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Misjolodzy w Gnieźnie
W Gnieźnie odbył się doroczny Zjazd Mi-
sjologów Polskich nawiązujący w  swo-
im temacie do obchodów 1050. rocznicy 
chrztu Polski. Spotkanie rozpoczęło się 
oficjalnie 12 września Mszą św. w kapli-
cy domu arcybiskupów gnieźnieńskich, 
sprawowaną pod przewodnictwem 
prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. 
W  krótkim słowie metropolita gnieź-
nieński przypomniał, że ewangelizacyj-
na misja Kościoła realizuje się w drodze. 
Dlatego Kościół wyszedł z Wieczernika. 
Wskazał także na gnieźnieński wieczer-
nik polskiego millennium, z  którego 
w 1979 r. św. Jan Paweł II wołał profetycz-
nie, że „nie pójdziemy w przeszłość, ale 
pójdziemy ku przyszłości”. Wskazał też 
na szczególny genius loci Gniezna, gdzie 
misyjny duch św. Wojciecha, misjonarza 
i patrona Polski, nadal trwa. Podczas spo-
tkania prymas Polski otrzymał honorowe 
członkostwo w Stowarzyszeniu Misjolo-
gów Polskich.

Wśród uczestników zjazdu byli m.in. 
bp Jan Piotrowski z Kielc oraz ks. prof. 
Jan Górski, prezes Stowarzyszenia Mi-
sjologów Polskich. Z uczestnikami zjaz-
du spotkali się także bp senior Bogdan 
Wojtuś oraz abp senior Henryk Muszyń-
ski, który wygłosił wykład nt. misyjnego 
wymiaru 1050. rocznicy chrztu Polski. 
W  czasie późniejszej dyskusji i  obrad 
mówiono m.in. o współczesnym kształ-
cie misjologii w  Polsce oraz spadającej 
liczbie powołań kapłańskich i misyjnych. 
Dlatego – jak przyznał gospodarz zjazdu 
ks. Franciszek Jabłoński – tak istotne jest 
zaangażowanie osób świeckich. – A może 
dać większą szansę świeckim misjona-

rzom i  wolontariuszom, którzy wyjeż-
dżaliby na misje także z rodzinami? Takie 
ekipy ewangelizują świat. Myślę, że to jest 
właśnie przyszłość misyjnego Kościoła – 
stwierdził kapłan. Zdaniem ks. Grzegorza 
Wita, sekretarza Stowarzyszenia Misjo-
logów Polskich, pozytywnym sygnałem 
mogą być Światowe Dni Młodzieży. – My-

ślę, że jest już zasianych wiele misyjnych 
i misjonarskich powołań, które w swoim 
czasie dojrzeją. Obserwujemy większe 
zainteresowanie, które można rozwijać 
choćby poprzez zakładanie ognisk mi-
syjnych dorosłych, młodzieży i  dzieci 
– przyznał ks. Wit.  Zjazd zakończył się 
13 września. / BK

W sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówce Kościelnej odbyły się dwudniowe uroczy-
stości odpustowe gromadzące tradycyjnie wiernych z  archidiecezji gnieźnieńskiej 
i archidiecezji poznańskiej. W tym roku przybyli m.in. z Kłecka, Rejowca, Swarzędza, 
Owińsk, Kicina i Pobiedzisk. Centralnym punktem uroczystości była Suma odpustowa 
odprawiona 11 września przez abp. Stanisława Gądeckiego. Eucharystię poprzedziła 
procesja do dębu, gdzie wedle tradycji miał „zajaśnieć cudowny wizerunek Madonny”.

Losy dąbrowieckiego obrazu Matki Bożej sięgają początku XVII w. Oryginalny 
wizerunek, jak i pierwsza jego kopia spłynęły w pożarze. Czasów współczesnych nie 
doczekały też kolejne dwie. Obecny obraz znajduje się w kościele od 1956 r. W 1969 r. 
został przyozdobiony koronami papieskimi przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Nie-
stety, w 1989 r. korony skradziono. Rekoronacji dokonał w 1994 r. abp Henryk Mu-
szyński. / BK

Odpust w Dąbrówce Kościelnej

 Z uczestnikami zjazdu spotkał się abp senior Henryk Muszyński 

 Procesja z obrazem Dąbrowieckiej Pani 
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Zakończyło się znakowanie zabytków ru-
chomych w katedrze gnieźnieńskiej i Mu-
zeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Od 12 
do 22 września specjaliści z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji we współpracy z gnieź-
nieńskimi policjantami, pracownikami 
muzeum, a także inspektorem ochrony za-
bytków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków, identyfikowali, oznaczali i kata-
logowali bezcenne z punktu widzenia hi-
storii i  kultury przedmioty zgromadzone 
na Wzgórzu Lecha. Szczegóły prac, jak i sa-
mego programu objaśnił dziennikarzom 
podinspektor Henryk Gabryelczyk, ekspert 
Wydziału Prewencji KWP w  Poznaniu.  
– W pierwszym etapie porównywany jest 
stan faktyczny ze stanem ewidencyjnym, 
a  więc czy dany zabytek znajduje się na 
miejscu i jest zgodny z kartą dostarczoną 
nam przez Wojewódzki Urząd Ochrony Za-
bytków. Następnie funkcjonariusze zna-
kują go specjalnym żelem zawierającym 
mikrocząsteczki, w których laserowo wy-
cięto specjalny kod przypisany wyłącznie 
do danego obiektu. Jeśli w  różnych oko-
licznościach obiekt ten zostanie utraco-
ny, to na całym świecie, bardzo sprawnie 
będziemy mogli zidentyfikować, skąd po-
chodzi i gdzie powinien wrócić – tłumaczył 
podinspektor Gabryelczyk. W  obecności 
dziennikarzy oznakowano m.in. najbardziej 
rozpoznawalny katedralny skarb – srebrną 
trumienkę św. Wojciecha. Nałożony w róż-
nych jej punktach żel po wyschnięciu jest 
niewidoczny. A  nawet gdyby był widocz-
ny, nie można go usunąć, co – jak mają 
nadzieję policjanci – skutecznie zniechęci 
potencjalnych złodziei.  

Trzecim etapem prowadzonych 
w  katedrze i  muzeum prac było przy-

gotowanie szczegółowej dokumentacji 
fotograficznej każdego z oznakowanych 
obiektów. Zdjęcia – jak wyjaśnił podko-
misarz Maciej Karaszewski z  Wydziału 
Kryminalnego poznańskiej KWP – wy-
konane zostały w  taki sposób, aby jak 
najwierniej oddać stan faktyczny zabytku. 
– To niezwykle istotne, szczególnie że 
dostępna obecnie dokumentacja fotogra-
ficzna pochodzi nierzadko z lat 60. i 70. 
ubiegłego wieku i  pozostawia wiele do 
życzenia. Przede wszystkim chodzi o od-
danie szczegółów, które są bardzo istotne 
przy odtwarzaniu zabytku w  razie jego 
utraty bądź uszkodzenia – podkreślił.

Program znakowania zabytków ru-
chomych w  obiektach sakralnych na 
terenie Wielkopolski miał swoją inau-
gurację na targach sakralnych w Pozna-
niu w  październiku 2015 r. Pierwszym 
miejscem jego realizacji była tamtejsza 
katedra. Bazylika w Gnieźnie jest drugą, 
gdzie znakowanie zostało przeprowa-
dzone. – Bardzo się cieszymy, że bogate 
i bezcenne pod względem historycznym 
wyposażenie bazyliki prymasowskiej 
zyska dzięki pomocy i pracy policji sto-
sowne zabezpieczenie – przyznaje pro-
boszcz i kustosz katedry ks. kanonik Jan 
Kasprowicz. / BK

Zabytki pod ochroną 

Szkolenie w CEF
Badanie poziomu dojrzałości psychosek-
sualnej kandydatów do kapłaństwa to 
jedno z zadań wynikających m.in. z Wy-
tycznych Episkopatu Polski odnośnie do 
zapobiegania nadużyciom seksualnym. 
Właśnie tej tematyce poświęcona była 
druga edycja szkolenia wychowawców 
seminaryjnych, która od 12 do 16 wrze-
śnia odbywała się w Centrum Edukacyj-
no-Formacyjnym w  Gnieźnie.  – Jeżeli 
formatorzy będą mieli większą świado-

mość tej problematyki, wówczas nie tylko 
będą potrafili zauważyć i zdiagnozować 
ewentualne problemy psychoseksual-
ne, ale przede wszystkim będą umieli 
przygotować swoich podopiecznych 
do takiej pracy w  duszpasterstwie, by 
środowisko kościelne było zawsze bez-
pieczne dla dzieci i  młodzieży, a  przy-
szli kapłani nigdy nie stali się powodem 
czyjejś krzywdy – podkreślił gospodarz 
i  organizator szkolenia ks. dr Wojciech 

Rzeszowski. Przyznał również, że przygo-
towanie do kapłaństwa nie koncentruje 
się jedynie na temacie celibatu, ale wy-
chowuje do dojrzałego człowieczeństwa 
i chrześcijaństwa, a dojrzała osobowość 
to gwarancja dojrzałej posługi w kapłań-
stwie.  W  szkoleniu wzięło udział około  
30 wychowawców seminaryjnych. Obec-
ni byli zarówno rektorzy, jak i  ojcowie 
duchowni oraz prefekci seminariów die-
cezjalnych i zakonnych z całej Polski. / BK
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 Swój kod zyskał także relikwiarz św. Wojciecha – najcenniejszy skarb gnieźnieńskiej katedry  
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Michał Archanioł 

Historia niezwykłej figury i historia 
spotkań św. Michała Archanioła 
z ludźmi, którym się objawiał, za-

częła się już w V w. 

BAZYLIKA W GROCIE
Jako pierwszemu miał się Archanioł obja-
wić św. Wawrzyńcowi, biskupowi Sipon-
tu. Polecił mu wtedy, by grota poświęco-
na została Bogu. Biskup obawiał się, bo 
góra, w której owa grota się znajdowała, 
uważana była za świętą górę pogan – ale 
ostatecznie wypełnił polecenie. Po raz 
drugi św. Wawrzyniec zobaczył Michała 
Archanioła w  492 r. Gdy podczas oblę-
żenia pewien porażki zarządził trzy dni 
pokuty i  modlitwy, Archanioł przyszedł 
i  obiecał zwycięstwo, polecając natych-
miastowy kontratak. Wojska Sipontu rze-
czywiście zwyciężyły. Gdy niespełna rok 
później biskup z  mieszkańcami miasta 
poszedł na cudowną górę, żeby poświę-
cić grotę, wszyscy usłyszeli wydobywają-
ce się z niej śpiewy anielskie. Archanioł 
oznajmił: „Zaniechaj myśli o poświęceniu 
groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę 
i  już poświęciłem razem z  moimi anio-
łami. Znajdziesz w  niej znaki na skale 
i  mój wizerunek, ołtarz, paliusz i  krzyż. 
Wy tylko wejdziecie do groty i odmówicie 
przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla 
ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak 
sam poświęcam tę świątynię”. Od tam-
tego czasu, od 29 września 493 r. grota 
św. Michała Archanioła na Monte Gar-
gano nazywana jest Niebiańską Bazyliką 
– nigdy bowiem nie została poświęcona 
ludzką ręką. 

POLSKIE SPOTKANIA
Co ciekawe, św. Michał Archanioł niejed-
nokrotnie objawiał się również w Polsce. 
W XIII w. zobaczył go książę krakowski 
Leszek Czarny, słysząc jednocześnie 
obietnicę zwycięstwa nad Jaćwingami. 
Po zwycięstwie w ramach dziękczynienia 
książę wybudował w Lublinie kościół. 

Gdy Masław przygotowywał się do 
wojny z królem Kazimierzem Odnowicie-
lem, król we śnie zobaczył Michała Archa-
nioła, zapowiadającego mu zwycięstwo. 
Żołnierze zresztą sami zobaczyli go w cza-
sie walki, jako rycerza na białym koniu 
i  z  białą chorągwią, unoszącego się nad 
polem walki zawsze w tym miejscu, gdzie 
groziło największe niebezpieczeństwo. 

Była już w naszej archidiecezji w 2013 i 2015 r. W maju 
tego roku modlili się przy niej wierni w Zagórowie. 
Wkrótce znów będzie okazja, żeby spotkać się 
z cudowną figurą św. Michała Archanioła z Monte 
Gargano – tym razem w Mieścisku. 

MONIKA BIAŁKOWSKA

Kolejny raz Michał Archanioł obja-
wił się wojskom króla Bolesława Krzy-
woustego, rzucając złotą kulę na Nakło. 
Król uznał, że to znak zwycięstwa, ale 
uniknąć chciał przelewu krwi i  zawarł 
rozejm. Niestety, przeciwnik rozejm ze-
rwał – wówczas król Bolesław stanął do 
walki, rozbijając go w proch, a Pomorze 
już nigdy nie wróciło do pogaństwa. 

Św. Michała Archanioła na pomoc 
wzywał Karol Chodkiewicz pod Kirhol-
mem w 1065 r., a dziękując za zwycięstwo 
nad Szwedami wybudował kościół i dzie-
więć kaplic, poświęconych dziewięciu 
chórom anielskim na górze, zwanej dziś 
Górą św. Michała.  

Św. Michał w Mieścisku
Figura św. Michała Archanioła gościć 
będzie w Mieścisku od 29 września do  
2 października. W tym czasie będzie 
można wziąć udział w uroczystych pro-
cesjach, przyjąć szkaplerz św. Michała, 
zobaczyć film o objawieniach i historii 
sanktuarium w Monte Sant’ Angelo, za-
śpiewać Godzinki ku czci św. Michała 
Archanioła. Oprócz Mszy św. odpusto-
wej przewidziana jest również Msza św. 
dla narzeczonych i małżeństw czy Msza 
św. z modlitwą o uzdrowienie i uwol-
nienie z nałogów za wstawiennictwem 
św. Michała Archanioła. Szczegółowy 
program znaleźć można na stronie in-
ternetowej www.archidiecezja.pl.
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Sto lat po 
konsekracji

Historia parafii sięga aż początków 
XIII w., ale niewiele wiadomo-
ści o  niej się zachowało. Nie ma 

żadnych kronik, które mogłyby dzisiaj 
dostarczać informacji miłośnikom prze-
szłości. Wiadomo, że sama wieś założona 
została przez osadników holenderskich, 
którzy nazwali ją Małą Łąką, czyli Klein 
Wiesk. Z czasem nazwa ta uległa spolsz-
czeniu, stając się najpierw Chlewiskiem, 
potem Chlewiskami. Właściciele wsi 
zmieniali się tu dość często: wiadomo, 
że w 1807 r. Napoleon podarował majątek 
Chlewiska marszałkowi Oudmontowi, ale 
ten szybko go spieniężył. Ani migracje 
ludności, ani zmiany właścicieli, ani bli-
skość granicy między pruskim i  rosyj-
skim zaborem nie sprzyjały spokojnemu 
rozwojowi. Niezmiennie za to od XIII w. 
trwały tu odbudowywane kolejno drew-
niane kościoły, z których ostatni dotrwał 
aż do początków XX w. 

KOŚCIÓŁ
Nowy, murowany kościół neogotycki 
stanął tu pięć lat po pożarze. W 1909 r. 
dziekan ks. Władysław Haupa wmurował 
kamień węgielny. Budowa nie trwała dłu-
go między innymi dlatego, że nie składali 
się na nią wyłącznie miejscowi parafia-
nie, ale dotację na ten cel dało również 
państwo pruskie. W  roku 1910 kościół, 
którego budowę nadzorował niejaki Lenz 
z Gniewkowa, był już gotowy. Wewnątrz 
stanęły ołtarze, konfesjonały i chrzcielni-
ca, które wyszły spod ręki artysty Nowa-
kowskiego z  samego Poznania. W  ołta-
rzu głównym umieszczono obraz Trójcy 
Świętej, patronującej parafii oraz figury 

Niewielka parafia na samym krańcu archidiecezji 
gnieźnieńskiej, granicząca z diecezją toruńską 
i włocławską, przeżywa właśnie swoje wielkie 
święto: 100-lecie konsekracji kościoła.

MONIKA BIAŁKOWSKA

św. Piotra i św. Pawła. Ambona ozdobiona 
została rzeźbami czterech ewangelistów 
i  zwieńczona postacią Jezusa Dobrego 
Pasterza. 

W tym samym roku parafianie ufun-
dowali również murowaną dzwonnicę 
dla trzech starych dzwonów, ocalonych 
ze starego kościoła. Dzwony, niestety, nie 
przetrwały II wojny światowej, zostały 
wywiezione z  Chlewisk przez hitlerow-
skich okupantów. Pozostała za to do dziś 
sygnaturka na kościelnej wieży.

Pod koniec maja 1916 r. kościół był go-
towy do konsekracji. Dokonał jej bp Wil-
helm Atanazy Kloske. Wszystko odbyło 
się zgodnie z tradycyjnym rytuałem, gdy 
biskup namaszczał olejem ołtarz i ściany 
kościoła, potwierdzając na zawsze, że to 
miejsce należy do Boga. 

PARAFIA
Parafia w Chlewiskach od dłuższego cza-
su przygotowuje się do obchodów jubi-
leuszu konsekracji kościoła. – W dwóch 
etapach została ułożona kostka oraz 
uporządkowany teren wokół kościoła 
– mówi proboszcz ks. Andrzej Leppert. 
– Odnowiono również tablicę upamięt-
niającą zamordowanego przez Niemców 
w 1939 r. byłego proboszcza, ks. Zygmun-
ta Fiedlera. Profesjonalnej renowacji zo-
stał poddany pozłacany feretron, noszony 
podczas procesji. Oczyszczono i zakon-
serwowano dach na kościelnej wieży. 
Renowacji poddano również organy, nie 
tylko przywracając im dawne, roman-
tyczne brzmienie, ale też dając im nowy 
miech, manuał nożny i wymieniając kość 
słoniową na klawiaturze. Co ciekawe – 

organy są starsze od samego kościoła, bo 
zbudowane zostały w 1876 r. przez jedne-
go z najznakomitszych organomistrzów 
w świecie, Wilhelma Sauera. Ostatnio na 
wieży zawisły nowe dzwony, poświęcone 
trzem papieżom: Janowi Pawłowi II, Be-
nedyktowi i  Franciszkowi. Przygotowa-
nia do jubileuszu 100-lecia konsekracji 
kościoła objęły również kościół filialny 
w Dąbrowie Biskupiej, gdzie odrestauro-
wano organy z 1872 r., wymieniono ogro-
dzenie wokół świątyni, zakonserwowano 
i  odnowiono dach oraz zainstalowano 
elektryczne dzwony.

KONSEKRACJA
Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie 
ołtarza i kościoła, jest jednym z ważniej-
szych aktów liturgicznych. „Miejsce, gdzie 
gromadzi się wspólnota chrześcijańska, 
aby słuchać Słowa Bożego, zanosić mo-
dlitwy błagalne, wielbić Boga, a  przede 
wszystkim sprawować sakramenty i gdzie 
przechowuje się Najświętszy Sakrament 
Eucharystii, jest szczególnym obrazem 
Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z ży-
wych kamieni” – czytamy o  nim w  Ry-
tuale. Konsekracja ma potwierdzić na 
wieki, że dane miejsce jest szczególnie 
wybrane na spotkanie z Bogiem, jest miej-
scem spotkania nieba z ziemią. W trak-
cie obrzędu konsekracji kościoła biskup, 
nawiązując do sakramentu chrztu św., 
święci wodę, a następnie ściany świątyni, 
ołtarz oraz wiernych. Po liturgii słowa 
olejem namaszcza ołtarz i ściany kościoła, 
przypominając w ten sposób również sta-
rotestamentalne namaszczenia proroków 
i królów, określające ich powołanie i god-
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Ks. Zygmunt Fiedler, były proboszcz 
parafii w Chlewiskach, urodził się  
20 marca 1898 r. w Inowrocławiu. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1922 r.  
w gnieźnieńskiej katedrze. Pracował naj-
pierw jako wikariusz w parafii pw. Świę-
tej Trójcy w Bydgoszczy i jako wizytator 
nauki religii w szkołach powszechnych.  
W Chlewiskach posługiwał od 1932 r. Gdy 
wybuchła II wojna światowa, 2 paździer-
nika został aresztowany przez Niemców 
w ramach „akcji inteligencja”, mającej 
na celu planowe i metodyczne wymor-
dowanie nauczycieli, księży, przedsta-
wicieli ziemiaństwa, wolnych zawodów, 
działaczy społecznych i politycznych 
oraz emerytowanych wojskowych.  
Ks. Fiedlera umieszczono prawdopo-
dobnie w więzieniu w Inowrocławiu,  
a następnie wraz z pół tysiącem Polaków 
i Żydów 10 listopada 1939 r. zamordowano 
w czasie zbiorowej egzekucji w lasach 
pod Gniewkowem. Zwłoki oblano ben-
zyną i podpalono.
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ność. Po namaszczeniu następuje obrzęd 
okadzenia ołtarza, ścian i wiernych oraz 
uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła. 
Po Soborze Watykańskim II obrzęd po-
święcenia kościoła odbywa się w trakcie 
Mszy św. – przed soborem, a więc w cza-
sach, gdy konsekrowany był m.in. kościół 
w  Chlewiskach, konsekracja taka miała 
miejsce zawsze przed uroczystą Eucha-
rystią, sprawowaną przez biskupa.  
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P O SŁOW IE

Pisałam gdzieś kiedyś i raczej 
w prywatnym gronie o Ricie 
z Aleppo i o tym, że Brygi-

dzie Grysiak udało się z nią skon-
taktować i rozmawiać. Sednem był 
sam fakt, że dziewczyna żyje, co 
od czasów jej wizyty na Świato-
wych Dniach Młodzieży i słynnej 
już rozmowy z dziennikarzem na 
krakowskim rynku niezmiennie 
mnie interesowało. Ale jeden ze 
znajomych zauważył coś innego: 
„Ale że baba z tefałenu taka tym 
przejęta… To też ciekawe…”.

W innym miejscu i czasie pi-
sałam o „Znaku pokoju”, słynnej 
czy niesłynnej akcji środowisk 
homoseksualnych i części śro-
dowisk katolickich. Sedno znów 
było gdzie indziej: jak ważyć racje, 
jak dobierać argumenty, gdzie 
szukać istoty sprawy. Ale znów 
ktoś zauważył: „A może on też 
jest homosiem?”. Nie wiem. Nie 
pytam. Nie interesuje mnie niczyja 
seksualność, z wyjątkiem seksual-
ności ewentualnego męża. Nikogo 
nie definiuję pod tym kątem, ale 
kategorycznie i zdecydowanie 
nie zgadzam się na takie stawia-
nie sprawy. Po pierwsze: na takie 
definiowanie ludzi. Po drugie: na 
używanie takich słów.

Jak zwykle nie umiałam 
trzymać języka za zębami, 
zwróciłam człowiekowi uwagę. 
Usłyszałam, że „to tylko takie 
zdrobnienie od słowa «homo-
seksualista»”. I że ów człowiek 
kobiety też bardzo szanuje, nie-
zależnie od tego, czy pracują 
w TVN, czy w „Przewodniku Ka-
tolickim”, a owa „baba” tylko mu 
się wyrwała.

Pamiętam taki straszny moment z li-
cealnej wymiany ze Szwecją. Musieliśmy 
tam mówić po angielsku, a ja cóż – ta-
lenty lingwistyczne, delikatnie mówiąc, 
nie są moją najmocniejsza stroną. Kosz-
marem okazał się dopiero angielski sen, 
w którym rozpaczliwie brakowało mi 
słów na nazwanie rzeczywistości. 

Nawet śnić nie umiemy poza języ-
kiem. Nie myślimy poza językiem. Na-
wet, jeśli milczymy, język jest w naszej 
głowie. Jeśli ktoś mówi „baba” – to praw-
dą o nim jest brak szacunku, choćby całe 
traktaty napisał o kobiecej godności. Jeśli 
ktoś mówi o „homosiach”, to choćby na 
kolanach przysięgał, że posłuszny nauce 

Kościoła traktuje ich z miłością i troską, 
spod tego nazwania przebija pogarda. 

Gdzieś na płaszczyźnie słów rozgrywa 
się dziś prawdziwy dramat. W rodzinach, 
w szkołach, w polityce lokalnej i telewizyj-
nej, wszędzie jest tak samo. Mówimy gło-
śno, ostro, błyskotliwie, starając się uży-
wać słów, które nie przejdą niezauważone. 
Co za tym idzie: coraz okrutniejszych, co-
raz bardziej niesprawiedliwych, coraz bar-
dziej pełnych pogardy. I już nie wiadomo, 
jak przerwać ten obrzydliwy łańcuch. 

W Księdze Przysłów czytamy: „Nie-
mądry, kto bliźnim pogardza, lecz ro-
zumny umie [o nim] milczeć”. Taki plan 
minimum. Byle od razu. Byle na już. 

Z CELI OJCA MAURA

Zdarza się. W starym domu 
pojawiają się nowi lokatorzy. 
Zwabione światłem komary, które 

dostały się przez otwarte całą noc okno 
meldują się na krótko. Osy zbudowaw-
szy gniazdo u węgła domu mimo złej 
opinii nie są uciążliwymi najemcami 
i nie wlatują do środka. Natomiast 
mrówki mają ochotę na pobyt stały 
i trzymają się mocno swych siedzib. 
Jak się salwować przed niechcianymi 
sąsiadami? Proszek na mrówki. Ma 
piękny różowy kolor. Wprost ze 
ścian indyjskiej restauracji. Do tego 
przyjemnie pachnie – przynajmniej dla 
mrówek jest to przyjemny zapach. Na 
dodatek jest słodki. Mrówki są zachwy-
cone. Nadkładają drogi byle przejść 
przez miejsca obsypane rozkosznym 
proszkiem. Na obsypany proszkiem 
parapet zaczynają przylatywać też 
osy. Trup ściele się gęsto. Kto przeżył 
nieświadomie, zanosi truciznę do 
gniazda. Prawdziwi posłańcy śmierci. 
A gdyby tak wytłumaczyć mrówce czy 
osie, że ów proszek to powód zguby? 
Co by odparła? Z pewnością roześmia-
łaby się w twarz i powiedziała, że to 
niemożliwe, bo proszek jest różowy, 
pachnący i słodki. A nic co słodkie, 
pachnące i różowe nie może być złe. 
Jakieś pogłoski o truciźnie to na pewno 
teoria spiskowa rozpowszechniana 
przez wrogów radości życia, którzy 
wolą szare, śmierdzące i gorzkie. 
I zażerałaby się dalej proszkiem, nie 
bacząc na trupy pobratymców. Mniej-
sza jednak o mrówki. Ciekawostkami 
z życia mrówek wystarczająco się już 
zajmowano. Gorzej, że człowiek choć 
ma mózg tysiące razy większy od 
mrówczego, odpowiedziałby tak samo. 
I to jest dopiero nieszczęście…

Mówimy ostro, starając 
się używać słów, 
które nie przejdą 
niezauważone. I coraz 
bardziej pełnych 
pogardy
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Proszek  
na mrówki

Gra słów

MONIKA BIAŁKOWSKA
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