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Przekazujemy Państwu pierwszy Biuletyn w roku 2015. Minął już prawie kwartał, mamy 

Wielki Post, nawracajmy się więc i wierzmy w Ewangelię. Dlaczego ten okres liturgiczny jest tak 

ważny? Dbamy w życiu o wiele spraw: o zdrowie, zdrowy tryb życia, wygodne mieszkanie, 

uprawiamy sport, aby wzmocnić ciało. A dla ducha co czynimy? Właśnie w Wielki Post jest 

szczególny czas na wzmacnianie ducha. Czytania z tego okresu mówią nam m.in. o kuszeniu 

Jezusa, który pościł 40 dni na pustyni. „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, 

które pochodzi z ust Pana…”, mówi szatanowi Jezus. 

Dlaczego właśnie 40 dni? Liczba 40 w Biblii jest „zarezerwowana” dla dzieł oczyszczenia i 

przygotowania. 40 dni trwał deszcz i potop, Mojżesz przebywał na Synaju przez 40 dni i 40 nocy, 40 lat 

Izraelici błąkali się na pustyni... Chrystus pościł 40 dni na pustkowiu. Pamiętać jednak trzeba, że liczba 

40 nie jest rozumiana w Biblii w sensie matematycznym, lecz symbolicznym. Tradycja posypywania 

głów popiołem wszystkich ochrzczonych na znak pokuty i jako rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu 

pojawiła się w VIII w. W XI w. stał się on zwyczajem obowiązującym w Kościele katolickim dzięki 

decyzji papieża Urbana II. Wtedy też Kościół postanowił, że popiół używany do posypywania głów 

wiernych pochodzi ze spalenia palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Tak jest 

do dzisiaj. / ks. Krzysztof Michalczak, www.katolik.pl /.  

Mija już połowa Wielkiego Postu. Jak go przeżyłeś, czy podjąłeś jakieś dobre postanowienie, 

aby wzmocnić ducha?  

Jeśli nie, to jeszcze możesz uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, 

rekolekcjach wielkopostnych, odbyć spowiedź, przeczytać wartościową lekturę chrześcijańską, 

obejrzeć dobry film. Wiele tego mamy za darmo w Internecie. Zapraszam Państwa na naszą 

stronę  internetową na zakładkę „Ciekawe filmy do obejrzenia” Jest tam m.in. cykl filmów pt. „7 

Tajemnic” o męce Pana Jezusa. Wiem, to niełatwe, ale… nie ma co odkładać nawrócenia na 

później.  

Biuletyn nr 75 poleca:  

 Na wstępie: krótka wypowiedź twórcy pięknego krzyża stojącego przy naszym ołtarzu, 

Jackiem Hamowskim. 

 lekturę wielkopostną Azariasza, 

 Całun Turyński. Niewyjaśniona zagadka historii i nauki? Badania płótna starożytnego 

pogrzebowego skłaniają do pewności, że zmarłym, owiniętym w całun był Jezus z Nazaretu. 

Zapraszam do lektury 7 tajemnic męki Pana Jezusa.   

 dwa artykuły o Żołnierzach Wyklętych, tak się składa, że 1 marca obchodzimy od 2011r 

właśnie ich święto. Rzecz jasna, należy się im cześć i naszym obowiązkiem jest o nią zadbać. 

Jeden artykuł jest autorstwa Piotra Jakuba Pyrzanowskiego, przedstawiciela młodego 

pokolenia. Cieszy udział młodych autorów tekstów.  

 artykuł Jacka Jakubca o sprawach bieżących Dworu Czarne, które też mogą okazać się 

naszymi  sprawami w kontekście nowych miejsc pracy.  

 Wywiad z p. Tadeuszem Kutą, aktorem, szefem i właścicielem „Naszego Teatru”, który od 

lutego otwarł scenę i restaurację na naszym osiedlu.  

 

Tematów jest wiele, wybrałem tylko niektóre, z powodu ograniczonych rozmiarów Biuletynu, 

mam nadzieję, że lektura będzie owocna. Zapraszam Państwa do nadsyłania swoich wypowiedzi 

na adres email: tadzio@post.pl . 

Życzę Państwu owocnego Wielkiego Postu. Dobrze przeżyty, zbliży nas do Boga. Cóż innego jest 

ważniejsze? Cóż przyjdzie człowiekowi z tego, żeby zdobył nawet cały świat, a poniósł uszczerbek 

na duszy? Albo ile można dać za swoją duszę?  

 
W imieniu Redakcji M. Ludorowski 

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1902&w=liczba&s=5014
http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1918&w=dzi%C4%99ki&s=5014
mailto:Tadzio@post.pl
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Krótkie przypomnienie o tym, kto wyrzeźbił krzyż stojący przy ołtarzu w naszym Kościele… 

 

Lata temu na przełomie wieków, przeżywałem w 

swoim życiu bardzo ważny moment. Można by rzec 

punkt zwrotny. Piękne lato, rok przedmaturalny, 

mnóstwo pięknych i  niezapomnianych chwil w 

życiu nastolatka. Był to też czas trudnych wyborów 

mających wpływ na dalsze życie. Chwile, które ważą 

o naszym dalszym losie.  

Na szczęście spotkałem w życiu właściwych 

ludzi, którzy pomogli mi wskoczyć na mniej krętą 

drogę. Bez względnie jedną z tych osób był Ksiądz 

Jerzy. Pasje w życiu młodego człowieka przychodzą 

i odchodzą, ale Ksiądz Jerzy spowodował, że coś po 

nich pozostaje. Taką pasją w tamtym momencie było 

rzeźbiarstwo. Trudny, ale wspaniały zawód, który 

stał się wówczas moim sposobem na wszystko.  

Jak każdy chciałem stworzyć coś nietuzinkowego. 

Tak właśnie z Bożą pomocą i kilku wspomnianych 

wcześniej "wspaniałych" powstała rzeźba Jezusa 

ukrzyżowanego, która, dumnie stoi przy naszym 

ołtarzu do dnia dzisiejszego. Dalej moje życie 

potoczyło się w zupełnie innym kierunku, ale dzięki 

opisanym przeżyciom wiem, że każdy, nawet ja, 

mogę tworzyć coś wspaniałego, czyli "Kościół". 

Dziękuję Bogu i wszystkim, za to. 

 
Jacek Hamowski 

 
 

 

 

 
Wielki Post to stosowny czas na podjęcie 

rozmaitych postanowień. Nie wszystkich łatwo 

jest przestrzegać. Bywa że uniesieni 

entuzjazmem chwili składamy duchowe 

deklaracje, o których – prędzej czy później – 

zapominamy lub nie chcemy pamiętać. Jedno 

wszak postanowienie warto podjąć i trwać przy 

nim wiernie: lektura duchowa. 

 

- Weź to i czytaj - tak święty Augustyn radził 

swoim czytelnikom wskazując na Biblię. A 

święty z Hippony jest jednym z najbardziej 

spektakularnych przypadków nawróceń w 

dziejach Kościoła. Napisano o nim, że 

propagował manichejską magię świata i nie 

potrafił zasnąć inaczej jak tylko w objęciach 

kobiety. Określano go karierowiczem, bywalcem 

salonów, żądnym zysku i pochwał 

nadskakującym bawidamkiem. I nagle stał się... 

katolickim zakonnikiem. Wszystko za sprawą 

inspiracji Ducha Świętego do Biblii: Słowo Boże 

okazało Swą moc i odmieniło zafascynowanego 

pułapkami przemijalności świata fircyka w 

ascetycznego mnicha twardo stąpającego drogą 

ku zbawieniu. A przecież to nie jedyny przykład 

nawrócenia dzięki czytaniom duchowym. 
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Dziś ta praktyka jest zapomniana. Kojarzona 

bardziej z dawnymi czasami, monastycyzmem, 

pustynią i ascezą. Wydaje się, że nie ma dlań 

miejsca w pędzącym coraz szybciej świecie. W 

obliczu modernizmu mocno trapiącego serce 

Kościoła czytanie duchowe bywa zupełnie 

pomijane nawet w pobliżu ołtarza. Wszak 'fajniej' 

jest pośpiewać, pograć na gitarze, poklaskać i 

„poszukać charyzmatów” podczas spotkań 

rozmaitych grup modlitewnych, niż wyciszyć się 

przy lekturze Pisma Świętego, czy też innych 

pozycji, które wychowały wielu przyszłych 

świętych i błogosławionych Kościoła 

katolickiego. 

 

Tymczasem powiedziano, że kto nie dba o 

swoje książki duchowe, obojętny jest na swój 

postęp w miłości ku Panu Bogu. A nie jest 

przecież żadnym odkryciem stwierdzenie, że 

właśnie dziś obojętność religijna i ospałość duszy 

to zmory nękające ludzi, dla których wiara nie 

jest rzeczywistością obcą. Urodzili się i 

wychowali w katolickich rodzinach, czasem 

nawet systematycznie praktykują. Jednak – no 

właśnie: czegoś brakuje. Dusza staje się oziębła, 

coraz częściej ucieka od uczynków pobożnych, 

aż w końcu – wpada do zamrażarki a jej oczy 

stają się zaślepione na sacrum wokół nas. Pewnie 

nie raz, nie dwa – sami takich stanów 

doświadczyliśmy. I dopiero mocna Boża 

ingerencja w nasze życie przynosiła otrzeźwienie 

i przebudzenie. Jednak, gdy życie wracało do 

normy, także i wiarę kierowaliśmy w te same 

wytarte koleiny ku duchowym bezdrożom. 

 

Czytanie duchowe jest jednym z czynników, 

dzięki którym będziemy potrafili utrzymać w nas 

wiarę żywą, bo w dobrze dobranej lekturze 

rozpala się ogień Bożej Miłości. Oczywiście: 

mocno zalecana jest codzienna lektura Słowa 

Bożego (nawet choćby czytań mszalnych) 

połączona choćby z kilkuminutowym 

rozmyślaniem. Mistrzowie życia duchowego nie 

ukrywają jednak, że – prócz Biblii – warto czytać 

inne książki o tematyce związanej z wiarą. Jedną 

z nich jest „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza 

z Kempen (zwanego też Tomaszem a Kempis) 

z... 1545 roku. Historyk Tomasz Łysiak 

podkreśla, że z kart tej niewielkiej rozmiarowo 

książeczki siłę moralną czerpali nie tylko osoby 

życia konsekrowanego i księża, lecz także 

najważniejsi pisarze polscy XIX i XX wieku, 

oraz prześladowani przez komunistyczne służby 

bezpieczeństwa żołnierze patrioci, w tym 

rotmistrz Witold Pilecki. 

 

W ramach wielkopostnego wyciszenia 

spróbujmy zmierzyć się choćby z tą niewielką, a 

jakże pojemną treściowo książeczką. Jest ona 

wprawdzie pomyślana jako duchowy przewodnik 

dla ludzi, którzy postanowili poświęcić swoje 

życie Panu Bogu w murach klasztornych. Ale 

czyż i my – ludzie wierzący – nie mamy za 

zadania poświęcenia życia Panu Bogu, choć 

niekoniecznie w zakonnych zgromadzeniach? Po 

przefiltrowaniu przez tę perspektywę tekstów 

Tomasza z Kempen, z całą pewnością 

znajdziemy wśród licznych rad autora takie, które 

jak ulał wejdą w nasze – przecież nie zawsze 

pełne sukcesów i zadowolenia, a często 

obfitujące w utrapienia i krzyż – życie, czyniąc je 

do zniesienia.  

 

I nie zniechęcajmy się mając na uwadze 

łacińskie słowa: Quidquid minimum, dum modo 

sit constans (choćby niewiele, ale 

systematycznie). Nie przesadzajmy z ilością, bo i 

w przypadku czytania duchowego także „co za 

dużo, zwłaszcza od razu, to niezdrowo”. 

Czytajmy krótkie urywki: ważne by czynić to 

stale i o określonej porze dnia. Może przed snem? 

I koniecznie choćby trochę nad przeczytanym 

fragmentem pomedytujmy. Dajmy czas Panu 

Bogu wzywając orędownictwa Najświętszej 

Maryi Panny oraz prosząc o pomoc Ducha 

Świętego. Owoce pokażą się na pewno. Oby 

dojrzały! Za nimi przyjdzie chęć na kolejne 

duchowe przygody na kartach rozmaitych 

książek, których w tej świętej tematyce napisano 

mnóstwo. 

Azarias 
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Do napisania tego artykułu skłoniła mnie p. Jadwiga Koselak, która przyniosła mi płytę CD pt. „7 

Tajemnic”. Opisuje ona mękę Pana Jezusa przez pryzmat Całunu Turyńskiego. W Internecie i na naszej 

stronie zamieściłem także link do filmu „7 Tajemnic”, nie ma tam niestety pierwszego z 12 odcinków, 

mimo to polecam obejrzeć je na Wielki Post.   

Całun Turyński - materiał, w który, jak wierzymy było zawinięte po śmierci ciało Pana Jezusa, dla wielu 

jest tylko jakimś dziwnym kawałkiem płótna, mistyfikacją średniowieczną, i co najwyżej zagadką dla 

fanów nauki. Czy słusznie? Poniżej zamieszczam plon pracy badawczej naukowców, lekarzy, 

historyków, fizyków, anatomopatologów, biblistów…: słowem to, co zostało bezspornie ustalone nt. 

Całunu Turyńskiego.  

 
Głowa ukrzyżowanego Zbawiciela. Posąg Chrystusa Ukrzyżowanego znajdujący się w Uniwersytecie 

Bratertstwa w Cordoba (Hiszpania) to dzieło rzeźbiarza i profesora Uniwersytetu Sewilskiego – Juana 

Manuela Minarro. Ten posąg jest dziełem wielodyscyplinarnego zespołu naukowców badających Całun. 

Jest to jedyny na świecie Krzyż powstały w oparciu o Całun, i pokazuje, do ostatniego szczegółu, 

wszystkie rany na ciele odbite na Całunie Turyńskim. (na podstawie 
http://www.pijarzy.pl//jedyny_taki_krzyz_na_swiecie:_chrystus_z_cordoby_-_zacheta_do_medytacji_d7737_pol.html) 

  

Dziś opiszę 3 z „7 Tajemnic” krzyża… 

 

1. To płótno pochodzi z Jerozolimy. Znaleziono 

w nim pyłki 3 gatunków roślin (np.  róża 

skalna), które rosną wyłącznie w promieniu do 

20 km od miasta i nigdzie więcej na świecie 

(tzw. endemity). Na dodatek rośliny te mają 

okres pylenia w marcu i kwietniu, kiedy miała  

miejsce pascha żydowska, pora ukrzyżowania 

Jezusa z Nazaretu. Pyłki te są takie drobne, że 

można je dobrze zidentyfikować wyłącznie za 

pomocą mikroskopu o powiększeniu 2500x. 

Do tego nie wystarczy nawet mikroskop 

optyczny, dający powiększenie do 1500x. Nikt 

nie mógłby ich rozpoznać i dojrzeć we 

wcześniejszych epokach.  

http://www.pijarzy.pl/jedyny_taki_krzyz_na_swiecie:_chrystus_z_cordoby_-_zacheta_do_
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2. Mamy więc do czynienia z płótnem, w które 

było zawinięte zwłoki człowieka z Jerozolimy, 

ale kiedy miał miejsce zgon? Po dokładnej 

analizie rentgenowskiej miejsc płótna, które 

przylegały do powiek, naukowcy odkryli ślady 

monet rzymskich, które zgodnie ze zwyczajem 

położono na oczach Zmarłego. Na prawej 

powiece znajdował się lepton lituus bity przez 

Poncjusza Piłata. To odkrycie jest mocnym 

argumentem na datowania śmierci człowieka 

na I połowę I wieku n.e. Leptony bowiem bito 

wyłącznie między rokiem 30 i 32. Na lewej 

powiece znajdowała się moneta dwugroszowa 

z tego samego roku, tak zwany lepton Julii, 

wybity na cześć matki cezara Tyberiusza. 

(Paweł Cisowski, prezes Towarzystwa 

Numizmatycznego w Koninie, 

http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/6-iv-

2007-moneta-z-czasow-chrystusa-odbita-na-

calunie,199779,art,t,id,tm.html.)  

3. Badania naukowe całunu pokazały, że na nim 

jest odciśnięta postać mężczyzny o mocnej, 

proporcjonalnej budowie ciała, o wzroście 181 

cm i pięknych semickich rysach. Nosił on 

brodę i długie włosy. Został on poddany 

okrutnemu biczowaniu, koronowania cierniem 

i ukrzyżowania.  Na całym jego ciele naliczono 

blisko 600 ran i innych obrażeń. Jednak obraz 

martwego ciała na całunie nie wykazuje 

żadnych śladów rozkładu. Nie został 

namalowany żadną techniką, przy użyciu 

ludzkiej ręki. Jest to rzeczywisty efekt 

przebywania zwłok w całunie. Ewangelię 

możemy więc traktować jako dzieje męki i 

śmierci człowieka z całunu.  

Tajemnica 1:  Wstrząs histaminowy. Jezus 

wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron 

…, modlił się i smucił, odczuwał trwogę. 

Odszedł nieco dalej, upadł na ziemię, i modlił 

się do Boga: „Ojcze, jeśli to możliwe,  zabierz 

ten kielich ode mnie…. Lecz nie to co ja chcę, 

ale to co Ty, niech się stanie.” A Jego pot był 

jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. 

Użyte słowa dosłownie znaczyły „grudki krwi 

spadające na ziemię” - czyli pot tak gęsty jak 

skrzepnięta krew. Św. Łukasz - autor tych 

słów, był lekarzem i jako jedyny Ewangelista 

opisał ten epizod. Niektórzy lekarze sądzą, że 

zmiany psychosomatyczne, fizjologiczne, 

mogą powodować zjawisko krwawego potu - 

mogą mieć miejsce u młodych ludzi np. po 

wypadkach. Dostają oni stresu histaminowego, 

gdy bardzo walczą o życie. Ma wtedy zjawisko 

przeciskania się czerwonych krwinek do potu. 

Konanie duchowe Jezusa trwało ok. 2 godzin. 

W czasie stresu krew odpływała do jamy 

brzusznej powodując omdlenia. W czasie 

relaksu krew przeciskała się z naczyń 

włosowatych do gruczołów potowych. Ogrójec  

to miejsce tłoczenia oliwy i Pan Jezus był tu 

tłoczony jak oliwki przerażeniem i ciężarem 

naszych grzechów. Stamtąd nie miał ucieczki, 

nie mógł zniknąć, nic więcej utracić, ani 

natychmiast umrzeć. Doznał granic 

wytrzymałości fizycznej i psychicznej. 

Zobaczył wszystko zło świata, także moje 

grzechy. Czy strach – bezsensu mojego życia 

nie skłania mnie czasem do wołania Boga i 

tego Człowieka, który jest moim jedynym 

podparciem. Takie krańcowe doświadczenia w 

obliczu śmierci, dla jednych mogą skończyć się 

samobójstwem, dla innych mogą być 

początkiem nawrócenia…  

Tajemnica 2: Flagrum romanum. Noc z 6 na 

7 kwietnia 33 roku. Jezus jest prowadzony do 

domu arcykapłana Annasza. Idą przez całą 

Jerozolimę, gdyż dom arcykapłana leży w 

lepszej dzielnicy. Sanhedryn obradował w 

nocy. Wczesnym rankiem wydano wyrok 

„zbluźnił”. Prowadzą Go tym razem do 

twierdzy Antonia, siedziby Poncjusza Piłata. 

Piłat kazał więc zwołać arcykapłanów, 

członków wysokiej rady oraz lud. „Nie 

znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. 

Każę Go wychłostać i uwolnię”.  

Prawdziwe szczegóły męki człowieka z całunu 

mogła odcyfrować nauka dopiero pod koniec 

XX wieku. Rzymskie biczowanie, tzw.” 

Flagrum romanum” było karą tak okrutną, że 

prawo rzymskie zabraniało go stosować wobec 

własnych obywateli. Pan został skazany na 

najgorsze biczowanie, tzw. stacjonarne na 

dziedzińcu więziennym twierdzy Antonia, po 

czym miał być uwolniony. Bicze w owym 

czasie były to kije z rzemieniami 

zakończonymi metalowymi kulkami z kolcami. 

Jeśli kat miał wprawną rękę, to potrafił nawet 

zedrzeć całą skórę z pleców. Uderzenie takim 

narzędziem w plecy powodowało trudny do 

wyobrażenia sobie ból. Wystarczy 

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/866032,ciekawe-pojedynki-w-domu-ludowym,id,t.html
http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/6-iv-2007-moneta-z-czasow-chrystusa-odbita-na-calunie,199779,art,t,id,tm.html
http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/6-iv-2007-moneta-z-czasow-chrystusa-odbita-na-calunie,199779,art,t,id,tm.html
http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/6-iv-2007-moneta-z-czasow-chrystusa-odbita-na-calunie,199779,art,t,id,tm.html
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przypomnieć sobie, gdy skaleczymy się nożem 

kuchennym czy wbijemy sobie drzazgę. 

Najczęściej stosowano 40 razów + 4 gdyby kat 

pomylił się podczas biczowania. Jezusa, 

którego ręce były przywiązane do niskiego 

słupa, biczowało dwóch żołnierzy. Badanie 

kątów śladów uderzeń wykazało, ze jeden z 

nich był wyższy niż drugi. Całun pokazuje, że 

łączna liczba ran zadanych podczas biczowania 

była ok. 120. Całe ciało było bite od karku aż 

do stóp z wyraźnym omijaniem okolic serca. 

Gdyby razy nie omijały serca, skazaniec 

szybko umarłby na zapalenie osierdzia, a to nie 

było celem biczowania. Ból był z całą 

pewnością intensywny, trwający do końca Jego 

życia, także podczas każdego ruchu i oddechu. 

Czasem bicze potrafiły oderwać kawałek ciała. 

Ból rozdziera tkankę aż do kości.  

Ten ból jest moim oskarżeniem, ale też i 

odkupieniem. Chrystus nie stawia oporu 

bijącym. Zróbmy postanowienie, że nie 

będziemy więcej nikomu zdawali krzywd, 

przemocy, gwałtu i ran. Kim jestem, do czego 

jestem zdolny? Czy moje ofiary mi wybaczą. 

Obym nie musiał bić się z wyrzutami sumienia, 

że jestem zabójcą, bez przebaczenia, gdyż moje 

ofiary nie żyją… 

Piłat chciał uwolnić Jezusa, ale gdy Go im 

wyprowadził, usłyszał głośny krzyk „Ukrzyżuj 

go”. Gdy więc usłyszał te słowa, wydał Go im, 

aby Go ukrzyżowano.  

Tajemnica 3: Korona cierniowa. „Wtedy 

żołnierze zabrali Jezusa ze sobą do pretorium, 

rozebrali Go z Jego szat i narzucili na niego 

szkarłatny płaszcz. Uplótłszy wieniec z ciernia, 

włożyli Mu go na głowę, a do prawej ręki dali 

Mu trzcinę, potem przyklękali przed Nim i 

szydzili z Niego mówiąc Witaj królu żydowski, 

przy czym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go 

po głowie, a gdy Go wyszydzili, zdjęli z niego 

płaszcz i włożyli na Niego własne Jego 

szaty.…”  

Korona, jaką możemy widzieć ze śladów ran 

odciśniętych na płótnie pogrzebowym Jezusa, 

nie odpowiada wizerunkom malowanym na 

obrazach, gdzie zwykle przedstawiany jest 

jakby wieniec.  Miała ona bowiem formę 

kasku. Przypominała mitry władców Wschodu. 

Koronowanie skazańców cierniem nie  było w 

zwyczaju ani u Żydów, ani u Rzymian. W 

żadnym innym znanym opisie ukrzyżowań nie 

ma czegoś podobnego…  

Z gałązek jakiego krzewu zrobiono ten kask? 

Wyniki najnowszych badań wykazują, że Karol 

Linneus, który uznał, że był to Zizyphus spina 

Christi, pomylił się. Ten krzew nie przetrwał 

by jerozolimskiej zimy, analiza powierzchni z 

ok. 240cm
2
 płótna pozwala zidentyfikować, że 

był to  prawdopodobnie Sarcopotterium 

spinosum. Rośnie on dość pospolicie w basenie 

Morza Śródziemnego. Ciernie są dość gęste, 

proste, krótkie i bardzo ostre. Łatwo dają się 

upleść w wieniec. To była zabawa w króla w 

celu wyśmiania. Rany (ok. 50) zadane przez 

kolce na głowie, były bardzo bolesne. Pod 

skórą głowy znajduje się wiele miejsc 

wrażliwych na ból. Kolce nawet 2 cm długości, 

przebijały skórę i opierały się na czaszce. Ból 

od kolców był z całą pewnością ogromny. 

Jezus był królem, ale ludzkiego bólu. 

Ukoronowanie cierniem wygląda jak przemoc 

znudzonego sadysty, który szuka nowych 

doznań.  

Trójwymiarowa wizja czaszki Pana Jezusa 

wykonana w 1977 przez fizyków z NASA 

metodą komputerową, pokazała oderwanie 

chrząstki od kości nosa, liczne opuchlizny 

twarzy i oderwanie włosów twarzy…  

Ciąg dalszy tego bolesnego opisu w następnym 

biuletynie.    
Opracował M. Ludorowski 
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1 marca 1951 roku komuniści po raz kolejny wykorzystali 

sprawdzoną przez siebie metodę zabijania. O godzinie ósmej 

wieczorem "katyńskim" strzałem w tył głowy zabity został 

podpułkownik Armii Krajowej Łukasz Ciepliński. Wraz z nim w 

kolejnych minutach rozstrzelani zostali jego współpracownicy. W 

ten sposób Urząd Bezpieczeństwa zlikwidował dowództwo 

ogólnokrajowego zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. Łukasz 

Ciepliński, prezes WiNu, 30-kilkulatek o zawsze uśmiechniętej 

pogodnej twarzy, po brutalnym "śledztwie" został półgłuchym 

kaleką. Przed sądem zeznawał "W czasie śledztwa leżałem 

skatowany w kałuży własnej krwi. Mój stan psychiczny był w tych 

warunkach taki, że nie mogłem sobie zdawać sprawy z tego, co 

pisał oficer śledczy". Sędzia skazał go na pięciokrotną karę 

śmierci. Towarzysz Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Jednak nie 

zabicie ciała było najważniejszym celem sowieckiego okupanta. 

Zabita miała zostać pamięć. Winą była służba Polsce. 

 

1 marca 2015 roku będziemy obchodzić po raz piąty święto, 

które ma przywrócić naszej narodowej tradycji tych, którzy 

walczyli o naszą godność i wolność. Wspominać będziemy 

żołnierzy podziemia antykomunistycznego. 1945 roku w Polsce 

nie skończyła się wojna. Nie było powodów do świętowania. W 

licznych konspiracyjnych organizacjach niepodległościowych 

działało ok. 200 tysięcy osób. Walczyli oni zarówno z kłamstwem 

i propagandą, jak i z bronią w ręku. Ostatni partyzant Józef 

Franczak "Lalek" poległ w walce w 1963 roku na Lubelszczyźnie. 

Obecnie podziemna armia zaczyna istnieć co raz silniej w 

świadomości Polaków, szczególnie w świadomości młodego 

pokolenia. Funkcjonariusze UB i przodownicy utrwalania władzy 

ludowej nie są już dla nikogo wzorem.  

 

Autorytet Bolesława Bieruta, wymagający stałego 

stacjonowania na terenie okupowanej Polski 64 dywizji NKWD, 

nie porywa. Dla nas bohaterami są Łupaszka, Zapora, Nil, Pilecki, 

Inka, Cieśla. Ponownie okrywamy ich historie. Zmartwychwstają 

oni w pieśni, ale dzięki wysiłkom takich osób jak dr Krzysztof 

Szwagrzyk odnajdujemy też ich szczątki. Oprawcy wrzucali swoje 

ofiary do dołów ze związanymi rękami, bez najmniejszego 

szacunku. Miejsca te ukryte były przed naszą pamięcią grubą 

warstwą ziemi i zmową milczenia. Dzisiaj dzięki wieloletnim 

poszukiwaniom historyków i archeologów, oraz pracy genetyków 

udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki 42 z tych którzy byli 

niezłomni. Możemy im oddać ostatni hołd należny wiernym 

żołnierzom. Pogrzeb z honorami. Czy uda odnaleźć się 

wszystkich?        
      Piotr Jakub Pyrzanowski 
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Ciekawie wiąże się tegoroczne święto Żołnierzy 

Wyklętych z ostatnio przyznaną nagrodą filmową 

„Oscara” dla „Idy” Pawła Pawlikowskiego. W 

skrócie przytoczę jego fabułę. Film ten opisuje 

los młodej polskiej dziewczyny, Anny, która 

przed złożeniem zakonnych ślubów wieczystych 

wybiera się odwiedzić swoją jedyną ocalałą po 

wojnie i holokauście krewną – Wandę. Wanda 

nie była dotąd zainteresowana kontaktami ze 

swoją siostrzenicą choćby dlatego, że jest ideową 

komunistką, i jak się potem okaże prokuratorem 

stalinowskim. Wita w swym mieszkaniu Annę 

ozięble, ale po jakimś czasie między kobietami 

zawiązuje się nić sympatii. Wanda wyjaśnia, że 

prawdziwe jej imię, to Ida i podejmuje się 

pokazać jej historię. Okazuje się, że Ida jest 

Żydówką, uratowaną, jak wiele żydowskich 

dzieci w Polsce w czasie wojny przez polskich 

księży i zakony.  

Następnego dnia Wanda swym samochodem 

zabiera Idę, aby rozwikłać zagadkę dramatycznej 

historii swojej rodziny, Lebensteinów, zobaczyć 

swój dom w miejscowości Piaski, obecnie 

zamieszkały przez polską rodzinę, która na 

dodatek nie wie (raczej nie chce wiedzieć), do 

kogo wcześniej należał.  Podczas wizyty w 

wiejskim domu Wanda zmusza gospodarza 

Feliksa do potwierdzenia, że ten dom w czasie 

wojny należał do żydowskiej rodziny Wandy. 

Feliks wie też, kto zabił tych Żydów, ale nie chce 

mówić. Wanda podejrzewa ojca Feliksa - 

Szymona, który sam w czasie wojny najpierw 

ukrywał w lesie Żydów, a potem prawdopodobnie 

ich zabił. Jeśli ktoś dobrze wsłuchał się w dialogi 

podczas tych scen, to usłyszał odpowiedź Feliksa 

(syna): MÓJ OJCIEC NIGDY NIE POSZEDŁ 

DO NIEMCA!  

(chodziło o to, że jedni Polacy ukrywali Żydów i 

im pomagali, a drudzy donosili na nich, no 

właśnie do NIEMCÓW!!!). Polski widz 

zrozumiał by tę oczywistość, ale już widz 

amerykański czy nawet francuski raczej nie. W 

filmie pada tylko raz słowo „Niemcy”, mam 

nadzieję, że użyto go także w tłumaczeniu na 

chociażby angielski. 

Wanda poszukuje Szymona, który podobno 

umiera w miejscowym szpitalu, aby wyjaśnić 

sprawę do końca. Nocą do Wandy, mieszkającej 

w pobliskim hotelu przychodzi Feliks i za cenę 

zrzeczenia się przez nią roszczeń do jego 

gospodarstwa (które jak pamiętamy, ma po 

Żydach), obiecuje pokazać, gdzie zakopano 

zwłoki byłych właścicieli. Nazajutrz Feliks 

dokonuje w lesie ekshumacji zwłok i – będąc 

przejęty wyrzutami sumienia przyznaje się do ich 

zabójstwa. Wyjaśnia Idzie, dlaczego ona wtedy 

nie zginęła – była maleńka i nie miała cech 

żydowskich, dało więc radę ją przechować u 

miejscowego proboszcza. Jej braciszek został 

zabity, ze względu na wyraźnie żydowskie cechy, 

które skazałyby go i tak na niechybną śmierć…  

I tu pojawia się pytanie. Przed kim ukrywali się w 

lesie Żydzi? Dlaczego gospodarz „musiał” zabić 

drugie dziecko żydowskie, bo i tak zostałoby 

zabite? Kto inny miałby go zabić?  

Dla nas Polaków sprawa jest oczywista. Żydów w 

Polsce mordowali Niemcy. Zdarzały się 

sporadycznie takie czyny ze strony Polaków, 

ale były one surowo karane prze Polskie Państwo 

Podziemne. Film Pawlikowskiego usiłuje 

wmawiać nam fałszywy scenariusz narzucony 

przez amerykańskiego socjologa Tomasza 

Grossa, że to polscy sąsiedzi Żydów byli ich 

zajadłymi wrogami i mordowali ich oraz 

przejmowali ich majątki.  

To jest zdecydowane nadużycie i manipulacja 

historyczna. Opisuje się straszną rzeczywistość w 

Polsce, nawet trudno domyślić się, że chodziło tu 

o jakąś wojnę. Ale holokaust jakiś był i kto 

mordował Żydów: oczywiście polscy sąsiedzi.  

Po tej scenie, Wanda zabiera małą urnę ziemi z 

mogiły, siedzą z Idą na bagażniku jej samochodu, 

posilają się. Zapytana przez Idę Wanda, kim jest, 

odpowiada: Teraz to już nikim, ale kiedyś byłam 

prokuratorem; duże publiczne procesy. Wysłałam 

nawet kilka osób na śmierć. Na pytanie dlaczego, 

mówi bez wahania: byli wrogami ludu, był rok 51 

i 52. Krwawa WANDA TO JA. Przeminęło z 

wiatrem… 

Aż się prosi pociągnąć temat: kogo Wanda 

skazywała na śmierć, jacy to byli wrogowie ludu? 

Przecież wiemy, że w większości byli to polscy 

żołnierze wyklęci i co? Ani słowa. Czy tych 

żołnierzy i ich rodziny spotkała mniejsza 

niesprawiedliwość niż wspomnianych żydowskich 

gospodarzy, zamordowanych rzekomo przez 
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szalejący polski motłoch? Ale o tym reżyser nie 

ma ochoty wspomnieć.  

Jak niewiele prawdy było o mordowaniu Żydów 

przez Polaków, tak samo jej było w określeniu 

Żołnierzy wyklętych jako wrogów ludu! Zatem 

obraz jest totalnie niesprawiedliwy i 

zmanipulowany. Dlaczego reżyser tak łatwo 

wybacza Wandzie, że skazała na śmierć kilka 

osób? Wolność artystyczna?   

 
Gen Fieldorf skazany na śmierć przez Wolińską,  

Rotmistrz Witold Pilecki, dobrowolny więzień 

Auschwitz 

 

Wanda jest mocną aluzją do Heleny Wolińskiej. 

21 listopada 1950 r., Wolińska, na wniosek por. 

Zygmunta Krasińskiego z Departamentu III MBP 

(zajmującego się walką z podziemiem), 

usankcjonowała bezprawne aresztowanie szefa 

"Kedywu" Armii Krajowej gen. Augusta Emila 

Fieldorfa "Nila". W konsekwencji doprowadziło 

to do śledztwa, skazania i zamordowania jednego 

z największych bohaterów Polskiego Państwa 

Podziemnego (dowody winy spreparowano). 

Generał Fieldorf został powieszony 24 lutego 

1953 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.  

Zbrodnie Heleny Wolińskiej potwierdzono już w 

1956 roku w PRL. Została wydalona z 

prokuratury  

i zdegradowana "z uwagi na charakter i rozmiar 

zarzutów". Pod koniec lat 60-ch wyemigrowała 

wraz z mężem, Włodzimierzem Brusem na 

zachód, w końcu osiedli w Wielkiej Brytanii, jej 

mąż wykładał ekonomię na Oxford University. 

Córka generała Fieldorfa, Maria Fieldorf-Czarska 

wystąpiła w 1999r z wnioskiem o ekstradycję 

Wolińskiej. Początkowo sprawa wydawała się 

łatwa, jednak w jej obronie stanęły wpływowe 

media brytyjskie pisząc np. „Czy Żyd może liczyć 

na sprawiedliwość w kraju Auschwitz, Majdanka 

i Treblinki, gdzie antysemityzm rodem ze 

średniowiecza wciąż pozostaje przygnębiająco 

mocno okopany”. (The Sunday Times).  

Dodajmy, że reżyser Idy znał osobiście Wolińską 

pod koniec jej życia i był nią oczarowany. Może 

to spowodowało ten ciepły, dodajmy totalnie 

nieprawdziwy obraz – stalinowskiej prokurator w 

filmie. Wanda - Żydówka, która skazała na 

śmierć wielu „wrogów ludu” nawet słowem nie 

musi się w filmie z tego tłumaczyć. Pokazano 

ją w filmie jako postać, której należy współczuć, 

jako ofiarę holokaustu Żydów w Polsce. 

Wskazuje się, że  nawet jeśli popełniała zło, to 

przecież była ofiarą holokaustu. Wanda nie mści 

się na polskim motłochu, który zabrał jej dom na 

wsi, a w ogóle poruszona historią zagłady jej 

rodziny, po rozstaniu z Idą popełnia 

samobójstwo. Biedna ofiara holokaustu… 

Szkoda, że Wolińska nie odpowiedziała przed 

polskim sądem za morderstwa na żołnierzach 

niezłomnych. Chroniło ją silne lobby żydowskie, 

które dyktuje mediom, co może być 

antysemickie, a ściganie w jej takim kraju jak 

Polska, gdzie ludzie dyszą zwierzęcą nienawiścią 

do Żydów byłoby antysemityzmem. Film Ida 

znakomicie wpisuje się w tę optykę.  

Znów powstała historia o prześladowaniu Żydów 

w Polsce nie przez jakichś tam Niemców, jak 

było to wiadome po II wojnie światowej. Teraz 

modne jest pokazywanie, że to Polacy mordowali 

Żydów! O Niemcach raz padło słowo i to w 

niezbyt jasnym kontekście. Teraz właśnie 

rozchodzi się po świecie, kłamstwo, że Polacy są 

winni holokaustu Żydów. Dociera ono do 

zwykłych ludzi, powtarzają to media a Polska 

cieszy się, że mamy wreszcie „Oskara”.  

 

Zachwyt polskich elit łącznie z głową państwa. 

Gratuluję taaaakiej głowy i takich elyt. 

Wystarczy, że światowe autorytety poklepią, 

pochwalą i już euforia. Tylko jaki jest tego koszt? 

Okazuje się, że od lat 90-tych żydowskie 

organizacje, szczególnie z USA chcą wymusić na 

Polsce zapłatę odszkodowań za utracone mienie 

w naszym kraju w czasie wojny i potem. Film 

„Ida” będzie wspaniałym uzasadnieniem dla tych 

roszczeń. A przecież to Niemcy wywołali wojnę i 

mordowali Żydów, a po wojnie Żydzi stanowili 

trzon Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i 

wspomniana Wolińska nie była tu żadnym 

wyjątkiem. Mamy przepraszać wszystkich za 

wszystko? Dlaczego produkcja  filmów o 

żołnierzach wyklętych napotyka w Polsce pod 

rządami PO-PSL na trudności (wspomnę choćby 

niedokończone dzieło „Rój”)?  

M. Ludorowski 
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(Foto: M. Ludorowski) 
 Mówimy o naszym osiedlu. Oczywiście, że może 

być. Ba, w wielu jego zakątkach, zwłaszcza na 

zadbanych - a jest takich coraz więcej - 

prywatnych posesjach, już jest  ładnie, a tu i 

ówdzie bardzo ładnie. Rzecz jednak w tym, że 

poruszając się codziennie po Czarnem, widzimy 

w pierwszej kolejności tereny, które nie są 

własnością prywatną. W istocie stanowią one 

fragmenty przestrzeni publicznej. W ewidencji 

geodezyjnej mają te parcele różnych właścicieli. 

Są to m.in. Miasto Jelenia Góra, Agencja 

Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, czy 

Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej 

władająca Pijawnikiem i jego  obrzeżem. 

Nieruchomość zabudowana Dworem Czarne 

(określenie z księgi wieczystej) należała do 

Fundacji Kultury Ekologicznej, po czym stała się 

przedmiotem kolejnych przewłaszczeń, którymi  

dziś zajmuje się prokurator.  Jaka estetyka 

panuje dziś na tych wszystkich kawałkach  

przestrzeni publicznej - każdy widzi. Nie jest z 

tym dobrze. A co gorsza, do tego niedobrego  

 

 

stanu rzeczy jakbyśmy się już 

przyzwyczaili. Jeśli tak, to jest fatalnie, 

bo przecież elementarny ład, to ważny 

komponent środowiska w którym 

żyjemy. To naprawdę ważny wyróżnik 

jakości naszego życia! Nawet jeśli sobie 

tego w pełni nie uświadamiamy, to tak 

jest. To o czym tu  mowa, to taka sfera 

naszego funkcjonowania na co dzień, w 

której pewien stan permanentnego 

niezadowolenia każdego z nas, jest 

bardzo pożądany! Po prostu: chciejmy 

aby wokół nas było więcej zwykłego porządku, 

funkcjonalnego ładu, wizualnej urody. Ba! na ile 

to możliwe, także więcej tego bardziej 

wyszukanego, finezyjnego piękna, jakie potrafi 

tworzyć profesjonalna sztuka ogrodowa.   

Tyle tytułem wstępu. 

Problemy które poruszam nie są tu niczym 

nowym. Tu na Czarnem. Były „na wokandzie”, 

gdy w Dworze Czarne odbywały się otwarte 

spotkania obywatelskiego Eko-Forum. I nie było 

to działanie jałowe. Były prezentacje konkretnych 

projektów (park dworski, dydaktyczne ogrody 

bioróżnorodności, staw kąpielowy), dyskusje z 

ekspertami i debaty publiczne a Fundacja Kultury 

Ekologicznej skutecznie (na ogół) przecierała 

ścieżki do  niezbędnych funduszy. Zmieniało się 

też otoczenie Dworu. Teren fosy był stale  

koszony i zadbany, na początku 2011 r. otwarta 

została zamkowa restauracja „Corte Nero” z 

częścią ogrodową a co szczególnie ważne, 

ruszyły też prace polowe na odłogujących 

areałach rolnych.  
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Był to, a w każdym razie miał być, początek 

długofalowego programu, mającego radykalnie 

zmienić charakter, funkcje i obraz terenów 

otaczających Dwór. To było 4 lata temu. 

Dzisiejszy obraz tego miejsca nie wymaga 

komentarza. Mógłby być  wymownym 

załącznikiem do 50-stronicowego aktu oskarżenia 

w toczącym się od lipca ubiegłego roku procesie 

karnym przeciwko Jarosławowi B. i Grażynie Sz. 

Przypomnijmy: odpowiadającym z art. 296 k.k., 

za szkody wyrządzone Fundacji Kultury 

Ekologicznej, organizacji pozarządowej którą 

paradoksalnie nadal reprezentują. Ale nie to jest 

tematem tego artykułu.  

To, że trwa wymuszona blokada wszelkich prac w 

Dworze i na przynależnej do niego około 

półhektarowej parceli, blokada która zresztą - 

liczmy na sprawiedliwe wyroki Temidy - nie może 

trwać wiecznie, nie musi oznaczać zastoju w 

porządkowaniu i nadawaniu lepszego niż dziś 

wyglądu terenom przyległym. Gruntowny ”lifting” 

tej – było nie było – centralnej części osiedla 

Czarne jest nie tylko możliwy. Jest on po prostu 

konieczny, jeśli społeczność Czarnego, osiedla 

które coraz powszechniej uważane jest za  

atrakcyjne, nie ma się czuć skazana na ciągłe 

obcowanie z tak deprymującym substandardem.   

To nie jest tylko moje zdanie. W minioną 

niedzielę, z inicjatywy naszego proboszcza ks. 

Jerzego, w salce parafialnej odbyło się ciekawe 

spotkanie. Jego tematem była poświęcona 

zabytkowemu Dworowi książka autorstwa niżej 

podpisanego (tytuł: „DWÓR CZARNE czyli 

monografia według Jacka”, wydawca: AD REM). 

Temat interesujący. Ale trudno dziś rozmawiać o 

historii i walorach tej wielowiekowej, unikatowej 

budowli, bez refleksji nad jej obecnym i dalszym 

losem. Oraz nad tym, co mimo tak bezsensownie 

zahamowanych działań wokół Dworu, także dziś 

jest do zrobienia. Wokół Dworu, ale i na innych 

pobliskich terenach.  

A co konkretnie można zrobić? Jakimi siłami? Za 

czyje pieniądze? Także o tym rozmawialiśmy. Nie 

ma tu miejsca na rozwinięcie tych wątków, 

zresztą jest to temat dopiero poddawany 

obróbce. Mówiąc dokładniej, ponownej obróbce, 

bo sprawa ma już pewną historię. Kilka lat temu, 

gdy Fundacja Kultury Ekologicznej obdarowana 

przez Miasto Dworem Czarne zaczęła tworzyć 

ambitne plany dokończenia remontu Dworu i 

jego  pełnej rewitalizacji do roku (tak jest!) 2015, 

jednym z zamierzeń było utworzenie 

profesjonalnego wykonawstwa, mogącego 

przynajmniej część czekających nas zadań 

wykonać własnymi siłami. Ta koncepcja zaczęła 

wtedy przyjmować zarys usługowej spółdzielni 

socjalnej, opartej na formule przedsiębiorczości 

społecznej, wspieranej przez państwo. Sens tej 

formuły, opartej o ustawę z roku  2003 o 

spółdzielniach socjalnych (z nowelizacją z r. 

2009), potwierdzają przykłady takich zakładów,  

pomyślnie działających w całym kraju. To, co jest 

ich misją i wyróżnikiem to - po pierwsze - 

tworzenie miejsc pracy a często też życiowego 

oparcia dla osób bezrobotnych, oraz - po drugie 

– tworzenie nowych ofert na rynku usług, 

zwłaszcza w segmentach dotąd pasywnych a 

niekiedy w specjalnościach deficytowych. W 

przypadku FKE jako punkt wyjścia przyjęty był 

profil usług  ogrodniczych i porządkowych, z 

opcją na poszerzanie oferty o różne prace, przy 

których wystarczą podstawowe narzędzia i 

umiejętności typu „złota rączka”: o proste 

naprawy,  wymianę zamka, wstawienie szyby, 



Nr 1/15/75  Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  Strona 13 z 16 

 

skoszenie trawy, skopanie ogródka, etc... 

Właściciele domków jednorodzinnych są w tych 

sprawach na ogół samowystarczalni. Dbanie o 

własne otoczenie to ich pasja i sposób na stałą 

aktywność ruchową i to jest pozytywną normą. 

Ale wśród „posesjonatów” są przecież i tacy, 

których wiek, stan zdrowia, brak narzędzi lub po 

prostu umiejętności, skazuje na korzystanie z 

tzw. fachowców. Zakładaliśmy że również tacy 

mieszkańcy osiedla byliby adresatami ofert 

spółdzielni.  Projekt miał charakter rozwojowy. 

Członkom spółdzielni miało przysługiwać 

pierwszeństwo w korzystaniu z  kursów 

rzemieślniczych i szkoleń organizowanych przez 

rozpoczynającą wówczas   działalność 

„Wszechnicę Dwór Czarne”. Tak chcieliśmy 

zapewnić stały wzrost profesjonalizmu, jako 

warunku stopniowego specjalizowania się 

zakładu w branży tzw. zawodów około-

zabytkowych. Przygotowania do utworzenia i 

rozruchu spółdzielni sprawnie i w dobrym tempie 

prowadził szef administracyjny FKE pan Łukasz. 

Konsultował się z aktywną w tej dziedzinie 

Fundacją Rozwoju Ekonomiki Społecznej (FRES) 

z Wałbrzycha, przygotowywał stosowne 

dokumenty, bez trudu też  znalazł pierwszych 

kandydatów do spółdzielni. Niestety, można 

powiedzieć „błysnęło i zgasło”.  

W połowie marca 2012 r., pomimo mojego 

protestu, duet menedżerski (dziś na ławie 

oskarżonych j.w.) usunął pana Łukasza a krótko 

potem ostry już konflikt wewnątrz Fundacji 

skłonił mnie do rezygnacji ze sprawowanej od 22 

lat funkcji prezesa zarządu FKE. Od tej pory 

nasza aktywność obywatelska przeniosła się do 

sal sądowych a Dwór Czarne już trzeci rok trwa 

w zastoju...  

Co dalej?  

W ostatnich dniach, już po niedzielnym spotkaniu 

u księdza Jurka, miało miejsce kilka rozmów, po 

których – odpukać! – rysuje się szansa na 

sensowny ruch do przodu. Idea spółdzielni 

socjalnej jest aktualna, ale nie jako projekt 

Fundacja Kultury Ekologicznej. W ogóle nie ma 

potrzeby tworzenia spółdzielni bo… spółdzielnia 

już jest. Mam na myśli jeleniogórską spółdzielnię 

PATRON działającą  przy jeleniogórskim kole 

Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Jej profil 

usługowy w pełni odpowiada przedstawionym 

wyżej założeniom i jest ona otwarta na przyjęcie 

nowych członków, którzy byliby chętni do 

utworzenia na Czarnem, nowego zakładu 

działającego pod jej szyldem. To szansa na kilka 

(na początek) nowych miejsc pracy, jeśli tylko 

uda się dla niego pozyskać pierwsze zlecenia dla 

wdrożenia fazy „rozruchowej”.   

Prezes spółdzielni PATRON p. Bogusław Gałka 

wyraził gotowość spotkania się z osobami 

zainteresowanymi tą inicjatywą. Salka parafialna 

jest do dyspozycji. Termin spotkania zostanie 

ustalony w najbliższym czasie.   

Jacek Jakubiec  

28.02.15 
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Nie na każdym osiedlu, ba nie w każdym mieście w Polsce znajduje się teatr, a na naszym – osiedlu 

Czarne, owszem, właśnie powstał. Działa od lutego. Przechodząc przypadkiem pod koniec lutego ulicą 

Borówkową zobaczyłem na słupie ogłoszeniowym plakat zapraszający do teatru i restauracji „Motto” 

na strawę zarówno dla ducha jak i dla ciała. Wstąpiłem zatem i umówiłem się z szefem, panem 

Tadeuszem Kutą, na krótki wywiad, szczególnie, że kilka lat temu obejrzałem sztukę autorstwa państwa 

Jadwigi i Tadeusza Kutów pt.: „Nasza Klasa”, która bardzo mi przypadła do gustu. W piątek przed 

południem usiedliśmy przy kawie i włoskim Cantucci, będącym dziełem pani Jadwigi, i rozpoczęliśmy 

rozmowę: 

 

 
 

M.L.: Jak zaczęła się Państwa przygoda z teatrem?  

T.K.: To nie przygoda. To całe nasze życie. Po 

ukończeniu studiów w Państwowej Wyższej 

Szkole Teatralnej we Wrocławiu przez kilka lat 

pracowaliśmy w teatrach państwowych, m.in. w 

jeleniogórskim teatrze im. C.K. Norwida oraz w 

teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Potem 

postanowiliśmy działać samodzielnie. Kupiliśmy w 

Michałowicach stary XVIII-wieczny dom, który 

remontowaliśmy w latach dziewięćdziesiątych, 

budując jednocześnie na terenie posesji salę 

teatralną od podstaw. Większość prac 

wykonaliśmy samodzielnie. W 1998 roku powstała 

„Scena za Domem” – sala teatralna z prawdziwego 

zdarzenia, a w niej: scena z kurtyną, kulisami i 

garderobą oraz widownia. Od tego czasu odbywają 

się tam spektakle, spotkania, małe konferencje. 

Tam też tworzymy nowe przedstawienia, których 

powstało do chwili obecnej ponad czterdzieści. 

Prawdę mówiąc, historię naszych działań opisałem 

w książce pt. „Nasza Ameryka”, której drugi już 

nakład rozszedł się do ostatniego egzemplarza. 

Ktoś mi wspomniał, że podobno widział książkę w 

jeleniogórskim EMPiK-u.  

M.L.: A dlaczego Państwo przybyli na Czarne? 
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T.K.: Moja żona, Jadwiga jest bardzo dobrą, 

obdarzoną wyjątkowym talentem aktorką. To, że 

nie jest popularna w mediach, jest kwestią jej 

wyboru, a nie konieczności. Ma na swoim koncie 

kilkadziesiąt różnych ról, zdobyła wiele głównych 

nagród choćby na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 

we Wrocławiu. Natomiast jej pasją stała się 

kuchnia i odkrywanie smaków świata (kształci się 

zawodowo w tej dziedzinie, spędza dużo czasu na 

lekturze). Od 10 lat w Michałowicach prowadzi 

restaurację, ale tam jest ona dodatkiem do teatru. 

Tu na Czarnem role się odwróciły: priorytetem jest 

restauracja, a teatr jest dodatkiem.  

Od 3-go lutego codziennie, z wyjątkiem 

poniedziałków, nasza restauracja jest otwarta od 

godziny 12 do 22. Pragniemy serwować dobre 

jedzenie, bardzo o to dbamy. Wybraliśmy 

wygodne krzesła, żeby można było dłużej z nami 

posiedzieć. Zaledwie po miesiącu pracy mamy już 

swoich stałych Gości, nie tylko z Jeleniej Góry, ale 

także z Wrocławia, Lubina, Świebodzic i innych 

miejsc. My bardzo lubimy ludzi i sprawia nam 

wielką przyjemność przebywanie z naszymi 

Gośćmi, którzy nierzadko po czasie stają się 

naszymi przyjaciółmi. Oczywiście, gdy gramy w 

Michałowicach, nie ma nas tu przez parę godzin, 

ale staramy się zawsze jak najszybciej wracać. 

M.L.: Czy ktoś Wam pomaga?  

T.K.: Mamy grono oddanych przyjaciół i 

wspaniałych pracowników. Bez nich byłoby nam 

bardzo trudno prowadzić tego typu działalność. 

Ale największą nagrodą jest obecność naszej córki 

- Katarzyny. Jest wykształcona, ambitna i z 

ogromną energią realizuje się zawodowo jako 

manager. Na stałe mieszka w Krakowie, ale przez 

najbliższe pół roku pomoże nam organizacyjnie 

poukładać naszą nową, zawodową rzeczywistość. 

ML.: Wracam do pytania o Czarne… 

T.K.: Stąd mamy po prostu bliżej do Karpacza, a z 

Michałowic znów bliżej do Szklarskiej Poręby. 

Ogólnie, z obu miejsc mamy blisko do gór, które 

bardzo kochamy. Na pewno jakiś przypadek 

sprawił, że tu przybyliśmy. Miejsce jest bardzo 

ciekawe, tu jest cisza i spokój, na tym nam bardzo 

zależy. Czarne, to miejsce, gdzie czujemy się 

wspaniale, nie chcemy tu burzyć porządku. 

Chcemy, aby nasi sąsiedzi byli naszymi gośćmi, 

przychodzili tu na małe „co nieco”, nawet żeby 

posiedzieć i pograć „w kulki”. To nie jest 

restauracja nastawiona na duże imprezy typu 

wesela, pogrzeby, Komunie św. itp. Zależy nam tu 

spokoju, nie na komercji. Dlatego nie szukaliśmy 

miejsca przy głównej drodze. To kolejny nasz 

sposób na życie i sposób spełniania marzeń. 

Chociaż moja żona realizuje się jako szef kuchni, 

mamy znakomitego kucharza. To Mario -  

jeleniogórzanin. Chociaż ma na imię Mariusz, 

mówimy „Mario”, gdyż pracował w wielu 

miastach południowej Europy, gdzie zdobywał 

doświadczenie kucharskie. Ma znakomite 

wyczucie, olbrzymi talent i dobrze nam się 

współpracuje. 

M.L.: Skoro mowa o kuchni - co Państwo 

polecają? 

T.K.: Nasze menu się zmienia. Ale słuchając 

pierwszych opinii Gości hitem są na pewno: zupa 

chrzanowa z łososiem (delikatny krem z 

grzaneczkami), tradycyjny polski rosół, codziennie 

nowy, gotowany z prawdziwej kury, na warzywach 

z makaronem produkcji mojej żony. Z drugich dań 

wielką popularnością cieszy się nasz polski 

schabowy z kością z ziemniakami i świeżą kapustą 

oraz naleśniki ze szpinakiem. 

M.L.: A coś dla ducha? Pamiętam Naszą Klasę i 

byłem pod wrażeniem, sadzę, że nie straciła na 

aktualności przekazu… 

T.K.: Naszą Klasę zagraliśmy tutaj już 3 razy. 

Poza tym odbyło się jeszcze kilka innych 

przedstawień oraz spotkanie z kolarską mistrzynią 

świata – Mają Włoszczowską. Chcemy, żeby 

działy się tutaj ciekawe rzeczy. Sala restauracyjna 

jest nieduża, dlatego też w dniach kiedy gramy lub 

dzieje się coś ciekawego trzeba wcześniej 

rezerwować miejsca. Przy stolikach może usiąść 

zaledwie 48 osób. Goście podczas przedstawień 

nie siedzą w rzędach, ale właśnie przy stolikach, 

tak jak kiedyś bywało w dawnych kabaretach czy 

artystycznych restauracjach. W pozostałe dni, jak 

na razie, rezerwacja stolików nie jest jeszcze 

konieczna, ale mamy nadzieję, że z czasem to się 

zmieni. 

 M.L.: Czy przygotowują Państwo nowy spektakl?  

T.K.: Planujemy premierę we wrześniu. Miało to 

nastąpić szybciej, ale z powodu formalności 

związanych z zakończeniem inwestycji, 
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prapremiera odbędzie się dopiero na otwarcie 

nowego sezonu. Będzie to kolejna autorska sztuka, 

przedstawienie nie do końca kabaretowe. Mam 

nadzieję, że podobnie jak w przypadku 

poprzednich naszych propozycji i ta spotka się z 

życzliwym odbiorem Widzów Teatru Naszego 

M.L.: Z kim współpracujecie?  

T.K.: Artystycznie głównie z Jackiem Szreniawą. 

Jest on klarnecistą z zawodu, gra także na 

saksofonie, jest jednym z najlepszych gitarzystów i 

świetnym wokalistą. Jest kierownikiem 

muzycznym Teatru Naszego. Od 20 lat 

współpracuje z nami, komponuje, aranżuje oraz 

pojawia się z nami na scenie nie tylko jako muzyk.  

M.L.: Życzę więc Państwu coraz więcej widzów i 

konsumentów, niech czują się u Was jak w domu.  

T.K.: Dziękuję i zapraszam Czytelników 

Biuletynu i wszystkich Naszych Sąsiadów do nas. 

Z p. Tadeuszem Kutą rozmawiał M. Ludorowski

 
PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

(Prowadzi ks. Mateusz z Krzeszowa) 

 

19-03, Czw.:  g. 17 dla dzieci, 

    g. 18 ogólna, 

    g. 19 dla młodzieży,  

20-03, Pt.:   g. 9 ogólna, 

    g. 17 droga krzyżowa dla młodzieży i starszych,  

    po niej msza św. 

21-03, Sob.:  g. 8:30 spowiedź 

    g. 9:30 msza św. 

    g. 10:30 dla dzieci 

    g. 15:30 spowiedź 

    g. 18:00 msza św. (ogólna i dla młodzieży) 

22-03, Nd.:  g. 8:30 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym   

    porządek mszy św. niedzielny  

    Tego dnia: zakończenie rekolekcji.  
 

OGŁOSZENIA: 
 

1. Pięknie ilustrowana monografia p. inż. arch. Jacka Jakubca nt. Dworu Czarne jest do nabycia 

w zakrystii.  

2. Zapraszamy do nowo otwartej myjni samochodów przy ul. Podleśnej 42, godziny otwarcia 

poniedziałek – piątek 8 – 17, w sobotę: 8 – 13. 

3. Konkurs z nagrodami palm wielkanocnych w Niedzielę Palmową na mszy św. o godz. 11.   

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p. w. Św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
ul. Czarnoleska 2 tel. / fax.: 75 64 21585 

http://www.juda.legnica.opoka.org.pl/  e-mail: tadzio@post.pl 
Nr 75 opracował zespół w składzie: Ks. Jerzy Gniatczyk, Jacek Hamowski, Jacek Jakubiec, Mirosław 
Ludorowski, Konrad Przeździęk, Julian Pyrzanowski, zdjęcia Jan Foremny.   


