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Trzeci Odpust Kaszubski na
Świętej Górze Polanowskiej
17.06.2017 r.
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Pòdnôszóm swòje òczë
do górë
Skądka nadéńdze dlô
mie pòmòc?
Pòmòc dlô mie przińdë
òd Pana,
chtërën stwòrził niebò
i ziemiã.
Ps 121, 1-2

2

PWS: Wydanie Specjalne

www.polanow.pl

Sanktuarium Maryjne
na Świętej Górze Polanowskiej

Święta Góra Polanowska wraz z Rowokołem
k. Smołdzina i Górą
Chełmską k. Koszalina jest zaliczana do
świętych gór Pomorza,
które łączą podobne
dzieje historyczne.

Pierwotnie były to miejsca kultu pogańskiego, a
po zasiedleniu Pomorza
przez Kaszubów czczono tutaj Belbuka (kasz.
Biały Bóg). Podczas
chrystianizacji miejsca
kultów pogańskich na
polecenie papieży rzymskich zastępowano świątyniami katolickimi, na
Pomorzu najczęściej poświęconymi Matce Boskiej, do której ze szczególną atencją modlą się
do dziś Kaszubi, jako
swojej Orędowniczki.
Początki kultu Matki Boskiej na Świętej Górze
sięgają 2 połowy XIII w.
Prawdopodobnie jeszcze
przed 1270 r. z fundacji Glasenappów został
wzniesiony tutaj pierwszy, drewniany kościół
poświęcony Najświętszej
Maryi Pannie. Założyciel
miasta Polanowa, Piotr
Święca, ufundował w
1321 r. kościół i klasztor
oraz inne dobra w okolicy – m.in. prawo połowu
ryb na jeziorach Bobięcińskim, Kamienno i
Żydowskim (Kwiecko)
– cystersom z Pelplina.
Trudno powiedzieć, do
jakiego etapu fundacja
ta została zrealizowana,
gdyż już w połowie XIV
Święta Góra Polanowska
została ukształtowana
przez lodowiec 12.000
lat temu, położona
jest na Wysoczyźnie
Polanowskiej, w obrębie Pojezierza Zachodniopomorskiego, około 1,5 km od centrum
miasta; w najwyższej
kulminacji liczy 156
m n.p.m., zaś polana
podszczytowa z sanktuarium osiąga 152 m
wysokości.

w. Polanów znalazł się
w dobrach biskupów
kamieńskich, a Sanktuarium podlegało odtąd
proboszczowi polanowskiemu.
Fundamenty kościoła (i
klasztoru?) są widoczne
w ogólnych zarysach do
dnia dzisiejszego. Nie
zachowały się żadne
informacje o wyposażeniu świątyni, nie wiemy
nawet, czy przedmiotem czci był malowany
wizerunek, czy rzeźba
Matki Boskiej. Z przekazów wiadomo jedynie
o figurkach Dwunastu
Apostołów wykonanych
ze szczerego złota, o

uzdrawiającej wodzie
ze źródełka, a także o
wiecznie otwartych dla
pielgrzymów drzwiach
kościoła.
Znane są dwa przypadki
skierowania do Sanktuarium
grzeszników
po odpuszczenie grzechu zabójstwa, miało to
miejsce w 1435 i 1485 r.
Wprowadzenie wyznania
ewangelickiego,
jako obowiązującego w
księstwie Gryfitów, nastąpiło z opóźnieniem,
a to dzięki opiece nad
tym miejscem ostatniego katolickiego biskupa
kamieńskiego Erazma
von Manteuffla (zmarł w

1544 r.). Spokrewnieni
z nim Glasenappowie
nie spieszyli się z wprowadzeniem nowej wiary. Miejsce kultu Matki
Boskiej, niepotrzebne
ewangelikom, z czasem
zamarło i popadło w ruinę.
Dopiero w 1946 r. stanął
na polanie drewniany
krzyż, zamieniony później na metalowy, z betonową mensą ołtarzową
u stóp, a ruch oazowy na
jednym z głazów umieścił pamiątkową plakietę Matki Boskiej.
Orędownikiem
przywrócenia kultu Maryjnego na Świętej Górze,

był śp. ks. kard. Ignacy
Jeż, który to zadanie
powierzył o. Januszowi
Jedryszce, proboszczowi
franciszkańskiej parafii
MB Częstochowskiej w
Darłowie.
Podczas wizyty w Pelplinie (6.06.1999 r.) Papież
Jan Paweł II wyświęcił
kamień węgielny pod
budowę obecnej świątyni i pustelni franciszkańskiej.
Sanktuarium Matki
Boskiej Bramy Niebios
konsekrował 12 czerwca
2010 r. ks. biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak.
Dziś św. Górę Polanowską z Sanktuarium MB
Trzykroć Przedziwnej na
Górze Chełmskiej łączą
2 szlaki: pieszy im. Jana
Pawła II, wyznakowany
w 2005 r. przez działaczy
PTTK: Piotra Bogusławskiego, Wacława Nowickiego i Józefa Tokarza
oraz Pomorska Droga
św. Jakuba (odnoga południowa z Koszalina do
Sławna przez Polanów),
na wzór średniowiecznych europejskich szlaków pielgrzymkowych
wiodąca do Composteli.
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Sanktuarium Królowej
Polskiego Morza w Swarzewie
Jakie drogi
przywiodły Madonnę do Swarzewa?
Najstarsza legenda mówi
o tonącym podczas szalejącego sztormu żaglowcu, którego załoga modliła się o ocalenie przed
okrętową figurką Matki
Bożej z Dzieciątkiem.
Prośby żeglarzy zostały
wysłuchane.
Wkrótce
znaleźli się na lądzie, a z
morza, resztkami sil wydobyli figurkę Tej, której zawdzięczali życie.
Statuetkę Wybawicielki
ustawili - na pamiątkę
miejsca ocalenia - w pobliżu wiejskiej studzienki. Tam ją zobaczyła,
promieniującą,
miejscowa ludność Swarzewa. Tyle głosi legenda,
najprawdopoutrwalona przez prof. dr. rzewie,
hab. Uniwersytetu Gdań- dobniej już ten pierwszy,
drewniany - nosił tytuł
skiego Jerzego Sampa.
Narodzenia Najświętszej
Pierwsza kapliczka, Marii Panny.
W 1525 roku, parafia helpierwszy kościół
Z zapisków opatów cy- ska wraz z przyległościasterskich w Oliwie wie- mi przeszła w luterańskie
my, że kaszubscy rybacy ręce, na mocy darowizny
wystawili nad studzienką króla Zygmunta I, nadakapliczkę i czcili w niej nej gdańszczanom. MieMadonnę aż do chwili, rzeję Helską podzielono
kiedy w połowie XV wie- na Putziger Heisternest i
ku postanowili przenieść Danziger Heisternest, co
figurkę do Kościoła pod m.in. wyraźnie ukazują
wezwaniem św. Piotra i późniejsze mapy. Zdominowana przez protePawła w Helu.
W Swarzewie bowiem stantów ludność helska
kościół w owych czasach z czasem usuwała w cień
kult Maryi, zwracając
jeszcze nie istniał.
Pierwszy kościół w Swa- się zwłaszcza przeciwko
rzewie zbudowano naj- Jej wyobrażeniom. Ostaprawdopodobniej w dru- tecznie, ok. 1580 roku,
giej połowie XV wieku. wystawiono Madonnę z
Tę pierwszą swarzewską helskiego kościoła.
świątynię wznieśli żegla- Nie zachowały się żadne
rze - dowiadujemy się z źródła pisane, z których
późniejszych dokumen- można byłoby wyczytać,
tów powizytacyjnych. w jaki sposób figurka
Ludzie morza dopełnili Matki Boskiej z Dzietym samym ślubów za ciątkiem -wróciła do
cudowne ocalenia z ki- Swarzewa.
pieli sztormowych - pod- Legenda mówi, że prokreśla jedna z notatek testanci helscy wrzucili
zawartych w tych doku- statuetkę do morza. I oto,
mentach. Kościół w Swa- ta lekka rzeźba z lipo-

wego drewna, niesiona
sprzyjającymi wiatrami,
przypłynęła na powrót
do Swarzewa. Zadomowiła się tu w ówczesnym
drewnianym kościółku,
o którym wiemy, że już
istniał, z dokumentu datowanego w 1487 roku,
kiedy to magistrat Helu
zwracał się do władz
Gdańska, by mógł utrzymać w posiadaniu swarzewski kościół. Figurkę
usytuowano tam w niszy,
obok bocznego ołtarza
św. Barbary.

Pierwsza kapliczka
nad studzienką
- miejscem, jak mówi
legenda, cudownego odnalezienia figurki Matki
Boskiej z Dzieciątkiem
- zapewne była drewniana. Ks. Fankidejski, wizytator kościoła
swarzewskiego wiatach
osiemdziesiątych XIX
weku zostawił taki oto
lapidarny opis kapliczki:
„okrągła, cała murowana, kryta gontem, bardzo
mata". Oglądaną dzisiaj
kapliczkę zbudowano
w 1775 roku, a restaurowano ją w latach 199
7-1998. Z tej studzienki
pielgrzymi wciąż piją
wodę o uzdrowicielskiej
mocy
Wizytujący parafę swaizewską w 1766 roku
wysłannik biskupi ks.
Bazyli Ztodd - archidiakon pomorski - odnotował, że słynna statuetka
umieszczona jest w ołtarzu głównym (wzniesionym w 1747 r.). Mowa tu
już o nowym kościele w
Swarzewie. Wybudowano go na miejscu drewnianego, także z konstrukcją drewnianą, lecz
wypełnioną cegtą. Trzeci kościół, murowany z
cegły licowej, zastąpił
ten z „pruskiego muru"

3

w latach 1877-1880.
Nie wiadomo, czy tytuł
kościoła - Narodzenia
Najświętszej Mani Panny - jest tytułem pierwotnym, czy też nadanym dopiero drugiej
świątyni, tej zbudowanej na przełomie XVI i
XVII wieku.
Niebezpieczeństwa
Cudownej figurze Matki
Boskiej Swarzewskiej
kilkakrotnie jeszcze zagrażało niebezpieczeństwo.
Dwukrotnie podczas wojen szwedzkich - w 1626
i 1657 roku - chroniono
ją przed najeźdźcami,
zakopując w ziemi.
Podobnie postąpiono w
latach II wojny światowej, zakopując ją na
terenie
gospodarstwa
Leona Torlińskiego w
Wielkiej Wsi - dzisiejszym Władysławowie.
Gestapo, po długich dochodzeniach,
odkryło
miejsce ukrycia Madonny.
Okupanci nie wywieźli
jednak cennej rzeźby do
Rzeszy.
Przejął ją ks. Karol
Knopp z Kościoła Świętej Trójcy w Wejherowie.
dokończenie na str 4
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Sanktuarium
Królowej Polskiego Morza
w Swarzewie
dokończenie ze str 3

Figurę przechowywał na plebanii, a wystawiał w farze tylko w
dniach świąt maryjnych, a także
w niektóre inne dni świąteczne
i pierwsze soboty miesiąca.
Figurce Matki Boskiej Swarzewskiej groziło też niebezpieczeństwo ze strony nikczemnych złodziei.
Po raz pierwszy ograbili statuetkę ze srebrnych koron, berła
i promienistej aureoli w nocy z
3 na 4 stycznia 1936 roku, niszcząc tzw. Obraz-osłonę. Była
to reprodukcja „Madonny" van
Dycka, podarowana kościołowi
swarzewskiemu przez cesarza
Wilhelma I z okazji zakończenia budowy świątyni w 1880
roku. Ostatnia próba kradzieży miała miejsce stosunkowo
niedawno, bo z 22 na 23 lutego
1986 roku. Na szczęście rabusiom, nie udało się sforsować
pancernej osłony rzeźby. Jak
się później okazało, sprawcami
włamania do swarzewskiego
kościoła byli ci sami grabieżcy, którzy dokonali dewastacji
srebrnego sarkofagu św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej.
Cześć Matce Boskiej Swarzewskiej oddawali nie tylko
pielgrzymi. Po „zaślubinach z
morzem" (Puck, 10 lutego 1920
r.) w kościele swarzewskim
przed cudowną figurą składali
podziękowania za odzyskanie
Prus Królewskich żołnierze
wyzwolicielskiej armii g-en.
Józefa Hallera.

Tu także, 30 kwietnia 1922
roku, podczas uroczystej mszy
św. modlił się za jedność Polski
z dostępem do morza prezydent
RP Stanisław Wojciechowski.
I tak jak on - przed nim i po nim
- klęczeli tu ludzie prosząc Swarzewską Matkę o laski przeróżne. A potem przewieszał ktoś
przez rękę figurki Madonny
niezwykle cenny dziękczynny
różaniec, ktoś inny zostawiał
mosiężną tabliczkę z napisem:
„Tu się modliłem, tu zostałem
wysłuchany".
W okresie międzywojennym,
na życzenie polskich marynarzy, niemal wszystkie statki i
okręty wyposażono w plakietki
z wizerunkiem Królowej Polskiego Morza. Umieszczano
je na honorowych miejscach
w mesach załogowych i oficerskich. Gwiazda Morza - jak ją
nazywali marynarze - pływała
z załogami słynnych okrętów
„Burzy" i „Błyskawicy", okrętów podwodnych m.in. „Orła"
i wielkich transatlantyków (s/s
„Piłsudski", s/s „Kościuszko",
s/s „Polonia" i m/s „Batory").
O przywiązaniu do Matki Boskiej Swarzewskiej świadczą
też wizerunki Madonny w
czasie II wojny światowej w
obozach koncentracyjnych i
jenieckich.
Szczególnie piękny jest „znaczek pocztowy" jaki powstał z
okazji święta Marynarki Wojennej RP 10 lutego 1943 roku,
w oflagu II C. Woldenberg.

Znaczek poczty obozowej z podobizną figury Matki Boskiej Swarzewskiej, został wykonany z okazji święta Marynarki znaczek

Zbigniew Joskowski OFMCONV., Koszalin

Maria Pomerana –

1. Wstęp
Niniejszy esej pragnę zadedykować Maryi Pomorskiej – Maria
Pomerana. Historyczne echo o
Niej odbija się o to, co współcześnie zwykliśmy przywoływać z
dawnych dziejów, zachowywać
to, co nasze (rodzime i swojskie).
Nie podjęto dotąd szczegółowych
kompleksowych badań nad „zjawiskiem” religijnym i historycznym Maria Pomerana oraz jego
faktycznego znaczenia w kulturze Pomorza (rozumianego jako
południowego wybrzeża Morza
Bałtyckiego). Dysponujemy jedynie krótkimi prezentacjami
faktograficznymi odnośnie kultu
maryjnego w Kenz, gdzie czczony był wizerunek Matki Bożej
o tytule Maria Pomerana, a także zbiorczych publikacji, gdzie
wskazuje się na ten wątek w kontekście peregrynacyjnym. Ponadto w Kenz użytkowano w celach
kultowych źródło wodne, które
z czasem aspirowało ku randze
uzdrowiska, a sama miejscowość
do „kurortu” kuracyjnego. Jednak
w kontekście ciągłości historycznej tej „krainy pod morzem”, jak
zwykło się określać Pomorze (od
Meklemburgii po Gdańsk), czyli
Pomorze Przednie (Vorpommern)
w granicach Niemiec, Zachodnie,
Środkowe i Wschodnie (w granicach Polski) dokonało się to,
co brytyjski archeolog i pionier
archeologii lotniczej Osbert Guy
Stanhope Crawford systematyzuje
pojęciem kategorii palimpsestu.
Oznacza to, że krajobrazy są zapisem obecności człowieka, bowiem
kolejne pokolenia wymazują w
nim poszczególne istniejące fragmenty wpisując nowe treści. W
tym konkretnym przypadku Maria
Pomerana z Kenz mamy do czynienia z rekonstrukcją dawnych
kontekstów historycznych i kulturowych – odczytaniem pierwotnej
jej treści historycznej, religijnej i
kulturowej. Dlatego, moim zdaniem należy odwołać się nie tylko
do literatury przedmiotu, której
konstruktorzy rzetelnie zaprezentowali ogólny zarys dziejów kultu
Matki Bożej Pomorskiej (Maria
Pomerana), osadzonego w realiach
działalności i funkcjonowania historycznej diecezji kamieńskiej.
Dodatkowo należy odwołać się do

kontekstu geograficznego i archeologicznych danych, które rzucają
światło na to, co z pewnością legło
u podstaw idei i inicjacji kultu maryjnego w tytulaturze i znaczeniu
„Pomorskim”. Niebagatelne to ma
znaczenie, bowiem już sama chrystianizacja ludów zamieszkujących ziemie określane Pomorzem
trwale nadała nową treść i znaczenie wielu zastanym (dotychczasowym) fragmentom rzeczywistości
kulturowej i socjologicznej. Pomorze jako teren, krainę historyczną wraz z zamieszkującymi
ją ludźmi oraz to co „pomorskie”,
albo kaszubskie należy rozumieć
wieloaspektowo i bez uprzedzeń
interesów, a nie z punktu widzenia
„czystości” etnicznej pozbawionej
naleciałości, wpływów, kontaktów ludnościowych, językowych,
kulturowych. Mam tu na myśli
zwłaszcza wpływy skandynawskie okresu wczesnego średniowiecza. Zwłaszcza ta ekspansja
nordycka i jej wpływ na pomorską
słowiańszczyznę wydała niemałe i
trwałe owoce w postaci budownictwa, żeglugi, handlu i budowania
władzy i miejscowej pomorskiej
państwowości. Mimo tego, że od
czasów polskiego Mieszka I nasze
Pomorze bywało zdobyczą lenną
królów Polski (w późniejszych
okresach wpływy polityczne ulegały zmianom), to zawsze było
ono odrębne, samoistne pod kątem socjologicznym, językowym
i kulturowym. Świadczą o tym
wybitnie (!) liczne znaleziska archeologiczne zwłaszcza na terenie
Pomorza w całej jego rozciągłości.
Mówiąc o „naszym” słowiańskim
Pomorzu od wieków mamy więc
do czynienia ze skomplikowanymi politycznie i kulturowo dziejami Pomorza w kontekście allochtonicznym. W tym kontekście w
XIV wieku na bazie wcześniejszej
tradycji zainicjowany został oficjalny kult Matki Bożej Pomorskiej (Maria Pomerana).
2. Historyczne dzieje kultu
Sanktuaryjna miejscowość Kenz
leży w pobliżu Barth (obecnie w
granicach Niemiec – Meklemburgii, Vorpommern), które w średniowieczu było stolicą niewielkiego Księstwa Pomorze-Barth.
Jego herbem był czarny gryf w
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kontekst, kult, mit i rzeczywistość

złotym tle i jest jednym z herbów
znajdujących się na dziewięciopolowej tarczy herbowej wielkiego
Księstwa Pomorskiego. Księstwo
Barth wraz z miejscowością Kenz
znajdowało się w strefie wpływów
politycznych książąt związanych
z Rugią i Danią. Wcześniej, we
wczesnym średniowieczu niewątpliwie tereny te kontrolowali
normańscy żeglarze (wikingowie), którzy zasymilowali się z
miejscową ludnością słowiańską.
W 1997 roku berliński archeolog prof. Klaus Goldmann wraz
z językoznawcą Günterem Wermuschem przeglądając zdjęcia
satelitarne biegu Odry, konfrontując je ze starymi mapami tego
obszaru doszli do wniosku, że w
pobliżu Barth i Kenz na przełomie
pierwszego i drugiego tysiąclecia
przebiegało zachodnie ujście delty Odry. W związku z tym obaj
ogłosili, że tu w Barther Bodden
a nie na wyspie Wolin znajdowała
się legendarna Wineta. Wiadomo,
że całe Pomorze należało do Winiety (kraju Wenetów). Jednakże
w świetle kompleksowych badań
archeologicznych i związanych
z nimi znalezisk bezsprzecznie
wiemy, że to właśnie Wolin był na
Pomorzu najbardziej znaczącym
emporium wikińskim!. Niemniej,
okolice Barth i Kenz współcześnie
ożyły turystycznie dzięki stworzonemu mitowi o „tutejszej Winecie”. Wprawdzie od wczesnego
średniowiecza okolice stanowiły
ważny ośrodek zamieszkiwany
przez Słowian i wikingów w pobliżu faktycznego zachodniego ujścia Odry w tamtym czasie i były
centrum małego księstwa. Ponadto znajdujące się w Kenz źródła

wodne miały właściwości lecznicze. Od wieków wykorzystuje
się ten aspekt w celach leczniczokuracyjnych, a w średniowieczu
dodatkowo nadano im charakter sakralny. Przybywali tu
kuracjusze z całej Europy, a
zwłaszcza z Włoch i Hiszpanii.
Pod koniec XIV wieku w
pobliżu Kenz stanął drewniany posąg Maryi (madonny).
Nazwano go po łacinie Maria
Pomerana Miraculosa, czyli cudowna Matka Boża Pomorska.
Madonna trzymała w lewym ręku
berło, zaś na prawym ramieniu
trzymała Dzieciątko Jezus. Później czczono tam Maria Pomerana
w formie Piety. Taka pieta Maria
Pomerana znajduje się obecnie w
Gardes.
Do Maryi Pomerana w Kenz
pielgrzymowano co najmniej od
XIV wieku, ale najstarszą zapisaną wzmiankę o tym znajdziemy w testamencie złożonym w
1404 roku w Stralsundzie. Obok
Kenz wymienia się w nim inne
znane miejsca pielgrzymkowe,
jak Akwizgran, Wilsnack i Górę
Chełmską koło Koszalina. Natomiast w 1418 roku papież przydzielił kościołowi w Kenz możliwość udzielania odpustów.
Emitowano także cynowe plakietki (znaki) pielgrzymie związane z sanktuarium w Kenz. Na
wizerunku Maria Pomerana stoi
pośród gałązek lipy, które nadają
cudowną przeciw zarazie leczniczą moc tryskającej ze źródeł
wodzie. Taki wizerunek znalazł
się na rewersie złotego guldenu
z lat 1499-1523 wyemitowanego
przez Bogusława X. Współcześnie, na jego bazie w 2016 roku
autor niniejszego artykułu stworzył wytłok pieczęci używanej
przez Sanktuarium i Pustelnię
franciszkańską na Świętej Górze
Polanowskiej.
Opisy cudów przypisywanych
Maryi Pomerana mają formę
pobożnych legend. Wiele z nich
funkcjonuje jeszcze współcześnie. Jedna z nich zachęca, by
pielgrzymować do cudownej
Maryi i złożyć Jej na kolanach
swoje prośby i troski. Inna znów
opowiada o tym, jak to chory

pielgrzym odzyskał zdrowie przy
cudownym źródle w Kenz, a owo
źródło wskazała mu Maryja swoim berłem. Sławę owemu źródłu
przysporzył rozgłos o faktycznych
cudownych uzdrowieniach. Cuda
związane z odzyskaniem zdrowia
dzięki wodzie z tego cudownego
źródła łączono z wstawiennictwem
Maryi Pomerana. Stąd kościół
pielgrzymkowy w Kenz powstały
około 1350 roku, gdzie znajdowała się figura Madonny Maria
Pomerana oraz pobliskie źródełko
stało się miejscem docelowym pomorskich peregrynacji na intencje
odzyskania zdrowia zarówno na
ciele jak i duszy, zwłaszcza odzyskania wzroku i słuchu. Sanktuarium to stało się miejscem pielgrzymkowym o światowej sławie,
podobnie jak trzy Święte Góry
Pomorza (zwłaszcza Chełmska).
Pielgrzymowano do nich nie tylko
w celach upraszania łaski zdrowia,
ale także w charakterze pokutnym
za popełnione zbrodnie.
Ostatnim z książąt rugijskich był
Wisław III (1265-1325). Z jego
polecenia w Barth wybudowano
zamek, na którym on sam w 1325
roku wyprawił swojemu jedynemu
synowi Jaromarowi (1312-1325)
zaręczyny z Beatrycze meklemburską, z którą jednak małżeństwo
nie doszło do skutku z powodu
przedwczesnej śmierci Jaromara. Wisław III był wojownikiem
i jedynym na Pomorzu śpiewakiem lirycznym (minnesingerem,
skaldem). Obaj wkrótce zmarli
i dynastia wymarła, a sukcesję
przejęli Gryfici – począwszy od
Warcisława IV (1325-1326). Natomiast wywodzący się również
z dynastii Gryfitów książę wołogoski Barnim VI (1365-1405) w
1405 roku zachorował na dżumę.
Jego pragnieniem było znalezienie się w Kenz przy figurze i źródle Maria Pomerana i tutaj doznać
uzdrowienia. Jednakże 22 września 1405 roku zmarł i tutaj w kościele w Kenz został pochowany,
co upamiętnia zainstalowany tam
okazały sarkofag.
Kult Maria Pomerana ustał w
wyniku rozszerzającej się w błyskawicznym tempie Reformacji.
Początkiem tego było luterańskie
kazanie wygłoszone w Barth w
1533 roku przez przybyłego ze

Słupska Johannesa Blocka. Kiedy kościół w Kenz przejęli protestanci, figura Madonny została
usunięta, podobnie obrazy i figury świetych. A na bazie dawnych
katolickich miejsc świętych i
uzdrowiskowych zainaugurowano
działalność kurortowo-kuracyjną.
Polak – Matthias Kienast (pastor
kościoła Mariackiego w Stralsundzie) napisał o tym miejscu i źródłach uzdrowiskowych specjalną
publikację wydaną w 1690 roku.
Podobnie uczynił Sigmunt August
Pfeiffer w 1722 roku. Współcześnie badaniami i opracowaniem fenomenu pomorskich peregrynacji,
w tym do Kenz zajął się Wojciech
Łysiak, o samym Kenz jako miejscu pielgrzymkowym. W ostatnich
latach podjęto też specjalistyczne
badania archeologiczne źródła w
Kenz. Ponadto opracowany został
projekt średniowiecznych pomorskich tras pielgrzymkowych i ich
reaktywacji na ich bazie szlaków.
3. Mit, czy echo prehistorii
Maria Pomerana w swoim wizerunku i religijnej protekcji u Boga
ma szansę na nowo zafunkcjonować. Jej „ideę” kulturową i religijną w etnicznym wymiarze przejęło inne kaszubskie sanktuarium
maryjne w Sianowie koło Kartuz.
Tu Maryję czci się jako Królową
Kaszub. Niemniej, historyczne i
kulturowe dziedzictwo Maria Pomerana z Kenz (Królowej całego
Pomorza historycznego) podejmuje ważne miejsce pielgrzymkowe
Pomorza – Święta Góra Polanowska. Stało się to z inicjatywy metropolity szczecińsko-kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.
Niegdyś, w średniowieczu Maryja
z Kenz, Góry Chełmskiej, Polanowskiej i Rowokołu łączyła szlak
pielgrzymek pokutnych. Góra Polanowska i Kenz mają też wspólny
aspekt religijno-uzdrowiskowy,
jakim są święte źródła. Na Górze
Polanowskiej funkcjonowało ich
siedem. Stąd to miejsce współcześnie może i powinno się stać
spadkobiercą dziedzictwa i tradycji religijnych średniowiecznego
Pomorza, zarówno w wymiarze
przywracania pamięci o nich i ich
kultywowania wśród współcześnie
zamieszkujących Pomorze ludzi.
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Legenda o źródełku na Polanowskiej
Dawno, dawno temu w Polanowie leżącym u podnóża
Świętej Góry, mieszkała
młoda rodzina z gromadką
dzieci.

słońca,
- nie pada światło księżyca,
- nie wpadł doń żaden liść,
- oraz nie piło zeń żadne zwierzątko.

Pomimo biedy, sami siebie
uważali za szczęśliwych, powiem pokój, zgoda i miłość
zawsze gościły w ich domu.
Można by rzec: życie układało
się jako sielskie i anielskie.
Ten anielski spokój w rodzinie
zakłóciła choroba żony. Więc i
dla nich nadeszły dni smutne.
Na te małe dzieci ktoś musiał
pracować: sprzątać, gotować,
ubierać... A tu jak na złość,
żona słabła z dnia na dzień,
traciła siły i w ogóle nie mogła
pracować, pomimo tak wielkiej
potrzeby z racji małych dzieci.
Nie mogła dla nich przynieść
wody ze studni, tylko wszystko
musiał wykonać mąż. Nie mogła nawet podnieść i przytulić
do serca najmłodszego dziecka, chociaż ten synek był dla
niej tak bardzo miłym!
Dobry mąż często dopytywał swoją żonę o przyczynę
tego stanu. I zawsze zapewniał, iż nigdy o niej nie zapomni i zawsze będzie pomagać
przy wychowywaniu dzieci.
Ona zaś już nawet dość często
wspominała o swoim odejściu
z tego świata, lecz mąż – aby
ją w tej chorobie pocieszyć –
zapewniał, że na pewno tak się
nie stanie. Jednak stan zdrowia
nadal się pogarszał. Coraz bardziej traciła siły, które jakby
,,topniały'' w oczach rodziny
i sąsiadów. Lecz nikt nie wiedział co się z nią dzieje.
W czasie bezsennych nocy
myślała nawet o swej przedwczesnej śmierci; żal jej było
odchodzić z tego świata. Miała
przecież dobrego męża i gromadkę dzieci, toteż nie jeden
raz ta biedaczka gorzko sobie
zapłakała nad swoją nieszczęsną dolą! A kropel łez było tyle,
że aż powstały szare plamy na

Zasmucił się bardzo, gdyż po
prostu wątpił w możliwość
odszukania tak wielce tajemniczego źródełka!
Znał bowiem dużo przeróżnych źródeł i źródełek w pobliskiej okolicy, ale żadne z
nich nie zgadzało się z tym
co mu żona opowiedziała ze
swojego snu. Miał jednak
mocne przekonanie, że ten
sen, ta pani i to wielce tajemnicze źródełko, sprawią
uzdrowienie jego żony. Postanowił więc nie żartować,
ani trudu, ani czasu nie tracić,
aby to tajemnicze źródełko na
pewno odnaleźć! Pocieszał
więc swoją chorą żonę, aby
się przestała martwić, gdyż
on – jako kochany mąż – na
pewno to źródełko odnajdzie!
Najpierw obszedł okolice
Polanowa, ale żadne ze źródeł
nie miało zasłyszanych przedmiotów. Udał się zatem w dalsze okolice, pytając przy tym
napotkanych ludzi, czy nie
znają takiego źródełka? Ale
nikt z ludzi nie mógł mu pomóc. Szedł więc dalej i dalej.
I znowuż pytał ludzi o pewne
źródełko, ale odpowiedzi były
zawsze negatywne! Ludzie w
całej okolicy nie znali takiego
źródełka, aby nań nie padał
światło słońca lub księżyca i
ptaszki nad nim nie fruwały.
Ze względu na chorą żonę i
opiekę nad dziećmi postanowił zrezygnować z dalszych
wędrówek po okolicy i powrócić do domu. Wracając, strach
i ból przeszywały jego serce
na myśl: Co będzie, jeśli w
domu zastanie żonę już martwą? Jak sobie sam poradzi z
wychowaniem tej gromadki
dzieci? Załamany duchowo,

poduszce pod jej głową.
Tak bardzo zmęczona swoją bezsensownością, w końcu
zapadła w upragniony sen.
Gdy zapadł zmrok, zatroskany mąż wrócił z obory i
wszedł do izby, gdzie przebywała chora żona. Po zapaleniu łuczywa zauważył, jakby żona w swoim śnie kogoś
widziała i do kogoś się …
uśmiechała, co męża bardzo
podniosło na duchu!
Rzeczywiście, gdy żona
przebudziła się jeszcze przed
świtem, zaczęła mężowi opowiadać, że podczas snu widziała świetlistą postać pewnej pani. Głowę miała nakrytą
chustą, zaś oczy pełne dobroci
i tak do mnie przemówiła:
- Jeśli uwierzysz w to co ci
zaraz powiem to wyzdrowiejesz!
A ja wówczas ją zapytałam:
- Kim jesteś śliczna pani?
Wtedy ona zaczęła mi opowiadać, że obecnie to jeszcze
jest tajemniczą i nieznaną
osobą, ale że wkrótce mieszkańcy tej okolicy będą mnie
czcić na tej polskiej górze.
- Ta wieść o mnie rozejdzie
się po całym świecie. Wtedy
będą przychodzić do mnie
wędrowcy z dalekich stron z
różnymi prośbami. Dlatego

ta góra z powodu mojej obecności stanie się kiedyś bardzo
sławną! Natomiast znakiem
tego co do Ciebie powiedziałam, będzie fakt twego wyzdrowienia. Jednak stawiam
pewien warunek...
- Cóż mam zrobić wobec
ślicznej pani? - zapytała chora.
- Napij się wody z czystego
źródełka, w które pada pierwszy promień poranka, a nigdy
nie wpadło światło księżyca.
Napij się ze źródełka, w którym nie leżał jeszcze żaden
liść, z którego nie piło jeszcze
żadne zwierzę, nad którym
nie fruwał jeszcze żaden ptak,
a wtedy wyzdrowiejesz.
To powiedziawszy, owa
świetlna postać znikła. A
nasza chora nie czekając do
rana, obudziła męża i w przekonaniu o prawdziwości swego sennego widzenia, zaczęła
mu drobiazgowo o wszystkim opowiadać, lecz miejsca
samego źródełka nie mogła
wskazać!
Z rana, pomimo tak niekompletnej informacji, mąż wziął
dość duży dzban i wyruszył
na poszukiwanie owego źródełka, które miałoby następujące przymioty:
- pada nań pierwszy promień
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iż swojej żonie nie mógł nic
pomóc, z głową zwieszoną ku
ziemi wracał późną nocą przez
pobliską górę do swego domu.
Z głodu i wielkiego zmęczenia przykucnął pod starą sosną,
gdzie też i zasnął. I nawet się
nie spostrzegł jak na horyzoncie zaczął się ukazywać brzask
poranka! Powstał więc z kolan
i skierował się w stronę swego
domu, mając w sercu maleńką
iskierkę nadziei...
I tak wielce zamyślony, schodził z tej góry jej południowym
zboczem. Mając głowę pochyloną ku ziemi, w krótkim czasie
ujrzał trochę piasku z lekka porośniętego trawą. Równocześnie
w tym momencie, z pobliskich
drzew usłyszał krakanie kruka:
- Krraaa! Krraaa!
Wtedy zaczęło mu się wydawać
jakoby ów kruk chciał do niego
,,przemówić”:
- Zacznij grzebać! Zacznij grzebać!
Popadł więc w zadumę: czy
dobrze zrozumiał to ptasie krakanie jako zachętę do grzebania
w ziemi? Ale czym to miał uczynić, przecież nie miał żadnego
narzędzia oprócz samych rąk?
Lecz w tym momencie ponownie usłyszał: - Krraaa! Krraaa!
Zrozumiał to jako odpowiedź
na jego wątpliwości:
- Tak, zacznij grzebać w ziemi
samymi rękami!
Odtąd, rąk i paznokci nie żałował, lecz grzebał i grzebał, nie
zważając nawet na pojawienie
się kropelki krwi. I stało się
coś
nadzwyczajnego.
Wraz ze wschodem
słońca z ziemi z
ziemi wytry-
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,,Święta Góra”
snął strumień źródlanej wody!
Jego serce opanowała nieopisana radość. Uwierzył w prawdziwość snu żony! Zrozumiał także, że to ta śliczna pani ze snu
żony zaprowadziła go po długiej
tułaczce na tą górę. Wobec tego
uwierzył także w jej obietnicę,
iż kiedyś będzie na tej górze –
sławną na cały świat!
Niezmiernie uszczęśliwiony, nabrał do swego dzbana
tej wody i wprost popędził do
domu, gdzie oczekiwała nań
chora żona. A była już tak słaba i
schorowana, że tylko z wyglądu
przypominała postać człowieka.
Na widok przybyłego męża z
wypełnionym dzbanem nawet
sił nie miała, aby się podnieść
z łoża i napić się tej wody. Ale
mąż nieustannie ją zachęcał:
- Napij się, napij moja żono tej
wody, bo ona pochodzi od Tej
ślicznej Pani, która ci się przyśniła w nocy!
- Napij się, napij – zachęcał mąż
umierającą żonę – bo to jest
woda ze źródełka od Pani, która
Ci się przyśniła.
Chora kobieta zaczęła więc pić
i pić ową wodę, toteż i siły jej
wkrótce wróciły. I znów jak
dawniej mogła się krzątać po
domu, służąc swoim dzieciom i
mężowi. W rodzinie, jak to było
uprzednio, ponownie zagościł
spokój i radość na długie lata
życia.
Gdy wieść o tym rozniosła się po
okolicy, tym bardziej przybywali ludzie z butelkami i dzbanami
po wodę o cudownej mocy,
nawet z dalekich stron.

Jest zakątek na górze w Polanowie
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Magiczne miejsce w obrazie i słowie
Na ziemi Polanowskiej, gdzie górki i piaski
Wzięła Maryja pod skrzydła swej łaski
Królowa nasza na górze wzniesiona
Nad głową złota lśni korona
Obraz widnieje w leśnej gęstwinie
Z zachwytu przyciąga nas jedynie
Cudowne miejsce, tu, na tej ziemi
Duchowa potrzeba, przyjeżdżać tu chcemy
Nie straszny nam mróz czy błoto
Otocz nas opieką, prosimy Cię o to
Śliczna Panienka zatroskane ma oczy
Każdy ma prośby, ten co tu kroczy
Jak dobrze być tu, przy Tobie Mateńko
Witają Cię ci, co przędą cienko
My zawsze lgniemy do swojej Matki
Matka Boża kocha wszystkie swe dziadki
Ona grzeszników swym wzrokiem kruszy
Czujemy się lekko na swojej duszy
Przychodzą rodziny, młody i stary
Wierni, grzesznicy i małej wiary
Te miejsce Święte znaczy tak wiele
Modlitwa zawsze jest tu w kościele
Święta woda w lecie tutaj tryska
Nie lękaj się, gdy na Niebie błyska
Źródełko tryska w świerkowej gęstwinie
Dotknij chore ciało, a ból Ci minie
Napij się wody, przemyj oczy i uda
Modlitwa i wiara czynią cuda
Ta Święta woda uzdrowi każdego
Nigdzie nie kupisz lekarstwa takiego
Jak już Mateńce pokłonimy się nisko
Wówczas mężowie rozpalają ognisko
Ciepło na duszy, piknik jest w lesie
Rozmowy przyjaciół echo w górę niesie
Z dala od domu jesteśmy sami
Zawsze obecna Mateńka jest z nami
Zielone drzewko, Matko u oblicza Twego
To na pamiątkę spotkania naszego
Spędzamy tu razem godzin wiele
Msza Święta zawsze jest tu w niedzielę
Kościółek z drewna stoi tu mały
Kwiatami jak tęcza otulony jest cały
Gospodarzami tego zakątka są zakonnicy
Mieszkają w lesie jak pustelnicy
Przedziwna cisza jest dniem i nocą
Różne legendy ludziska plocą
Święta góra oświetlona blaskiem księżyca
Wilczur pilnuje, zając swobodnie kica
Przyjeżdżamy do domu, do swego łoża
Serce takie błogie, sprawia Matka Boża
Niech każdy życie zmienić się stara
Dobro zwycięża, omija zła kara
Pozwól Królowo Ty nasza jedyna
Ujrzeć Cię w Niebie u Twego syna.
Danuta Serewiś ze Sławna, kwiecień 2015r.
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Sanktuaria Maryjne
na Pomorzu (część północna)

Brama Niebios
Góra Polanowska

Matka Boża
Trzykroć Przedziwna
Góra Chełmska

Matka Boża Fatimska
Szczecin
Cudowny Obraz
Macierzyństwa
Trzebiatów

Trzebiatów

Matka
Dar

Darłowo

Góra
Chełmska
Polanów
Biały Bór

Resko
Szczecin

Matka Boża
Brzeska

Brzesko

Siekierki

Królowa Pokoju
Siekierki

Królowa Rodzin
Kościerzyna

Matka Boża
Niepokalana
Resko

Matka Boża
Wygnańców
Biały Bór

Matka Boża Bolesn
Kościerzyna
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Jedności
rłowo

Królowa Polskiego
Morza, Swarzewo

Matka Boża
Wejherowska

Swarzewo
Matka Boża
Wspomożycielka Matka Boża Królowa Matka Boża
Rumia
Franciszkanie, Gdynia Brzemienna

Wejherowo

Gdańsk
Matemblewo

Rumia

Gdynia

Sianowo

Królowa Kaszub
Sianowo

na
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Gdańsk

Kościerzyna

Łęgowo

Wiele
Trąbki Wielkie

Trąbki Wielkie

Matka Boża
Zwycięska
Dominikanie Gdańsk

Orędowniczka Pojednania
Łęgowo
Matka Boża
Miłosierdzia
Franciszkanie, Gdańsk

Matka Boża Pocieszenia
Wiele

Matka Boża Oliwska
Katedra, Gdańsk

Piękna Madonna
Bazylika Mariacka,
Gdańsk

Matka Boża
Bolszowiecka
Karmelici, Gdańsk
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Sanktuaria Maryjne
na Pomorzu (część południowa)

MB Przesiedleńców Matka Boża Radosna
Zakrzewo
Złocieniec

Matka Boża Bolesna
Skrzatusz

Matka Boża
Mokrzańska

Matka Boża
Łaskawa
Grudziądz

Matka Boża
Nieustającej Pomocy
Toruń

Mokrzyn

Zamarte

Matka Boża z Góry
Karmel, Zamarte

Złocieniec
Zakrzewo

Skrzatusz

Górka
Klasztorna

Byszewo
Byd

Matka Boża
Tczewska

Matka Boża
Górka Klasztorna

Matka Boża Pięknej
Miłości Bydgoszcz

Matka Boża Królowa
Krajny, Byszewo
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Matka Boża
Pocieszenia
Lubiszewo

Matka Boża
Brzemienna
Wąbrzeźno

Matka Boża Cygańska
Rywałd

Matka Boża Bolesna
Chełmno

Matka Boża Bolesna
Chełmno

Płochocinek

Matka Boża
Nawra

Grudziądz

Topolno

Matka Boża
Łąkowska
Nowe Miasto
Lubawskie

Tczew

Lubiszewo
Tczewskie

Chełmno
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Rywałd
Lisewo

Wąbrzeźno

Lubawa
Nowe
Miasto
Lubawskie
Boleszyn

Nawra
goszcz
Toruń

Matka Boża
Uzdrowienie Chorych
Topolno

Chełmonie

Matka Boża

Matka Boża Płochocka Uzdrowienie Chorych
Topolno
Łaskawa

Matka Boża Lipska
Lubawa

Matka Boża
Brzemienna
Chełmonie

Matka Boża Bolesna
Boleszyn
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Abyśmy mogli wieść życie ciche
Wszechmogącego - Franciszkańska

Andrzej Zając OFMConv
O. Janusz Jędruszczek
– znany wcześniej jako
prężnie działający
duszpasterz, zawsze
przejęty o parafię, o
wspólnoty, o liturgię
– od kilkunastu lat
wiedzie życie w pustelni. Z dala od zgiełku
i zabiegania, blisko
natury, w środku lasu
żyje odkrywa wciąż na
nowo wartość codzienności i bliskości Boga
w najprostszych sprawach. Ma czas. Dla
Boga i dla człowieka.

Czas dla człowieka
Zapytany o zmianę stylu i rytmu życia, wspomina doświadczenie z
pracy duszpasterskiej:
Zawsze byłem z tłumami, setki młodzieży w
oazie, we wspólnotach.
Ciągle jednak miałem
jakiś niedosyt. Miałem
czas dla tłumów, ale nie
miałem czasu dla jednego człowieka. Miałem
taki wyrzut. Stale w
biegu, ludzie czekają. A
dla nikogo wystarczająco czasu. Tych ludzi,
których zrodziłem dla
Chrystusa, muszę przecież nosić w sercu. Żyło
we mnie to pragnienie,
by udać się w miejsce
przestronne, zabierając
ich wszystkich w moim
sercu. Aby towarzyszyć
im modlitwą.
To, że ma czas dla człowieka, stało się dla nas
jasne od pierwszego
momentu
spotkania.
Przywitał nas rozpromieniony, z otwartymi
ramionami. Poczuliśmy
od razu, że ucieszyła go
nasza wizyta. Czekał na
nas. Najpierw wprowadził nas do niebiańskiej
wręcz kaplicy, pełnych
kolorów i twarzy świę-

tych spoglądających z
ikon. W jadalni na stole
czekał już na nas własnoręcznie upieczony
piernik. Jak tylko weszliśmy, gospodarz zrobił nam kawę, i zasiedliśmy do stołu, ciesząc
się braterskim doświadczeniem. Po wizycie w
zabieganym Gdańsku
spotkanie w pustelni
na Górze Polanowskiej
dało chwilę wytchnienia. Uświadomiło nam
również, jak piękne jest
nasze franciszkańskie
powołanie, w którym
drugi człowiek jest darem od Boga i bratem,
dla którego ma się czas
i miłość.
O. Janusz wspomina
różne spotkania z ludźmi, którzy pojawili się
tu nie wiadomo skąd,
a jednak wiadomo, że
przysłani przez Boga.
Często szukali porady,
duchowego wsparcia,
sakramentu pojednania.
Te ciche spotkania pozostaną w pamięci pustelnika, a w jego sercu
konkretni ludzie, których wspiera modlitwą.
Trudno byłoby nie wspomnieć o spotkaniach odświętnych, które też się
czasami zdarzają, jak
to 12 czerwca 2010 r.,
kiedy to pustelnię wraz
z licznymi pielgrzymami nawiedziło czterech
biskupów: bp Edward
Dajczak – biskup koszalińsko-kołobrzeski
, bp Paweł Cieślik i bp
Krzysztof Zadarko oraz
gość szczególny, abp
Ludwig Schick – metropolita Bambergu, który
przywiózł dla pustelni
relikwie św. Ottona.

Historia i mistyka
miejsca
Miejsce pustelni nie
jest przypadkowe. To
jedna z trzech legendarnych świętych gór. Góra
Chełmska, Polanowska
i Rokołów mają swoją
długą historię, sięgającą czasów przedchrześcijańskich.
Podczas
jakiegoś spotkania w
Darłowie, bp Ignacy
Jeż ujawnił swoje pragnienie, by ziemie wyjałowione przez reformację zostały na nowo
ożywione przez zakony,
wspólnoty, sanktuaria
maryjne, które zostały zniszczone. W innej
rozmowie biskup wprost
zasugerował o. Januszowi, by zajął się Górą Polanowską, na której od
czasów św. Ottona rozwijał się kult maryjny.
Charyzmatyczny franciszkanin podjął wyzwanie i udał się na miejsce,
by rozeznać sytuację.
I oniemiał. Była tylko
ścieżka, polana przy
ruinach kościoła, metalowy krzyż i betonowy
ołtarz. Urzekło go to
miejsce. Mistyka miejsca. Sam powiedział, że
jak dotąd tylko trzy razy
odczuł coś takiego, niewyrażalność i cudowność
doświadczenia:
w grocie Lourdes, pod
Ścianą Płaczu w Jerozolimie i właśnie tutaj.
Poczuł tu – jak mówił
– moc zawieszonej modlitwy, która była wznoszona do Boga przez
wieki. I sprawy potoczyły się dalej. Prowincjał
wyraził zgodę, by podjął wstępne działania.
Uzyskawszy stosowne
pozwolenia, przywiózł z
Darłowa drewnianą figurę św. Franciszka, żeby

pilnował tego miejsca.
Jeśli jest to dzieło Boże,
to przetrwa wszystkie
trudności i spełnią się
wszystkie zamiary.
I tak się stało. Z początkiem listopada 2003 r. w
nieukończonej jeszcze
pustelni zamieszkał jej
pierwszy domownik. O.
Janusz szukał ikony maryjnej, której treść stałaby się również tytułem
kaplicy. Ale usłyszał od
kogoś, że to nie on ma
szukać ikony, ale ikona
ma znaleźć jego. Dlatego zaczął się modlić
w tej intencji. Do tego
miejsca, kiedy byli tu
jeszcze cystersi, przybywali bratobójcy, szukając
Bożego zmiłowania. A
świątynia słynęła z tego,
że jej bramy były otwarte dniem i nocą. I tak
przyszło światło i zrozumienie: przecież to Matka Boża otwiera drzwi
grzesznikom! Wkrótce
– za sprawą bułgarskiego artysty Todora Dim-

czewskiego – powstała
ikona Matka Boża Brama Niebios, kopia ikony
z góry Athos.
Opatrzność Boża i
nieustanna nauka
O. Janusz nie ma wątpliwości, że chodzi o
dzieło Boże, od samego
początku doświadczał
mocy Opatrzności. Nie
było przecież funduszy.
Głosił więc rekolekcje,
kwestował. Przy pierwszej koncepcji pustelni
chętnie pomógł mu o.
Tomasz Jank. Modlił
się, by Pan Bóg dał mu
architekta. I wpadł mu w
ręce jakiś wywiad z artystą z Chojnic, który bolał
nad dewastacją architektury pomorskiej. Szybko
zdobył jego telefon. Jan
Sabiniarz z Chojnic – bo
o niego chodzi – zaprosił
go do siebie. Na miejscu
już padły słowa: Ojcze,
ja całe życie marzyłem,
żeby
zaprojektować
taki monasterek. Obaj
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i spokojne na cześć i chwałę Boga
Pustelnia na Świętej Górze

wiedzieli, że musi być
w tym harmonia, mistyka, każda belka musi
mieć sens. Po dwóch
tygodniach projekt był
gotowy. Trzeba było
jeszcze zapłacić. Architekt – przyznając, że w
ekologii najważniejsza
dla niego jest ekologia
ducha – powiedział: To
wpisuje się w moje rozumienie ekologii, niech
projekt będzie moim
wkładem w to dzieło. I jak nie wierzyć w
Opatrzność!
Pustelnik – choć sam
podkreśla, że nie jest
pustelnikiem, tylko franciszkaninem żyjącym w
pustelni – zwraca uwagę na doświadczenie
zależności od Boga we
wszystkim. I nie chodzi
tu tyle o pustelnię, która
jest miejscem dla ludzi
słabych i grzesznych,
którzy uczą się wiary i
zaufania do Boga. Pustelnia jest miejscem,
w którym człowiek

doświadcza pełni życia poprzez szczególną
troskę Boga. O. Janusz
wyznaje: Moje życie jest
w rękach Pana Boga.
Niczego mi nie brakuje.
Moim zabezpieczeniem
jest Bóg. Siła jest bowiem nie tyle w ludzkiej
inteligencji i zapobiegliwości, ile w Panu Bogu,
któremu człowiek oddaje się bez reszty.
Jak działa Pan Bóg, pustelnik przekonuje się
nieustannie. Ze szczególną pieczołowitością
nosi w sobie wiele historii, jak ta z pierwszej wigilii przeżywanej w samotności. Zrobiło się już
ciemno. Pies szczekał.
Zaglądnął przez okno i
zobaczył jakąś postać na
czarnym koniu. Wystraszony wyszedł na ganek
i zapytał: A kto tu ciszę
zakłóca pustelnikowi?
- Czy ma coś ojciec na
święta ? - No coś mam.
- Ja ojcu gęś przywiozłem. Tylko do piekar-

nika włożyć. Już nawet
jabłkami nafaszerowana. O. Janusz zaświadcza: Pan Bóg nigdy nie
zawodzi. A bezpieczeństwo? Przecież to odludzie. Znów wyznaje: Jak
mnie Bóg nie ochroni, to
kto mnie ochroni? A jeśli
dla mnie jedyna szansa
na zbawienie przez męczeństwo, to przecież
nie będę się wzbraniał.
Jak przygotowywał się
do życia w pustelni, to
zastanawiał się, jakie
książki ze sobą zabrać.
Będąc w Sankt Petersburgu, spotkał się z
jednym rosyjskim pustelnikiem, który szybko
rozwiązał jego problem:
Książki chcesz brać do
pustelni? To po co Ci
pustelnia? Z książkami to lepiej zostań w
klasztorze. Na pustelni
nie szuka się wiedzy o
Bogu, ale uczy się Boga
od samego Boga! Zabrał
więc to, co konieczne:
Pismo Święte i brewiarz.
Wszystko, co się tu dzieje, czego doświadcza,
jest dla niego jakąś nauką. Wie, że Bóg prowadzi jego życie i daje mu
odkrywać Boże tajemnice, ucząc nieustannie
pokory i wiary.
Święta codzienność
Różne są koncepcje
pustelni. Jest mnóstwo
stereotypów, odbiegających od istoty rzeczy. A
pustelnia – jak podkreśla
o. Janusz – to nic nadzwyczajnego, ma charakter domu, Nazaretu,
w którym jest miłość,
otwartość na człowieka.
Ludzie oczekują czasami
czegoś nadzwyczajnego.
Pytają go nieraz, czy śpi
w trumnie. A on śmiejąc
się odpowiada, że jesz-

cze nie, ale i na trumnę
przyjdzie czas. Albo długa broda, ubranie z worka i bose stopy. Tylko
po co? Podchodzącym
do pustelni zwierzętom
i tak się nie zaimponuje. W czym więc tkwi
nadzwyczajność pustelni? Dla polanowskiego
pustelnika na pewno w
rzeczach najprostszych:
w tym, że nauczył się
doić kozę, w piecu palić,
piec chleb. Według niego duchowość pustelni
to duchowość obieranego ziemniaka z wdzięcznością wobec Boga. U
niego nie ma podziału
na sacrum i profanum,
bo wszystko jest święte.
Rytm życia o. Janusza
w pustelni wyznacza
liturgia godzin, czyli
modlitwa brewiarzowa.
Podobnie jak w klasztorze franciszkańskim:
Eucharystia z jutrznią,
w południe modlitwa w
ciągu dnia i Anioł Pański, wieczorem nieszpory, a przed snem różaniec i kompleta. Do tego
jeszcze nocna modlitwa
– godzina czytań z adoracją od 2 do 3. I cisza,
która nie jest zwykłym
milczeniem, a sprzyja
kontemplacji, bo w ciszy
głośniej przemawia Słowo. Komuś takie życie
mogłoby się wydawać
monotonne, a dla pustelnika jest pełne kolorów
i zaskoczeń. Samotność
wcale nie jest osamotnieniem, wręcz przeciwnie pomaga wchodzić
głębiej w relację z Bogiem. Cała codzienność
przeniknięta jest obecnością Boga.
O. Janusz mówi, że nie
jest tu sam, bo żyje ze
świętymi. Jest św. Franciszek, św. Dorota, św.

Antoni, który zabiega
o to, by nie brakowało
mu niczego, co konieczne do życia. W pustelni
człowiek zaczyna inaczej patrzeć, widzi to, co
istotne, co najważniejsze. Wyzbywa się tego,
co
powierzchowne,
złudne, nic nie wnoszące w relację z Bogiem.
Tutaj człowiek może odkryć, że nie ma napięcia
między pracą i modlitwą. Maria i Marta mają
być zawsze pod jednym
dachem. Pustelnik dzieli
się swoimi przemyśleniami: Marta nie miała
miłości ani do Jezusa,
ani do siostry. Kochając
Jezusa, cieszyłaby się
tym, że może Jemu usłużyć, a gdyby kochała
siostrę, to też cieszyłaby
się, że może ją wyręczyć
w pracy. I dlatego Jezus
mówi: jednego ci brakuje, to znaczy brakuje ci
miłości. Sam więc tak
stara się żyć, by tego
jednego nigdy mu nie
brakło.
Codzienność
jest święta właśnie przez
miłość. Franciszkański
pustelnik proponuje nam
obiad. Nie odmawiamy.
Delektujemy się więc
gęstym,
smakowitym
barszczem, a potem
pierogami z kapustą i
grzybami. Żal kończyć
spotkanie i opuszczać
to miejsce. Niby się nie
spieszymy, jednak kalkulujemy czas. Pustelnik daje nam jeszcze
błogosławieństwo
na
drogę, robiąc znak krzyża wonnym olejkiem na
naszych czołach. Musimy przecież zdążyć do
Gdańska na pociąg do
Krakowa. Odjeżdżamy.
Czas bez kalkulacji pozostał na Górze Polanowskiej.
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Święta Góra Polanowska
- miejscem ważnych wydarzeń
W ciągu roku wiele dzieje się na Świętej Górze Polanowskiej. Poniżej fotograficzne przypomnienie niektórych wydarzeń,
którymi żyje Pustelnia w ciągu roku. Harmonogram spotkań i pielgrzymek publikujemy na str 16.

I Odpust Kaszubski 2015.

II Odpust Kaszubski 2016

W drodze na Świętą Górę 2016

Najmłodsi pielgrzymi podczas II Odpustu Kaszubskiego 2016

Chaczkar Ormiański na Świętej Górze Polanowskiej 2016

Leśne Zaduszki 2015
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Polanów - sam środek
historycznej
kaszubszczyzny

.

Polanów

Czy wiesz, że:
* XV w. podczas wizytacji przeprowadzanej przez biskupa kamieńskiego Henninga
śpiewano w koszalińskim kościele Mariackim: „Tu felix Cassubia salutis indubia”.
Kaszuby - ziemia Kaszubów według Ge- * w kronikach Żydowa znajduje się
rarda Labudy około 1200 r.
wzmianka, że w XIX w. mówiono tam po
Wykorzystano mapę księstw pomorskich kaszubsku.
Po wielkiej wędrówce ludów
na teren Pomorza napływały od VI w. plemiona
kaszubskie, które zasiedliły
obszar pomiędzy Notecią, a
Bałtykiem, od ujścia Wisły aż
po Rugię.
Od początku osadnictwa ośrodkiem związków plemiennych
były grody – osady obronne.
Już w 2 połowie VI w. takie
ośrodki powstały w dorzeczu
Parsęty, m.in. w Lubiechowie
i Białogardzie, co potwierdziły
badania archeologiczne.
Pierwsze grodziska w okolicach
Polanowa założone zostały w
IX w. na cyplu jez. Kwiecko k.
Żydowa, na wyspie jez. Bobięcińskiego Wielkiego, a w X w.
także w samym Polanowie.
Przez wieki funkcjonowały
różne nazwy plemion słowiańskich: Pomorcy (Pomorzanie)
w księstwie Polan, Słowińcy
(Słowianie) za czasów I Rzeczpospolitej, Slave (Słowianie)
za czasów germańskich, Wendowie (nazwa ta pochodzi od

rzymskich określeń Słowian
Zachodnich –Weneta, Weneda).
Nazwę własną (wewnętrzną)
„Kaszubi” na światło dzienne
wydobyli dominikanie. Założoną przez siebie jednostkę terytorialną sięgającą od Tczewa
i Gdańska aż po Gryfię (Greifswald) i Pozdawilk (Pasewalk) nazwali kontratą kaszubską.
Z korespondencji zakonnej
wynika, że terytorium zamieszkałe przez Kaszubów utożsamiali oni z księstwem Gryfitów.
Wiedzę tę przenieśli do Rzymu,
skąd wróciła jako tytuł księcia
uznamsko-szczecińskiego Bogusława – dux Cassubie, użyty
w bulli papieża Grzegorza IX z
19 marca 1238 r.
Terytorium księstwa kaszubskiego odnosiło się za Warcisława I do całego władztwa
Gryfitów, a później, po podziałach dynastycznych, do księstwa szczecińskiego.
Tytuł książę Kaszub/Kaszubów nosili także władcy zjednoczonego księstwa – Bogusław

X i Bogusław XIV. W zasadzie
nikt z poważnych historyków,
ani polskich, ani niemieckich,
zarówno przedtem, jak i współcześnie, nie kwestionował faktu zasiedlenia przez Kaszubów
ziem położonych na wschód od
dorzecza Parsęty, a więc i w rejonie Polanowa.
Rozpoczęta w 2 połowie XIII
w. germanizacja spowodowała,
że język kaszubski najpierw
został zastąpiony niemieckim
na dworze książęcym, także w
kurii diecezji kamieńskiej, lecz
ludność wiejska posługiwała
się nim aż do XVII w., tak było
też w okolicach Polanowa.
Niektóre kaszubskie nazwy
przetrwały germanizację w
nazewnictwie miejscowości i
w terminach geograficznych,
jak np. Pollnow – Polanów,
Crang/Krangen – Krąg, Kamin
See – jez. Kamienno, Grabo
flu/Grabow – rzeka Grabowa,
Sidov/Sydow /Żydowo – z d.
kaszubskiego židь’, židkij =
miejsce wodniste, niektóre zanikły, jak np. Wangerin – osada

na wschód od Buszyna.
Motywy zdobnictwa kaszubskiego zachowały się aż
po XIX w.; dziś można zobaczyć w koszalińskim muzeum
krzesła paradne z oparciami
zdobionymi w kolorowe wzory
haftu kaszubskiego (rozeta, wisienka, tulipan i in.).
Przywracanie kultu NMP
ukoronowała uroczysta konsekracja Sanktuarium Matki
Boskiej Bramy Niebios przez
ks. biskupa Edwarda Dajczaka;
Pierwszy Odpust Kaszubski
odbywa się w 5 rocznicę tej
uroczystości.
Apeluję do wszystkich członków Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego – wesprzyjmy
ideę odpustów kaszubskich w
tym miejscu swoją obecnością,
wspomóżmy o. Janusza Jędryszka w ich przygotowaniu.
Niech jak dawniej, przed
wiekami, na Świętej Górze
znów zabrzmi kaszëbskô
mòwa!
Wacław Nowicki
Prezes Oddziału ZKP
w Koszalinie
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Franciszkanie zapraszają na
Świętą Górę Polanowską:
Msza Święta
w każdą niedzielę i święta – godz. 15.00
Pasterka w intencji Dobrodziejów Świętej Góry
w Wigilię Narodzenia Pańskiego – godz. 24.00
Orszak Trzech Króli – 6 stycznia, godz. 12.00
Pielgrzymka Ormian - w każdą pierwszą sobotę czerwca,
godz. 12.00
Rocznica poświęcenia kościoła NMP Bramy Niebios
– 12 czerwca, godz. 18.00
Odpust Kaszubski ku czci Matki Bożej Pani Pomorza
– sobota, po 12 czerwca, godz. 11.00
Pielgrzymka Świętych Gór (z Góry Chełmskiej w Koszalinie i od Tronu Maryi w Szczecinku)
– powitanie, ostatnia niedziela roku
szkolnego, godz. 15.00
Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia,
uroczyste poświęcenie ziół i kwiatów, godz. 15.
Pielgrzymka Piesza z Żydowa
Pielgrzymka w intencji trzeźwości – ostatnia
niedziela sierpnia, godz. 14.00
Zaduszki Hubertowskie
– 3 listopada, godz. 18.00
Spotkania dla mężczyzn – ostatni czwartek
miesiąca - godz. 18:00 od września do czerwca.
Więcej: mezczyznipustelni.pl
Pustelnia Franciszkańska
Smugi 2
76-010 Polanów
tel. 509 319 112
Ofiary na rzecz Pustelni:
88 8566 0003 0100 5597 2000 0002
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