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Sąd Ostateczny -  wizja malarska Woutera Knijffa (1607 -  1693)



1 - 2  listopada

„ Smutek to jest mrok po Zmarłych, ale dla Nich są wysokie jasne 
Zapal świeczkę, westchnij, Pacierz zmów, Odejdź, pełen jasności
Na cmentarzu

Odgarnęłam śnieg zapomnienia. 

Puste dłonie
Nie przebiły lodowej pokrywy. 
Musiałam napełnić je  

Gorejącym sercem 
By jego żar roztopił lód pamięci. 
Ale nie zdołał 
Rozgrzać Twojego serca.
Bo ono ju ż  dawno rozsypało się 

W proch.
(Danuta W iśniewska, 

poetka ur. 1954)

O dw iedzan ie  grobów  w te 
pierwsze listopadowe dni -  to 
powszechne polskie św iętowa
nie, porównywalne tylko z Bo
żym Narodzeniem . N ieza leż
nie od tego, czy ktoś jest kato
likiem lub wyznawcą innych re- 
ligii, czy ateistą, śpieszy w tych 
dniach, aby stanąć przed gro
bami najbliższych i oddać Im 
hołd pamięci, zapa lić św ia te ł
ko, położyć kwiat. Jadą nawet 
wiele kilometrów, aby nie za
w ieść naw et sam ego sieb ie  
i w  te dni spotkać się z na jb liż

szą  rodziną  podąża jącą rów 
nież cm entarną aleją. Ta po
w szechna pam ięć w idoczna 
jest zwłaszcza wieczorem , kie
dy to tysiące zn iczy ośw ietla 
cm entarze. Św ie tlis tą  łunę w i
dać nawet z daleka. To my, ży
jący, sk ładam y hołd pam ięci 
Nieżyjącym.

T radyc ją  je s t też zapalan ie 
w tych dn iach zn iczy  na

opuszczonych  grobach n ie 
znanych osób, o które już nikt 
nie dba, bo nikt z bliskich nie 
żyje. A lbo na pom nikach bo
haterów , k tó rzy  odda li życie 
za Polskę.

Idąc cm entarną aleją przeży
wamy w ciszy pamięć o naszych 
Bliskich. W ciszy, bez gwaru, 
który nas tylko rozprasza i prze
szkadza, staramy się myślami
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światy. 
skrzydlatej”.
Joanna Kulmowa (1928 -  2018), Zaduszki

zbliżyć pam ięcią  do tych dni, 
gdy Oni żyli, do najważniejszych 
chwil w życiu, jakie przeżyliśmy 
razem z Nimi. Wiara, że życie 
tu, na ziemi, nie kończy się 
z chwilą śmierci, pozwala nam 
m ieć nadzieję, że na pewno 
jeszcze kiedyś, nie w iadom o 
gdzie, nie wiadomo kiedy i w ja 
ki sposób, jeszcze się z Nimi 
spotkamy. A wtedy zm ieni się

wartość wszystkiego, co nas 
obecnie otacza.

Na pewno ważniejszą spra
w ą jest spędzanie czasu  
W szystkich Świętych, na 
prawdziwym  połączeniu się 
duchowym z naszymi Bliski
mi, jakim jest właśnie połącze
nie przez modlitwę i refleksję. 
Zapal w ięc świeczkę, w es
tchnij, Pacierz zmów i odejdź 
pełen jasności skrzydlatej.

Źródła:
Family News Service, rn.niedziela.pl 
MojeJaworzno,ldąc cmentarną aleją, 
Wszystkich Świętych poetycko (Alex)

Często wielu ludziom wydaje 
się, że ilością św iatełek, stro
ików i kw iatów  położonych 
na grobach Bliskich, napraw i
my to, czego nie zdoła liśm y 
ochronić, kiedy Oni żyli. Zdarza 
się też, że staram y się za im 
ponować sąsiadom , a nawet 
rodzin ie, „m nogością” ozdób 
składanych na grobie, w ie lko
śc ią  w ieńców, ilośc ią  drogich 
kwiatów. Bo, jak mówimy, „prze
cież inni przyw iązu ją  wagę 
właśnie do tego” . Czy tak po
winno być?
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Adwent -  czas oczekiwania na Boże Narodzenie

(kardynal.pl)

W niedzielę, 27 listopada 
rozpoczął się Adwent, okres 
w roku liturg icznym , który 
przygotow uje w iernych Ko
ścio ła chrześcijańskiego do 
Św iąt Bożego Narodzenia. 
Słowo Adwent pochodzi z ję 
zyka łac ińskiego „adven tus” 
i oznacza przyjście.

Czterotygodniowy okres Ad
wentu to czas pobożnego i ra
dosnego oczekiwania na 
przyjście Pana Jezusa, w któ
rym jednym z najważniejszych 
zadań jes t pojednanie się 
z Bogiem i ludźmi. Bogiem, 
który kiedyś ponownie przyj
dzie na ziemię, aby ostatecz
nie pokonać wsze lkie  zło 
i grzech. Adwent przypomina 
nam, że całe nasze życie jest 
ciągłym oczekiwaniem.

Roraty, w ieniec adw entow y

Oczekujemy tych radosnych 
świąt poprzez modlitwę, udział 
w roratach, poprzez adwento
we postanowienia. Bóg staje 
się człow iekiem , przychodzi 
do nas i my powinniśmy wyjść 
Mu naprzeciw, aby spotkać się 
z wcielonym  Synem Bożym. 
W tym czasie przeżywam y 
rekolekcje, które m ają nam 
w tym pomóc.

W czasie Adwentu odpra
w iane są  Roraty. Ta bardzo 
dawna tradycja je s t nadal 
w Polsce kultywowana. Rora
ty to Msze św. ku czci Naj
świętszej Maryi Panny, odpra
w iane wczesnym  rankiem. 
Matka Boska jest główną po
stacią Adwentu na podobień
stwo jutrzenki poprzedzającej 
światło Chrystusa. Msze św. 
sym bolizu ją  czujność chrze
ścijan na przyjście Zbawiciela 
i gotowość na Sąd Ostatecz
ny. Nazwa nabożeństwa wzię

ła się od pieśni „Rorate coeli , 
co tłumaczono „Spuśćcie ro
sę niebiosa". W drodze na Ro
raty śpiewano pieśń „Boże 
wieczny, Boże żywy, O dku
picielu p raw dz iw y...” , zaś 
w świątyni w oczekiwaniu na 
rozpoczęcie Mszy świętej into
nowano „G odz ink i” , będące 
pieśnią ku czci Maryi. Dzieci 
uczestniczące w Mszach ro- 
ratnich podejm ują różne drob
ne postanowienia adwentowe, 
które są wyrazem wewnętrz
nego przygotowania do Boże
go Narodzenia. Dorośli zobo
w iązują się do poprawy życia.

Podczas Mszy św. na ołtarzu 
zapalane są specjalne świece 
woskowe zwane roratkam i, 
z których największa udekoro
wana mirtem oraz niebieskimi 
i białymi wstążkami symbolizu
je właśnie Maryję jako Patron
kę adwentowego oczekiwania.

W ażnym  sym bolem  jes t 
w ieniec z czterema świecami

oznaczającymi cztery niedzie
le Adwentu. Zapalanie świec 
oznacza czuwanie i gotowość 
na przyjście Chrystusa. Wiąże 
się to ze słowami Chrystusa, 
który określał siebie mianem 
„Światłości Św iata”.

Dawniej w czasie Adwentu 
wieś opanowywał nastrój sku
pienia i wyciszenia. Koncen
trow ano się na pokucie za 
grzechy i modłach, zwłaszcza 
za dusze zmarłych, gdyż w ie
rzono, że przybywają one do 
siedzib ludzkich, a w racają do 
zaśw iatów  dopiero po G o
dach. Ażeby lepiej przeżyć 
Adwent i przygotować się do 
nadchodzących świąt, po
szczono czyli „suszono” w śro
dy, piątki i soboty. N iew ie l
kie ilości m ięsa i tłuszczów  
zwierzęcych spożywano jedy
nie w niedzielę. Podczas dni, 
kiedy nie obow iązyw ały ob
ostrzenia żyw ieniowe, nie 
najadano się do syta.
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Dia de Muertos (hiszp.) 
Dzień Zmarłych

Meksykański tradycyjny ołtarz ku czci zmarłych
(fot. praca własna Wikipedia)

Jest to religijno-etniczne święto meksykań
skie czczące pozagrobowe życie zmarłych 
i jednocześnie więzy rodzinne. Obchodzone 
jest w wigilię naszego polskiego święta (1 listopa
da) i 2 listopada w powiązaniu z katolickimi świę
tami Zaduszek (Dia de los Difuntos) i Wszystkich 
Świętych (Todos los Santos). Trzeba jednak pod
kreślić, że wywodzi się w formie pierwotnej z epo
ki prekolumbijskiej -  tradycji 3000 -  letniej. Jest 
obchodzone głównie w Meksyku i Ameryce Cen
tralnej, lecz zakorzeniło się w wielu miejscowo
ściach USA i tam, gdziekolwiek osiedlili się Mek
sykanie i emigranci z Ameryki Centralnej.

Początki Dnia Zmarłych w Meksyku wywodzą się 
z tradycji Azteków, Majów Tarasków, Nahna i Toto- 
naków. Kult przodków w tych kulturach ma właśnie 
co najmniej 3 tysiące lat. Wtedy w epoce prekolum
bijskiej nagminnie kolekcjonowano czaszki (jako tro
fea wpjenne) i wystawiano je na pokaz podczas ry
tuałów symbolizujących życie i śmierć. Dzisiaj mek
sykańska tradycja Dnia Zmarłych zupełnie pozba
wiona jest grozy a nawet smutku. Wręcz przeciw
nie, jest to święto radosne. Oddaje się cześć poza
grobowemu życiu zmarłych i węzłom rodzinnym. To 
czas licznych zabaw i biesiad dla wszystkich człon
ków rodziny -  żywych i zmarłych.

W 2003 roku obchody Dnia Zmarłych zostały pro
klamowane Arcydziełem Ustnego i Niematerialne
go Dziedzictwa Ludzkości, a w roku 2008 -  wpisa
ne na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Z prac Biskupa 
Wiktora Wysoczańskiego

W trosce o zachowanie |26) 
nienaruszonego depozytu wiary
Tradycja kościelna a apostolska

Jednym z powodów zatarcia granic między 
wspomnianym (patrz: odcinek nr 25 w po
przednim numerze Rodziny) było nie dość 
ostro przeprowadzone rozróżnienie między 
tradycją zachowawczą i aktualizującą.

W swej funkcji aktualizującej tradycja kościel
na jest czymś zupełnie innym niż w funkcji za
chowawczej. Jest ona kontynuowanym w Ko
ście le przez stulecia aktem przepowiadania 
w słowie i w sakramencie, jeśli następuje ona 
na zlecenie i z upoważnienia Pana. Poprzez 
przepowiadanie Słowo Chrystusa i dzieło zba
wienia z mocy Ducha Świętego uobecnia się 
w ierzącym tak, że przyswajają je oni osobiście.

Ta aktualizacja jest ostatecznie aktem same
go Boga, jest sam oaktualizacją głoszenia Sło
wa i rozdzielania sakramentów, zarządzonych 
przez Chrystusa i ożyw ianych przez Ducha 
Świętego. Jako akt Boga jest to dokonujący się 
dla i w Kościele znaczący proces Objawienia, 
dzięki któremu Kościół -  cud sam w sobie -  sta
je się wydarzeniem Objawienia. Ten akt przepo
wiadania nie jest więc żywym głosem samego 
Kościoła, lecz Pana Kościoła dla i w Kościele.
(Patrz: Urs Kury, Kościół starokatolicki.... s. 1 4 8 - 149)

(cdn.)

Zmartwychwstanie Jezusa -  mai. Jan Styka (1885 -  1925)



Na kartach powieści „Chłopi”
pióra Władysława St. Reymonta, laureata Nagrody Nobla

Zaduszki w Lipcach

Chłopi przed karczmą w Drzewicy. Odpoczynek po powrocie z targu -  mai. Józef 
Brandt, XIX wiek (Artinfo.pl)

Nadszedł Dzień Zaduszny, 
szary, bezsłoneczny i martwy, że 
nawet wiatr nie przegarniał ze
schłymi badylami ni chwiał drze
wami, co stały ciężko pochylone 
nad ziemią. Bolesna, głucha ci
sza przygniotła świat. A w Lip
cach już od rana dzwony biły wol
no a bezustannie -  i żałośnie. 
Rozbolałe dźwięki pojękiwały 
po omglonych pustych polach; 
ponurym głosem żałoby wołały 
w ten dzień smętny. Spod sinych 
chmur zaczęły płynąć stada wron 
i kawek...

A dzwony biły wciąż.... Ludzie 
wychodzili przed chałupy coraz 
liczniej, bo nigdy nie widziano ty
le ptactwa razem. Patrzano, 
wzdychano ciężko, jaki taki znak 
krzyża położył na czole w obronie 
przed złem, i jęli się przyodzie- 
wać do kościoła i wychodzić, bo 
dzwony wciąż jęczały głucho, 
a z drugich wsi już szli ludzie dro
gami, majaczyli wskroś mgieł 
po ścieżkach i dróżkach. Jakaś 
dziwnie bolesna cichość omotała 
serca -  cichość rozpamiętywań 
żarliwych i wspominek o tych, co 
już byli, odeszli tam, pod te brzo
zy zwieszone, pod te czarne po
chylone krzyże...

-  Mój ty Jezu kochany! Mój Je
zu! -  wzdychali i podnosili szare 
jak ziemia twarze i topili oczy bez- 
trwożnie w tajemnicy, i szli spokoj
nie składać ofiary i pacierze 
za zmarłych. Gdy już weszli 
na cmentarz, jęli się przepychać 
przez gęsty tłum, co był zaległ do
okoła kościoła, że to we środku 
pomieścić się nie mogli. Dziady 
uczyniły ulicę od głównych drzwi 
aż hen na drogę, a każden 
na swój sposób się wydzierał, 
a krzyczał, a modlił się w głos i do- 
praszał wspomożenia, a jak nie
którzy to i na skrzypkach pogry
wali, i pieśnie wyciągali lękliwymi 
głosami, a drugie na piszczałkach

pogrywali libo i harmonijkach, że 
wrzask się rozlegał, aż w uszach 
wierciło. W zakrystii też było na
rodu gęsto, aż żebra trzeszczały 
przy stole, gdzie organista przyj
mował na wypominki, a przy dru
gim syn jego, Jaś, ten, co był we 
szkołach. Kuba docisnął się przó- 
dzi i niemałą litanię imion podał 
organiście, któren zapisywał i brał

za każdą duszę po sześć groszy 
albo i po trzy jajka, jeśli kto nie 
miał gotowych pieniędzy. Zapłacił 
i poszedł na kościół pomodlić się 
i wysłuchać, jak ksiądz wspomni 
jego dusze... Na środku kościoła 
stał katafalk z trumną na wierz
chu obstawioną jarzącymi świa
tłami, a ksiądz z ambony wypomi
nał jego dusze...
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Po południu, na niespory, jakie 
się odprawiały raz w rok w cmen
tarnej kaplicy pociągnęli wszyscy. 
Cicho było, tą dziwnie posępną 
cichością Zaduszek; tłumy szły 
drogą w surowym milczeniu, ino 
tupot nóg rozlegał się głucho, ino 
te grania i śpiewy proszalne dzia
dów łkały w powietrzu i opadały 
bez echa... Przed wrótniami, 
a nawet i wśród mogił, pod mu- 
rem, stały rzędy beczek solówek, 
a obok nich rozkładały się gro
mady dziadów. A naród płynął ca
łą  drogą pod topolami ku cmen
tarzowi, w mroku, co był już przy- 
trzasł świat jakby popiołem sza
rym. Błyskały światła świeczek, 
jakie mieli niektórzy, i chwiały się 
żółte płomyki lampek maślanych, 
a każdy, nim wszedł na cmentarz, 
wyciągał z tobołka chleb, to ser, 
to ździebko słoniny albo kiełbasy, 
to motek przędzy lub tę przygarść 
lnu wyczesanego, to grzybów 
wianek, i składali to wszystko po
bożnie w beczki -  były one księ
że, były organistowe i Jambroże- 
go, a reszta dziadowskie. A któ
re n w nie nie kładł, to grosz jaki 
wciskał w wyciągnięte ręce dzia
dowskie... i szeptał imiona zmar
łych, za które prosił o pacierz.

Chór modłów, śpiewów, imion 
wypominanych jękliwym rytmem 
wznosił się wciąż nad wrótniami, 
a ludzie przechodzili -  szli dalej, 
rozpraszali się wśród mogił, iż 
wnet, niby robaczki świętojań
skie, jęły jaśnieć i migotać świa
tełka wskroś mroków i gąszczów 
drzew, i traw zeschniętych. Głu
chy, przyciszony trwożnie szept 
pacierzy drgał w przyziemnej ci
szy; czasem szloch bolesny ze
rwał się z mogił; czasem lament 
żałosny wił się w rozdzierających 
skrętach wśród krzyżów, albo ci
che, sieroce płacze dziecięce 
kwiliły w omroczonych gąsz
czach niby pisklęta...

Achwilami opadało na cmentarz 
głuche i ciężkie milczenie. Ludzie 
snuli się wśród mogił cicho, szep
tali lękliwie i trwożnie poglądali 
w dal omroczoną, niezgłębioną.

-  Każdy umiera! -  wzdychali 
ciężko z kamienną rezygnacją

i wlekli się dalej, przysiadali 
przy grobach ojców, mówili pa
cierze, to siedzieli cisi, zadumani. 
Głusi na życie, głusi na śmierć. 
Głusi na ból -  jak te drzewa kole
bały się ich dusze w sennym po
czuciu trwogi...

-  Jezus mój! Panie miłosierny, 
Mario! -  rwało się z ich dusz 
umęczonych zamętem i podno
sili twarze zakrzepłe i wyczerpa
ne jak ta ziemia święta.

Kuba z Witkiem chodzili razem 
z drugimi, a gdy już do cna po
ciemniało, Kuba powlókł się 
w głąb, na stary cmentarz. A tam, 
na zapadniętych grobach cicho 
było, pusto i mroczno -  tam leże
li zapomniani, o których i pamięć 
umarła dawno - ja k o  i te dnie ich, 
i czasy, i wszystko. Tam jeno pta
ki jakieś krzyczały złowrogo 
i smutnie szeleściła gęstwa, 
a gdzieniegdzie sterczał krzyż 
spróchniały -  tam leżały pokotem 
rody całe, wsie całe, pokolenia 
całe -  tam się już nikt nie modlił, 
nie płakał, lampek nie palił. Wiatr 
jeno huczał w gałęziach. Kuba 
wyjął z zanadrza parę oszczędzo
nych skibek chleba, rwał je, przy
klękał i rozrzucał po mogiłach.

-  Pożyw się, duszo krześcijań- 
ska, co cię wypominam w wie

czornym czasie, pożyw się, po
kutnico człowiecza, pożyw się! -  
szeptał z przejęciem.

-  Wezmą to? -  pytał Witek ci
cho zatrwożonym głosem. -  
Przeciech! Ksiądz żywić nie da! -  
powiedział Kuba. -  Księdzowe 

albo i dziadowskie świnie 
mają wyżerkę... a dusze po
kutujące głód cierpią...

-  Przyjdą to? -  dopytywał 
się Witek, -  Nie bój się -  
uspokajał Kuba. -  Wszyst

kie Pan Jezus odpuszcza na 
ten dzień na ziemię, żeby 
swoich nawiedziły... Nie bój 
się. Głupi, zły dzisiaj nie ma 
przystępu, wypominki ano 
odganiają go, i te światła...

Przedarli się przez gąszcz 
i przyklęknęli u mogił zapa
dłych i tak rozwianych, że le
dwo ślad ino został, ani krzy
że ich znaczyły, ni drzewa 
ocieniały. Tylko cisza, zapo
mnienie, śmierć.

Noc była coraz głębsza. 
Wiatr targał mocniej drzewa
mi. Ludzie się rozchodzili, 
śpiewy dziadów umilkły, mil
czenie uroczyste zapanowa

ło wśród mogił. Cmentarz jakby się 
napełniał cieniami, tłumem widm, 
aż stado wron zerwało się z kapli
cy i z krzykiem uciekały na pola. 
Wieś była cicha mimo święta, dro
gi były puste, karczma zamknięta, 
a gdzieniegdzie przez małe zapo
cone szybki błyskały światełka 
i płynęły ciche śpiewy pobożnych 
i głośne modlitwy za zmarłych... 
Z tnA/ogą patrzono w okna, czy nie 
stoją, nie jawią się ci, co w dniu 
tym błądzą, przygnani tęsknotą 
i wolą Bożą. A gdzieniegdzie, sta
rym zwyczajem świętym, gospo
dynie wystawiały na przyzby reszt
ki wieczerzy, żegnały się poboż
nie i szeptały: Naści, pożyw się, 
duszo krześcijańska...

Wśród ciszy, smętku, rozpa- 
miętywań, lęku płynął ten wieczór 
Zaduszek...

Opracowanie (z koniecznymi 
skrótami) Rozdział IX powieści 

„Chłopi” W. S. Reymonta, 
tom 1, s. 116-  124, 

PIW Warszawa 1976

Zaduszki -  mai. Józe f P ruszkow ski (1888), 
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Najstarsze chrześcijańskie polskie groby

Ostrów Tumski w Poznaniu
miejscem spoczynku pierwszych władców Polski

Ostrów Tumski -  zwrot zna
czący „wyspa katedralna”
(w staropolszczyźnie „ostrów” 
oznaczał wyspę). Geograficz
nie zaś „ostrów” oznacza 
część polskich miast zlokalizo
wanych na wyspie rzecznej.

Stanowiący siedzibę pierw
szych Piastów gród na poznań
skim Ostrowie Tumskim (wyspa 
na rzece Warta) założony został 
w X wieku. Badania archeolo
giczne wykazały że był on znacz
nie większy niż się do tej pory 
uważało. W 2020 roku, podczas 
wykopalisk archeologicznych 
prowadzonych na terenie Ostro
wa Tumskiego odkryto między in
nymi wał obronny z czasów pa
nowania Mieszka I (szerokość 
wału 40 metrów, a wysokość 12 
metrów). Tutaj właśnie, w Ostro
wie, rozpoczął budowę pierwszej 
katedry -  trójnawowej bazyliki 
przedromańskiej -  książę Miesz
ko I. około 968 roku. Tradycja 
przyjmuje, że księżniczka czeska 
z dynastii Przemyślidów, Dobra- 
wa (ok. 935 -  977),* żona księcia 
Mieszka I odegrała w ielką rolę 
w chrystianizacji Polski. To jej za
wdzięczamy wybudowanie kilku 
kościołów, między innymi kościo
ła Panny Marii na Ostrowie Tum
skim w Poznaniu. Według Galla 
Anonima Dobrawa Przemyślidka 
odegrała kluczową rolę w decyzji
o przyjęciu chrztu przez Mieszka I 
(922 -  945, zm. 992) -  pierwszego 
historycznego władcy Polski.

PienA/sza katedra została znisz
czona w latach 1038 -  1039 w cza
sie reakcji pogaństwa i najazdu 
czeskiego księcia Brzetysława.
Budowa nowej, o dwóch wieżach 
bazyliki romańskiej z ciosów ka
miennych trwała od 1029 do 1058 
roku. Dwieście lat później doko
nywano wielu prac związanych 
z przebudową katedry. Niestety,
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Ostrów Tumski -  w idok z Bulwaru Dunikowskiego

przyszły niszczycielskie burzliwe 
dzieje, w tym kilkakrotne pożary 
i powodzie. Odbudowa przywró
ciła świątyni formy gotyckie z XIV 
i XV wieku. Do 1960 roku odre
staurowano kaplice. Dziś bazylika 
archikatedralna pod wezwaniem 
Apostołów Piotra i Pawła jest naj
starszym zabytkiem Poznania.

Najstarsze chrześcijańskie 
polskie groby przetrwały i można 
je zobaczyć w podziemiach ka

tedry. W katedrze na Ostrowie 
Tumskim znajdują się podziemia 
z pozostałościami 2 kamiennych 
nagrobków, które uznano za relik
ty grobowców Mieszka I i Bole
sława Chrobrego. W murach 
świątyni znalazło wieczny spo
czynek trzech polskich królów 
(Mieszko I, Bolesław Chrobry 
i Przemysław II) oraz pięciu ksią
żąt i wielu innych znanych z pol
skiej historii osób.

Złota Kaplica (fot. Polityka)



Mieszko I zmarł 25 maja 992 ro
ku. Jego grób został wówczas po
stawiony w nawie głównej ówcze
snej katedry. Grób syna, króla Bo
lesława Chrobrego (947 -  1025) 
stanął obok, w odległości zaled
wie 1 metra (na skutek nierówne
go podłoża). Groby nie były ozna
czone, pamięć o pochowanych 
przekazywana była ustnie z poko
lenia na pokolenie. Wspomnijmy 
tu, że w XIV wieku, po gotyckiej 
przebudowie katedry, król Kazi
mierz Wielki (1310 -  1370) ufun
dował sarkofag, do którego prze
niesiono szczątki króla Bolesława 
Chrobrego. Po raz pierwszy o na
grobku, który nie przetrwał do na
szych czasów, wspomniał Jan 
Długosz. Upłynęły wieki. Z cza- 

i sem doczesne szczątki pierw
szych władców trafiły do Złotej Ka
plicy, za dzisiejszą nawą główną 
katedry poznańskiej.

Złota Kaplica wzniesiona zo
stała według projektu Franciszka 
Marii Lanciego w latach 1935
-  1941 (z wykorzystaniem star
szych murów) jako mauzoleum 
Mieszka I i Bolesława Chrobre
go. Stoją tu posągi obu władców 
odlane z brązu, według projektu 
niemieckiego rzeźbiarza Christia
na Daniela Raucha (1777 -  1857) 
i tu znajduje się ich sarkofag 
z fragmentami płaskorzeźb (dwa 
elementy wmontowane ze znisz
czonego w 1790 roku dawnego sar
kofagu). Warto wiedzieć, że funda
torem spiżowych posągów był hr. 
Edward Raczyński (1786 -  1845), 
notabene należał do gwardii ho
norowej cesarza Napoleona. Miał 
on znaczący wkład w budowę ka- 
plicy-mauzoleum. Ufundował też 
dla Poznania gmach najstarszej 
obecnie biblioteki publicznej oraz 
wybudowaną dla miasta sieć 
wodną, u wylotu której postawio
no pomnik-fontannę, a także ob
darzył Poznań wieloma dobro
dziejstwami. W dowód uznania, 
Edward Raczyński otrzymał ho
norowe obywatelstwo miasta Po
znania (1834 rok).

Wspominając króla Bolesława 
zwanego Chrobrym (staropolski 
przydomek oznaczający człowie

ka mężnego, dzielnego), nie wszy
scy zapewne wiedzą o tym, że 
wraz z naszym pierwszym pań
stwem król Bolesław pojawił się 
na arenie europejskiej zupełnie 
niespodziewanie. Sytuacja wów
czas była następująca. Od ponad 
stu lat na południe od nas rozwija
ła się kultura łacińska Czech, na 
wschód -  greckiej Rusi, a na za
chód -  niemieccy spadkobiercy 
Karola Wielkiego założyli cesar
stwo dominujące nad całą Europą. 
Tylko między Wisłą i Odrą rozcią
gała się terra incognita. Ale to się 
zmieniło już za panowania Miesz
ka I, wówczas ziemia ta przestała 
być nieznana. Nasz pierwszy wład
ca przyjął bowiem chrześcijaństwo 
i nawiązał dobre układy z sąsiada
mi. A jego najstarszy syn (z mał-

Mieszko I -  mai. Jan Matejko

żeństwa z czeską księżniczką Do- 
brawą) Bolesław, mając potężne 
wojsko, stworzył państwo rozległe, 
silne i dynamiczne, rozciągające 
się od Bałtyku po Dunaj i od Odry 
po Bug. Nie na próżno nazywano 
go Chrobrym.

Wracając w naszej opowieści 
do Złotej Kaplicy -  Mauzoleum 
pierwszych Piastów, podkreśl
my zdecydowanie, że Złota Kapli
ca zbudowana została po to, by 
ukazać potęgę i świetność pano
wania Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego.

Zapalmy znicz pamięci...

* W wydanej w 1888 roku książce Jó
zef Ignacy Kraszewski (1812 -  1887) 
napisał, że odkryto grób Dobrawy 
(zmarła w 977 roku) w katedrze gnieź
nieńskiej pod głazem oznaczonym pro
stym krzyżykiem. Znaleziono tam zbu
twiałe szaty koloru fioletowego i purpu
rowego, a na głowie wąską przepaskę 
złotem przerabianą. Podobny pogląd
0 miejscu pochówku księżnej wyraził 
wcześniej w 1843 roku Edward Ra
czyński w swym dziele zatytułowanym 
„Wspomnienia Wielkopolski, to jest wo
jewództw poznańskiego, kaliskiego
1 gnieźnieńskiego”. Przypuszcza się, 
że Dobrawa spoczywa w Gnieźnie.

Źródła:
(gloswielkopolski.pl)
(RMF24.Adam Górczewski,2013)
(Odkryj Poznań, poznan.pl/minm/turystyka) 
(Wikipedia)
(regionwielkopolska.pl)
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

S.P. 
Ks. Hubert SZRYT 

(1940- 2022)
W dniu 1 kwietnia 2022 roku odszedł do W ieczności, w 82. roku życia, wieloletni 

Proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Okolę,

ŚP. Ks. Hubert Szryt
Zmarły otrzymał Sakrament Kapłaństwa w 1967 roku. W Kościele Polskokatolickim 

duszpasterzował od 1975 roku, głównie w Parafii w Okolę. Był szczerze oddanym Panu Bogu 
i w iernym  kapłanem naszego Kościoła Polskokatolickiego, cenionym Duszpasterzem 
i życzliwym Człowiekiem.

W czasie wieloletniej posługi kapłańskiej przez 47 lat służył Kościołowi, prowadząc w ier
nych do zbawienia.

Pogrzeb Zmarłego Proboszcza odbył się 7 kwietnia 2022 roku w Poznaniu. Mszy św. 
pogrzebowej w Poznaniu przewodniczył Adm inistrator Diecezji Krakowsko-Częstochow
skiej ks. inf. Antoni Norman w asyście kapłanów. Doczesne szczątki Zmarłego spoczęły 
w rodzinnej miejscowości Puszczykowo.

Kościół Polskokatolicki w RP zachowuje Zmarłego Kapłana w modlitewnej pamięci.

W ieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

-------------------------------------  U*-------------------------------------

Ś.P. 
Marianna PAMUŁA 

(1931 - 2022)
Dnia 23 marca 2022 roku zmarła w Krakowie, opatrzona Świętymi Sakramentami, 

szczerze Oddana i Wierna naszemu Kościołowi, Pani Marianna Pamuła.
Śp. Zmarła była żywym świadkiem i aktywną m isjonarką rozwijającego się w kraju 

Kościoła Narodowego. Swoje oddanie prezentowała przez całe życie, uczestnicząc w ży
ciu Kościoła.

Pogrzeb Śp. Pani Marianny odbył się 26 marca 2022 roku na cmentarzu parafialnym 
w Krakowie -  W róblowicach. Mszę św. pogrzebową odprawił w kaplicy cmentarnej Pro
boszcz Parafii Polskokatolickiej w Krakowie (przy ul. Friedleina) ks. Bartosz Norman.

Śp. Zmarła, oddana całym sercem sprawom naszego Kościoła, popierała Jego rozwój, 
szczególnie w początkach organizacji Kościoła Narodowego na ziemiach polskich.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY: Duchowni PNKK

Ś.P. 
Ks. Senior Fryderyk S. BANAŚ 

(1929- 2022)
W  dniu 18 lipca 2022 roku, w wieku 93 lat zm arł ŚP. Ks. Senior Fryderyk S. Banaś.
Urodził się w Chicopee, w stanie Massachusetts. Był absolwentem W yższego Sem ina

rium Duchownego im. Hieronima Savonaroli w Scranton, Pa.
Zmarły Kapłan Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego otrzymał święcenia kapłań

skie z rąk Biskupa Johna Misiaszka oraz osobiste błogosławieństwo Biskupa Franciszka 
Hodura -  Organizatora PNKK w dniu 19 października 1950 roku, w katedrze pw. Św. Sta
nisława Biskupa i Męczennika, w Scranton, Pa.

W dniu 4 sierpnia 1964 roku Zwierzchnik PNKK Biskup Leon Grochowski podniósł 
Ks. Fryderyka S. Banasia do godności Seniora. Ks. Banaś był kandydatem na urząd 
biskupa PNKK.

Ks. Senior Fryderyk S. Banaś służył Kościołowi przez 72 lata swego życia, w ostatnich 
33 latach w Parafii pw. Świętego Krzyża w Ware, Massachusetts, gdzie zmarł. W ielokrot
nie odwiedzał Polskę i był przyjacielem Kościoła Polskokatolickiego.

Pogrzeb Zmarłego Kapłana odbył się w dniu 23 lipca 2022 roku w Ware, Massachusetts.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

-------------------------------------u*-------------------------------------------

Ś.P. 
Ks. Felix PYZOWSKI 

(1928- 2022)
W dniu 2 sierpnia 2022 roku, w wieku 94 lat zm arł ŚP. Ks. Felix Pyzowski.
Zmarły Kapłan był wieloletnim  proboszczem Parafii PNKK w Washington, Pa. Urodził 

się w Frackville, Pa. Po ukończeniu szkoły średniej i podczas II. wojny światowej zatrud
niony był w szpitalu kombatanckim w Denver, Colorado. Po zakończeniu wojny rozpoczął 
studia teo log iczno-filozo ficzne w W yższym  Sem inarium  Duchownym  im. H ieronima 
Savonaroli w Scranton, Pa.

W dniu 17 w rześn ia  1959 roku o trzym ał św ięcen ia  prezb ite ra tu  w katedrze 
pw. Św. Stanisława Biskupa i M ęczennika w Scranton, Pa. Ks. Pyzowski służył ducho
wym potrzebom wiernych PNKK do 2001 roku. Jeszcze do ubiegłego roku duszpaste- 
rzował w parafii m isyjnej PNKK w Belle Vernon, Pa.

Pogrzeb Zmarłego Kapłana odbył się w kościele pw. Świętej Trójcy w Washington, gdzie 
był proboszczem przez kilka dekad.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.
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W 115. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego

„Mam ten dar bowiem, patrzę się inaczej”
S. Wyspiański

Dzisiejsze miejsce Stanisława 
W yspiańskiego (1869 -  1907) 
w dziejach polskiej kultury jest 
niepodważalne: geniusz o licz
nych talentach, bez którego nie 
sposób mówić o historii polskiej 
literatury, teatru, sztuk plastycz
nych, dizajnu. Trudno dziś jed
noznacznie określić, czy był on 
lepszym dram aturgiem , arch i
tektem, czy może malarzem.
Człowiekiem był trudnym, samo
lubnym i przewrażliw ionym na 
swoim punkcje. Może gdyby był 
miłym, sym patycznym, łagod
nym i grzecznym młodzieńcem, 
nie napisałby tego, co napisał 
i nie namalowałby tego, co na
malował. Tak to jest z geniusza
mi: myślą dziesięć razy szybciej 
niż przeciętny człowiek.

(Wikiźródło)Ludwik Solski jako stary wiarus w „Warszawiance” , projekt stroju

Fragm. monumentalnych witraży do krakowskiego kościoła Franciszkanów (Głos 24)
(polska-org.)

„Gdy oglądamy te pokrzywki, słoneczniki, rumianki i rozmaryny, które, pokrywając go
tyckie konstrukcje, nabierają charakteru antycznych ornamentów, widzimy, że Stani
sław Wyspiański patrzył na świat zupełnie odmiennie niż większość śmiertelników. 
Jego zdolność zauważenia piękna w detalu codziennego otoczenia; a zarazem prze
kształcanie go w pewne uniwersalne prawidła artystyczne, świadczy o tym, że w jego 
umyśle zapaliła się, aby nigdy nie zgasnąć, prawdziwie boża iskra ta lentu” (strona in
ternet. Patrz Wyspiański, na nas. z nieba...Teologia Polityczna)

Nie miał łatwego dzieciństwa. 
W krótkich odstępach czasu stra
cił dziadka, młodszego brata, 
a w wieku siedmiu lat został osie
rocony przez matkę. Ojciec 
(rzeźbiarz krakowski) nie radził 
sobie z samotnym rodziciel
stwem. Można powiedzieć, że 
wychowywała W yspiańskiego 
po trosze cała rodzina -  krewni 
ze strony ojca i matki. Wiele, je 
śli nie najwięcej, wyniósł z domu 
swojej opiekunki, chrzestnej mat
ki Janiny Stankiewiczowej, a jed
nak po latach, jako dorosły czło
wiek, swoje dzieciństwo zidenty
fikował z domem ojca, u stóp Wa
welu. Pisze w wierszu: „tam chło
piec mały chodziłem, co czułem, 
to później w kształty mej sztuki 
zakułem”. To ojciec zaraził go pa
sją do sztuki. Staszek przebywał 
w jego pracowni bez ograniczeń, 
mógł pytać o wszystko. To ojciec 
pokazał mu, czym jest artystycz
ne zatracenie.
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Artysta totalny
Z W yspiańskim  jest tak, że 

chowamy go na chwilę, by 
za moment wyciągnąć jego 
twórczość. Nie z powodu mody, 
ale dlatego, że jest nam egzy
stencjalnie bliska i potrzebna. 
W wielu wymiarach: od malar
skiego po literacki. Wyspiański 
ma to do siebie, że pyta o rzeczy 
najważniejsze. Był artystą total
nym, wyprzedzającym  swoje 
czasy. Projekty jego w itraży 
do katedry wawelskiej odrzuco
no jako zbyt odważne. Jako ar
tysta widział o wiele dalej niż je 
go współcześni, bez strachu 
przełamywał konwencje nie tyl
ko w malarstwie, ale też w in
nych dziedzinach: w literaturze, 
w teatrze, w projektowaniu ksią
żek i plakatów.

„A to Polska właśnie”
W ystaw ione w 1901 roku 

„W esele”, ten arcydramat Stani
sława W yspiańskiego, był bar
dzo istotnym  rozważaniem  
na temat polskiego społeczeń
stwa. Utwór odpowiadał na py
tanie, czy ówcześni Polacy 
zdolni są  podjąć walkę narodo
wowyzw oleńczą, czy potra fią  
się zjednoczyć.

Do napisania dramatu za in
spirowało artystę autentyczne 
wydarzenie -  ślub poety Lucja
na Rydla z Jadwigą Mikołajczy- 
kówną, córką chłopa z podkra
kowskich Bronowie. Na wesele 
przybyli goście z Krakowa, głów
nie reprezentanci świata arty
stycznego oraz zaproszeni 
m ieszkańcy Bronowie. Ślub Pa
na Młodego z prostą kobietą był 
idealnym powodem do przed
staw ienia dwóch najliczn ie j
szych warstw społecznych: inte
ligencji i chłopów, ukazania nie
możności ich porozumienia się, 
obalenia stereotypu solidarności 
społecznej, pokazania niedoj
rzałości Polaków, wskazania że 
m ałżeństwa pańsko-chłopskie 
były efektem panującej wów

czas ludomani, a nie przejawem 
braterstwa obu klas. 

Bohaterowie w „Weselu” mó-
I w ią wiele o ideałach, jednak to 
| tylko puste słowa. W rzeczywi

stości na wielkie czyny brakuje 
im wiary i sił, są pogrążeni w nie
mocy i nie dorośli do powstania 
narodowego. Chłopom brakuje 
przywódców, natom iast in te li
gencji ducha walki. Sens końco
wej sceny „W esela” odczytać 
można jednoznacznie: Polacy 

j  schyłku XIX stulecia nie sązdol- 
| ni do odzyskania niepodległości,

skazani są na nieskończone 
krążenie w błędnym kole nie 
spełnionych pragnień, marzeń 
i mitów.

Nie można jednak poprzestać 
na pełnym pesymizmu osądzie 
ówczesnego społeczeństw a. 
Nie był przypadkiem fakt, że po
ruszającym się w ospałym tań
cu weselnikom przygrywał w ła
śnie Chochoł, symbol nadziei 
na nadejście czasów, kiedy na
ród dorośnie do podjęcia w ie l
kich czynów w obronie wielkich 
spraw.

Chochoły („Planty nocą” ) (Wikipedia)

Jeden z powstałych w latach 1904 i 1905 w idoków z okna na kopiec Kościuszki. Ten 
sam kadr „chw ytany” w różnych porach dnia czy okresach roku, przy różnej pogo
dzie, ukazuje nam, jak wielkim talentem i jak w ielką wrażliwością dysponował artysta
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W 104. rocznicę

Odzyskanie niepodległości przez Polskę

Odrodzona i niepodległa Polska była marzeniem Polaków przez kilka pokoleń 
niewoli narodowej. Odzyskanie niepodległości poprzedziły przegrane powstania 
listopadowe i styczniowe (fragm. obrazu „F in is Poloniae” Dietricha Montena)

W listopadzie 1918 roku, po 
123 latach nieobecności na ma
pach politycznych Europy Pol
ska odzyskała niepodległość. 
Stało się to dzięki nadzwyczaj
nemu splotowi wydarzeń tak 
niewiarygodnie korzystnych dla 
naszej sprawy narodowej, że aż 
trudnych do uwierzenia. Pierw
sza wojna światowa, ta wielka 
wojna ludów Europy, która prze
lała się przez Stary Kontynent 
w latach 1914 -  1918, stworzy
ła unikalną okazję do restytucji 
polskiej państwowości. W jej 
wyniku nastąpił upadek carskiej 
Rosji, rozpad Austro-Węgier, 
klęska militarna Niemiec. Trzy 
państwa zaborcze, które w koń
cu XVIII wieku wymazały z ma
py świata I. Rzeczypospolitą, 
rozpadły się, co dało Polakom 
szansę na odzyskanie własne
go państwa.

Polska wybuchła
Nie wiedzieli, jak to rozumieć 

i jak to w ogóle nazwać. Ni z te
go, ni z owego, gdy obudzili się 
pewnego pochmurnego, desz
czowego, październikowego 
czy listopadowego poranka 
w polskich wsiach i miastecz
kach, nagle okazało się, że nie 
było już obcych żandarmów, 
policmajstrów i stójkowych. Na
gle gdzieś odmaszerowały oku
pacyjne oddziały wojska, pułki 
i całe garnizony zaborców. Zni
kła cała obca administracja. 
Wszystko wskazywało na to, że 
jakimś cudem Polska po 123 la
tach niewoli znowu była wolna. 
Po prostu, mówili ludzie, Polska 
wybuchła. (Rzecz o Niepodle
głości Rz. 8.11.2019)

Powrót Komendanta
Był niedzielny poranek 10 li

stopada 1918 roku, gdy na ów
czesnym Dworcu Wiedeńskim

(okolice dzisiejszego dworca 
W arszawa-Śródm ieście) za
trzymał się pociąg specjalny, 
którym po 16 miesiącach po
bytu w niemieckim więzieniu 
w Magdeburgu wrócił do War
szawy Józef Piłsudski. Nastą
piło to po wielotygodniowych 
staraniach różnych stronnictw 
i instytucji. Następnego dnia 
na mocy decyzji Rady Regen
cyjnej J. P iłsudski stanął na 
czele tworzonego Wojska Pol
skiego, a 14 listopada przejął 
pełnię władzy w odradzającym 
się Państwie Polskim.

Polaków, którzy po 123 la
tach odzyskali niepodległość, 
ogarnął szał radości. Na uli
cach miast gromadziły się w i
watujące tłumy. Cieszono się 
z obecnych na każdym kroku 
symboli narodowych, napisów 
czy nawet polskiej żandar
merii. „Kto tych krótkich chwil

nie przeżył, kto nie szalał z ra
dości w tym czasie wraz z ca
łym narodem, ten nie dozna 
w swym życiu najwyższej ra
dości. Cztery pokolenia cze
kały nadaremnie na tę chwi
lę, piąte doczekało” -  pisał 
we wspom nieniach prem ier 
pierwszego rządu Jędrzej 
Moraczewski.

Powstanie wolnej i niepodle
głej Polski znalazło swoje miej
sce w 13. punkcie słynnego 
orędzia prezydenta USA W. 
W ilsona dotyczącego warun
ków pokoju po I. wojnie świa
towej.

„Należy stworzyć niezawisłe 
państwo polskie, które winno 
obejmować terytoria zamiesz
kałe przez ludność niezaprze
czalnie polską, któremu nale
ży zapewnić swobodny i bez
pieczny dostęp do morza i któ
rego niezaw isłość polityczną
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i gospodarczą oraz in tegra l
ność te ryto ria lną  należy za
gwarantować paktem między
narodowym ” . Przemówienie 
W. Wilsona stało się podstawą 
dla rokowań pokojowych i jed
nym z niezwykle ważnych ak
tów sankcjonujących odbudo
wę polskiej państwowości.

11 listopada 1918 roku, for
malnie uznawany za dzień od
zyskania przez Polskę niepod
ległości, nie przyniósł zakoń
czenia wysiłków Polaków
o własne, niepodległe państwo. 
Obywatele odrodzonego kraju 
musieli stoczyć jeszcze wiele 
bitew o ostateczne ukształto
wanie granic państwowych. 
W latach 1918 -1 9 1 9  trwały 
zaciekłe walki o przynależność 
Lwowa do Polski. W grud
niu 1918 roku wybuchło zwy

cięskie dla Polaków powstanie 
wielkopolskie. Trzy powstania 
śląskie (1919, 1920, 1921) 
przesądziły o kształcie granicy 
południowo-zachodniej. Byt 
nowo odrodzonego państwa 
został ponownie zagrożony 
podczas wojny polsko-bolsze- 
wickiej w 1920 roku. Ostatecz
nie granice wschodnie II. Rze
czypospolitej zostały zatw ier
dzone dopiero na mocy decy
zji Rady Am basadorów 15 
marca 1923 roku.

Odrodzona Polska była 
wspólnym dziełem ludzi z róż
nych ziem dawnej Rzeczy
pospolitej, z różnych grup spo
łecznych, różnych wyznań 
i św iatopoglądów. Nie miało 
to być już, jak w przypadku 
I. Rzeczypospolitej, państwo 
należące do przedstaw icie li

jednego stanu, lecz byt obej
mujący wszystkich ludzi, któ
rzy poczuwali się do łączności 
z Polską.

Ojcowie Niepodległości
Przywrócenie polskiej pań

stwowości po 123 latach zabo
rów było nie tylko przełomem, 
ale i wyzwaniem, któremu sta
rały się podołać różne kręgi. 
Dziś uznaje się sześciu „ojców 
n iepodległości” za liderów 
tego procesu -  byli to: Ignacy 
Daszyński, Roman Dmowski, 
W ojciech Korfanty, Ignacy 
Paderewski, Józef Piłsudski
i W incenty Witos. Reprezento
wali różne opcje polityczne, 
mieli różne poglądy społecz
ne, byli różnych wyznań, ale 
byli zdolni działać razem dla 
wspólnego celu.
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Była sobie kiedyś stara, opuszczona szopa, 
zam knięta na kłódkę. Nikt o niej nie pamiętał, 
nikt do niej nie wchodził, bo wszyscy już zapo
mnieli o je j istnieniu. Szopa była pełna niepo
trzebnych i zakurzonych rzeczy, jak to zwykle 
w starych szopach bywa.

M iędzy w ys łużoną , z a rd ze w ia łą  p ra lką  
a zepsutym  piecem pewnego dnia w yrósł s ło
necznik. W ykie łkow ał korzysta jąc z n iew ie l
kiej szcze liny utworzonej przez spróchn ia łą  
deskę w  pod łodze. S łoneczn ik  m ieszka jąc 
w szopie nie w idz ia ł słońca, a jedyn ie  jego 
prom ien ie dociera jące do niego spom iędzy 
drewnianych paneli. K iedy padał deszcz, s ło
necznik chętnie pił z ziem i wodę swoim i ko
rzonkam i. Czuł się nieszczęśliwy, ponieważ 
był bardzo samotny.

K tó regoś  pochm urnego  poranka , przez 
przypadek, do szopy w lec ia ł z furko tem  m a
ły w róbelek. Lata ł w  tę i z pow rotem  rozpacz
liw ie próbu jąc się wydostać. S łoneczn ik  za 
gadyw ał ptaszka, ale bezskuteczn ie. Przez 
kilka p ie rw szych dni w róbe lek  nie zw raca ł 
na n iego uw agi, pon iew aż był skup iony  
na poszukiw aniu  dziury, przez któ rą  w lecia ł. 
Gdy po ja k im ś  czas ie  okaza ło  się, że nie 
może się uwolnić, w róbel w  końcu zauw ażył 
s łonecznika. P rzy jrza ł się kwiatu z zac ieka 
w ien iem  i po nam yśle zaczą ł go kom plem en
tować.

-  Jesteś taki piękny, ach! Taki żółty jak słoń
ce.

Smutny słonecznik delikatnie się uśm iechnął
i odpowiedział:

-  Jestem tylko zwykłym słonecznikiem. Gdy
byś jednak zobaczył moich przyjaciół na łące, 
gdybyś zobaczył ich ogromne kwiaty, jak inten
sywnie są  żółte, dopiero wówczas m ógłbyś 
stwierdzić, jak piękne są słoneczniki.

W róbelek jednak uparcie powtarzał s łonecz
nikowi, że wygląda wyjątkowo urodziwie. Kwiat 
urósł i stał się weselszy, a jego płatki nabrały 
intensywniejszej żółtej barny. W idocznie kom 
plementy ptaszka mu pomagały. Tak żyli, roz
mawiali -  byli dla siebie przyjaciółm i.

Pewnego ranka, gdy słonecznik się obudził, 
ujrzał, ku swemu przerażeniu, że ptaszek le
ży na ziemi, ledwo oddychając. Zaniepokojo
ny zapytał, co się stało, a w róbe lek prawie 
szeptem odpowiedział:

-Z ja d łe m  w szystko , co m ogłem . W  szo 
pie nie ma ju ż  n ic  do je d ze n ia . U m ieram  
z g łodu ....

S łonecznik pochylił się i ze swej żółtej g ło
wy wysypał m nóstwo dojrzałych nasion. Pta
szek z apetytem  zaczął je  pomału zjadać.

N astępnego dnia w róbe l, nabraw szy sił, 
wstał i w ydziobał wszystko co do ostatniego 
ziarenka. Kiedy spojrzał w górę, przeraził się. 
Zobaczył, że żółte płatki opadły, a słonecznik 
jest ciem ny i ledwo żywy.

-  Co się dzieje? -  zapytał ptaszek
-  Mój czas się kończy -  odparł kwiat -  dam 

ci więcej ziaren, zjedz je, ale nie wszystkie, tro
chę zostaw. Może w przyszłości w yrosną tu in
ne słoneczniki i będą karm ić inne wróbelki? 
Do tej pory myślałem, że całe życie w szopie, 
m iędzy pra lką a piecem, nie ma sensu, ale 
przekonałeś mnie, że tak nie jest. Pomogłeś 
mi, a ja pomogłem tobie, wróbelku!

*  *  *

Słonecznik przekwitł. Zostaw ił po sobie ziar
na -  symbol nadziei na nowe życie. A nasz na
jedzony  w róbe lek  zna laz ł w końcu drogę 
ucieczki.

(Opracowano na podstawie książki Margaret Siif 
„W poszukiwaniu mądrości życia. 
100 opowiastek z całego świata”)

(depthofsouls.pl)
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