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MaM to z BiBlii

Porównania naszego życia do dro-
gi przez mękę przychodzą nam 
dość łatwo i zgrabnie. A gdy 
jeszcze uważamy się za kato-

lików, to wręcz w dobrym tonie jest za-
znaczyć cierpiętniczy charakter swojego 
żywota. Oczywiście zaraz potem wszelkie 
wątpliwości, co do autentyczności naszej 
pobożności rozwiewając energicznym 
machnięciem ręki na znak, że przecież to 
wszystko dzielnie znosimy dla Pana Boga. 
I mamy do tego pisemny certyfikat: Jeśli  
kto chce iść za Mną, niech się zaprze sa-
mego siebie, niech co dnia bierze krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9, 23). 
I z naszych codziennych drobnych cier-
pień robi nam się „autostrada do nieba”. 

Nie, to co ja chcę
Gdybyż to było takie proste… W przyto-

czonym poleceniu Jezusa często skupiamy 
się na krzyżu, na tym, że co dnia musimy 
go brać i na naśladowaniu Mistrza. Umyka 

jakoś pierwszy warunek – by zaprzeć się 
siebie. Nie wiem czy nie najważniejszy?

Mówimy, że Jezus na krzyżu zwyciężył 
szatana i to prawda. Widział jednak ktoś 
wojownika, który ot tak, z marszu staje 
do walki? Każdy, kto tak robi, nie jest wo-
jownikiem, a zwykłym ulicznym zabijaką. 
Wojownik jest zawsze dobrze przygotowa-
ny, skoncentrowany, on w zasadzie wygry-
wa przed walką. Idąc tym tropem można 
powiedzieć, że Jezus wygrał już w Ogrój-
cu. Tam rozegrała się bitwa w Jego sercu 
i głowie. Tam wygrał. Bo? – Bo tam zaparł 
się siebie mówiąc: nie to, co Ja chcę, ale 
to, co Ty [niech się stanie]! (Mk 14, 36).

W tym samym Ogrójcu – tuż przy Je-
zusie, chwilę po obmyciu i Eucharystii 
– apostołowie przegrali. Zabrakło kon-
centracji. Nie pomogły jasne zapowiedzi 
śmierci, widok drżącego z trwogi Jezusa, 
ani nawet zachęty do czuwania. Im chcia-
ło się spać, więc poszli spać. Nawet w tak 
drobnej sprawie zwyciężyła ich wola.

Zakładając, że też jesteśmy ucznia-
mi Jezusa, to gdzie powinniśmy szukać 
analogii? Czy uprawnione jest myślenie,  
że skoro prawie popłakaliśmy się na Dro-
dze Krzyżowej, to jesteśmy już tak do Nie-
go podobni? Niestety raczej nie. Gdyby 
tak było, to Jezus do płaczących niewiast 
powiedziałby – jeszcze dziś będziecie  
ze mną w raju. A zamiast tego wyjaśnił 
im, żeby dały sobie spokój z tym zawo-
dzeniem, a płakały raczej nad sobą i swo-
imi synami. 

To chyba jednak bliżej nam do aposto-
łów. Oglądamy Drogę Krzyżową, ogląda-
my Triduum co roku, oglądamy, słuchamy, 
oglądamy, słuchamy, a tak naprawdę nie 
wyszliśmy z Ogrójca.

Głupio przegapimy?
Całe nauczanie Jezusowe, dary Du-

cha św., powołanie, zasiadanie z nim 
przy jednym stole, mogą nie wystarczyć! 
Mimo tego Chrystusowego wysiłku i na-
szego autentycznego zaangażowania, 
może się okazać, że prześpimy moment, 
gdy nadejdzie ta godzina. Przegramy 
w najgłupszy możliwy sposób – na śpią-
co. Nadejdzie Zmartwychwstanie, my 
staniemy zadowoleni, że znów udało 
nam się nie zapalić, nie wypić ani jedne-
go kieliszka, nie zjeść żadnego cukierka 
czy co tam jeszcze, a Jezus powie: Śpicie 
jeszcze? (Mt 26, 45)

Każdego dnia Chrystus prowadzi nas 
do Ogrójca i mówi: ty tu, a ja tam, mod-
limy się! Bo gdy jesteśmy „w kupie” na 
Mszy św. to jedno, ale jest też czas gdy 
sam, odpowiedzialnie musisz to powie-
dzieć: nie moja wola, ale Twoja niech się 
stanie. Umiesz to zrobić? Drżysz ze stra-
chu co Ci Bóg zabierze? Co ciekawego 
Cię ominie? Wyluzuj! Jezus też drżał.

Ilu wśród nas jest takich, do których 
Jezus powie: pięć minut dziennie nie 
mogłeś czuwać ze mną? Przecież to nie  
dla mnie, a dla was ta modlitwa! Czuwajcie 
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; 
duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe  
(Mt 26, 41). I może się okazać, że w naj-
ważniejszej chwili cała nasza pobożność, 
religijność i moc ducha prysną. Zabiorą 
nam Pana. Zostaniemy sami, przeraże-
ni, zawiedzeni i z pretensjami do Boga,  
że miało być inaczej, fajnie, po naszemu. 

Śpicie jeszcze? Oto jest godzina, by 
poddać się woli Bożej. Ona zawsze jest, 
ale nie zawsze będzie. 

MaM to z BiBlii

Jest wiele pięknych rozważań Drogi Krzyżowej.  
Potrafią nas tak wzruszyć, że niemal współodczuwamy  
z Jezusem. I co? – Wciąż jesteśmy tylko widzami. 

Wincenty Pipka

Śpicie jeszcze?
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zapytaj księdza

Modlitwa o uzdrowienie 
w naszym kościele

Od Vaticanum II zaczęto zwra-
cać uwagę na sakramenty jako 
niosące łaski uzdrowienia. 
Należą do nich: Sakrament 

chorych, który nie jest „Ostatnim namasz-
czeniem”, ale sakramentem, w którym 
Chrystus przychodzi z łaską uzdrowienia, 
albo łaską umocnienia w znoszeniu cier-
pienia związanego z chorobą. Sakrament 
Pokuty i Pojednania jest określany, jako 
sakrament uzdrowienia duszy. Nawet  
we wskazaniach dla spowiedników po-
jawia się zalecenie, by, o ile to możliwe, 
starali się penitentowi określić taką poku-
tę, która będzie dla niego lekarstwem dla 
duszy. Eucharystia jest także przeżywana 
przez Kościół jako sakrament uzdrowienia. 

Praktyka modlitwy wstawienniczej
Od Vaticanum II, wraz z rozwijającym 

się ruchem Odnowa w Duchu Świętym za-
częła się coraz bardziej rozwijać praktyka 
modlitwy wstawienniczej. W niewielkiej 
grupie osób, przyciśnięty jakimiś sytuacja-
mi człowiek, prosi o Boże wsparcie. Rea-
lizując zalecenie Pana Jezusa: Gdzie dwaj 
albo trzej gromadzą się w imię Moje, tam 
ja Jestem, razem z przybyłym cała grupa 
zanosi modlitwy do Boga. Zebrani pro-
szą o to, co im zbolała osoba przedstawia. 
A proszą o zdrowie, o łaskę pojednania 
w rodzinie, małżeństwie, które się sypie… 
Wstawiennicy stają przed Bogiem z tą 
prośbą, a „drugim uchem” starają się słu-
chać natchnień Ducha Świętego. Bywa, że 
Bóg odpowiada inaczej, niż człowiek się 
tego spodziewa. Bóg bowiem inaczej widzi, 
niż widzi człowiek. Wstawiennicy otwiera-
jąc się na prowadzenia Ducha Świętego 
kierują modlitwę zgodnie z Jego natchnie-
niami. Starają się także o to, by ich brat czy 
siostra otworzyła się na Bożą wolę. Modlą 
się więc o łaskę zrozumienia, że to, z czym 

Bóg przychodzi, jest większym dobrem, 
niż to o co człowiek prosi.

Modlitwa bardziej poddana  
Bożemu prowadzeniu

Modlitwa w takiej wspólnocie ma tę 
wartość, że może być bardziej poddana 
Bożemu prowadzeniu. Modlitwa indy-
widualnego człowieka jest obciążona 
subiektywnym patrzeniem na swój prob-
lem. Może więc długo prosić i nie widzieć 
efektów swojej modlitwy. Rodzą się wtedy 
myśli: „Pan Bóg mnie nie wysłuchuje, nie 
jestem godzien łaski, a nawet – Bóg mnie 
nie kocha”. 

W małej wspólnocie poddanej Boże-
mu prowadzeniu łatwiej rozpoznać łaskę, 
z którą Bóg przychodzi, a która jest inna 
niż pragnienia, człowieka. Może w czasie 
takiej modlitwy ujawnić się przeszkoda, 
która uniemożliwia Boże działanie. Ktoś 
ze wystawienników pod natchnieniem 
Ducha Świętego mówi: „wydaje mi się,  
że powinieneś komuś przebaczyć, żeby 

Bóg ci mógł udzielić potrzebnej ci łaski”, 
albo: „mam wrażenie, że Bóg chce ci  
powiedzieć, że w relacji z twoim mężem 
potrzeba, by zmieniło się twoje serce…”  
Na tego rodzaju łaski w innych formach 
modlitwy nie ma miejsca. 

W magii szuka się form,  
które „zadziałają” na Boga 

Magią są takie działania, w których 
uzależnia się skuteczność modlitwy,  
od konkretnych gestów, tekstów modli-
tewnych… W magii szuka się takich form 
modlitewnych, które „zadziałają” na Pana 
Boga, dzięki którym można osiągną pożą-
dany cel. Nie formy naszej pobożności są 
magiczne, ale to czy człowiek traktuje je 
jako sposób na Pana Boga, czy też chce 
stanąć przed obliczem Pana, by przyjąć to, 
co Bóg dla niego przygotował.

Zamknięty pokój jest po to, by dać czło-
wiekowi minimum intymności. A gesty? 
Wszystkie stosowane gesty mają miejsce 
w innych momentach modlitwy Kościoła. 

O co chodzi w modlitwie o uzdrowienie? Czy to skuteczniejsza modlitwa niż w domu z rodziną? 
Czy to nie jest myślenie magiczne: zamknięty pokój, grupa ludzi, dziwne gesty?

Odpowiada ks. Andrzej Grefkowicz
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Co słyChać pod aniołaMi

Grudniowe dni w Kawiarence minęły szybko. Było bardzo tłumnie i smacznie. Latte z nutą pomarańczy 
zyskało swoich zwolenników. Goście opiniowali, że  jest bardzo ciekawym połączeniem smaków.

Agnieszka Domańska-Szulik

świeże bułeczki. Największą popularnoś-
cią cieszyły się pączki, które w Kawia-
rence gościły aż trzy niedziele. W sumie 
było ich ponad sześćset sztuk, a i tak 
niestety nie dla wszystkich wystarczyło. 
Obiecujemy, że za rok się poprawimy.

Dzięki dużej frekwencji i hojności   mo-
gliśmy dołożyć cegiełkę  dla naszych mini-
strantów i wspomóc ich wakacyjny wyjazd.

Bardzo dziękujemy, że nas  odwie-
dzacie, dzięki Wam Kawiarenka tętni 
życiem. 

Tak minęła nam zima

Młodsi parafianie zdecydo-
wanie wybierali gorącą 
czekoladę z bitą śmieta-
ną, piankami marshmal-

low oraz posypką. Ciasta, wolontariusze 
z uśmiechem (mimo, że w maseczkach) 
pakowali do pudełek „na wynos”. 
l Mikołajkowa loteria fantowa cie-

szyła się wyjątkowo dużym zaintereso-
waniem. Główna nagroda – tort. Zdjęcie 
na pewno opublikujemy na łamach gazet-
ki, gdy zwycięzca zgłosi się po odbiór. 

l Wigilijny stół Parafianie mieli oka-
zję udekorować go makowcami, pierni-
kami, keksami, sernikami w gotowych 
porcjach.
l Styczeń również był bardzo słod-

ki, tortowo- bezowo – puszyście, jak  
na aurę zimową przystało. 
l W lutym karnawałowo, tłusto-

czwartkowo, w domowym zaciszu 
mogliśmy spróbować faworków zapa-
kowanych w paczuszki z ozdobnymi 
kokardkami, które rozchodziły się jak… 
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Kawiarenka czeka na Ciebie w niedziele od 10.00 do 15.00!
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Wiara

Moi ulubieni święci

Ci święci, którzy najszybciej 
przyszli mi do głowy, to siostra 
Faustyna – będąca dla mnie 
wzorem ufności, święta Mała 

Tereska o duszy dziecka, święty Tadeusz 
Juda, któremu powierzam trudne sprawy, 
święty Krzysztof – patron bezpiecznych 
podróży, no i oczywiście święty Antoni naj-
bardziej lubiany przeze mnie od wczesnego 
dzieciństwa, pomagający odnaleźć to, co się 
zgubiło. Są jeszcze inni ulubieni święci, któ-
rymi są: święty Jan Paweł II, święty Michał 
Archanioł, święty Franciszek z Asyżu, świę-
ta Rita i moja patronka – święta Barbara. 

Dobrzy sąsiedzi
W wigilię uroczystości Wszystkich Świę-

tych, a także przy innych okazjach, odświe-
żam pamięć o nich w modlitwie, dziękuję  
za ich wstawiennictwo i wpływ na mój roz-
wój duchowy. Oczywiście i przede wszystkim 
oddaję cześć Maryi – Królowej Wszystkich 
Świętych, do której zwracam się codziennie 
poprzez modlitwę i odmawianie Różańca.

Modląc się do świętych, otaczam ich 
miłością i szacunkiem jako tych, którzy są 
szczególnie bliscy Bogu. Mam pełną świa-
domość, że modlitwa do świętych nie zwal-
nia mnie od budowania bezpośredniej relacji 
z Panem Bogiem, ale ją ułatwia. 

Angielska mistyczka, Juliana z Norwich 
określiła jednego ze swoich ulubionych 
świętych jako „dobrego sąsiada”. Niebo jest 
pełne takich „dobrych sąsiadów”, którzy 
mogą i pragną nam pomagać w rozmaitych 
sprawach. Dowodem są niezliczone świa-
dectwa uzdrowień z nieuleczalnych cho-
rób, wyjścia z trudnych sytuacji życiowych,  
czy ocalenie życia. 

Niektórzy badacze uważają, że kult 
świętych patronów opiera się na zasadzie 
podobieństwa. Modlimy się więc do tych 
świętych, których uważamy za podobnych  
pod jakimś względem do nas samych lub 
tych, którzy w swoim życiu doświadczy-
li trudności, z jakimi my się spotykamy.  
Na przykład lekarze otaczają czcią św. Kosmę 
i św. Damiana, którzy sami byli lekarzami.

groszy na rzecz biednych, a więc jest w ja-
kiś sposób komercyjny, ale przede wszyst-
kim – chociaż praktyczny – jest niezawodny. 
W wielu kościołach katolickich można za-
uważyć wystawione przy figurze świętego, 
skarbonki z napisem: „chleb św. Antoniego”. 
Któż z nas nie modlił się do niego, w sytua-
cji utraty rzeczy materialnych, a nawet „serca 
zagubionego pod miedzą”, o którym śpiewa-
ła niezapomniana Hanka Ordonówna.

Św. Antoni jest nazywany patronem rze-
czy zagubionych, skradzionych, samotnych 
panien, biednych i nieszczęśliwych, ale było-
by błędem czynić z niego wyłącznie uczyn-
nego gońca, biegającego za roztargnionymi. 
W czasie jego ziemskiego życia był słynnym 
kaznodzieją w Padwie słynącym z niepowta-
rzalnych kazań, a także wykładowcą filozofii 
na Uniwersytecie w Bolonii. Nazywany był 
teologiem miłosierdzia, ponieważ zajmo-
wał się głównie kwestiami moralnymi. Był 
apostołem pojednania, przebaczenia i ładu 
społecznego. Na jego teologię mistyczną 
duży wpływ miała myśl św. Augustyna oraz 
duchowość franciszkańska. Liczba cudów, 
jakie wydarzyły się za jego życia i przy jego 
grobie była tak wielka, że rok po jego śmier-
ci papież Grzegorz IX wyniósł go na ołta-
rze. Był to najkrótszy okres kanonizacyjny 
w historii Kościoła. Jego grób w Padwie jest 
celem nieustających pielgrzymek.

Taki duży, taki mały…
W dzisiejszych czasach niezwykle 

pięknie i z dużym szacunkiem traktujemy 
świętych. Stawiamy im pomniki, czcimy 
relikwie, w domach ustawiamy figurki, 
a w portfelach zawsze znajdzie się wizeru-
nek naszego patrona, bądź innego świętego. 
Niezależnie, kim byli za życia, święty jako 
wzorzec, to ciągle aktualne zapotrzebowa-
nie. „Taki mały, taki duży może świętym 
być”, głoszą słowa znanej piosenki. Każdy 
z nas może zostać świętym – to wspaniała 
wiadomość! Warto więc szukać nie tylko 
świętych, ale i inspiracji dla własnego życia 
duchowego, płynących z ich bogactwa, po-
znawać ich i naśladować. 

Mam słabość do świętych... W zależności od potrzeb i czasoprzestrzeni w jakiej się aktualnie  
znajduję, wzywam ich pomocy i inspiracji dla mnie lub bliskich mi osób. 

Barbara Habich
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Grosza daj Antosiowi
W przypadku wielu świętych mamy  

do czynienia z zasadą odwróconego podo-
bieństwa. I tak św. Sebastian jest patronem 
łuczników nie dlatego, że sam nim był, lecz 
dlatego, że był dla nich celem. 

W niektórych źródłach można znaleźć 
informacje o prawie trzech tysiącach świę-
tych, będących patronami miejsc, zawodów, 
sportu, telewizji, internetu, różnych chorób, 
a nawet zwierząt. 

Spośród licznego grona osób świętych 
i błogosławionych, największą popularnoś-
cią cieszy się św. Antoni. Dlaczego akurat 
ten święty stoi w czołówce orędowników 
w niebie? Odpowiedź jest prosta – bo jest 
skuteczny! Niektórzy twierdzą, że spełnia 
prośby szybciej, jeżeli obieca się mu kilka 
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Wyjaśnienia Własne

Millenialsi
Niedawno miałam okazję śledzić duże badanie marketigowe, z którego dość jednoznacznie wynikło,  
że rodzice przedszkolaków pragną przekazać swoim dzieciom jedynie dwie wartości: zdrowe odżywianie 
i ekologię. I tyle? Dlaczego 28-35-latkowie nie myślą o dobru, prawdzie, miłości...?

Teresa Jaskulska-Gil

Aż mnie korci, by rzucić nieco 
górnolotne pytanie: a gdzie 
się podziały imponderabilia? 
Gdzie dobro, piękno, prawda, 

poświęcenie? To jasne, że marketingowe 
badania uogólniają i nie należy na ich pod-
stawie wydawać radykalnych sądów, ale za-
stanowić się przecież można. Co się stało? 
Dlaczego ludzie w wieku 28-35 lat chcą 
swoim dzieciom wpoić tylko wegetarianizm 
i segregowanie śmieci? Jak za trzydzieści lat 
będzie można zrozumieć cokolwiek z naszej 
kultury, z historii, z życia publicznego, kiedy 
zapomnimy o wartościach chrześcijańskich? 
Według mnie – nic. Dla mnie to oznacza,  
że już teraz nie mam możliwości, a z czasem 
jeszcze bardziej nie będę miała, by porozu-
mieć się ze światem.

Ja umiem symbole,  
ty nie umiesz symboli

Potraktujmy symbole jako metaforę 
wszystkich tych nieuchwytnych wartości, 
które wiążą się z chrześcijańskim po-
strzeganiem świata. Nieżyjący już polski 
filozof i krytyk idei (zmarł parę miesięcy 
temu) – Marcin Król pisał, że już dawno 
w Europie pojawiły się zapowiedzi zerwa-
nia z chrześcijaństwem. I nie chodzi tylko 
o to, że po Rewolucji Francuskiej zostały 
w Europie silne tradycje ateistyczne, bo 
zostały też silne tradycje chrześcijańskie. 
Nie wszystko też można zwalić na oświe-
ceniowy racjonalizm. Dlaczego więc, 
w 2004 roku, gdy próbowano skonstru-
ować dla Unii Europejskiej konstytucję, 
w preambule powołano się na wartości hu-

manistyczne i bliżej nieokreślone „religij-
ne”. Chrześcijaństwo zostało pominięte.

Zdaniem Marcina Króla nie było 
w tym wcale jakichś zaplanowanych ata-
ków na Kościół. Stało się tak przez zwykłe 
zapomnienie, bo już wtedy w zachodniej 
Europie (szefem zespołu był prawicowo-
-liberalny Valery Giscard d’Estaing) nie 
miało to większego znaczenia. 

Nie bez swojej winy znikający Koś-
ciół sprawia, że nie mogę się porozumieć 
z ludźmi o dwadzieścia lat młodszymi ode 
mnie. Nić ciągłości rozumienia symboli 
chrześcijańskich została zerwana. Przy-
pomniał mi się taki dowcip: pięćdziesię-
ciolatek opowiada młodszemu francuskie-
mu koledze: jestem po polskiej szkole, 
nie umiem fizyki, nie umiem chemii, nie 
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umiem matematyki, ale umiem symbole. 
No właśnie, pięćdziesięciolatkowie w Pol-
sce jeszcze czytywali Dostojewskiego, za-
stanawiając się nad istotą dobra i zła, ale 
oni też powoli zapominają.

Powraca „banalność zła”?
W słynnej książce-reportażu z proce-

su Adolfa Eichmanna autorstwa Hannah 
Arendt pojawia się to jedno z najdonio-
ślejszych określeń dotyczących totalitary-
zmów i mechanizmów działania państwa 
totalitarnego i mentalności ich przy-
wódców. W skrócie można powiedzieć,  
że Arendt przeciwstawiła banalność zła – 
złu pojmowanemu demonicznie.

Adolf Eichmann – główny architekt 
zbrodni nazistowskiej tłumaczył, że „on 
tylko podpisywał dokumenty”, nie uwa-
żał, że robi coś złego, przecież był w pra-
cy, którą wykonywał najlepiej, jak potrafi. 
Działał dla dobra państwa. Arendt zauwa-
ża, że zło działo się dlatego, że jego au-
torzy nie dostrzegali w nim żadnego dra-
matyzmu. 

Określenie „banalność zła” pasuje też 
do współczesności. Kryzys dzisiejszego 
świata duchowego polega na tym, że nie 
nazywamy zła. Mówił o tym wspomniany 
już Marcin Król, ale mówił też papież Be-
nedykt XVI. Seryjny morderca, pedofil jest 
dziś nazywany psychopatą, który ma „cechy 
osobowości aspołecznej”, nikt natomiast 
nie zadaje pytania – skąd się wzięła ta psy-
chopatia? Dziś nikt nie powie, że to dzieło 
diabła, że ten człowiek jest w szponach zła. 
Tymczasem, i mówił o tym zarówno Pascal 
jak i św. Augustyn, dobro można zobaczyć 
tylko w zestawieniu ze złem. Wydaje się,  
że dzisiaj „banalizacja zła” to ucieczka od 
odróżnienia dobra od zła. 

Postprawda
W świecie internetu nie ma prawdy – 

jest fake news. Cała polityka, życie spo-
łeczne, media stały się dla nas sferą kłam-
stwa. Przywykliśmy. A według mnie to 
jest działanie diabła.

Dziś także nie można czynów zwykłe-
go człowieka określać jako złe. Powie-
dzieć komuś – to co robisz jest złem – ja-
koś trudno przechodzi nam przez gardło. 
Zresztą „owijanie w bawełnę” to dłuższa 
tradycja. Po wojnie Europa Zachodnia nie 
powiedziała tak nawet o Hitlerze i Stali-
nie. Wszyscy woleli do tego nie wracać, 
skupili się na odbudowie nowego świata. 

Skąd mają wiedzieć, 
co jest wartościowe?

Być może zbyt daleko odeszłam 
w swoich rozważaniach od rodziców 
pragnących dla dzieci jedynie etycz-
nego traktowania natury i zdrowego 
odżywiania, ale nie do końca. Pokole-
nie Millenialsów, które wychowało się 
w wolnorynkowej Polsce, od młodo-
ści korzystające z internetu nie „umie 
symboli”. I nie dlatego, że to ludzie 
źle wykształceni – wręcz przeciwnie.  
To po prostu leży poza sferą ich zainte-
resowań. 

Poza tym kultura przyjemności, zawle-
czona do nas wraz z wolnym rynkiem, 
przyniosła ze sobą jeszcze jeden problem: 
wielki nadmiar. Wszystkiego jest za dużo. 

„Skąd młodzi mają wiedzieć, co jest 
wartościowe?” Tak niedawno zapyta-
ła amerykańska pisarka Fran Lebowitz. 
Ta 60-letnia nowojorska intelektualistka 

twierdzi, że Millenialsom brak krytycz-
nego oglądu rzeczywistości. Dlaczego? 
Bo brakuje im tego, co my mieliśmy – 
przewodników (autorytetów, krytyków, 
mędrców), którzy nam mówili, co jest 
dobre, a co złe, co wartościowe, a co 
jest „szmirą”. „Dzisiaj wszystkiego jest 
za dużo, więc nikt nie podpowiada, co jest 
wartościowe” – ubolewa Lebowitz w roz-
mowie z Martinem Scorsese. To trochę 
tak, jak we współczesnym malarstwie. 
Tam odchodzą największe szwindle, bo 
dziś już nikt nie wie, co jest dziełem, a co 
namazanym bazgrołem z dobrym (dro-
gim) marketingiem. Można tę prawdę 
przenieść na wiele dziedzin życia. 

Korzystałam z artykułu Marcina Króla  
„Pakuję walizkę”, tygodnik „Wolna Sobota”, 

20-21 lutego 2021  
oraz Fran Lebowitz „Udawaj, że to miasto”, 

serial dokumentalny Netflix
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WieśCi ze szkół

Srebrna Szkoła
Katolickie Liceum Ogólnokształcące uzyskało status Srebrnej  
Szkoły i to radosna wiadomość, smutna jest taka, że siostra  
Maksymiliana Wojnar – przyjaciółka naszej szkoły zmarła 17 lutego. 

Dorota Koprowska, Dyrektor KLO w Magdalence

Publiczne Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Magdalence
l Ranking Perspektywy Z radością in-
formujemy, że po raz czwarty w historii 

naszej szkoły uzyska-
liśmy tytuł Srebrnej 
Szkoły w Rankingu Per-
spektyw 2021. W tym 
roku zajęliśmy 279. 
miejsce w rankingu li-
ceów (383. w 2020 r.) 

i 277. miejsce w rankingu maturalnym 
w Polsce. Wśród liceów mazowieckich 
uplasowaliśmy się na 68. miejscu. (81. 
w 2020 r.). 
l Olimpiady Na przekór pandemii i tru-
dom lekcji zdalnych, podobnie, jak w po-
przednich latach, nasi uczniowie wzięli 
udział w olimpiadach przedmiotowych. Po 
zmaganiach w etapie szkolnym ostatecznie 
do etapów okręgowych zakwalifikowali się: 
z Olimpiady Przedsiębiorczości Janek Za-
kroczymski z klasy 2c LO, a z Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
Janek Świątkowski z klasy 2d LO. Domi-
nik Gorzkowski zakwalifikował się do III 
etapu Olimpiady Wiedzy Chemicznej. 
l Pożegnanie Przyjaciółki 17 lutego 
2021 r. zmarła Siostra Maksymiliana 

Wojnar – wielka Dobrodziejka i Przy-
jaciel naszego liceum. Z wielkim za-
angażowaniem przez 25 lat pracowała  
na rzecz organizacji szkolnictwa katoli-
ckiego w Polsce. Szczególnym jej dziełem 
były spotkania Forum Szkół Katolickich, 
gdzie ogromną wagę przykładała do for-
macji dyrektorów, nauczycieli i uczniów. 
Siostra Maksymiliana była związana 
z naszym liceum od początku jego istnie-
nia. Doświadczyliśmy jej wielkiej opieki 
i przyjaźni w trudnych momentach naszej 
historii. Zaangażowana i zainteresowana 

naszymi sprawami służyła pomocą, radą 
i wsparciem. Jej obecność była nieoce-
niona i nie do zastąpienia. Wstawiała się  
za nami u władz lokalnych i państwowych. 
Była bardzo bliskim i kochanym Przyja-
cielem, dzielącym nasze troski i radości. 
Niech Dobry Bóg przyjmie ją do swojej 
chwały i wynagrodzi życie pełne oddania 
oraz służby drugiemu człowiekowi.
l Nauczyciele zaszczepieni Pod ko-
niec lutego nauczyciele naszego liceum 
zostali zaszczepieni pierwszą dawką 
szczepionki AstraZeneca. Skutki ubocz-
ne minęły po dwóch dniach i teraz z na-
dzieją wypatrujemy możliwości powrotu  
do pracy stacjonarnej. Nie da się ukryć, 
że tęsknimy za normalnym trybem pracy, 
kontakt z młodzieżą, szkolne życie wraz 
z jego cieniami i blaskami jest tą formą, 
w której czujemy się najlepiej. 
l Próbna matura 2021 Pięćdziesięciu 
dwóch uczniów klas trzecich przygotowu-
je się do matury. Za nimi próbne egzaminy 
maturalne, które w końcowych dniach lu-
tego i pierwszych dniach marca odbyły się  
na terenie szkoły. Radość przekroczenia 
progu budynku oraz spotkań osobistych 
przesłoniła wysiłek związany z nauką. 
Wyniki pokazały, co jeszcze maturzyści 
powinni uzupełnić w swojej wiedzy i umie-
jętnościach, aby odnieść sukces w maju. 
l Rekolekcje szkolne Przed nami reko-
lekcje wielkopostne. Bardzo chcieliby-
śmy przeżyć je we wspólnocie szkolnej, 
ale rzeczywistość wokół podpowiada, 
że i one będą musiały odbyć się on-line. 
Ufamy, że wzmocnią nas w przeżywaniu 
trudnej codzienności i wskażą, co nale-
ży czynić, aby coraz bardziej zbliżać się  
do Pana Boga. 

 Próbne matury  Pamiątka ze spotkania z s. Maksymilianą Wojnar

 Siostra Maksymiliana 
Wojnar i Dorota Koprowska
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hyMn o MiłośCi

Ona: Problemy rodzą się wtedy, gdy my-
limy miłość z naiwnością. Częsta przypad-
łość młodych małżeństw. To jest podobne  
do biblijnej sceny, gdy Piotr na zapowiedź 
Jezusa o czekającym go cierpieniu zapew-
nia, że nigdy nie przyjdzie to na Niego. 

On: Aluzję zrozumiałem. Przepraszam 
za wszystkie krzywdy, ale mieliśmy zdaje 
się mówić o wierze w miłości? Wszystkie 
słowa z Biblii są prawdziwe, więc…? 

Ona: Więc, wiara w miłości potrzebna 
jest od samego początku. Nigdy nie wie-
działeś, nie wiesz i nie będziesz wiedział, 
czy Cię kocham, ale zawsze powinieneś 
w to wierzyć. Od samego początku opiera 
się to tylko na wierze.

On: To mnie przekonuje. I rozumiem, 
że przez ten pryzmat powinienem patrzeć 

na Twoje gesty, słowa, zachowania. Wie-
rzę, że mnie kochasz, dlatego czasami 
nawet pomarudzisz (hipotetycznie oczy-
wiście…). Ale co z patologią? Gdy ktoś 
naprawdę nie szanuje, znęca się, zdradza 
drugą osobę?

Ona: Częściowo sam sobie odpowie-
działeś: miłość to nie patologia. Relacja 
miłości rządzi się innymi prawami niż 
związek patologiczny. Już o tym mówi-
liśmy, że miłość obejmuje drugą osobę 
i siebie. Jeśli pozwalamy na niszczenie 
siebie, to rozwijamy nie miłość, a pato-
logię.

On: Czyli jednak delikatne uspra-
wiedliwienie dla rozwodu, w szczegól-
nych przypadkach, a takich jak widać 
wokół mamy coraz więcej, a za chwilę 

okaże się, że zdecydowaną większość 
stanowią trudne wyjątki. 

Ona: A kto tak powiedział? Miłość 
jest wymagająca. Jeśli w nią wierzysz, to 
masz nadzieję, że druga osoba się zmie-
ni, gdy postawisz jej twarde warunki. Do 
końca życia wierzysz, że uda się uratować 
i rozwinąć tę miłość. Widzisz przed sobą 
człowieka, a nie wroga. Choć w tym mo-
mencie chorego lub upadłego. 

On: Zaczynam powoli rozumieć, dlacze-
go ze mną wytrzymujesz… Szacun. Ale tak 
sobie pomyślałem, że z tym „wszystkiemu 
wierzy” lepiej się też chyba żyje. Kojarzę 
ostatnie zarzuty wobec św. Jana Pawła II, że 
musiał wiedzieć o przestępstwach ciemnych 
postaci z jego otoczenia. A on chyba po pro-
stu kochał i do głowy mu nie przychodziło, 
że można być aż tak do szpiku zakłamanym.

Ona: Trzymajmy się relacji małżeń-
skiej. Choć z całą pewnością osoba, któ-
ra przepełniona jest miłością widzi świat 
lepszym, jaśniejszym, czystszym. Dlatego 
tak ważne jest by dbać i wierzyć w moc 
miłości. 

O słodka naiwności! – chciałoby się powiedzieć.  
Każdy, kto ma staż małżeński dłuższy choć trochę  
od miesiąca miodowego, wie, że – jak na każdej drodze  
– obowiązuje zasada „ograniczonego zaufania”.

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów Jak wie-
rzyć miłości? Co robić, by pracować  
nad swoją postawą wobec Współmałżon-
ka, by Mu ufać na co dzień? By kochać 
doskonałą miłością – tak jak miłuje sam 
Bóg. Spróbujmy:
l Dam przestrzeń Współmałżonkowi  
na własne zainteresowania, hobby, włas-
ny sposób na spędzanie wolnego czasu 
(oprócz tego spędzanego wspólnie)
l Nie będę zakładać z góry, że Współmał-
żonek ma złe intencje, gdy wydarzy się coś 
przykrego z Jego/Jej strony
l Zaufam Współmałżonkowi na tyle, że nie 
będę kontrolować Go na każdym kroku 

l Porozmawiam ze Współmałżonkiem  
na temat wzajemnego zaufania i przestrze-
ni, którą dajemy sobie nawzajem 
l Szczerze i otwarcie wytłumaczymy sobie 
wszystkie niejasne sytuacje, rozmawiając 
z dużą pokorą i chęcią zrozumienia intencji
l Zastanowię się przez chwilę, czy wierzę 
w dobre intencje Współmałżonka, co stoi  
na przeszkodzie pełnego zaufania?
l W szczególny sposób okażę Współmał-
żonkowi, że wierzę w Jego/Jej miłość – 
niech będą to choć małe gesty
l Podziękuję Współmałżonkowi za Jego/
Jej otwartość i szczerość, nawet jeśli to, co 
usłyszę, będzie dla mnie trudne do przyję-

cia, ale wiem, że w dłuższej perspektywie 
ugruntuje naszą miłość
l Przeproszę za niedopowiedzenia z mojej 
strony, bo one psują naszą relację
l Nie będę podejrzewać Współmałżon-
ka o złe intencje, nastawię się pozytywnie  
do tego, co chce mi powiedzieć
l Mój własny pomysł, by budować pełną 
wiarę w naszej relacji miłości…
Pracować nad miłością, by była doskonała, 
by być nią silni…Tak jak mówił wspomniany 
już św. Jan Paweł II: Musicie być silni miłoś-
cią, która wszystko znosi, wszystkiemu wie-
rzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która 
nigdy nie zawiedzie.

Miłość
wszystkiemu wierzy
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MaM to z BiBliispotkania z podróżnikaMi

Gruzja – to państwo pięć razy 
mniejsze od Polski, z liczbą 
ludności dziesięć razy mniej-
szą, położone na pograniczu 

Europy i Azji, w Kaukazie Południowym. 
Graniczy na północy z Rosją, na połu-
dniu z Armenią i Turcją, a na wschodzie 
z Azerbejdżanem; zachodnią granicę kra-
ju wyznacza wybrzeże Morza Czarne-
go. Stolicą Gruzji jest Tbilisi, przy czym  
od 2012 r. siedzibą parlamentu jest Kutaisi.

Co łączy nasze kraje?
Dziś – banknoty drukowane w Polsce. 

Lata wcześniej, wspólne pozostawanie  
pod kontrolą Związku Radzieckiego. 
W 2008 roku przemówienie prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego podczas konflik-
tu z Rosją, które powstrzymało rosyjską 
agresję: Nasi sąsiedzi pokazali twarz, któ-
rą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, 
że narody wokół nich powinny im podle-
gać. My mówimy: NIE!.

Jak jest dzisiejsza Gruzja z punktu  
widzenia polskiego turysty?

Piękna, gościnna, tania i niedostępna. 
Kasia i Robert mówią, że u nas nie było 
tak nawet za Gierka, że to, co ręką ludzką 
uczynione tam, nie jest najładniejsze, ale 
natura jest piękna! 

Chcąc podziwiać wymarzone widoki, 
należy się uzbroić w cierpliwość, czas 

i auto z napędem na cztery koła, najlepiej 
z kierowcą. Do tego zapas warzyw i owo-
ców dla tych, którzy nie trawią pysznej, 
jednak ciężkiej gruzińskiej kuchni.

Naszą „zoomową” podróż rozpoczę-
liśmy przemieszczając się Wojenną Dro-
gą (Gruzińska Droga Wojenna – główny 
szlak przechodzący w poprzek Wielkiego 
Kaukazu; biegnie z Tbilisi (w Gruzji) do 
Władykaukazu (w Osetii Północnej) łą-
cząc regiony Południowego i Północnego 
Kaukazu; ma długość 208 km). 

Zwiedzaliśmy twierdze i kościoły dobrze 
zachowane i malowniczo położone przy tym 
głównym kaukaskim szlaku. Zajrzeliśmy 
przez bramę Kaukazu Stepancmindę (miasto 
św. Szczepana) na górskie szlaki wijące się 
wysoko w górę. Wąwozy, wulkany, rozległe 
doliny, przestrzeń i pustkowia, a z innej stro-
ny Morze Czarne ze swoimi kurortami… 
A do tego ludzie niesamowicie gościnni, 
szczególnie otwarci na Polaków. Nawet znają 
polskie filmy i piosenki, a jedno z rond nosi 
nazwisko Lecha Kaczyńskiego. No i podob-
no nie da się uniknąć zacieśniania relacji 
gruzińską wódką czaczą.

Gruziński Kościół Prawosławny 
Zwany też Patriarchatem Gruzji, został 

założony I w. n.e. przez apostoła Andrzeja, 
ucznia Jana Chrzciciela, który po ukrzyżo-
waniu Chrystusa dotarł także do centrum 
dzisiejszej Gruzji, gdzie w miejscowości 

Atskuri, powołał pierwsze na ziemiach 
gruzińskich chrześcijańskie biskupstwo 
i zapoczątkował silny kult Matki Bożej. 
Oprócz Andrzeja, w Gruzji aktywnie dzia-
łali apostołowie Szymon, Maciej, Bartło-
miej i Juda Tadeusz.

Gruzja przyjęła chrześcijaństwo w 317 
roku, jako pierwsze państwo na świecie. 
Iberyjski (gruziński) król Mirian II miał się 
przekonać do nawrócenia po uzdrowieniu 
jego żony przez niewolnicę z Kapadocji 
imieniem Nino, która wówczas głosiła tam 
Ewangelię. Dziś jest ona jedną z najważ-
niejszych świętych w Kościele gruzińskim. 

Od VI do IX w. w Gruzji intensywnie 
rozwijał się prawosławny monastycyzm. 
Powszechnie uważa się, że Gruzja to kraj 
prawosławny. Istotnie, wyznawców tego 
odłamu chrześcijaństwa jest w kraju pro-
centowo najwięcej. 

Tbilisi – obraz burzliwej historii, 
to jednak miejsce harmonijnie 

Współistnieją tu cerkwie gruzińskie 
i ormiańskie, żydowskie synagogi oraz is-
lamski meczet. Monastyr Dawid Garedża, 
cerkiew Cminda Sameba – Świętej Trójcy 
Gergeti w miasteczku Stepancminda, ka-
tedra Sweti Cchoweli – to jedne z najbar-
dziej znanych obiektów sakralnych.

W miękkich skałach wulkanicznych od-
kryliśmy wraz z prowadzącymi Skalne Mia-
sto Wardzia, gdzie w czasie rozkwitu mieś-
ciło się 60 tysięcy ludzi. W nadmorskim 
Batumi widzieliśmy Wieżę Gruzińskiego 
Alfabetu – pomnik dumy z gruzińskiego 
alfabetu, który stanowi jeden z najstarszych 
na świecie. Warto wrócić, chcemy wrócić, 
by pochodzić po górach, rozkoszować się 
widokami i skosztować gruzińskiego wina, 
zachęcają Kasia i Robert. 

Gościnna Gruzja
W lutym wybraliśmy się wraz z Kasią i Robertem Rupińskimi  
w podróż on-line do Gruzji.

Marlena Rowińska
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OGŁOSZENIA	STAŁE
NA CZAS PANDEMII 
W niedziele: W Magdalence 8.30, 9.45, 
11.00 (transMisja na FB), 12.30,16.30, 
18.00; W kaplicy W derdach 8.00, 11.00; 
W lesznoWoli 10.00. W dni poWszednie: 
W Magdalence 7.00, 9.00, 18.00,  
(w sobotę formularz niedzielny),  
W kaplicy W derdach 6.30;  
w lesznowoli – środy 19.00. 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO  
SAKRAMENTU W dni poWszednie i niedzie-
le od 17.30, w pierwsze niedziele miesiąca po 
mszy św. o 11.00 oraz w pierwsze czwartki 
miesiąca po mszy św. od 18.00 do 20.00. 
CAŁODZIENNA ADORACJA zapra-
szamy wszystkich do cichej, indywidualnej 
modlitwy przy najświętszym sakramencie 
w każdy piątek od 7.00 rano do 24.00. to 
dobra okazja, by pobyć z jezusem sam na 
sam i przedstawić u wszystkie swoje sprawy. 
SPOWIEDŹ codziennie od 17.45, W niedzie-
le 15 min przed mszami św., w pierwsze piąt-
ki miesiąca od 16.00 do 17.00 spowiedź dla 
dzieci, od 17.00 spowiedź dla dorosłych. 
msza św. o godz. 16.30 (z udziałem dzieci) 
i o 18.00. w lesznowoli spowiedź  
od 7.30. i msza św. o 8.00. 
RÓŻANIEC w pierwsze soboty miesiąca 
o godz. 17.00., w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca po mszy św. o 8.30. w kaplicy 
w lesznowoli w każdą pierwszą środę 
o 19.00. 
SPOTKANIA RODZICÓW PRZED I KO-
MUNIĄ ŚWIĘTĄ w poniedziałki po trzeciej 
niedzieli miesiąca o godz. 20.00. w kościele. 
CHRZTY w każdą drugą niedzielę miesiąca 
na mszy św. o 11.00. 
PRZYGOTOWANIA RODZICÓW 
I CHRZESTNYCH oraz spisanie aktu 
w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca 
o 19.00 w kościele, dodatkowe przygotowa-
nie par niesakraMentalnych przed chrzteM 
dziecka w sobotę przed pierwszą niedzielą   
miesiąca o godz. 18.00 w domu miłosierdzia. 
SPOTKANIA GRUP ODNOWY W DU-
CHU ŚWIĘTYM: „emmanuel” w każdy 
wtorek o 19.00 w kościele lub w domu 
rekolekcyjnym. „nowe jeruzalem” w każ-
dy piątek o 19.15 w domu miłosierdzia 
lub kościele. „skała pana” w każdy piątek 
o 20.15 – w domu miłosierdzia. 
CHORYCH KSIĘŻA ODWIEDZĄ według 
wcześniej przyjętych zgłoszeń, w pierwszy 
piątek miesiąca przed południem. 
KOBIECE SPOTKANIA BIBLIJNE odBy-
wają się: jedno w każdy czwartek  
po mszy św. o 10.00 w kawiarence i drugie 
w czwartki o 19.00 w domu miłosierdzia. 

PARY NIESAKRAMENTALNE spotkanie 
par niesakraMentalnych przed chrzteM ich 
dziecka w sobotę 27 marca o godz. 18.00. 
PRZED CHRZTEM przygotoWanie dla 
rodzicóW przed chrzteM dziecka i spisanie 
aktu w sobotę 27 marca o 19.00.
WIELBIMY PANA wieczór uwielbienia  
– adoracja krzyża 27 marca o 20.00.
WIELKI CZWARTEK 1 kWietnia godz. 
19.00 msza św. wieczerzy pańskiej.
WIELKI PIĄTEK 2 kWietnia godz. 9.00 
jutrznia, 19.00 uroczysta liturgia. 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 2 kWietnia 
udamy się do chorych w ciągu dnia.
WIELKA SOBOTA 3 kWietnia godz. 9.00 
jutrznia, 17.00 godzina czytań,  
20.30 wigilia paschalna. w ciągu dnia 
 od godz. 9.00 do 17.00 planujemy  
święcenie pokarmów przy kościele.  
święcenie pokarmów we wsiach według 
zwykłego programu.
WIELKANOC I PONIEDZIAŁEK  
WIELKANOCNY w zależności  
od sytuacji epidemicznej, informacje podamy 
bliżej tego terminu.
ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE msza św. za koła 
różańcowe 5 kwietnia o godz. 18.00.
ZA DUSZE msza św. za dusze w czyśćcu 
cierpiące 6 kwietnia o godz. 18.00.
ZA KSIĘŻY modlitwa za księży i o powoła-
nia kapłańskie 8 kwietnia po mszy św. o godz. 
18.00 do 19.30.
WYPOMINKI wypominkowa msza św. 
w kościele 9 kwietnia o 18.00.
ZA MAŁŻEŃSTWA msza św. małżeńska  
11 kWietnia o godz. 18.00.
PRZED I KOMUNIĄ św. spotkanie  
rodziców dzieci pierwszokomunijnych  
w poniedziałek 22 marca o godz. 20.00.

MODLITWA WSTAWIENNICZA 
grupa modlitewna odnowy w duchu świę-
tym „emmanuel” w pierwsze piątki miesiąca 
od 17.00 do 18.00 w pomieszczeniu przy 
wejściu na chór. 
MĘSKIE STUDIUM BIBLIJNE zaprasza 
w środy na 20.30 do domu miłosierdzia 
mężczyzn bez względu na wiek i znajomość 
BiBlii. 
SPOTKANIA MINISTRANTÓW  
I LEKTORÓW odbywają się w kościele 
w co drugą sobotę o 10.00. 
WYPOMINKI magdalenka drugi piątek mie-
siąca – msza święta wypominkowa o 18.00; 
lesznowola druga środa miesiąca, msza 
święta wypominkowa o 19.00. 
PARAFIALNY ZESPÓŁ „CARITAS” 
zaprasza w środy od 17.00 do 18.00. 
BIBLIOTEKA PARAFIALNA  
„nie tylko dla świętych" oferuje ciekawe 
pozycje WydaWnicze i deWocjonalia W niedzie-
le po mszach św. oraz we wtorki po mszy 
św. o 18.00 na tyłach domu miłosierdzia od 
1 października. 
CHÓR PARAFIALNY spotykamy się we 
Wtorki o 19.30 W kaWiarence. zapraszaMy 
serdecznie wszystkich  młodych duchem! 

OGŁOSZENIA	bieżĄce
W WIELKIM POŚCIE gorzkie żale  
w niedziele w kościele o godz. 8.00 
i w kaplicy o 9.30 (za uczestnictwo można 
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami). droga krzyżowa w kościele 
z udziałem dzieci w piątki wielkiego postu 
o godz. 17.30, dorosłych o 18.45. zachę-
camy też do abstynencji od alkoholu, „złota 
księga trzeźwości” jest wyłożona do wpisu 
w kaplicy zesłania ducha świętego.

KontaKt z redaKcją: gazeta.magdalenka@gmail.com 

Rzymskokatolicka Parafia  
św. Marii Magdaleny,

Magdalenka, 
ul. Ks. Kan. H. Słojewskiego 19

05-552 Magdalenka
www.parafiamagdalenka.pl
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rozMoWa

Proszę opowiedzieć, 
co Pana interesuje?

Pytanie postawione przez Pa-
nią wydaje się bardzo proste, ale 
w moim przypadku odpowiedź bę-
dzie dotyczyła różnych sfer aktyw-
ności i postaram się w odpowiedzi 
skupić na najistotniejszych kwe-
stiach. W moim życiu szczególnie 
ważne były i są spotkania z ludźmi 
i niewątpliwie duża część moich 
zainteresowań, jest efektem tych 
właśnie doświadczeń. Interesuje 
mnie technologia, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju sieci neu-
ronowych i sztucznej inteligencji. 
W ostatnim czasie uczestniczyłem 
aktywnie w projekcie Politechni-
ki Łódzkiej współfinansowanym 
przez UE – Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego, co zaowocowało 
powrotem do zainteresowań algoryt-
miką i robotyką. Z uwagą obserwu-
ję przemiany społeczne, kulturowe 
i obyczajowe, jakich doświadczamy 
na co dzień. Wiele z nich napawa 
mnie niepokojem o kondycję mo-
ralno-etyczną przyszłych pokoleń. 
W szerokim spektrum moich zainte-
resowań znajduje się triada: „język-
-kultura-komunikacja”.

Aspekty kulturowe w kontek-
ście komunikacji interesują mnie od 
czasów, gdy miałem przyjemność 
poznać profesora Leszka Korporo-
wicza, który do dziś dnia stanowi  
dla mnie ogromny autorytet naukowy. Pomaganie innym to 
także część mojego życia. Od lat wspieram DPS w Kostowcu 
(wcześniej angażowałem się w pomoc dla Domu Dziecka pro-
wadzonego przez Siostry). Wspieram także działania Fundacji 
Educare. Dziś sądzę, że moje działania wspierające innych, mają 
podłoże w systemie prewencyjnym świętego Jana Bosko, który 
stał się mi bliski za sprawą mojego przyjaciela – ks. prof. Kazi-
mierza Misiaszka. Nadal interesuje mnie psychologia nauczania 
i uczenia się oraz techniki wspierające przyswajanie, transfer 

wiedzy i jej operacjonalizację. Oso-
bą, której to zawdzięczam jest nieży-
jąca już Janina Jeziorska – mój były 
nauczyciel akademicki, a późniejszy 
przyjaciel. Mam także liczne zainte-
resowania sportowe i turystyczne.

Czy glottodydaktyka jest  
przyszłością w nauczaniu? 

Nie wydaje mi się, aby glottody-
daktyka była wyznacznikiem przy-
szłości w nauczaniu. Polska staje się 
coraz bardziej atrakcyjna dla wielu 
obcokrajowców. Świat, w którym 
żyjemy, już dziś wymaga posze-
rzonej wiedzy nauczycieli i kompe-
tencji, jakie daje glottodydaktyka. 
To co w szkolnictwie w USA jest 
praktykowane od lat, dzisiaj trafia 
do polskich szkół. Inna kultura, ję-
zyk czy religia, nie mogą stanowić 
przeszkody w realizacji obowiązku 
szkolnego.

Jak wygląda Pana dzień,  
przy tylu obowiązkach?

Mam ogromne szczęście, że 
mogę w życiu robić to co lubię i tak 
jak chcę. Staram się, aby mój dzień 
był pełen radości. Rozmowa z dru-
gim człowiekiem to podstawa uda-
nego dnia. 

Skąd czerpie Pan pomysły  
do artykułów o wychowaniu?

Pomysły do artykułów biorę z co-
dziennej praktyki i obserwacji. Staram się poruszać kwestie 
istotne i aktualne. Zawsze też mogę liczyć na pomoc przyjaciół.

Czy wykorzystuje Pan gry dydaktyczne,  
podczas nauczania on-line? 

Nie wyobrażam sobie nauczyciela niewykorzystującego gier. 
Uwielbiam gry słowne i sytuacyjne, improwizacje nawiązujące 
do sentencji i wniosków. Bardzo też lubię baśń i metaforę jako 
formę dydaktyczną oraz dramę jako formę ekspresji. 

Pomaganie – część mego życia
jaCek kWiatkoWski, pedagog, nauczyciel informatyki, techniki i etyki.  
Inicjator licznych zajęć edukacyjnych wspierających kompetencje edukacyjne uczniów  
szkoły podstawowej. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Da Vinci w Kosowie.  
Interesuje go glottodydaktyka, gry dydaktyczne i socjologia kultury.  
Od ponad dwóch lat pisze w dziale „O wychowaniu” w naszej Magdalence. 

Rozmawiała Urszula Bulicz
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Pomaganie innym to także 
część mojego życia. Od lat 
wspieram DPS w Kostowcu 
(wcześniej angażowałem się 
w pomoc dla Domu Dziecka 
prowadzonego przez Siostry). 

Wspieram także działania  
Fundacji Educare. 
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