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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

A jednak
nadzieja

Siostra Nulla S³u¿ebnica Krzy¿a
BETLEJEM

MIESIÊCZNIK KATOLICKI
WYDAWANY NAK£ADEM
XX MICHALITÓW

Zapodzia³o nam siê kêdy Betlejem
 kêdy nam z oczu znik³o...
Czy je nie¿ne zasypa³y zawieje?
Czy wulkan law¹ przykry³?...

SPIS TRECI


Odszukamy ciê na nowo, Miasto Mi³oci,
Domie ¿ywego chleba 
chocia¿by nam siedem wierchów ¿a³oci
przekroczyæ by³o trzeba.
Przep³yniemy wielkie jeziora s³one
³ez w³asnych i ³ez cudzych 
Przebrniemy przez opary westchnieñ d³ugo t³umionych
po zrêbach rozbitych z³udzeñ.
Przeczo³gamy siê jak po w¹ziutkiej grobli
po niteczce nadw¹tlonej nadziei,
przedrzemy siê przez kolczaste zasieki ¿a³oby
do Ciebie, Stajenko Cudu, Betlejem.
Choæby trzeba w³asne serce podeptaæ
ostami i g³ogiem zaros³e,
odszukamy Ciebie, ziemio Bo¿ego umiechu
 wschodz¹cej pod niegiem Wiosny  
O skorupê lodu (czy te¿ lawy zastyg³ej?)
byæ mo¿e poranimy rêce,
lecz musimy Ciê odgrzebaæ i wydwign¹æ,
miasto wyci¹gniêtych R¹czek Dzieciêcych.
byæ mo¿e  za parê dni  ucieczka do Egiptu 
 M³odzianków pogrom krwawy! 
Lecz dzisiaj, o Betlejem, niech w was nie bêdzie
zgrzytów.
BÓG DO RADOÆI NASZEJ MA PRAWO!  
UBÓSTWO
Odlecia³y ode mnie s³owa pró¿ne 
Odfrunê³y daleko myli p³oche 
I ju¿ mi jest ³atwiej milczeæ ni¿ mówiæ 
I ju¿ sercu dosyæ na tym, ¿e kocha  

O jak wielkie i swobodne jest serce,
Kiedy gestem pogardliwie wspania³ym
 Co ciu³a³o przez wiele lat jak sknera 
Precz odrzuci jako ciê¿ar i balast  
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O jak proste, jak¿e proste jest ¿ycie,
Gdy mu czynnoæ tylko jedna wystarcza:
By siê spaliæ przed o³tarzem jak wieca
I wiec innych mnogoæ ogniem rozjarzyæ.

l KOMU ZAGRA¯A O. RYDZYK?  M. Klecel

8

O jak cicha i swobodna jest dusza,
Kiedy usta spiête klamr¹ milczenia.
miast rozprawiaæ  lepiej Ciebie s³uchaæ 
 A ty, Panie, mówisz samym spojrzeniem  
SONET WOJENNY
Nie p³acz¹, Panie, moje oczy 
róde³ko s³one dawno wysch³o.
Od kul cysterny siê rozprys³y,
Tylko wewnêtrzna ranka broczy.
Tylko mi ciê¿ar duszê st³oczy³
Jakby kto sery w prasie cisn¹³ 
O có¿ za ciê¿ar!  Jezu Chryste 
O jaki smutek mnie omroczy³!
Zamknê³am w sobie jak w szkatule
wiat czyich nieszczêæ i rozpaczy 
Zakrzep³e ³zy: garæ szklanych kulek.
Có¿, kiedy nie da siê inaczej?   
Ca³ym bezradnym ludzkim bólem
Cudze mi serca w sercu p³acz¹...
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FOT. OK£ADKA I  G. Ga³¹zka
Numer zamkniêto 13 grudnia 2002 r.

Koñcówka roku 2002 up³ynê³a pod
znakiem gor¹czkowego szukania odpowiedzi na pytanie natury ogólnonarodowej: dlaczego jest le z nasz¹ kondycj¹ gospodarcz¹? Wiadomo, ¿e winowajca sam siê nie zg³osi, wiêc co znaczniejsze media polskie (?!) jednym chórem zaczê³y przekonywaæ,
¿e by³oby znacznie lepiej, gdyby nie ten Koció³... Oczywicie nie ca³y  broñ Bo¿e!  ale niektóre jego instytucje, np.:
Radio Maryja z o. Rydzykiem. I w tej sytuacji, gdy telewizja wielokrotnie siêga po wytarte tamy, nagle pojawia siê
film pe³nometra¿owy (nawet z superat¹), który w stylu zachodniego dreszczowca chce obudziæ stare demony  ju¿
samym tytu³em: imperium...
Ale ludzie wczeniej urodzeni znaj¹ takie sztuczki. Po prostu: temat zastêpczy! A tak naprawdê  film o rzekomym imperium o. Rydzyka potwierdzi³ wielokrotne utyskiwania Redemtorysty, ¿e jest szpiclowany, pods³uchiwany, podgl¹dany
przez ukryte kamery, ¿e jest straszony... Film z pewnoci¹
wiadczy o tym, ¿e realizowa³a go na zamówienie grupa fachowców od propagandy. Na czyje zamówienie? Kogo dzi
staæ na utrzymanie wyspecjalizowanej ekipy, technicznie zasobnej  przez d³u¿szy czas, bo przecie¿ materia³y zbierane
by³y d³ugo... Kto za to p³aci? Kto pyta³ polskiego podatnika
(najskromniej licz¹c 70% obywateli  katolików!), czy oczekuje takiej w³anie rozrywki?!
Mylê, ¿e to nie Rydzykowe, lecz stare imperium k³amstwa znów przemówi³o. Ale nie popadam w pesymizm...
Optymizmu doda³o mi wiadectwo pobo¿nego Polaka, pana
Micha³a, który najpierw d³ugo poci³, modli³ siê, pokutowa³,
a potem nagle zwolni³ tempo. Zapytany o przyczynê odrzek³:
 Szatan postanowi³ zg³adziæ Polaków. Pod¿ega³ przeladowców, szczu³ oszczerców i donosicieli, wznieca³ nienawiæ
w rodzinach, niezgodê na ulicach... Ale, gdy spostrzeg³, ¿e to
tylko umacnia wspólnotê, postanowi³ sam stworzyæ swoich
Polaków. Jego Polacy tysi¹cami zalegli kraj, przy³¹czyli siê
do prawdziwych Polaków i k³amstwo miesza³o siê z prawd¹.
Dlatego poci³em, myl¹c, ¿e udaremniê ten plan. Teraz przesta³em, bo wiem, ¿e Bóg odró¿ni fa³szywego Polaka od prawdziwego, którego owieci blaskiem swojego Oblicza, tak aby
odró¿ni³ prawdê od k³amstwa...
Dla nas, wierz¹cych  to nie przypadek, ¿e Nowy Rok
otwiera uroczystoæ Matki Bo¿ej  Matki naszej nadziei. Przypadkiem tak¿e nie jest to, ¿e Ojciec wiêty zaproponowa³
now¹ cz¹stkê ró¿añca  cz¹stkê wiat³a. Dlatego te¿ z Bogiem na ustach, z ró¿añcem w rêku, wkraczajmy w Nowy
Rok z nadziej¹ w zwyciêstwo wiat³a Prawdy.
n

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 1/2003

!

KOCIÓ£

S³. B. ks. Bronis³aw Markiewicz urodzi³
siê 13 lipca 1842 r. w Pruchniku k. Jaros³awia. By³ kap³anem diecezji przemyskiej:
ofiarnym i cenionym duszpasterzem, a tak¿e
profesorem Seminarium Duchownego. Od
pocz¹tku swego kap³añstwa szczególnie
wra¿liwy na religijne, moralne i materialne
zaniedbanie dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e niedolê prostego ludu. Wypowiedzia³ ostr¹
walkê wadom narodowym Polaków.
Pos³uszny g³osowi Bo¿emu uda³ siê do
w. Jana Bosko do W³och i zosta³ jego
uczniem. W 1892 roku wróci³ do Polski
i obj¹³ parafiê w Miejscu Piastowym. Na
prze³omie XIX i XX wieku rozwija³ ideê powci¹gliwoci i pracy oraz pracy u podstaw.
St¹d wynik³a potrzeba organizowania zak³adów wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y opuszczonej, ubogiej lub zaniedbanej. Te dwie zasady przej¹³ od w. Jana
Bosco. Pisa³ m.in.: Gdy te dwa pojêcia
wejd¹ w krew i przekonanie wiêkszoci
ludu, inne czynniki ¿ycia spo³ecznego z ³atwoci¹ bêd¹ uznane, tj. Bóg, rodzina, Ojczyzna, w³asnoæ itd... Albowiem przeciw
tym dwom czynnikom nasza ska¿ona natura najbardziej powstaje i siê sprzeciwia...
Szybko dojrza³a w nim myl o za³o¿eniu nowej rodziny zakonnej. Jednak zanim
powsta³o Zgromadzenie, w 1898 r. ks. Markiewicz za³o¿y³ w Miejscu Piastowym Towarzystwo Powci¹gliwoæ i Praca. Celem
spo³ecznym utworzonej instytucji by³o wychowanie i kszta³cenie sierot i ubogiej m³odzie¿y w ró¿nych zawodach rzemielniczych. Do realizacji tych celów powsta³y zak³ady wychowawcze w Miejscu Piastowym,
Pawlikowicach i innych miejscowociach.
Jednak ju¿ wczeniej, bo 23 wrzenia
1897 roku, ks. Bronis³aw Markiewicz po raz
pierwszy skierowa³ probê o pozwolenie na
za³o¿enie Zgromadzenia do Biskupa przemyskiego i do Ojca wiêtego. Mimo usilnych starañ nie doczeka³ siê chwili zatwierdzenia. W opinii wiêtoci zmar³ 29 stycznia 1912 roku. Zgromadzenie zatwierdzono 29 wrzenia 1921 roku.
Proces beatyfikacyjny ks. Bronis³awa
Markiewicza rozpocz¹³ siê w 1958 roku.
2 lipca 1994 roku zosta³ promulgowany dekret o heroicznoci cnót S³ugi Bo¿ego.
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29 stycznia 2002 roku minê³o 90 lat
od mierci za³o¿yciela michalitów 
Czcigodnego S³ugi Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza. W zwi¹zku z t¹
rocznic¹ rok 2002 dla michalickich
rodzin zakonnych  mêskiej i ¿eñskiej
 oraz wychowanków i sympatyków
Zgromadzenia, zosta³ ustanowiony
Rokiem Czcigodnego S³ugi Bo¿ego
ks. Bronis³awa Markiewicza. Powiêcaj¹c ten rok ksiêdzu Markiewiczowi, chciano przywo³aæ postaæ i nauczanie Za³o¿yciela po to, aby przypomnieæ, w obliczu dzisiejszych wyzwañ, rolê, znaczenie i istotê duchowoci michalickiej, któr¹ okrela zawo³anie w. Micha³a Archanio³a: Któ¿
jak Bóg! oraz sposoby aktywnoci
apostolskiej, któr¹ powinna kierowaæ
zasada powci¹gliwoci i pracy.

Pielêgnowanie ¿róde³
Opowiada ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
cz³onek Zarz¹du Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a

Inspiracj¹ do og³oszenia roku 2002
Rokiem Markiewiczowskim by³o kilka wa¿nych rocznic, m.in.: 90. rocznica wi¹tobliwej mierci ks. Markiewicza; 110. rocznica przybycia do Miejsca Piastowego i objêcia probostwa;
160. rocznica urodzin czy 135. rocznica wieceñ kap³añskich. Chcielimy,
aby powrót do róde³ naszego Zgromadzenia przyczyni³ siê, poprze odnowienie i pog³êbienie refleksji do weryfikacji naszego ¿ycia codziennego
i apostolatu, zw³aszcza w wietle nastêpuj¹cych s³ów z testamentu Ojca
Za³o¿yciela: Poprowadcie dalej dzie³o, które nie jest moje, lecz Bo¿e. Mi³ujcie siê nawzajem i ukochajcie to
dzie³ wiête z ca³ej duszy. Czekaj¹ was
ciê¿kie próby i du¿e cierpienia, lecz
i pomocy Bo¿ej nigdy wam nie zabraknie. Dopóki wiernie strzec bêdziecie
ustaw naszych i wskazañ, których wam
udzieli³em...
Nieodzownym elementem prze¿ywania Roku Markiewiczowskiego

w naszych wspólnotach lokalnych, jak
i w ca³ej rodzinie michalickiej, by³o
wiêtowanie i wspominanie rocznic,
tak brzemiennych w skutki. Spogl¹daj¹c na michalick¹ rzekê czasu, która
p³ynie przez dzieje naszych Zgromadzeñ w Kociele, uwielbialimy Boga
i dziêkowalimy Mu za te niepowtarzalne rocznice, które nale¿¹ ju¿ do
historii wspó³pracy Boga z Ojcem Za³o¿ycielem i Ojca Za³o¿yciela z Bogiem.
Dobrze znamy z Zapisków ¿ycia wewnêtrznego Ojca Za³o¿yciela, jak bardzo ceni³ on sobie ³askê sakramentu kap³añstwa, okrelaj¹c go jako: zaszczyt
niezwyk³y, godnoæ nad godnociami...
Dziêkuj¹c Bogu za kap³añstwo naszego Za³o¿yciela i za dar ka¿dego powo³ania kap³añskiego i zakonnego do naszych michalickich Zgromadzeñ,
14 wrzenia 2002 roku  w wigiliê 135.
rocznicy wiêceñ kap³añskich Czcigodnego S³ugi Bo¿ego  zorganizowano
pielgrzymkê naszych Zgromadzeñ do
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katedry w Przemylu. W spotkaniu tym
brali tak¿e udzia³ dawni i obecni wychowankowie naszych placówek wychowawczych, tj. domów dziecka, oratoriów, szkó³.
Przedstawiciele obu ga³êzi naszej
rodziny zakonnej nawiedzali te¿ miejsca, gdzie pracowa³ nasz Czcigodny
Zakonodawca (parafie w Harcie, B³a¿owej, Gaci i Miejscu Piastowym).
G³oszono tam okolicznociowe kazania przybli¿aj¹ce mieszkañcom postaæ
ich dawnego duszpasterza oraz modlono siê o wyniesienie go na o³tarze.
Sami parafianie czynnie wspó³pracowali w organizacji i przebiegu tych
uroczystoci, ukazuj¹c, jak bliskie sercu jest im przes³anie pozostawione
przez naszego Za³o¿yciela. I tak np.
w parafii Gaæ zorganizowano sesjê naukow¹ powiêcona S³udze Bo¿emu,
nadano jego imiê tamtejszemu gimnazjum oraz wystawiono na scenie dramat Bój bezkrwawy, którego autorem
jest ks. Markiewicz.
Nie zapomnielimy tak¿e o pielgrzymce do miejsca urodzin S³ugi Bo¿ego  Pruchnika, gdzie, po uroczystej
Eucharystii o jego beatyfikacjê, odby³y siê zawody sportowe im. ks. Br. Markiewicza z licznym udzia³em dzieci
i m³odzie¿y.
Osoba ks. Markiewicza by³a tak¿e
przedmiotem katechez i pogadanek
w szko³ach, oratoriach i domach dziecka objêtych naszym oddzia³ywaniem
duszpasterskim. Owocem tej refleksji
by³a wystawa Ojciec Za³o¿yciel
w oczach dzieci i m³odzie¿y.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê konkursy wiedzy o ks. Markiewiczu
zorganizowane w Miejscu Piastowym
dla uczniów z archidiecezji przemyskiej, oraz w Stalowej Woli. Nadto gimnazjalici przenieli za scenê szereg treci z pism pozostawionych przez S³ugê
Bo¿ego, bior¹c udzia³ w tzw. Teatraliach.
Ponadto dla uczczenia Roku Markiewiczowskiego zrealizowano kilka innych projektów:
 wznowiono poprawiony nak³ad ksi¹¿ki: Zapiski ¿ycia wewnêtrznego ks.

Bronis³awa Markiewicza;
 zorganizowano dwa sympozja naukowe, w których m.in. zapoznano uczestników z myl¹ pedagogiczn¹ Ojca Za³o¿yciela (Miejsce Piastowe i Warszawa  UKSW) *;
 oddano do u¿ytku i uroczycie powiêcono budynki (po przeprowadzeniu
kapitalnego remontu) Michalickiego
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronis³awa Markiewicza
w Miejscu Piastowym;
 ukoñczono prace adaptacyjne i powiêcono kaplicê w. Micha³a Archanio³a w kociele rektoralnym w Miejscu Piastowym;
 przeprowadzono kapitalny remont
grobowca Ojca Za³o¿yciela na cmentarzu;
 dokoñczono zaplecze gospodarcze
oraz rozpoczêto budowê wielofunkcyjnej hali gimnastycznej w placówce wychowawczej Moja Rodzina w Pra³kowcach ko³o Przemyla;
 uczczono jubileusz 75-lecia Orodka
Szkolno-Wychowawczego w Markach;
 uczczono jubileusz 50-lecia michalickiej parafii pod wezwaniem w. Andrzeja Boboli w Markach;
 uczczono jubileusz 20-lecia michalickiej parafii pod wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej Anio³ów na warszawskim
Bemowie.
Godnym zauwa¿enia jest równie¿
fakt, ¿e to w³anie w Roku Markiewiczowskim, 13 padziernika 2002 r.,
Wy¿szej Szkole Zawodowej w Jaros³awiu nadano imiê ks. Br. Markiewicza.
By³o to szczêliwe uwieñczenie trwaj¹cych ju¿ od jakiego czasu starañ profesorów i studentów tej uczelni.
Rok Markiewiczowski, oprócz refleksji, wiêtowania i projektów by³
równie¿ sposobnym czasem do pokornej, nieustannej proby o rych³¹ beatyfikacjê Ojca Za³o¿yciela i dar cudu za
jego przyczyn¹.
Wys³ucha³ i spisa³
ks. Sylwester £¹cki CSMA
* Patrz fotoreporta¿:
str 40 (kontrok³adka)

S£OWNIK OD ¯ DO A

Liberalizm
Dla ideologów nieograniczonej
wolnoci chrzecijañskie dowiadczenie wolnoci jest zak³aman¹
aprobat¹ dla niewoli. Tymczasem
zniewolenie polityczne i ekonomiczne bierze siê wprost z wewnêtrznej rezygnacji z wolnoci.
Akceptacja dominacji silniejszego
najczêciej idzie w parze z chêci¹
zdominowania s³abszego i tak tworzy siê hierarchia spo³eczna zwana
porz¹dkiem dziobania.
Klasycy liberalizmu zauwa¿aj¹
zniewolenie w kontekcie pañstwa
i przymusowych wspólnot politycznych, nie interesuj¹ siê za tymi relacjami spo³ecznymi, które stanowi¹ korzeñ zniewolenia cz³owieka
przez pañstwo. Ucieczka przed odpowiedzi¹ na wa¿ne pytania prowadzi ich do nonsensu.
Popularny eseista liberalny Isaiah Berlin w swych znanych esejach
zapyta³ wprawdzie, czy cz³owiek
mo¿e byæ niewolnikiem natury lub
namiêtnoci. Có¿ z tego, jeli nie
odpowiedzia³ na to arcywa¿ne pytanie. ¯yczê sobie, aby moje ¿ycie
i decyzje zale¿a³y ode mnie, a nie
od si³ zewnêtrznych jakiegokolwiek
rodzaju  wykrzycza³ Berlin. Oto
istota liberalizmu: rozpaczliwy
krzyk. Ta sama nieakceptacja ¿ycia,
co u Sartrea: Piek³o  to inni. Ale
wolnoæ od innych nie ma szans
spe³nienia. Wolnoæ nie mo¿e siê
spe³niæ poza Bogiem, który jest Innym. Wolnoæ spe³nia siê we
wspólnocie z innymi. Hayek, Berlin, Milton Friedman i inni konstruktorzy liberalizmu XX-wiecznego nie potrafi¹ wyjæ poza ¿yczeniowy dyskurs i swój ma³y wiat
amoralnego, ekonomistycznego
materializmu, wiat nieludzkiej
ekonomii, która nie jest obserwacj¹ cz³owieka, tylko rodzajem in¿ynierii.
MM
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C

Nowy Rok
trudnych decyzji
O nadchodz¹cym 2003 roku ju¿ dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e wejdzie do
naszej historii niezale¿nie od wyniku
akcesyjnego referendum. Dlaczego?
Bowiem sam fakt podjêcia przez Polaków tak wa¿nej i prze³omowej decyzji: wejæ w struktury wspólnoty europejskich pañstw czy pozostaæ poza jej
granicami  bêdzie mia³ dla nas ogromne znaczenie. Co prawda ostatnie dwadziecia kilka lat historii Polski przyzwyczai³o nas poniek¹d do prze³omów
i donios³ych wydarzeñ, ale 2003 rok
bêdzie kolejnym, o którym na pewno
bêdziemy pisaæ w podrêcznikach.
Polacy maj¹cy na karku co najmniej
50 lat doskonale wiedz¹, ¿e, pocz¹wszy od 1978 roku, zaczê³y siê u nas
dziaæ rzeczy niemo¿liwe, rzeczy  nie
do pomylenia. Czy prawdopodobnym
by³o uczyniæ Polaka g³ow¹ Kocio³a
katolickiego? Dla milionów Polaków
oczywistym by³o  nie, to nie mo¿e
byæ realne. A czy realnym by³o wygraæ bataliê o niepodleg³oæ Polski?
Wolne ¿arty! A Armia Czerwona? A
Ja³ta? A nuklearna potêga Zwi¹zku
Radzieckiego?
Ogarniaj¹cy nas w PRL-u koszmar
beznadziei przyt³acza³ i odbiera³ chêæ
do ¿ycia. A tu proszê, 22 lata temu podjêlimy walkê z wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem i mimo jego chwilowej przewagi w stanie wojennym 
wygralimy rzeczy najwa¿niejsze.
Cena zwyciêstwa by³a i nadal jest wysoka, bo wysokie by³y koszta za³amania gospodarczego i spo³ecznego spowodowane stanem wojennym. Ale
warto by³o.
Od 1980 roku minê³o zaledwie 9 lat
i znalelimy doæ odwagi i rozumu,

$

by w pe³ni, w 100 % wykorzystaæ szansê  wygralimy prawie demokratyczne (na 35%) wybory. Tak rozpoczêlimy proces przejmowania kolejnych
przyczó³ków totalitarnej w³adzy. Pe³n¹ demokracjê wprowadzalimy od
do³u, w gminach, wybieraj¹c po raz
pierwszy  w 1990 roku  w³adze samorz¹dowe. Czy nie jest to pewien
symbol naszej uporczywej, ¿mudnej,
ale konsekwentnej postawy  krok po
kroku, pomalutku, ale, mimo wszystko  skutecznie? Potem przysz³a demokracja w wyborach prezydenckich,
a¿ w koñcu, w wyborach parlamentarnych. Zaledwie dziesiêæ lat, a tyle
wa¿nych dat: 1980 i 1981, potem
1989, i 27 V 1990  wybory do samorz¹dów gminnych oraz 23 XI 1990
 wybory prezydenckie. Warto tak¿e
zapisaæ w pamiêci 27 padziernika
1991, datê pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu. Bodaj by
¿y³ w ciekawych czasach  jak powiadaj¹ Chiñczycy...
Ju¿ zapomnielimy, jak niedawno
zaczêlimy praktykowaæ demokracjê
i jak wiele siê dziêki temu praktykowaniu zmieni³o. Powstawa³y i upada³y partie polityczne, do g³osu dochodzili nowi politycy, czasami tylko politykierzy, jedni trwali, a inni przepadali bezpowrotnie. Kto móg³ przewidzieæ w czerwcu 2000 roku, gdy z wielkim hukiem i poczuciem wy¿szoci
L. Balcerowicz wyprowadza³ Uniê
Wolnoci z koalicji z AWS, ¿e po niespe³na trzech latach po obu partiach nie
zostanie ¿aden znacz¹cy lad?
Wyprowadzilimy z Polski Armiê
Czerwon¹ i 12 marca 1999 roku wprowadzilimy polskie wojska do NATO.

POLITYKA

¯yjemy w czasach, w których rzeczy
niezwyk³e dziej¹ siê codziennie, a zwyk³e, tylko od czasu do czasu. Granice
miêdzy poszczególnymi etapami zacieraj¹ siê tak, jak kontury drzew za szyb¹ pêdz¹cego poci¹gu. Obok wielkich
prze³omów wci¹¿ dziej¹ siê sprawy
pomniejsze.
Gdy w 2001 roku TVP wyemitowa³a pewien Dramat w trzech aktach sugeruj¹cy tajemne powi¹zania J. Kaczyñskiego z FOZZ, nikt, kto uwa¿a³
siê za cz³owieka rozs¹dnego, nie przewidywa³, ¿e w 2002 prezydentem Warszawy zostanie Lech Kaczyñski. Bodaj by ¿y³ w ciekawych czasach...
W listopadzie 2002 roku TVP ponownie u¿y³a tej samej metody walki
politycznej. Co bêdzie nastêpstwem
znanego wszem i wobec szczególnego
dokumentu powiêconego pewnemu
imperium (tym, którzy mieli szczêcie
[!] nie ogl¹daæ tego filmu, wyjaniam,
¿e nie chodzi³o ani o Rosjê, ani o Chiny, ani o imperium gazowe, komputerowe, naftowe, czy ludowe)? Tylko marzyciele lub katastrofici maj¹ doæ odwagi, by prognozowaæ, co stanie siê
z imperium ojców redemptorystów...
Ludziom rozs¹dnym i ma³o wymagaj¹cym marz¹ siê rzeczy zwyczajne:
a gdyby tak polscy sêdziowie skazali
w normalnym procesie chocia¿ jedn¹
osobê odpowiedzialn¹ za chocia¿ jedn¹ zbrodniê pope³nion¹ w czasach
PRL? Mo¿e do wiêzienia trafi chocia¿
jeden posiadacz wielkiego i nieprawnie zdobytego maj¹tku, posiadaj¹cy
wyranie polityczne koneksje, i to nie
z J. Buzkiem lub M. Krzaklewskim
 lecz z kim z zupe³nie innego uk³adu politycznego. Niemo¿liwe? Zobaczymy...
A gdyby tak dosz³o do rewolucyjnych zmian w TVP i znienacka podano nam prawdziw¹ informacjê, ¿e
w grudniu 2002 roku prokuratura uzna³a, i¿ wiadomoæ podana swojego czasu przez Wiadomoci TVP o tym, ¿e
PKN Orlen sfinansowa³ kampaniê prezydenck¹ M. Krzaklewskiego by³a
w 100% nieprawdziwa? Przyznam, ¿e
w tê jedn¹ rzecz uwierzyæ nie sposób.
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Przecie¿ TVP ma zawsze racjê, tak¿e
wtedy, gdy mija siê z prawd¹.
Ale przecie¿ wszystko mo¿e siê
zdarzyæ w kraju, w którym ¿ycie przypomina tak dalece sensacyjny film, ¿e
aktorzy przestali zauwa¿aæ, ¿e graj¹
w nim wa¿ne role.
Koniec 2002 roku przynosi kolejne
historyczne wydarzenia. W gor¹czkowej atmosferze koñcz¹ siê negocjacje
z Uni¹ Europejsk¹. Szczyt w Kopenhadze wydarzy siê za kilka dni, wiêc
nie wiem, czy UE ofiaruje Polsce to,
co wydaje siê dzisiaj niezbêdne, by
uznaæ, ¿e wejcie do wspólnoty europejskiej bêdzie dla Polski korzystne od
pierwszych miesiêcy, a nie  w dalszej
perspektywie. Jak wiadomo, w dalszej
perspektywie wszyscy znajdziemy siê
na tamtym wiecie, zarówno unijnym,
jak i pozaunijnym.
Potrzebujemy nieco wy¿szych kwot
produkcyjnych mleka, by za kilka lat,
gdy staniemy siê zamo¿niejsi, piæ mleko i jeæ przetwory mleczne zapewniaj¹c godziwe dochody (g³ównie)  na-

szym rolnikom. Potrzebujemy nieco
wy¿szych plonów referencyjnych, by
dop³aty, które siê wedle tych plonów
przelicza, gdy osi¹gn¹ 100%, dawa³y
polskim rolnikom równe warunki konkurencji. Potrzebujemy w koñcu nieco wy¿szego poziomu dop³at na wejciu do UE i krótszego okresu dochodzenia do ich pe³nego wymiaru, by
w pierwszych latach po akcesji z rolnictwa nie wypadli nasi najlepsi, tzw.
towarowi rolnicy. I nie s¹ to fanaberie
jednej w¹skiej grupy zawodowej rolników, lecz normalne oczekiwania podatników i konsumentów ¿ywnoci.
Ci pierwsi nie chc¹ ³o¿yæ z podatków
na liczne zasi³ki dla wypadaj¹cych
z rolnictwa, ci drudzy chc¹ tanio kupowaæ ¿ywnoæ.
W styczniu czeka nas trudny proces poznawania treci ustaleñ negocjacyjnych i zrozumienie, co oznaczaj¹
one dla warunków naszego cz³onkostwa. Mam nadziejê, ¿e pomo¿e nam
w nim pluralizm mediów, niezale¿noæ
dziennikarska i krytycyzm partii opo-

zycyjnych. Ufam, ¿e debatuj¹cy
w mediach politycy i eksperci wyka¿¹
odpowiedzialnoæ na miarê wymagañ,
jakie wobec nich stawia dzisiaj Polska.
Nie bojê siê wielkich s³ów. Ci, którzy
wiedz¹ wiêcej i rozumiej¹ lepiej, maj¹
obowi¹zek podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹
i zapomnieæ, z jakimi partiami politycznymi sympatyzuj¹ i z jakimi politykami s¹ zwi¹zani.
S¹dzê, ¿e ostatnie dni negocjacji
bêd¹ bardzo nerwowe, czêciowo dlatego, ¿e aktorzy maj¹ wiadomoæ, ¿e
musz¹ graæ przed swoimi wyborcami
rolê zdecydowanych obroñców ich interesów. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zdaj¹ sobie sprawê, ¿e z merytorycznego punku widzenia nasze racje s¹ przekonuj¹ce i zgodne z ustalonymi przez nich zasadami. Ufam, ¿e nie
zaryzykuj¹ u³omnego poszerzenia
wspólnoty europejskiej, u³omnego, bo
bez Polski bêdzie ono poszerzeniem
dziel¹cym, a nie ³¹cz¹cym oba p³uca
Europy.
A jeli wyniki negocjacji zostan¹
w referendum odrzucone przez demokratyczn¹ wiêkszoæ naszego spo³eczeñstwa i rok 2003 wejdzie do naszej
historii z tego w³anie powodu? No
có¿, jestem g³êboko przekonana, ¿e na
tym nie zakoñczy siê historia naszej integracji. Pocz¹tkowe za³amanie nastrojów, poczucie niepowodzenia i klêski
 podobne do tego z grudnia 1981 roku,
po wprowadzeniu stanu wojennego,
przekszta³ci siê w stan mobilizacji narodu. Wemiemy siê w garæ, wznowimy negocjacje, w³¹czymy siê w dzie³o
budowy wspólnoty pañstw Unii Europejskiej i poradzimy sobie ze
wszystkimi problemami. Jestemy narodem dojrza³ym, odwa¿nym i przedsiêbiorczym. Damy sobie radê.
Ufam Ojcu wiêtemu, który 8 XII
2002 r. wezwa³ do towarzyszenia modlitw¹ politykom, którzy spotkaj¹ siê
na szczycie w Kopenhadze: niech Bóg
owieci wszystkich Europejczyków,
aby pozostali zjednoczeni, daj¹c nadal innym ludom zaufanie i nadziejê...
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Marek Klecel

Komu zagra¿a o. Rydzyk?
To zdumiewaj¹ce. W kraju, który,
byæ mo¿e, jest ju¿ na krawêdzi bankructwa, w którym po³owa ludzi ¿yje na granicy niedostatku, w którym jest ponad
trzy miliony bezrobotnych, a wkrótce
pójd¹ na bruk dalsze tysi¹ce ludzi,
w kraju  po kawa³ku wyprzedawanym,
toczonym przez korupcjê i przestêpczoæ; w takim kraju, nagle, w ci¹gu
jednego dnia, najwa¿niejszym problemem staje siê jakie radio, jedna stacja
radiowa  katolickie Radio Maryja.
Nawet nie telewizja publiczna, która
sta³a siê partyjna i prywatna, a jest utrzymywana z abonamentu, lecz radio utrzymuj¹ce siê z dobrowolnych sk³adek.
Jednego dnia najwiêksze media elektroniczne i gazety informuj¹, ¿e to radio
jest zagro¿eniem dla kraju  demoralizuj¹c wiernych, siej¹c nienawiæ, ksenofobiê, antysemityzm (co g³oszono
wed³ug takiego utartego schematu przez
lata), i ¿e staje siê podejrzane o malwersacje finansowe, przestêpstwa podatkowe, niejasne transakcje i powi¹zania,
mo¿e nawet wy³udzanie pieniêdzy
(te zarzuty, zreszt¹, te¿ nie s¹ nowe).
Z powodu takich podejrzeñ prowadzono ju¿ wczeniej ledztwa, które jednak
zosta³y umorzone.
Najwiêkszym jednak powodem do
zmartwienia dla wszystkich, którzy akurat w ten sposób objawiaj¹ troskê o dobro kraju, jest osoba za³o¿yciela i dyrektora radia o. Tadeusza Rydzyka.
Mo¿na mu zarzuciæ bardzo wiele,
przede wszystkim sprawstwo kierownicze, lekcewa¿enie prawa, niesubordynacjê, gigantomaniê i szkodliwy, jak twierdz¹ zawsze lepiej wiedz¹cy wychowawcy narodu, wp³yw na umys³y i dusze
ludzkie. Nie wspomnê ju¿ o poziomie
wiary, o który zawsze najbardziej troszcz¹ siê niewierz¹cy. W oczach i mylach
tych wszystkich o. Rydzyk wyrós³ na
gronego demona, który jest w stanie
sam pogr¹¿yæ kraj w ciemnocie i doprowadziæ go do upadku.

&

Wiêc mo¿e nie nale¿a³oby siê dziwiæ, ¿e bije siê na alarm, ¿e telewizja
publiczna, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, a tak¿e znane pismo Nie jednomylnie piêtnuj¹ gronego pretendenta
do w³adzy nad duszami, odkrywaj¹c
w nim jak¿e niskie pobudki i zadatki na
co jeszcze gorszego, co trzeba zdusiæ
w zarodku. Mówi¹c jednak serio, wolno siê dziwiæ, ¿e media, tak potê¿ne, po
raz pierwszy przemówi³y wspólnie, jakby po³¹czy³y swe si³y w sposób godny,
miem twierdziæ, lepszej sprawy. Nie
przypominam sobie, by przemawia³y
wspólnie w sprawie afery FOZZ,
w sprawie odbudowy i uwiarygodnienia Polski po komunizmie, degradacji
materialnej i moralnej spo³eczeñstwa po
13 latach chaotycznych zmian. Przemawiaj¹ wspólnie w sprawie o. Rydzyka
 on ich dopiero po³¹czy³ i zjednoczy³.
Czy to równie¿ nie jaka zas³uga. Trudno te¿ nie zadumaæ siê nad okolicznoci¹, ¿e szanuj¹ce siê media stanê³y
w jednym rzêdzie z pismem Jerzego
Urbana. Czy to idea³ siêgn¹³ bruku, czy
brukowiec siê nobilitowa³? Nie by³oby
to specjalne zmartwienie, gdyby nie
okolicznoæ, ¿e teraz pismo Nie ma niejako lepsze prawo do istnienia ni¿ Radio Maryja. Co choæby ze wzglêdu na
przekazywane treci tr¹ci absurdem.
Sam zaryzykujê jeszcze wiêksz¹ teoriê spiskow¹. Skoro nast¹pi³o tak wielkie zmasowanie si³ i rodków, takie
zjednoczenie szyków i zwarcie szeregów na froncie walki z ciemnot¹,
wstecznictwem i zabobonem ku naprawie i modernizacji Rzeczpospolitej, to
oznacza, ¿e o. Rydzyk rzeczywicie dokonuje w³anie zamachu na Rzeczpospolit¹. Mo¿na tym bardziej w to uwierzyæ, ¿e w kilka dni po programie telewizyjnym Imperium ojca Rydzyka
spraw¹ zaj¹³ siê rz¹d i prezydent, nakazuj¹c ponowne sprawdzenie spraw
umorzonych przedtem przez prokuraturê i urzêdy podatkowe. Sprawa o. Ry-

dzyka i Radia Maryja nabra³a wiêc
wagi pañstwowej. Zapewne o to chodzi³o.
Przyznam siê, ¿e wspomniany program telewizyjny przypomnia³ mi czasy stanu wojennego i jego propagandy,
gdy TVP z ³atwoci¹ preparowa³a dowolne materia³y na wybranych wrogów
ludu, ustroju i sojuszu ze Zwi¹zkiem
Radzieckim. Autorzy programu wykorzystali jakiego znerwicowanego, z trudem panuj¹cego nad sob¹ ekszakonnika od lat mieszkaj¹cego w Niemczech,
który niewiele mia³ do powiedzenia
prócz uwag o z³ej ksiêgowoci (przypomina siê ksiêgowoæ kreatywna wykryta po niedawnych wielkich upadkach
amerykañskich koncernów), a zakoñczy³ dramatycznym apelem do o. Rydzyka: Tadziu, odejd, przeka¿ radio w lepsze rêce, wywo³uj¹cym tylko poczucie
za¿enowania i wstydu. Wykorzystano
s³aboæ cz³owieka. Nic dziwnego, ¿e
ma³o kto chcia³ z autorami programu
rozmawiaæ.
Trzeba przyznaæ, ¿e ten program nie
by³ ideologiczny, postanowiono wykazaæ, ¿e w Radiu Maryja dokonuj¹ siê
pospolite przestêpstwa: podatkowe,
skarbowe, mo¿e wy³udzanie pieniêdzy.
Znane powiedzenie, ¿e jak nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno chodzi
o pieni¹dze, trzeba w wypadku o. Rydzyka gruntownie zmieniæ, rozszerzyæ.
Jeli tak g³ono mówi siê o pieni¹dzach,
to nie chodzi o pieni¹dze, chodzi o rz¹d
dusz. Te wszystkie media, które o. Rydzyk tak spektakularnie po³¹czy³ sw¹
osob¹ i dzie³em, nie mog¹ widaæ cierpieæ, ¿e Radio Maryja ma kilka milionów wiernych i ofiarnych s³uchaczy,
którzy ufaj¹ takiemu w³anie przekazowi i mog¹ mieæ w nim udzia³, mog¹
w tym radiu siê wypowiedzieæ. Media,
udaj¹ce zatroskanie stanem dusz s³uchaczy, chc¹ przedstawiæ o. Rydzyka jako
uzurpatora ¿¹dnego zarówno w³adzy,
jak i pieniêdzy, w najlepszym za wy-
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padku jako zwyk³ego malwersanta, bo
miliony s³uchaczy radia przeszkadzaj¹
w propagandzie Unii Europejskiej,
tworzeniu pewnego modelu ¿ycia, pe³nej laicyzacji i standardyzacji spo³eczeñstwa.
Sprawa Radia Maryja ujawnia g³êbok¹ hipokryzjê, która tkwi w naszym
¿yciu publicznym. Mówi siê wiêc, ¿e
Radio Maryja jest polityczne, a nie
powinno, ale niewielkim zarzutem jest
to, ¿e telewizja publiczna jest nie tylko
polityczna, lecz tak¿e zwyczajnie partyjna. Mówi siê, ¿e Koció³ nie powinien wtr¹caæ siê do polityki, ale jeli
jego najwy¿szy zwierzchnik bêdzie zachêca³ do wst¹pienia do Unii  nie bezwarunkowego przecie¿, co widaæ w jego
pismach  to wolno mu siê wtr¹caæ.
Nie ma, o ile wiem, obowi¹zku s³uchania Radia Maryja, tak siê jednak
sk³ada, ¿e najbardziej je krytykuj¹, ¿¹daj¹c w³aciwie likwidacji, ci co go nie
s³uchaj¹, ale wiedz¹, ¿e jest z³e. S¹ oni
zarazem najczêciej wielkimi zwolennikami demokracji, wolnoci s³owa
i pluralizmu, tyle ¿e rozumianych wed³ug w³asnego widzimisiê. Wolnoæ, demokracja  tak, ale dla naszych, dla swoich, koncesjonowana dla s³usznych celów. Zabawne, jakie boje o tê wolnoæ
tocz¹ nasi naiwni, a zarazem doktrynerscy libera³owie, dopuszczaj¹cy woln¹
grê wszystkiego ze wszystkim z wyj¹tkiem jednego, tzw. prawicy, cokolwiek
by ona mia³a znaczyæ i jak siê kojarzyæ.
Dzisiejsi libera³owie maj¹ w ogóle najwiêkszy k³opot z wolnoci¹. Wolnoæ
jest dobra dla nas, ale nie dla innych.
Zwykli powiadaæ, ¿e obowi¹zuje wolnoæ wyboru, mo¿na odrzucaæ to, co
uzna siê za niedobre. Podobnie z Radiem Maryja. Nie ma przymusu s³uchania go, mo¿na go nie s³uchaæ, ale nie
nale¿y popadaæ w hipokryzjê, udaj¹c, ¿e
broni siê wartoci, których raczej siê nie
w ogóle nie ceni.
Niby stawia siê u nas za wzór przyk³ady przedsiêbiorczoci, sukcesu, kariery, tworzenia czego z niczego, ale
oczywicie nie dotyczy to radia o. Rydzyka. A nawet w tym ¿enuj¹cym programie telewizyjnym trudno by³o ukryæ,
¿e dzie³o stworzenia tej instytucji, któ-
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ra siê dalej rozwija i pomna¿a, jest imponuj¹ce.
Wreszcie publicznoæ tego radia.
Tworzy ona kilkumilionow¹ ju¿, dobrowoln¹ wspólnotê religijn¹, a zarazem
samopomocow¹, co jest swoistym fenomenem ju¿ nie tylko medialnym, lecz tak¿e spo³ecznym. Radio ma cis³y program
religijny, ewangelizacyjny i misyjny, ale
te¿, przez wspó³udzia³ s³uchaczy, zyskuje tak¿e program spo³eczny, a nawet polityczny, co nie mo¿e byæ naganne, jeli
wyra¿a siê w tym troska o dobro kraju
i innych ludzi. Radio Maryja sta³o siê
te¿ jedynym mo¿e niezale¿nym forum,
w którym mog¹ siê wypowiedzieæ ludzie
nie maj¹cy gdzie indziej prawa g³osu,
którzy zostali niejako pominiêci w polityce spo³ecznej i kulturowej III Rzeczpospolitej. Teraz toczy siê gra o ich g³osy i dusze. Có¿ jednak zrobiono przez 13
ostatnich lat, by przekonaæ ich do siebie
i do wspólnego dzie³a odbudowy Polski,
do stworzenia optymalnego porz¹dku
spo³ecznego. Wykorzystywano ich tylko
jako wyborców uwiarygodniaj¹cych kolejne ekipy polityczne i obywateli utrzymuj¹cych pañstwo. Pierwsze wybory
4 czerwca 1989 roku i ich wynik, który
dawa³ wszelkie prawa do rzeczywistych
i gruntownych przemian w Polsce, zosta³y odrzucone lub zlekcewa¿one. Wybrano uk³ad daj¹cy wiêksze udzia³y for-

macji PRL ni¿ III RP. Nic dziwnego, ¿e
wielu ludzi poczu³o siê oszukanych lub
zdradzonych, a ich liczba uros³a przez te
lata w miliony.
O co wiêc w tym wszystkim chodzi? Komu zagra¿a o. Rydzyk? Pañstwu, potê¿nym mediom i ich rzeczywistym imperiom, panuj¹cym trendom
politycznym, czy te¿ w³asnym s³uchaczom, których ma rzekomo demoralizowaæ? To pytanie wcale nie jest ju¿
abstrakcyjne, konkretnie brzmi ono
tak: czy w ogóle zlikwidowaæ Radio
Maryja, czy te¿ odebraæ je o. Rydzykowi? Jest w tym brutalna, ale coraz
czêciej stosowana u nas regu³a: zrobi³ swoje, wiêc mo¿e odejæ, albo te¿:
stworzy³e dzie³o zbyt znacz¹ce, które
zagra¿a innym i musisz z niego zrezygnowaæ, bo inaczej dzie³o zostanie
zniszczone. To regu³a zawici i bezwzglêdnej konkurencji. Nie wiem, czy
na tym mo¿e polegaæ europejski standard wspó³¿ycia i aspiracji do rzeczywistego, wszechstronnego rozwoju.

Redakcja Powci¹gliwoci
i Pracy oraz Wydawnictwo
Michalineum solidaryzuj¹ siê
z o. Tadeuszem Rydzykiem
CSsR  laureatem nagrody Bóg
Zap³aæ oraz Radiem Maryja
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Z apetytem skonsumowa³em cztery tomy Harry`ego Pottera i nie poczu³em siê ani pora¿ony przez satanizm, ani zachêcony do magii. Ale co na to dzieci? Wszak Harry Potter jest ksi¹¿k¹ dla dzieci, poczu³em siê wiêc zobligowany do
g³êbszej refleksji. Tym bardziej, ¿e na co dzieñ pracujê z ma³ymi, a inteligentnymi czytelnikami wspomnianej ksi¹¿ki.
Nikomu nieznana nauczycielka jêzyka angielskiego, samotnie wychowuj¹ca córkê i przez d³u¿szy czas klepi¹ca biedê na
zasi³ku dla bezrobotnych  zaistnia³a w 1997 roku jako 32-letnia autorka Harry`ego Pottera, w roku 1999 zosta³a
milionerk¹, w roku 2000 z r¹k ksiêcia Karola otrzyma³a Order Imperium Brytyjskiego, za w roku 2001 jej fortuna
przekroczy³a 100 milionów funtów. W tym czasie cztery tomy zosta³y wydane w 47 jêzykach i w nak³adzie 100 milionów
egzemplarzy. Harry Potter zosta³ bohaterem dzieciêcej wyobrani, a jego Twórczyni zosta³a okrzykniêta mianem genialnej. Ale...

Przez czêæ mediów Harry Potter zosta³ ods¹dzony od czci i wiary. Zacytujmy niektóre opinie: Zachowania i przes³anie lansowane w Harrym Potterze s¹
bardzo szkodliwe dla delikatnych i nie do
koñca ukszta³towanych osobowoci ludzi m³odych i
przynios¹
straszliwe skutki
w przysz³oci
(Nasz Dziennik,
nr 81/2002, s.
12); Harry Potter jest kolejnym
przyk³adem na to, ¿e wspó³czenie bardzo wyranie próbuje siê upiæ wra¿liwoæ naszych sumieñ, rozmywaj¹c granicê miêdzy dobrem a z³em (Niedziela,
nr 17/2002, s. 18); Zamiast gloryfikacji
przyjani i uczciwoci znajdujemy
w ksi¹¿kach Joanny Rowling apoteozê
egoizmu i k³amstwa (Fronda, nr 25/26
s. 148). Zasadniczy zarzut dotyczy zreszt¹
obfitoci tematów magicznych i okultystycznych. Przeciwnicy Harrego Pottera twierdz¹: mamy tu do czynienia z realistycznym wiatem magii, a nie magicznym wiatem wyobrani. Na tej podstawie ksi¹¿ka zosta³a poddana zdecydowanej krytyce w polskich mediach katolickich (wyj¹tek stanowi³y teksty w Przewodniku Katolickim i... Ma³ym Gociu
Niedzielnym), spotka³a siê te¿ ze zdecydowanym sprzeciwem wielu Kocio³ów
chrzecijañskich na ca³ym wiecie. Ale
niektóre zarzuty wobec ksi¹¿ki wydaj¹
mi siê chybione.
Negatywny stosunek do rodziców
i do rodziny? W ksi¹¿ce pojawiaj¹ siê
normalne rodziny: rodzina czarodzieja
Rona Weasley`a, mugolska (czyli nieczarodziejska) rodzina Hermiony, rodzina samego Harry`ego... Harry neguje rodzinê? Odrzuca autorytet osoby starszej

(czyli ciotki Marge)? Bezpardonowo
mci siê na najbli¿szych? Takie zarzuty
formu³uje Amadeusz Bielecki (Fronda,
nr 25/26 s. 147). Odnosz¹ siê do opisu
w III tomie powieci (s. 30), ale wczeniej czytamy epitety, jakimi obrzuci³a

zawinione (zobacz: t. II, s. 215, czy
t. IV, s. 312: ze wszystkich stron spotyka³ siê z niechêci¹ i pogard¹), za dla
przyjació³ jest przyjacielem  temu nie
da siê zaprzeczyæ. Czy myli tylko
o sobie i jest przywi¹zany do pieniêdzy?
Tysi¹c galeonów wygranej, które ofiarowa³ Fredowi
i Georgowi na
za³o¿enie sklepu  chyba zaprzecza takiej
tezie (zobacz: tom IV, s. 757).
Dzieci nie ucz¹ siê niczego dobrego? Przecz¹ temu twierdzeniu opinie
dzieci, które ogl¹da³y ekranizacjê I czêci (Hary Potter i kamieñ filozoficzny,
rok 2001): Film Harry Potter uczy nas,
¿e nale¿y «trzymaæ jêzyk za zêbami», to
znaczy nie zdradzaæ czyich tajemnic...;
na tym filmie osoby, które siê boj¹, mog³y przezwyciê¿yæ swój strach...; Hermiona zachêca nas do czytania ksi¹¿ek...;
film uczy nas mi³oci i przyjani...; film
zachêci³ mnie do grania w szachy...; film
zachêca nas do uprawiania sportów...;
uwa¿am, ¿e uczy nas odwagi...
Jeden z rozdzia³ów IV tomu zawiera a¿ cztery zabójstwa? Czy tradycyjne bajki s¹ pod tym wzglêdem niewinne? Siêgam po pierwsz¹ z brzegu  to
Ja i Ma³gosia (bajka-rozk³adanka wydana w... Chinach). Koñczy siê tak: Ma³gosia rzuci³a siê na czarownicê, mocno
popchnê³a j¹ i prêdko zatrzasnê³a
drzwiczki pieca.  Koniec z ni¹!  rzek³a Ma³gosia z dum¹. Uwolni³a Jasia z
klatki i wkrótce wyruszyli do domu, nie
ogl¹daj¹c siê za siebie... Zabójstwo dokonane przez Ma³gosiê jest jedynie bardziej abstrakcyjne (byæ mo¿e), ni¿ zabójstwa dokonane w Harry`m Potterze.

Harry Potter raz jeszcze
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ciotka Marge rodziców Harry`ego (matka: czarna owca, która zada³a siê z nicponiem; ojciec: bezu¿yteczny, leniwy
darmozjad, bez konta w banku). Harry
usi³uje zdusiæ wzbieraj¹cy w nim gniew,
ale bezskuteczne; bardzo kocha swoich,
nie¿yj¹cych ju¿ rodziców, i w³anie
w obronie ich czci zamienia ciotkê Marge w... balon, który ulatuje ku sufitowi.
Oczywicie, w ksi¹¿ce nie brakuje rodzin z usterkami, za krewni Harry`ego,
którzy go adoptowali, s¹ przedstawieni
w skrajnie negatywnym wietle. Co za
wyda³o mi siê ciekawe: w IV tomie jest
mowa o dwóch negatywnych bohaterach (to lord Voldemort i Barty Crouch),
którzy dokonali zbrodni na swych ojcach, a byli to ojcowie, którzy siê nie
sprawdzili; czy¿by Autorka przekazywa³a myl, i¿ brak dobrego, oddanego
ojca k³adzie siê z³ym cieniem na przysz³oci dziecka?
Harry Potter nikomu nie pomaga?
Nikogo nie obdarowuje? Jest wbijany w pychê przez otoczenie? Harry
Potter wcale nie jest lubiany przez
wszystkich nauczycieli i uczniów Hogwartu (przyk³ady: profesor Snape czy
banda Draco Malfoya), spotykaj¹ go
niepowodzenia i przykroci, czêsto nie-
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Ocena szaty literackiej wykazuje
pewne sprzecznoci: czy powieæ charakteryzuje bardzo ubogi jêzyk, czy
te¿ mamy do czynienia z bardzo b³yskotliw¹ form¹? Jêzyk tej siedmiotomowej sagi to w rzeczywistoci jêzyk gier
komputerowych i telewizji  pisze wspomniany Amadeusz Bielecki. Czy to krytyka  czy pochwa³a? Je¿eli Autorce
uda³o siê prze³o¿yæ jêzyk gier komputerowych (niektórzy twierdz¹, ¿e jedynie zrozumia³y dla czêci m³odych) na
jêzyk powieci  to rzeczywicie jest
pisark¹ genialn¹! I wówczas nie dziwi,
¿e dzieci czytaj¹ powieæ po raz drugi
i trzeci (a znam wielu takich czytelników). Je¿eli za ka¿dy powód do krytyki jest dobry  to mo¿e nale¿a³oby po
prostu zacytowaæ opiniê Raymonda
Briggsa (angielskiego krytyka J. K.
Rowling): Co za tupet, kiedy jaka
pryszczata nowicjuszka, m³odsza o dziesi¹tki lat, wdziera siê do profesji dla
starszych i natychmiast odnosi kolosalny sukces. To nie fair...  Mo¿e to nie
fair, ¿e J. K. Rowling istnieje? I pisze?
Teraz bêdzie bardziej powa¿nie.
Zwolennicy Harry`ego Pottera  twierdzi ks. Aleksander Posacki  nie roz-

ró¿niaj¹ miêdzy magicznym wiatem wyobrani a realistycznym wiatem magii.
To przes¹d intelektualny i redukcjonizm, który powoduje niedostrzeganie
niebezpieczeñstwa okultyzmu i magii, co
³¹czy siê z brakiem dowiadczeñ w tej
materii czy brakiem wiedzy o szkodliwoci magii. Niew¹tpliwie, nie jestem
specjalist¹ w temacie i brak mi dowiadczeñ (chwa³a Panu Bogu!). Mo¿e dlatego nie wydaje mi siê, by dzieci chcia³y
praktykowaæ magiê. Bo, jak mia³yby to
robiæ? Czy istnieje zaklêcie: ALAHOMORA, które otwiera wszystkie drzwi?
VINGARDIUM LEVIOSA, które unosi
przedmioty? PETRIFICUS TOTALU,
które petryfikuje cz³owieka? Albo:
CRUCIATUS, aby zadawaæ nieograniczone cierpienia? Lub AVADA KEDAVRA, które koñczy siê mierci¹ ofiary?
Czy dzieci bêd¹ szuka³y zwierciad³a
AIN EINGARP (czyli PRAGNIENIA),
by zobaczyæ pragnienia swego serca?
Czy bêd¹ poszukiwa³y w sklepach miot³y do latania, model Nimbus Dwa Tysi¹ce? Czy bêd¹ hodowa³y skl¹tki tylnowybuchowe? Albo: norweskie smoki
kolczaste, rogogony wêgierskie? Czy
mia³yby siê lêkaæ zielonego bazyliszka,

który zabija samym spojrzeniem? Je¿eli przeciwnicy Harry`ego Pottera wierz¹, ¿e taki magiczny wiat istnieje i jest
grony dla naszych pociech... Có¿, muszê przyznaæ, ¿e jestem cz³owiekiem
s³abej wiary. Ale...
Problem istnieje! Magia nie jest fikcj¹, lecz praktyk¹, która otwiera na
z³o! Praktyki okultystyczne s¹ ciê¿kim
grzechem, podobnie jak z³orzeczenia
czy przekleñstwa dotycz¹ce miejsc
i osób, które s¹ praktykami okultystycznymi. Otó¿ le siê dzieje, je¿eli takie
praktyki nie s¹ ocenione jako z³e moralnie  a jest faktem, ¿e nie s¹! I trzeba
zauwa¿yæ, i¿ problem polega na tym, ¿e
magia rodem z bani czy z w³asnej g³owy  jak loty na hipogryfie czy u¿ywanie ³ajnobomby  miesza siê w ksi¹¿ce
z magi¹ rodem z praktyk okultystycznych  jak numerologia czy wró¿enie
z fusów. To pomieszanie rzeczywistoci
sprawia, ¿e magia powieci nie jest dla
dzieci poci¹gaj¹ca (tak mylê): bo jak
j¹ zastosowaæ? Pytanie brzmi: co jednak bêdzie w przysz³oci? Czy nie mamy
tu do czynienia z inspiracj¹ do niezdrowego zainteresowania okultyzmem
w przysz³oci?
Nie nale¿y wiêc lekcewa¿yæ krytyki Harry`ego Pottera, tak¿e wówczas
(a mo¿e tym bardziej?), gdy wiemy, ¿e
najwybitniejsi krytycy  ks. Aleksander
Posacki czy Gabriel Amorth  s¹ specjalistami dowiadczonymi w temacie
szkodliwoci magii i dlatego bardzo
uczulonymi na jej propagowanie. A tutaj mamy 1919 stron magicznego wiata. Fikcyjnego, co prawda, ale czy do
koñca?
W ksi¹¿kach J. K. Rowling Pan
Bóg nie istnieje. To prawda. Lecz tak
jest, niestety, w wielu wspó³czesnych
ksi¹¿kach dla dzieci. Rowlingowie nie
chodzili do kocio³a, a Joanna i jej siostra Diana nie uczêszcza³y do szkó³ki
niedzielnej  napisze biograf J. K. Rowling (Sean Smith, Biografia J. K. Rowling, Wroc³aw 2002). To widaæ: Biblia
zdaje siê byæ dla niej ksi¹¿k¹ nieznan¹.
Jednoczenie Joanna mia³a normalne
dzieciñstwo, a jego wa¿nym elementem
by³a lektura ksi¹¿ek dla dzieci, od klasycznych dzie³ literatury angielskiej
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poczynaj¹c. I to równie¿ jest widoczne...
Uczniowie Hogwartu maj¹ wiêc wiêta Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocne
(i wi¹teczn¹ przerwê w nauce), tyle, ¿e
s¹ to wiêta wyprane z treci religijnej,
prze¿ywane tylko w wymiarze zewnêtrznych, bogatych dekoracji. Je¿eli
jest to zarzut  to musi dotyczyæ prze¿ywania wi¹t w ogóle w dzisiejszych
spo³eczeñstwach Europy, równie¿ naszego (po czêci) nie wy³¹czaj¹c...
J. K. Rowling twierdzi, ¿e nie wierzy w magiê. Tym bardziej wiêc szkoda, ¿e Pan Bóg jest dla niej równie¿, co
najwy¿ej, odleg³ym ród³em wi¹tecznych dekoracji, a ksi¹¿ka przez wielu
jest i bêdzie odbierana jako potwierdzenie tezy: Gdzie nie ma wiary, tam króluj¹ zabobony. Gdzie nie ma Boga, tam
króluj¹ zjawy...
Zgadzam siê, po czêci, z ks. Posackim, ¿e humor w ksi¹¿kach J. K. Rowling jest infantylny i niemoralny, poniewa¿ podejrzewam Autorkê o bardzo
ograniczone poczucie humoru w ogóle. Przesycenie ksi¹¿ki ciep³ym humorem nada³oby jej inn¹ wartoæ i uciszy³o czêæ g³osów krytycznych. A jednak:
Autorka opisywanego czarodziejstwa
nie traktuje do koñca ze mierteln¹ powag¹! Doskonale widaæ to na lekcjach
demaskowania przysz³oci profesor Trelawney: sama profesor ma k³opoty
z rozpoznawaniem przysz³oci, ch³opcy podsuwaj¹ jej zmylone wizje przysz³oci, które ta bierze za dobr¹ monetê, za Ron Weasley egzamin kwituje
s³owami: to wszystko bzdury, nic kompletnie nie wiedzia³em, wiêc wstawi³em
jaki kit (tom III, s. 337). Có¿ za smakowita kpina z w³asnych pomys³ów!
Ale dzieci tego nie zauwa¿¹, podobnie
jak powa¿ni krytycy J. K. Rowling.
Co mnie osobicie najbardziej zastanawia czy niepokoi? Autorka ma
problemy z ocen¹ poziomu wra¿liwoci
dziecka albo ma jaki przewrotny cel
w zwiêkszaniu dawki okrucieñstwa w
kolejnych tomach powieci czy w nieustannym pastwieniu siê nad rodzin¹
Dursley`ów (czyli przybran¹ rodzin¹ Harry`ego). Czy ksi¹¿kê dla dzieci uwa¿a za
najlepsze miejsce do propagowania nowych, modnych wiatopogl¹dów? Harry



powtarza zdanie dyrektora Hogwartu,
profesora Dumbledore`a: dla nale¿ycie
uporz¹dkowanego umys³u mieræ jest
tylko pocz¹tkiem nowej wielkiej przygody. New Age? Metoda Silvy? Chocia¿ 
gwoli prawdy  dodajmy, ¿e nastêpne
zdanie brzmi: Zawsze mówi³em, ¿e on jest
trochê stukniêty  powiedzia³ Ron, sprawiaj¹c wra¿enie, jakby nim jeszcze
wstrz¹snê³o, ¿e a¿ tak bardzo [Dumbledore jest stukniêty  przyp. mój] (tom I,
s. 311). Wreszcie Rowling zdaje siê byæ
politycznie poprawna a¿ do bólu: Tak, ale
tu chodzi o prawo  powiedzia³a Hermiona z przera¿on¹ min¹.  Tu nie chodzi o jakie g³upie przepisy szkolne (t. IV,
s. 593). Czy to zdanie odzwierciedla sposób mylenia Autorki? ¯e liczy siê tylko
prawo (zauwa¿my: stanowione przez ludzi), a poza tym obowi¹zuje tolerancja,
wszystkie chwyty dozwolone i róbta co
chceta? W powieci znajdziemy zapewne wiêcej takich zastanawiaj¹cych elementów.
Czy nie ma ksi¹¿ek wartociowszych?  zapyta kto. Có¿, z wiadomych
wzglêdów J. K. Rowling nie napisze
ksi¹¿ek inspirowanych Bibli¹. Ale przecie¿ nie brakuje takich w ksiêgarniach,
nie tylko katolickich, lecz któ¿ zajmie
siê ich promocj¹ na skalê Harry`ego
Pottera? Kto poleci dzieciom chocia¿by Powrót Taty Adama Mickiewicza,
ostatnio na nowo i piêknie wydany.
A jeli poleci  czy dzieci bêd¹ zachwycone tak¹ lektur¹? Niestety, czasy s¹ takie, ¿e skuteczn¹ promocjê i to w kszta³cie Harry`ego Pottera, mo¿e dzi przeprowadziæ wydawca Gazety Wyborczej
czy firma Coca-Cola, a nie zrobi tego
Nasz Dziennik.
Czy broniê Harry`ego Pottera? Na
pewno nie jest to ksi¹¿ka dla ma³ych
dzieci! Na pewno s¹ lepsze ksi¹¿ki dla
starszych, ale  w moim przekonaniu
(powtórzê to jeszcze raz)  Harry Potter nie jest podrêcznikiem magii ani,
tym bardziej, satanizmu. Zgadzam siê
z opini¹, któr¹ wyrazi³ Krzysztof Kóc:
Problem tkwi gdzie indziej. W kontekcie, w jakim pewne treci siê pojawiaj¹. (...) Harry Potter te¿ nikogo nie uwodzi, ale je¿eli spotkanie z nim bêdzie
jedyn¹ szans¹ dotkniêcia metafizyki, to

HISTORIA

nie najlepiej. Wspó³czesne bajki staj¹
siê grone dopiero wtedy, gdy w bezsensownym wiecie staj¹ siê jedynym ród³em sensów (Fronda, nr 27/28, s. 342).
Wszystkie zastrze¿enia nale¿y wiêc poznaæ i przemyleæ! I na pewno nie nale¿y ksi¹¿ki wyrywaæ dzieciom z r¹k, bo
bêdzie to bezskuteczne! Wiêcej: mylê,
¿e starsi mog¹ przeczytaæ j¹ z po¿ytkiem! Pod warunkiem, ¿e... ksi¹¿kê
razem z dzieæmi przeczytaj¹ rodzice,
i powa¿nie porozmawiaj¹ ze swoimi
pociechami. Tylko nie wiem, czy w tym
momencie poprzeczki nie ustawi³em
zbyt wysoko. Przynajmniej dla niektórych rodziców... A jednak to oni maj¹
zawsze najwiêcej do powiedzenia! I do
zrobienia!
Najbardziej intryguj¹cy jest dla
mnie dalszy ci¹g Harry`ego Pottera,
i wcale nie mam na myli nie wydanych
jeszcze tomów. Popatrzmy na ca³y ten
ha³as medialny wokó³ Harry`ego Pottera. Oto okazuje siê, ¿e Ewa z klasy II
jest szczêliw¹ posiadaczk¹... 3 egzemplarzy pierwszego tomu powieci: jeden
zosta³ zakupiony, dwa otrzyma³a w prezencie. Jeden egzemplarz chêtnie mi
darowuje, i to na nim znajdujê napis:
Egzemplarz nie do sprzeda¿y. Dostêpny w promocjii Coca-Coli. Napis rodzi
pytania: czy odkry³em tajemnicê nadzwyczajnej iloci sprzedanych egzemplarzy Harry`ego Pottera? Komu te¿,
i dlaczego tak zale¿y na promocji tej
w³anie ksi¹¿ki?
A promocja to tak¿e ró¿norakie gad¿ety. Pomiñmy zeszyty, kolorowanki,
kalendarze i rozk³adanki z Harrym
w roli g³ównej.
S¹ jeszcze gry komputerowe, i publikacje, które dopiero siê uka¿¹. Jak¹
przynios¹ treæ?
***
Harry Potter powraca w roku 2003.
Autorka zapowiedzia³a 7 tomów jego
przygód, i na pewno z nastêpnym tomem uwinie siê sprawnie i w terminie.
Skoro mo¿e obiecywaæ sobie spore zainteresowanie ksi¹¿k¹ i... niema³e pieni¹dze. I wówczas na nowo powrócimy
do dyskusji na temat magii i okultyzmu,
i nie tylko.
ks. Bogdan Markowski CM
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Mój Tato  Zbigniew Damasiewicz  ma olbrzymi dar opowiadania. Czêsto spotyka siê ze swoimi kolegami i razem
wspominaj¹. Gdy tylko mogê, przys³uchujê siê ich rozmowom. Zw³aszcza tym z okresu wojny. Pewnie dlatego, ¿e s¹
przepojone chêci¹ ¿ycia, wol¹ walki, wiar¹ w lepsz¹ przysz³oæ i patriotyzmem, czyli tym, czego mojemu pokoleniu,
niestety, brakuje. Ojciec trafi³ do obozu w Owiêcimiu z pierwszym transportem. Dwukrotnie by³ na bloku mierci. Jego
wojenne losy s¹ tak skomplikowane i bar wne, ¿e trudno je opowiedzieæ w kilku zdaniach. Koniec wojny zasta³ Go
w obozie w Niemczech. W czerwcu wybra³am siê Ojcem na doroczny Zjazd Pierwszego Transportu Wiêniów do Owiêcimia. Podczas obiadu podszed³ do nas przyjaciel Taty i powiedzia³:  Przy tamtym stoliku siedzi Kazek Piechowski...
I tak, prawie po 60 latach od zakoñczenia wojny, mój Tato spotka³ swojego kolegê, a jednoczenie odnalaz³ jedynego,
¿yj¹cego do dzi, uczestnika wielkiej, udanej ucieczki z Owiêcimia.

Mo¿na nas zabiæ,
lecz nie mo¿na z³amaæ
Zbigniew Damasiewicz (ZD): Pamiêtam bardzo dok³adnie  20 czerwca
1942 roku, dzieñ by³ ciep³y i s³oneczny,
sobota. Przed po³udniem przyszed³e do
mnie, by zaproponowaæ mi udzia³
w ucieczce. Zapyta³em Ciê  kiedy? 
Powiedzia³e  dzi po obiedzie. Nie
mog³em. Obawia³em siê o ludzi, którzy
zostaj¹ w obozie i o przysz³oæ mojej
rodziny.
Kazimierz Piechowski (KP): Nie
poda³em prawdziwego adresu, wiec by³em spokojny. Uciekali ze mn¹: Józek
Lempart, Staszek Jaster oficer AK (zabra³ ze sob¹ materia³y dotycz¹ce morderstw w obozach, przygotowane przez
nasz¹ podziemn¹ organizacjê) i Gienek
Bendera, obozowy mechanik samochodowy (dowiedzia³ siê, ¿e jest na niego
wyrok mierci).
ZD: Pracowalimy wówczas wszyscy w tzw. HWL-u, komandzie zajmuj¹cym siê obs³ug¹ magazynów zaopatruj¹cych front wschodni. Magazyny
mieci³y siê na obszarze du¿ej Posten
Kety, czyli terenie, po którym wiêniowie mogli poruszaæ siê bez wartownika. Sobota by³a ciê¿ka. Trzeba by³o za³adowaæ kilkanacie wagonów.
KP: W przerwie na podstawienie
kolejnego wagonu odkrêci³em rubê
klapy wsypu wêgla.
ZD: W soboty pracowa³o siê do godziny 12.00. Na obiad odprowadzano
nas do obozu. Potem zajmowalimy siê
pracami porz¹dkowymi na terenie obo-

zu. W tê sobotê widzia³em ich ostatni
raz.
KP: Po obiedzie zostalimy na strychu bloku. Patrzylimy, jak komanda
wraca³y do pracy. Gienek zacz¹³ sprawdzaæ: Samochód  przygotowany, klucz
do warsztatu  te¿. Józek, czy wla³e
benzyny do pe³na? Tak. Czy ruba jest
wyjeta? Tak. Staszek, masz opaskê Vorarbeitera? Tak. Pomylmy o swoich
bliskich... Mia³ syna, którego kocha³ nad
¿ycie. Stalimy w milczeniu. Józek le¿a³ na pod³odze i modli³ siê.  No, dobrze  przerwa³ milczenie  Ruszamy.
Uda nam siê! Ucisnêlimy sobie d³onie. Ja ze Staszkiem i Gienkiem poszlimy za kuchniê. Gienek pilnie obserwowa³ czy wokó³ wszystko gra³o. Mielimy przygotowany wóz na³adowany
mieciami, ci¹gniemy go, do³¹cza Gienek, a ja nasun¹³em na przedramiê ¿ó³t¹ opaskê. Podjechalimy pod bramê. 
Wiêzieñ numer 918 i trzech do Lagergebietu  zameldowa³em.  Co tam
macie?  zapyta³ esesman.  miecie,
a z powrotem przywozimy p³yty... Kiwn¹³ g³ow¹. Przejechalimy. Pod stajni¹,
miêdzy obozem a HWL-em, zepchnêlimy wóz. Do warsztatu samochodowego ju¿ niedaleko. Gienek otwiera³
warsztat, a my czekalimy. Skin¹³ rêka.
Pobieglimy. Wskaza³ palcem Steyera
220  czarny kabriolet  Tym wyje¿d¿amy. Kazek, prowad do magazynu.
Uwiñcie siê szybko i cicho. Ja przyjadê
pod rampê samochodem, na znak dany

przez Kazika... Pobieglimy. Przy rampie kolejowej sta³y puste wagony wy³adowane przez wiêniów przed po³udniem. By³ to szczêliwy dla nas uk³ad,
bowiem zas³ania³y bunkier z koksem
a przylega³y do magazynu, na którym
by³y stalowe klapy w³azów. Podskoczy³em z Józkiem do w³azu. Próbowalimy
otworzyæ klapê. Staszek bacznie obserwowa³, co dzia³o siê wokó³. Mimo naszego ogromnego wysi³ku klapa le¿a³a
jak przyspawana. Jeszcze raz sprawdzilimy, czy otwieramy w³aciwy w³az: 
rodkowy. Zgadza siê! Dreszcze przesz³y mi przez ca³e cia³o. Czy¿by kto zamkn¹³ w³az!? Widzia³em dr¿¹ce rêce
Józka i wiedzia³em, ¿e nie damy rady.
Podskoczy³em do Staszka  Pomó¿, bo
nie dajemy rady. Szybko znalaz³ siê na
bunkrze. Pod³o¿y³ palce pod klapê, któr¹
z wolna podnosi³. Teraz we trójkê ³atwo otworzylimy w³az. Wskoczylimy
do rodka. Bunkier i hall magazynu
dzieli³y drewniane drzwi. £omem wywa¿ylimy drzwi. Weszlimy na drugie
piêtro. Tym samym ³omem otworzylimy magazyn mundurów i broni.
Józek od³o¿y³ cztery granaty. Ja dobra³em broñ krótk¹. Dopasowalimy
mundury i buty. W tym czasie Józek
w³ama³ siê do biura g³ównego i zabra³
stamt¹d klucze do drzwi wychodz¹cych
na rampê samochodow¹. Ja i Staszek
zeszlimy na parter. Staszek niós³ broñ,
a ja granaty i amunicjê. Z³o¿ylimy
wszystko w pobli¿u drzwi, na rampê.
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Nagle us³yszelimy warkot samochodu
od strony g³ównych drzwi wejciowych.
Samochód stan¹³ przy tych drzwiach.
Staszek spojrza³ na mnie i odbezpieczy³
broñ. Pomyla³em, ¿e to bêdzie nasz
koniec. Niemcy podeszli pod drzwi, zamienili kilka zdañ, potem cisza i samochód odjecha³. Pobieg³em na poddasze,
otwar³em okienko i wysun¹³em rêkê,
daj¹c znak Gienkowi. Po minucie us³ysza³em warkot silnika. Wyszlimy na
rampê. Gienek wysiad³ ze Steyera, zdj¹³
czapkê, markuj¹c meldowanie swojego
przybycia. I pobieg³ siê przebraæ.
Wszystko by³o w porz¹dku. Ja  Untersturmfuhrer, pozostali to szeregowi esesmani. Wrzucilimy wszystko do samochodu, ruszylimy. Pojechalimy ku
drodze prowadz¹cej do dworca kolejowego.
ZD: Jak potem wszyscy podawali
sobie z ust do ust, w drodze do bramy
przez obóz podobno minêlicie przeje¿d¿aj¹cego na koniu komendanta obozu  Aumeiera. Komendant, zasalutowa³ wam?
KP: A my oddalimy mu honory...
Przy wyjedzie z Lagergebietu by³ posterunek, budka stra¿nicza. Gienek nieco zwolni³, ten od szlabanu nie rusza³
siê. Gienek prze³o¿y³ bieg na dwójkê.
Wolniutko podjechalimy. Gienek sykn¹³:  Kazek rób co! Otworzy³em
drzwiczki samochodu na tyle, by móc
wychyliæ ramiê z patk¹ oficersk¹. Na
krzyku wyrzuci³em z siebie:  Zasn¹³e, do diab³a! Podno wreszcie ten szlaban!  esesman podskoczy³ do korby
i uniós³ szlaban. Wolno przejechalimy.
esesmani podnieli wyci¹gniête rêce.
Podnios³em i ja, jakby od niechcenia 
Heil Hitler.
Wreszcie bylimy za szlabanem.
Szybciutko przemknêlimy przez miasto. Po kilku kilometrach stanêlimy.
Zapytalimy staruszka w mundurze kolejowym o drogê do Zatoru, wskaza³
rêka. Pojechalimy. I tu niespodzianka.
Na rodku drogi sta³ eseman w mundurze podoficera, w g³êbi pola pracowali
wiêniowie. Gienek znów nacisn¹³ gaz
i wymin¹³ esesmana. Dalej boczna droga, dotarlimy do Grójca, minêlimy
Osiek, Giera³towice i dalej kierowali-

"

my siê na Maków Podhalañski. Wreszcie skrêcilimy w las. Lena, wyboista
droga by³a coraz trudniejsza, potem zamieni³a siê w p³ytki potok. Po paru minutach z trudem forsowalimy kamienne dno i... koniec jazdy. Nawali³ dyferencja³. Zabralimy broñ, granaty i w las.
ZD: A w obozie wieczorny apel zamieni³ siê w widowniê wielkiej awantury. Wiêniowie z g³ównej Schreibstuby nie mogli siê zorientowaæ, kto uciek³.
Wiedzieli tylko, ¿e w naszym bloku brakuje czterech wiêniów. Znano twój
numer, Kazek, odszukano go na posterunku przy bramie g³ównej. Posterunek
nie odnotowa³ waszego powrotu do
obozu. W ten sposób dowiedziano siê,
ze razem z Tob¹ wysz³o z obozu jeszcze
trzech wiêniów. Mniej wiêcej po trzydziestu minutach jeden z esesmanów
wpad³ na pomys³, ¿eby sprawdziæ,
w którym komandzie pracowa³e, ustalono, ze w HWL-u. Przyniesiono listê
wiêniów pracuj¹cych w magazynach
i rozpoczêto wyczytywanie nazwisk
i numerów. Tak esesmani zorientowali
siê, kto uciek³. Czas, jaki Niemcy zu¿yli na zidentyfikowanie wiêniów, opóni³ pogoñ. Gdy ju¿ ustalono, kto uciek³
i, ¿e znik³ samochód, zarz¹dzono pocig. Poderwano na nogi wszystkie okoliczne posterunki. Nie mog³o daæ to ¿adnego rezultatu. Nikt nie kontrolowa³
przecie¿ auta z czterema niemieckimi
¿o³nierzami.
KP: A my, na drugi dzieñ, znalelimy siê w Generalnej Guberni. Dzieñ
po dniu zag³êbialimy siê dalej i dalej
w góry.
ZD: Po ucieczce, nastêpnego dnia,
do obozu przywieziono matkê i siostrê
Józka Lemparta. Esesmani wystawili je
na publiczny widok z powieszonymi na
szyjach tabliczkami z napisem: To czeka krewnych uciekaj¹cych z obozu.
Myla³em, ¿e s¹ to podstawione osoby
z obozu kobiecego  podszed³em do
nich i zapyta³em o ucieczkê i czy siê
uda³a. Powiedzia³y, ¿e siê powiod³a.
Kobiety nie prze¿y³y. Nie prze¿y³ równie¿ nasz kapo, który za ucieczkê ze
swojego komanda trafi³ do bunkra
i zmar³ mierci¹ g³odowa.
KP: A my mielimy kolejny k³opot.

Józek w³anie zachorowa³, nie by³
w stanie iæ o w³asnych si³ach. Wziêlimy go miêdzy siebie i tak poszlimy.
Staszek wyprzedza³ nas znacznie i raz
po raz wraca³ do nas. Po d³u¿szej chwili, kiedy wróci³, powiedzia³:  Tu jest
wie. Mo¿e jest i koció³. Mo¿e zostawimy tam Józka? By³ koció³ i by³a plebania. Gienek szybko zrelacjonowa³
nasza sytuacjê, ksi¹dz zgodzi³ siê bez
wahania. Ucisnêlimy Józka, podziêkowalimy ksiêdzu i w drogê.
Kolejnego poranka Staszek owiadczy³, ¿e musimy siê rozstaæ. Wróci³ do
Warszawy. Wziêlimy z Gienkiem kurs
na Lasek, ma³¹ wie w kieleckim, gdzie
Gienka znajomi mieli m³yn wodny. W³aciciele m³yna  S³upczyñscy, przyjêli
nas. Janusz, ich m³odszy syn, dostarczy³
Gienkowi kenkartê. Dotar³ do swoich
w dalekim Czortkowie na Ukrainie.
Mnie przewieziono do Mnina, wsi le¿¹cej w powiecie koñskim, do gospodarzy Nowakowskich. Krystyna, ich
córka, by³a w podziemiu. Po trzech tygodniach zaprowadzi³a mnie do Pieca.
Opowiedzia³em mu wszystko. Ucisn¹³
mi d³oñ i powiedzia³:  Brawo! Pasujesz do nas! Otrzyma³em kenkartê na
nazwisko W³adys³aw Sikora. Tak znalaz³em siê w oddziale Garbatego.
ZD: Po kilku dniach znaleziono
Steyera i ci¹gniêto go do obozu. Szybko dowiedzielimy siê, ¿e przejecha³ ponad 200 kilometrów i ¿e wiêniów nie
z³apano. Brawurowa ucieczka wywo³a³a w obozie wielkie poruszenie. Tysi¹ce wiêniów podawa³o sobie z ust do
ust jej szczegó³y, miano siê z bezradnoci esesmanów.
KP: Jak widzisz, prze¿y³em wojnê.
Staszek Jaster zgin¹³ w Warszawie, ale
dokumenty dostarczy³ do Komendy
G³ównej AK. Pozostali tak¿e prze¿yli
wojnê. Dlaczego uciek³em? Chcia³em
walczyæ z Niemcami. Ucieczka by³a
najlepszym na to dowodem. Wiedzia³em, ¿e mo¿e siê zdarzyæ wszystko,
mogê zgin¹æ, ale Niemcy nie z³ami¹
mnie. No i walczy³em...
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RECENZJA

Zwyciêstwo mi³oci
Plonem sesji naukowej, która, z inspiracji o. Zdzis³awa J. Kijasa OFMConv, zorganizowana zosta³a, dla
uczczenia 60 rocznicy mêczeñskiej
mierci w. Maksymiliana Marii Kolbego, jest tom zatytu³owany Mi³oæ, która zwyciê¿y³a nienawiæ. Zebrano
w nim zaprezentowane w krakowskim
klasztorze referaty, a tak¿e homiliê kard.
Franciszka Macharskiego wyg³oszon¹
podczas uroczystoci w KL Auschwitz.
Dziêki temu otrzymalimy, krelony
ró¿norodnymi barwami Jego dokonañ,
wspania³y portret Mêczennika.
W teologiê czynu o. Maksymiliana,
który dobrowolnie poszed³ na mieræ za
wspó³wiênia, wprowadzaj¹ rozwa¿ania
o. Zdzis³awa J. Kijasa Jak ¿yæ i zwyciê¿yæ oddaj¹c ¿ycie? Artystyczne za
przedstawienia tego, niejednokrotnie niewyt³umaczalnego i niezrozumia³ego z
ludzkiego punktu widzenia, wydarzenia
z sierpnia 1941 omawia w referacie Na
marginesie ikonografii w. Maksymilia-

na  prof. dr hab. Stanis³aw Rodziñski.
Obszerna czêæ franciszkañskiej sesji powiêcona zosta³a te¿ przypomnieniu o. Kolbego  dziennikarza, twórcy
wydawnictwa, które w wielomilionowych nak³adach, poczynaj¹c od lat dwudziestych, publikowa³o tak miesiêczniki (przede wszystkim Rycerza Niepokalanej), jak i prasê codzienn¹ (Ma³y
Dziennik), a tak¿e zamierza³o uruchomiæ ogólnopolsk¹ stacjê radiow¹ oraz
telewizyjn¹.
Wiele informacji na ten temat przynosi artyku³ o. Piotra Lenarta OFMConv: Rycerz Niepokalanej w planach
w. Maksymiliana Marii Kolbego oraz
refleksja Jana Marii Jackowskiego Aktualne przes³anie w. Maksymiliana dla
katolików wieckich.
Ogromn¹ wartoæ poznawcz¹ ma jednak przede wszystkim referat bpa Adama Lepy wiêty Maksymilian M. Kolbe
a media. Przynosi w zwartej formie wiadectwo niezwyk³ej dynamiki dziennikarskiej i publicystycznej pracy owiêcimskiego wiêtego, który  jak twierdzi
³ódzki sufragan  wci¹¿ uczy nas /.../, ¿e
w mediach trzeba mówiæ o wartociach
chrzecijañskich i patriotycznych w sposób jasny, prosty, komunikatywny i odwa¿ny. Nie wolno te¿ stosowaæ jakiegokolwiek kamulfa¿u, jêzyka dyplomatycznego czy konspiracyjnego...
S³owa te, z ca³¹ pewnoci¹, powinni g³êboko wzi¹æ sobie do serca
wszyscy zajmuj¹cy siê w naszym
kraju medialnym przekazem. Szczególnie adepci dziennikarskiego zawodu...
 Ufam  pisze we wstêpie bp Tadeusz Rakoczy  ¿e ta publikacja
przyczyni siê nie tylko do utrwalenia
pamiêci o heroicznym czynie mi³oci
w. Maksymiliana Kolbego, ale nade
wszystko wzbudzi  zw³aszcza w szeregach ludzi m³odych, którzy poszu-

kuj¹, nieraz po omacku, kszta³tu swego
¿yciowego powo³ania  ¿arliwe pragnienie naladowania tej niezwyk³ej
postaci...
W owym poszukiwaniu prawdy
o nieludzkim czasie epoki pieców i heroizmie tamtego czasu, pomocny byæ
mo¿e te¿ wielkiej wartoci dokumentalnej album Grzegorza Ga³êzii i Krzysztofa Bia³oskórskiego Ci, którzy prze¿yli, opublikowany w³anie przez Wydawnictwo Bellona. Piêædziesi¹t piêæ
wspó³czesnych portretów osób, które
przesz³y przez piek³o obozów koncentracyjnych... Wstrz¹saj¹ce fragmenty
ich wspomnieñ... Ludzie ró¿nych kultur, religii, nacji, ras i politycznych przekonañ nios¹cy w dzisiejszy, coraz bardziej g³uchy na przesz³oæ wiat, kolbiañsk¹ nadziejê mi³oci, która zwyciê¿a nienawiæ.
Tak, jak franciszkañska publikacja,
i ten wydany w trójjêzycznej wersji jêzykowej (polskiej, angielskiej i niemieckiej) album, z pewnoci¹ winny
staæ siê obowi¹zkow¹ lektur¹ dla
wszystkich pragn¹cych uzupe³niæ swoj¹ wiedzê o tragiczniejszych dziejach
naszego kraju.
Pawe³ Smogorzewski
Mi³oæ, która zwyciê¿a nienawiæ. w. Maksymilianowi w 60 rocznicê mêczeñskiej mierci, redakcja: Zdzis³aw J. Kijas OFMConv, Instytut Studiów Franciszkañskich, Kraków
2002.
Ci, którzy prze¿yli, przedmowa: Norman Davies. Grzegorz Ga³êzia i Krzysztof Bia³oskórski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa
2002.
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REPORTA¯
Pora¿enie mózgowe dzieciêce objawia siê bardzo ró¿nie i z ró¿nym nasileniem. Niektórzy maj¹ niedow³ad jednej rêki, a inni nie s¹ w stanie nic zrobiæ samodzielnie.
Ewa mówi, ¿e mia³a szczêcie  cierpi na spastyczne pora¿enie nóg i czêciowo
r¹k, z przewag¹ pora¿enia lewej strony cia³a. Porusza siê na wózku, ale mo¿e sama
jeæ, sama siê ubraæ, umyæ... Umys³ ma ca³kowicie sprawny, a zdarza siê, ¿e choroba ta upoledza tak¿e umys³owo. Poza tym urodzi³a siê w Warszawie  gdyby mieszka³a w ma³ym miecie czy na wsi, mog³aby podzieliæ losy setek dzieci, które nigdy
nie by³y rehabilitowane, nie uczy³y siê. Niektóre z nich s¹ ukrywane przez swoich
rodziców w domach, jakby by³y jakimi potworami.

Na kó³kach
z umiechem
Urodzi³a siê trzynastego czerwca
1968 roku. Razem z ni¹ na wiat przysz³a jej siostra bliniaczka, ale prze¿y³a
zaledwie kilkanacie godzin. Ewa by³a
silniejsza. Wkrótce jednak okaza³o siê,
¿e nie rozwija siê prawid³owo  nie raczkowa³a, nie siedzia³a, nie chodzi³a. Oko³o drugiego roku ¿ycia lekarze rozpoznali u niej mózgowe pora¿enie dzieciêce.
Trochê za póno. Najlepsze efekty w
rehabilitacji przy tej chorobie odnosi siê
u niemowl¹t. Dzi wiele dzieci udaje siê
w znacznym stopniu usprawniæ, nauka
samodzielnego funkcjonowania, z czasem nauka chodzenia czêsto daj¹ bardzo
pozytywne efekty i mo¿na dziecko wyprowadziæ  jak mówi¹ lekarze i rehabilitanci. Dla Ewy by³o ju¿ za póno, mimo
¿e by³a i jest rehabilitowana, ¿e przesz³a
kilka operacji, do koñca ¿ycia bêdzie
musia³a jedziæ na wózku inwalidzkim.
Pierwsze rozstania
Po postawieniu diagnozy o chorobie
Ewy jej ojciec porzuci³ rodzinê. Kryka
 jak mówi o swojej mamie Ewa  zosta³a sama z dwiema córkami (Ewa ma starsz¹ o kilkanacie lat siostrê Haniê). Takie
sytuacje zdarzaj¹ siê bardzo czêsto. Mê¿czyni nie wytrzymuj¹ obci¹¿enia, jakim
jest niepe³nosprawne dziecko. Nie potrafi¹ siê z tym pogodziæ, wiêc odchodz¹.
Ewa nie pamiêta taty. Kiedy odszed³,
mia³a zaledwie dwa lata. Od tamtej pory
nie interesowa³ siê jej losem, przysy³a³

$

jedynie alimenty. Ostatni raz widzia³a go,
gdy mia³a 15 lat i przyjmowa³a sakrament Pierwszej Komunii wiêtej. Po
Mszy w. podszed³ do niej jaki mê¿czyzna, da³ jej kopertê, poca³owa³, powiedzia³  wszystkiego najlepszego  i szybko siê oddali³. Pomyla³a, ¿e to jaki jej
wujek, którego nie zna. Potem dowiedzia³a siê, ¿e to by³ jej ojciec. Ewa prawie nic o nim nie wie. Podobno za³o¿y³
now¹ rodzinê. Ma syna. Kiedy zastanawia³a siê, jakby to by³o mieæ tatê. Pyta³a siê o niego. Dzi ju¿ nawet o nim
nie myli. Twierdzi, ¿e nie czuje do ojca
¿alu, ale nie chcia³aby siê z nim spotkaæ.
Sta³ siê jej ca³kowicie obojêtny.
Od rozpoznania choroby Ewa zosta³a
poddana intensywnej rehabilitacji. Jej
rodziny nie by³o staæ na prywatne leczenie, wiêc wys³ano j¹ do Orodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Mózgowym Pora¿eniem Dzieciêcym przy ulicy O¿arowskiej w Warszawie. Przebywa³a tam od
poniedzia³ku do pi¹tku, na weekendy wraca³a do domu. Pocz¹tkowo, za ka¿dym
razem, kiedy musia³a pozostaæ w Orodku, bardzo rozpacza³a. Z czasem przyzwyczai³a siê. By³a tam a¿ do ukoñczenia trzeciej klasy szko³y podstawowej.
Stopniowo czyni³a postêpy  nauczy³a siê raczkowaæ, siedzieæ, potem chodziæ w barierkach i przy balkoniku. Zaczê³a czuæ siê pewniej, sta³a siê bardziej
samodzielna i niezale¿na. Odkrywa³a, ¿e

fot. P. ¯ycieñski

Magdalena Malinowska-Orfinger

mimo swojej niepe³nosprawnoci mo¿e
robiæ wiele rzeczy, ¿e czêæ swoich ograniczeñ mo¿e przezwyciê¿yæ.
Z perspektywy czasu przyznaje, ¿e
by³o jej w tym orodku bardzo dobrze,
choæ wówczas  roz³¹czona z rodzin¹ 
czu³a zupe³nie inaczej, têskni³a za mam¹,
siostr¹ i jej synem, m³odszym od Ewy
zaledwie o szeæ lat. Wiele regu³ panuj¹cych w orodku odbiera³a niczym tortury. Mêczy³y j¹ dni wype³nione ciê¿k¹
prac¹  rano kilka godzin æwiczeñ i rehabilitacji, po po³udniu nauka szkolna.
Dzi jednak w pamiêci zatar³y siê ju¿ te
nieprzyjemne wspomnienia i pozosta³y
dobre i z sympati¹ wspomina tamte czasy. Czuje siê zwi¹zana nie tylko z kole¿ankami i kolegami z orodka, lecz tak¿e z pracuj¹cymi tam ludmi.
Kiedy mia³a piêæ lat przesz³a operacjê, która mia³a poprawiæ jej sprawnoæ.
Niewiele pamiêta z tego okresu  by³a
jeszcze bardzo ma³ym dzieckiem  jedynie to, ¿e przez osiem tygodni le¿a³a zupe³nie unieruchomiona. Bardzo têskni³a
za domem i rodzin¹. Mama i siostra odwiedza³y j¹ czêsto, ale nawet one nie
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potrafi³y o¿ywiæ przykutego do szpitalnego ³ó¿ka dziecka. Dzi uwa¿a, ¿e operacja  nie doæ, ¿e nieprzyjemna  przynios³a jej wiêcej szkód ni¿ zysków. Ale
pewnych rzeczy nie da siê ju¿ odwróciæ.
W domu
Po powrocie z Orodka przy O¿arowskiej kontynuowa³a naukê w domu. Bardzo ciep³o mówi o paniach nauczycielkach, które do niej przychodzi³y. Potrafi³y motywowaæ j¹ do nauki, stawia³y
wysokie wymagania i nie traktowa³y
ulgowo. Brakowa³o jej jednak kontaktów z rówienikami (jej starsza siostra
mia³a ju¿ wówczas dwadziecia lat
i w³asne dziecko). Ewa czêsto marzy³a,
¿e chodzi do normalnej szko³y i uczy siê
z innymi dzieæmi.
Dzi istniej¹ szko³y integracyjne,
a wiele niepe³nosprawnych dzieci uczêszcza do normalnych szkó³. Wtedy tylko
nieliczne mia³y tak¹ szansê. Ewa równie¿
przez chwilê j¹ mia³a. Pamiêta, ¿e by³a
wówczas bardzo szczêliwa  planowa³a
sobie, jak to bêdzie, gdy ju¿ pójdzie do
tej wymarzonej, wyczekanej szko³y; jak
bêdzie siê bawi³a z innymi dzieæmi... Niestety, plan ostatecznie nie powiód³ siê.
Bariery architektoniczne okaza³y siê nie
do pokonania. Choæ rozumia³a, ¿e z powodu zbyt du¿ej iloci schodów czy zbyt
w¹skich drzwi nie bêdzie mog³a chodziæ
do zwyk³ej szko³y, by³a straszliwie rozczarowana i rozgoryczona. Tak bardzo
pragnê³a mieæ przyjació³...
Mama i siostra zawsze okazywa³y
Ewie sw¹ mi³oæ, dawa³y jej poczucie
bezpieczeñstwa. Choæ bywa³y trudne
chwile w jej rodzinie, zawsze wiedzia³a, ¿e jest dla nich wa¿na i prze nie kochana. Mama z siostr¹ nigdy nie odsuwa³y jej na bok. Akceptowa³y j¹ tak¹,
jaka jest, a to sprawi³o, ¿e i ona nauczy³a siê akceptowaæ siebie. Czasem nawet
zapomina³a o swojej chorobie, zw³aszcza wtedy, gdy bawi³a siê ze swoim siostrzeñcem Adamem.
Bywa³y jednak i takie chwile, kiedy
mia³a pretensje do ca³ego wiata i czu³a
siê pokrzywdzona przez los. Tak bywa³o, gdy nie mog³a z siostr¹ i jej synem
iæ do cyrku, teatru czy do ZOO, bo nie
by³o nikogo, kto pomóg³by jej tam dotrzeæ. Samochodu nie mieli, a transport

miejski by³ wówczas jeszcze nieprzystosowany dla osób niepe³nosprawnych.
Na szczêcie, kiedy Adam mia³ dziewiêæ lat, by³ ju¿ na tyle sprawnym i silnym ch³opcem, ¿e zacz¹³ wychodziæ
z Ew¹ na spacery. Mieszkali wtedy we
wspólnym mieszkaniu przy placu Konstytucji w Warszawie. Chodzili we dwójkê do pobliskiego parku Ujazdowskiego, do £azienek, a tak¿e do s¹siaduj¹cego z ich kamienic¹ kina Polonia. Musieli razem dziwnie wygl¹daæ  piêtnastoletnia dziewczyna na wózku i pchaj¹cy j¹ ma³y ch³opiec.
W tym czasie Ewa czêsto wyje¿d¿a³a do ró¿nych orodków rehabilitacyjnych na krótkie, z regu³y trzymiesiêczne, pobyty. Nie wspomina ich dobrze.
Czu³a siê wyrwana ze swojego rodowiska. Czêsto by³a przemêczona, zniechêcona  codziennie kilka godzin rehabilitacji, potem jeszcze zajêcia szkolne. Nie
mia³a czasu na zabawê, spacery. Nie
umia³a nawi¹zaæ bli¿szych kontaktów
z innymi przebywaj¹cymi w orodkach
dzieæmi. Czu³a siê bardzo samotna.
Mama i siostra t³umaczy³y jej, jak wielkie znaczenie ma dla niej rehabilitacja,
jednak¿e wtedy ich argumenty nie przemawia³y do niej. By³a dzieckiem i liczy³o
siê dla niej tylko to, aby jak najszybciej
wróciæ do domu.
W 1983 roku lekarze podjêli decyzjê
wykonania nastêpnej operacji, która mia³a poprawiæ sprawnoæ Ewy. Niestety,
tak¿e i ta operacja nie przynios³a spodziewanych rezultatów.
Zawód  introligator
Ewa, w tym samym 1983 roku, rozpoczê³a naukê w Zasadniczej Szkole
Zawodowej w Orodku Szkolno-Wychowawczym w Chylicach. Po raz kolejny
musia³a rozstaæ siê z rodzin¹. Mia³a tu,
oprócz tego, ¿e kontynuowa³a rehabilitacjê, zdobyæ zawód. Nikt siê jej nie pyta³, czy wola³aby mo¿e iæ do technikum
albo liceum. Dla niepe³nosprawnej nastolatki nie by³o takiej mo¿liwoci (co
prawda by³o w orodku liceum o kierunku zawodowym, ale Ewie nie uda³o siê
tam dostaæ). W tej sytuacji mog³a jedynie wybieraæ miêdzy dziewiarstwem,
zegarmistrzostwem i introligatorstwem.
Bez specjalnego przekonania wybra³a

introligatorstwo. Nauka zawodu nie dawa³a jej w ogóle satysfakcji. Za wykonywane prace otrzymywa³a zazwyczaj
niskie oceny. Jej rêce nie by³y na tyle
sprawne, aby zadan¹ pracê skoñczyæ
w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Nie wykonywa³a jej gorzej, lecz po
prostu wolniej. To jednak wystarcza³o,
¿eby nauczyciel zawsze stawia³ jej ni¿sz¹ ocenê. W konsekwencji zupe³nie
zniechêci³a siê do introligatorstwa.
Jednak ten okres ¿ycia by³ dla niej
bardzo wa¿ny. Nawi¹za³a wówczas wiele serdecznych przyjani, niektóre z nich
trwaj¹ do dzisiaj. Nauczy³a siê samodzielnie funkcjonowaæ. Do tej pory
mama wyrêcza³a j¹ w czynnociach dnia
codziennego. Ewa mówi, ¿e by³a ma³o
zaradn¹ dziewczynk¹. Nie lubi³a ¿adnych czynnoci, które wymaga³yby od
niej wiêkszego wysi³ku. Przyzwyczai³a
siê, ¿e mama wykonywa³a za ni¹ wszelkie k³opotliwe zajêcia. Siostra stara³a siê
j¹ mobilizowaæ do dzia³ania, ale Ewa nie
rozumia³a, dlaczego powinna byæ bardziej samodzielna. Tkwi³o w niej przyzwyczajenie do biernoci. Wiedzia³a, ¿e
mo¿e liczyæ na pomoc innych nawet wtedy, kiedy nie by³o to konieczne.
W Chylicach wszystko siê zmieni³o.
Pod wp³ywem kontaktu z innymi niepe³nosprawnymi zrozumia³a, ¿e samodzielnoæ jest jej potrzebna. wiadomoæ, ¿e
mo¿e co zrobiæ sama, zaczê³a jej dawaæ poczucie satysfakcji, wiary we w³asne mo¿liwoci. Chcia³a za wszelk¹ cenê
dorównaæ pod wzglêdem zaradnoci ¿yciowej swoim kolegom i kole¿ankom.
Dziêki pracy nad sob¹ pozna³a swoje dobre i z³e strony. U³atwi³o jej to zaakceptowanie swojej niepe³nosprawnoci. Przesta³a porównywaæ siê z innymi.
Jednoczenie zda³a sobie sprawê, ¿e
miar¹ cz³owieka nie jest jego piêkno
zewnêtrzne, sprawnoæ fizyczna oraz
umys³owa, lecz jego wnêtrze. Przekona³a siê, ¿e ludzkie ograniczenia i s³aboci
nie s¹ istotne w prawdziwej przyjani.
Tak naprawdê wa¿ne jest to, co ludzie
nawzajem sobie daj¹. A najbardziej cenne, zdaniem Ewy, s¹: wra¿liwoæ, tolerancja, umiejêtnoæ wys³uchania drugiej
osoby. ¯eby posiadaæ takie cechy, nie
trzeba byæ pe³nosprawnym.
Cdn.
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Koció³ Sióstr Wizytek przy
Krakowskim Przedmieciu
w Warszawie.
Na pierwszym planie pomnik
Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego
 Prymasa Polski

Siostry Wizytki
W przysz³ym roku Zakon Nawiedzenia Najwiêtszej Maryi Panny, nazywany popularnie wizytkami, obchodzi³ bêdzie
350. rocznicê rozpoczêcia swojej dzia³alnoci na terytorium Polski. Sprowadzone do Rzeczypospolitej w roku 1654
przez ma³¿onkê króla Jana Kazimierza, Ludwikê Mariê, siostry osiad³y w Warszawie przy Krakowskim Przedmieciu,
gdzie do tej pory mieci siê dom Zgromadzenia. Trzy inne klasztory wizytek, ufundowane w naszym kraju, znajduj¹ siê
w Krakowie, w Jale i Rybniku.

Modlitwa zawsze jest cudem
Z Siostr¹ Wizytk¹ rozmawiaj¹: Pawe³ Smogorzewski i Eugeniusz Zdanowicz

&

Czy to dlatego w. Franciszek Salezy, nominalny biskup Genewy
(która by³a wówczas centrum kalwinizmu) mia³ siê wyraziæ, i¿ nie
ma pewnoci, czy mo¿e uchodziæ
za za³o¿yciela instytutu zakonnego, na którego ostateczny kszta³t
nie mia³ ju¿ wp³ywu?

To paradoksalne, ale poniek¹d prawdziwe wyznanie, poniewa¿ Zgromadzenie rozwija³o siê zgodnie z pierwotnym
zamys³em Za³o¿yciela do chwili, gdy
ufundowany zosta³ dla sióstr pierwszy
klasztor poza Sabaudi¹. Mia³o to miejsce w Lyonie. Tamtejszy arcybiskup zadecydowa³, ¿e ca³a wspólnota zakonna
powinna niejako zmieniæ swoje ukierunkowanie. Wymóg³ na³o¿enie klauzury.
Wi¹za³o siê to oczywicie z jednoczesnym podniesieniem presti¿u nowego zakonu. Klasztor bowiem uzyska³ wy¿szy
status w oparciu o prawo papieskie.
To, co najistotniejsze jednak pozosta³o: charyzmatyczne wezwanie Zgromadzenia Nawiedzenia Najwiêtszej Maryi
Panny i zwi¹zany z nim kierunek duchowoci  akcentuj¹cy skromnoæ, ³agodnoæ, prostotê, wielkodusznoæ i koncentruj¹cy siê na takiej teologii cnót, któr¹
mo¿na by nazwaæ humanistyczn¹. Nasz
zakon zapewnia³ równie¿ mo¿liwoæ
s³u¿by Bogu osobom, które nie mia³y a¿
tak mocnego zdrowia.
Utar³o siê uwa¿aæ wizytki za zakon arystokratyczny i elitarny...

To jedna z warszawskich legend.
Prawd¹ jest, i¿ niegdy nasze cz³onkinie
rekrutowa³y siê g³ównie z wy¿szych

warstw spo³eczeñstwa. W ci¹gu pierwszych czterdziestu lat istnienia zakonu na
terenie Francji powsta³o ponad osiemdziesi¹t klasztorów. Wizytki trafi³y te¿
i do Szwajcarii, Niemiec, frankofoñskiej
Kanady. O Polsce ju¿ mówilimy. Ów
dynamiczny rozwój, mylê, by³ warunkowany tym, i¿ zakon bardzo dobrze
przenosi³ dworskie formy ¿ycia na formy ¿ycia klasztornego. Przyk³adem niech
bêdzie to, ¿e u wizytek zawsze mówi³o
siê o cnotach zakonnych jêzykiem zbli¿onym do tego, którym pos³ugiwa³y siê
osoby znaj¹ce etykietê dworsk¹.
Owa zakonna kurtuazja musia³a
podobaæ siê w. Franciszkowi Salezemu, który wszak sam uchodzi³
za wcielenie ³agodnoci i wzór
dobrych manier?

Franciszek Salezy by³ mistykiem,
duszpasterzem i humanist¹, cz³owiekiem
wytwornym, a zarazem bardzo szczerym.
Chcia³abym zaznaczyæ, ¿e na jego sylwetkê duchow¹ mia³ wp³yw ów fakt, i¿
w m³odoci prze¿y³ bardzo g³êboki kryzys wiary. A by³o to spowodowane zetkniêciem siê z teologi¹ Jana Kalwina 
zw³aszcza teori¹ predystynacji, czyli
przeznaczenia. Franciszek Salezy nie by³
tu wyj¹tkiem. Kalwin przecie¿ rzuci³ na
kolana znacz¹ czêæ ówczesnej Europy.
Dowiadczywszy osobicie tej nadzwyczaj surowej doktryny, która w sposób
niezwykle bezwzglêdny spustoszy³a jego
umys³ i duszê  przysz³y wiêty z wielk¹
¿arliwoci¹ podj¹³ walkê o przywrócenie na ³ono Kocio³a tych, których
uwiód³ Kalwin. A przecie¿ tak siê z³o¿y³o, ¿e Franciszek Salezy zosta³ biskupem genewskiej diecezji, której nigdy nie
by³o mu dane obj¹æ, poniewa¿ Genewa
sta³a siê g³ównym centrum kalwinizmu.
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fot. P. ¯ycieñski

Ró¿nica miêdzy innymi formami ¿ycia zakonnego a t¹, jak¹ wówczas propagowa³y wizytki, polega³a przede wszystkim na odmiennym od dotychczasowego modelu pobo¿noci: g³êboka religijnoæ nie sz³a w parze z surow¹, wyniszczaj¹c¹ ascez¹ fizyczn¹, która wymaga³a ¿elaznego zdrowia lub to zdrowie
wrêcz rujnowa³a. Dzi jest to sprawa
oczywista, natomiast czterysta lat temu,
dla jednych stanowi³a rewolucjê, a dla
innych zgorszenie. Wizytki, w swych pocz¹tkach, by³y zwane pogardliwie bractwem zdjêcia z krzy¿a. W ka¿dym b¹d
razie, wówczas takie spojrzenie na ¿ycie
zakonne by³o zupe³nie awangardowe.
Zamys³em w. Franciszka Salezego by³o
za³o¿enie skromnej kongregacji, której
cz³onkinie cechuje prostota i ¿ycie ukryte. Nie mia³ to byæ zakon w cis³ym tego
s³owa znaczeniu. W kongregacji, któr¹
zamierza³ powo³aæ w. Franciszek Salezy, cz³onkinie powiêca³yby swoje ¿ycie
modlitwie, ale równie¿ nios³yby pociechê
i wsparcie osobom chorym i ubogim. Nie
mia³a to byæ otwarta dzia³alnoæ charytatywna ile raczej fakt obecnoci zakonnic wród ludzi, forma ewangelizacji,
rodzaj wiadectwa ¿ycia. Na pocz¹tku
wieku XVII, zw³aszcza we Francji, taki

sposób realizacji zadañ ewangelicznych
wydawa³ siê jednak zbyt radykalny i ju¿
wkrótce mia³y wizytki otrzymaæ swoj¹
obecn¹ regu³ê.

ð

fot. P. ¯ycieñski

Przybywaj¹c do Polski, wizytki mia³y ju¿ ponadczterdziestoletni¹ historiê. Za³o¿one bowiem zosta³y
w roku 1610 w ma³ym miasteczku
Annecy w Sabaudii, gdzie owdowia³a baronowa Joanna de Chantal,
wraz z trzema towarzyszkami, pod
duchowym przewodnictwem w.
Franciszka Salezego rozpoczê³y
zupe³nie now¹, jak na owe czasy,
formê ¿ycia zakonnego. W czym
tak ró¿na by³a pos³uga wizytek?

Warszawa. Siostry podczas modlitwy
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Profesja wieczysta s. Joanny Marii

fot. P. ¯ycieñski

fot. Archiwum Sióstr Wizytek

luby wieczyste

Wnêtrze kocio³a Sióstr Wizytek w Jale

fot. Archiwum Sióstr Wizytek

fot. Archiwum Sióstr Wizytek

fot. P. ¯ycieñski

Siostry Wizytki

Kraków. S. Maria Bernadeta Wysocka (od lewej) i m. Maria Amata Promna z najnowszymi wydaniami dzie³ w. Franciszka Salezego
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W rozmównicy w dniu profesji wieczystej
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Siostry Wizytki
fot. Archiwum Sióstr Wizytek

I chocia¿ podobnie jak jego poprzednik
by³ zmuszony przebywaæ w maleñkiej
miejscowoci Annecy w Sabaudii, to jednak jego zabiegi kaznodziejskie, a tak¿e
rozbudowana dzia³alnoæ publicystyczna, sprawi³y, i¿ na ³ono Kocio³a powróci³a, miêdzy innymi, równie¿ ca³a prowincja Chablais.
W centrum charyzmatu Zgromadzenia jest tajemnica Nawiedzenia.
Czym¿e jest ona dla sióstr wizytek?

Czas na studium w³asne

fot. Archiwum Sióstr Wizytek

Podczas pracy w bibliotece

fot. Archiwum Sióstr Wizytek

fot. Archiwum Sióstr Wizytek

W ogrodzie klasztornym  s. M. Weronika, m. M. Klaudia, s. M. Sabina

Wspólna rekreacja sióstr
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To ci¹g³e wychodzenie do cz³owieka. Wiele sióstr, które wstêpowa³y do
zakonu, przychodzi³o, aby modliæ siê za
ludzi, którzy s¹ daleko od religii, którzy
nie chc¹, albo nie mog¹ sami iæ do Boga.
Zwa¿aj¹c na zewnêtrzne pozory, mo¿na
s¹dziæ, ¿e nigdy nie bêdziemy wiadkami ich spektakularnego nawrócenia. Siostry jednak staraj¹ siê wychodziæ z modlitw¹ za niewierz¹cych, za wszystkich
zagubionych.
Ta modlitwa w Polsce trwa ju¿ od
350 lat!

Celem, jaki przywieca³ królowej
Marii Ludwice, która sprowadzi³a wizytki do Warszawy, by³o otworzenie przyklasztornej szko³y z pensjonatem, w celu
kszta³cenia (wzorem zachodnim) dziewcz¹t, g³ównie z rodzin szlacheckich.
Chocia¿ siostry przyjmowa³y tak¿e
w swoje progi ubogie dziewczêta, gwarantuj¹c im odpowiednie wykszta³cenie.
Na przestrzeni dwustu lat istnienia
zak³adu wychowawczego przy warszawskim klasztorze pobra³o tu nauki ponad
dwa tysi¹ce dziewcz¹t.
Jako ciekawostkê, która z pewnoci¹
zainteresuje nie tylko historyków obyczajów, mogê powiedzieæ, i¿ w oknach
naszego klasztoru zachowa³y siê osiemnastowieczne szyby, na których ówczesne wychowanki wydrapywa³y pobo¿ne
inskrypcje, ozdabiaj¹c je w³asnorêcznymi sygnaturami...
Wiêksz¹ liczb¹ wychowanek mog¹
poszczyciæ siê wizytki w Wilnie. Niestety, tamtejszy klasztor zosta³ zamkniêty w
roku 1864 w ramach represji carskich po
Powstaniu Styczniowym. Krótkie
wskrzeszenie jego dzia³alnoci nast¹pi³o w okresie dwudziestolecia miêdzywo-

jennego, ale po zajêciu Litwy przez Armiê Sowieck¹ siostry znowu musia³y to
miasto opuciæ.
Wiêcej szczêcia mia³ sto³eczny
klasztor przylegaj¹cy do wspania³ego barokowego kocio³a pw.
Opieki w. Józefa?

Klasztor warszawski od 1654 do roku
1864 cechuje nieprzerwana ci¹g³oæ istnienia, z dwoma eksmisjami, które oczywicie maj¹ zwi¹zek z dramatycznymi
dziejami naszej Ojczyzny. Pierwsza eksmisja mia³a miejsce tu¿ po przybyciu
sióstr do Polski, w roku 1655, w czasie
szwedzkiego Potopu, kiedy wraz z ca³ym
dworem królewskim schroni³y siê na l¹sku. Po trzecim rozbiorze Polski na³o¿ono na klasztor znaczn¹ kontrybucjê: skonfiskowane zosta³y ziemie, z których Zgromadzenie siê utrzymywa³o, bezpowrotnie
przepad³y te¿ zrabowane dzie³a sztuki.
Siostry prawie na rok, musia³y równie¿ opuciæ klasztor w roku 1807, bowiem zamieniony on wówczas zosta³ na
lazaret dla wojsk napoleoñskich. Ocala³
w stanie nienaruszonym dziêki jednemu
z francuskich oficerów, który bardzo interesowa³ siê zbiorami klasztoru i kocio³a i uwa¿a³, ¿eby nic nie dosta³o siê
w niepowo³ane rêce.
Kolejnym bolesny dowiadczenie
w historii Zgromadzenia s¹ oczywicie
represje po Powstaniu Styczniowym, kiedy siostrom zamkniêto nowicjat. Klasztor mia³ funkcjonowaæ do momentu wymarcia ostatnich sióstr. Zakaz przyjmowania do nowicjatu trwa³ przez czterdzieci lat. Owe cztery dziesiêciolecia
prze¿y³o siedem sióstr, ju¿ bardzo wiekowych. W kronice klasztoru nazwane
zosta³y mêczennicami.
Nowicjat zosta³ ponownie otwarty po
carskim ukazie z pocz¹tku dwudziestego wieku. Szybko zacz¹³ siê zape³niaæ,
a sam klasztor rozwija³ siê na ile oczywicie pozwala³a sytuacja wywo³ana
I wojn¹ wiatow¹ czy te¿ niestabilny, pod
wzglêdem politycznym i gospodarczym,
czas Dwudziestolecia.
Wraz z wybuchem II wojny wiatowej klasztor, wraz z ca³¹ Polsk¹, pogr¹¿y³ siê w okupacyjnej nocy. ¯yj¹ jeszcze

siostry, które czêsto opowiada³y o tamtych, jak¿e tragicznych czasach, kiedy
by³o zimno, g³odno i kiedy nie by³o dos³ownie co do garnka w³o¿yæ... Sam
klasztorny budynek najwiêksze straty
poniós³ podczas bombardowañ stolicy
we wrzeniu 1939 roku. Jednak szczêliwie wyszed³ w stanie prawie nienaruszonym z Powstania Warszawskiego. Po
jego upadku siostry, tak samo jak wszyscy mieszkañcy miasta zosta³y zmuszone do exodusu. Czêæ wyjecha³a do Krakowa, czêæ do £owicza, gdzie przygarnê³y je siostry bernardynki. Klasztor zosta³ na ³asce Bo¿ej Opatrznoci...
Na wieæ, ¿e mo¿na wracaæ do stolicy, od razu wyruszono na Krakowskie
Przedmiecie. Pierwsze siostry by³y ju¿
w klasztorze 23 stycznia 1945 roku
w niespe³na tydzieñ po wkroczeniu do
zrujnowanego miasta sowieckich pu³ków
i oddzia³ów I Armii Ludowego Wojska
Polskiego.
Lata powojenne te¿ nie nale¿a³y
do naj³atwiejszych...

Komunistyczne w³adze nie mia³y zamiaru rozpieszczaæ Zgromadzenia. Przeciwnie! Z uporem podejmowano, nie
maj¹ce nic wspólnego z prawem, próby
odebrania klasztorowi czêci gruntów.
Szczêliwie, nie naruszony zosta³ nasz
stan posiadania. Wci¹¿ ¿yj¹ siostry, które dobrze pamiêtaj¹ przes³uchania, jakie
prowadzili z nimi w rozmównicy funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa...
W tych najtrudniejszych chwilach,
tak zreszt¹ jak i co dzieñ, siostrom
zawsze towarzyszy³a modlitwa.
Wizytki to przecie¿ zakon, który
szczególn¹ wagê przywi¹zuje do
kultywowania tej formy ¿ycia liturgicznego i duchowego. Czy istnieje jaki sposób na dobr¹ modlitwê?

Wci¹¿ nie wiem. No, bo czy w ogóle
mo¿na wyjaniæ ¿ycie kontemplacyjne?
Ilekroæ zg³asza siê nowa kandydatka do
Zgromadzenia, zawsze zadajê jej pytanie
o to, co j¹ sk³oni³o do tego, by przyjæ
w³anie do zakonu kontemplacyjnego.
S¹dzê, ¿e odpowied zawsze jest czêciowa. To jest tajemnica miêdzy cz³owiekiem
a Bogiem. Je¿eli czuje, ¿e tak w³anie
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Siostry Wizytki
musi post¹piæ, to dla Niego jest to oczywiste, a sama, mylê, nikogo i tak nie przekona do swej decyzji. Bowiem jest to decyzja bardzo osobista i bardzo radykalna.
Powo³anie jest przecie¿ dla samego cz³owieka niewyt³umaczalne. Tak samo niewyt³umaczalna jest potrzeba modlitwy.
Maj¹c wci¹¿ przed oczyma Ojca w. Jana
Paw³a II, modl¹cego siê podczas ubieg³orocznej pielgrzymki do Polski w wawelskiej Katedrze, mo¿na powiedzieæ, ¿e modlitwa zawsze jest po prostu cudem. Ka¿de zwrócenie siê do Boga jest cudem. I to
w³anie buduje Koció³!
Coraz czêciej jednak daje siê s³yszeæ g³osy, ¿e nie umiemy siê modliæ tak, jak kiedy, ¿e w³aciwie
powoli duchowo milkniemy, ¿e nie
potrafimy albo nie chcemy otwieraæ siê przed Bogiem i na Boga.

S¹dzê, ¿e przesz³oæ mo¿e byæ w jaki sposób idealizowana, przez twierdzenia, i¿ tej modlitwy by³o wiêcej, ¿e ta
modlitwa by³a lepsza. To, ¿e dzisiaj modlimy siê w inny sposób, wcale nie musi
oznaczaæ, ¿e jest to gorsza modlitwa,
a my sami jestemy bardziej zlaicyzowani. Tradycja modlitwy jest rzecz¹ bardzo
wa¿n¹, dobrze jest mieæ bogat¹ tradycjê
modlitwy i umieæ korzystaæ z form, które wypracowa³y, i z których korzysta³y
przesz³e pokolenia. Pamiêtajmy jednak,
¿e s¹ ludzie, którzy nie modl¹ siê dlatego, ¿e nikt o to w ich ¿yciu nie dba³,
i nie dlatego, ¿e pochodz¹ z rodzin ateistycznych. Przecie¿ religijnej otoczce
mog³a towarzyszyæ ob³uda, obojêtnoæ na
ich problemy i dlatego czêsto skutek usi³owania rodziców wychowania kogo na
dobrego, religijnego cz³owieka mo¿e
przybraæ postaæ wypaczon¹, czy wrêcz
groteskow¹. Obok modlitwy bowiem bardzo wa¿ne jest wiadectwo ¿ycia, nasze
serce, to serce rozumiane w tradycji biblijnej jako siedlisko najwa¿niejszych
uczuæ cz³owieka. Mylê, ¿e dzisiaj najbardziej skuteczn¹ form¹ modlitwy jest po
prostu osobisty przyk³ad, umiejêtnoæ i ³aska bycia dobrym. To jest to, co Ojciec
w. w czasie ubieg³orocznej pielgrzymki
nazwa³ wra¿liwoci¹ mi³osierdzia.
Tak, jak zmienia siê czy raczej
ewoluuje, przystosowuj¹c siê do

"

wyzwañ nowego czasu nasza religijnoæ, tak te¿ zmieniaj¹ siê i formy ¿ycia zakonnego. Dla sióstr
wizytek chwil¹ prze³omow¹, tak
zreszt¹ jak dla ca³ego Kocio³a Powszechnego, by³y reformy zainicjowane na Soborze Watykañskim II.

W istocie po Vaticanum Secundum
zmieni³o siê wiele w ¿yciu zakonu, podobnie jak w ca³ym Kociele. Przede
wszystkim zmodyfikowano obowi¹zuj¹ce od ponad trzystu lat konstytucje zakonne. Niektóre obyczaje przesz³y do
historii, na ich miejsce pojawi³y siê
nowe, bardziej dostosowane i aktualne
dla naszej wspó³czesnej mentalnoci.
Wci¹¿ jednak obowi¹zuje klauzura papieska. Co to oznacza?

Najkrócej mówi¹c, jest ona sposobem
¿ycia, pewnym charyzmatem powo³ania
kontemplacyjnego. Siostry nie wychodz¹, z wyj¹tkiem bardzo wa¿nych sytuacji, z klasztoru, zobowi¹zuj¹ siê bowiem spêdzaæ w jego murach ca³e swoje
¿ycie  od chwili wst¹pienia doñ a¿ po
mieræ. Nie wyje¿d¿aj¹ te¿ do domów,
w odwiedziny do rodzin. Wejcie osób
postronnych na teren klasztoru te¿ jest
bardzo ograniczone.
Wiemy, ¿e warszawski klasztor ma
jednak, jako jeden z niewielu zakonów klauzurowych, pewien przywilej. Mo¿e gociæ na swym terenie osoby wieckie.

Istnieje u nas, w warszawskim klasztorze, mo¿liwoæ odprawiania rekolekcji dla dziewcz¹t i pañ. W ten sposób
pragniemy udostêpniaæ innym kobietom, które szukaj¹ chwil wyciszenia,
modlitwy  styl ¿ycia kontemplacyjnego. Mo¿emy w ten sposób dzieliæ siê
tym dobrem, które posiadamy. To jest
taka nasza kontemplacyjna forma apostolstwa. Nie s¹ to rekolekcje g³oszone. To s¹ dni skupienia. Trwaj¹ one
przez ca³y rok  z wyj¹tkiem Adwentu
i Wielkiego Postu. Osoby zainteresowane tak¹ form¹ modlitewnej refleksji
mog¹ siê z nami skontaktowaæ w zwyk³ych okresach roku liturgicznego.
Serdecznie dziêkujemy za rozmowê.

Rozmawiali:

Pawe³ Smogorzewski i Eugeniusz Zdanowicz
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rzy bramie klasztornej, przy ulicy
Tamka, u sióstr szarytek czeka gromadka osób. O jedenastej trzydzieci
brama gocinnie siê otwiera i potrzebuj¹cy zmierzaj¹ do sto³ówki, gdzie czeka
na nich gor¹cy posi³ek. Zagl¹dam chwilê wczeniej, ¿eby towarzyszyæ s. Annie widerskiej w ostatnich pracach.
Pachnie grochówk¹ i wie¿ym chlebem.
Stoliki ju¿ przygotowane dla pierwszej
zmiany...
 W listopadzie 1999 r. oddalimy
sto³ówkê bezdomnym  opowiada
s. Anna.  Codziennie przychodzi tu ponad 60 osób, na gor¹cy posi³ek. Nastawiamy siê na ubogich z Powila, ale
przychodz¹ te¿ z innych czêci miasta.
Nikomu nie odmawiamy, choæ czasem
zdarza siê, ¿e muszê wyprowadziæ kogo,
kto jest wyranie pijany. Spokojnie i bez
awantur. Jak wytrzewieje, mo¿e znowu
przychodziæ. Ka¿dy posi³ek rozpoczyna
siê wspóln¹ modlitw¹, odmawiamy Anio³
Pañski. Przy specjalnych okazjach d³u¿ej siê modlimy. Na przyk³ad ostatnio,
kiedy rozdawa³ymy Cudowny Medalik,
s. Anna Morawska, która prowadzi duchowo naszych podopiecznych, opowiedzia³a historiê Cudownego Medalika
i nauczy³ymy ich krótkiej modlitwy do
Najwiêtszej Marii Panny. Na wiêta
Bo¿ego Narodzenia szykujemy wspóln¹
Wigiliê. Przychodz¹ prze³o¿eni. Dzielimy siê op³atkiem. Posi³ek jest tak¿e wi¹teczny. Drugie danie, ciasto i kompot.
Potem rozdajemy wi¹teczne paczki.
Zwykle przygotowujemy 70 paczek
z owocami, s³odyczami i rodkami czystoci. Teraz, kiedy zaczê³y siê zimowe
ch³ody, rozda³am naszym bezdomnym 30
koców. Zdarza siê te¿, ¿e dostajemy ciep³¹ odzie¿, któr¹ rozdajê najbardziej potrzebuj¹cym. Bezdomni bardzo chwal¹
sobie nasz¹ zupê  dodaje siostra Anna.
I nic dziwnego, bo oprócz zupy u sióstr
szarytek s¹ czêsto jakie dodatkowe
atrakcje  kanapki ze smalcem w³asnej
roboty lub pieczona w wielkich blachach
chrupi¹ca kaszanka z klasztornej kuchni,
bardzo smaczna (zawiadczam, bo mia³am okazjê spróbowaæ).  To dla cia³a.
Dla ducha jest modlitwa, wspólne z siostrami prze¿ywanie wi¹t... Od kilku miesiêcy s. Anna Morawska próbuje z niektórymi bezdomnymi indywidualnej ka-
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Najsmaczniejszy
krupnik w okolicy
techezy. Ma w tej dziedzinie spore dowiadczenie, bo od kilku lat pracuje
w zak³adzie karnym na S³u¿ewcu, prowadz¹c ewangelizacjê wród wiêniów.
 Pragnienie, by spotykaæ siê z ubogimi, którzy przychodzili do naszego
klasztoru, nurtowa³o mnie przynajmniej
od dwóch lat  wyznaje s. Anna.  Kiedy kilka miesiêcy temu zrezygnowa³am
z pracy w szkole, wysz³am z tak¹ propozycj¹ do prze³o¿onych. Szczerze mówi¹c,
zawsze idê tam z wielkim lêkiem, bo jest
to praca trudniejsza ni¿ w wiêzieniu.
Dostrzeg³am to od razu, przy pierwszym
spotkaniu. Jest wiêksze zamkniêcie tych
ludzi na wiat zewnêtrzny. Bezdomni
myl¹ o sobie jako o kim gorszym. Trzeba im pokazaæ swoj¹ postaw¹, ¿e tak nie
jest. Ubogich przychodz¹cych do naszego klasztoru podzieli³abym na trzy grupy. Jest ma³a grupka, dla której bezdomnoæ jest sposobem na ¿ycie. Przychodzi du¿a grupa ludzi, którzy finansowo
stoj¹ tak kiepsko, ¿e ten posi³ek jest dla
nich ratunkiem. Spotykam te¿ ludzi m³odych, którzy w Warszawie szukaj¹ pracy. O pracê jest bardzo trudno  trwaj¹
wiêc bez pieniêdzy i dachu nad g³ow¹.
Wielu z nich szuka zapomnienia w alkoholu. Czasem udaje siê skierowaæ kogo
na leczenie odwykowe. Przed ka¿dym
takim spotkaniem modlê siê w duchu, pytaj¹c: Panie Jezu, z kim chcia³by, ¿ebym dzi porozmawia³a? W rozmowach
z ubogimi staram siê pokazaæ, ¿e nie s¹
sami, bo Pan Bóg ich nie opuszcza, bo
ich kocha...
Id¹c ulic¹ Dobr¹ wzd³u¿ brzegu Wis³y,
dochodzimy do budynku nowej biblioteki uniwersyteckiej. Po lewej, niewielka ulica Wilana, a przy niej szary dom
sióstr urszulanek. Ten dom odwiedza³
niegdy Ojciec wiêty. Mieszka w nim
zaprzyjaniona z redakcj¹ Powci¹gliwoci i Pracy s. Jana P³aska, osoba niezwy-

kle dobrego serca, która, wychodz¹c do
ogrodu, nie raz widzia³a kolejkê ustawiaj¹c¹ siê przy furcie. Opowiada³a mi o tym,
mówi¹c:  Smutno mi, kiedy widzê tylu
g³odnych panów czekaj¹cych przy naszej
furcie. Z drugiej strony cieszê siê, kiedy
widzê, ¿e zostali nakarmieni...
O pomocy charytatywnej dla ubogich
rozmawiam z siostr¹ prze³o¿on¹ Natali¹ Kansy.  Siostry urszulanki wydaj¹
posi³ki przy furcie. Codziennie zg³asza
siê od 35 do 40 osób. W okresie Bo¿ego
Narodzenia siostry przygotowuj¹ wspóln¹ Wigiliê oraz paczki z ¿ywnoci¹ dla
wszystkich podopiecznych, a ci bardzo
chwal¹ sobie wyroby klasztornej kuchni. Szczególnie placek z kruszonk¹, który jest podawany przy wi¹tecznych okazjach. Urszulanki maj¹
pod sta³¹ opiek¹ 15 rodzin wielodzietnych, które dwa razy w tygodniu otrzymuj¹ worek ¿ywnoci; w tym owoce, kasze, cukier,
makaron, puszki miêsne. W okresie wi¹tecznym otrzymuj¹ tak¿e
paczki wi¹teczne. Wysy³ane s¹
te¿ paczki dla wiêniów, którzy
listownie zwracaj¹ siê o pomoc.
Siostry odwiedzaj¹ domy dziecka i wiêzienia. Zagl¹daj¹ wszêdzie, gdzie s¹ potrzebuj¹cy.
Na warszawskim Starym Miecie
przed po³udniem pusto, za to na
Miodowej przy klasztorze Braci
Mniejszych Kapucynów czeka
spory t³umek. Przy furcie od strony ulicy Kapucyñskiej, te¿ oczekuj¹. Brat Wies³aw Hajduczenia na chwilê odrywa siê od swoich obowi¹zków, ¿eby opowiedzieæ mi o kapucyñskiej sto³ówce.  Wród zadañ naszego zakonu jest pomoc ubogim przy furcie klasztornej  mówi b. Wies³aw.  Ten typ s³u¿by w naszym

klasztorze rozwija siê od 10 lat. W systemie komunistycznym nie moglimy pomagaæ, bo g³oszono, ¿e nie ma ubogich.
Skoro nie ma ubogich, to pomoc nie jest
im potrzebna. Jeli kto wyda³ choæby
kilka posi³ków uznawano, ¿e prowadzi
lokal gastronomiczny i nak³adano na
niego podatki, które eliminowa³y wszelk¹ pomoc. W porze obiadowej wydajemy zupê, kawê i chleb. Sto³ówka jest
czynna siedem dni w tygodniu. Tak¿e
w dni wi¹teczne. Przygotowywaniem
posi³ków zajmuje siê Towarzystwo w.
o. Pio. W pracê jest zaanga¿owanych
prawie 80 osób.
Sk¹d bior¹ siê rodki na wykarmienie?  W naszej pracy widzimy wyran¹
pomoc ojca Pio. Kiedy wydaje siê, ¿e
zapasy ¿ywnoci siê koñcz¹, pojawiaj¹
siê dostawcy. Z okolicy Nowego Miasta
dostajemy wie¿e warzywa, sam odbieram skrawki miêsne i koci z kilku sklepów miêsnych w Warszawie, niektóre
piekarnie dostarczaj¹ zapasów pieczywa. S¹ te¿ ofiary pieniê¿ne, czasem zdarzaj¹ siê wiêksze odpisy. W ostatnich
miesi¹cach szykujemy oko³o 200 porcji,
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najwiêcej w niedzielê, kiedy inne punkty s¹ nieczynne. Wród naszych podopiecznych przewa¿aj¹ mê¿czyni. Jest
du¿a grupa bezdomnych, byli wiêniowie, sporo ludzi ze Wschodu, zagubionych, którzy nie maj¹ rodków do ¿ycia.
Zdarzaj¹ siê te¿ tacy, którzy maj¹ mieszkania, ale nie maj¹ pieniêdzy na ¿ywnoæ. Znam tu jednego staruszka, który
nawet ma rentê, ale rodzina mu zabiera,
a on siê w³óczy po dworcu. Inna sytuacja. Rodzina; matka i syn  oboje psychicznie chorzy. Dostaj¹ ma³¹ rentê, ale
i tak nie potrafi¹ zrobiæ zakupów czy
ugotowaæ zupy. Dla nich i dla innych gotujemy codziennie 150 litrów zupy i 90
litrów kawy do tego chleb. W ci¹gu tygodnia zupy siê nie powtarzaj¹. W poniedzia³ek podajemy zacierkow¹, we
wtorek  barszcz czerwony lub bia³y,
w rodê  krupnik, w czwartek  grochow¹, w pi¹tek  pomidorow¹, w sobotê 
ogórkow¹, w niedzielê  jarzynow¹ lub
fasolow¹. Jeli chodzi o przepisy porz¹dkowe, to nie pozwalamy na palenie w kolejce, nie wydajemy te¿ posi³ków osobom, które s¹ wyranie po alkoholu.
W ten sposób dajemy do zrozumienia: 
Jeli chcesz pomocy, to musisz najpierw
pomóc sam sobie.
Zasadniczo jest spokój, nie zdarzaj¹
siê scysje  ani w sto³ówce, ani przy furcie. Ka¿dy posi³ek rozpoczynamy wspóln¹ modlitw¹. Przed Bo¿ym Narodzeniem
przygotowujemy kolacjê wigilijn¹. Raz
w miesi¹cu urz¹dzamy spotkanie modlitewne. Wywietlamy wtedy film religijny,
g³osimy S³owo Bo¿e. Podajemy ciasto,
herbatê i kawê. W tym roku zorganizowalimy dla naszych podopiecznych dwie
pielgrzymki tzw. szlakiem papieskim: Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Jasna
Góra. W czasie pielgrzymek utrwalalimy
nauczanie papieskie i przypominalimy
postaæ ojca ubogich, brata Alberta. Pielgrzymuj¹c, du¿o wspólnie siê modlimy,
wielu ubogich przygotowuje siê do przyjêcia sakramentów. Te spotkania s¹ bardzo owocne duchowo, szkoda tylko, ¿e ze
wzglêdów finansowych nie mo¿emy pielgrzymowaæ czêciej...
Na tym relacja siê urwa³a, brata Wies³awa odwo³ano do sto³ówki. Czas obiadu. By³a roda, wydawano najsmaczniejszy w okolicy krupnik.
Izabela Sikora

$

Jacek Lilpop

Obalanie
stereotypów
Na wystawie w warszawskiej Królikarni mo¿na by³o jaki czas temu zobaczyæ figurkê Matki Boskiej w... akwarium. Innym razem, w Centrum Rzeby w Oroñsku, awangardzista umieci³
w tabernakulum swój fizjologiczny lad.
Galeria Zachêta, w padzierniku 2002
r., na wystawie zatytu³owanej: Co widzi
trupa wyszklona renica prezentowa³a
film video, który by³ emisj¹ nastêpuj¹cych szybko po sobie zdjêæ nagrobnego
Chrystusa wywo³uj¹cych wra¿enie ruchu. Filmowy obraz, wbrew temu co mówi³ komentarz do projekcji, nie by³ o¿ywieniem przedmiotu, ani nie ³¹czy³ swoistej symulacji mierci i z³udzenia cudownego o¿ywienia, ale wywo³ywa³
w widzu wra¿enie jakiego groteskowego, konwulsyjnego tañca figury Chrystusa na krzy¿u. Co wyra¿a³ ten taniec i jak
siê mia³ do ciekawego tematu wystawy,
nie mam pojêcia.
Od jakiego czasu daje siê zauwa¿yæ
zainteresowanie plastyki symbolik¹ religijn¹ i przedmiotami kultu, zainteresowanie szczególnej natury: nie dotyczy ono
wszak wszystkich religii, ani nawet tylko
religii monoteistycznych  islamu, buddyzmu czy judaizmu, lecz jest zauwa¿alnie wybiórcze  najczêciej a mo¿e nawet wy³¹cznie odwa¿ni artyci, prze³amuj¹c stereotypy i obalaj¹c kolejne tabu,
skupiaj¹ siê na plastycznych znakach jednej religii  na chrzecijañstwie.
W czasach, kiedy pochylamy siê nad
ludmi niepe³nosprawnymi, gdy przedmiotem specjalnej troski i ochron¹ objête s¹ wszelkie mniejszoci  od etnicznych po seksualne, kiedy nie do pomylenia jest negatywne do nich nastawienie, nie mówi¹c ju¿ o drwinie, w odniesieniu do sfery religijnej, cilej  jednej religii, katolickiej, tolerowana jest
postawa odmienna. Tu te regu³y nie obowi¹zuj¹, wrêcz przeciwnie  akceptowana jest zabawa symbolami, profanacja,

FELIETON

pob³a¿liwoæ dla dzia³añ blunierczych.
Krzysztof K³opotowski na ³amach
Rzeczypospolitej (9  11 listopada),
w artykule o pimie New York Times pisa³ ostatnio o walce tej gazety z religi¹
i jej poparciem dla dzia³añ blunierczych. Nie wiem czy zachêta do takich
dzia³añ promieniuje w³anie z pisma The
New York Times i z Nowego Jorku, lecz
widzê ponawiane wci¹¿ próby obalania
stereotypów, a w razie protestu osób, które poczu³y siê obra¿one i dotkniête pomys³ami artystów, solidarn¹ obronê tych
dzia³añ przez Obroñców Wolnoci w imiê
wolnoci wypowiedzi, walki z cenzur¹
i wolnoci artystycznej w ogóle.
Czy w spo³eczeñstwach uwa¿aj¹cych
siê za kulturalne obszary uwa¿ane przez
jednych za wiête, a przez innych za obojêtne, powinny podlegaæ zwyczajowej
ochronie? Zawsze wydawa³o mi siê, ¿e
tak, ¿e w³anie na tym miêdzy innymi
polega kultura  na szanowaniu uczuæ
i wra¿liwoci blinich, na tym, ¿e pewnych granic nie powinno siê przekraczaæ,
¿e nale¿y szanowaæ inne zwyczaje i obyczaje, inne wiary.
Powstaje zatem pytanie, czy wobec
odchodzenia od tej zasady i tak agresywnie wyra¿anej obojêtnoci wobec uczuæ
religijnych wspó³obywateli, nale¿y godziæ siê z t¹ form¹ wspó³czesnego barbarzyñstwa  nie reagowaæ na prowokacje, przechodziæ obok nich w milczeniu,
ze wzruszeniem ramion, jak chc¹ jedni,
czy wrêcz przeciwnie  reagowaæ. Czy
symbole religijne, znaki wiête i wa¿ne
dla wierz¹cych nie powinny byæ objête
ochron¹, tak jak chroni siê symbole pañstwowe, god³a i flagi narodowe?
W stanie wojennym, na jednej z wystaw w kociele na ¯ytniej, pewien twórca prezentowa³ prace odnosz¹ce siê do
symboliki krzy¿a  przestrzenne kompozycje: plusy i minusy, ale tamte prace
Krzysztofa Findziñskiego nie obra¿a³y
uczuæ osób wierz¹cych, choæ odleg³e
by³y od religijnego zaanga¿owania
i wyrasta³y z agnostycznej wizji wiata.
Dzia³o siê to jednak w innym czasie
i innej przestrzeni, jak¹ wytworzy³a niezale¿na kultura stanu wojennego znajduj¹ca schronienie w murach kocio³ów.
No, ale teraz jest inaczej, dzisiaj mamy
liberaln¹ demokracjê.
n
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Wraca stare
Oficjalnie podano, ¿e Przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznego Kontaktów
Kocielnych Patriarchatu Moskiewskiego  metropolita smoleñski i kaliningradzki  Cyryl otrzyma³ pami¹tkow¹
odznakê 200 lat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Uzna³ to za wiadectwo wysokiego poziomu wspó³pracy Rosyjskiego Kocio³a Prawos³awnego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
Rosji. Metropolita Cyryl jest uwa¿any za
g³ównego autora, og³oszonego przed kilkoma miesi¹cami, stanowiska Cerkwi
Rosyjskiej O katolickim prozelityzmie.
Czytamy w nim, m.in.: Dzia³alnoæ Rzymu traktowana jest przez prawos³awnych
jako powrót do eklezjologii wypraw krzy¿owych, jako praktyczne wyrzeczenie siê
spucizny II Soboru Watykañskiego, a to
znaczy tak¿e epoki dialogu i wspó³pracy.
Chcia³oby siê zapytaæ: Kto z kim nie
chce rozmawiaæ? Jan Pawe³ II z Aleksym II  czy odwrotnie? Czy to nie Kirche in not wspomaga³o finansowo (nadal wspomaga?) Rosyjski Koció³ Prawos³awny? Czy to Rzym wydala ze swojego kanonicznego terytorium prawos³awnych biskupów i kap³anów czy odwrotnie  Moskwa wydala katolickich
duchownych? Czy to w kraju katolickim
strzela siê do cerkwi pozbawionej proboszcza  czy w kraju przesi¹kniêtym
prawos³awn¹ tradycj¹ jaki bandyta
strzela do kocio³a (w Rostowie n. Donem), do którego nie pozwolono wróciæ
ksiêdzu z Polski? Je¿eli przywo³ywaæ
widmo wypraw krzy¿owych  to kto
i przeciw komu je prowadzi?
W tym kontekcie nale¿y umieciæ
medialn¹ prowokacjê wymierzon¹ w moskiewskich franciszkanów: najpierw nakrêcono film w agencji towarzyskiej,
potem sfilmowano klasztor, a nastêpnie
wyemitowano program informuj¹cy, ¿e
zakonnicy prowadz¹ i jedno, i drugie...
Oczywicie, hierarcha Rosyjskiego
Kocio³a Prawos³awnego od¿egnuje siê
od tych wszystkich faktów. Nasuwa siê
jednak pytanie: na czym polega ów wysoki poziom wspó³pracy Cerkwi rosyjskiej z rosyjskim rz¹dem? I rodzi siê bo-

lesne podejrzenie, ¿e w dzisiejszej Rosji
 tak jak w Zwi¹zku Radzieckim  nie
ma miejsca dla Kocio³a katolickiego,
a dostojnicy Kocio³a Prawos³awnego zas³uguj¹ na wysokie odznaczenia pañstwowe.
Polska to jeszcze nie Rosja, ale... PRL
wraca. I to w najgorszym, bo unowoczenionym wydaniu. Czytelniku, b¹d
czujny: WIELKI BRAT powróci³ i  byæ
mo¿e  jeste w ukrytej kamerze, a ju¿
jutro zobaczysz siebie w telewizji. Na
przyk³ad: jak czytasz gazetê (ale s¹siedzi bêd¹ mieli ubaw!). Podgl¹danie to
przecie¿ misja telewizji publicznej.
25 listopada 2002 roku, w godzinach
wieczornychw, I programie TVP, mog³e
zobaczyæ, jak podgl¹dano o. Rydzyka,
który... ogl¹da³ helikopter  Kupi? Nie
kupi? Poleci? Nie poleci? A mo¿e powie co g³upiego? A mo¿e  co gorsza 
planuje zamach bombowy przy u¿yciu
helikoptera? Któ¿ to mo¿e powiedzieæ...
A nastêpnego dnia pos³anka Danuta
Waniek (w TVN, w pónych godzinach
wieczornych) owiadczy³a, ¿e intuicyjnie wierzy w prawdomównoæ Pana
Galiñskiego (tak w³anie: jako Pana,
z partyjn¹ konsekwencj¹, okrela³a
ekszakonnika, który oskar¿y³ publicznie
o. Rydzyka). To, niestety, potwierdzi³o
moje podejrzenia: PZPR, macierzysta
partia cz³onków SLD, równie¿ intuicyjnie rozpoznawa³a i oskar¿a³a swoich
wrogów: ku³aków, syjonistów, warcho³ów, spekulantów, szpiegów Watykanu
i wszystkich innych.
Czy¿by w³adza, której ostatnio nie
uda³o siê zajrzeæ do kieszeni obywateli
(vide: planowane zeznanie maj¹tkowe),
sugerowa³a, ¿e teraz zajrzy do kuchni
i do ³ó¿ek? I poka¿e to w telewizji?
A o. Rydzyk? Tak sobie mylê: na co
mu to wszystko? A niechby tylko od czasu do czasu pochwali³ plany i z³ote myli stoj¹cych dzi u w³adzy. Mo¿e siê
mylê, ale s¹dzê, i¿, bêd¹c osob¹ tak popularn¹, móg³by  w krótkim czasie  liczyæ na stosowne odznaczenie pañstwowe...
ks. Bogdan Markowski CM

Jerzy Trammer

Nie
wojna?!
W latach studenckich dorabia³em
jako przewodnik.
Raz przydzielono mi Polaka z Ameryki. Przyby³ po kilkunastu latach, by
ujrzeæ stare miecie. Z portfela wyj¹³
zdjêcia okolic, sk¹d pochodzi³. By³o
tam widaæ pokraczne, marne domki charakterystyczne nie dla wsi, i nie dla
miast, ale dla biednych przedmieæ.
Wymieni³ nazwê tej dzielnicy. Ju¿ jad¹c tam taksówk¹, uwiadomi³em sobie, ¿e w miejscu domków wybudowano bloki.
Gdy on to zobaczy³  zblad³, skurczy³ siê, zasmuci³ i, niczym marionetka,
kiwa³, i kiwa³ ze zrozumieniem g³ow¹.
 Có¿  mówi³  wojna, wojna...
Potem zaczepia³ przechodz¹cych
ludzi, pytaj¹c o znajomych, którzy tu
¿yli, kiedy i on tu mieszka³.
Znajomych nie odszuka³  wszyscy
w osiedlu byli nowi.
Zacz¹³em spe³niaæ sw¹ rolê przewodnika i objani³em z dum¹, ¿e to nie
wojna zniszczy³a domki, lecz ¿e zosta³y one celowo rozebrane, aby zbudowaæ
mieszkania z wygodami.
On eksplodowa³. Zerwan¹ z g³owy
czapkê cisn¹³ o ziemiê. Splun¹³. Jak
wciek³e, ma³e dziecko tupa³ i kopa³, co
siê da³o.
 Nie wojna?!  rycza³.  To po co,
po co, po co?!
Potem siê uspokoi³ i nawet wrêczy³
mi jako napiwek nie byle co w tych czasach  banknot dwudolarowy. Uczyni³
te¿ w moim myleniu wy³om, który po
latach sprawi³, ¿e zrozumia³em, ¿e szybkie zmiany  chocia¿ s¹ budowaniem 
niszcz¹ subtelne ludzkie zwi¹zki, uczucia, tradycje, powi¹zania jak jakie wojny, które s¹ przecie¿ rujnowaniem. n
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Siostra Nulla, franciszkanka S³u¿ebnica Krzy¿a, tkwi uporczywie w swej, znamiennej dla siebie i swojego Zgromadzenia, skromnoci a¿ do dzisiaj. Nie napotkamy
informacji o niej i o jej wierszach w ¿adnym z dostêpnych nam obecnie literackich
leksykonów czy s³owników. Wzmiankê powiêca jej Karol Górski w swych dziejach
polskiej duchowoci. Garæ wiadomoci przynosz¹ wspomnieniowe szkice o rodowisku Lasek. Nie szuka³a i nie zazna³a s³awy za ¿ycia. Nie przypadkiem przyjê³a
przecie¿ zakonne imiê Nulla, czyli  po ³acinie  nikt. Czy nie powinnimy uszanowaæ
jej prawa do samotnoci i ciszy wobec Boga, czy nie powinnimy pozostawiæ jej
osobê i jej poezjê, jej samej i Bogu na wieki.

Nieobecnoæ
siostry Nulli
P

rzysz³a siostra Nulla, a zrazu Lucyna
Westwalewiczówna (1911  1945),
pochodzi³a z jednej z (tak charakterystycznych dla tego okresu) przedwojennych rodzin inteligenckich. Urodzi³a siê
w Warszawie, póniej przebywa³a w Krakowie, Zakopanem, lecz miejsca, które
mia³y wp³yn¹æ na ni¹ najbardziej: to Wilno i jego rodowisko akademickie, a póniej podwarszawskie Laski, zwi¹zane
z nimi kó³ko ojca Korni³owicza i Zgromadzenie sióstr franciszkanek S³u¿ebnic
Krzy¿a, do którego mia³a wst¹piæ.
Akademickie Wilno lat miêdzywojennych to ród³o prawdziwego fermentu duchowego i intelektualnego. Tutaj,
w latach trzydziestych, studiuje Mi³osz,
wyk³adaj¹  Zdziechowski i Koneczny,
w miejscowej prasie pisuj¹ bracia Mackiewicze. Pojawia siê ca³a gama ró¿norodnych nurtów intelektualnych, a miêdzy nimi inteligencki katolicyzm, zwi¹zany z odnow¹ tomizmu i liturgii, zainteresowaniem mistyk¹, francusk¹ powieci¹ religijn¹, próbami katolickich
zaanga¿owañ spo³ecznych. To w³anie
w rodowisku katolickiej m³odzie¿y
akademickiej (opiekowali siê ni¹, m.in.
ks. Chlebowicz, i ks. Falkowski, póniejszy autor wspomnieñ o siostrze Nulli) dojrzewa duchowo studiuj¹ca tutaj
romanistykê Lucyna.
wa wydarzenia przes¹dzaj¹ o
póniejszych losach Lucyny.
Pierwsze to wielkie wra¿enia, jakie wywo³uj¹ w niej zamkniête rekolekcje ksiêdza Chlebowicza, drugie to rozwijaj¹ca
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siê od 1933 r. grulica. Có¿ mo¿e zrobiæ
m³oda, inteligentna kobieta, która dowiaduje siê pewnego dnia, i¿ cierpi na ciê¿k¹, nieuleczaln¹ chorobê, która, prêdzej
czy póniej, musi siê skoñczyæ mierci¹
w wieku dalekim jeszcze od staroci?
Reakcje mog¹ byæ na pewno ró¿ne.
Niektóre z dotkniêtych chorob¹ udawa³yby, ¿e nic siê nie dzieje. Uczy³yby siê,
bawi³y, mimo wisz¹cego fatum, nierealistycznie myla³aby o za³o¿eniu rodziny
lub zawodowej karierze. Inne popad³yby w sza³ leczenia, szuka³yby nowych
lekarzy, medykamentów, czeka³yby na
pojawienie siê leku-cudu. Jeszcze inne
popada³yby w depresjê, melancholiê, rozpacz, za³ama³yby siê, myla³yby, a czasami wrêcz pope³nia³y samobójstwo.
Choæ zapewne, ¿adne z tych rozwi¹zañ i dowiadczeñ nie by³o obce przysz³ej siostrze Nulli, to jednak ostatecznie nie wybra³a ¿adnej z nich. Posz³a
droga w³asn¹, i zapewne najbardziej
wartociow¹. Pozosta³¹ czêci¹ swojego krótkiego ¿ycia postanowi³a daæ
wiadectwo, takie jakie w³anie potrafi
daæ tylko osoba dotkniêta w ten, a nie
inny sposób.
Szukanie Boga i d¹¿enie do zjednoczenia z nim, a zarazem usuniêcie
w cieñ w³asnego ja by³y treci¹ tego niepowtarzalnego wiadectwa. Zaprzeczyæ
egotyzmowi, kultowi ja i w³asnej kariery, osobistego sukcesu w³asnej epoki
i w³asnego rodowiska  to by³o prawdziwe wyzwanie, swoisty skandal o wiele bardziej radykalny od charaktery-

stycznych dla tego czasu obyczajowych
skandalików Boya. Zgromadzenie sióstr
franciszkanek, a tak¿e kó³ko ojca Korni³owicza okaza³y siê w³aciwym miejscem dla realizacji tego wiadectwa.
Decyzja taka, jak siostry Nulli, nie
powstaje nigdy w pró¿ni, w pustce.
Z regu³y kto jest jej inspiracj¹, kto do
niej przybli¿a, prowokuje, zachêca. Tak
by³o i w tym przypadku. Pierwszym spotkaniem, które, jak siê póniej okaza³o,
przes¹dzi³o o takiej, a nie innej póniejszej drodze Lucyny, by³a przyjañ z Null¹ Muttówn¹, chor¹ na grulicê studentk¹ sztuk piêknych wileñskiego uniwersytetu. To tak¿e na jej czeæ przyjê³a siostra Nulla, przypominaj¹ce jej imiê,
w³asne imiê zakonne. Postawa przyjació³ki wobec choroby, jej ¿arliwa pasja
religijna nieodwracalnie wp³ynê³y na
sposób mylenia i ¿ycia Lucyny. Na nekrologu Nulli napisano, i¿ przez cztery
lata radosnym cierpieniem s³u¿y³a swemu Panu. A Lucyna potraktowa³a to
wiadectwo z pe³n¹ powag¹.
olejne spotkanie mia³o ju¿ bez
poredni zwi¹zek ze rodowiskiem Lasek. Lucyna przeczyta³a pamiêtnik wspomnianej powy¿ej siostry
Katarzyny Soko³owskiej (1896  1924),
utalentowanej m³odej rzebiarki, która
wst¹pi³a do Zgromadzenia franciszkanek S³u¿ebniczek Krzy¿a.
Wstrz¹saj¹ca jest ta trójka m³odych,
zdolnych i nieuleczalnie chorych kobiet
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(z których tylko siostrze Nulli uda³o siê
przekroczyæ trzydziestkê), przemieniaj¹cych swe cierpienie w pasjê poszukiwania i zjednoczenia z Absolutem. Nulla i Katarzyna Soko³owska zaprowadzi³y Lucynê do Lasek i Zgromadzenia
franciszkanej S³u¿ebniczek Krzy¿a.
Lucyna staje siê siostr¹ Null¹.
Dziewiêæ ostatnich lat ¿ycia siostry
Nulli to okres rozwoju duchowego, ale
tak¿e okres rozwoju choroby, i od 1939
r. okres wojny, w której traci ojca, brata
i innych bliskich sobie ludzi. W czasie
wojny rodzi siê siostra Nulla  poetka.
Pocz¹tki by³y niepozorne. Siostra Nulla w 1943 r przet³umaczy³a wierszem
Stabat Mater. Jej poezja jest wiêc wyrazem dwóch ostatnich lat jej ¿ycia. Jest
wyjciem naprzeciw mierci.
Jej wiersze s¹ cile zwi¹zana z rozwojem jej modlitwy. Powstawa³y jako jej
wyraz lub wrêcz ich pisanie by³o poezj¹
(ju¿ w XIX wieku oratorianin Alphonse
Gratry zaleca³ modlitwê pisemn¹). Nie
by³y pisane do publikacji. Zapoznawa³a
z ich treci¹ tylko osoby sobie bliskie,
w tym ojca Korni³owicza. Nawet sceneria ich powstawania bywa³a niezwyk³a.
Niekiedy pod wp³ywem natchnienia pisa³a w ca³kowitej ciemnoci, podczas
przerw w dostawie wiat³a.
Jej poezja jest czym osobliwym, jedynym w swoim rodzaju. Pe³na religijnej pokory w treci, jest jakby drapie¿na, nieokie³znana w formie. W jednym
z swych wierszy pisze o sobie: Nie lubiê rymów okr¹g³ych i g³adkich,/ tak potoczystych jak górskie kamyki./ milszy
jest uchu memu lada jaki/ dwiêk asonansów niesfornych i dzikich... I nie jest
to tylko deklaracja, poprzez asonanse
formy wznosi siê poetka do konsonansów religijnej treci.
twory siostry Nulli mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Pierwsza grupa kieruje siê bezporednio do
Boga. Ich swoist¹ metod¹ jest niejako
otaczanie symboli, tematów religijnych
obrazami ze sfery codziennoci. Nabo¿eñstwo majowe otacza wiêc rozkwitaj¹ca majowa przyroda, Msza w. skojarzona jest z ogniskiem, a Ewangelia
z zaoranym polem. Druga grupa, przeciwnie w temacie powszednim lub hi-

U

storycznym, szuka religijnej g³êbi. Kruchoæ rozkwit³ego kwiatu wini nasuwa przeczucie mierci i spotkania z Bogiem, a wojenna, powstañcza Warszawa kieruje prosto ku Kalwarii. Wiersze
wyra¿aj¹ce wojenn¹ rzeczywistoæ s¹
do dzisiaj niezwykle przejmuj¹ce, odwa¿ne, poruszaj¹ce tak¿e tematy dra¿liwe: Przebacz o Panie, barwionym paznokciom/  modli siê poezj¹ siostra
Nulla  Czerwonym rzêsom, malowanym ustom/ Kobietom-lalkom z porcelany pustym!../  Mê¿ów zdradzonych
Ty w Offlagach pociesz!
Przy pierwszej lekturze wiersze siostry Nulli wydaj¹ siê czym b³ahym, niepozornym. Przy dok³adniejszym wczytywaniu siê wchodzimy w koñcu na
cie¿ki jej poezji. I tu czeka nas niespodzianka, nie s¹ to cie¿ki w ¿aden sposób banalne, pospolite: Wolê od mostów
wygodnych, bezpiecznych/ k³adkê w¹ziutk¹ rzucon¹ nad strumieñ/ I kocham
górskie zawrotne prze³êcze,/ gdzie oddech t³umi wzruszenie i duma...  i tym
wzruszeniem, i dum¹ mamy szansê
w trakcie lektury tej poezji odetchn¹æ.
Jaki sens mo¿e mieæ dla nas, poza
tym cile artystycznym, osoba i poezja
siostry Nulli? Za³o¿ycielka Zgromadzenia franciszkanek, S³u¿ebniczek Krzy¿a, matka Ró¿a Czacka, która za przedmiot swojej troski uzna³a opiekê nad
osobami niewidomymi (sama zreszt¹
by³a osob¹ niewidom¹), przyznawa³a
osobom niewidomym specjalny charyzmat, który podj¹æ mog¹ tylko w³anie
tego typu osoby.
edle Czackiej, osoby niewidome
nie s¹ tylko ciê¿arem dla otoczenia i osób sprawuj¹cych nad nimi opiekê i pieczê. Nie powinno siê ich traktowaæ tylko i wy³¹cznie jako nie w pe³ni
sprawnych, którymi w imiê mi³osierdzia
i humanitaryzmu siê opiekujemy. Czacka twierdzi, i¿ niewidomi mog¹ wzbogacaæ swoje rodowiska dziêki w³anie
swojej u³omnoci, któr¹ w duchowym
kontekcie mo¿na potraktowaæ nawet
jako dar. Pisze, i¿ niewidomi nios¹cy
z poddaniem siê woli bo¿ej krzy¿ swego
kalectwa, swoim przyk³adem i wiêtoci¹ ¿ycia powinni byæ aposto³ami nawet wród widz¹cych, lepych duchowo,
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nie znaj¹cych Boga i dalekich od niego
na skutek choroby.
Intuicjê matki Czackiej, mylê ¿e
zgodnie z jej intencjami, mo¿na rozci¹gn¹æ na wszystko, co wiat normalny
uznaje za u³omnoæ, w sensie fizycznym
czy nawet psychicznym lub spo³ecznym.
¯ycie siostry Nulli i jej poezja mieszcz¹ siê w pe³ni, w g³oszonym przez
matkê Czack¹ obrazie sensu ludzkiego
cierpienia. Jednym z momentów zwrotnych w ¿yciu siostry Nulli by³a bowiem
nieuleczalna wówczas choroba, grulica. ¯ycie i pozosta³e po siostrze Nulli
wiersze s¹ godne poznania i zapamiêtania. S¹ przejmuj¹cym spotkaniem cz³owieka z cierpieniem i chorob¹. S¹ wyrazem tego, czego nam dzisiaj niezwykle brakuje, przekonania g³osz¹cego, ¿e
nie ma ludzi i okresów w ich ¿yciu niepotrzebnych. Z wy¿szej, duchowej perspektywy wszyscy i wszystko, nawet
okres choroby, wrêcz czekania na
mieræ, daj¹ szansê pozostawienia jedynego w swoim rodzaju duchowego
wiadectwa. T¹ prawd¹ promieniuj¹
rymy siostry Nulli.
wórczoæ siostry Nulli spowija
jeszcze jeden, oprócz jej ¿yciowego charyzmatu choroby, charyzmat, który nazwaæ by mo¿na charyzmatem nieobecnoci. Mo¿na by siê
zastanawiaæ nad swoistym tragizmem
zapomnienia zarówno cz³owieka, jak
i jego dzie³. Id¹c jednak za intuicj¹
matki Czackiej mo¿na by powiedzieæ,
i¿ zapomnienie zarówno dzie³a, jak
i cz³owieka przydaj¹ jednemu i drugiemu osobliwego blasku, który
w chwili ponownego ich odkrycia, nadaje im niespotykan¹ moc duchowego oddzia³ywania. Czy¿ nie na tym
polega³a sprawa Norwida, jego zapomnienia i odkrycia. Syn minie pismo,
lecz ty wspomnisz wnuku  pisa³ Norwid. Czy pokolenie wnuków pokolenia siostry Nulli odkryje j¹ sam¹ i jej
poezjê? W ka¿dym razie apelujê do
wydawców o wznowienie jej poezji!
Niech siostry franciszkanki zastanowi¹ siê, czy ju¿ nie czas na opublikowanie pamiêtnika siostry Nulli! Dajmy szansê wnukom!
Grzegorz Pyszczek
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GOSPODARKA

Stanis³aw Michalkiewicz

Szare jest piêkne!
Dawno, dawno temu, kiedy w Polsce dopiero zaczyna³a siê trasnsformacja ustrojowa i wiele rzeczy ludzie
przyjmowali jeszcze z ufnoci¹ i dos³ownie, Janusz Korwin-Mikke na jednym z publicznych spotkañ pyta³: dlaczego w realnym socjalizmie gospodarka jako tako dzia³a³a? Dzia³a³a dlatego
 twierdzi³, ¿e miliony ludzi z nara¿eniem w³asnej wolnoci, a czasami nawet ¿ycia, oszukiwa³o, krad³o, zataja³o, konspirowa³o i tak dalej. Gdyby bowiem wszyscy skrupulatnie przestrzegali obowi¹zuj¹cych przepisów, a wiêc
postêpowali zgodnie z pragmatyk¹
przyjêt¹ podczas strajku w³oskiego, to
wszelka dzia³alnoæ gospodarcza musia³aby natychmiast ustaæ. Jest to bardzo
prawdopodobne, ju¿ choæby ze wzglêdu na sam¹ liczbê obowi¹zuj¹cych przepisów: w budownictwie na przyk³ad
obowi¹zywa³o za PRL-u 50 tysiêcy
aktów prawnych ró¿nej rangi, a wiêc
iloæ oczywicie przekraczaj¹ca mo¿liwoci percepcyjne umys³u ludzkiego.
Poniewa¿, zgodnie z odkryciem Gary`ego Stanleya Beckera, ludzie zachowuj¹ siê tak, jakby kalkulowali, nikt nie
zadawa³ sobie trudu, by te wszystkie
przepisy poznawaæ. Jednak one istnia³y naprawdê i w razie czego prokurator, milicjant, inspektor nadzoru, czy
s¹d móg³by siê na który z nich powo³aæ, ¿eby zgubiæ swoj¹ ofiarê. Rozs¹dek nakazywa³ zatem utrzymywanie
znacznej czêci aktywnoci gospodarczej w konspiracji i w ten oto sposób
powstawa³a szara strefa w socjalizmie
realnym. Nawiasem mówi¹c, ludzie
bogaci w dowiadczenia z epoki socjalizmu realnego trochê inaczej spogl¹dali na transformacjê ustrojow¹, ni¿
pozbawieni dowiadczeñ z szarej strefy entuzjaci ze sfer intelektualnych
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i pó³inteligenckich.
Pamiêtam, jak pewna pani, gdzie
w 1992 roku, powiedzia³a mi, ¿e wed³ug niej komunizm w Polsce wcale
jeszcze siê nie skoñczy³ i trwa sobie
w najlepsze. Zapyta³em j¹, co by j¹
przekona³o, ¿e rzeczywicie zmieni³ siê
w Polsce ustrój. Odpowiedzia³a mi, ¿e
dla niej komunizm skoñczy siê dopiero
wtedy, kiedy bêdzie mog³a zlikwidowaæ
lewy magazyn, tzn. magazyn zakonspirowany przed urzêdem skarbowym
i wszelkimi policjami jawnymi, tajnymi i dwup³ciowymi.
Mimo postêpów transformacji ustrojowej ostro¿ne szacunki ekonomistów
ocenia³y szar¹ strefê na oko³o jedn¹
trzeci¹ ca³ej gospodarki. Wyci¹ga³em
z tego wniosek, ¿e moja rozmówczyni
z roku 1992 nadal utrzymuje lewy magazyn, a mo¿e nawet uruchomi³a jeszcze jeden. Trudno zreszt¹ dziwiæ siê zarówno jej, jak i innym cichym bohaterom szarej strefy. To s¹ prawdziwi kapitanowie naszego przemys³u, rolnictwa
i handlu. To dziêki nim, dziêki ich determinacji i powiêceniu, dziêki ich ryzyku, dociera do nas codziennie pr¹d
elektryczny, gaz, benzyna i olej napêdowy, m¹ka, miêso i t³uszcze, owoce,
warzywa i kwiaty. Im zawdziêczamy, ¿e
budowane s¹ domy, ¿e krêc¹ siê ko³a,
¿e dymi¹ kominy, a robotnicy maj¹ pracê. W odró¿nieniu bowiem od wiêkszoci polityków i innych przywódców narodu, ludzie ci potrafi¹ doskonale odró¿niæ ziarno od plew, koniecznoæ od
kaprysu i powiêcenie od bezsensownego cierpiêtnictwa.
U¿ywam tak ostrych sformu³owañ,
bo w³anie G³ówny Urz¹d Statystyczny przedstawi³ hipotezê wyjaniaj¹c¹
paradoks, który nie mia³ prawa siê zdarzyæ, a przecie¿ siê zdarzy³. Nie mia³a
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mianowicie prawa wzrosn¹æ konsumpcja, bo procesy gospodarcze, ujmowane w oficjalnych statystykach, nie stwarza³y ku temu ¿adnej, to znaczy jakiejkolwiek mo¿liwoci. Mimo to jednak
jesieni¹ 2002 roku zaznaczy³ siê w Polsce, niewielki co prawda, niemniej jednak wzrost konsumpcji. Jedynym wyjanieniem tego fenomenu by³o to, ¿e
ten wzrost jest efektem procesów gospodarczych przebiegaj¹cych w szarej
strefie, wiêc z natury rzeczy wymykaj¹cych siê oficjalnym statystykom. Nie
trzeba dodawaæ, ¿e gdyby siê tym statystykom, a wiêc i ingerencji okupacyjnej w³adzy nie wymyka³y, to pewnie by
w ogóle nie nast¹pi³y, podobnie jak nie
nast¹pi³by i wzrost konsumpcji. Przypomina to sytuacjê w Generalnym Gubernatorstwie w okresie okupacji hitlerowskiej. Niemcy wprowadzili kartki
¿ywnociowe i cis³¹ reglamentacjê towarów rynkowych. A przecie¿, jak
z dum¹ powiedzia³ mi pewien stary
ch³op z Zamojszczyzny, kto by³ na wolnoci, ten nie umar³ z g³odu. Nieznani
bohaterowie podziemia gospodarczego
potrafili zaopatrzyæ swoich braci w miastach w r¹bankê, mas³o i inne produkty, a miar¹ wielkoci ryzyka i bohaterstwa tych dzia³aczy gospodarczych
niech bêdzie fakt, ¿e za zabicie wini
grozi³a w GG kara mierci tak samo, jak
za ukrywanie ¯yda.
Zarówno bohaterowie tamtego czasu, jak i bohaterowie wspó³czeni nie
pragn¹ rozg³osu, zadowalaj¹c siê poczuciem osobistej satysfakcji i jej materialnymi wyrazami. Zdajê sobie jednak
sprawê, ¿e w spo³eczeñstwie katolickim
taka sytuacja powinna rodziæ pewne
problemy duszpasterskie, choæby na tle
zakresu obowi¹zków wobec Cesarza.
Nie przypominam sobie jednak jakiej
powa¿niejszej dyskusji na ten temat.
Widocznie wystarcza nam wiadomoæ,
¿e dziêki szarej strefie poziom konsumpcji mimo wszystko da siê utrzymaæ, a mo¿e nawet podnieæ, a gdyby
nawet jaki wyj¹tkowy skrupulat odczuwa³ konflikty sumienia, to mamy bogate dowiadczenie kojenia tych rozterek
wódk¹.
n
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OKIEM ¯UKA

Szyderstwo
czy cynizm?
Kilkanacie czy kilkadziesi¹t tysiêcy osób traci pracê, bo co sprywatyzowano  to znaczy sprzedano fabrykê,
zak³ad, nie troszcz¹c siê o ludzi. Wyra¿ono tym samym zgodê na zwiêkszenie bezrobocia.
Jednak zjawia siê przedstawiciel
pañstwa, który  przejêty rozpaczliw¹
sytuacj¹ ludzi zdeterminowanych tak
dalece, ¿e byliby gotowi piêciami i kamieniami walczyæ o swój zak³ad  oferuje im plan pomocy. Plan polega na
tym, ¿e jeli w³aciciel siê zgodzi, to
pañstwo od niego wykupi grunt, po
czym poszuka inwestora, który chcia³by w pomieszczeniach fabryki kabli za³o¿yæ tartak, fabrykê szkutnicz¹, wytwórniê szybowców, wytwórniê konserw warzywnych, fabrykê broni czy
w ogóle co. Oby tylko znalaz³ siê amator i zechcia³ zatrudniæ tych ludzi, teraz
np. w zak³adach optycznych. Niby to
nie jest z³y plan, tylko ¿e przypomina
sytuacjê, w której: tonie statek na pe³nym morzu, a w nim za³oga, pasa¿erowie  kobiety, dzieci i starcy. Tymczasem kapitan odp³ywa motorówk¹ i wo³a
do ton¹cych:  Mylimy o was! Wprawdzie nie zabralimy kó³ ratunkowych
i kamizelek, ale ja p³ynê do wytwórni!
Za³adujemy tam ko³a ratunkowe na ³odzie, dokupimy motory i og³osimy werbunek obsady ³odzi ratunkowych! Czekajcie cierpliwie! Przyp³yniemy i wyci¹gniemy wszystkich! Trzymajcie siê!
Ahoj! I tak macie szczêcie, bo tu nie
ma rekinów...
Tak, mniej wiêcej, wygl¹da sprawa
i z t¹ nasz¹ prywatyzacj¹, bo plany ratunku s¹ kpin¹ w ¿ywe oczy. Bo ci ludzie potrzebuj¹ doranej pomocy. I to
ju¿! Bo umr¹ z g³odu. Szczêcie w tym

wypadku, ¿e chocia¿ maj¹ mieszkania.
Mog¹ jednak je straciæ, bo g³oduj¹cy nie
bêd¹ ju¿ w stanie p³aciæ czesnego. Wtedy wyrzuc¹ ich, jeli nie na bruk, to do
jakiego baraku z zamarzaj¹c¹ wod¹
w studni lub wodoci¹gu.
Czy jest taka gmina czy powiat,
w których nie ma nic do zrobienia? Nawet w zimie?!... Natychmiast powinno
siê og³osiæ roboty publiczne dla zwolnionych. A ci powinni przyst¹piæ do
pracy w ci¹gu tygodnia czy dziesiêciu
dni (potrzebnych na zorganizowanie
tej pracy). Niechby zarabiali jedn¹
czwart¹ tego, co poprzednio albo nawet
p³acê minimaln¹. Niechby ród³em ich
wy¿ywienia by³a sto³ówka pracowniczo-rodzinna.
To by³aby ta, aktualna i rozs¹dna,
kamizelka ratunkowa, w której ¿ywi
(i daj Bo¿e zdrowi) doczekaliby lepszego czasu, gdy  powiedzmy  znajdzie

siê jaki inwestor i pañstwo kupi grunty,
a nowo powsta³y zak³ad ceramiki budowlanej zaproponuje im lepsz¹ pracê od tej,
która tylko ratowa³a ich od g³odu.
To by³aby pomoc rz¹du w porozumieniu z samorz¹dem. Ich praca wytwarza³aby pieni¹dz pokrywaj¹cy wy¿ywienie i minimalnie zaspokaja³aby ich
potrzeby. Wtedy by³aby to jaka pomoc
rzeczywista. ¯adna rekompensata.
¯adne zadoæuczynienie. Po prostu by³by to taki GOPR czy Pogotowie Ratunkowe, które nie da³oby im umrzeæ,
ani doprowadzonym do rozpaczy biæ siê
z w³asn¹ policj¹, wype³niaj¹c¹ swe obowi¹zki wobec uchwalonego przez parlament prawa.
Co mo¿na powiedzieæ o ministrze,
który na widok ton¹cego nie ci¹ga
marynarki i nie skacze do wody, by go
wyci¹gn¹æ, a jedynie instruuje ton¹cego, jakie ruchy ma wykonywaæ, by
utrzyma³ siê na wodzie?
A przecie¿ rz¹d jest tym, który wobec takiej opresji powinien pierwszy
zdj¹æ marynarkê, bo jemu zosta³a powierzona piecza nad ca³ym narodem.
Mówi siê yak¿e o po¿yczkach, dziêki którym mo¿na by za³o¿yæ w³asny interes. Jest to wêdka, ale z takim haczykiem ryzyka, ¿e zawisn¹æ na niej mo¿e
sam po¿yczkobiorca. Fuj!
¯uk

rys. K. Kunicki
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Stefan Niesio³owski

O¿arów
P

rotest pracowników O¿arowskiej
Fabryki Kabli odbywa siê pod has³em obrony miejsc pracy, a wiêc walki
o utrzymanie rodzin, godnoæ, o szanse
dla dzieci oraz przeciwko degradacji
jak¹ przynosi bezrobocie. Wysokie
(18%) bezrobocie czyni tê walkê wyj¹tkowo desperack¹. Wypowiedzi protestuj¹cych cechuje rozpacz, nieustêpliwoæ, wiadomoæ osaczenia i brak nadziei. Z drugiej strony w³aciciel koncernu Tele-Fonika, który kupi³ o¿arowsk¹ fabrykê, nie mo¿e sprzedaæ wyprodukowanych w O¿arowie kabli, wiêc zamkn¹³ zak³ad. Zmuszenie si³¹ w³aciciela, by produkowa³ towar, którego nikt
nie chce kupiæ jest absurdem. Jak ka¿da za³oga bankrutuj¹cego, zamykanego
zak³adu, tak¿e pracownicy O¿arowa licz¹ na gwarancje pañstwa czyli na dop³acania z bud¿etu a wiêc przez nas
wszystkich do ich fabryki. Tego samego w gruncie rzeczy domagali siê stoczniowcy i górnicy, do tego w znacznym
stopniu sprowadzaj¹ siê, doæ z reszt¹
skutecznie realizowane, ¿¹dania rolników. I mimo bardzo powa¿nych argumentów o wyj¹tkowo trudnej sytuacji
i koniecznoci tak rozumianych gwarancji, dop³acanie do upadaj¹cych zak³adów
z bud¿etu pañstwa, czyli podtrzymywanie ich wbrew rachunkowi ekonomicznemu, jest drog¹ prowadz¹c¹ do katastrofy gospodarczej w skali kraju. Utrzymywanie niepotrzebnych miejsc pracy z powodów pozaekonomicznych skutkuje
inflacj¹, brakiem towarów, zacofaniem
i nêdz¹. By³o te¿ jednym z powodów niewydolnoci gospodarki socjalistycznej
i upadku Polski Ludowej.
ie po to odzyskalimy wolnoæ i
niepodleg³oæ, by wracaæ do niewydolnego systemu. Dlatego te¿ t¹ drog¹, w moim przekonaniu, nie pójdzie
¿aden rz¹d III RP, a jeli pójdzie, to
z wielk¹ szkod¹ dla Polski i szybko te¿
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zostanie obalony. Przyk³adów, do czego prowadzi populizm u w³adzy, dostarcza Ameryka £aciñska, ostatnio zw³aszcza Argentyna i Wenezuela. Jak zwykle
w tego rodzaju konfliktach swoje usi³owali ugraæ populistyczni politycy, którzy zagrzewali do walki, nieustêpliwoci, deklarowali poparcie i obiecywali
pomoc. Niczego nie za³atwili i w koñcu
odjechali swoimi samochodami do Warszawy. Jak zwykle, w przypadku obietnic i zapewnieñ populistów, by³y to
obietnice bez pokrycia, warte tyle, ile
buñczuczne deklaracje niektórych liderów protestu, ¿e tylko nieustêpliwa,
twarda blokada fabryki i odrzucanie
wszelkich kompromisów zapewni sukces, rozumiany jako uruchomienie produkcji kabli w O¿arowie.
le bardzie ni¿ aktywnoæ polityków sytuacjê pogorszy³ brak jakiejkolwiek aktywnoci ze strony rz¹du Leszka Millera. Rz¹d SLD  PSL
najpierw zgodzi³ siê na prywatyzacjê
Tele-Foniki, na co nie zgadza³ siê rz¹d
Jerzego Buzka (s³usznie obawiaj¹c siê
negatywnych skutków powsta³ego
w ten sposób monopolu), a nastêpnie
bezczynnie przygl¹da³ siê trwaj¹cemu
prawie rok blokowaniu fabryki. Po raz
kolejny okazuje siê, ¿e w III RP dopiero g³ony protest wywo³uje zainteresowanie w³adz. Oczywicie zachêca
to wszystkich znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji, uwa¿aj¹cych, ¿e wobec
innych spokojnych form wyra¿ania niezadowolenia rz¹d nie dzia³a. Nigdy nie
wiadomo, co mo¿e siê zdarzyæ, jeli
skala zwolnieñ bêdzie wiêksza? Jednak
w przeciwieñstwie do protestów
w PRL, pomijaj¹c decyduj¹cy kontekst
polityczny, protestuj¹cy maj¹ wykluczaj¹ce siê wzajemnie interesy. Widoczne to by³o tak¿e w O¿arowie. Mimo
wezwañ przyjecha³o tam bardzo niewielu wspieraj¹cych ten protest z zewn¹trz.
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Ponadto, zwalniani pracownicy rozumiej¹, ¿e rz¹d nie jest stron¹ konfliktu
i mo¿liwoci wymuszenia decyzji ekonomicznych si³¹ s¹ coraz mniejsze. Si³¹
postkomunistów, obok sk³ócenia i wzajemnego wyniszczania siê prawicy, co
ma nadal miejsce, by³o niepodejmowanie trudnych spraw, odk³adanie ich, albo
obci¹¿anie innych.
iller oskar¿a o wszystko rz¹d Buzka, ale taktyka ta dzi ju¿ tylko
irytuje przejawem bezradnoci. Rz¹d
wreszcie przedstawi³ program dla O¿arowa. Sprowadza siê on do powstania
na terenie fabryki specjalnej strefy ekonomicznej oraz zachêcaniem firm do
inwestowania. Ponadto ma byæ realizowany lokalny program pobudzania
przedsiêbiorczoci poprzez mikropo¿yczki na tworzenie nowych miejsc
pracy, dotacje dla ma³ych i rednich
firm oraz uruchomione szkolenie i doradztwo. Jednak liderzy protestuj¹cych
pracowników ju¿ zd¹¿yli odrzuciæ ten
program domagaj¹c siê uruchomienia
produkcji kabli. ¯¹danie to, jako nierealne, odrzuci³a Tele-Fonika, a tak¿e
autor oferty dla O¿arowa minister pracy  Jerzy Hausner, który powiedzia³,
¿e jeli ktokolwiek spodziewa siê wznowienia produkcji kabli, nie mam ¿adnej mocy sprawczej, by temu sprostaæ.
ygl¹da na to, ¿e po raz kolejny
niez³omni i nieustêpliwi doprowadz¹ jedynie do katastrofy tych, których rzekomo reprezentuj¹ i w których
obronie walcz¹. Historia Polski pe³na
jest tego rodzaju zachowañ, a O¿arów
by³by jej powtórzeniem na ma³¹ skalê.
Trudno ju¿ przewidzieæ, co zrobi¹ protestuj¹cy bezrobotni pracownicy.
A rz¹d, nie bêd¹c stron¹ konfliktu, jest
 jak ka¿dy rz¹d na wiecie  zainteresowany w pokoju spo³ecznym i w wygaszaniu konfliktów. Na to z pewnoci¹
licz¹ ludzie, dla których wolnorynkowe
reformy okaza³y siê katastrof¹ i którzy
nie mog¹ dostrzec dla siebie szans
i mo¿liwoci z nim zwi¹zanych. Sk³adaj¹cy puste obietnice populici ¿eruj¹
na rozpaczy i biedzie takich ludzi, aby
dojæ do w³adzy i poczêstowaæ t¹ bied¹
znacznie wiêksz¹ ni¿ dzi czêæ spo³eczeñstwa.
n

M

W

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 1/2003
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Polacy nie gêsi
Ostatnie tygodnie minionego roku up³ynê³y pod znakiem bud¿etu.
Media rozkoszowa³y siê niby-sensacyjn¹ wiadomoci¹, ¿e pos³owie dyskutowali nad nim przez ca³¹ noc i nad ranem, zmêczeni
acz szczêliwi, wreszcie uchwalili. Jednak zaraz zawrza³o: jednym
politykom i publicystom bud¿et siê nie podoba, drudzy s¹ nim zachwyceni. Dysputy przenios³y siê oczywicie z sali sejmowej na
³amy prasy i fale eteru. A jakie to polemiki!

Przed piêædziesiêciu bez ma³a laty
George Orwell wymyli³ neologizm,
który mo¿na oddaæ w naszym ojczystym
jêzyku jako nowomowa. Charakteryzuje ona ustroje totalitarne, gdzie w³adza
etatyzuje nie tylko rodki produkcji
i w³asnoæ prywatn¹, ale te¿ umys³y
i jêzyk swych poddanych.
Podstawowym znamieniem nowomowy jest modyfikacja znaczenia s³ów;
jednak nie dokonana raz na zawsze, lecz
ustawicznie ponawiana, w zale¿noci od
potrzeb politycznych, w³adczych. Tak
wiêc s³owo prawda raz jest prawd¹ jedynie s³uszn¹, innym razem k³amstwem,
kiedy indziej manipulacj¹, to znów matactwem, pó³prawd¹ czy æwieræprawd¹.
O takiej nowomowie pisano w swoim czasie dysertacje. Najwybitniejszym
bodaj dotychczasowym badaczem jej
polsko-ludowych przejawów jest Micha³ G³owiñski. A¿ ¿al ogarnia, ¿e jego
znakomite, sprzed kilkudziesiêciu i kilkunastu lat, ksi¹¿ki (np. Marcowe gadanie, Peereliada, Mowa w stanie oblê¿enia etc.) nie s¹ powszechnie znane,
czytane, cytowane. A nie s¹ popularne
dlatego, ¿e dzisiejsi politycy i publicyci, dziennikarze, w ogóle ludzie pióra
nie odczuwaj¹ potrzeby kontrolowania
rozumem swych wypowiadanych ocen.
Ich s³owa i myli s¹, niczym wspó³czesna demokracja polska, wyzwolone
spod dyktatu rozumu i uczciwoci,
a podporz¹dkowane zasadom demagogii. Politycy nie zmieniaj¹ wprawdzie 
jak w nowomowie  znaczeñ wyrazów,
wszelako u¿ywaj¹ jêzyka tylko do na-

zywania i oceniania faktów-zjawisk, nie
do ich analizy. Szukaj¹ najbardziej odpowiednich w danej chwili epitetów.
Wydaje siê im, ¿e jeli epitet jest mniej
wyszukany (a za to ostrzejszy), tym m¹drzejsza wypowied. Tote¿ zaraz po
uchwaleniu bud¿etu opozycja zawo³a³a: jest to bud¿et stagnacji i regresu;
premier Leszek Miller oraz wicepremier
Grzegorz Ko³odko, g³ówny winowajca,
zareplikowali za: bud¿et stabilizacji i
r o z w o j u. Koniec. Nikt siê nie pofatygowa³, ¿eby powiedzieæ, dlaczego
uwa¿a, ¿e bud¿et jest dobry lub dlaczego z³y. Tak jest i ju¿!
To jest nasza nowa nowomowa.
Skutek totalitarnych, polskoludowych
spustoszeñ dokonanych w naszych
g³owach.
W PRL w³adza odpowiada³a poddanym, jeli chcia³a i jak chcia³a. Nigdy
publicznie z niczego siê nie t³umaczy³a. Je¿eli nie dawa³a paszportu, to powiadamia³a, ¿e wniosek obywatela zosta³ za³atwiony odmownie z powodów
spo³ecznych. Koniec i kropka. A ¿e taka
formu³a by³a nie tylko jêzykowym absurdem, lecz przede wszystkim poni¿eniem owego obywatela, to w³adzy nic,
absolutnie nic, nie wadzi³o, przeciwnie,
by³o zgodne z jej systemem wartoci
i stylem rz¹dzenia, z  jak siê w owym
czasie misternie mówi³o  pryncypiami.
Zwroty-oceny nie bior¹ce pod uwagê
kultury umys³owej, jêzykowej i politycznej drugiego cz³owieka, nie poddane rygorowi uzasadnieñ  to przejaw
arogancji.

Zrozumia³e wiêc, dlaczego premier
Miller, min. Ko³odko et consortes go³os³ownie twierdz¹ o swym dokonaniu
bud¿etowym, ¿e jest wspania³e, a nie
ujawniaj¹, sk¹d czerpi¹ takie przekonanie, na czym owa wspania³oæ mia³aby
polegaæ. Wszak wywodz¹ siê z tej formacji, która wobec poddanych by³a arogancka, a wiêc nigdy nie musia³a im nic
t³umaczyæ; wystarcza³o, ¿e mówi³a, i¿
Polska Ludowa wci¹¿ siê dynamicznie
rozwija, by dzisiaj wiêkszoæ ludzi
z kraju nad Wis³¹ têskni³a do tamtego
rozwoju, któremu kres po³o¿y³a Solidarnoæ. Ale trzeba zap³akaæ, ¿e tak samo
mówi¹ i pisz¹ politycy z partii, które
g³osz¹ potrzebê przezwyciê¿ania wszelkich pozosta³oci PRL. Gorzej, tak samo
polemizuj¹ ze sob¹ dziennikarze, publicyci  ca³y naród.
Epitety zastêpuj¹ w naszej mowie
publicznej przes³anki. Wystarczy bez
troski o jakiekolwiek uzasadnienie powiedzieæ, napisaæ, ¿e co jest dobre lub
z³e, g³upie czy m¹dre, korzystne albo
szkodliwe. A je¿eli kto uwa¿a, ¿e jest
inaczej, to jego sprawa. Przyst¹pienie
Polski do Unii Europejskiej stanie siê
naszym dobrem, a przysz³oroczny bud¿et pobudzi gospodarkê  wo³aj¹ jedni; wst¹pienie Polski do wspólnoty europejskiej bêdzie nasz¹ klêsk¹, a uchwalony bud¿et pog³êbi kryzys gospodarczy
 wyrokuj¹ drudzy. I ani ci, ani tamci
nie ujawniaj¹ przes³anek prowadz¹cych
do tych ocen. Tak bêdzie i koniec!
Bo naj³atwiej, bez ¿adnego wysi³ku umys³owego, jedynie nazywaæ,
oceniaæ, okrelaæ epitetem, nie troszcz¹c siê o przes³anki. Przecie¿ w koñcu rzeczywistoæ ci¹gle zaklinana stanie siê taka, jakiej pragniemy. A przes³anki? Rzecz martwa, pojêcie archaiczne, nieracjonalne, wspó³czesne jêzykowe polskie wyst¹pienia publiczne znakomicie siê bez nich obywaj¹.
Niech tam Europa Zachodnia u¿ywa
tradycyjnych zasad logiki wypowiedzi, my nikogo naladowaæ nie musimy, bomy nie gêsi, a jedynie baczmy, ¿eby piêtnastka nas nie oszuka³a
i nie da³a za ma³o pieniêdzy.
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Jan Pruszyñski

Wiara i architektura
Panie, dobrze nam tu byæ, chcesz 
uczynimy Ci trzy przybytki  tak wed³ug
ewangelicznej relacji w. Mateusza (17,
1-2) zareagowa³ Piotr na ogl¹dane wraz
z Jakubem i Janem przemienienie Pañskie na górze. I choæ nowe przek³ady
Pisma wiêtego zmieni³y, nie wiedzieæ
czemu, przybytki na namioty  boæ przecie beth, beit, to zarówno dom, jak i sza³as  sens pozosta³ ten sam: chêæ uczczenia Boga budowl¹ wzniesion¹ na Jego
czeæ, radoæ z przebywania w kociele
jako budowli sakralnej i w Kociele jako
wspólnocie. Czynnikiem sprawiaj¹cym,
¿e Aposto³owie chcieli wznieæ ów
przybytek, by³a ich wiara, zapewne nie
ró¿na od tej, która przywieca³a pokoleniom twórców katedr, kocio³ów
i koció³ków, jak Europa d³uga i szeroka. Wyt³umaczenie z pozoru proste,
a zarazem najtrudniejsze do wyjanienia, bo wiara jest stanem, a nie umiejêtnoci¹ i nie równa siê kwalifikacjom budowlanym. Poza kwesti¹ pozostaje jednak, ¿e oprócz mistrzostwa w zawodzie
to w³anie wiara decydowa³a o tym, czy
budowla sakralna mia³a u przybywaj¹cych w niej powodowaæ poczucie jednoci i zbli¿enia do Boga.
Nie wiemy czy i pod jakim natchnieniem dzia³ali, mo¿na siê jednak domylaæ, ¿e nie chêæ zysku by³a zasadniczym
powodem tworzenia arcydzie³ budownictwa i sztuki zdobniczej, ani starannoci ich wykonania. Dotyczy³o to
zreszt¹ nie tylko potê¿nych i warownych
klasztorów, daj¹cych schronienie okolicznym mieszkañcom podczas wojen
i najazdów, wielkich katedr góruj¹cych
nad miastami, ale i ma³ych wi¹tyniek
drewnianych.
W piêknej legendzie, dotycz¹cej budowy jednej z katedr na ziemiach niemieckich, mistrz surowo skarci³ czeladnika za to, ¿e jeden z kamiennych anio³ów zdobi¹cych wie¿ê ma nogi nierównej d³ugoci, a gdy ten burkn¹³: a kto to
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dojrzy tam w górze, panie majster 
odpowiedzia³ krótko: Pan Bóg  durniu!
£atwo by³o zrozumieæ przyczyny
usytuowania kocio³a tak, aby w chwili
Podniesienia podczas sumy  g³ównej
Mszy w.  promienie s³oñca pada³y
przez witra¿ow¹ gloriê lub skromne
okienko prosto na o³tarz, czy te¿ powód odsuniêcia o³tarza od ciany  je¿eli zna³o siê treæ psalmu  Umywam
moje rêce na znak niewinnoci i obchodzê Twój o³tarz, Panie. Jeli kto chcia³
poznaæ historiê kocio³a, widzia³ portrety jego fundatorów klêcz¹cych
z pokor¹ przed Bogiem. Gdy chcia³ zapamiêtaæ grzechy g³ówne, patrzy³ na
freski, na których pychê postaciowa³
paw, z³oæ  wilk, nieczystoæ 
wieprz... Nie trzeba by³o t³umaczyæ
symboliki, bo ta wynika³a z tekstów
biblijnych, a czasem apokryficznych,
z wiekowej tradycji. Dzi musimy kazaæ sobie t³umaczyæ dlaczego ten czy
ów wiêty trzyma miecz, klucze, wios³o, palmê, chleb czy krzy¿, dlaczego
wspiera siê na kole, co znacz¹ podniesione przez biskupa na jego kamiennym nagrobku dwa palce, trzymana
w rêkach ksi¹¿ka, woreczek lub
miecz... Dlaczego? Bo wiara, która
nadawa³a sens twórczoci artystów,
przesta³a zobowi¹zywaæ jej odbiorców.
Po co o tym pisaæ? Powód jest prosty. Po latach zakazów i ograniczeñ
wznosimy w Polsce coraz wiêcej budowli sakralnych, coraz rzadziej jednak
budz¹ one uczucia modlitewne i odczucia estetyczne. Klinkierowa ceg³a, nieregularne formy, wnêtrza przypominaj¹ce hale sportowe lub widowiskowe,
niekszta³tne wie¿e dzwonnicze. Dlaczego? Bo budowa kocio³a, s¹du, biblioteki czy banku to interes jak inne, a nawet lepszy, gdy¿ Koció³ jest inwestorem wyp³acalnym. £atwo wiêc wmówiæ
Mu, ¿e budowla jest nowoczesna, uni-
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katowa, niepowtarzalna. St¹d projekty
kocio³ów s¹ awangardowe, a to w formie kurhanu, a to w kszta³cie estakady
lub przypominaj¹ce scenografiê gwiezdnych wojen, zaspokajaj¹c pró¿noæ autorów i ich zamiary wzniesienia budowli, jakiej jeszcze nie by³o. Nie daj jednak Bo¿e naraziæ siê owym nowoczesnym architektom, którzy  zapatrzeni
we w³asne projekty jak Narcyz w swe
odbicie  uwa¿aj¹, ¿e nawi¹zywanie do
tradycji to bezmylne naladownictwo,
dowód z³ego gustu a nawet zacofania.
Brak im za to wyczucia historycznego,
zrozumienia ci¹g³oci dziejów chrzecijañstwa i wiadomoci, ¿e budowie
obiektów powiêconych Bogu nadawa³a zawsze sens tradycja i wiara w to, ¿e,
wznosz¹c dom Bo¿y, buduj¹ wspólnotê
ludzi w Niego wierz¹cych, nie za pomniki w³asnej pychy. Dlatego buduj¹c
koció³ Bo¿y miêdzy nami miêdzy ludmi, powinnimy odwo³ywaæ siê raczej
do wiary ni¿ do finansowej szczodrobliwoci mierzonej z³otymi, euro czy
dolarami, która nie wzbogaci wiary
a jedynie budowniczych.
Najbardziej sugestywny obraz powstawania projektu wi¹tyni nakreli³
ponad sto lat temu W³adys³aw £oziñski  lwowski historyk, badacz dziejów
ojczystych, powieciopisarz i nowelista.
Oto mieszkañcy podkarpackiej wioski
postanowili wybudowaæ koció³ek,
oczywicie drewniany. Wezwali wiêc
znanego w okolicy budowniczego  samouka. Przyszed³ pieszo i boso, wys³ucha³ cierpliwie ¿yczeñ, by wi¹tynka
by³a taka sama, jak w s¹siedniej, bogatszej wsi. Po czym usiad³ na ziemi
w miejscu budowy, zamkn¹³ oczy i zamyli³ siê, a mo¿e siê modli³, by nastêpnie wstaæ i tonem wykluczaj¹cym
wszelkie dyskusje stwierdziæ, ¿e bêdzie
ona ca³kiem inna od zamówionej, bo
tak¹ zobaczy³. W dziedzictwie Europy
szczególne znaczenie ma architektura,
a budowle sakralne to nie tylko depozyt
wiary pokoleñ, i dowód przynale¿noci
do krêgu cywilizacji stworzonej przez
wiarê, lecz tak¿e kultury. Zechciejmy
o tym pamiêtaæ, by, wchodz¹c do nowo
wzniesionej wi¹tyni, móc powiedzieæ
sobie: Panie, dobrze nam tu byæ!
n

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 1/2003

PLASTYKA

Trzej Królowie siê k³aniaj¹
Temat sk³adania ho³du nowonarodzonemu Dzieci¹tku przez przyby³ych ze
Wschodu Trzech Króli (Monarchów,
Magów, Mêdrców) bliski by³ zawsze artystom lubi¹cym efektowny przepych,
oryginaln¹ egzotykê i umacniaj¹ce siê
u schy³ku redniowiecza mo¿liwoci
operowania perspektyw¹. Przybyli do Jerozolimy Królowie pytali: Gdzie jest nowonarodzony król ¿ydowski? Ujrzelimy
bowiem jego gwiazdê na Wschodzie
i przybylimy oddaæ mu pok³on (Mt 2,
1-2). Legenda opowiada, ¿e gwiazda prowadz¹ca Trzech Króli ró¿ni³a siê od innych: nie tkwi³a na firmamencie, ale zawieszona by³a w powietrzu, blisko ziemi i by³a piêkniejsza od innych gwiazd
i janiejsza od s³oñca. Gwiazda poleci³a
Królom udaæ siê do Dzieci¹tka, aby oddaæ mu ho³d. Weszli do domu  mówi
Mateusz  i zobaczyli Dzieciê z Matk¹

Jego, Maryj¹; upadli na twarz i oddali
Mu pok³on. I otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu swe dary: z³oto, kadzid³o
i mirrê. Dary te symbolizuj¹ godnoæ królewsk¹, bosk¹ i mêkê Chrystusa.
W nastawie o³tarza Ho³d Trzech
Króli (obecnie w florenckiej Galerii
Uffizi) w roku 1423 malarz Gentile da
Fabriano wizjê opisan¹ w apokryfach
przetworzy³ w pe³n¹ przepychu i fantazji scenê z d³ugim orszakiem ludzi
i zwierz¹t, który zdaje siê nie mieæ koñca. Kilkanacie lat póniej inny wspania³y malarz w³oskiego Quattrocento
Benezzo Gozzoli na fresku dekoruj¹cym
florencki Palazzo Medici, wij¹cy siê
serpentynami przebogaty orszak Trzech
Króli, umieci³ na tle typowo toskañskiego, górzystego krajobrazu, uwieñczonego odleg³ym zamkiem. Imponuj¹cy ten pochód tworz¹ grupki konnych

i pieszych rycerzy, ubranych we wspania³e stroje wschodnie i florenckie. Rysy
ich twarzy to wizerunki wspó³czesnych
florenckich dostojników. Równie¿
i w polskim malarstwie XV wieku, jeszcze co prawda typowo gotyckim i zdecydowanie ubo¿szym, wyró¿niæ mo¿na
grupê obrazów przedstawiaj¹cych Ho³d
Trzech Króli, na których wizerunki Monarchów przypominaj¹ oblicza polskich
króli. Widaæ to wyranie na kwaterach
o³tarza Matki Boskiej Bolesnej w wawelskim kociele katedralnym. Najstarszy
z oddaj¹cych ho³d Dzieci¹tku Monarcha
przypomina króla Kazimierza Wielkiego, drugi  redniego wieku  Ludwika
Wêgierskiego, trzeci za, najm³odszy 
W³adys³awa Jagie³³ê. Tak wiêc ewangeliczni przedstawiciele wiata pogañskiego (Magowie, Mêdrcy), na tworz¹cych
gotyckie i renesansowe o³tarze obrazach,
z czasem przybrali oblicza chrzecijañskich w³adców.
Jaros³aw Kossakowski

PRZEGL¥D PRASY

Jaka Unia?
Kiedy ten numer PiP dotrze do Czytelników, bêdzie ju¿ po szczycie w Kopenhadze, na którym UE podyktuje warunki naszego cz³onkostwa. Chocia¿ rysuj¹ siê one bardziej niekorzystnie ni¿
przedstawiano to jeszcze dwa lata temu,
to jednak niemal wszystkie tygodniki
unikaj¹ jak ognia konkretów, które na
najbli¿sze lata zadecyduj¹ o losie polskiej gospodarki.
Jeszcze rok temu panowa³o hurraoptymistyczne przekonanie, ¿e (dziêki
zastrzykowi unijnych pieniêdzy) nasz
kraj czeka przypieszony rozwój. Teraz,
kiedy okaza³o siê, i¿ bêdziemy musieli
rozwijaæ siê g³ównie za nasze w³asne
pieni¹dze: Polityka, Gazeta Wyborcza,
Rzeczpospolita i Wprost zmieni³y ton
i zaczê³y pisaæ, ¿e korzyci z przyst¹pienia do UE nie mo¿emy mierzyæ li tylko

wysokoci¹ uzyskanych dotacji. Mówi
siê teraz du¿o o geopolityce, wspólnocie historycznej i kulturowej, utrwaleniu naszej niezale¿noci od Rosji, zapominaj¹c o tym, ¿e w³anie pieni¹dze
by³y jedynym powodem, dla którego
Unia powsta³a pó³ wieku temu i dla którego istnieje (chocia¿ w innej postaci).
Zw³aszcza naszym niedouczonym libera³om nale¿y przypomnieæ, ¿e ustanowiona w 1952 roku Europejska
Wspólnota Wêgla i Stali (BeNeLux,
Niemcy, Francja) by³a prost¹ konsekwencj¹ Planu Marshalla, dziêki któremu Zachód otrzyma³ od Ameryki (za
darmo) ponad 13 miliardów dolarów.
Pó³ wieku temu si³a nabywcza dolara
by³a piêtnacie razy wiêksza ni¿ obecnie, w Europê wstrzykniêto wiêc niebotyczn¹ kwotê, odpowiadaj¹c¹ dzisiejszym 200 miliardom! Aby opanowaæ
i sensownie zagospodarowaæ ten strumieñ gotówki, nale¿a³o poddaæ go rygorystycznej kontroli pañstwowej. Tym,

którzy jedyny ratunek dla polskiej gospodarki widz¹ w hale mniej pañstwa
przypomnijmy zatem, ¿e niebywa³y rozkwit dobrobytu w EWG dokona³ siê pod
has³em ca³kowicie przeciwnym. Gdyby
nie sensowne mechanizmy reguluj¹ce
produkcjê, inwestycje i handel, te pieni¹dze by³yby zmarnowane. Tylko bowiem pañstwo dysponuje instrumentami kieruj¹cymi gospodarkê w odpowiednim kierunku. I tak jest w Unii do
dzisiaj. Nikt tam nie zajmuje siê geopolityk¹ w sensie ideologicznym czy rozmylaniami o historycznej wspólnocie
kulturowej. Uni¹ rz¹dz¹ ksiêgowi i finansici, pilnuj¹cy sensownego i korzystnego (dla pañstw zrzeszonych
w UE!) wydania ka¿dego centa. Tymczasem politycy w Polsce, i to niezale¿nie od orientacji, mieszaj¹ mityczny
wolny rynek z ca³kowitym bezho³owiem. UE osi¹gnê³a dobrobyt tylko
dziêki temu, ¿e ów wolny rynek podda³a cis³ej kontroli i reglamentacji.
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Misjonarze w. Rodziny
zapraszaj¹ m³odzie¿ mêsk¹ na spotkania rekolekcyjne w czasie ferii zimowych, których celem jest:
zaproszenie do wiêkszego radykalizmu... Spotkania odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach przy naszym Misyjnym Seminarium Duchownym:
25  30 stycznia KAZIMIERZ BPI k. Konina
1  6 lutego
KAZIMIERZ BPI k. Konina
Spotkania te s¹ równie¿ dobr¹ okazj¹
poznania naszej rodziny zakonnej.
Zg³oszenie, jak równie¿ bli¿sze informacje o nas,
znajdziesz pod adresem:
Referat Powo³aniowy MSF,
ul. Ko³³¹taja 80/82, 05-402 OTWOCK 4
Tel.: 022-788 22 79
kom.: 0 604 213 486
e-mail: powolaniamsf@msf.opoka.org.pl

○

CHOD Z NAMI
BUDOWAÆ KRÓLESTWO BO¯E!

Odcinek dla banku

Nale¿noæ za prenumeratê nale¿y wp³aciæ na konto:
BPH III/O Kraków nr rach. 10601406-320000680999
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców,
ul. Miko³ajska 17, 31-027 Kraków,
tel./fax (012) 423 23 24
www.wychowawca.pl

○

○

Warunki prenumeraty:
Przyjmowane s¹ zamówienia listowne, telefoniczne,
e-mailem lub faksem.
Cena prenumeraty 1 egzemplarza:
pó³roczna (6 numerów)  24 z³
roczna (12 numerów)  45 z³

Odcinek dla posiadacza rachunku

W trudnej sytuacji finansowej placówek owiatowych
warto, aby rodzice (z funduszu Komitetu Rodzicielskiego)
lub Ksiê¿a Proboszczowie  zaprenumerowali
Wychowawcê dla swoich szkó³!

dok³adny
adres

fot. P. ¯ycieñski

Wychowawca stanowi cenn¹ pomoc dla dyrekcji szkó³,
nauczycieli, wychowawców i katechetów.

!%

Datownik

Tematy najbli¿szych numerów:
styczeñ  10 lat razem: Jubileusz Wychowawcy
luty  Niepowodzenia szkolne
marzec  Wychowanie prozdrowotne

dok³adny
adres

Wyobramy sobie archetyp Kompozytora na S¹dzie Ostatecznym. Archanio³
Micha³ spogl¹da gronie, a szala wagi
powoli, acz zdecydowanie chyli siê ku
piek³u  ideologia Richarda Wagnera, tak
czêsto ³¹czona z nazizmem, moralnie
w¹tpliwe igraszki z kobietami przypisywane Mozartowi, niew¹tpliwe przypadki alkoholizmu, narkomanii, ekscesy seksualne, liczne choroby weneryczne, samobójstwa, w koñcu rzekome morderstwo w imiê s³awy kompozytorskiej Salieriego, szaleñstwo Beethovena To
wszystko czyni z Kompozytora raczej
monstrum, strasz¹ce grzeczne dzieci ni¿
wietlany Wzorzec do Naladowania.
Postawa jego kojarzy siê z obsesyjnym
zaanga¿owaniem w muzykê, wrêcz z
ob³¹kaniem, absolutnie wykluczaj¹cym
wyznawanie jakiejkolwiek religii.
Lecz czy naprawdê trzeba wybieraæ?
Czy kompozytor z za³o¿enia zbawiony
byæ nie mo¿e? Czy udane utwory mo¿na skomponowaæ jedynie wchodz¹c w
konszachty z Szatanem? Tego zapewne
nie dowie siê nikt, zanim nie zaczn¹
dgaæ go wid³ami przy akompaniamencie w³asnych utworów. Ale jest, jak s¹dzê, nadzieja. Nadzieja najlepiej wyra¿ana przez artystów redniowiecznych
w formule Ad maiorem Dei gloriam,
któr¹ podpisywali ka¿de dzie³o. Nawet
nie tematyka utworu, ale wiatopogl¹d
samego autora decyduje o tym, czy s³u¿y on Boskiej chwale. Poniewa¿ muzyka jest tworem ludzkim, a piêknym, który nie tylko wierze nie zaprzecza, ale
wrêcz jej s³u¿y, pod jednym warunkiem
 pamiêci o Przykazaniach. Szczególnie Kompozytor musi je stale mieæ na
uwadze i umiejêtnie a przede wszystkim przemylnie stosowaæ.
Ostatecznie bowiem  któ¿ komponowa³by w Niebie utwory dla licznych
anielskich chórów?
Maria Szreder

Datownik

Czy kompozytor
mo¿e byæ
zbawiony?

Wychowawca

miesiêcznik nauczycieli i wychowawców katolickich
Wspiera proces wychowawczo-dydaktyczny szkó³ przez:
 artyku³y formacyjne,
 konspekty lekcji wychowawczych i zajêæ profilaktycznych,
 scenariusze teatralne na wiêta, rocznice i uroczystoci szkolne.

dok³adny
adres

AWP

CHWILA MUZYKI

Datownik

³a siê nasza produkcja i skurczy³ obszar uprawianej ziemi.
O tym ostatnim gazety pisz¹ ma³ym
druczkiem. Ba! dla Gazety Wyborczej
czy Rzeczpospolitej wa¿niejszy jest o.
Rydzyk i jego Radio Maryja, o czym
publikuje siê s¹¿niste artyku³y zaczynaj¹ce siê na pierwszej stronie. I tylko
w rodku, na stronach, które czytaj¹ specjalici (Rzeczpospolita z 10 XII 02)
mo¿emy znaleæ informacjê, ¿e np. od
czasu, kiedy fabryki papierosów sprzedalimy zachodniemu kapita³owi, obszar uprawy tytoniu w Polsce zmniejszy³ siê ponad trzykrotnie! A co z chmielem i rzepakiem? Od kiedy polskie browary zmieni³y w³acicieli, ze znacz¹cego eksportera chmielu stalimy siê jego
znacz¹cym importerem. Od kiedy zak³ady t³uszczowe w Kruszwicy wykupi³
zachodni kapita³, rolnicy na Kujawach
maj¹ k³opoty ze sprzeda¿¹ rzepaku...
Jaka wiêc bêdzie Polska po przyst¹pieniu do Unii? Nie chcê byæ fa³szywym prorokiem, ale na razie obawiam
siê, ¿e w ci¹gu pierwszych 3  5 lat
cz³onkostwa czeka nas za³amanie gospodarcze i gwa³towny wzrost bezrobocia. Oczywicie przyk³ad krajów stowarzyszonych z UE pokazuje dobitnie,
¿e ¿aden z nich na akcesie nie straci³,
ale powinnimy wiedzieæ, ¿e poprawê
sytuacji gospodarczej zaczniemy odczuwaæ nie wczeniej ni¿ po dziesiêciu, piêtnastu latach.

dok³adny
adres

W UE pilnuje siê gospodarki przy
pomocy instrumentów ekonomicznych:
odpowiedniego ukierunkowania inwestycji, tanich kredytów i ulg podatkowych, ce³ na towary spoza UE oraz odpowiedniej polityki bankowej, s³u¿¹cej
rodzimym przedsiêbiorcom. Do tego
dochodzi odpowiednia polityka socjalna, na któr¹ Unia przeznacza ponad po³owê swojego bud¿etu! Bo w³anie niczym innym, jak polityk¹ socjaln¹, s¹
dop³aty dla rolników. Dziêki nim unijni
rolnicy maj¹ pracê, a wszyscy konsumenci  tani¹ ¿ywnoæ. To samo robi¹
z powodzeniem od lat Amerykanie, Kanadyjczycy i Japoñczycy; gdyby has³o
wolnego rynku chcieli oni zastosowaæ
sami do siebie, ich narodowe gospodarki znalaz³yby siê w jednej chwili na
skraju bankructwa. Tym bardziej dziwi
mnie fakt, ¿e o tej elementarnej prawdzie nie wie Jan Nowak-Jeziorañski (od
dziesiêcioleci mieszka, ¿yje i kupuje na
Zachodzie). Oczywicie wa¿ne s¹ imponderabilia historyczne, geopolityczne i kulturowe, o których pisze w GW
(9 XII 02), ale jeli chodzi o Uniê, to
jednak pieni¹dze s¹ wa¿niejsze, w ka¿dym razie dla NICH.
Przypomnijmy, ¿e nasz roczny deficyt w handlu z Uni¹ wynosi niezmiennie 6  8 miliardów dolarów,
a to oznacza, ¿e biedna Polska wpompowa³a przez 10 lat w unijn¹ gospodarkê 70 miliardów. Niech ekonomici oblicz¹, ile za te pieni¹dze uby³o
w kraju miejsc pracy, o ile zmniejszy-
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Powci¹gliwoæ i Praca,
od stycznia 2003 roku wynosi 4,00 z³.
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Informujemy, ¿e cena jednego egzemplarza
miesiêcznika

Zachêcamy do prenumeraty naszego czasopisma.
Koszty wysy³ki pokrywa redakcja.
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Prenumerata krajowa 1 egzemplarza wynosi:
roczna  48 z³
pó³roczna  24 z³
Prenumerata zagraniczna 1 egzemplarza wynosi:
w Europie:
roczna  30 $
pó³roczna  15 $
w pozosta³ych krajach:
roczna  46 $
pó³roczna  23 $
(lub równowartoæ w z³)
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þAby otrzymaæ Powci¹gliwoæ i Pracê do domu,
wystarczy czytelnie wype³niæ zamieszczony obok blankiet,
zaznaczaj¹c, na odwrocie, okres prenumeraty oraz iloæ
egzemplarzy, wyci¹æ go oraz wp³aciæ na poczcie odpowiedni¹ kwotê.
þPrenumeratê mo¿na rozpocz¹æ w dowolnym czasie na okres roku lub pó³rocza.
þPrenumerata miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca mo¿e stanowiæ szczególnie mi³y upominek dla przyjació³ lub krewnych, zw³aszcza mieszkaj¹cych za granic¹,
a tak¿e dla starszej lub chorej osoby, której skromna emerytura wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby.
þRozpowszechniaj¹c prasê katolick¹, w³¹czasz siê
w dzie³o Nowej Ewangelizacji, przyczyniasz siê do formowania zdrowej opinii publicznej, pomagasz innym odkrywaæ piêkno ewangelicznych wartoci, stajesz siê wiadkiem Chrystusa.
þSta³ych Czytelników PiP zachêcamy do propago-

wania naszego miesiêcznika wród krewnych i znajomych,
a tym, którzy ju¿ przyczynili siê do jego popularyzacji,
serdecznie dziêkujemy.

þW razie jakichkolwiek nieprawid³owoci z realizacj¹ prenumeraty, uprzejmie prosimy o piln¹ informacjê
na adres redakcji.
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Przy zamówieniu 10 egzemplarzy udzielamy rabatu.

Wydawca Miesiêcznika PiP:
Wydawnictwo MICHALINEUM
przy Kurii Generalnej
Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a.
Dyrektor Wydawnictwa Michalineum
ks. Krzysztof Kunik CSMA
Redaguje Zespó³:
red. naczelny: ks. Sylwester £¹cki CSMA
tel. (22) 771-45-95 lub 0 602 603 717
e-mail: pip@michalineum.pl
Adres redakcji:
PiP, ul. Pi³sudskiego 248/252,
05261 Marki k. Warszawy.
Telefon Wydawnictwa: (22) 781-16-40.
Sk³ad, ³amanie, druk:
Drukarnia MICHALINEUM.
Grafika komputerowa:
ks. Andrzej Rybicki CSMA
Redakcja nie zwraca maszynopisów
nie zamówionych.

Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³.
Op³atê na prenumeratê nale¿y wp³acaæ na
konto:

PKO BP SA IV O/Warszawa
Filia Wo³omin
55-10201042-122460033
W miejscu przeznaczonym na korespondencjê prosimy wpisaæ okres prenumeraty i liczbê prenumerowanych egzemplarzy.
Miesiêcznik mo¿na otrzymaæ równie¿ za pobraniem pocztowym.
W przypadku zamówienia wiêkszej iloci
egzemplarzy (ponad 10) udzielamy rabatu.
Zamówienia na czasopismo
prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(Dzia³ Kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05261 Marki
tel. (22) 781-14-20.
Redakcja dysponuje ograniczon¹ iloci¹
egzemplarzy archiwalnych.
Czasopismo mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych

Dzieje Kocio³a  z woli Boga 
znaczone s¹ biografiami wielkich wiêtych ludzi. Ludzi z krwi i koci, tych
sporód nas, ale te¿ takich, którym uda³o siê (rzec by mo¿na) mocno uchwyciæ siê rêki Zbawiciela, iæ Jego drog¹
 wprawdzie krzy¿ow¹, jednak zawsze
wiêt¹ i przybli¿aj¹c¹ innym wiêtoæ,
czyni¹c j¹ (po ludzku) osi¹galn¹.
Postaæ o. Pio  dzi wiêtego  fascynuje i intryguje od lat, nie tylko ludzi wierz¹cych. Skromny, cichy ¿ywot
wiernego syna Biedaczyny z Asy¿u jest
wyzwaniem dla dzisiejszego wiata.
Wielka tajemnica uczestniczenia w
udrêce stygmatów Zbawiciela w pewnym sensie uczyni³a z Ojca Pio proroka
naszych czasów. Za jego heroiczny dy¿ur w trybunale pokuty w oczach milionów ludzi uczyni³ zeñ Chrystusowego
ministra od spraw beznadziejnych. Garniêto siê wiêc do niego, mimo i¿ czêsto
mówi³ ludziom s³owa bardzo twardej prawdy. Z¿ymali siê czasem, odchodzili,
ale powracali, klêkali pod b³ogos³awieñstwem krwawi¹cej rêki pokornego
mnicha, który potrafi³ pokazaæ im kawa³ek nieba, obudziæ nadziejê...
wiat chrzecijañski ucieszy³ siê kanonizacj¹ Ojca Pio. wiadczy³y o tym
setki tysiêcy ludzi uczestnicz¹cych w uroczystociach na Watykanie. My,
Polacy, cieszymy siê dodatkowo  dokona³ tego aktu nasz rodak Jan Pawe³ II.
Wydawnictwo Michalineum  maj¹c na uwadze, ¿e o. Pio ¿y³ jakby w
cieniu wielkiego sanktuarium w. Micha³a Archanio³a na Gargano (kustoszami s¹ obecnie Michalici)  postanowi³o przybli¿yæ zarówno sam¹ postaæ, jak
i warunki w jakich ¿y³ wiêty Stygmatyk. Uczyni³o to w sposób bardzo wykwintny: wydaj¹c album Wielki Stygmatyk  wiêty Ojciec Pio. Ponad 60
kolorowych zdjêæ autorstwa Grzegorza Ga³¹zki wzbogaconych zosta³o tekstami w. o. Pio i Jana Paw³a II. Wstêp do dzie³a napisa³ o. Gabriel Bartoszewski OFM Cap. Zarówno wstêp, jak i teksty w. Pio wskazuj¹ potrzebê
ogromnego zaufania Mi³osierdziu Bo¿emu, w ogóle w potrzebê modlitwy 
zw³aszcza ró¿añcowej.
w. o. Pio nazywa Maryjê kotwic¹, której trzeba siê mocno trzymaæ, zw³aszcza w czasach próby i dowiadczeñ. W ksi¹¿kach szuka siê Boga  mówi w. o.
Pio  za w modlitwie Boga siê znajduje... Jest m¹droci¹ dostrzegaæ w ró¿nych wydarzeniach wolê Boga i umieæ j¹ uszanowaæ... Oto niektóre z³ote myli
w. o. Pio wzbogacaj¹ce ten album. Papie¿ natomiast uwa¿a za rzecz znamienn¹, ¿e dzi Koció³ postêpowemu wiatu ukazuje ubogiego Brata, który siê
modli i wiadczy mi³oæ mi³osiern¹ wobec najs³abszych i najubo¿szych...
Album Wielki Stygmatyk  wiêty Ojciec Pio, ze zdjêciami Grzegorza
Ga³¹zki, wydany przez Wydawnictwo Michalineum, sam siebie doskonale
reklamuje.
Album mo¿na zamówiæ pod nastêpuj¹cym adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. 0 (22) 781-14-20, fax (22) 771 36 15
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 25 z³ plus koszty wysy³ki.
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PRO DOMO SUA

POWCI¥GLIWOÆ
PRACA
1/2003
Powci¹gliwoæ i Pracê w
ka¿dej iloci mo¿naI nabyæ
u kolporterów
Gocia Niedzielnego !'

