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Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu. (J 18, 33b-37)

Jezus Chrystus to Król Prawdy. Przychodzi
na świat po to, by dać świadectwo o Prawdzie. W dzisiejszym świecie prawda bywa
niejednokrotnie odrzucana, wypaczana czy
ośmieszana. Zdarza się tak, że kłamstwo
zostaje nazwane prawdą.
Czym dla mnie jest prawda? Prawda
jest związana z głosem sumienia w nas.
Słuchanie głosu Bożego to nic innego, jak
otwarcie serca na prawdę o sobie samym,
o otaczającym nas świecie, o drugim człowieku, a wreszcie o Bogu. W jaki sposób
wsłuchuję się w ten miłujący głos Boga?
2 grudnia, I Niedziela Adwentu

Czuwajcie więc i módlcie się
w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma
nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym. (Łk 21, 25−28. 34−36)

Nie lubimy oczekiwać. Bądźmy szczerzy
– czuwanie, czekanie nie jest dziś „w mo-

dzie”. Chcemy „natychmiast”, a gdy tak
się nie dzieje, szybko tracimy entuzjazm,
a miejsce nadziei zajmuje frustracja.
Chrystus zaprasza nas, by Adwent rozpocząć od pytania: Czy oczekuję Jezusa?
To pytanie niech brzmi w naszych sercach,
bo Chrystus przychodzi, i to przychodzi
każdego dnia. A czuwać to nic innego, jak
wyczekiwać z miłością spotkania z Nim:
w Komunii św., w Bożym Słowie czy w drugim człowieku, który wyciąga rękę po jałmużnę. Niech nasze adwentowe skupienie
przenika pokorna modlitwa o dar czuwania w naszym życiu.
8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. (Łk 1, 26−38)

Niepokalana w sposób wyjątkowy mogła
doświadczyć łaski Najwyższego. Pomimo
tego spotkanie z Aniołem „obudziło” w Jej
sercu różne pytania.
I w naszym życiu mierzymy się z różnymi wątpliwościami. Co jest dla mnie
dzisiaj źródłem niepokoju?

Dzisiejsze słowa są przepełnione nadzieją. Bóg przychodzi zawsze z pokojem,
z konkretną łaską. Czy wierzę w to, że Bóg
także nade mną wypowiada słowa: Nie bój
się, znalazłeś moją łaskę? Powierz dzisiaj
Bogu to, co gasi Twoją radość życia.
9 grudnia
II Niedziela Adwentu

Drogi kręte niech się staną
prostymi, a wyboiste drogami
gładkimi. (Łk 3, 1−6)

Może być tak, że to, co w naszym życiu
wydaje się drogą prostą, gładką, będzie
w rzeczywistości drogą krętą, prowadzącą donikąd. Jan Chrzciciel nawołuje i dziś,
by zmieniać nasze serce. I nie chodzi tutaj o jednorazowy akt nawrócenia. Życie
chrześcijanina to życie w nieustannym
„nawróceniu”, w ciągłej metanoi – zmianie myślenia. Czy potrafimy sami siebie
zmienić? Tylko łaska może czynić takie
cuda. Naszym jednak zadaniem jest odkrycie, która przestrzeń mojego życia jest
jeszcze taką wyboistą drogą? Która relacja
potrzebuje uproszczenia, bo jest tak „pokręcona”, że nic z tego dobrego nie wynika.
Zawierzmy dziś nasze serca Temu, który
chce dotykać naszych dusz swoją Miłością.
16 grudnia
III Niedziela Adwentu

Pytały go tłumy: Cóż więc mamy
czynić? On im odpowiadał: Kto ma
dwie suknie, niech [jedną] da temu,
który nie ma; a kto ma żywność,
niech tak samo czyni. (Łk 3, 10−18)

Hojność to drugie imię Boga. „Kto skąpo
sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje,
ten hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6).
Otrzymaliśmy od Boga i ciągle otrzymujemy wiele. Teraz kolej na nas.
Jan Chrzciciel zaprasza nas, by stawać
się „radosnym dawcą”. Może nie o suknię,
czy o żywność poprosi nas bliźni, ale o odrobinę czasu, by porozmawiać… Adwent to
najlepsza okazja, by spojrzeć poza nasz
własny „ogródek” i dostrzec drugiego, który
potrzebuje pomocy. A co Ty masz czynić,
aby Twoje serce stało się bardziej hojne?
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KONFERENCJE
Pokój i dobro!
Kochani Parafianie, drodzy Przyjaciele Poczekajki, wszyscy Bracia i Siostry!
Mija listopad… Początek miesiąca był
w tym roku wyjątkowo piękny… ciepły…
słoneczny… jakiego dawno nie pamiętamy. Troszkę dłużej się zatrzymaliśmy
nad grobami naszych bliskich… Przeżyliśmy niezapomniane chwile ciszy, modlitwy i zadumy, które pozostają w naszej pamięci po
odwiedzinach cmentarzy i grobów naszych bliskich i przyjaciół,
których już między nami nie ma. Odeszli ze znakiem wiary i śpią
w pokoju. Każdego dnia w każdej sprawowanej Liturgii Eucharystycznej Kościół modli się do Boga za nich słowami: „Pamiętaj
także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce
odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości”.
Pamiętajmy i my w naszych modlitwach osobistych o wstawiennictwie za zmarłych. Miłość domaga się pamięci!
Kochani, za nami także główne uroczystości upamiętniające
setną rocznicę odzyskania Niepodległości. Przeżyliśmy również
wiele podniosłych chwil i wydarzeń patriotycznych. Mogliśmy
wysłuchać wspaniałych koncertów. Dziękujemy za piękne koncerty patriotyczne: Wszystko Tobie, Ukochana Ziemio (18 listopada), w którym wystąpił Chór Dziecięcy Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie oraz zaplanowany na 25 listopada Koncert Muzyki Polskiej
w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu
za dar niepodległości. Jesteśmy także dłużni wobec wszystkich

ludzi, którzy się nie poddali i nie zniechęcili, lecz odważnie, w imię
honoru i godności, bronili i oddawali swoje życie dla Ojczyzny.
Należą się im nasza pamięć i szacunek. Przed nami, którzy żyjemy w wolnej Ojczyźnie, zostają wciąż do wykonania zadania
wynikające chociażby ze Ślubów Jasnogórskich: „Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży,
poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany
Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim,
pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi”.
Powoli zbliżamy się również do końca roku liturgicznego, który przeżywaliśmy pod hasłem duszpasterskim: „Napełnieni Duchem Świętym”. W niedzielę 2 grudnia rozpoczniemy Adwent
– czas oczekiwania i przygotowania na Uroczystość Narodzenia
Pańskiego. Adwent to również piękny czas! Rozpoczniemy tym
samym nowy rok liturgiczny pod hasłem: „W mocy Ducha Świętego”. Już w drugą niedzielę Adwentu będziemy mieli okazję przeżyć nasze adwentowe rekolekcje „Dom w ogniu”. Zachęcam do
przeczytania wywiadu z księdzem rekolekcjonistą Piotrem Kobeszko, i bardzo serdecznie zapraszam do przeżycia rekolekcji adwentowych. Niech to będzie czas jeszcze mocniejszego działania
Ducha Bożego w naszych sercach i wspólnotach, żeby odrodziła
się i umocniła nasza wiara, miłość i jedność. Abyśmy poruszeni darem życia i miłości, bardziej świadomie i odpowiedzialnie
przeżywali swoją chrześcijańską drogę ku Bogu.
Niech Pan Wam wszystkim błogosławi!
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

DOM W OGNIU
Rekolekcje adwentowe na Poczekajce

prowadzi ks. Piotr Kobeszko
niedziela, 9 grudnia

Msze św. z nauką rekolekcyjną:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dzieci),
13.00, 16.00, 18.00 (młodzież)

poniedziałek-środa, 10−12 grudnia

6.30 – Msza św. roratnia z nauką dla dorosłych
8.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
10.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży i studentów

Okazja do spowiedzi 30 min.
przed każdą Mszą św.
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POWRÓT DO DOMU
Tegoroczne rekolekcje adwentowe w naszej parafii poprowadzi
KS. PIOTR KOBESZKO – kapłan diecezji białostockiej,
dyrektor Centrum Pomocy Caritas Archidiecezji Białostockiej
w Czarnej Białostockiej, kierownik Katolickiego Ośrodka
Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia.

O problemach, z jakimi zmaga się Ośrodek, o młodych szukających
sensu życia, o trudach i radościach codziennej pracy opowiedział
w rozmowie z Małgorzatą Grzenią.
Katolicki Ośrodek Wychowania
i Terapii Uzależnień Metanoia
powstał w 2000 r. Kto
trafia do tej placówki?
Zacznę od tego, gdzie się mieścimy i jak
wygląda nasze miejsce. Głęboki, ciemny
las w środku Puszczy Knyszyńskiej. Bez
potrzeby raczej nikt się tutaj nie zapuszcza.
Rząd opuszczonych budynków nie zaprasza do odwiedzin. W linii prostej to piętnaście kilometrów od Białegostoku. Ale tu
nie jest prosto, bo trudne i pokręcone są
losy naszych nastoletnich mieszkańców.
Jedzie się więc i jedzie krętymi drogami,
coraz bardziej w las. Kiedyś były tu zakłady, w których produkowano sprzęty AGD
i maszyny rolnicze. To miejsce tajemnicze
i do dziś nie do końca poznane, ale niektórzy uśmiechają się pod nosem i mówią, że:
przecież to fabryka broni. Krążą o nim legendy. Pewnie nigdy się nie dowiemy, co
naprawdę działo się w kilkunastu dobrze
zamaskowanych, betonowych magazynach.
Może składowano tu broń, może ją produkowano, a może było tu tajne laboratorium?
Dziś po dawnej świetności zakładu nie został
nawet ślad. Jeśli ktoś zapuści się w te rejony, zobaczy opuszczone budynki bez szyb,
z porozrzucanymi na podłodze dokumentami, starymi książkami i instrukcjami ob4

sługi maszyn. Z zapomnianymi meblami.
Budynki dobrze wyglądają już tylko z lotu
ptaka, tworząc układ prostokątów niczym
mozaikę, w której wszystko do siebie pasuje.
Jest tu jednak miejsce, które wciąż żyje.
W dawnym budynku administracji znajduje
się nasz azyl dla młodych ludzi, nazywanych przez niektórych trudną młodzieżą.
Z daleka niczym się niewyróżniających,
z bliska – czasem tak samo niekompletnych i niepoukładanych jak te budynki.
W pewnym momencie opuszczonych i zapomnianych, ale nie niepotrzebnych, bo
o nich ktoś chciał zawalczyć i sami chcieli
zawalczyć o siebie. Na ich drodze pojawiła
się Metanoia – istniejące od 18 lat miejsce niejako bez adresu. Katolicki Ośrodek
Wychowania i Terapii Uzależnień działa
pod skrzydłami białostockiej Caritas i niesie pomoc dzieciom i młodzieży w wieku
13−19 lat, uzależnionej od narkotyków
i środków psychoaktywnych. Przyjeżdżają tu z całej Polski. Katolicki, prowadzony
przez Caritas, ale otwarty dla wszystkich.
Ratuje się tu i prawosławnych, i protestantów, i ateistów. Jeden z naszych podopiecznych po kilku miesiącach pobytu
w Ośrodku powiedział: „Wyobraźcie sobie
wysypisko śmieci, tak jeszcze do niedawna
wyglądało moje życie…”

Nasz dom to azyl, w którym młodzi ludzie próbują na nowo uczyć się siebie i życia.
Odnajdywania swojej wartości i zasobów.
Współistnienia w społeczeństwie. Tego, że są
osoby, którym mogą zaufać. I że nie muszą
liczyć tylko na siebie. To miejsce, w którym
mosiężny dzwonek wyznacza rytm dnia.
I wprowadza w ich życie uporządkowanie, które sprawia, że znów mogą wierzyć
w przyszłość. Bo wiedzą, że będą ją mieć. Tu
zakładają zbroję trzeźwości i ostrzą miecze
walki z nałogiem. Nałogiem, w który wpadli
jako dwunasto-, trzynastolatki. Trafiają do
nas po decyzji sądu lub gdy są na dnie i rodzice czy opiekunowie szukają ostatecznego ratunku. Najczęściej gdy przyjeżdżają, to
z tzw. motywacją zewnętrzną, czyli „mama
mi kazała”, „tata wsadził do samochodu”.
Bywało, że najbliżsi okłamywali, że jadą do
babci. A „babcią” okazywały się izolacja,
jasne i konkretne zasady, brak internetu,
telewizja raz w tygodniu. No i te „konsekwencje”, nie mylić z karami, niesubordynacji, przewinień, zwykłego lenistwa. I czasem
właśnie one są najgorsze do zrozumienia
i akceptacji, gdy przez całe nastoletnie życie
żadnych konsekwencji zachowań durnych,
złych i rujnujących nawet się nie ponosiło.

Na czym polega codzienna praca
Księdza w tym miejscu?
Żartobliwie mogę powiedzieć, że na budowaniu (odbudowywaniu).
Ośrodek mieści się w zniszczonym budynku z lat 50-tych. Kiedy przyszedłem tu
do pracy, było wiadomym, że ze względu na
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży budynek
o drewnianej konstrukcji wymagał natychmiastowego remontu, wymiany instalacji,
wzmocnienia konstrukcji, przebudowy dachu, zabezpieczenia płytami niepalnymi,
przebudowy hydroforni i sieci wodociągowej, przesunięcia ściany lasu. Niespełnienie takich wymogów bezpieczeństwa grozi
zamknięciem ośrodka. Dzięki naszym darczyńcom jesteśmy w trakcie realizowania tej
wielkiej inwestycji. Obecnie na czas remontu
tymczasowo przebywamy w sąsiadującym
budynku dostosowanym do naszych potrzeb
i kontynuujemy codzienną pracę z naszymi
podopiecznymi. Staramy się im zapewnić
godne warunki bezpiecznego i domowego
pobytu, który sprzyja terapii.
Odbudowa Ośrodka to jedno zadanie,
najważniejsza jest jednak codzienna praca zespołu terapeutycznego, z którym staram się odbudowywać młodego człowieka.

Czy jest to ośrodek skuteczny?
Czy udaje się wyprowadzić
młodych ludzi z uzależnień?
Dotychczas przez mury tego niezwykłego miejsca przeszło blisko ośmiuset podopiecznych. Po kilkunastomiesięcznej terapii część z nich wróciła do nowego do życia
w trzeźwości. Wielu młodych ludzi dzięki

POWRÓT DO DOMU

Tytuł rekolekcji, które poprowadzi
Ksiądz na Poczekajce, brzmi:
„Dom w ogniu”. Intrygująco…

OBÓZ WYCHOWANKÓW
OŚRODKA W TATRACH

zaangażowaniu kadry i szerszej społeczności odnalazło tu na nowo sens życia i odzyskało zdrowie. Dzięki pobytowi w „Metanoi” uporządkowali relacje z rodziną,
przyjaciółmi, a z przemienionym sercem
i umysłem wyruszyli w dalsze, dorosłe życie, biorąc pełną odpowiedzialność za swoje wybory i decyzje. Są też i tacy, których
losy potoczyły się zupełnie odwrotnie, co
pokazuje, z jak silnym mechanizmem mamy do czynienia. Kierujemy się dewizą, że
najlepszy ośrodek to taki, który pokaże Ci,
co masz zrobić, ale nie zrobi tego za Ciebie.
Zatem jeśli zabraknie zaangażowania pacjenta i współpracy rodziców, trudno mówić
o sukcesie i skutecznej terapii.
Terapia w Ośrodku trwa rok z możliwością (co ważne) przedłużenia. Tymczasem
niektórzy rodzice po kilku miesiącach zauważają, że dziecko zaczyna się zmieniać,
staje się grzeczne, nie ma napadów agresji.
Bywa, że matka czy ojciec zabierają dziecko
przed zakończeniem terapii, czym najczęściej ją po prostu rujnują. Uzależnienie to
śmiertelna choroba i tak jak w przypadku
każdej śmiertelnej choroby nie przerywa
się leczenia po chwilowej poprawie, ale
prowadzi się ją do końca. Ale to, niestety,
nie do wszystkich trafia. Problem uzależnienia jest bardzo złożony, a skuteczność
terapii zależy od wielu czynników. Nie
jest to problem tylko uzależnionej osoby, ale całej rodziny. Potrzebna jest praca
wszystkich: podopiecznego, terapeuty, ale
i rodziny – rodziców i rodzeństwa. Jeden
z naszych podopiecznych, który kończył
terapię, zapytany o to, jaka najważniejsza
zmiana dokonała się w jego życiu, odpowiedział: zmiana sposobu myślenia. Myślę, że to jest kluczowe.

Jaka jest podstawowa przyczyna
uzależnień wśród dzieci i młodzieży?
O tym moglibyśmy mówić godzinami
i o tym poniekąd będą rekolekcje, które
wspólnie będziemy przeżywać. Podstawową przyczyną jest brak. Brak w takich
zwyczajnych relacjach, bliskości, zainteresowaniu i uwadze. Z perspektywy wiary

warto spojrzeć na to, że serce ludzkie nie
znosi pustki. Albo wypełni ją Bóg i to, co
Boże, albo – w przeciwnym razie – to, co
Bożym nie jest.

Na jakie problemy napotyka
Ośrodek kierowany przez Księdza?
Tak jak wspomniałem, naszą największą
trudnością jest trwająca od półtora roku
odbudowa naszego domu. To inwestycja,
którą realizujemy na miarę naszych możliwości, a są one takie, jakie są możliwości
naszych darczyńców. Wiele udało nam się
zrobić, ale jeszcze wiele pracy przed nami.
Zakończenie prac budowlanych to jedno,
pozostanie jeszcze wyposażenie.
Czasem trudno jest przebić się przez
stereotypy myślowe, które mocno etykietują młodych uzależnionych. Kiedy proszę
w różnych rozmowach i miejscach o wsparcie dla młodzieży i Ośrodka, napotykam
na różne bariery. Kiedy pytają nas, dlaczego mamy im pomóc, odpowiadamy: „Bo
miłość jest dla każdego”. Trudności są po
to, by je pokonywać. Naprawdę wierzę, że
nad dziełami tego typu czuwa Bóg. Widzę
to tutaj codziennie.

Dom – tam zaczyna się nasza historia. Pamiętam, jak na początku mojej pracy kapłańskiej zaprosiłem młodzież na plebanię do swojego mieszkania. Kiedy przyszli,
powiedziałem im: czujcie się jak u siebie
w domu. Na co jedna z młodych osób powiedziała: Tylko jest jeden problem, bo ja
się w domu wcale dobrze nie czuję. Mimo że
mamy dach nad głową, to często w naszych
domach czujemy się bezdomni.
Kiedy pali się dom, pierwszym odruchem
człowieka jest ucieczka. Wielu z nas uciekło
bądź ucieka z domu…, w pracę, internet,
uzależnienia i niechętnie tam wraca, bo się
„pali”. „Palą” się nasze relacje, „spalają się”
uczucia i wypalamy się sami. Nie taki jest
dom z naszych pragnień.
Dom to miejsce, w którym zakorzenione
jest nasze serce, do którego chcemy wracać
z poczuciem, że jestem oczekiwany, że zasiądziemy do stołu po podróży i będziemy
wysłuchani. To miejsce, w którym możemy mówić i słuchać, dzielić się wrażeniami
i przeżyciami, a w konsekwencji nabierać
sił, by znów wyruszyć. To miejsce, w którym możemy powiedzieć: „Jestem u siebie i wśród swoich”. Kościół też jest takim
miejscem, w którym Bóg chce, byśmy czuli
się jak w domu.
Jednak nie da się zbudować domu bez
zaangażowania, będąc tylko i wyłącznie obserwatorem stojącym w drzwiach. Dlatego
tak ważne jest to, by przekroczyć próg, zaryzykować i wejść do środka jeszcze raz.
W tym świątecznym czasie wszyscy jakoś
wracamy do domu. Czasami już tylko myślami z perspektywy lat. Pokonujemy dziesiątki, setki a niekiedy tysiące kilometrów,
by być wśród bliskich. To też jest dobry
czas, by wrócić do domu, i do tego domu,
jakim jest Kościół.

Może jeszcze skieruje Ksiądz
jakieś słowo zachęty do
parafian z Poczekajki, by
przyszli na rekolekcje…
Wierzę, że Duch Święty zrobi to w sercu
każdego z nas lepiej i skuteczniej niż ja.
A zaprasza nas Jezus. To jest Jego czas.
On chce wziąć Cię za rękę i wrócić z Tobą tam, skąd być może uciekłeś, do domu.
Chce wejść z Tobą jeszcze raz tam, gdzie Ty
sam już nie chcesz wracać. Chce pójść tam
z Tobą, byś się nie bał. Chce Cię uzdrowić
i dać Ci łaskę. Chce odbudować to, co najpiękniejsze. Dom.

A zatem… do spotkania
w rekolekcyjne dni. I proszę
się dobrze czuć w domu,
którym jest nasza parafia.
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Stulecie

niepodległości
Dwa tygodnie temu świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Odkryjmy zatem jeszcze raz karty historii.

Droga do Niepodległej
Na początku XX wieku antagonizmy między mocarstwami osiągnęły groźne w swoich konsekwencjach apogeum. Wizja wojny
powszechnej stała się realną perspektywą.
Nasi zaborcy znaleźli się po raz pierwszy od
100 lat we wrogich sobie obozach. Niemcy
i Austro-Węgry należały do bloku państw
centralnych. Rosja natomiast była członkiem
tzw. ententy. Dawało to nam niespotykane
wcześniej szanse na odbudowę państwowości. Nadzieje na niepodległość odżyły. W ich
efekcie powstały dwie orientacje polityczne.
Pierwszą, prorosyjską, reprezentowała
Narodowa Demokracja z Romanem Dmowskim na czele. Stawiał on na zwycięstwo ententy i Rosji. Uważał, że tylko w ten sposób
może dojść do zjednoczenia ziem polskich
z trzech zaborów. Poza tym widział w Niemcach główne zagrożenie dla naszego narodu.
Do drugiej orientacji, proaustriackiej,
należało kilka partii: Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe –
Piast, tzw. Fronda, konserwatyści galicyjscy. Wiązały one nadzieje z Austro-Węgrami
6

(najłagodniejszym z naszych zaborców).
Główną postacią tej opcji był Józef Piłsudski. W 1908 roku założył on w Galicji Związek Walki Czynnej, którego celem było wywołanie antyrosyjskiego powstania. Z jego
inicjatywy powstały w 1910 roku organizacje
paramilitarne: „Strzelec” w Krakowie i Związek Strzelecki we Lwowie. Wzorując się na
Piłsudskim i lewicy niepodległościowej inne partie tej organizacji też zaczęły tworzyć
podobne grupy strzeleckie: Polskie Drużyny Strzeleckie (Fronda), Drużyny Bartoszowe (PSL – Piast). W 1912 roku z inicjatywy
Józefa Piłsudskiego powstała Tymczasowa
Komisja Skonfederowanych Stronnictw
Niepodległościowych. Przewodniczył jej
Włodzimierz Tetmajer.
28 czerwca 1914 roku został zabity w zamachu w Sarajewie austriacki następca tronu arcyksiążę Franciszek Ferdynand. Miesiąc później wybuchła oczekiwana przez
Polaków wojna. Będzie ona tragiczną kartą
w dziejach ludzkości. Cztery lata krwawych
zmagań doprowadziły do śmierci 14 milionów ludzi (w tym 400 tys. Polaków). Wal-

czyły w niej ponad dwa miliony polskich
żołnierzy. Niestety przeważnie w obcych,
zaborczych mundurach. Niejednokrotnie
Polak ginął od kuli swojego rodaka. Ta
krwawa rzeź doprowadził jednak do odrodzenia naszej niepodległości. Polacy, jak
rzadko kiedy, wykorzystali w pełni swoją
dziejową szansę.
Wybuch wojny zaktywizował polityków
zarówno orientacji proaustriackiej, jak prorosyjskiej. Zaczęły powstawać różne polskie
struktury polityczne, których celem było
nagłaśnianie sprawy polskiej i koordynacja działań niepodległościowych. Były to:
Naczelny Komitet Narodowy we Lwowie,
Komitet Narodowy w Warszawie, Agencja
Polska w Lozannie, Komitet Narodowy
Polski w Paryżu, Tymczasowa Rada Stanu
i Rada Regencyjna w Warszawie. Z ich inicjatywy powstawały polskie formacje wojskowe walczące po obu stronach konfliktu.
U boku Austro-Węgier powstały Legiony
Polskie. Utworzono je na bazie wcześniejszych związków strzeleckich. Doszły one do
stanu 20 tysięcy żołnierzy. Podzielone na
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tereny kontrolowane przez rząd polski w początku 1919 r.
tereny zajęte w walkach z bolszewikami do marca 1919 r.
tereny zajęte w walkach z Zachodnioukraińską
Republiką Ludową do czerwca 1919 r.
tereny zajęte w walce z bolszewikami do grudnia 1919 r.
tereny kontrolowane przez wielkopolską Naczelną Radę Ludową
tereny przyznane Polsce praktatem wersalskim
ostateczne granice Rzeczypospolitej Polskiej

GRANICE POLSKI Z ROKU 1918

trzy brygady walczyły na froncie wschodnim. I Brygada walczyła w okolicach Radomia, w Beskidach, na Lubelszczyźnie
i Wołyniu. Dowodzili nią Józef Piłsudski,
Kazimierz Sosnkowski, Marian Żegota-Januszajtis. II Brygada dowodzona przez
Austriaka Ferdynanda Küttnera oraz Józefa
Hallera walczyła w Karpatach Wschodnich
i na Wołyniu. III Brygada biła się na Lubelszczyźnie i Wołyniu. Dowodzili nią: Wiktor
Grzesicki, Stanisław Szeptycki i Bolesław
Roja. Legiony stoczyły kilkadziesiąt bitew.
Większość z nich była wygrana lub nierozstrzygnięta. Były to miedzy innymi starcia
pod: Anielinem, Laskami, Krzywopłotami,
Limanową, Łowczówkiem, Jastkowem (koło
Lublina!), Mołotkowem, Rokitną, Rafajłową, Kirlibabą, Kościuchnówką. Oprócz Le-

gionów Piłsudski utworzył również w 1914
roku Polską Organizację Wojskową. Miała
ona zakonspirowane struktury i była przygotowywana do zrywu powstańczego. Odegrała ona dużą rolę w rozbrajaniu zaborców
na jesieni 1918 roku oraz w późniejszych
powstaniach – wielkopolskim, sejneńskim
oraz śląskich.
Ten czyn zbrojny Legionów wpłynął na
zmianę stanowiska zaborców centralnych
wobec sprawy polskiej. Potrzebując rekruta i widząc wartość bojową Polaków władcy
Niemiec i Austro-Węgier wydali manifest
– Akt 5 listopada 1916 roku. Zapowiadał
on powstanie państwa polskiego z ziem zaborczych Rosji. Zachęcał też nas do wstępowania do Polskiej Siły Zbrojnej. Polacy
zareagowali na niego z rezerwą. Niemniej

jednak akt ten rozpoczął licytację obietnic
między mocarstwami. Po dwóch latach ciszy w sprawie polskiej nagle wszystkie państwa biorące udział w wojnie dostrzegły, że
w środku Europy jest naród liczący 26 mln
ludzi, który nie posiada własnego państwa.
Pod koniec wojny wszystkie państwa
przyznawały nam prawo do niepodległości.
Szczególnie istotne było tu stanowisko prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona,
który to prawo zawarł jako cel USA w wojnie
(13 punkt jego orędzia). To poparcie oznaczało też, że możemy liczyć na przychylność
w czasie konferencji pokojowej po wojnie.
Polska Siła Zbrojna miała powstać na
bazie Legionów. J. Piłsudski uznał, że nie
można do tego dopuścić. Doszedł do wniosku, że jest to dobry moment, aby zerwać
7
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z państwami centralnymi i zmienić sojusznika. Polecił legionistom, aby nie składali przysięgi wierności cesarzom Niemiec
i Austro-Węgier. Żołnierze I i III Brygady
posłuchali tego rozkazu. Legiony zostały
rozwiązane, żołnierzy I i III Brygady internowano. J. Piłsudski został uwięziony
w Magdeburgu. Był to tzw. kryzys przysięgowy (VII-VIII 1917). II Brygada została
przekształcona w Polski Korpus Posiłkowy
i walczyła do lutego 1918 roku. Wówczas
po buncie przedarła się pod Rarańczą na
rosyjską stronę frontu. Niestety po połączeniu się z II Korpusem Polskim w Rosji
została wraz z nim rozbita przez Niemców
pod Kaniowem. Jej dowódca Józef Haller
po wydostaniu się z Rosji objął dowództwo powstałej w 1917 roku tzw. „Błękitnej
Armii”, zwanej tak od koloru mundurów –
Armii Polskiej we Francji.
POMNIK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
FOT. EMIL ZIĘBA

8

Stulecie niepodległości
Pod koniec wojny polskie formacje
zbrojne w Polsce, Rosji i Francji liczyły
ok. 150 tysięcy żołnierzy, a wszystkie kraje walczące stały na stanowisku, że ma być
niepodległa Polska.
Dla losów Polski decydujący był sam
przebieg wojny. Ta potoczyła się dla nas
wyjątkowo korzystnie. Państwa centralne wygrały najpierw z Rosją na froncie
wschodnim. Ta w wyniku tej klęski przeszła w 1917 roku dwie rewolucje – lutową
i październikową i pogrążyła się w chaosie
wojny domowej. Ostatnie miesiące wojny
przyniosły jednak zwycięstwo ententy na
pozostałych frontach (zachodnim, włos
kim, bałkańskim, tureckim).
Wszyscy nasi zaborcy wyszli z wojny
przegrani i targani konfliktami. W Niemczech wybuchła rewolucja. Austro-Węgry
rozpadały się. To pozwoliło nam w paź-

dzierniku i listopadzie 1918 roku przejąć
władzę z zaborców, rozbroić ich oddziały
i stworzyć podstawy do stworzenia polskiej
armii i administracji.
Polska po 123 latach niemal była wolna!

Odzyskanie niepodległości
w 1918 roku
Jesienią 1918 roku państwa centralne
zostały pokonane przez kraje ententy.
W Niemczech wybuchła rewolucja. Wielonarodowościowa monarchia Austro-Węgier zaczęła się rozpadać. Rosja zaś była
pogrążona w chaosie i wojnie domowej po
rewolucjach 1917 roku. Wszystkie państwa
biorące udział w wojnie uznawały już nasze prawo do niepodległości, wytworzyła
się więc okazja do jej odzyskania.
Chciała to wykorzystać powstała jeszcze w 1917 roku Rada Regencyjna. Składała się ona z trzech regentów: ks. Zdzisława Lubomirskiego, Józefa Ostrowskiego
i abp. Aleksandra Kakowskiego. Do tego
momentu nie odgrywała ona samodzielnej roli i była uległa wobec niemieckiego
gubernatora Hansa Beselera. Teraz, widząc klęskę państw centralnych, zerwała
z nimi i 7 października 1918 roku ogłosiła
niepodległość Polski.
Następnie Rada Regencyjna przejęła
kontrolę nad Polską Siłą Zbrojną będącą
przedłużeniem rozwiązanych wcześniej Legionów Polskich. Był to już otwarty bunt
przeciwko zaborcom. Rada Regencyjna nie
kontrolowała jednak całego kraju. Nadal
stacjonowali tu Niemcy i Austriacy. Niezależnie od regentów na ziemiach polskich
zaczęły powstawać lokalne, polskie ośrodki
władzy. 13 X powstała tzw. Rzeczpospolita
Zakopiańska, 19 X powstała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego a 28 X Polska
Komisja Likwidacyjna z Wincentym Witosem na czele. Od 31 X zaczęto rozbrajanie okupantów. Miało to miejsce między
innymi w Cieszynie, Krakowie, Warszawie, Radomiu, Kielcach, Lublinie, Lwowie. W tym ostatnim rozpoczęły się walki
z Ukraińcami o miasto.
W akcji rozbrajania Niemców i Austriaków dużą rolę odegrała utworzona w 1914
roku przez J. Piłsudskiego Polska Organizacja Wojskowa. Niemcy i Austriacy nie
stawiali oporu. Wypuścili również internowanych wcześniej legionistów. Pozwoliło
to tworzyć nam polską armię.
Niezależnie od konserwatywnej Rady
Regencyjnej polska centro-lewica też brała
udział w procesie odzyskiwania niepodległości. W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na
czele. Proklamował on niepodległość Polski jako republiki demokratycznej (Rada
Regencyjna chciała w Polsce monarchii).
Rząd lubelski zapowiedział też pewne reformy w duchu socjalizmu, np. 8-godzin-
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PIECZĘĆ NIEPODLEGŁOŚCI – BITWA WARSZAWSKA 1920.
REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA W KRAŚNIKU 9 IX 2018 R.
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

ny dzień pracy, reformę rolną. Popierały
go takie partie, jak Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe –
Wyzwolenie.
Oprócz tych kilku ośrodków władzy
sytuację komplikowali dodatkowo zwolennicy rewolucji z SDKPiL. Zaczęli oni
tworzyć w tym czasie na wzór rosyjskich
bolszewików rady delegatów robotniczych,
a w okolicach Tarnobrzega nawet
przejmować władzę. W ówczesnym
bałaganie groźba wybuchu rewolucji
w Polsce była całkiem realna.
Na szczęście pojawił się człowiek,
który przerwał to rewolucyjne wrzenie i skonsolidował polskie władze
– Józef Piłsudski. 10 listopada został on wypuszczony przez Niemców
z więzienia w Magdeburgu i przywieziony do Warszawy. Dzień później
objął dowództwo nad polską armią.
14 listopada Rada Regencyjna oraz
rząd lubelski podały się do dymisji
przekazując mu swoje uprawnienia i władzę.
Dlaczego tak się stało? Otóż zarówno prawica jak lewica widziały w Piłsudskim człowieka, który
nie dopuści do wybuchu rewolucji
i zaprowadzi porządek w odradzającym się państwie. PPS traktowała
go dodatkowo jako swojego człowieka, gdyż
był kiedyś liderem tej partii. Sam Piłsudski w tym czasie daleki był od socjalizmu,
który zresztą traktował zawsze dosyć instrumentalnie.
Piłsudski został Naczelnikiem Państwa.
Powstał rząd z premierem Jędrzejem Mo-

raczewskim. Rząd ten wprowadził reformy rządu lubelskiego, czym zaskarbił sobie poparcie mas, ale jednocześnie ogłosił
demokratyczną ordynację wyborczą i wyznaczył termin wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Piłsudski rozpędził wojskiem
rady delegatów robotniczych i zlikwidował
tzw. Republikę Tarnobrzeską. Próby rewolucji zostały zdławione w zarodku.

Proces odbudowy naszej państwowości
zakończyły wybory do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 roku. Polska miała
już wszystkie władze. Był to wielki sukces
i zwieńczenie długich starań tysięcy Polaków. Po 123 latach niewoli znowu byliśmy suwerennym krajem. Szczególną rolę
odegrały w tym dziele postacie Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa
Hallera, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego.
Przed odrodzoną II Rzeczpospolitą stanęły jednak ogromne problemy
i wyzwania. Należało określić ustrój
państwa, stworzyć jego konstytucję, zbudować polską administrację
i szkolnictwo. Kraj był wyniszczony
wojną, stan gospodarki był fatalny. Dodatkowo należało wywalczyć
i ukształtować nasze granice. Młoda,
odrodzona Polska będzie musiała toczyć wojny z Ukraińcami, Czechosłowacją, a przede wszystkim z nawałnicą bolszewicką Rosji Radzieckiej.
Jednocześnie musieliśmy wspierać
powstania polskie na Górnym Śląsku.
Z tych problemów wyszliśmy
zwycięsko. Uzyskaliśmy najkorzystniejszy w ówczesnej sytuacji kształt
granic i obroniliśmy suwerenność
w obliczu agresji bolszewickiej, ratując tutaj być może całą Europę. Nasi politycy w tych trudnych chwilach pokazali, że mimo różnic programowych myślą
w kategoriach racji stanu i kierują się dobrem Ojczyzny. Powinno być to wzorem
dla dzisiejszej sceny politycznej.
Mirosław Sałach

KTO NIE SZANUJE
I NIE CENI
SWEJ PRZESZŁOŚCI,
NIE JEST GODZIEN
SZACUNKU
TERAŹNIEJSZOŚCI
ANI PRAWA
DO PRZYSZŁOŚCI
Józef Piłsudski
27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Po dwóch miesiącach
walk Wielkopolska również była wolna.
W styczniu 1919 roku powstał rząd szerokiej koalicji z premierem Ignacym Paderewskim, który został już uznany przez
wszystkie kraje.
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Kochane
dzieciaki

Bajka o złej
czarownicy
i kolorowych
krasnoludkach
Tekst: Małgorzata Brzozowska
Ilustracje: s. Franciszka Różycka

Nie za siedmioma górami, nie za siedmioma lasami, ale w pewnym pałacu w Warszawie, żyła sobie bardzo zła czarownica.
Czasami, kiedy miała dobry humor, wychodziła na dwór, skakała z dziećmi na
placu zabaw, grała w piłkę i udawała małą
dziewczynkę. Kiedy indziej zachowywała
się jak całkiem dorosła pani, brała torebkę – taką, jaką miała mamusia Muminka,
ubierała się w modne rzeczy i robiła sobie
makijaż. Tak naprawdę była niezgrabna
i miała krzywe nogi, brzydki, haczykowaty
nos i usta, które wyglądały tak, jakby dolna
warga należała do kogoś innego, niż górna, kiedy się jednak wystroiła i umalowała, przyciągała ludzkie oczy. Lubiła robić
wszystkim na złość, burzyć i niszczyć to,
co inni zrobili. Na dodatek używała brzydkich słów, mówiła, że tylko ona ma rację
i nie słuchała nikogo innego. Nikt jej nie
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lubił, ale nie było sposobu, żeby ją zmienić albo się jej pozbyć.
W pałacowej piwnicy żyły dobre i mądre
krasnoludki, była ich cała gromada. Na co
dzień uczyły się polskiego i angielskiego,
a nawet historii i matematyki, ciężko pracowały, a kiedy nadchodziło święto, chętnie bawiły się i obserwowały ludzi, czasem
im nawet pomagając. Ubierały się przy
tym bardzo kolorowo, najczęściej jednak
w biało-czerwone stroje, które szybko brudziły się i niszczyły. Krasnoludki były jednak wytrwałe: prały, czyściły i odnawiały
biało-czerwone buciki, spodenki, koszulki,
szaliki i czapki. Często się sprzeczały o to,
który z nich jest ważniejszy albo ładniejszy i który ma lepsze pomysły. Te ciągłe
swary sprawiały, że zapominały czasem
o swoich obowiązkach albo uważały je za
mało ważne.
Pewnego razu zauważyły, że ludzie
zachowują się jakoś niecodziennie. Porozwieszali wszędzie biało-czerwone kawałki materiału, które nazywali flagami,
tu i ówdzie narysowali dużego białego
ptaka, nazywanego przez nich orłem. Na
głowie namalowali mu koronę. Grała orkiestra i śpiewali różne skoczne piosenki,
niektóre z nich nawet podobały się krasnoludkom, a najbardziej chyba ta, w której śpiewali o Polsce, która nie zginęła,
o tym, że chcą być Polakami i ratować
swój kraj. Niektórzy z tych ludzi chcieli
iść przez całe miasto ze śpiewem i z tymi
biało-czerwonymi kawałkami materiału
w rękach. Krasnale zauważyły, że właśnie ci ludzie byli do nich bardzo podobni:
mieli flagi i stale się sprzeczali. Czarownica podpowiadała ludziom, o co się mogą
posprzeczać: a to o to, którędy mają iść,
a to o to, kto ma być pierwszy, kto drugi, kto trzeci w tym pochodzie, a to o to,

co mają śpiewać, co nieść (tj. jakie kolory mają mieć ich flagi – białe, czerwone,
niebieskie z gwiazdkami, czarne, zielone
czy te biało-czerwone), no i podpowiadała
im, żeby się pobili – tak dla hecy.
Krasnoludki pomyślały, że tak nie może być. Wiedziały, że sprzeczki prowadzą
do wielkich kłótni, awantur, bójek i bitew.
Postanowiły więc działać. Wdrapywały się
w swoich biało-czerwonych ubrankach na
balkony i wołały:
– Nie kłóćcie się! Wybierzcie drogę
prostą, nie najłatwiejszą, ale możliwą do
pokonania! Niech prowadzi was ten, kto
wie, gdzie jest cel! Flagi weźcie te najładniejsze, biało-czerwone, bo przecież wszyscy je macie! I śpiewajcie tę najładniejszą
piosenkę o tej, co nie zginęła! My też zaśpiewamy! I cieszcie się, bawcie, bo już od
stu lat macie niepodległą ojczyznę! Dbajcie o nią i róbcie wszystko, żeby piękniała
i rozwijała się!
I ludzie przestali słuchać podszeptów
czarownicy. Posłuchali rad krasnoludków
i z biało-czerwonymi flagami poszli na demonstrację. Czarownica strasznie się złościła i robiła wszystko, żeby popsuć tę uroczystość: rwała na strzępy biało-czerwone
flagi, rzucała zapalone petardy, fałszowała
melodię hymnu, rysowała karykatury orła… A przede wszystkim krzyczała: – Nie
pozwalam! Nie pozwalam! I wykrzykiwała
jeszcze strasznie brzydkie słowa!
Ale nic nie wskórała. Biało-czerwony
marsz jak wielka rzeka płynął ulicami,
a z bocznych ulic ciągle dopływały ludzkie
strumienie. I zgodny chór śpiewał Jeszcze
Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…
A echo odbite od murów starych kamienic
i nowoczesnych drapaczy chmur wtórowało Marsz, marsz, Dąbrowski…
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PAŹDZIERNIKOWE KONKURSY DLA DZIECI
Październik jest w Kościele czasem szczególnej modlitwy różańcowej. W parafiach, kaplicach, nawet tych przydrożnych, organizowane jest wspólne odmawianie różańca, w myśl wielu maryjnych objawień, wzywających do odmawiania właśnie tej modlitwy
w intencji pokoju na świecie i nawrócenia grzeszników.
W naszej parafii różaniec odmawiany jest codziennie przez
cały rok, a w październiku dodatkowo przez trzy dni w każdym
tygodniu na wspólną modlitwę gromadzą się również dzieci. Ich
obecność na nabożeństwie nagradzana była w tym roku specjalnymi naklejkami, które uczestnicy kolekcjonowali, naklejając je
na dużą planszę. Pełna frekwencja miała ukazać piękny obraz
Maryi. W trzecią niedzielę listopada, podczas Mszy św. z udziałem dzieci, można było kolekcjonerski obraz wymienić na słodką i pobożną nagrodę.
Jednocześnie w październiku odbył się drugi konkurs dla
dzieci na własnoręcznie wykonany różaniec. Technika prac
pozostała dowolna. Do konkursu przystąpiło 27 dzieci w wieku
szkoły podstawowej. Z ich prac stworzono wystawę, która
mieściła się na prezbiterium naszego kościoła.
Jako zwycięzców wyłoniono kolejno:
I miejsce – Milena Iracka
II miejsce – Dawid Jan Król
III miejsce – Monika Łączek
Wyróżnienie – Zofia Picheta

ZWYCIĘŻCZYNI KONKURSU ODBIERA NAGRODĘ

Wymienionym dzieciom gratuluję wygranej, a wszystkim,
którzy wzięli udział w konkursach, dziękuję za podjęcie trudu
i zaangażowanie w życie parafii J
Pamiętajmy, że konkursy to nie tyle rywalizacja, co piękny
rodzaj modlitwy wspólnotowej J
o. Andrzej Cebula
Zdjęcia: Małgorzata Grzenia

WYSTAWA PRAC DZIECI
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9 XI POSADZENIE DĘBU „JÓZEF” NA OSIEDLU KRASIŃSKIEGO. FOT. WIESŁAW BOJARSKI

18 XI KONCERT „WSZYSTKO TOBIE, UKOCHANA ZIEMIO”. FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

FOTOGALERIA

11 XI MIEJSKIE UROCZYSTOŚCI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. FOT. EWA BRODZIAK

