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FELIETONY IRENY M. BANET

DRABINA
NIEGODZIWOŒCI
ewnie zapytalibyœcie chêtnie co to za
drabina, ¿e a¿ trzeba o niej pisaæ. Macie racjê, to jest niezwyk³a drabina.
Stoi ona sobie w kraju, który nazywa siê
Polska. Jest bardzo du¿a i tak wysoka, ¿e
nie widaæ jej wierzcho³ka.
Jest dziwna, bo po wejœciu na ka¿dy
nastêpny szczebel - szczeble, po których siê
wchodzi³o odpadaj¹. Znaczy to, ¿e nie ma
z niej zejœcia w dó³. Jest tylko droga w górê,
coraz wy¿ej i wy¿ej.
Mimo braku mo¿liwoœci zejœcia w dó³,
du¿o jest chêtnych do wchodzenia na ni¹,
bo na wysokoœci ka¿dego szczebla czekaj¹
na wchodz¹cego jakieœ, jemu tylko mi³e
rzeczy, które chcia³by zdobyæ za wszelk¹
cenê.
Na pierwszym szczeblu rozsiedli siê
ch³opcy ze szko³y. Ka¿dy z nich ma ju¿
w swoim dorobku jakieœ burdy i pobicia
szkolnych kolegów, z czego czerpi¹ teraz
satysfakcjê, ¿e pozostali uczniowie, boj¹ siê
ich i ustêpuj¹ na ka¿dym kroku. Zdobyli
wiêc to o co im chodzi³o. Nazywaj¹ sami
siebie "twardzielami".
Na drugi szczebel weszli ju¿ nastêpni,
którzy zastraszaj¹ ju¿ nie tylko wspó³uczniów, ale te¿ nauczycieli. Teraz mog¹
imponowaæ kaset¹ z nagraniem: jak to
nauczyciel nie potrafi³ siê obroniæ przed
w³o¿eniem mu na g³owê kosza od œmieci.
Na trzecim stopniu czekaj¹ chêtnych
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przyjemnoœci ze zdobycia si³¹ od kolegi
telefonu komórkowego.
Do nastêpnego szczebla jest przymocowana stuz³otówka jak tam wejdziesz, to
gdy zaobserwujesz wychodz¹c¹ z banku
kobietê, która podejmowa³a z konta gotówkê - mo¿esz j¹ jej zabraæ. Jak? Po prostu
wyrywaj¹c jej torebkê i uciekaj¹c z ³upem.
Szczebel wy¿ej jest paczuszka z narkotykami, które wprawi¹ wspinaj¹cego siê
w dobry nastrój. Potem jednak, gdy spojrzy
za siebie - zobaczy, ¿e nie ma szczebli wiod¹cych w dó³, ale za to na nastêpnym, wy¿szym szczeblu stoi butelka z wódk¹, która
go pocieszy i poprawi humor, podpowie
te¿ jak zdobyæ wiêcej pieniêdzy od bogatego s¹siada przy pomocy le¿¹cego na
nastêpnym szczeblu no¿a.
Do butelki z wódk¹ przepycha siê
wiêcej osób. Siêga po ni¹ m³oda kobieta,
któr¹ strasznie mêczy opiekowanie siê
swoim ci¹gle marudz¹cym 2,5 letnim
synkiem. I co z tego, ¿e teraz idzie on prawie go³y i bosy po œniegu. A co tam, jak
chce niech idzie. Jest noc, a po wódce chce
siê spaæ, a nie lataæ za g³upim dzieciakiem.
A oto ju¿ nastêpna kobieta przepycha
siê do nastêpnego szczebla, na którym jest
du¿y napis: "KARIERA". Kobieta chce j¹
zdobyæ za wszelk¹ cenê, nawet za cenê
zostania matk¹ przestêpcy, bo w³aœnie
w tym czasie gdy ona pnie siê po drabinie,
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jej syn gwa³ci swoj¹ szkoln¹ kole¿ankê,
potem dusi j¹ i porzuca w lesie.
Wy¿ej widaæ jak babcia chowa do
szkatu³ki przyniesion¹ przez listonosza
emeryturê. Wnuczek pnie siê szybko na
wy¿szy szczebel. Jak uda mu siê zabiæ babciê, to wszystkie pieni¹dze bêd¹ jego i wreszcie kupi sobie wymarzony komputer.
Na nastêpnym szczeblu 2 traktorzystów
bije 2 pasa¿erów osobowego samochodu
za to, ¿e nie dostali pieniêdzy choæ przecie¿
wyci¹gnêli ten samochód z zaspy. Co za

ludzie! Zostali uratowani od œmierci na
mrozie i nie chc¹ za to zap³aciæ! No to
dostan¹ za swoje.
Drabin takich jest w Polsce bardzo
du¿o. Du¿y jest wybór z której skorzystaæ.
Tylko co bêdzie gdy dojdzie siê do ostatniego, najwy¿szego szczebla? Co bêdzie,
gdy patrz¹c za siebie, nie zobaczy siê ani
jednego szczebla, którym mo¿na by zejœæ
w dó³?
Irena M. Banet

HA£AS
bli¿a siê czas Zmartwychwstania Pañskiego. Czas refleksji, czas zastanowienia siê nad
sob¹, swoim ¿yciem i ¿yciem w ogóle. Patrz¹c na to, co dzieje siê na œwiecie i na naszej planecie, trzeba zauwa¿yæ niepokoj¹ce zjawiska, które dawniej nie wystêpowa³y,
a jeœli nawet wystêpowa³y, to nie tak czêsto jak obecnie, nie w takim nasileniu i nie
w pañstwach europejskich. Powodzie, tajfuny, trzêsienia ziemi, stosunkowo szybkie topnienie lodowców i pogodowe anomalia, mog¹ce doprowadziæ w rezultacie do unicestwienia ¿ycia na ziemi - nie s¹ bajkami z dawnych wieków, ale obecn¹ rzeczywistoœci¹.
Myœl¹c o tym, nale¿a³oby przypomnieæ sobie co mówi Biblia o Sodomie i Gomorze,
które na skutek z³ego postêpowania ludzi - zosta³y zmiecione z powierzchni ziemi. Czy
nie grozi nam to samo? Ale przede wszystkim pomyœlmy czy nie zas³ugujemy na to samo?
(patrz: Drabina niegodziwoœci).
Ale z tym zastanawianiem siê nie jest najlepiej. Rozprasza nas otaczaj¹cy ze wszystkich
stron ha³as i to nie tylko ten z zewn¹trz, ale i ten , który mamy w sobie. Nasz wewnêtrzny
ha³as tworzony bezustannie przez k³êbi¹ce siê w naszych g³owach myœli. Ten ha³as
trzeba uciszyæ! Od³o¿yæ trzeba na póŸniej wszystkie myœli i pytania: co bêdzie gdy....,
co robiæ aby....., co trzeba kupiæ, co sprzedaæ, w co zainwestowaæ, z kim zerwaæ znajomoœæ, a kogo zaprosiæ na obiad.
Uciszmy te myœli wykorzystuj¹c czas Wielkiego Postu. To s¹ wszystkie rzeczy niewa¿ne
w œwietle tego, ¿e my te¿, tak jak Jezus, prêdzej czy póŸniej zmartwychwstaniemy i tak
jak On wychodz¹c z grobu, zostawi³ w nim nawet ca³un, w który by³ owiniêty - tak i my
odchodz¹c z tego œwiata zostawimy wszystko. WSZYSTKO! Po co wiêc tyle ha³asu o to
"wszystko"? Teraz jest nam potrzebna chwila na ca³kowite wyciszenie wewnêtrznego
Irena M. Banet
ha³asu i zastanowienie siê nad sob¹ i nad tym œwiatem.

Z
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ALICJA GAWE³

WIELKANOCNE
WYCIECZKI
ielkanoc to œwiêto smutne, a zarazem radosne. Wiêkszoœæ z nas
z ró¿nych powodów pozostanie
w domu, w swoim miejscu zamieszkania,
prze¿yje podnios³e chwile w swoim w³asnym koœciele.
A tymczasem ruszy³a ju¿ lawina zachêt:
góry, zagranica, wyjazdy do rodzin i przyjació³. Rozrywka i zabawa. Nic w tym oczywiœcie zdro¿nego, ¿e ³¹czymy œwiêto
Zmartwychwstania Pañskiego z odpoczynkiem. W dawnych latach, po nabo-
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¿eñstwie do obowi¹zku niemal¿e nale¿a³y
spacery wielkanocne, a nawet przeja¿d¿ki
konne. Chcia³abym wiêc tych z Pañstwa,
którzy uwielbiaj¹ góry, a zw³aszcza nasze
bliskie Karkonosze zachêciæ do specjalnej,
nieco historycznej i literackiej wêdrówki.
Zapewne wielu zna te miejsca, a jeœli nie, to
jest teraz okazja ku temu, by je poznaæ.
Dlaczego by nie po³¹czyæ spêdzenia
czasu chwal¹c Pana w jednej z dwóch
piêknych œwi¹tyñ ewangelickich: w Wangu
w Karpaczu lub w zupe³nie innym ale nie
mniej piêknym koœciele w CieplicachZdroju? Mo¿na potem w wolnym czasie
odœwie¿yæ swoj¹ wiedzê lub wspomnienia
i w niezwyk³ym otoczeniu, zwiedziæ dwa
domy dwóch braci. Pochodzili z Dolnego
Œl¹ska, a osi¹gn¹wszy rozg³os i s³awê
w œwiecie, w sile wieku osiedli ju¿ na sta³e
w Karkonoszach.
Zachêcam gor¹co do po³¹czenia swoich
wêdrówek górskich z odwiedzeniem
by³ych siedzib: Carla Hauptmanna w
Szklarskiej Porêbie Œredniej oraz Gerharta
Hauptmanna w Jagni¹tkowie.
Znawcy, ale i ci, którzy literatury nie stawiaj¹ na pierwszym miejscu swych zainteresowañ, bêd¹ z przyjemnoœci¹ ogl¹dali
te miejsca.
Dom noblisty z 1912 r. Gerharta
Hauptmanna, m³odszego z braci, to
prawie zamek, szary jak kamieñ. Nazwa³
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go zreszt¹ "Wiesenstein" (£¹kowy Kamieñ). Wnêtrze wprawdzie ju¿ nie takie jak
za ¿ycia pisarza, ale hol ze œcianami pokrytymi freskami ze scenami sztuk i powieœci
w³aœciciela domu robi osza³amiaj¹ce
wra¿enie. Wiele lat Gerhart Hauptmann spêdzi³ w swoim domu w Jagni¹tkowie. W ubieg³ym, 2006 roku minê³o 60
lat od jego œmierci.
W Szklarskiej Porêbie Œredniej natomiast znajduje siê dom ch³opski wykupiony
przez braci Carla i Gerharta Hauptmannów, przebudowany i przez obu zamieszkany, póki Gerhart nie zbudowa³
“£¹kowego Kamienia” w Jagni¹tkowie.

Carl, ten starszy, mieszka³ i tworzy³
w swej "chacie" a¿ do œmierci w 1921 roku
i zosta³ pochowany na cmentarzu
w Szklarskiej Porêbie Dolnej. Jego niezwyk³y nagrobek stoi teraz w ogrodzie tego
domu.
Nie opiszê dok³adniej, ani ¿ycia ani
twórczoœci obu pisarzy, natomiast zachêcam gor¹co do odwiedzenia tych domów.
¯ycie i twórczoœæ braci opisano dok³adnie,
nakrêcono filmy, t³umaczono na wiele
jêzyków i ka¿dy bêdzie pod wra¿eniem
i miejsc i faktów.
Alicja Gawe³

LEON KRZEMIENIECKI

FILOZOFIA
KRZY¯A
dziejach Chrystianizmu, od Golgoty
pocz¹wszy po dzisiaj, jako wyznania,
wiary i idei zaznacza siê powszechnoœæ
Krzy¿a. Przenikn¹³ narody, spo³ecznoœci i jednostki. Na ca³ej Ziemi, planety oko³o S³onecznej,
widoczny jest na œwi¹tyniach, odrzwiach budynków mieszkalnych, trwa³ymi pomnikami
w ulicach miast i na polach niw. Przynale¿noœæ
symbolizuje ³añcuszkami na piersiach poddanych chrzeœcijañskiej Wierze. Przenoœnia
przeznaczenia losów. Na Krzy¿u zmar³ Chrystus,
Syn Boga ¯ywego.
Przypomnê iœcie poetyck¹, modlitewn¹ wypowiedŸ Stanis³awa Wyspiañskiego,
którego rok obecnie obchodzimy, o Krzy¿u, który znaczy, aby Bóg od krzy¿a go zachowa³.
Ziemskiego, przynale¿nego ludziom. Sam pisa³em w "Kolêdzie" o Dzieci¹tku Jezus
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w szopce betlejemskiej nasz krzy¿ b³ogos³awi¹cym. Jest pieœñ koœcielna W krzy¿u cierpienie, w krzy¿u zbawienie, w krzy¿u mi³oœci nauka... Wstêpne przekazy filozofii krzy¿a, od
znaku ornamentu a¿ do przybicia gwoŸdziami do belki, da³ Pawe³ w licznych listach do
gmin. Zdoby³ siê na mistycyzm.
Uczucie wznosi nieskoñczonoœæ, gdy rozum milknie w s³owach i praktyce dzia³ania.
Pozytywna mistyka czerpie z samorealizacji doznañ w strumieniu œwiat³oœci. Filozofia, jak¹
byæ mo¿e, gani dorywczoœæ. Jest myœleniem z oddalenia. Rozumia³ to Jan od Krzy¿a,
dr Marcin Luter... Nie rozumieli i nie rozumiej¹, których Chrystus zwa³ poganami.
Jesteœmy, stajemy siê uczestnikami zwyciêstwa Wiary! Tworzymy Filozofiê Krzy¿a. W teorii
i praktyce. Wo³amy, utwierdŸ dzie³o nasze! Krzy¿u Zbawienia.
Leon Krzemieniecki

RAFA³ ÆWIKOWSKI

10 WSKAZÓWEK DLA
POSZUKIWACZY PRAWDY
1.
2.
3.

Prawda jest jedna. Jeœli siê ró¿nimy, tylko jedno z nas ma racjê.
Prawdy nie mo¿na stworzyæ, mo¿na j¹ tylko odkryæ.
Je¿eli wiêkszoœæ przyjmuje za prawdê coœ przez tysi¹æ lat,
to to coœ nie staje siê Prawd¹.
4. Uwierz, ¿e dla Boga jesteœ tak samo godny znaæ Prawdê jak ci,
którzy mieni¹ siê jej stra¿nikami.
5. Nie bój siê analizowaæ, porównywaæ, wyci¹gaæ wnioski.
6. Celem nie jest poczucie pewnoœci i stabilizacji lecz Prawda.
7. Prawdê nie mierzy siê iloœci¹ jej wyznawców.
8. Tam gdzie jest Prawda tam jest Mi³oœæ. Jeœli nie szukasz Mi³oœci
nie znajdziesz Prawdy.
9. Nie s¹dŸ, ¿e Prawdê masz ale, ¿e J¹ miewasz. Wtedy jej nie zgubisz.
10. Zachowaj pokorê, ale nie przestawaj samodzielnie myœleæ.
Rafa³ Æwikowski
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