

Przy takiej formacji stawia się mocno na dojrzałość 
kandydatów i osobiste zaangażowanie. Pozostawiona 
jest spora doza wolności, która uczy osadzania wybo-
rów nie tyle na odgórnych zasadach, co na wewnętrz-
nej motywacji. Dobrym przykładem jest tu możliwość 
formacji ludzkiej w postaci przejścia terapii. Nie bo-
imy się psychologii i czerpiemy z niej to, co najlepsze. 

Wspomniałem też o rozwoju ducha modlitwy. Z roku 
na rok poszczególne kursy wędrują w ławkach coraz 
bliżej ołtarzy w kościele i kaplicy. Budującym jest tu 
świadectwo współbraci: nie tylko zdolność skupienia 
i wręcz marmurowe trzymanie pionowej pozycji w go-
dzinach porannych, kiedy wszystko dopiero się budzi; 
lecz także „modlitwa ciała”, gdy głowa z lekka wędru-
je w górę i w dół. To wszystko pokazuje, że wszyscy 
jesteśmy ludźmi. Ale wcale nie obecność współbraci 
z przodu chciałem podkreślić. Mocne duchowe „plecy” 
starszych współbraci i formatorów zawsze podnoszą 
na duchu i pozwalają uwierzyć, że pallotyńska forma-
cja wychowuje do modlitwy przez całe życie. 

Przyjrzyjmy się bliżej kwestii wspólnoty, zwłaszcza 
że często słyszy się o tym, iż jest to wyjątkowy rys for-
macji zakonnej. Wspomnieliśmy o nieidealnej wspól-
nocie tworzonej przez współbraci z ideałami. Do czego 
dokładniej może nas uformować życie we wspólnocie? 

Kluczowym słowem jest tu braterstwo. Wiekowa 
rozpiętość seminaryjnej wspólnoty tworzy wyjątko-
wą przestrzeń spotkania. Cztery pokolenia – bądź jak 
kto woli – pradziadek pallotyn, dziadek pallotyn, oj-
ciec pallotyn i pallotyn syn. Oczywiście są to więzy 
braterskiej konsekracji, niekiedy równie mocne, jak 
rodzinne. Cieszę się tym, że nie tworzymy korporacji, 
ale wspólnotę. Ta rozpiętość pomaga otworzyć oczy. 

SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW

BLASKI i CIENIE 
PALLOTYŃSKIEJ FORMACJI

al. Paweł Strojewski SAC
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Pięknem formacji jest w tym przypadku mądrość, któ-
ra z poszanowania wieku i doświadczenia nie uczyni-
ła przepaści i dystansów nie do pokonania – z każdym 
można porozmawiać, chociaż nie o wszystkim.

Piję też do tego, że w przeciągu sześciu lat mojej 
formacji dwukrotnie zmieniała się grupa formatorów, 
niektóre zaś funkcje nawet trzykrotnie zyskiwały swo-
ich przełożonych. Inny styl, inne akcenty, ale wspólny 
cel – olśniewająca świętość w pallotyńskim wydaniu. 
Szczególnie warto podkreślić tu posługę ojców du-
chownych czy prefekta alumnów. Zatem jest to blask 
formacji, niekiedy – niestety – zacieniony. W tej cią-

głości również nieco brakuje mi momentów praktycz-
nych. Przeważające są aspekty teologiczne i teore-
tyczne. Choć możliwym jest, że zbliżające się „prakty-
ki diakońskie” okażą się właśnie czasem, w którym to 
poczucie ulegnie zmianie.

Rozmawiając z pallotynami, którzy we wrześniu zło-
żyli wieczną konsekrację, nie mogę pominąć kwestii 
charyzmatu pallotyńskiego. Co pomaga w „formacji 
pallotynów”?

Niekiedy mówimy o naszym charyzmacie złośli-
wie, czasem żartobliwie, momentami nawet poważnie 
i wykładowo. Czasem mam wrażenie, że brakuje nam 
zdrowej dumy z naszej tożsamości i historii. Palloty-
ni to nie jest „byle co”. Jesteśmy młodym stowarzy-
szeniem, młodszym od dominikanów, franciszkanów 
czy jezuitów, ale nasza historia i charyzmat są bogate.

Wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie: Czym jest 
nasz charyzmat i jakie powinno być Zjednoczenie 
Apostolstwa Katolickiego? Odpowiedzi są nam zna-

ne (mówimy o współpracy, apostolstwie świeckich, za-
angażowaniu jak największej liczby osób w działanie 
Kościoła), nawet po wielokroć opisane, a my wciąż nie 
przestajemy pytać. Za to cenię naszą formację: zachę-
ca do ciągłego pogłębienia wszystkiego, co dane i za-
dane na przestrzeni bogatej wspólnoty i wielu spoj-
rzeń. Można przy tym powiedzieć, że nie jesteśmy za-
stępowalni. Poniekąd to odczytanie prośby Świętego 
Założyciela, by każdy poczuwał się do odpowiedzial-
ności za Dzieło, a zatem troszczył się również o forma-
cję i odczytywanie naszego charyzmatu. 

Powyższa refleksja mogłaby z pewnością zająć jesz-

cze wiele stron. Naszym celem nie było wskazanie 
wszystkich blasków i cieni, ale przynajmniej niektó-
rych. W jaki sposób można by podsumować tak skon-
struowaną listę? 

Listę blasków z pewnością można by ciągnąć da-
lej. Byłaby ona jak nasza pallotyńska formacja – nie-
skończona, permanentna. Oczywiście, można zarzu-
cić, że brakuje na tej liście nieco „cienia”, ale chyba nie 
nadszedł jeszcze czas ani nie nabrałem póki co odpo-
wiedniego dystansu, by nazwać coś w naszym pallo-
tyńskim modelu formacyjnym, jeśli nie po prostu sła-
bym, to przynajmniej nieodpowiednim. Formacja, jak 
i wiara są sztuką światłocienia – dopiero gdy obraz ży-
cia złoży się w całość, wszystko będzie można jedno-
znacznie nazwać. 

foto: © WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie

al. Paweł Strojewski SAC, redaktor naczelny pisma alum-
nów WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie „Nasz Prąd”
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U
rodził się 9 stycznia 1930 roku we wsi Gdeszyn 
(pow. Hrubieszów), w rodzinie rolników Józe-
fa i Agaty z d. Krawczuk. Tam też do wybuchu 

II wojny światowej ukończył dwie klasy szkoły po-
wszechnej. Podczas wojny pomagał rodzicom w go-
spodarstwie rolnym i uczył się samodzielnie, „przera-
biając następne klasy”. Po wojnie w 1945 roku rozpo-
czął w Gdeszynie szóstą klasę i od następnego roku 
naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Jana Za-
moyskiego w Zamościu, które ukończył w 1949 roku.

W 1949 roku wstąpił do nowicjatu pallotynów w Oł-
tarzewie, który prowadził ks. Michał Kordecki SAC. Po 
nowicjacie kontynuował naukę szkoły średniej w Ko-
respondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w War-
szawie (1950–1953). W 1951 roku zachorował na gruź-
licę i przez dziewięć miesięcy przebywał w Otwoc-
ku, najpierw w pallotyńskim domu, a potem w sana-
torium, gdzie 15 sierpnia tego roku złożył pierwszą 
konsekrację na ręce ks. Leona Cieślaka SAC, rekto-
ra domu otwockiego. Natomiast konsekrację wieczną 
złożył w Ołtarzewie trzy lata później, na ręce ks. pro-
wincjała S. Czapli SAC. Tam też odbył studia filozofii 
(1953–1955) i teologii (1955–1959), a 11 czerwca 1959 
roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Zygmun-
ta Choromańskiego.

W 1959 roku rozpoczął studia historii powszechnej 
na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL i zamiesz-
kał w Lublinie. Studia uwieńczył w 1964 roku tytułem 
magistra historii. Po zakończeniu studiów został skie-
rowany do duszpasterstwa pallotyńskiego w Gdańsku 
(zamieszkał w domu przy ul. Elżbietańskiej). Od na-
stępnego roku Zarząd Prowincjalny włączył go po-
nadto do grupy rekolekcjonistów działających w okre-
sie Wielkiego Postu. W latach 1968–1972 pełnił funk-
cję rektora domu w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej.  

Wybrany w kwietniu 1972 roku pierwszym radcą pro-
wincjalnym (wiceprowincjałem), przeniósł się do War-
szawy. Urząd ten spełniał do 1981 roku, a przez kolej-
ną kadencję był radcą prowincjalnym (do 1984 roku). 

W latach 1982–1997 był redaktorem naczelnym 
miesięcznika „Królowej Apostołów”, który wznowio-
no w marcu 1982 roku, po jego likwidacji na początku  
II wojny światowej i w okresie komunistycznym. 
Z „Królową Apostołów” współpracowało na przeło-
mie lat 80. i 90. bardzo wielu znanych później w kraju 
twórców i dziennikarzy. Ks. J. Pałyga przyczynił się też 
do wznowienia od 1987 roku miesięcznika dla dzie-
ci pt. „Mały Apostoł” (wydawanego już od 1985 roku 
jako dodatek do KA) i „Kalendarza Królowej Aposto-
łów” oraz powstania w 1989 roku nowego pisma dla 
młodzieży pt. „Być Sobą”. 29 stycznia 1990 roku został 
mianowany dyrektorem Wydawnictwa „Królowa Apo-
stołów” (wydawnictwo to nie posiadało własnej dru-
karni), a 7 czerwca 1993 roku, po nadaniu odrębności 
wszystkim trzem miesięcznikom, pozostał na stano-
wisku redaktora naczelnego „Królowej Apostołów”.

Kiedy w 1990 roku w strukturach pallotyńskich po-
wstała Komisja ds. Katolików na Terenach Byłego 
ZSRR, został jej członkiem, wspierając odtąd w 90. la-
tach XX wieku działalność duszpasterską pallotynów 
na Ukrainie i organizując na rzecz miejscowej ludno-
ści pomoc materialną. W 1997 roku został doradcą Za-
rządu Delegatury Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie, 
aby tam integrować, wspierać i umacniać „wszystkich 
współbraci w dziele zakorzenienia pallotyńskiego cha-
ryzmatu na Ukrainie” (dekret ks. prowincjała). Funkcję 
tę pełnił do 2000 roku.

Piękną kartą w życiu ks. Jana była jego działalność 
wśród grup nieformalnych (pod tą nazwą kryła się do 
połowy lat 80. XX wieku praca duszpasterska wśród 
różnych grup inteligencji), jak i troska o ludzi z tzw. 
marginesu społecznego. Tę działalność rozpoczął już 
w latach 60., gdy był jeszcze duszpasterzem w Gdań-
sku, nawiązując kontakty m.in. z harcerzami, nauczy-
cielami, środowiskiem twórców kultury (ks. Pałyga 
wymieniał tu m.in. grupy: inżynierów, aktorów, chemi-
ków, lekarzy, dyrektorów, starszych panów, ekonomi-
stów itp.) oraz z niewierzącymi, dla których organizo-
wał spotkania dyskusyjne.

CUDZE CHWALICIE…

KS. JAN PAŁYGA SAC  
(1930–2021)

ks. Stanisław Tylus SAC
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W latach 80. rozpoczął w Warszawie pracę dusz-
pasterską wśród małżeństw niesakramentalnych, co 
zapoczątkowało powstanie Centrum Pomocy Ducho-
wej przy ul. Skaryszewskiej 12, które według założenia 
służy pomocą wszystkim potrzebującym duchowego 
i psychologicznego wsparcia, szczególnie małżeń-
stwom i rodzinom w kryzysie. Centrum tworzą: Wspól-
nota Małżeństw Niesakramentalnych, Wspólnota „Pią-
ty Świat” (osoby uzależnione, opuszczone lub odtrą-
cone przez bliskich, skazane na życie w samotności) 
i Wspólnota Trudnych Małżeństw „SYCHAR”. Dusz-
pasterstwo małżeństw żyjących w związkach nie-
sakramentalnych ks. Jan prowadził poprzez spotka-
nia, rekolekcje, msze i nabożeństwa oraz modlitwę. 
Działalność CPD wykraczała poza granice Warszawy, 
a warsztaty i spotkania były organizowane na terenie 
całej Polski i poza granicami.

Szukając nowych zadań apostolskich, powziął 
w 2010 roku inicjatywę, by w okresie letnim (od maja 
do końca sierpnia) przy „źródełku” Sanktuarium Mat-
ki Bożej Pojednania w Hodyszewie, prowadzić życie 
pustelnicze i służyć pomocą duchową pielgrzymują-
cym tam mieszkańcom Podlasia, dręczonym różny-
mi problemami codzienności. Działalność tę prowa-
dził przez klika lat.

Ksiądz Jan Pałyga jest autorem ponad 60 pozycji 
książkowych, w tym serii popularyzującej pracę mi-
sjonarzy pallotyńskich w Afryce i Ameryce Południo-
wej oraz duszpasterzy na Kresach Wschodnich (m.in. 
W środku Afryki. Pallotyni polscy w Rwandzie, Poznań 
1984, U stóp Corcovado, Poznań 1991, Powrót do korze-
ni. Pallotyni i pallotynki na Ukrainie i Białorusi, Ząb-
ki 2005). Był autorem biografii wybitnych pallotynów, 
m.in. ks. Józefa Maślanki (Misjonarz nad Rio Negro, 
Warszawa–Poznań 1988), ks. Adama Wiśniewskiego 
(Wśród trędowatych, Poznań–Warszawa 1988), ks. Mi-
chała Kordeckiego (Tylko Bóg, Poznań 1992) czy ks. 
Romana Szczygła (On wciąż żył…, Ząbki 1995). Jego 
autorstwa jest szereg książek kierowanych do mło-
dzieży, w których na zasadzie pytań i odpowiedzi po-
ruszał najbardziej istotne problemy życia religijnego 
i społecznego w Polsce (m.in. Młodzież pyta, Warsza-
wa 1991). Publikował liczne artykuły w czasopismach: 
„Communio”, „Królowej Apostołów”, „Naszej Rodzi-
nie”, „Tygodniku Powszechnym” czy „Naszym Prą-
dzie”; niektóre z nich podpisywał pseudonimami: ks. 
Piotr, ks. Jerzy Bohun czy Piotr Wiejski.

W strukturach Stowarzyszenia pełnił szereg odpo-
wiedzialnych funkcji w różnych komisjach i grupach 
roboczych. W 1999 roku został ustanowiony egzorcy-
stą w diecezji warszawsko-praskiej. W 2009 roku zo-
stał odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na 
rzecz osób potrzebujących pomocy.

Z czasem zaczęły się pojawiać u niego problemy 
zdrowotne i w związku z pogłębiającą się chorobą Al-
zheimera trzy ostatnie lata spędził przykuty do wóz-
ka inwalidzkiego, a potem do łóżka. W ten sposób 
poprzez krzyż cierpienia wspierał cele apostolskie 
i misyjne Stowarzyszenia. W tym okresie z pomocą 
spieszyła mu s. Wiesława Karwacka ze zgromadze-
nia sercanek i p. Hubert. Kiedy wynikła potrzeba fa-
chowej opieki, ks. Jan został w końcu września 2021 
roku umieszczony w Pallotyńskim Domu Opieki im. 
św. Wincentego we Wrzosowie k. Radomia. Zmarł 13 
grudnia 2021 roku o godz. 10.10 w Mazowieckim Szpi-
talu Specjalistycznym w Radomiu na Józefowie. Od-
szedł w 92. roku życia, przeżywszy 70 lat konsekracji 
w Stowarzyszeniu i 62 lata w kapłaństwie.

Życie, praca i twórczość ks. Jana Pałygi SAC na-
znaczone były chęcią niesienia duchowej pomocy lu-
dziom, których określał jako żyjących „na krawędzi by-
cia-niebycia, wiary-niewiary, sławy-niesławy, samot-
ności i cierpienia”. Choć był człowiekiem wielu inicja-
tyw, to jednak nigdy nie zabiegał o nagłaśnianie swo-
jej działalności.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, dyrektor Pallotyńskiego 
Instytutu Historycznego i Archiwum Prowincjalne-
go, wykładowca w WSD w Ołtarzewie
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Radio Pallotti.FM nadal aktualne?
Dobrze wiemy, że rolą mediów katolickich jest – 

w przestrzeni horyzontalnej – ukazywanie prawdy 
o człowieku i wskazywanie na jego godność, nato-
miast w wertykalnej – przekaz wiary, miłości, nadziei. 
Sam nasz założyciel święty Wincenty Pallotti nakreślił 
misję członków, którą można skrócić do trzech słów: 
wiara, miłość, apostolstwo. To ostatnie słowo wska-
zuje na bardzo konkretne działania czynione z myślą 
o drugim człowieku na chwałę Bożą. 

Tak bardzo zależało Pallottiemu, abyśmy używa-
li wszelkich możliwych środków do otwierania się na 
drugiego człowieka. Dlatego też zakładając Zjedno-
czenie Apostolstwa Katolickiego, dał nam konkretne 
narzędzie do pracy i bycia z drugą osobą, do wspól-
nego działania, a przy tym realizowania pallotyń-
skich postulatów: ożywienia wiary i rozpalenia miło-
ści. Przez realizowanie tych wartości możemy w pełni 
oddać istotę tworzenia medialnej społeczności. Oczy-
wiście trzeba tu zaznaczyć, że wiąże się to z umiejęt-
nym realizowaniem funkcji informacyjnych, modlitew-
nych, ewangelizacyjnych i wspólnotowych. Bez tego 
nie pójdziemy do przodu. Bez tego nie zrobimy czegoś 
dobrego. Bez tego nie będzie dobrego radia, telewizji, 
strony internetowej – ale i ludzi, którzy przecież odgry-
wają szalenie ważną rolę w naszej posłudze. To przez 
nich, ale i dla nich tworzone jest to medium. Dzielenie 
się swoimi talentami i umiejętnościami po to, aby dać 
coś z siebie i rozwijać się nawzajem.

Media pallotyńskie to pokazywanie charyzmatu na-
szego założyciela. Czy tak do końca jest to realizowa-
ne? Czy zdobywamy się na tyle sił, aby złączyć wysił-

ki i pokazać nasz skarb? Chyba nie. Ostatnie miesią-
ce, lata pokazują, że potrzeba determinacji i zapału, 
aby coś zrobić dobrze, aby przygotować takie narzę-
dzie, które współczesnemu człowiekowi otworzy ka-
wałek nieba, a może poruszy jego serce, a może spra-
wi, że zdobędzie się na odwagę, by zrobić krok na-
przód i wreszcie powiedzieć: to jest moje miejsce. Tak. 
Kościół to moje miejsce. 

Jak działa Radio Pallotti.FM i Telewizja Pallotti.TV? 
A może jaką funkcję spełnia?

Informacyjna – to zawsze wsłuchiwanie się w głos 
Kościoła i przekazywanie go dalej. Przekazywanie in-
formacji o Kościele zgodnej z prawdą jest pierwszą 
funkcją, jaką mają do spełnienia media… dobra infor-
macja pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu Ko-
ścioła, hierarchii i posługi duchownych – jakże to waż-
ne dziś. To jednocześnie uczciwe rozeznanie, że Ko-
ściół jest święty, ale tworzą go ludzie grzeszni. I ta-
kich, jacy jesteśmy, chce Pan Jezus w gronie swoich 
Apostołów. 

Modlitewna – realizuje się poprzez wypełnienie 
przekazu transmisją liturgii Kościoła, czytaniem i roz-

POTRZEBA 
DETERMINACJI 

i ZAPAŁU 

RADIO PALLOTTI.FM

ks. Łukasz Gołaś SAC
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ważaniem Słowa Bożego czy głoszeniem modlitew-
nych katechez. Mówi o tym Katechizm Kościoła Kato-
lickiego: „Wszyscy wierzący w Chrystusa są powoła-
ni do przekazywania go (skarbu Dobrej Nowiny) z po-
kolenia na pokolenie, głosząc wiarę, przeżywając ją 
we wspólnocie braterskiej oraz celebrując ją w litur-
gii i w modlitwie”. Modlitwa jest też zaproszeniem do 
wspólnoty, ale i zachętą do indywidualnego dbania 
o relację z Panem Bogiem.

Ewangelizacyjna – to realizowanie postulatu zawar-
tego przez papieża Jana Pawła II w encyklice Redemp-
toris missio: „Pierwszym »areopagiem« współczesnym 
jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość 

i czyni z niej, jak to się określa »światową wioskę«”. 
Ewangelizacja poprzez media to nie nachalne wzywa-
nie do przyjęcia światopoglądu nadawcy, ale przekazy-
wanie świadectwa spójności głoszonych wartości z ży-
ciem w wierze. Ale to także umożliwienie odbiorcom 
spotkania z tymi, którzy swoim świadectwem mogą 
wpływać na postawy innych. Jakże ważny jest dobry 
przykład, który jest odzwierciedleniem nauki Pana Je-
zusa, aby nie tylko słowami, ale przede wszystkim sło-
wami móc zaświadczyć o Jego obecności w naszym 
życiu i szczęściu, jakie z tej obecności przeżywamy.

Wspólnotowa – wiąże się ona nieodmiennie z ideą 
zakorzenioną przez Wincentego Pallottiego wśród 
swoich naśladowców, by wspólnymi siłami (kapłanów 
i ludzi świeckich) dążyć do wspólnego celu, jakim jest 
służba apostolskiemu posłannictwu Kościoła w świe-
cie. Każdy członek wspólnoty może coś wnieść, dać 
od siebie, każdy da inny talent, inną myśl – to, co po-
siada najlepsze. Radio Pallotti.FM i Telewizja Pallotti.TV 
wpisują się w ten kanon. 

I trochę o naszym Apostolstwie i Zjednoczeniu…
Kiedy myślimy o apostolstwie i zaangażowaniu 

w Kościół, szczególnie patrząc na Synod, to warto od-
powiedzieć sobie na pytania: Kim jestem? Kto jest wo-
kół mnie? Kim są ludzie, z którymi pracuję? Jak dziś 
realizować dzieło św. Wincentego Pallottiego? Jakich 
narzędzi używać? Jak jednoczyć wysiłki? Jak…?

Zjednoczenie – słowo, które zawiera w sobie piękne 
słowo „jedność”. Jedność nie oznacza jednakowość! 
Nie wszystkie pomysły muszą być udane, nie wszyst-
kie projekty muszą się przypodobać ogółowi. Pojawia 
się wtedy pragnienie rozmowy, wręcz dyskusji czy de-
baty, która może tylko pomóc! 

Apostolstwa – Apostoł to uczeń Pana Jezusa. To 
wielkie marzenie, aby w taki sposób funkcjonowa-
ło każde dzieło, pod którym podpisuje się Pallotti. Bo 
przecież w praktyce dotyczy każdego Apostoła Pana 
Jezusa – tego duchownego i świeckiego. W naszym 
pallotyńskim środowisku piękny i ważny charyzmat 
może być wdrożony w życie na różne sposoby – dla-
tego współpraca i jednoczenie wysiłków są tak bar-
dzo ważne.

Katolickiego – katolicki znaczy powszechny. Dostęp 
do Pana Jezusa może mieć każdy i powinien go mieć! 
Każde dzieło realizowane w charyzmacie Pallottiego 
to możliwość dotarcia do Wspaniałego, Miłosiernego 
Boga nie tylko dla tych, którzy go poznali, ale może 
zwłaszcza tych, którzy o Nim nie usłyszeli, bo może 
im nigdy o Nim nie opowiedziano. Dlatego współpra-
ca między duchownymi a świeckimi będzie tak bardzo 
ważna – świecki może dotrzeć tam, gdzie duchowny 
nie zawsze da radę, a duchowny może dać to, czego 
nie zapewni świecki.

Kilka myśli radiowo-, apostolsko-zjednoczenio-
wych. Zapraszam na stronę radia www.pallotti.fm 
i zapoznania się z jednym z narzędzi apostolstwa. 
Bardzo proszę o wsparcie naszej działalności i na-
szego apostolstwa. A za wszelką życzliwość składa-
my wielkie dzięki!

W każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 16.00 
przy grobie św. Wincentego Pallottiego w kościele  
SS. Salvatore in Onda w Rzymie sprawujemy Mszę 
Świętą w intencji Was wszystkich, wspierających dzie-
ła apostolskie.

foto: © ks. Łukasz Gołaś SAC

Przekaż 1% na Radio Pallotti.FM: Wystarczy wy-
pełniając formularz PIT wpisać KRS Pallotyńskiej 
Fundacji Misyjnej Salvatti.pl 0000 309 499, na-
tomiast w polu oznaczonym jako cel szczegółowy 
wpisać PALLOTTI.FM.
Przelew tradycyjny: Numer konta: 
09 1750 0012 0000 0000 2652 6434 
tytuł wpłat: darowizna na cele statutowe.

ks. Łukasz Gołaś SAC, dyrektor Radia Pallotti.FM, 
sekretarz ds. Apostolstwa Prowincji Chrystusa Króla
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„Rozwijamy ideę kompleksowego serwisu  
eksploatacyjnego i remontów dla branży 

energetyki zawodowej i przemysłu  
w kluczowych sektorach gospodarki”

Spółka Elporem i Elpoautomatyka powstała poprzez po-
łączenie dwóch spółek: Elporem Sp. z o.o. i Elpoautomatyka  
Sp. z o.o. utworzonych w 2003 roku w wyniku restrukturyzacji 
Elektrowni Połaniec.

Dziś Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o. zatrudnia ponad 
500 wysoko wykwalifikowanych pracowników, specjalistów 
w branżach: mechanicznej, elektrycznej, automatyki, dźwigowej 
i ogólnobudowlanej. Od lat utrzymanie stałego poziomu zatrud-
nienia pozwala nam budować w regionie markę pewnego i sta-
bilnego pracodawcy.

Działalność Spółki zorientowana jest głównie na świadczenie 
usług na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. Równolegle fir-
ma działa na rynku – nasze portfolio to dziesiątki zrealizowanych 
projektów w sektorze energetycznym oraz innych gałęziach prze-
mysłu w kraju, jak i zagranicą. Dysponujemy wiedzą, personelem 
oraz doświadczeniem, które pozwalają nam z sukcesem realizo-
wać najbardziej wymagające projekty.

Elporem i Elpoautomatyka to również stabilne finanse wypra-
cowane w oparciu o znajomość rynku, szczegółową analizę pro-
jektów popartą sprawdzonym procesem zarządzania projektami 
oraz wypracowanym know-how.

Realizujemy zaawansowane, skuteczne i zintegrowane kom-
pleksowe rozwiązania o wysokiej jakości usług w zakresie:
• utrzymania ruchu,
• remontów oraz modernizacji urządzeń energetycznych i prze-

mysłowych,
• inwestycji przemysłowych,
• prac warsztatowych,
• automatyki,
• elektryki,
• diagnostyki i kontroli jakości,
• kompleksowego serwisu smarowniczego,
• utrzymania i remontów urządzeń dźwignicowych,
• remontów ogólnobudowlanych budynków wraz z infrastruk-

turą sieciową.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania usług z zakresu 
konstrukcji stalowych oraz produkcji urządzeń i elementów ci-
śnieniowych, zgodnie z: 
• PN-EN 1090-1 – Wykonanie konstrukcji stalowych Część 1: 

Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych (dla kla-
sy wykonania konstrukcji EXC 3),

• PN-EN ISO 3834-2 – Wymagania jakości dotyczące spawania 
materiałów metalowych Część 2: Pełne wymagania jakości,

• 2014/68/WE – Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych 
wraz z wytycznymi TRD, AD 2000-Merkblatt HP0 i TRR,

• przenoszeniem oznaczeń materiałów metalowych z atestami 
2.1, 2.2 i 3.1 wg PN-EN 10204,

• warunkami UDT do naprawy, modernizacji i wykonania urzą-
dzeń ciśnieniowych.

W spółce funkcjonuje:
– Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP, Środowi-

skiem (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001),
– Laboratorium Badań Materiałowych posiadające System Ja-

kości wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz akredytację Urzędu 
Dozoru Technicznego,

– Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy certyfikowa-
ny przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,

– Państwowa Komisja Kwalifikacyjna wg Decyzji Urzędu Re-
gulacji Energetyki egzaminująca i wydająca uprawnienia i świa-
dectwa energetyczne, 

– Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego 
stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejaw-
nych oznaczonych klauzurą ŚCIŚLE TAJNE, NATO SECRET UE/EU 
SECRET oraz ESA SECRET.

www.er-ea.pl

Prezes Zarządu 
Dariusz Piwoński
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bo firmę tworzą ludzie

razem silniejsi dobry wybór 
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KURKUMA

N
a wstępie chciałabym Wam podziękować, dro-
dzy Czytelnicy, że po raz kolejny zaglądacie na 
tę stronę dotyczącą naszego zdrowia. Nie wiem, 

jak mój prywatny numer telefonu znalazł się w po-
przednim artykule o kolagenie i glukozaminie, ale po 
kilku telefonach od czytelników – i to nie tylko w spra-
wach dotyczących kolagenu i glukozaminy – i takim 
miłym powitaniu: „Ojej, to ja rozmawiam z dr Wątrób-
ską”, myślę, że tak miało być. 

Planowałam napisać o problemie, który dotyczy wie-
lu osób, a mianowicie o problemach ze snem, ale z 
uwagi na znacznie zwiększoną zachorowalność na 
COVID-19 zdecydowałam się na tytułowy temat. Szu-
kanie metod ograniczających zachorowalność na wi-
rusa, a także sposobów łagodzących przebieg cho-
roby stało się wiodącym motywem zainteresowań 
wszystkich naukowców z całego świata i obecnie w li-
teraturze naukowej najwięcej publikacji jest poświę-
canych temu zagadnieniu. Najczęściej wymienianym 
związkiem pomocniczym w COVID-19 jest kurkumina. 

Na wstępie chciałabym sprostować, ponieważ wie-
le osób myli kurkumę z kurkuminą. Kurkumina jest 
głównym składnikiem rośliny zwanej kurkumą, czyli 
ostryżem długim (łac. Curcuma longa L., ang. turme-
ric), otrzymywanym metodą ekstrakcji kłączy ostry-
żu długiego. Ostryż długi należy do rodziny imbirowa-
tych, charakteryzuje się żółtym bulwiastym kłączem. 

O leczniczych i kulinarnych walorach kurkumy wspo-
minał Marco Polo w swoich dziennikach z podroży po 
Chinach i Indiach już w roku 1280. Do Europy została 
sprowadzona z Indii w XIII wieku przez arabskich kup-
ców. Ze względu na swój smak i złocisty kolor szyb-
ko zyskała popularność  jako zamiennik dużo droż-
szego szafranu. Z tego względu znana była w Europie 
pod nazwą „szafran indyjski”.

Kurkuma w krajach azjatyckich od dawien dawna 
jest stosowana jako środek medycyny ludowej na wie-
le schorzeń. Okłady z pasty z kurkumy są wykorzy-
stywane przy opatrywaniu ran, leczeniu ukąszeń, opa-
rzeń, trądziku, infekcji oczu i chorób skóry. Sproszko-
waną kurkumę stosuje się w leczeniu dolegliwości 
układu oddechowego, a także w zaburzeniach trawie-
nia takich jak nadkwaśność, niestrawność, wzdęcia. 

Głównym składnikiem aktywnym kurkumy są kur-
kuminoidy, wśród nich najważniejsza jest kurkumina. 
Przy wyborze preparatu warto zwracać uwagę, czy pro-
ducent deklaruje standaryzację na kurkuminę (powin-
na wynosić co najmniej 50%) i ile dany preparat zawie-
ra kurkuminy. Dobre preparaty zawierają powyżej 250 
mg kurkuminy w jednej porcji. Chciałabym podkreślić, 
że mówimy o zawartości kurkuminy, a nie kurkumy, 
ponieważ kurkumy jest zawsze więcej, a gdy produkt 
zawiera tylko kilka procent kurkuminy w kurkumie 
(wspomniana standaryzacja) nie osiągniemy właści-
wości charakterystycznych dla kurkuminy. 

Co obecnie wiemy na temat działania kurkuminy? 
Ciekawa jej właściwość to nienasycona część diketo-
nowa, która jest doskonałym chelatorem metali i może 
tworzyć kompleksy z jonami metali, co oznacza, że 
kurkumina zmniejsza toksyczność wywoływaną jo-
nami metali ciężkich, takimi jak miedź, chrom, arsen, 
rtęć, ołów i kadm poprzez tworzenie z nimi stabilnych 
kompleksów. Powyższe właściwości sprawiają, że kur-
kumina jest rozważana jako środek do leczenia cho-
rób neurodegeneracyjnych oraz o podłożu zapalnym. 

APOSTOŁ NA ZDROWIE

Dorota Wątróbska-Świetlikowska
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W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność 
stosowania kurkuminy w reumatoidalnym zapaleniu 
stawów, dlatego osoby cierpiące na bóle stawowe po-
winny swoją dietę uzupełniać suplementami zawiera-
jącymi kurkumę. 

Wiele osób zastanawia się, czy można kurkuminę 
stosować podczas choroby nowotworowej – w takim 
przypadku zawsze należy skonsultować się z leka-
rzem prowadzącym, ale znów powołam się na litera-
turę naukową, która wskazuje, że bardzo dobrze jest 
stosować kurkuminę podczas choroby nowotworo-
wej, ponieważ wykazuje możliwość uwrażliwiania ko-
mórek nowotworowych na chemio- i radioterapię. Już 
w połowie XX wieku dowiedziono, że kurkumina po-
siada właściwości przeciwbakteryjne wobec szczepów 
Staphylococcus aureus, Salmonella paratyphiraz oraz 
Mycobacterium tuberculosis, co oznacza, że warto ją 
stosować podczas infekcji bakteryjnych. 

Tak jak wspominałam na początku artykułu, na-
ukowcy w obecnych czasach próbują znaleźć środ-
ki pomocne w leczeniu i zapobieganiu COVID-19. W 
badaniach naukowych wykazano, że stosowanie kur-
kuminy jest korzystne podczas choroby koronawi-
rusowej COVID-19, ponieważ stwierdzono w warun-
kach laboratoryjnych, że kurkumina może neutrali-
zować SARS-CoV-2 oraz obniżać poziom RNA SARS-

-CoV-2 w hodowli komórkowej. Zatem dobrym pomy-
słem w obecnych czasach jest suplementacja prepara-
tami zawierającymi kurkumę, ale dobrej jakości, stan-
daryzowaną na co najmniej 50% kurkuminy. 

Dorota Wątróbska-Świetlikowska, doktor habilitowa-
ny nauk farmaceutycznych, kierownik Zakładu Tech-
nologii Postaci Leku w Zachodniopomorskim Uniwer-
sytecie Medycznym w Szczecinie

Dwatro Laboratories Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 36B, 81-061 Gdynia
tel. +48 503 056 540
tel. +48 605 034 626
e-mail: dorota@dwatrolaboratories.com
www: dwatrolaboratories.com
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TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA 1 X DZIENNIE 60 MINUT

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 1 X W TYGODNIU 60 MINUT

KOMNATA SOLNA 1 X DZIENNIE 60 MINUT

SPACERY NORDIC WALKING W POBLISKIM LESIE CODZIENNIE

GIMNASTYKA POCOVIDOWA 1 X DZIENNIE 45 MINUT

MAŁPI GAJ DLA DZIECI W GODZINACH 10-18

NOCLEG, ŚNIADANIE I OBIADOKOLACJA

 

 

+48 887 874 737

KONTAKT@PORADNIABANINO.PL

TURNUS

POCOVIDOWY

DLA  DOROS Ł YCH  I  DZ I EC I

379zł

BAN INO  (GDAŃSK  R ĘB I ECHOWO )  U L .  SOSNOWA  1 7

 

DOBA

POBYT MIN 7 DNI
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Ponad 1,5 mln zł przekazane w ramach 126 daro-
wizn, a także ponad 40 tys. zł pozyskanych z 12 
zbiórek charytatywnych na rzecz najbardziej po-

trzebujących. Ponadto dążenie do poprawy bezpieczeń-
stwa w transporcie kolejowo-drogowym, włączanie się 
w projekty i wydarzenia, których celem była popularyza-
cja polskiej tradycji i historii, zwłaszcza kolejowej, a tak-
że promowanie idei honorowego krwiodawstwa. Tak wy-
glądał 2021 rok w Fundacji Grupy PKP. 

Szczególnie istotnym obszarem w działalności Funda-
cji Grupy PKP jest ochrona i promowanie kolejowego dzie-
dzictwa historycznego, jak również wspieranie organizacji 
oraz stowarzyszeń związanych z kolejnictwem. 

Piękno kolei ukryte w jej historii
Wydarzeniem, które wzbudziło szczególne uznanie, była 

wystawa realistycznego modelarstwa kolejowego przygo-
towana przez Fundację Grupy PKP, która zainicjowała tak-
że wydanie „Poradnika noszenia munduru kolejarza”. Dzięki 
współpracy z Fundacją Stare Powązki miłośnicy historii 
i kolejnictwa mieli okazję, by poprzez wystawę „Budown-
iczowie Wiedenki” poznać sylwetki ludzi, którzy przyczynili 
się do narodzin kolei na ziemiach polskich. W 2021 roku 
Fundacja zorganizowała też trzy spacery historyczne po 
Starych Powązkach.

Ochronie pamięci o kolei, ale także propagowaniu jej 
dziejów, służy wydawanie książek i albumów. W prace nad 
dwoma tytułami włączyła się Fundacja Grupy PKP, dzię-
ki zaangażowaniu której pozyskano materiały do publika-
cji „Kolejarze z Wileńszczyzny” oraz „Barwa polskich kolei 
w latach 1919–1989”. 

„Dbałość o właściwe upamiętnienie kolejowego dorob-
ku naszych przodków powinna stanowić istotną misję dla 
wszystkich osób, którym leży na sercu dobro polskiej ko-
lei. Do tego grona zaliczają się pracownicy i wolontariusze 

Fundacji Grupy PKP. Ochrona dóbr kolejowych o wartości 
historycznej i artystycznej to dla nas priorytet” – zaznacza 
Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP. 

Na pomoc mógł liczyć Klub Sportowy „Karsznice”, któ-
rego działacze i zawodnicy angażują się w propagowanie 
dziedzictwa historycznego kolei. Fundacja Grupy PKP prze-
kazała również darowiznę na transport materiałów wy-
korzystanych do rewitalizacji infrastruktury, funkcjonują-
cej od ponad 100 lat Średzkiej Kolei Powiatowej. W zakres 
podejmowanych przez Fundację działań wpisało się tak-
że wsparcie organizatorów mistrzostw Polski w wyści-
gach drezyn. 

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowo-drogowym
Prezes zarządu Fundacji Grupy PKP w 2021 roku re-

prezentowała Polskę na arenie międzynarodowej, biorąc 
udział w spotkaniach grup roboczych Międzynarodowe-
go Związku Kolei, Global Level Crossing Network i Euro-
pejskiego Forum dotyczącego Przejazdów. Fundacja Gru-
py PKP zaangażowała się też w projekt ILCAD. 

Kwestiom poprawy bezpieczeństwa w transporcie po-
święcony był Moto Safety Day. W ubiegłym roku odbyła 
się 16. edycja wydarzenia. Ponownie partnerem tej inicja-
tywy była Fundacja Grupy PKP. Dzięki jej zaangażowaniu 
powstał także odcinek programu „Auto Bezpieczni”, któ-
rego tematem było bezpieczeństwo na przejazdach kole-
jowo-drogowych.

Pamiętając o osobach w trudnej sytuacji życiowej
Działalność charytatywna i dobroczynna to kolejny ob-

szar, w którym Fundacja Grupy PKP realizuje swoje zadania 
statutowe. W 2021 roku przeprowadziła 12 zbiórek cha-
rytatywnych, w ramach których zebrano ponad 40 tys. zł 
dla naszych podopiecznych. Zorganizowano również dwa 
koncerty charytatywne. 

FUNDACJA 
GRUPY PKP 
POMAGAMY, SŁUŻYMY, 
RATUJEMY OD ZAPOMNIENIA – działania 
Fundacji Grupy PKP w 2021 roku



129

Ponadto Fundacja przekazała darowiznę na organizację 
warsztatów dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy 
Szansa oraz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, a tak-
że zaangażowała się w przygotowanie Międzypokolenio-
wej Paczki Świątecznej. Pamiętając o najmłodszych, zorga-
nizowano akcję wolontariatu. Dzięki zaangażowaniu pra-
cowników Fundacji, a także spółek z Grupy PKP, dzieci z 
niepełnosprawnościami oraz z najuboższych rodzin kole-
jarskich mogły wziąć udział w letnich turnusach rehabili-
tacyjnych. Fundacja Grupy PKP, organizując licytację prac 
plastycznych podczas 14. Międzynarodowych Targów Ko-
lejowych „TRAKO”, pomogła też podopiecznym Stowarzy-
szenia Tczewski Klub Abstynenta „Sambor”. 

Bezgraniczne niesienie pomocy
Działania Fundacji Grupy PKP nie ograniczają się jedy-

nie do granic Polski. W ubiegłym roku, ofiarując 100 tys. zł 
na kupno mleka w proszku dla dzieci, ponownie wsparła 
mieszkańców stolicy Libanu – Bejrutu – poszkodowanych 
w wyniku eksplozji, do jakiej doszło w tamtejszym por-
cie. Natomiast dla uczniów z kilku wiosek w Sudanie Po-
łudniowym przekazała materiały, które pomogą najmłod-
szym w edukacji, a także przedmioty, dzięki którym będą 
mogły urozmaicić czas wolny.

„W centrum naszej uwagi jest człowiek, zwłaszcza ten, 
który zmaga się z różnymi życiowymi trudnościami. Pra-
ca kolejarzy to służba, podobnie jak zadania realizowane 
przez Fundację Grupy PKP. Stąd też nasze hasło, którym 

się kierujemy: #ZawszeNaSłużbie. Nie pozostawiamy sa-
mych sobie osób, które potrzebują pomocy. Wiedzą, że jest 
ktoś, kto o nich pamięta i wspiera” – dodaje Katarzyna Ku-
charek.

W podejmowanych inicjatywach Fundacja pamięta także 
o naszych rodakach działających we wschodniej Europie. 
Darowiznę celową skierowano do hospicjum bł. ks. Micha-
ła Sopoćki w Wilnie, prowadzonego przez polską zakonni-
cę s. Michaelę Rak, a także do wspieranego przez Polskę 
Chrześcijańskiego Centrum Dziecięcego „Arka” we wsi Pio-
niersk we wschodniej Ukrainie.

Ramię w ramię z medykami 
Fundacja Grupy PKP nie ustaje we wspieraniu placó-

wek medycznych w walce ze skutkami pandemii korona-
wirusa. W ubiegłym roku wraz z PKP Energetyka przeka-
zała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu sprzęt kom-
puterowy o wartości blisko 40 tys. zł. Dzięki współpracy 
Fundacji z PKP Linią Hutniczą Szerokotorową i ofiarowa-
nym darowiznom w wysokości ponad 300 tys. zł Szpi-
tal Powiatowy w Nowej Dębie zakupił niezbędny sprzęt 
medyczny, natomiast Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Zamościu nabyła nowy ambulans. Fundacyjne wspar-
cie zostało skierowane również do Zespołu Opiekuńcze-
go MOPS w Tczewie, dzięki czemu podopieczni ośrodka 
mogą korzystać z nowego aparatu do laseroterapii wy-
sokoenergetycznej i biostymulacji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
www.fundacjapkp.pl oraz mediów społecznościowych, gdzie 
znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich 
inicjatyw podejmowanych przez zespół Fundacji Grupy PKP. 
Facebook: www.facebook.com/FundacjaGrupyPKP
LinkedIn: www.linkedin.com/company/fundacja-grupy-pkp
Twitter: twitter.com/fundacja_pkp

foto: © Fundacja Grupy PKP
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„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
Królestwa” (Łk 23, 42).

 
Tymi słowami zwrócił się do Pana Jezusa jeden 

z dwóch złoczyńców ukrzyżowanych po obu stronach 
krzyża Chrystusowego. I choć obaj łotrzy cierpieli jed-
nakowo, choć tak samo doświadczali boleści umiera-
nia na krzyżu, tylko jeden z nich wykorzystał ten mo-
ment, ostatnią szansę na nawrócenie. Głęboko wzru-
szony modlitwą cierpiącego Jezusa za nieprzyjaciół 
skarcił wiszącego po lewej stronie, szydzącego i bluź-
niącego skazańca. Z dziecięcą ufnością zwrócił się do 
Jezusa, prosząc, by Ten pamiętał o nim, gdy przyjdzie 
do swego Królestwa. Ten nikczemnik, który, jak sam 
przyznał, swoim życiem i postępowaniem słusznie zo-
stał skazany na karę śmierci, potrafił dostrzec w oso-
bie upokorzonego, skatowanego i umęczonego Jezu-
sa nie tylko niewinnego człowieka, ale przede wszyst-
kim dostrzegł Jego boskie pochodzenie. Co więcej, po-
trafił przyjąć zbawienie ofiarowane mu przez Niego. W 
chwili śmierci, zwracając swą twarz ku Jezusowi, zro-
zumiał, że życie nie kończy się na krzyżu, że istnie-
je coś więcej po drugiej stronie, co sam nazwał Kró-
lestwem. Jego prośba, aby Jezus ulitował się nad nim, 
stała się dla niego kluczem do bram nieba. Otrzymał 
życie wieczne, choć pewnie nie spodziewał się tego, 
świadom swojego niegodziwego życia. Jednak żad-
ne przewinienie łotra nie może się równać z Bożym 
Miłosierdziem, żadna ciemność grzechu nie przysłoni 
światła Bożej miłości.

W przeciwieństwie do niego skazaniec wiszący po 
lewej stronie Chrystusa domagał się od Niego natych-
miastowego zakończenia kary, tu i teraz. Ten człowiek 
przepełniony nienawiścią i arogancją odrzucił drugie-
go człowieka, odrzucił Boga, zbawienie. Przygniecio-
ny ciężarem krzyża wybrał potępienie i wieczną sa-
motność.

Krzyż dnia codziennego. Cierpienie, nieodpuszcza-
jąca pandemia, kryzys finansowy, kredyty, zbyt wy-
magający szef, uciążliwy przełożony, strach przed ju-
trem, żal do siebie o podjęte w przeszłości decyzje… I 

tak często jak Zły Łotr oczekujemy od Boga nadzwy-
czajnej interwencji, cudownego zdjęcia krzyża z na-
szych ramion. Narzucamy Bogu naszą wizję przyszło-
ści i oczekujemy, że Najwyższy będzie realizował nasz 
scenariusz. Narzekamy i skarżymy się, nie akceptuje-
my nie tylko drugiego człowieka, ale i samych siebie. 
Dostrzegamy to, czego nam brakuje, nie widzimy tego, 
co posiadamy. Zmagamy się sami z przeciwnościami, 
złorzecząc na otaczającą nas rzeczywistość, tymcza-
sem Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Czy wtedy nie przy-
pominamy Złego Łotra? Dostrzegasz tylko przeszko-
dy, problemy i cierpienie. Nie widzisz dobra, piękna, 
miłości? Podnieś swą głowę jak Dobry Łotr i spójrz 
w twarz Jezusowi. Ten moment na pewno zmieni two-
je życie. Inaczej spojrzysz na otaczający cię świat i lu-
dzi. Podnieś swój wzrok i spójrz w oczy Miłosiernemu. 
On uleczy w tobie wszystko to, co chore, obmyje twoje 
łzy i opatrzy rany, przywróci chęć życia i radość istnie-
nia. Zaufaj Mu. On po to przyjął swój krzyż na ramiona, 
abyś ty był w stanie udźwignąć swój i z Jego pomocą 
dotarł do domu Ojca. Choćbyś szedł ścieżką tak krę-
tą i wyboistą jak łotr, miej świadomość, że wzbudzając 
szczery żal, zawsze masz szansę na zbawienie.

Zastanów się, gdyby dzisiaj przyszło stanąć ci przed 
obliczem Dobrego Ojca, która postawa jest ci bliż-
sza. Może wydaje ci się tylko, że jesteś blisko Jezusa, 
a w głębi serca, jak Zły Łotr, cierpisz obok Niego, nie 
zapraszając Go do swojego życia. Oddaj Mu wszystkie 
chwile, których doświadczasz, dziękuj za to co masz, 
bo to, czym cię obdarzył Bóg, jest tym, czego ci potrze-
ba i czym możesz i powinieneś służyć innym.

Matko Bolesna, która cierpiałaś pod krzyżem swe-
go Syna, bądź naszą orędowniczką. Wypraszaj nam 
łaskę wiary i nawrócenia. Nie dopuść, aby ktokolwiek 
odchodził z tego świata bez pojednania z Twoim Sy-
nem i choćby w ostatniej chwili jak Dobry Łotr spojrzał 
w czułe oblicze Zbawiciela, mówiąc ze szczerego ser-
ca: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swe-
go Królestwa”.

Joanna Wrona

Joanna Wrona, mama Glorii Marii, której historia przyj-
ścia na świat i cudownego wyzdrowienia była jednym 
z dowodów świętości w procesie beatyfikacyjnym 
Jana Pawła II

DOBRY ŁOTR
GODZINA MIŁOSIERDZIA
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MNIEJ
SMOGU
Z BENZYNĄ
EfEcta

MaSy EMItOwaNych
cZĄstEk stałYch

Testy wykonano na różnych samochodach, a wyniki emisji mogą różnić się od rzeczywistych 

wyników w zależności od rodzaju pojazdu, jego kondycji, stylu jazdy oraz innych czynników. 

Podany poziom emisji zanieczyszczeń benzyny względem paliw odniesienia na podstawie 

badań wykonanych w cyklu WLTC w niezależnym Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji 
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