
BO¯E  CIA£O  W  OSOWSKICH  PARAFIACH

Wspólna procesja obu parafii ruszy³a spod koœcio³a p.w. Chrystusa 
Zbawiciela. Liczebnoœæ procesji  ocenia siê na oko³o 2500 osób.

Pierwszy o³tarz sta³ blisko koœcio³a p.w. Chrystusa Zbawiciela. Przygoto-
wa³ go Pan Jan  Lademan z Paniami z Ró¿ Parafialnych  i Caritasu.

Drugi o³tarz zbudowali przy przychodni lekarskiej Pañstwo Œciesiñscy, 
Owdziejowie i Czajkowscy.

Trzeci o³tarz urz¹dzili przy ulicy Jednoro¿ca parafianie z parafii p.w. œw. 
Polikarpa Biskupa Mêczennika .

Czwarty o³tarz by³ urz¹dzony przy ulicy Wodnika w parafii p.w. œw. 
Polikarpa Biskupa Mêczennika .

Uroczystego B³ogos³awieñstwa na 4 strony œwiata ca³emu osiedlu 
udzieli³  ks. Marcin - najwy¿szy wzrostem spoœród naszych duszpasterzy.
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BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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Dzieñ Dziecka w Osowej
    Miesi¹ce maj i czerwiec obfituj¹ w ró¿nego rodzaju rodzinne 
wydarzenia. Równie¿  po raz pierwszy w na terenie parafii Chrystusa 
Zbawiciela œwiê-towano Dzieñ Dziecka organi-zuj¹c plenerow¹ imprezê 

szcze-gólnie z 
m y œ l ¹  o  
na jm³odszych .  
By³y liczne atrak-
cje. Na pocz¹tku  
wystêpy ¿ywio³o-
wej scholki dzie-
ciêcej, która nie 
tylko œwietnie 
œpiewa³a, ale te¿ 
potrafi³a animo-
w a æ  z a b a w ê  
taneczn¹. A je¿eli 
ju¿ o tañcu mowa, 
t o  m i e l i œ m y  

okazjê zobaczyæ Laureatów V Pomorskiego Festiwalu Form 
Tanecznych,   zespo³y  z Akademii Talent: Flay, Slitter, Dziewczyn z 
klas¹, Re oraz 
A g e n t k i .  N i e  
zabrak³o równie¿ 
Mistrzów Tañca 
Towarzyskiego 
okrêgu Pomor-
skiego.
. Popularnoœci¹ 
cieszy³ siê tor 
s p r a w n o œ c i  
„Rozwiñ  swój  
t a l e n t ” ,  o r a z  
zabawy prowa-
d z o n e  p r z e z  
Wró¿kê z 

2                                                                                             RODZINA   OSOWSKA  NR 6  (110)

DOMOWNICY  PLEBANII
              Rozmawiam dziœ z pp. Zofi¹ i Henrykiem  Dawidowskimi  w ich 
domu przy ul. Perseusza w Osowie. Pan Henryk od 13 lat pe³ni funkcjê koœ
cielnego w parafii Chrystusa Zbawiciela w Osowie. Jest równie¿ 
cz³onkiem osowskiej grupy Semper Fidelis, a tak¿e parafialnej Rady 
Ekonomicznej. Pani Zofia, z d. Marsza³ek, zajmuje siê, jak to okreœla 
Ksi¹dz Proboszcz , „od zawsze” utrzymaniem porz¹dku w koœciele, stron¹ 
kulinarn¹ wszelkich wiêkszych uroczystoœci parafialnych, a tak¿e praniem 
i prasowaniem szat liturgicznych. Raz w miesi¹cu podejmuje wraz z mê¿em 
obiadem naszych ksiê¿y. 
         Na wstêpie poproszê o 
kilka s³ów o sobie, swoich 
rodzinnych „korzeniach”, a 
tak¿e jak d³ugo jesteœcie 
zwi¹zani z Osow¹ ?
Z D  Urodzi³am siê w czasie 
wojny w Czaplach k. LeŸna. 
By³o nas 9-cioro rodzeñstwa. 
Mama pochodzi³a z  £yœniewa 
pod Sierakowicami, tata zaœ 
urodzi³ siê w Tarnobrzegu, 
sk¹d z pocz¹tkiem I wojny 
wraz z rodzicami przeprowa-
dzi³ siê do Pogódek pod 
Starogardem. Tam te¿ koñczy 
szko³ê i zdobywa zawód 
ko³odzieja. Pod koniec lat  30-
tych zamieszkuje i pracuje 
jako ko³odziej w maj¹tku 
Czaple pod LeŸnem gdzie 
zastaje go wybuch wojny. W 
tym czasie zak³ada rodzinê z 
któr¹, uchodz¹c przed dzia³aniami wojennymi, osiedla siê w Osowie, w 
rejonie skrzy¿owania obecnej ul. Galaktycznej i Kielnieñskiej.  Pod koniec 
wojny  rodzina ojca przeprowadza siê do  starego budynku dla 
pracowników cegielni, która mieœci³a siê przed wojn¹ na terenie obecnej 
„Castoramy” . Z pocz¹tkiem lat 50-tych budynek zburzono, a  w latach 60 
tych i 70-tych dzia³a³o tu wysypisko œmieci dla miasta Gdañska. W wyniku 
parcelacji gruntów w r 1948 ojciec otrzymuje 1 ha  ziemi w rejonie obecnej 
ul. Perseusza gdzie w r 1951 rozpoczyna budowê domu, w którym 
zamieszkujemy wraz z mê¿em i jedn¹ z 2-ch córek do chwili obecnej.
HD Pochodzê z pobliskiego Tuchomka nad jeziorem Tuchom. Jestem 
„ch³opak przedwojenny” bo urodzi³em siê w r. 1938, podobnie jak ¿ona w 
rodzinie wielodzietnej. By³o nas 6-cioro rodzeñstwa z czego do dziœ ¿yje 
dwoje (2-ch braci). Ojciec urodzi³ siê w Burzance pod Kielnem, gdzie 
dziadek mia³ spory kawa³ ziemi. Mama  pochodzi³a z Warzna (wioska 
granicz¹ca z Tuchomkiem). W  Tuchomku osiedlamy siê po r. 1948 gdzie 
rodzice otrzymuj¹ 2,5 hektarow¹ dzia³kê a tata buduje dom. Po œlubie w 
1961 r  przeprowadzam siê do Osowy  i zamieszkujê w domu ¿ony przy ul. 
Perseusza, który stopniowo rozbudowujê do obecnego kszta³tu.
            Zanim przejdziemy do Pañstwa zwi¹zków z koœcio³em i parafi¹ 
mo¿e parê s³ów na temat pracy. To chyba pytanie g³ównie do Pana 
Henryka, choæ pewnie nie tylko.
HD Od pocz¹tku lat 70-tych pracowa³êm jako kierowca m.in. w firmie  
WODROL, a nastêpnie na taksówce (samochód Fiat).  Po kilku latach  
wraz z ¿on¹ zaczynamy dzia³alnoœæ handlow¹, pocz¹tkowo w sklepie przy 
ul. Kielneñskiej (naprzeciwko pp. Kreftów), zaœ od 1978 r na hali w 
Gdañsku, dzier¿awi¹c stoisko od Spó³dzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej.  
By³  to dobry okres dla handlu zw³aszcza jeœli chodzi o owoce i warzywa. 
Dziêki umowie ze Spó³dzielni¹ O-P mia³em mo¿liwoœæ zakupu towaru 
bezpoœrednio z wagonów, a i ze zbytem nie by³o wiêkszych problemów 
m.in. dziêki zaopatruj¹cej siê na hali licznej i zasobnej w tych latach  
rzeszy stoczniowców.  W ci¹gu tygodnia potrafiliœmy z ¿on¹ sprzedaæ np. 
kilkaset pojemników bu³garskich winogron, po 2 tony ogórków i 
pomidorów, kilka ton ziemniaków itp. M³ode ziemniaki  zakupywa³em 
m.in. u Dudki w Osowie obracaj¹c nieraz ¯ukiem i po 3 razy. Handel na 
hali prowadziliœmy do 1998 r. , przy czym pod koniec zrezygnowaliœmy z 
„masówki” przechodz¹c na artyku³y pochodzenia zagranicznego (kawa, 
herbata, s³odycze itp.).
            Wracaj¹c do Waszej pracy na rzecz koœcio³a i wspólnoty 
parafialnej. Jak wygl¹da³ Pañstwa wk³ad w tê dzia³alnoœæ z perspektywy 
27 lat  istnienia pierwszej parafii w Osowie.
HD Zarówno ja jak i ¿ona w³¹czyliœmy siê w pracê na rzecz parafii od 
momentu jej powstania tj. od 1980 r. ̄ ona jeszcze przed wybudowaniem 

koœcio³a, wraz z kilkoma innymi paniami (panie Kreftowa, Felchnerowa, 
Klawa, Jastrzembska i inne) zajmowa³a siê utrzymaniem czystoœci i 
porz¹dku w dawnej kaplicy, dekoracjami  z okazji ró¿nych uroczystoœci,  
przygotowaniem  poczêstunku przy tych okazjach itp.  Oczywiœcie prace 
te kontynuuje równie¿ w nowym koœciele. Ja oprócz pomocy przy 
budowie kaplicy, a potem koœcio³a  w³¹czy³em siê do pomocy ju¿ 
nie¿yj¹cym  œp Edmundowi Felchnerowi i Franciszkowi Kreftowi 
g³ównie w zbieraniu tacy, ale równie¿ w niezbêdne sprawy 
zaopatrzeniowe zwi¹zane z funkcjonowaniem koœcio³a zw³aszcza przy 
okazji ró¿nego rodzaju uroczystoœci (Komunie Œw., Bierzmowania, 
uroczystoœci jubileuszowe, itp.). Pocz¹wszy od r 1994 zwiêkszy³ siê 
zakres mojego zaanga¿owania w prace przykoœcielne. Do moich 

obowi¹zków nale¿y obecnoœæ 
w niedziele i œwiêta w czasie 
Mszy Œw. w godz. 9-13  
(przygotowania Mszy Œw., 
tace), „obs³uga” wszystkich 
chrztów, œlubów i pogrzebów, 
„ o b s ³ u g a ”  i n n y c h  
u r o c z y s t o œ c i  w  r o k u  
liturgicznym zw³aszcza w 
ok re s i e  Œwi¹ t  Bo¿ego  
Narodzenia i Wielkiejnocy. 
Nadal zajmujê siê zakupami i 
sprawami zaopatrzeniowymi 
niezbêdnymi dla w³aœciwego  
funkcjonowania koœcio³a.
          Dziêkuj¹c za 
udzielenie tego wywiadu, a 
tak¿e za dotychczasowy 
wk³ad w ¿ycie lokalnego 
Koœcio³a,  ¿yczê Obojgu 
Pañstwu zdrowia i wielu si³ w 
wykonywaniu  prac  na rzecz 

parafii, jak równie¿ satysfakcji z pozostawania bliskimi 
wspó³pracownikami  Ksiêdza Proboszcza i Ksiê¿y Wikarych , tj. bycia 
Domownikami Plebanii.

Rozmawia³: Andrzej Tele¿yñski 

Z cyklu:  POZNAJMY  NASZYCH  PARAFIAN!



„Tajemniczego lasu”. Pan Marian Wandtke przygotowa³ tak pyszny bigos i 
wojskow¹ grochówkê, ¿e z niecierpliwoœci¹ bêdziemy czekaæ „na kolejny 
raz”.  
     Zwieñczeniem loterii fantowej by³o losowanie nagród g³ównych. 
Oprócz roweru ufundowanego przez ks. proboszcza Henryka Bietzke 
mo¿na by³o dodatkowo wygraæ kilkanaœcie innych nagród ufundowanych 
przez: Szko³ê Jêzyków Europejskich Universus, Restauracjê Malinowy 
Ogród, Ksiêgranio  Kawiarniê Mozaika, Hallo Pizza Kosmos, Restauracjê 
Troja, Pañstwa Górnych oraz Akademiê Talent. Dziêkujemy za te dary.  
Pragniemy równie¿ podziêkowaæ osobom zaanga¿owanym w 
organizacjê:  ministrantom, Pani Ewie Ma³ypan, Bo¿enie Lehmann, Annie 
W³odarczyk oraz Magdzie Erdanowskiej, Agacie Sobczak i Kamilowi 
Cichemu. Dziêkujemy wam wszystkim za obecnoœæ i wspólne 
œwiêtowanie. 

Organizatorzy.

Od Redakcji:  Nasz Ksi¹dz Proboszcz oznajmi³, ¿e jeœli Pañstwo Grochowscy siê 
zgodz¹,, to Dzieñ Dziecka bêdzie urz¹dzany przez parafiê
Rokrocznie w pierwsz¹ sobotê czerwca.
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1222 przybyli do Krakowa, a 25 marca 1223 otrzymali koœció³ Œwiêtej 
Trójcy, po przeniesieniu parafii krakowskiej do koœcio³a mariackiego.
           Decyzja Jacka wypowiedziana wobec biskupa Iwona i œwiêtego 
Dominika s³owami: “poœlij nas” wyra¿a moje najskrytsze marzenia, aby 
nasza m³odzie¿ doros³a do podobnej decyzji apostolskiej wyra¿aj¹cej siê 
gotowoœci¹ apostolsk¹ i dyspozycyjnoœci¹ wobec wy¿szego wezwania. 
           Nastêpnie uczestniczyliœmy we Mszy Œw. i tradycyjnym ju¿ na 
Lednicy - Wyborze Chrystusa oraz przepiêknej Adoracji Najœwiêtszego 
Sakramentu. Odby³o siê te¿ poruszaj¹ce Misterium Chusty, tak widziane 
przez ojca Jana Górê OP:  “pomyœla³em, ¿e chusteczka Jana Paw³a II 
Cz³owieka Œwiêtego, mo¿e byæ wspania³ym symbolem tej w³aœnie si³y 
przebicia, która jest zawsze mocniejsza ni¿ warunki, w których przysz³o 
nam ¿yæ. Podaj¹c tak¹ chusteczkê m³odemu cz³owiekowi do rêki, mogê mu 
powiedzieæ:
Otrzyj czo³o i zacznij myœleæ na nowo,
Przetrzyj oczy i zobacz œwiat na nowo,
Wytrzyj nos i zaczerpnij œwie¿ego powietrza,
Wytrzyj usta i zacznij u¿ywaæ nowego jêzyka,
Otrzyj twarz i zostañ nowym cz³owiekiem. Zacznij ¿ycie na nowo!”

            Jeszcze odmówiliœmy, a w zasadzie odœpiewaliœmy, Ró¿aniec Œw. 
i wielkim ludzkim potokiem przechodz¹c przez bramê III Tysi¹clecia 
doszliœmy do koñca tegorocznej Lednicy. Ca³e spotkanie okraszone by³o 
piêknymi pieœniami wykonywanymi przez Siewców Lednicy i scholê 
D.A. Poznañ, które wielokrotnie porywa³y zebran¹ wspólnotê do 
niekoñcz¹cych siê tañców i pl¹sów na Chwa³ê Pana. 
            To by³o naprawdê niezapomniane i bardzo poruszaj¹ce spotkanie, 
zapewne tak, jak wszystkie poprzednie a tak¿e i przysz³e, na których nie 
powinno i Was zabrakn¹æ.
            Ju¿ 1. wrzeœnia ojciec Jan Góra OP zaprasza na Lednicê Seniora, 
która tak naprawdê ³¹czy wszystkich - wiêcej szczegó³ów na stronie 
http://www.lednica2000.pl
            Na zakoñczenie chcia³bym bardzo podziêkowaæ ks.Krzysztofowi 
Borowskiemu-Kraæ oraz ca³ej ekipie Ambasady Gdañskiej Lednica 2000 
za owocne wspólne pielgrzymowanie.

Wojtek Kapusta

Foto M. Wandtke

Spotkanie M³odych na polach lednickich
            Kilkanaœcie minut po pó³nocy, 2 czerwca 2007, wyruszyliœmy na 
pola lednickie, by stan¹æ wraz z wielotysiêczn¹ rzesz¹ uczestników do XI 
Apelu III Tysi¹clecia  Spotkania M³odych Lednica 2000. Tym razem nasz 
wyjazd odbywa³ siê pod egid¹ Ambasady Lednickiej, powsta³ej przy 
parafii œw. Brygidy w Gdañsku. Kilkugodzinna nocna jazda autokarem i 
szybki marsz przez pola sprawi³y, ¿e pod ryb¹ stanêliœmy zaraz po 
brzasku. Po lekkich perturbacjach organizacyjnych z wejœciem na pola, 
pobraliœmy pami¹tki tegorocznego spotkania, którymi by³y kopie chusty 
Jana Paw³a II oraz œpiewniki i zajêliœmy bardzo dobre miejsce w trzecim 
sektorze. Zanim g³ówny program wystartowa³ organizatorzy starali siê 
wype³niæ czas zebranym. Na wielkim polu kilkudziesiêciu kap³anów w 
wielkim pocie czo³a s³ucha³o spowiedzi œw. i rozgrzesza³o wielu 
uczestników spotkania. Odby³a siê te¿ na telebimie prezentacja 
dzia³alnoœci Ruchu Lednickiego i dzia³aj¹cych w nim Ambasad Lednicy. 
Na Drodze III Tysi¹clecia wykonany zosta³ koncert pieœni lednickich przy 
akompaniamencie djmebe - kilkudziesiêciu bêbniarzy wystukuj¹cych 
pulsuj¹cy rytm, który rozchodzi³ siê po ca³ych polach. Zaœpiewaliœmy te¿ 
Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
            W koñcu, zgodnie z planem, o godzinie 17 zabi³ dzwon i powita³ 
nas wspó³twórca tych spotkañ ojciec Jan Góra OP, który tak nas zachêca³ 
do przybycia na pola:  “PrzyjedŸ nad Lednicê, aby zrobiæ krok do przodu w 
rozwoju w³asnego cz³owieczeñstwa i zaanga¿owania w chrzeœcijañstwo. 
Tym krokiem do przodu jest przejœcie od osobistego wyboru Chrystusa do 
decyzji aktywnego g³oszenia Chrystusa innym. W tym dziele g³oszenia 
Chrystusa i budowania Królestwa Bo¿ego nie mo¿e nikogo zabrakn¹æ! 
Zostañ aposto³em Chrystusa! Przepuœæ przez siebie promieniowanie Bo¿ej 
energii i ³aski!”. Ze swad¹ i wielkim zaanga¿owaniem poci¹gn¹³ on za 
sob¹ zebran¹ 85-cio tysiêczn¹ wspólnotê ku przygotowanemu 
kilkugodzinnemu spektaklowi  nabo¿eñstwu, które rozpoczê³a uroczysta 
procesja wprowadzaj¹ca relikwie œw. Wojciecha i œw. Jacka,  g³ównego 
bohatera tegorocznego spotkania. Jemu te¿ by³o poœwiêcone specjalne 
Misterium, przedstawiaj¹ce jego ¿ycie, drogê i przes³anie. Oto jak o tym 
mówi ojciec Jan:  “A zatem Œwiêty Jacek! Co mo¿e powiedzieæ nam, 
dzisiejszym ludziom, ¿yj¹cym na pocz¹tku dwudziestego pierwszego 
wieku, œredniowieczny œwiêty? Czy mo¿e interesowaæ nas dzisiaj ¿ycie i 
dzia³alnoœæ cz³owieka ¿yj¹cego przed ponad siedmiu wiekami? Otó¿ mo¿e 
i to du¿o mo¿e. Owoce bowiem ¿ycia i kontemplacji siê nie starzej¹, nie 
przestaj¹ byæ zawsze œwie¿e i aktualne. Dzie³o ¿ycia œwiêtego Jacka trwa i 
stale siê rozwija. Na czym ono polega?
           Otó¿, kiedy biskup krakowski Iwo Odrow¹¿ przebywa³ w Rzymie w 
roku 1220, byli razem z nim dwaj jego krewniacy Jacek i Czes³aw. Jacek 
by³ ju¿ wtedy kanonikiem krakowskim na Wawelu. Biskup pora¿ony 
pozytywnym apostolskim wp³ywem œwiêtego Dominika zwróci³ siê do 
niego z proœb¹ o jego braci dla Polski i Krakowa. Dominik odpowiedzia³, 
¿e braci takich nie ma, ale jeœli byliby chêtni, to on ich przyjmie i 
przysposobi i bêd¹ mogli wróciæ do Polski by g³osiæ Dobr¹ Nowinê. Wtedy 
zg³osili siê Jacek, Czes³aw i Herman Niemiec ze s³owami: Poœlij nas! Po 
krótkim pobycie u boku Œwiêtego Dominika Jacek z ekip¹ wracali do 
Polski, zak³adaj¹c po drodze klasztory i g³osz¹c S³owo Bo¿e. 1.listopada 

W s z y s t k i m  
d z i e c i o m  i  
m³odzie¿y naszej 
parafii ¿yczymy 
udanych wakacji. 
Na koloniach i 
o b o z a c h  n i e c h  
W a m  s p r z y j a  
pogoda i zdrowie. 

Pamiêtajcie o niedzielnych i œwi¹tecznych 
mszach œwiêtych. Do zobaczenia po 
wakacjach.  Szczêœæ Bo¿e!



  WYDAWCA:  PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.  Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej.  Moderator: Ks. M. Sobbczak.  Druk sponsorowany ES-GRAF.          
                            Adres  e-mail do korespondencji:  abaos@xl.wp.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl                EGZEMPLARZ BEZP£ATNY
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100 Lat Skautingu /1907-2007/
//nowy cykl felietonów-odc.1/

         Twórca skautingu- Robert Baden-Powell (zdjêcie po lewej)  w 1906 
roku wst¹pi³ do ruchu „Woodcraft 
Indians”. Powszechnie uwa¿a siê, 
¿e ruch "Woodcraft Indians" mia³ 
znacz¹cy wp³yw na ukszta³towanie 
siê skautingu, a ten z kolei by³ 
p i e r w o w z o r e m  p o l s k i e g o  
harcerstwa, którego twórcami byli 
p r zede  wszys tk im Andrze j  
Ma ³kowsk i  i  k s .Kaz imie rz  
Lutos³awski.
     Powsta³y w 1902 roku 
„Woodcraf t  Indians” zosta³  
za³o¿ony przez Ernesta Thompsona 
Setona. Ten rysownik, zoolog, 
badacz kultury spêdzi³ cztery lata 
wœród Indian i traperów poznaj¹c 
s p e c y f i c z n ¹  d u c h o w o œ æ  
wyp³ywaj¹c¹ z mi³oœci i szacunku 
do natury.

W za³o¿onej przez siebie organizacji formu³uje zasady systemu 

K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

Woodcraft:
- rekreacja (zdrowy wypoczynek),
- inteligentne obozownictwo,
- samorz¹d ch³opców pod przewodnictwem doros³ych,
- magiczny wp³yw ogniska obozowego,
- “puszczañski program” (¿ycie na ³onie przyrody i za jej pomoc¹),
- odznaki, czyli tzw. „honory” (sprawnoœci),
- osobiste odznaczenia za osobiste osi¹gniêcia,
-  “idea³ bohaterski” (czysty, sympatyczny idea³ si³y cielesnej),
-  “malowniczoœæ we wszystkim” (czar strojów, obrzêdów, œpiewu itp.).
      Robert Baden  Powell w 1907 roku organizuje pierwszy obóz 
ch³opców na  Brownsea Island, u wejœcia do angielskiego portu Poole. 
Zapewne m. in. zasadami „Woodcraft Indians” inspirowa³ siê Baden  
Powell, tworz¹c w³asn¹ organizacjê  scouting, rozszerzaj¹c zasady 
Setona, a przede wszystkim opieraj¹c je mocno o wartoœci chrzeœcijañskie. 
Najpowa¿niejszym /czêsto pomijanym niestety/ powiedzeniem Sir 
Roberta Baden-Powella, wœród wielu zasad podanych przez niego w 
podstawowym podrêczniku „Wskazówki dla Skautmistrzów”, by³o 
wskazanie: „Jeœli skauting mia³by byæ bez Boga, to lepiej, ¿eby go w ogóle 
nie by³o!”. Na tej zasadzie Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, jak 
równie¿ Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” posiadaj¹ w 
swoich Statutach zapisy, ¿e instruktorzy s¹ chrzeœcijanami. W krêgach 
lewicowych, a szczególnie propaguj¹cych tzw. „poprawnoœæ polityczn¹” z 
jej enigmatycznym wymaganiem bezwzglêdnej tolerancji /nie tylko dla 
odmiennoœci/, ten punkt statutu jest „sol¹ w oku”. Jest on jednak od 100 lat 
podstaw¹ istoty skautingu i harcerstwa, jedn¹ z tych zasad, które musz¹ 
byæ niezmienne !  

(cdn).

Mieczys³aw Czajkowski

Dekalog. Kodeks moralnoœci czy prawa?
Ci¹g dalszy tekstu  z poprzednich  numerów  biuletynu 

Bogus³aw Górka  (UG i UJ)
Opr. Mateusz IHNATOWICZ

5. Geneza, redakcja dekalogu i jego aktualne usytuowanie

     Badania nad dekalogiem maj¹ d³ug¹ historiê i bogat¹ literaturê. 
PokaŸna czêœæ tej literatury dotyczy kwestii jego genezy. Zdaniem R.E. 
Tappy, do lat siedemdziesi¹tych 20. wieku, co 20 lat nastêpowa³ zwrot w 
tym wzglêdzie, a od tego czasu  nastêpuje on co 10 lat. W postêpie czasu 
zakwestionowano bezpoœrednio boskie pochodzenie „dziesiêciu s³ów” i 
ich zwi¹zek z Moj¿eszem („Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, ¿e 
przekazy o bezpoœrednim og³oszeniu Dekalogu przez Boga i wypisaniu 
go przez Niego na kamiennych tablicach na pewno nie s¹ historyczne. 
Powsta³y one w oparciu o przekonanie, ¿e Dekalog jest wyrazem woli 
bo¿ej”. Cyt. J.St.Synowiec, Dziesiêæ przykazañ. Wj 20,1-17; Pwt 5,6-20, 
dz. cyt., s. 23), a czas powstania dekalogu przesuniêto a¿ po epokê 
powygnaniow¹ (Rzecznikiem póŸnego powstania dekalogu jest przede 
wszystkim F.L Hossfeld). Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jedn¹ z 
nich jest narzucaj¹ca siê okolicznoœæ, ¿e obydwie biblijne wersje 
„dziesiêciu s³ów” odzwierciedlaj¹ epokê, w której Izrael prowadzi osiad³y 
styl ¿ycia. 

Z drugiej strony, od lat 80. dwudziestego wieku, zauwa¿yæ 
mo¿na narastaj¹c¹ tendencjê do odwrotu od póŸnej datacji dekalogu. 
Wska¿emy na jeden element przemawiaj¹cy na korzyœæ
 tego stanowiska. Z lektury Biblii dowiadujemy siê (Wj 31,18), ¿e: Gdy 
Bóg skoñczy³ rozmawiaæ z Moj¿eszem na górze Synaj, da³ mu dwie tablice 
œwiadectwa (sznej luchoth ha'eduth), tablice kamienia (luchoth haebhen), 
zapisane palcem Boga (kethubhim be'ecba' 'elohim). W innym miejscu 
powiedziano, ¿e te tablice œwiadectwa by³y zapisane po obu ich stronach, 
po jednej i po drugiej by³y one zapisane (Wj 32,15) (Nale¿y tu mieæ na 
uwadze okolicznoœæ, ¿e parcelacja norm na dwóch tablicach i to po jednej 
stronie „dekalogu konfesyjnego”  to efekt póŸniejszej spekulacji 
judaistycznej i staro¿ytnego chrzeœcijañstwa. Por. J.Warzecha, Dziesiêæ 
s³ów (Dekalog)  Niezmienne czy rozwijaj¹ce siê prawo Bo¿e?, Communio 
(PL) 1/73 (1993) 53-61, s. 55).. R. Youngblood w zwi¹zku z tym wskaza³ 
na dwie interesuj¹ce rzeczy. Po pierwsze, traktaty chetyckie sporz¹dzano 
w dwóch egzemplarzach. Jeden przeznaczony by³ dla suwerena, drugi dla 
wasala. Ten fakt naprowadza nas na przypuszczenie, ¿e równie¿ tablice 
„dziesiêciu s³ów” zosta³y sporz¹dzone w ten sam sposób i ¿e ka¿da tablica 
zawiera³a ca³y tekst dekalogu. „Orygina³” przys³ugiwa³ Bogu, „kopia”  
wasalowi. Po drugie, termin 'eduth (œwiadectwo) jest pochodnym od 

akadyjskiego adu i oznacza sporz¹dzenie na piœmie umowy pomiêdzy 
partnerami. Na trzeci¹ rzecz zwróci³ uwagê R. Couroyer - otó¿ wyra¿enie 
zapisane palcem Boga by³o terminem technicznym piœmiennictwa 
egipskiego.

Z tego co nadmieniono (i z tego, o czym nadmienimy jeszcze), 
nasuwa siê s³uszne przypuszczenie o staro¿ytnym pochodzeniu,  ale 
pradekalogu. Z drugiej strony nie ulega kwestii, ¿e dwie biblijne odmiany 
„dziesiêciu s³ów” maj¹ za sob¹ d³ugi proces przeobra¿eñ w zakresie 
tradycji i redakcji. Jednak nie ma zgody odnoœnie do zagadnienia: czy s¹ 
one kompozycj¹ zale¿n¹ od postulowanego pradekalogu (Np. Ch.Levin 
rekonstruuje „Urdekalog” w ten sposób: Wj 20,2-3.5a.13-17a. Zaœ 
F.L.Hossfeld czyni to w oparciu o Pwt: 5,68a.9b10.17-21. Wed³ug 
K.D.Schuncka do pierwotnego zbioru „dziesiêciu s³ów” nie przynale¿a³y 
przykazania 1-3 i 910. Powstaæ one mia³y w VIII w., gdy¿ odzwierciedlaj¹ 
ówczesne uwarunkowania socjologiczne.), czy te¿ pradekalog stanowi 
wtórn¹ kompilacjê ró¿nych Ÿróde³, g³ównie prorockich? (Szerokie 

 uplasowanie dekalogu postuluje P.D. Miller ). OdpowiedŸ na to pytanie 
uwarunkowana jest zawsze pogl¹dem na genezê pradekalogu. Np. 
niektórzy egzegeci s¹dz¹, ¿e reminiscencje prorockie pradekalogu s¹ 

 starsze od niego (Np. Oz 4,2; Jer 7,9 i Hi 24,14-15. Por. R.G.Kratz ). 
Jednak¿e „œlady” przedprorockie „dziesiêciu s³ów”, pochodz¹ce z okresu 
królewskiego, relatywizuj¹ ten pogl¹d (Natan w X w. p.n.e. 
prawdopodobnie opar³ siê na pradekalogu, gdy piêtnowa³ cudzo³óstwo 
Dawida z Batszeb¹ i mord na jej mê¿u Uriaszu (2 Sm 12,9)). Eliasz w IX w. 
wyst¹pi³ zdecydowanie przeciw królewskiemu mordzie na Nabocie i 
przyw³aszczeniu jego winnicy przez króla Achaba (2 Krl 21,19). 
Ewentualne remininiscencje pradekalogu znajdowaæ siê mog¹ w 
nastêpuj¹cych Ksiêgach Biblii: Ozeasz w 4,2 wylicza przestêpstwa 
Izraela, wœród których z naszym dekalogiem pokrywa siê mordowanie (5), 
kradzie¿ (7) i cudzo³o¿enie (6); Jeremiasz (w 7,9) w nastêpuj¹cej 
kolejnoœci „relacjonuje” ustawê synajsk¹: kradzie¿ (7), morderstwo (5), 
cudzo³óstwo (6), przysiêga na k³amstwo (2 lub 8), chodzenie za innymi 
bogami (1); Ksiêga Kap³añska w ww. 19,11-12 przytacza dwie 
dyspozycje: nie bêdziecie kraœæ (7), nie bêdziecie przysiêgaæ na moje imiê 
w rzeczy k³amliwej (2), natomiast w ww. 26,1-2 obok zakazu czynienia 
bo¿ków (1), formu³uje nakaz czci szabatów (3); Ps 50,18 piêtnuje kradzie¿ 
(7) i cudzo³óstwo (6), a Ps 81,11 przywo³uje preambu³ê (1); w Pwt 27,15-
16 kl¹twa rzucona na czyni¹cych rzeŸby bo¿ków (1), otwiera d³ug¹ listê 
przekleñstw pod adresem wystêpnych ludzi. Jeœli przytoczone 
œwiadectwa rzeczywiœcie relacjonuj¹ prototyp „ustawy synajskiej”, to 
¿adne z nich nie odzwierciedla go w znanej nam kolejnoœci. Byæ mo¿e 
kolejnoœæ ta by³a wtedy p³ynna.

Dalszy ci¹g nast¹pi
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