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Wychowawca
Prawdziwie wzniosła i płodna była metoda Filipa wychowywania młodych do dobra. Posiadał potężny
sekret: fascynowania ich i zdobywania poprzez wszelkie formy zdrowej i godziwej zabawy.
Chciał, aby zawsze byli radośni i zadowoleni, dlatego zachęcał ich do zabawy, żartując i śmiejąc się
z nimi.
Jego pierwszą troską było zwalczanie u młodych dwóch najbardziej podstępnych chorób: lenistwa
i smutku, pierwsza bowiem gasi najpiękniejsze energie życia, druga tłumi wszelki szlachetny entuzjazm
dla życia.
Lubił wyprowadzać ich na otwartą przestrzeń, na przyjemne stoki Janikulum, gdzie wyśpiewywali
swoje piosenki i otwierali swoje dusze przed Bogiem.
Pod drzewami przy kościele św. Onufrego na Janikulum, wśród wesołych śmiechów i świeżych głosów,
które go otaczały, Filip ponownie stawał się dzieckiem z dziećmi, przedstawiając wzniosły widok życia
nowych pokoleń, wychowywanych i hartowanych do pełnienia dobra. Na podstawie długiego doświadczenia, jakie Święty miał w prowadzeniu dusz, mawiał, że łatwiejsze do prowadzenia na drodze duchowej
są dzieci wesołe niż smutne, i że cnota oraz pobożność świetnie zgadzają się z chrześcijańską radością.
oprac. ks. Mirosław Prasek COr

Rysunek na okładce – Misia, lat 6
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Drodzy Czytelnicy Paradiso!
Bardzo się cieszymy, że możemy wrócić
do Was po wakacyjnej przerwie.
W miesiącu wrześniu odbył się kolejny tydzień wychowania. W czwartej z kolei edycji
zaprosił nas do reﬂeksji nad tym, że fundamentem wychowania jest prawda. Ona leży
u fundamentu i jednocześnie jest celem całego,
niełatwego procesu wychowawczego. Zanim
przejdzie się do samowychowania, przebywa
się drogę od rodziny przez różne środowiska, które na nas oddziałują. Wśród nich jest
oczywiście i szkoła – ważny, lecz jednak pomocniczy element w procesie wychowania.
Zamieszczone artykuły o tej
tematyce niech będą przyczynkiem do tematu.
Czy odmawiamy modlitwę
do Anioła Stróża, czy też może
wydaje nam się zbyt dziecinna? Niech reﬂeksja ks. Piotra
o aniołach pozwoli umocnić
w nas wiarę w rzeczywistość
stworzoną, choć niewidzialną.
Nie mogło zabraknąć kultury – zachęcamy, by sięgnąć
po prezentowane książki i obejrzeć zrecenzowane i zapowiedziane ﬁlmy. Tych, którzy są
w Radomiu i okolicy zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestniczenia w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej.
Wraca do nas, przynajmniej na kartach
„Paradiso!”, siostra Beata fmm. Cieszymy się
i mamy nadzieję na stałą łączność z siostrą
i z jej misyjną placówką.
Na koniec chciałbym nawiązać do środowej
audiencji (z 17 września br.) papieża Franciszka. Ojciec święty przypomniał nam, że i dziś
św. Stanisław Kostka jest dla współczesnej
młodzieży wzorem w dążeniu do świętości.
Wszyscy jesteśmy powołani do świętości – dajmy się prowadzić miłości Boga. Nasze istnienie jest wolą Boga, któremu On pobłogosławił
i nadał cel.
Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, abyście
wykorzystując wolność, dokonywali wyborów
w prawdzie, dobru i pięknie, w których odnajdziecie radość i szczęście.

Ks. Mirosław Prasek COr
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Szkoła – dobro wspólne
ks. Adam Maj COr

Początek nowego roku szkolnego jest właściwą okolicznością do reﬂeksji nad instytucją szkoły, tym bardziej, że wszyscy mamy szkolne doświadczenia.

S

elementarnym, a nawet na wyższych stopniach
kształcenia; organizacja procesu edukacji (rodzaje szkół, układ lekcyjno-klasowy, rola nauczyciela i pozycja ucznia, metody edukacji). W różnych
krajach, w różnym stopniu podejmowano walkę
z analfabetyzmem, z przekonaniem,
żże edukacja jest podstawowym warunkkiem szans rozwojowych, społecznych
i kulturowych człowieka. Dopiero
w XX w. ten proces zakończył się sukccesem w Europie. W Polsce, jeszcze na
początku odzyskanej wolności po dłup
ggim okresie zaborów, w 1921 r . analfabeci stanowili 33,1% ogółu społeczeńb
sstwa. Gigantyczna praca edukacyjna,
niepozbawiona trudności, przyniosła
n
pozytywne efekty.
p
Dzisiejsza szkoła jest wypadkową
ttradycji i doświadczeń wielu pokoleń,
rróżnorodnych tendencji reformatorsskich, przejawem nurtów ﬁlozoﬁcznych, kulturowych i pedagogicznych,
n
6]NRáD$WHĔVND±IUHVN5DIDHOD 3DáDFZDW\NDĔVNL
a także polityki oświatowej państwa.
wie (np. Platon, Arystoteles) i ludzie sztuki, a także W niej, jak w soczewce zbiegają się wszystkie propolitycy. Kościół włączył do szkolnictwa perspekty- blemy, którymi żyje współczesne społeczeństwo
wę ewangeliczną, a wraz z rozwojem chrześcijań- (myśl Jana Pawła II) i wciąż aktualne pozostają
stwa stał się z biegiem czasu głównym mecenasem pytania, jakie niegdyś stawiali wielcy myślicienauki i organizatorem edukacji powszechnej, śred- le, mężowie stanu i zwykli obywatele: kogo i jak
niej i akademickiej (pierwsze uniwersytety XII-XIII wiek). W czasach nowożytnych dokonywała się systematyczna
sekularyzacja szkolnictwa, a władza
państwowa i świeckie środowiska przejmowały odpowiedzialność za edukację
obywateli. Towarzyszyły temu zjawisku
zmiany kulturowe, w myśli ﬁlozoﬁcznej, przemiany społeczne i polityczne.
Pojawiły się znaczące koncepcje pedagogiczne, które już w XIX w. ukształtowały zręby dzisiejszego szkolnictwa.
Do istotnych kwestii edukacyjnych należały: powszechność edukacji – prawo
wszystkich dzieci do nauki szkolnej,
bez względu na ich status społeczny;
bezpłatność kształcenia na poziomie 8QLZHUV\WHW%RORĔVNLQDMVWDUV]DXF]HOQLD(XURS\ URN]Dá
zkoła jako zorganizowana edukacja (kształcenie i wychowanie) ma długą historię,
sięgającą do antycznej Grecji i starożytnego
imperium rzymskiego. Wizją wychowania
młodego pokolenia zajmowali się wybitni ﬁlozofo-
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wychowywać, co przekazywać w wychowaniu
i kształceniu – jaką wiedzę i umiejętności, jak zorganizować system kształcenia i wychowania,
co powinno być celem edukacji – jakie osiągnięcia
powinien posiadać uczeń; jakie prawa i obowiązki ma nauczyciel i uczeń, jaka jest rola rodziców
w procesie edukacji?
Na początku trzeba zadać pytanie, wydaje się
retoryczne, po co jest szkoła? Odpowiedź pomaga odkrywać jej wartość, bowiem w naszych czasach nie ma innej instytucji i zasadniczo innego
sposobu służącego rozwojowi dzieci i młodzieży.
Edukacja domowa, organizowana i realizowana
przez rodziców, dostępna jest tylko w wyjątkowych
okolicznościach i na nią nie może pozwolić sobie
typowa rodzina. Dynamiczny rozwój nauki i obszerny zasób wiedzy z różnych dziedzin wymaga
specjalistycznego przekazu w edukacji, któremu
sprostać mogą kompetentni nauczyciele. Podobnie w zakresie wychowania, wyzwaniom rozwojowym młodego pokolenia w kontekście różnorodnych problemów cywilizacyjnych i kulturowych
mogą podołać wychowawcy wykwaliﬁkowani i zaangażowani. Co więcej szkoła jest szansą rozwoju
społecznego dzieci i młodzieży, ich umiejętności
życia w grupie (klasie), komunikacji, współdziałania, wrażliwości społecznej. Stanowi środowisko
sprzyjające rozwojowi ﬁzycznemu, kulturowemu
i duchowemu (katecheza). Tak jawi się szkoła jako
szczególne dobro – indywidualne i społeczne, jako
szansa na pełny, wszechstronny rozwój ucznia – tzw.
integralny, obejmujący wszystkie wymiary osobowe. Chociaż rozwój ten dokonuje się nie bez trudu
i kłopotów uczniowskich, to jednak ma wyjątkową
i niepowtarzalną szansę w środowisku szkolnym.
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Stanowi zarazem środek do realizacji
aspiracji życiowych i edukacyjnych,
otwiera możliwości dalszego kształcenia i spełnienia zamierzeń, przygotowuje do twórczego życia w społeczeńw
stwie. Szkołę trzeba więc cenić, za nią
czuć się odpowiedzialnym, ją stale
udoskonalać, aby rzeczywiście była
środowiskiem radosnego wzrastania
młodego pokolenia i źródłem satysfakcji podstawowych jej podmiotów:
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Mimo krytyki i ciągłych zmian,
szkołę trzeba postrzegać jako niezbędną instytucję dla formacji młodego pokolenia, edukację zaś jako
klucz do pomyślnej przyszłości człowieka i całej rodziny ludzkiej. W tym kontekście
trzeba stwierdzić, że szkoła jako
podstawowa jednostka organizacyjna systemu oświaty, której zadaniem jest kompetentne
kształcenie oraz wychowanie
dzieci i młodzieży, jest instytucją społeczną. Nie stanowi
własności państwa, władzy państwowej, tak jak obywatel nie jest
przedmiotem własności państwa,
ale jego podmiotem, tak i szkoła stanowi dobro
społeczne, dobro wspólne, utrzymywane przez
całe społeczeństwo. Respektując wartość szkoły, trzeba brać odpowiedzialność społeczną za jej
kształt. To odpowiedzialność niezbywalna przede
wszystkim rodziców uczniów, ale także wszystkich
innych obywateli, indywidualnych i zrzeszonych,
naukowców, specjalistów i wszelkich grup społecznych zaangażowanych w wychowanie i opiekę,
w tym wspólnoty Kościoła.

Czy wiesz, że...?
W starożytnej Grecji gimnazjum było
publicznym ośrodkiem ćwiczeń gimnastycznych (wykonywanych zwykle
nago, stąd nazwa od gr. gymnos
– nagi). Liceum zaś wzięło swą
nazwę od szkoły założonej przez
Arystotelesa świątyni Apollina Likejosa (gr. likejos oznacza
świetlisty).
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Zatęsknić za świętością.
Św. Stanisław Kostka
s. Magdalena zawadzka

Czy współczesną młodzież może zachwycić ich Patron, św. Stanisław Kostka? Czy jest
w stanie jej zaimponować?

B

adacz dziejów Świętego –
ks. kan. Janusz Cegłowski
pisał: „Przez tyle lat wydawało mi się, że Stanisław
Kostka to przeszłość, to historia Kościoła. Myślałem sobie: Co ma dzisiaj
do zaproponowania ten odległy patron młodych, chłopak z XVI stulecia – młodzieży początku XXI wieku,
młodzieży nasyconej kulturą absurdu, konsumpcji, seksu i zmysłów;
kulturą utraty sensu i wyśmiewanej
wiary; kulturą brutalności, przemocy i braku szacunku wobec drugiego
człowieka; kulturą niewiary w miłość, w Ojczyznę, w tradycję; kulturą
rozpadających się rodzin i przyjaźni;
kulturą samotności i rozpaczy, która ĞZ6WDQLVáDZ.RVWND
wyciąga rękę po narkotyk, alkohol
lub samobójstwo, i kulturą przerażającej pustki”.
We wrześniu, obchodząc Tydzień Wychowania, próbujemy na nowo przybliżyć postać XVI wiecznego patrona młodzieży. Choć dzielą nas wieki całe, to jednak
świętość jest atrybutem ponadczasowym, wręcz możemy
powiedzieć wiecznym. Dlatego i Stanisław zasługuje na
odbrązowienie aureoli i zdjęcie z piedestału, który nie
tyle go wywyższa, co sprawia, że jest
nam obcy i dla nas niezrozumiały.
Możemy skupić się na cechach
charakteru tego świętego, które
z pewnością świadczą tak o jego heroiczności cnót jak i pomimo wszystko normalności. Staś był chłopakiem
inteligentnym i z pewnością pracowitym. Inaczej nie kształciłby się
w Wiedniu. Był człowiekiem o silnej
osobowości i mocy ducha. Potraﬁł
przeciwstawić się prześmiewczemu środowisku, a nawet
rodzicom. Z pewnością nie troszczył się o to, co mówią
o nim inni, ale poważnie traktował realizację Bożego wezwania. Radykalizm i upór Stanisława objawił się w wyprawie, którą podjął przez Alpy, żeby wstąpić do zgromadzenia jezuitów. Poszedł pieszo z Wiednia do Augsburga,
a stamtąd do Rzymu. Niewątpliwie może być idolem niejednego sportowca. Przede wszystkim Staś był dojrzały,
choć nie można tego wiązać z jego wiekiem. Świadczy

o tym chociażby jego dobrowolne
o
odrzucenie bogactw i uciech tego
śświata, taniej rozrywki i szybkiej
p
przyjemności, które ten proponuje.
W
Wybrał Boga i modlitwę, życie trudn
ne, bo pod prąd.
Warto przytoczyć dłuższą wypow
wiedź z napisanej przez ks. Cegłowsskiego hagiograﬁi:
„Nie dał się zwieść mirażowi karriery, bogatego i wygodnego życia,
p
przyszłości zabezpieczonej majątkkiem rodziców. Miał odwagę przecciwstawić się panującym modom
n
na życie. Nie chciał tylko wypełniać
żżołądka, imponować strojami, uczyn
nić z życia jednej wielkiej rozrywkki. Niesamowicie szybko zrozumiał
te wszystkie złudzenia, za którymi
często biegniemy, przeskoczył je, odkrył głębię, którą każdy z nas posiada, a która często przez całe życie
jest w stanie uśpienia. Miał swoją klasę, styl. Był silną
osobowością. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy,
być sobą, być wolnym. Jest to szalenie trudne, zwłaszcza
w młodzieńczym wieku. Żył z pasją. To siła zakochania. To nie był młodzieniaszek, który nie wie, po co żyje,
jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic z siebie. Swą porywającą miłość młodzieńczą
skierował do Boga. Nie miał czasu na eksperymenty
w poszukiwaniu szczęścia. On wiedział, że ten świat nie
zaspokoi jego tęsknot, że prędzej czy później poczułby
się oszukany lub zawiedziony. Uwierzył w miłość Boga
do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Miał pewnie
świadomość, że charakter – to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska,
ale to również praca nad jego kształtowaniem. Stawać
się dojrzałym człowiekiem – to podjąć trud rozwoju.
Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło
usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki, historię... Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne
kwiaty i owoce. Młodość dla niego to była świadomość
możliwości cudownego wzrostu, to rozpoznanie rzeźby, która ma się wyłonić ze wspaniałej bryły marmuru,
to decyzja na to, komu zaufam i kto będzie moim Mistrzem. A jeśli zajdzie potrzeba, to post i modlitwa...”
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Czy wiesz, że...?
Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem
w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława
na obłokach, jak błagał Matkę Bożą
o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego
zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).
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13 listopada 1988 r. Papież Jan Paweł II powiedział
o św. Stanisławie: „«Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele».
Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia
naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak
niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość
powołania chrześcijańskiego i zakonnego”.
Człowiek współczesny tęskni za herosami. Ceni sobie życie radykalne, pełne poświęceń i oﬁary. Podziwia upór w dążeniu do celu i szuka wzorców. Również
współczesny nastolatek poszukuje autorytetów, ludzi
autentycznych, żyjących z pasją. Czy bohaterowie gier
komputerowych nie są tęsknotą młodego pokolenia
za autentyczną odwagą i heroizmem? Stanisław może
im pomóc odnaleźć się w realnym świecie.

O aniołach
ks. Piotr Woszczyk COr

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził
cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.

A

nioły… Któż z nas o nich nie słyszał. Szkoda,
że dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których
zostały one zepchnięte na margines, a wraz
z nimi cały świat duchowy, świat mistyczny
czy przeżyć religijnych.
Dzisiaj łatwiej ludziom uwierzyć w UFO, moc cudownych talizmanów, opiekę duchów leśnych, polnych czy domowych, łatwiej przychodzi zaufać
przepowiadaniu wróżbitów, wszechmocy i „nieograniczonym” możliwościom komputerów, robotów czy
Internetu, a o dziwo trudniej uwierzyć w Świętych
Obcowanie lub choćby istnienie aniołów i szatana.
Czy to tylko ludzk przewrotność,
ka
a może coś więc
cej?
Poruszając tę
t
tematykę
z pewn
nością
mimowoln nasza pamięć
nie
w
wraca
do dziec
ciństwa,
do poc
czątków
naszej
ś
świadomej
drogi
z Panem Bogiem
i do być może
p
pierwszej
modlitw naszego życia:
twy
„„Aniele
A
Boży, Stróż mój”. Ważne
żu
je
jest, abyśmy dojrrzewając i porzucając wstydliwie
ĝZ 5DIDá $UFKDQLRá MDNR SU]HZRGQLN c
PáRGHJR7RELDV]D
wszystko, co dzie-

cięce, nie zrezygnowali z tego, co sam Bóg wskazuje
nam jako istotne. On, podobnie jak niegdyś narodowi
wybranemu, wędrującemu do Ziemi Obiecanej, również nam, zdążającym do niebieskiej ojczyzny, daje
doświadczonych przewodników –
swoich aniołów.
Kim są? To istoty duchowe.
Przebywając w innej rzeczywistości prowadzą walkę z siłami zła,
a jednocześnie wspierają człowieka w drodze do zbawienia. Ich zadanie zawarte jest w posiadanym
imieniu. Tak bowiem tłumaczy św. Grzegorz Wielki: „imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. (…)
Duchy, które zapowiadają wydarzenia najbardziej
doniosłe nazywają się archaniołami. (…) Niektórzy
z nich mają imiona własne, wskazujące na określone ich zadania czy posługę”. Co zatem oznaczają ich
imiona? Święty Michał – „Któż jak Bóg?” – według
tradycji, miał on wystąpić z tym okrzykiem, gdy Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu. Jako pogromca sił
wrogich Bogu i Kościołowi wspiera ludzi w walce ze
złem. Święty Gabriel – „Bóg jest mocą”. Jego zadaniem było przekazywanie ludziom woli Bożej, to on
zwiastował Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Święty Rafał – „Bóg uleczył”. Jego osoba i posłannictwo zostało ukazane w księdze Tobiasza. Jest patronem chorych oraz podróżujących.
W Piśmie świętym możemy odnaleźć podział hierarchii aniołów. Tradycja podaje, że stanowi ją dziewięć
chórów. Chociaż św. Dionizy Areopagita podaje w swoim dziele, że każdy chór ma również swój własny porządek, a w każdym z nich są niezliczone różnice. Natomiast
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ś Tomasz z Akwi- o takich, którzy grzeszą, są karani i na wskutek swego
św.
n pisze, że różnica upadku stały się zbuntowanymi demonami.
nu
Lekceważymy anioły, stosujemy ośmieszające słop
pomiędzy
aniołam jest tak wielka, wa: aniołek, aniołeczek, anielica, aniołkowaty, anielsko.
mi
iż zachwyca nawet Dzisiaj często z anioła robimy malowankę dla dziecka,
s
samych
aniołów. naiwny obrazek, przestawiamy go jako pannę ze skrzyS
Spójrzmy
więc na dłami. Tymczasem anioł jest niewidzialną potęga Boga,
p
poszczególne
stop- Jego wysłannikiem, źródłem mocy nie tylko dla dziecka.
n hierarchii aniel- Na obrazach wygląda jak nastolatek w powiewnej sukiennie
s
ce. A przecież to właśnie anioł dźwignął ogromny kamień
skiej:
Seraﬁny (hebr. zamykający grób Jezusa i odrzucił jak piórko. W truds
seraphim
– dosł. nych chwilach trzeba modlić się do niego, bo on odwala
o
ogniści)
– stoją kamień, kamień rozpaczy i tragicznej sytuacji w naszym
n
najwyżej
w hierar- życiu. Tak, jak rodzice opiekują się dzieckiem, tak i niewic
chii.
Otaczają Tron dzialny Bóg opiekuje się także swoim dzieckiem i posyła
C
Chwały
nieprze- mu Anioła Stróża.
r
Z pewnością dziwnie zabrzmi to pytanie, ale czy
rwanie
śpiewając
T
Trisagion
(Świę- z takiego pragmatycznego punktu widzenia anioł jest
t Święty, Święty). do czegoś przydatny? Bardzo podoba mi się wypowiedź
ĝZ 0LFKDá $UFKDQLRá SRNRQXMąF\ /X ty,
Zwane
aniołami mi- dominikanina, o. Adama Szustaka: „Nawet, gdy wydaF\IHUD
łości, światła, ognia,
odznaczają się stałym i wiecznym pociągiem do rzeCzy wiesz, że...?
czy boskich. Wg Izajasza (Iz. 6, 2-3) mają po trzy pary
skrzydeł.
Gromada aniołów
Cherubiny (hebr. kerub) – według św. Dionizego
może tańczyć na
nazwa Cherubinów oznacza dar poznania i uwielbienia
ostrzu szpilki?
Boga. Uosabiają one dobroć i potęgę Boga, są dawcami
Powiedzenie
to
wiedzy. Z tego chóru prawdopodobnie przed swoim
przypisuje się
upadkiem pochodził Szatan.
św. Tomaszowi
Trony – przynoszą ludziom sprawiedliwość Boga.
z Akwinu, który
Władze (Potęgi) – powstrzymują wysiłki złych dudociekał natury
chów, chcących zagłady świata.
aniołów – poszuMoce – czynią cuda na ziemi. Obdarzają wdziękiem
kiwał
m.in. odpowiedzi na pytanie, czy wielu z
i męstwem.
nich
może
przebywać jednocześnie w tym samym
Zwierzchności (Panowania) – manifestują majestat
miejscu.
Boga, regulują obowiązki.
Księstwa – ochraniają wiarę i religię, kierują państwami i narodami.
Archaniołowie – są zwiastunami, wysłannikami Boga, je Ci się, że jesteś całkowicie sam, to otwórz oczy! Jak
w
walczą ze złymi gdzieś idziesz, to zawsze jest Was sześcioro: Ty, Anioł
d
duchami w obro- po Twojej prawej i lewej stronie, Anioł za Tobą i przed
n
nie świata (np. św. Tobą oraz Anioł lecący nad Tobą, żeby nic nie spadło
M
Michał Archanioł). Ci na głowę. Widzisz? Doceń jak dobry jest Bóg, który
Aniołowie – stworzył je tylko dla Ciebie. Dlatego nawet, gdy masz zły
o
opiekują się naro- dzień i wydaje Ci się, że więcej nie dasz rady, że to już
d
dami, miastami, koniec, to zobacz przy sobie tego Anioła, który szturcha
lu
ludźmi,
przed- Cię w bok i mówi: WEŹ NIE PRZESADZAJ!”
m
Jaka szkoda, że kiedy dorastamy, przestajemy wierzyć
miotami,
realizzują plany Boże w anioły. Wydaje nam się to bardzo infantylne, przyw
wobec człowieka. należące tylko do wieku niemowlęco-przedszkolnego.
Pismo święte A przecież każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Sęk
m
mówi nam jed- w tym, że o tym Aniele niewiele wiemy. Czerpiemy te
n
nak nie tylko wiadomości z Pisma świętego, ale i tak tych fragmentów
o aniołach, któ- nie jest zbyt wiele. Wiara nam podpowiada, że są duchy,
rrzy Boga adorują, których zadaniem jest pilnować, stróżować nad człowieĝZ *DEULHO $UFKDQLRá Z VFHQLH =ZLDVWR wielbią i wysła- kiem, pełnić straż przy nim, w dzień i w nocy. Szczególwiają, ale także nie wtedy, gdy szatan pragnie zawładnąć jego wnętrzem.
ZDQLD
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Trochę trudna ta nauka, bo wychodzi na to, że jesteśmy jakimś „przetargowym materiałem”, o który walczy Dobro ze Złem. Jaka nasza w tym rola?
Nasłuchiwać, co mówi dobry duch – Anioł Stróż, a odsuwać podszepty
złego ducha.
Nie zapominajmy o aniołach, bo wiara w ich istnienie to nie tylko przywilej dzieciństwa. Prośmy ich o pomoc i opiekę. Niech pomagają nam
w tym słowa wiersza poety, ks. Jana Twardowskiego:

Seraﬁni płonący – rozpalcie miłość w moim sercu,
Cherubini pełni wiedzy – pouczcie mnie w prawdach wiary,
Aniołowie Trony – oczyśćcie mnie z nieposłuszeństwa,
Aniołowie Panowania – sprawcie, aby Bóg panował w moim sercu,
Aniołowie Mocarstwa – sprawcie, aby na świat przyszło Boże Królestwo,
Aniołowie Książęta – kierujcie nami,
Archaniołowie – zwiastujcie nam wolę Bożą,
Aniołowie Stróżowie – czuwajcie nad nami. Amen.
$QLRá6WUyĪ

Filmowy portret szkoły XXI wieku
Maja Janczykowska-Kuna

Moja mama była nauczycielką. Od zawsze wiedziałam, że nie będę uczyć. Wolałam
sprzedawać bilety na autostradzie.

T

aką reﬂeksją rozpoczyna się ﬁlm Tonego Kaye’a
Z dystansu, obraz wyjątkowo złożony, wymykający się jednoznacznym interpretacjom, nakreślający szeroki horyzont znaczeń i odczytań.
Jego główny bohater, Henry Barthes (Adrien Brody), nauczyciel zatrudniany na zastępstwo, nie potraﬁ nawiązać relacji z ludźmi, boi się ich. Jest wyobcowany, pozbawiony korzeni, nie ma swojego
miejsca na ziemi. Świadczy o tym zarówno wystrój
jego mieszkania (bardzo skromny, wręcz ascetyczny),
jak również zajęcie zawodowe wymagające szybkiej
adaptacji i niezaangażowania emocjonalnego w relacjach ze społecznością szkolną. Nauczyciel na zastępstwo musi być silny, samotny i samowystarczalny. Pan Barthes zgodnie z założeniami i nie wbrew
sobie obserwuje rzeczywistość z dystansu, skutecznie izoluje się od problemów młodzieży, choć takie

n
nastawienie
nie daje mu satysfakcji
i nie czyni go szczęśliwym.
Przez swoich podopiecznych pos
strzegany
jest jako niezmiennie smutn i niedostępny. Jaka jest tego przyny
c
czyna?
Barthes żyje wspomnieniami,
a dzieciństwo było dla niego czasem
t
traumatycznym.
Dorosły mężczyz pozostaje w tym samym punkcie
zna
s
swojego
życia, co ćwierć wieku temu,
b
bowiem
doświadczenie sprzed wielu lat pozostawia trwały
ś w jego psychice. Niepokoi jednak coś innego. Symptoślad
m takich samych przeżyć wykazują wszyscy obserwowani
my
przez niego ludzie – uczniowie, nauczyciele, rodzice...
Z dystansu to ﬁlm o kryzysie wartości – rodzinnych,
społecznych, moralnych, pogłębiony brakiem więzi koleżeńskich i przyjacielskich. Bohaterem zbiorowym obrazu Kaye’a jest pokolenie młodych ludzi mających po-
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trzebę wyróżniania się, popularności opartej na inności.
Takie postępowanie wydaje się być konsekwencją przekonania, że przebojowość jawi się gwarantem sukcesu.
Niestety nie zapewnia szczęścia.
Kaye łączy elementy autentyczne i fabularne, a sceny aktorskie uzupełnia wstawkami animowanymi.
Nie boi się wykorzystywać alternatywnych struktur
popularnych w wideoklipach (sam jest reżyserem teledysków). Fragmenty ﬁlmu stylizuje na paradokument,
miniwywiady z głównym bohaterem natomiast nadają

obrazowi cech reporterskich. Ten kolaż w zakresie formy koreluje z wielością tematów, jakie w swoim projekcie porusza. Mówi o egzystowaniu młodzieży opartym
na bezcelowości, poczuciu życia w pułapce ograniczeń,
braku zainteresowania rodziców swoimi dziećmi, rozpaczliwym poszukiwaniu autorytetu.
Ta obowiązkowa lekcja ﬁlmowa dla ucznia, nauczyciela
i rodzica wzrusza i przygnębia zarazem. Czy w tym smutku
jest metoda? A jeśli tak, jak tę reﬂeksję wykorzystać, by nie
pozostała cichym westchnieniem?

Sierpniowa półka z książkami
Magdalena Wojtkiewicz

Z

nudzonej ciągłymi powtórkami w telewizji, szalenie
odkrywczymi tygodnikami
plotkarskimi oraz tkwieniem
przed komputerem młodzieży proponuję – w związku z równą, 70. rocznicą
wybuchu Powstania Warszawskiego
– kilka książkowych zbliżeń historycznych.
Dla najmłodszych podstawówkowiczów (6-9 l.) świetna seria Wydawnictwa Literatura „Wojny dorosłych – historie dzieci”. Znajdziemy w niej historie dzieci z czasów
wojny napisane w przystępnej formie zbeletryzowanej
opowieści, prostym językiem, z licznymi ilustracjami
współczesnych graﬁków. Joanna Papuzińska („Asiunia”, „Mój tato szczęściarz”), Michał Rusinek („Zaklęcie
na „w” ”), Paweł Baręsewicz („Czy wojna jest dla dziewczyn”), Andrzej Grabowski („Wojna na Pięknym Brzegu”) z perspektywy dziecięcych bohaterów opowiadają
to, co dziecko mogło wtedy widzieć i – niezwykle ważne
- co dziś dziecko może zrozumieć.Ta wzruszająca literatura faktu, wydana częściowo w koedycji z Muzeum Powstania Warszawskiego,
b
bazuje na opowieściach
zzgromadzonych w Dziale
H
Historii Mówionej tegoż.
W
Wojna to trudny temat
d
do rozmów z dziećmi,
aale uciec się od niego nie
d
da i nie powinno, a takie
w
wydawnictwa ułatwiają
je
jej zrozumienie. Warto
ssięgnąć!
„Galop‘44”
Moniki
K
Kow ale czko-Szumow sskiej jest pozycją dla
sstarszej
młodzieży.
G
Głównymi bohaterami
ssą 13-letni Mikołaj i jego
sstarszy brat Wojtek –

warszawiacy XXI wieku, żyjący na co dzień w świecie multimediów i szkolnych obowiązków. 1 sierpnia
chłopcy odwiedzają Muzeum Powstania. Młodszy
z nich dokonuje niezwykłego odkrycia: w budynku
znajduje się przejście do centrum Warszawy 1944
roku! Jak nastoletni bracia przedostają się do ogarniętej powstaniem stolicy? Oczywiście - kanałami. W walczącej Warszawie chłopcy poznają na przemian smak
zwycięstwa i gorycz porażki, dowiadują się, czym jest
męstwo, prawdziwa przyjaźń i wielka miłość. Powieść
w nowoczesnej formie przystosowanej do upodobań
współczesnego odbiorcy
opowiada
o przeszłości, a jednocześnie zawiera
gigantyczną dawkę
faktów i informacji
o ludziach żyjących
w 1944 roku w Warszawie.
Wszystko
opowiedziane jest językiem zwyczajnym,
odartym z patetyczności i uwznioślenia,
dynamicznie. Żaden
gimnazjalista nie będzie rozczarowany!
Dla najstarszych
nowość spod pióra
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pani Barbary Wachowicz: „Bohaterki Powstańczej Warszawy. My musimy być mocne i jasne”. Monograﬁa prezentuje losy 18 kobiet: ich pracę, naukę, walkę, harcerskie
dni, marzenia, miłości i nadzieje. Autorka odkrywa w niej
mało znane karty powstańcze życia wybitnych aktorek
Aliny Janowskiej (więzionej na Pawiaku za pomoc Żydom i ukrywanie broni!) i Danuty Szaﬂarskiej (która będąc łączniczką cudem uratowała roczną córeczkę, a dziś

fenomenalną graﬁczkę, Marię Ekier). Przybliża dzieje
Krystyny Niżyńskiej (najmłodszej sanitariuszki powstania) i Krystyny Krahelskiej (warszawskiej syrenki, autorki
piosenki „Hej chłopcy, bagnet na broń”) oraz innych kobiet, które wsławiły się niezwykłą odwagą i bohaterstwem.
Atutem są unikatowe zdjęcia, cytaty z listów, pamiętników, relacji świadków oraz przepiękny język Mistrzyni
Mowy Polskiej.

Gotowi do startu?
Magdalena Wojtkiewicz

J

esień nie zaczyna się mimozami, ale dzwonkiem Nie można pozwolić na zmarnowanie ewentualnych
szkolnym. Jak nożem uciął kończy się laba. Plecaki możliwości. No i bezwzględnie korepetycje! Co prawjuż zostały załadowane kredkami, plasteliną, teni- da ostatnia szczera rozmowa z dzieckiem o jego masówki – koniecznie na jasnej podeszwie – wesoło rzeniach miała miejsce w sierpniu,
podrygują w worku ze Spidermanem, nowiutki tablet ale przecież marzeniami człowiek
(bo przecież w elemetarzu „Tola ma tablet taty”) czeka nie żyje i pociecha musi to zrozuna biurku. Całe szczęście, że pierwszaki dostają bezpłat- mieć, im szybciej tym lepiej. My to
ne podręczniki – pożyczka wzięta na wyprawkę szkolną już rozumiemy. Rodzinny planer
wystarczy też na niezbędny sprzęt elektroniczny. Bez spokojnych rozmów nie przwiduje.
niego ani rusz. Do tego ścieralny długopis i szczelny
Że co? „Sala samobjców”? „Gakubek z ustnikiem na ciepłe napoje. Najlepiej markowy. lerianki”? Jakieś straszne statystyki
Gotowe.
o depresjach wśród dzieci i młoOj, ciężkie poranki przed rodziną! Coraz później dzieży? Bujdy na resorach tworzone
wschodzi słońce (aż strach co będzie w grudniu), coraz przez histerycznych psychologów.
bardziej mglisto i wilgotno, coraz mniej czasu na śnia- „Moje dziecko na pewno nie”. „Odpowiedzialny”. „Powiedanie, coraz więcej pospieszania, pokrzykiwania. Pod działby mi”. „Widziałabym”. „Ja wszystko o nim wiem”.
szkołą krążą zdesperowani rodzice i usiłują zaparkować
W dzikim pędzie brniemy do weekendu i, zdziwiew miejscu niedozwolonym lub wręcz na chodniku, byle ni błyskawicznym upływem czasu, wpadamy jak śliwka
tylko pociechy nie musiały daleko tachać przeciążonych w kompot w kolejny tydzień. I w kolejny. Mija wrzesień,
tornistów. Co prawda na pasach jakaś spóźniona ma- październik, grudzień, marzec, maj. Wszystkie takie
musia z osobówki niecenzuralnie dyskutuje ze wście- same, na piątym biegu, bez hamulców, pasów i poduszek
kłym i wymownie gestykulującym tatusiem z terenówki bezpieczeństwa. W imię Ojca i Syna. Trwa wyścig po...
(„Co trąbisz! Nie widzisz pan, że dziecko wysiada? Sam no właśnie?
się pan!...”), ale milusińscy tego nie widza i nie słyszą.
Chyba.
Czy wiesz, że...?
Bo szkoła im życia nie ułatwia. Co prawda media
obwieściły sukces w przygotowaniach na przyjęcie
W Japonii poza szkołami punajmłodszych uczniów, ale pospolitość skrzeczy. Jeżeblicznymi drugim istotnym
li pierwszak nie ma kochanej babci (lub dziadka), któsektorem edukacji są juku,
ra odprowadzi na zajęcia i cierpliwie po nich zabierze
czyli popołudniowe szkoły
malucha do domu, jeżeli ma szczęście dwojga pracująprywatne, pełniące funkcje
cych na etatach rodziców, nie pozostaje mu nic innekursów przygotowujących do
go, jak czekać na opiekunów w przepełnionej do granic
egzaminów wstępnych. Uczęszmożliwości świetlicy szkolnej. Farta ma, jeżeli czeka
cza do nich prawie 90% młodych
po zajęciach, pecha, gdy tkwi w niej od wczesnego ranka
Japończyków. Widok wracających
aż do lekcji kończących się po 16 czy 17. Ponad ośmiookoło godziny 20-21 grup młodych
godzinny pobyt w szkole nie brzmi zachęcająco dla szeludzi w mundurkach nie należy do
ścio- czy siedmiolatka.
niezwykłych. W ostatnich latach
Kiedy jest już plan zajęć, pora na dodatkowy zestaw
wiele juku wprowadziło zajęcia wie- czorowe,
obowiązkowy. Teraz lekcje języków, muzyki, tańca, baktóre odbywają się pomiędzy 21 a 1 w nocy w
sen, sport – nie można przepuścić ani chwilki! Szybko,
dniu powszednim! A po powrocie trzeba jeszcze
szybko, żeby zdążyć na kolejne godziny z modelarstwa
odrobić lekcje...
i szachów. Każde popołudnie szczelnie wypełnione.
Źródło: http://www.miedzykulturowa.org.pl
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Miasto 44
Wojciech Sałek
Premiera już za nami. 30 lipca, w przeddzień 70 rocz- widza. Projekt
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Stadionie „Miasto
44”
Narodowym zaproszeni goście zobaczyli „Miasto 44” na
pewno
w reżyserii Jana Komasy. To opowieść o młodych Po- był zrobiony
lakach, którym przyszło dorastać w okrutnych czasach z myślą o wiokupacji. Mimo to są pełni życia, namiętni, niecierpliwi. dzach, którzy
Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się tym ostatnim. dziś inaczej
Dawno żaden polski ﬁlm nie wywołał tak dużej dys- o d b i e r a j ą
kusji i tak skrajnych ocen oraz emocji. To tak jak sam współczesne
temat Powstania Warszawskiego. Do tej pory history- media. I tu
cy i my spieramy się, czy ten zryw i bój Armii Krajowej może
przybył w odpowiednim momencie, czy był przygotowany toczę jeszcze
dobrze, czy można było ocalić lud- jeden
fragność cywilną, czy można było liczyć ment recenzji:
na pomoc aliantów.
„Wielu ludzi
Na ten ﬁlm wszyscy czekali z wiel- oczekujących
kim zainteresowaniem i mówiło się na kanoniczo nim zanim został po raz pierwszy ny, ostateczny
pokazany. W jednej z recenzji czyta- ﬁlm pokazumy: „Krytyk chce dostać dzieło wy- jący całe Pobitne, pokazujące uniwersalizm ludz- wstanie, ten
kich losów ubranych w perfekcyjny obraz rozczaruje. No i jest on obliczony na wyobraźnię
język ﬁlmowej opowieści. Historyk młodych ludzi, których widziałem na Stadionie – w biało
chce debaty dotyczącej istoty historycznych decyzji i od- czerwonych opaskach, ale i z tatuażami na rękach. Można
tworzonej z pietyzmem historycznej prawdy. Powstaniec się jednak zastanawiać, czy nie warto im było zaoferować
chce zobaczyć egzempliﬁkację własnych losów. Dla kon- innego ﬁlmu, bliższego temu jak było, a nie jak to sobie
serwatysty za dużo w tym ﬁlmie języka współczesnej po- wyobraża błyskotliwy trzydziestolatek? No, ale nie można
pkultury. Dla awangardzisty za mało w tym nowatorstwa. mieć wszystkiego” (Piotr Zaremba).
Jest oczywiste, że wszystkich zadowolić nie sposób” (Kata„Miasto 44” z budżetem 24 mln. zł., to jeden z najrzyna Kolenda-Zalewska).
droższych ﬁlmów polskiego kina. Na planie pojawiPrzed wakacjami mieliśmy okazję zobaczyć w ki- ło się 3,5 tys. osób, w tym aż 3 tys. statystów. Sceny
nie „Powstanie Warszawskie”. Tamten obraz to pierwszy z powstania kręcone były w Warszawie, Łodzi oraz
na świecie ﬁlm fabularny zmontowany w całości z mate- we Wrocławiu. Zdjęcia trwały 63 dni – dokładnie tyle,
riałów dokumentalnych. Krótkie fragmenty archiwalnych co Powstanie Warszawskie. A jaki jest ten ﬁlm? O tym
kronik twórcy ﬁlmu ułożyli kolejno w jedną całość, sa- sami przekonamy się, gdy pójdziemy do kina. Od 19
modzielnie narzucając rytm fabularny. Powstał ﬁlm uni- września będzie można zobaczyć go w radomskich kikatowy, ale trudny w odbiorze, zwłaszcza przez młodego nach. Zapraszam.

Mary’s Land. Ziemia Maryi

(specjalny pokaz podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej)
Wojciech Sałek
Od 5 września w polskich kinach wyświetlany jest
— Obecnie najczęściej przepisywanym lekiem są anﬁlm „Mary’s Land. Ziemia Maryi”. To obraz łączący tydepresanty. Jeżeli nie wystarczą nam dane statystyczne,
elementy faktu i ﬁkcji. Ekranizacja opowiada o lu- zajrzyjmy do gazet, aby zrozumieć, że nie jest dobrze. Jak to
dziach, którzy twierdzą, że doświadczyli bezpośred- możliwe, że współczesne przepisy na szczęście, które poniego kontaktu z Maryją. Pierwszy weekend projekcji wszechnie znamy i stosujemy, nie działają? Co jest nie tak?
w kinach zgromadził ponad 4 tysiące widzów. Jak na – pyta reżyser Juan Cotelo i dodaje – Istnieją ludzie, któﬁlm o tematyce religijnej prezentowany tylko w kilku- rzy twierdzą, że znają uniwersalny przepis na szczęście.
dziesięciu kinach to wynik bardzo przyzwoity.
Co więcej, są przekonani, że jest on skuteczny. Dodatkowo
Reżyser Juan Cotelo tak powiedział o swoim ﬁlmie:
jest on za darmo! Nie jest to opinia, ale fakt, który może-
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my poddać testom. To właśnie Jezus Chrystus dał nam ten Reżyserem
przepis, ale wielu uznało Go za szaleńca. Przez dwadzie- i współsceścia wieków nie zdarzyło się jednak, aby osoba podążająca narzystą jest
za Nim, stwierdziła, że to nie działa. Osoby te nie są może Juan Manuel
inteligentniejsze, zdrowsze czy bogatsze, ale na pewno są Cotelo.
o wiele szczęśliwsze albo bardzo dobrze udają. I nie chodzi
Więcej ino to, że wierzą w Boga, tak jak się wierzy w istnienie jakiejś formacji o ﬁldalekiej planety, bez szczególnego zaangażowania, tylko mie na oﬁcjalnej
stronie
o to, że umieścili Boga w centrum swojego serca…
„Mary’s Land – Ziemia Maryi” to przede wszystkim ﬁlmu: www.
ﬁlm maryjny, który wciąga widza w fabułę i nie pozosta- marysland.pl.
Specjalny
wia go obojętnym. Na początku widzimy, że Agent M.J.,
adwokat diabła, obarczony misją odnalezienia Kobiety, pokaz ﬁlmu
która ma wpływ na tak wielu ludzi i zbadania tego fe- „Mary’s Land.
nomenu, to postać ﬁkcyjna, ale już osoby, które prze- Ziemia Maryi”
słuchuje w toku swojego śledztwa to postaci prawdziwe odbędzie się
podczas Ty– top modelka, polityk, prostytutka, ksiądz...
„Film został stworzony, by nieść przesłanie Maryi” – godnia Kultak o nim mówi Andrzej Sobczyk z Domu Wydawnicze- tury Chrześcijańskiej,
go Rafael, który jest dystrybutorem ﬁlmu w Polsce.
Hiszpańska produkcja trwa 116 minut. Zdjęcia wyko- w sobotę 11 października o godzinie 16:30 w kinie Henano w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Kolumbii, Meksyku, lios. Dla zorganizowanych grup paraﬁalnych są promocyjne ceny biletów.
Panamie, USA, Francji, Portugalii, Bośni i Hercegowinie.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu
(5-12 października 2014 r.)
Wojciech Sałek

W

niedzielę 5 października rozpocznie
się kolejny w Radomiu Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej, organizowany przez
Stowarzyszenie „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum i Wydział Duszpasterski Kurii Radomskiej. Stało się już tradycją, że Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w naszej diecezji odbywa się w tygodniu
poprzedzającym Dzień Papieski. W tym roku jego hasłem są słowa: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. Temat
świętości, jako fundamentalny w nauczaniu Kościoła
i tym samym w myśli świętego Jana Pawła II, powraca
jako treść kolejnego Dnia Papieskiego.
5.10.2014 r. - niedziela – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej rozpocznie się o godz. 18:00 w kościele Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Miłej Mszą święta, którą koncelebrować będzie kanclerz Kurii radomskiej ks.
prałat Edward Poniewierski. Po Mszy św. organizatorzy
zapraszają na spotkanie autorskie z Janem Pospieszalskim, dziennikarzem, muzykiem, publicystą, autorem
programów radiowych i telewizyjnych.

6.10.2014 r. – poniedziałek – tak jak w zeszłym roku,
tak i tym razem w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Piłsudskiego odbędzie się Kiermasz Książki Katolickiej przygotowywany przy współpracy z radomskim
wydawnictwem POLWEN (jeśli będzie ładna pogoda,

przed biblioteką zostaną wystawione specjalne stoiska
pod namiotami). Kiermasz będzie czynny od 6 do 10
października w godz. od 9:00 do 18:00. Na uroczyste
otwarcie kiermaszu oraz na spotkanie na temat książki
katolickiej zapraszamy o godz. 12:00, natomiast o godz.
13:00 w sali wystawienniczej biblioteki otwarta zostanie wystawa „Pomnik trwalszy od spiżu…”, prezentująca
książki św. Jana Pawła II i inne wydawnictwa „papieskie”.
O godz. 18:30 w kościele Świętej Rodziny przy ul. Kelles-Krauza rozpocznie się koncert muzyki chrześcijańskiej. Wystąpią: zespół GAUDEAMUS pod kierunkiem
Danieli Czerwińskiej, działający od 20 lat przy kościele
oo. jezuitów oraz schola z paraﬁi św. Jana.
7.10.2014 r. – wtorek – na spotkanie autorskie z Ewą
Czaczkowską – publicystką, historykiem, założycielką
portalu Areopag21.pl, autorką sześciu książek, w tym bestsellerowych biograﬁi „Siostra Faustyna” oraz „Kardynał
Wyszyński” – zapraszamy w środę o 17:00 do Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego.
Wieczorem o 18:30 w kościele księży ﬁlipinów w paraﬁi
Matki Bożej Królowej Świata przy ul. Grzybowskiej odbędzie się wernisaż wystawy ikon „Błogosławionaś, któraś
uwierzyła”, przygotowanych przez artystów związanych
ze środowiskiem „Droga ikony”. Planowany jest także przegląd twórczości radomskiej grupy pisania ikon oraz rozmowa o ikonach, którą poprowadzi Mirosław Dziedzicki.
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8.10.2014 r. – środa – o 17:00 w Resursie Obywatelskiej
nastąpi otwarcie wystawy fotograﬁi Krzysztofa Ninarda
„Śladami błogosławionego Luigiego Marii Montiego”.
Autor jest miłośnikiem turystyki, pracuje w radomskim
Centrum Informacji Turystycznej.
O 18:00 również w Resursie Obywatelskiej odbędzie
się pokaz ﬁlmu „Jak pokonać szatana” w reżyserii Marka Kondrata. Jest to oryginalny dokument z interesującą narracją. Autor odwiedza najbardziej znanych egzorcystów na świecie oraz innych ekspertów od walki
duchowej. Obraz nagrodzony został Grand Prix XXIX
go Festiwalu Filmów
Międzynarodowego Katolickiego
201
14. Po projekcji spoi Multimediów Niepokalanów 2014.
tkanie z reżyserem.
n Michałowie zostaO 18:30 w kościele św. Łukaszaa na
zęstochowa oraz winie otwarta wystawa „Węgierska C
Częstochowa
zeu
um Wsi Radomskiej”.
zerunki maryjne w zbiorach Muzeum
zejjczyk i Marek ZaWprowadzenie: Katarzyna Jendrzejczyk
lewski.

skiego 29 otwarcie wystawy pokonkursowej „Sacrum
i codzienność”.
O 17:00 w ﬁlii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się wernisaż wystawy: „Łukasz Fałdrowicz. Impresje o Ikonach”.
10.10.2014 r. – piątek – o 19:00 zapraszamy do Oratorium księży ﬁlipinów przy ul. Grzybowskiej na spektakl Teatru ITP z Lublina zatytułowany „Wesele Dawida”.
Teatr działa od 2001 roku przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a ich najnowszy
„W
spektakl „Wesele
Dawida” to tragikomiczna
zaa
historia zaślubin
biblijnego króla Dawida
Batszebąą umieszczona we współczesnych
z Batszebą,
czasach.
11.10.2014 r. – sobota – o 16:30 w kinie
11.10.2014
Helios specjalny pokaz ﬁlmu „Ziemia
Maryii” Twórcy ﬁlmu, unikając osądzaMaryi”.
nia i dawania prostych recept moralnych,, zdecydowali się wyruszyć w pop całym świecie, aby spotkać się
dróż po
ludźź
z ludźmi,
którzy twierdzą, że doświadb
czyli bezpośredniego
kontaktu z Marym miał swoją premierę w grudniu
ją. Film
20 r. w Hiszpanii i obejrzało go
2013
60 tys. widzów. Dla zorganizowanych grup paraﬁalnych przewidziane są promocyjne ceny
biletów.
O 19:00 w kościele księży filipin
nów
Matki Bożej Królowej Świataa przy ul. Grzybowskiej nastąpi
otwarcie
otw
w
wystawy fotograficznej
zatytu
u
zatytułowanej
„Ukraina”. Zorganizowanee będzie również spotkanie autorskie z Tomaszem Grzybem, Sebastianem
Klochowiczem i Zdzisławem Słomskim – autorami
zdjęć.

10
0:00
9.10.2014 r. – czwartek – o 10:00
oczzw Resursie Obywatelskiej rozpoczornie się „Przegląd teatrów amatorskich”. W programie:
„Bal” – autorski monodram Karoliny Skrzek – absolwentki VI
LO im. Jana Kochanowskiego,
instruktorki zajęć teatralnych
w „Arce”, na podstawie tekstu
radomskiego poety Adriana
Szarego.
„Bal jakiego i Ionesco by nie
owymyślił” – spektakl w wykokie-naniu Teatru Scene z Katolickieo im.
im
m.
go Liceum Ogólnokształcącego
yseeria –
św. Filipa Neri w Radomiu. Reżyseria
Wojciech Ługowski, opracowanie muzyczne –
Agnieszka Kobierska, scenograﬁa – Wojtek Sałek.
„Klucz niebieski” – spektakl w wykonaniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Pajacyk” oraz grupy teatralnej, działającej w SCM „Arka”, na podstawie tekstów 12.10.2014 r. - niedziela – Dzień Papieski pod hasłem:
Leszka Kołakowskiego. Scenariusz – Adrian Szary, re- „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. O 18:00 w radomżyseria – Karolina Skrzek.
skiej katedrze Msza święta pod przewodnictwem bisku„Brat naszego Boga” – spektakl na podstawie tekstu pa radomskiego Henryka Tomasika, a po niej koncert
Karola Wojtyły w wykonaniu młodzieży z Szydłowca papieski.
pod kierownictwem księdza Andrzeja Kani.
„Miecz obosieczny” na podstawie tekstu Jerzego ZaWspółorganizatorami radomskiego Tygodnia Kulwieyskiego, opowiada historię Tomasa More’a. Spek- tury Chrześcijańskiej są: Resursa Obywatelska, Miejtakl wystawi młodzież z paraﬁi św. Stefana. Reżyseria ska Biblioteka Publiczna, Wydział Sztuki Uniwersytetu
– ks. Marek Ruszkowski.
Technologiczno-Humanistycznego, Kongregacja Orato„Weronika postanawia umrzeć” na podstawie tekstu rium św. Filipa Neri, paraﬁe: św. Łukasza, św. Jana, ŚwięPaolo Coelho – teatr młodzieżowy przy LO im. Miko- tej Rodziny, Matki Bożej Miłosierdzia, Katedra Opieki
łaja Kopernika w Radomiu. Reżyseria – ks. Sebastian Najświętszej Maryi Panny oraz kino Helios.
Kijak.
O 12:00 na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu przy ul. Malczew-

Patronat medialny: Radio PLUS Radom i Gość Niedzielny.

www.ﬁlipini.radom.pl/paradiso

nr 8-9(10-11)/2014 (sierpień-wrzesień 2014) —

YĮ±éĴčÌ 15

Misja na wyspie Reunion
s. Beata Karwowska fmm

5HXQLRQ

M

d
du».
Portugalski żeglarz Diogo
D wylądował na niej 9 lutego
Diaz
11507, w dniu świętej Apolonii,
sstąd wkrótce na portugalskich
mapach pojawiła się pod nazwą
m
SSanta Apolonia. Około roku
11520 trzy wyspy: Reunion, Maurritius i Rodrigues zostały nazwan
ne Maskarenami, od nazwiska
in
innego portugalskiego żeglarza
P
Pedro de Mascarenhasa.
Na początku XVII wieku wysspa stanowiła przystań dla ang
i holenderskich statków
gielskich
p
płynących
do Indii. W 1638 roku
w
wyspę zajęli Francuzi i nadali
je
jej nazwę Bourbon. Pierwsi stali
m
mieszkańcy osiedlili się w 1665.
F
Francuscy kolonizatorzy sprow
wadzali do pracy na plantacjach
trzciny cukrowej najpierw afrytr
k
niewolników, a później
kańskich
5HXQLRQ
cchińskich robotników.
Do 31 grudnia 1945 Reunion
b kolonią Francji, a od 1 styczbył
n
nia 1946 roku funkcjonuje jako
ddepartament zamorski (département d’outre-mer – DOM). Od roku 1997 Reunion jako
integralna część Republiki Francuskiej jest częścią Unii Europejskiej.
W roku 2003 Reunion stał się również regionem zamorskim Francji (fr région d’outre-mer) z własną Radą
Regionalną.
Nie ma tu rdzennej ludności. Wyspę zamieszkuje
ludność mieszana – potomkowie pracujących na plantacjach robotników przybyłych z różnych zakątków
świata. Językiem urzędowym jest francuski, choć można
usłyszeć również język kreolski.
Wyspa Reunion, to taka mała Francja, tyle że położona na innym kontynencie, z pejzażem daleko odbiegającym od europejskiego, będącym «perłą» zamkniętą
w przestrzeniach oceanu.

isja na którą zostałam posłana to wyspa
Reunion. Patrząc na mapę świata można zobaczyć maleńki punkcik na Oceanie Indyjskim, położony około 800 km
na wschód od Madagaskaru i 200 km na południowy
zachód od Mauritiusu, to właśnie île de la Reunion
(fr. île de la Réunion), co w tłumaczeniu na j. polski
znaczy «zebranie». Stanowi ona najdalej wysuniętą
na zachód część archipelagu Maskarenów.
Wyspa zajmuje powierzchnię 2512 km², a zamieszkuje ją ok. 802 000 osób. Reunion stanowi region administracyjny i jednocześnie departament Francji o statusie
departamentu zamorskiego (od 1946 r.).
Stolicą departamentu jest położone na północy wyspy Saint-Denis (142,6 tys. mieszkańców), tutaj też znajduje się wspólnota Franciszkanek Misjonarek Maryi,
do której obecnie należę.
Wyspa jest pochodzenia wulkanicznego. Najwyższym s. Beata Karwowska
punktem jest szczyt wygasłego wulkanu Piton des Neiges Franciszkanka Misjonarka Maryi
W latach 2008-2012 – katechetka w
– 3070,5 m n.p.m. Za to niższy wulkan, o wysokości 2632 Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
m n.p.m., należy do najbardziej aktywnych wulkanów i Katolickim Gimnazjum im. św. Filipa
na świecie (ostatnia erupcja miała miejsce 9 grudnia 2010). Neri w Radomiu.
Wyspa była długo niezamieszkana, przypływali Od sierpnia 2014 – misjonarka na wyspie
do niej jednak czasami arabscy żeglarze. Znali Reu- Reunion (Departamencie Zamorskim
nion pod nazwą Diva Morgabin, czyli «wyspa Zacho- Francji)
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Z notatnika s. Beaty...
s. Beata Karwowska fmm

W

arszawa – 29.08.2014 – godz. 4.00
rano, trudno spać, gdy ma się w perspektywie podróż na drugą półkulę;
godz. 5.30 – lotnisko Chopina w Warszawie i oczekiwanie w kolejce na nadanie bagażu, a potem już tylko ostatnia godzina na samolot
do Paryża;
godz. 9.10 – lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu, mnóstwo ludzi; szukam miejsca, gdzie można odebrać bagaż,
ponieważ muszę zmienić lotnisko.
Mam jednak szczęście... Uﬀ... Przyjechali po mnie
znajomi! Dobrze jest czasem mieć przyjaciół na świecie,
którzy są gotowi do pomocy.
Kilka godzin w Paryżu: wizyta w polskim seminarium
i niespodziewane spotkanie z księdzem pochodzącym

:\VSD5HXQLRQIRWRV%HDWD.DUZRZVNDIPP

z rodzinnych stron, można by rzec «zza płota». Eucharystia, sprawowana w kaplicy seminaryjnej, by wzmocnić duchowe siły przed dalszą podróżą. Obiad, a potem
20 minut paryskim metrem do kościoła Cudownego
Medalika.
Kilka chwil modlitwy i podróż na kolejne lotnisko,
tym razem Orly, na drugim końcu Paryża.
Jestem jednym z ostatnich pasażerów, stąd nadanie
bagażu trwało krótko, ale, dzięki Bogu, zdążyłam!
Wreszcie lot liniami Air France... na moim zegarku
jest godz. 17.55. W St. Denis – stolicy Reunionu, będę
następnego dnia o 6.40 tamtego czasu (dwie godziny
różnicy w stosunku do czasu europejskiego).
Nie pamiętam całego lotu. Chyba spałam ze zmęczenia i z ogromu ostatnich wrażeń. Przypominam sobie
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natomiast piękny wschód słońca rano, w czasie lotu nad 5.09 – szkoła, a konkretnie liceum, w którym będę praoceanem. Niezapomniane widoki...
cować; pierwsze spotkania z nauczycielami i uczniami,
30.08 – Wreszcie jestem. Maleńkie lotnisko Rolanda pierwszy stres przed tym co nowe...
Garrosa w St. Denis. Spotkanie z siostrami franciszkanJest to prywatna szkoła, dobrze wyposażona.
kami misjonarkami milości, które zobaczyłam po raz
Kim są moi uczniowie? Jak żyją? Wszystko przede
pierwszy, podróż do domu. Pierwsze powitania, kawa… mną, na wszystko potrzeba czasu, by poznać i poczuć,
Potem długi sen po podróży.
że to naprawdę «moje miejsce».
Pierwszy tydzień mija pod hasłem «zwiedzanie».
Cudownie jest zobaczyć te malownicze krajobrazy.
Jestem zatem u siebie, na drugiej półkuli, gdzie spoWe wtorek 2.09 wyprawa na wulkan Le Piton de la Fo- tykam nowych ludzi, mówię innym językiem i uczę się
urnaise 2362 m. n.p.m. ;) Właściwie objechałam już całą jak dziecko wszystkiego od początku.
wyspę, co jest możliwe w jeden dzień, niesamowite!
4.09, godz. 2.00 w nocy, nie mogę zasnąć... strasznie
Z prośbą o modlitwę,
wieje. Tutaj jest końcówka zimy, stąd takie uroki, aż nies. Beata Karwowska fmm
naturalne zimno w klimacie tropikalnym.

Z leksykonu malucha...
Wakacje
Kalina, 3 lata: Jadę na wakacje nad morze i mam kostium w groszki. Wolę się kąpać na golaska, ale mama
mówi, że jestem już ważną panienką.
Olaf, 4 lata: Niech te wakacje się skończą!
Krzyś, 4 lata: Wakacje to wakacje. Co tu gadać.
Olek, 4 lata: Ludzie w wakacje są nieposłuszni, a później
Bozia się gniewa i rzuca pioruny.
Wiktor, 6 lat: W wakacje mamy dużo czasu, więc rodzice nie mają co z nami zrobić i jeździmy po babciach.
Na początku jest fajnie, ale później bywa nudno. Tylko,
żeby nie usłyszała babcia Józia.
Ola, 6 lat: To niedorzeczne, żeby w wakacje się nudzić.
Gabi, 5 lat: My mamy długi urlop, bo przedszkole odnawiają. Ale po wakacjach idę do pracy.
Weronika, 4 lata: Wakacje są lepiące.
Zuzia, 5 lat: Kiedyś w wakacje to odpoczywałam, ale teraz to już nie mam czasu... Jest tyle do zrobienia: obiad, zakupy, sprzątanie, pranie. Kobiety tak mają...

Szkoła
Ola, 5,5 roku: Szkoła jest straszna, straszniejsza
od przedszkola... Nie będę chodzić do szkoły, jeszcze
nie zgłupiałam do reszty. Chodzą tam tylko ci, co nie dostają się do starszaków. Współczuję im z całego serca.

Alek, 5 lat: Byłem kiedyś w szkole, ale na krótko, więc
nie wiem, co tam się robi. Pewnie się bawi i je, bo co
można innego robić. Jeszcze można się uczyć, ale to tylko
od czasu do czasu... Nie wiem, po co. Przecież wystarczy
się uczyć w przedszkolu.
Iza, 5 lat: Szkoła jest niepotrzebna i brzydka.
Tam śmierdzi ciapami i dzieci krzyczą. I nie ma mamy.
Do szkoły chodzimy za karę.
Krzyś, 4,5 roku: Do szkoły chodzimy jeszcze przed
przedszkolem, ale tylko niektórzy. Ci głupsi. Bo w przedszkolu to już jest ważna nauka, na przykład przychodzi
policjant i mówi, jak się zachować. A w szkole to tylko
takie podstawowe rzeczy się uczy.
Ania, 5 lat: Jak pójdę do szkoły, to mama mi kupi
taki ładny plecak z pieskiem i uczesze w warkocza i będę
uczennicą. Żeby być dobrą uczennicą, to trzeba mieć ładny plecak i nowy ołówek i takie tam rzeczy i tyle. To proste
zadanie.
Wiktor, 5 lat: Nie pójdę do szkoły, bo tam się siedzi
z dziewczynami, a one robią głupie miny i skarżą. Nigdy!
Olek, 4 lata: Pracowałem w szkole, ale dzieci są niegrzeczne i się nie uczą, więc musiałem zmienić pracę. Teraz jestem kierowcą. Do szkoły nie wrócę.
Ala, 4 lata: Szkoła to taki dom i tam mają zwierzątka, jest kibelek i pani, co uczy i dużo dzieci, jak w rodzinie. Wszyscy tam muszą zamieszkać, bo tak mówi Bozia,
a Ona wszystko wie.
oprac.: Maja Janczykowska-Kuna

