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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

Marek Antoni Wasilewski (rocznik `24 poprzedniego wieku) to, wci¹¿ czynny zawodowo, jeden z
nestorów polskiego dziennikarstwa. Jego publicystykê i felietony (sygnowane: ¯uk) znaj¹ Czytelnicy z ³amów PiP.
Katyñ
Nagle, jak uci¹³, brak wszelkich wiadomoci.
Bry³a ciszy przygniata.
Cisza dwiêczy niespokojnym przeczuciem.
Wród huku frontowych dzia³ ws³uchajmy siê w ciszê,
A¿ wy³ania siê z ziemi zbiorowa Golgota
Bry³a wiadomoci przygniata,
Bry³a krwi¹ przesi¹kniêta,
Przyt³acza rozpacz,
¯ywych, udrêka stawia pod krzy¿ami wspomnieñ.
Plugawy fa³sz nape³nia wiat odorem rozk³adu cia³.
Wielcy politycy wiedz¹ i milcz¹,
Po aktorsku udaj¹, ¿e nie ma sprawy.
Dramat jest tak niewygodny,
¯e nie usiedzieliby w fotelach teatrum.
O ile¿ jest praktyczniejsza wygoda od prawdy!...
Kiedy prawda wyp³ywa
Niczym spuchniêty topielec nad wodê,
Politycy nawet nie udaj¹ zdziwienia,
A przecie¿ wypada³oby, choæ dla ratowania twarzy.
Co tu ratowaæ, gdy nie ma chêtnych do jej oplucia?...
***
Zmarli otrzymuj¹ epolety mêczeñstwa,
S¹ na wieki bohaterami narodu.
Za ¿ycia nie przypuszczali, ¿e jako zwykli jeñcy
Stan¹ siê zbiorowym pomnikiem
Przed którym co roku zakwitaæ bêd¹ bolesne kwiaty
czci rodaków
I wieñce przestrogi sk³adaæ im bêdzie historia.
Nieznany ¿o³nierz
Nagietki, chryzantemy, tablica ¿e nieznany...
To b³¹d, bo znamy Ciebie i wszystkie Twe imiona,
Znamy Ciê od tej chwili, gdy z broni¹ w rêku stan¹³,
By paæ za wielkoæ sprawy, by po ¿o³niersku skonaæ...
Nieznany brzmi fa³szywie, bo ka¿de dziecko zna Ciê
I r¹czk¹, czy ³opatk¹ oczyszcza tw¹ mogi³ê.
Mówi¹ do Ciebie ojcze, mówi¹ te¿ stryju, bracie,
Bo mierci¹ siê na zawsze ju¿ z nami spokrewni³e.
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Ju¿ he³mu nie ma nawet na twym drewnianym krzy¿u,
Bo mo¿e jak relikwia mieszkanie czyje zdobi,
Gdy ty siê w strofach pieni unosisz coraz wy¿ej,
Gdy nas napawasz dum¹ ukryta w tej ¿a³obie.
Pokój Ci i wytchnienie po trudach i po boju,
Po tej ofierze piêknej, któr¹ z³o¿y³e niegdy.
O, gdyby móg³ to wiedzieæ i odczuæ to, i poj¹æ,
Jak ceni¹ mieræ ¿o³nierza, ci co s¹ niepodlegli!
Bli¿ej Krzy¿a
Ty tam na gwodziach przybity do belek,
W bezmiarze mi³oci, która nas objê³a,
Sta³e siê punktem wyjcia, drog¹ oraz celem,
A w nas to lenistwo, ta niechêæ, ten nie³ad...
Ty tam na wzgórzu, które zwano Czaszk¹
Z g¹bk¹ octow¹ u warg przenajwiêtszych
Wiedzia³e ju¿ wtedy, ¿e my to twa w³asnoæ,
Kiedy huk gromu nad krzy¿em siê piêtrzy³.
Ty co przestêpcy jeszcze raj obieca³
Kiedy nape³ni³ serce skruch¹ niespodzian¹,
Który siê spala³ jak paschalna wieca,
Który Tomasza przekona³ sw¹ ran¹,
Ty ci¹gle jeste. Twój triumf nie zginie,
Lecz uniesiony, wzbogacony krzy¿em
Wci¹¿ przypomina nam o naszej winie
I przez to nas stawia jeszcze krzy¿a bli¿ej.
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Kiedy na ul. wiêtokrzyskiej
w Warszawie  jako tak niespodziewanie i jakby znik¹d  podbieg³o do
mnie piêæ Cyganek i, jak to w ich zwyczaju, zaczê³y wciskaæ swoje wró¿biarskie us³ugi:  Jegomoæ! Daj sobie powró¿yæ! Cyganka widzi twoj¹ przysz³oæ
w kolorach! Cyganka prawdê powie! Powró¿y za darmo! To
bardzo wa¿ne dla ciebie! Bêdziesz m¹drzejszy! Cyganka powie...  Instynktownie siêgn¹³em do kieszeni marynarki i...
rzeczywicie by³em m¹drzejszy: z kieszeni zniknê³o mi
50 z³... Ale Cyganek te¿ ju¿ nie by³o. Pomyla³em z gorzk¹
autoironi¹: co by to by³o, gdyby ca³a pi¹tka mi naprawdê powró¿y³a?!...
Przed rokiem wielu wspania³ych wró¿y³o nam piêkne rzeczy. Obiecankom nie by³o koñca... A dzi  spora grupa tych
wspania³ych wró¿bitów skrêca siê przed wnikliwymi pytaniami komisji ledczych, przypominaj¹c sobie, to znów zapominaj¹c o swoim udziale w kolejnych aferach... A wielcy
komisarze, zamiast skupiæ siê na sprawie, z niewiarygodn¹
zajad³oci¹ atakuj¹ samych siebie...  Czysty ob³êd!  mówi¹ ludzie, którzy nigdy w ¿yciu nie podejrzewaliby swoich
przedstawicieli o takie pod³oci...
Ale dla polepszenia sobie samopoczucia ró¿ni politycy
i ró¿ne media oraz tzw. spo³eczeñstwo gremialnie ruszy³o do
dawania korepetycji naszym s¹siadom ze Wschodu... A mnie
zaczyna mêczyæ pytanie: czy to przypadkiem nie s¹ jedynie
jakie wró¿by? Takie, jak tych Cyganek ze wiêtokrzyskiej.
Idzie nowy rok. Kolejny trudny rok. Jak tu bêdzie mo¿na
pozbyæ siê cienia skandali czasu minionego? Ewangelia
mówi, ¿e gdy w. Jan ochrzci³ Jezusa w Jordanie, da³ siê s³yszeæ g³os z nieba: Ty jest Syn mój umi³owany. W Tobie mam
upodobanie!...
A mo¿e by tak uczepiæ siê tego g³osu i prawdziwie po chrzecijañsku powró¿yæ sobie na ten nowy rok odrobinê nadziei.
Mo¿e warto ca³y ten be³kot wzajemnych przepychanek, poni¿ania, plucia na siebie za sob¹ pozostawiæ gdzie daleko, jakby na pustkowiu, a zwróciæ siê ku zbawczym ród³om (wbrew
opinii wiceminister Magdaleny rody  przypomnijmy, ¿e na
miêdzynarodowej konferencji w Sztokholmie dowodzi³a
zwi¹zku miêdzy katolicyzmem a przemoc¹ wobec kobiet)
chrzecijañskiej kultury?  Mój Bo¿e  pomyla³em sobie
 gdyby ludzie uwa¿aj¹cy siê za chrzecijan nagle, tak szczerze, a¿ do bólu, uwiadomili sobie, ¿e i nad nimi kiedy otworzy³y siê niebiosa i do ka¿dego z nas Bóg wo³a³ po imieniu:
Dzieckiem Moim jeste! W Tobie mam upodobanie!  pewnie
zabrak³oby miejsca na chêæ wzajemnego wyniszczania...
Czemu w tak wa¿nej materii utracilimy pamiêæ?
n
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Z biskupem polowym Wojska Polskiego
ks. gen. Tadeuszem P³oskim
rozmawiaj¹ ks. Sylwester £¹cki CSMA
i Pawe³ Smogorzewski
Na pocz¹tku naszego spotkania
chcielibymy pogratulowaæ Jego
Ekscelencji przyjêcia biskupiej sakry, objêcia funkcji ordynariusza
diecezji polowej Wojska Polskiego,
a tak¿e generalskiego awansu. Czy
oswoi³ siê ju¿ Ksi¹dz Biskup z t¹
now¹ dla siebie sytuacj¹, z nowymi, oczekuj¹cymi Go zadaniami, ale
tak¿e problemami i wyzwaniami, jakich z pewnoci¹ jest bez liku?

30 padziernika 2004 r., w dwa tygodnie po odebraniu biskupiej proklamacji, co nast¹pi³o 16 padziernika, odby³em, po³¹czony z zalubinami z wojskiem, ingres do katedry polowej
w Warszawie, a potem odebra³em z r¹k
prezydenta RP generalskie szlify. Wczoraj (rozmawiamy 26 listopada 2004 r.
 przyp. red) wróci³em z pierwszych dla
mnie rekolekcji Episkopatu Polski na
Jasnej Górze, które po³¹czone by³y
z obradami Konferencji Plenarnej.
W istocie, powiedzieæ wiêc mogê, i¿
w moim przypadku, czas dokona³ niewiarygodnego wprost przyspieszenia!
Wdziêczn¹ modlitw¹ dziêkuj¹c Bogu za
wszystko, co mnie spotka³o w ci¹gu tych
kilku tygodni, próbujê dorosn¹æ do ojcostwa i prze³o¿eñstwa, które wi¹¿¹ siê
z moj¹ pos³ug¹ dla Kocio³a i naszych
si³ zbrojnych. Jakkolwiek wyszed³em
z szeregów kapelanów wojskowych,
sporód tych, z którymi ³¹czy³y mnie relacje kole¿eñskie, przyjacielskie a i czêsto braterskie, obecnie mam wiadomoæ innej roli mej s³u¿by. Mam bowiem ju¿ nie tylko s³u¿yæ, lecz tak¿e pe³niæ rolê tego, który uwiêca, naucza oraz
rz¹dzi w duchu najg³êbszej odpowiedzialnoci za tê specyficzn¹ jednostkê

"

duchowo-administracyjn¹, jak¹ jest diecezja wojskowa. Jest we mnie nadzieja, ¿e pomoc¹ przy rozwi¹zywaniu wielu zadañ bêdzie moje trzynastoletnie dowiadczenie w pracy na ró¿nych stanowiskach w ordynariacie polowym. Mam
jednak wiadomoæ, ¿e wci¹¿ przychodziæ mi bêdzie dorastaæ do kierowania
t¹ wspólnot¹, która powierzona mi zosta³a z woli Ojca wiêtego Jana Paw³a
II tak, aby nie zaginê³o w niej nic, co
dobre dla naszego narodu i naszego pañstwa.
Ogl¹daj¹c programy telewizyjne,
czytaj¹c wiêkszoæ prasowych
tekstów, nie mo¿na nie odnieæ
wra¿enia, i¿ w procesie kszta³towania postaw patriotycznych jako
Naród mamy wiele do zrobienia.
¯yjemy w czasach, w których patriotyzm zanika lub jest po prostu
lekcewa¿ony. Coraz czêciej
mamy do czynienia z wyszydzaniem wartoci, które konstytuuj¹
nas jako Polaków. Jak temu zaradziæ? Co zosta³o z dawnego patriotyzmu? Czym jest patriotyzm wed³ug Ksiêdza Biskupa?

Odpowiem najprociej: patriotyzm
to ukochanie wszystkiego, co zwi¹zane
jest z ojczystym krajem, jego kultur¹,
przesz³oci¹ i teraniejszoci¹, z tradycj¹. To jednoczenie nie tylko lepy zachwyt, lecz tak¿e wyzwanie dla nas
wspó³czesnych, abymy owych wiêtych depozytów nie wystawiali na
szwank  czy to moralny czy materialny. Patriotyzm to bowiem równie¿ czujnoæ, troska i odpowiedzialnoæ za nasze wczoraj, dzi i jutro. Wartoci wniesione z przesz³oci mamy nie tylko dzie-

dziczyæ, a potem zakopywaæ niczym
owe ewangeliczne talenty, lecz tak¿e
chroniæ, i to tak, aby procentowa³y, pomna¿a³y siê, rozwija³y, ros³y. Wiem, ¿e
z tym mo¿emy mieæ k³opoty. Nasilaj¹
siê bowiem procesy globalizacyjne.
Pañstwa, narody poczynaj¹ niejako zlewaæ siê w jedn¹ spo³ecznoæ. To wiatowa tendencja, która czasami s³usznie
wzbudza niepokój i obawy wielu grup,
rodowisk i poszczególnych osób. Równie¿ i w takich sytuacjach warto przywo³ywaæ s³owa Jana Paw³a II, który ju¿
na pocz¹tku swojego pontyfikatu dodawa³ nam otuchy, wo³aj¹c:  Nie lêkajcie siê! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Skoro wiêc towarzyszy nam chrzecijañska nadzieja, oparta na g³êbokiej
wierze i tradycji naszych ojców: nie lêkajmy siê nowych wyzwañ!
Stajemy jak ojce, by s³u¿yæ Ci znów...
 piewa nasze wojsko, maj¹ce na sztandarach wypisane has³o Bóg, Honor
i Ojczyzna. Pewien jestem, ¿e w wiecie, gdzie czêsto zaciera siê nie tylko
granice miêdzy pañstwami, lecz tak¿e,
niestety, granice miêdzy dobrem a z³em,
z naszym przywi¹zaniem do tradycji,
z g³êbok¹ wiadomoci¹ historii i znaczenia w niej katolickich wartoci ocalimy swoj¹ to¿samoæ i jednoczenie bêdziemy mogli staæ siê wzorem dla innych pañstw czy narodów.
W tej swoistej cywilizacyjnej misji
tworzenia Europy, a mo¿e kiedy i wiata jako ojczyzny ojczyzn, gdzie w cenie
bêd¹ patriotyczne uczucia, widzê rolê
nie tylko dla chrzecijañskich intelektualistów i mylicieli, lecz równie¿,
w o wiele, rzecz jasna, skromniejszym
zakresie dla najbli¿szego mi obecnie ordynariatu polowego. Przywrócenie jego
funkcjonowania w Polsce w roku 1991
i postawienie na jego czele (obecnego
ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej) abp. S³awoja Leszka G³ódzia obali³o niejako mur dziel¹cy wojsko i spo³eczeñstwo. Dzisiaj nie ma ju¿ obaw
 jak mówi³ mój poprzednik, ¿e wojsko
zmilitaryzuje kocio³y, a Koció³ sklerykalizuje armiê. Oba te wiaty zaczê³y
siê przenikaæ, z po¿ytkiem dla ka¿dej
ze stron i dla dobra ca³ego kraju. Na tym
chocia¿by przyk³adzie widaæ, jakie ko-
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ne presji procesów laicyzacyjnych czy
wprost libertyñskich m³ode pokolenie
mo¿e czuæ siê zagubione, szczególnie
kiedy nie ma oparcia w silnej rodzinie,
czy te¿ jeli ta nie funkcjonuje prawid³owo. To wci¹¿ wyzwanie dla Kocio³a, tak¿e tego wojskowego. Musimy to
pokolenie zagospodarowaæ. Dlatego te¿
nadal uatrakcyjniamy duszpasterstwo
wród poborowych, tak aby czas s³u¿by wykorzystany zosta³ w sensie edukacyjnym, formacyjnym i wychowawczym jak najlepiej oraz aby jednym
przypomniane zosta³y, a innym zaszczepione te wartoci, które dla naszych
przodków, ojców i dziadów by³y oczywiste i zrozumia³e.

Arch. Ordynariatu Polowego WP

Bóg,
Honor i Ojczyzna

KOCIÓ£

rzyci przynieæ mo¿e patriotyczne podejcie do spraw ojczystego domu!

To, co dotychczas us³yszelimy od
Ksiêdza Biskupa, wpisuje siê w s³owa S³ugi Bo¿ego kard. Stefana
Wyszyñskiego, który powiedzia³:
Wielk¹ m¹droci¹ jest umiejêtnoæ
czerpania z dowiadczeñ przesz³oci. Aby siê ostaæ, musicie siêgn¹æ
do tych si³ w Narodzie, dziêki którym trwa on od wieków, mimo tylu
niebezpieczeñstw, cierpieñ, wojen... Ogromnych wstrz¹sów czy
nawet erozji doznaj¹ systemy wychowawcze. W odwrocie zdaje siê
byæ rzetelna edukacja historyczna.
Co wypada czyniæ, aby zahamowaæ
te wyniszczaj¹ce wiadomoæ obywatelsk¹ procesy?

Siêgajmy do korzeni, tam gdzie bij¹
ród³a naszej przesz³oci! Surfuj¹c po
Internecie nie zapominajmy o wielkiej
polskiej literaturze, i tej piêknej, i tej historycznej. Niech¿e telewizyjny ekran,
czy tak zwana kolorowa prasa nie bêd¹
jedynym ród³em naszej wiedzy o Polsce i wiecie. Mylmy samodzielnie i nie
dajmy siê zwieæ fa³szywym prorokom.
Pamiêtajmy o tym, ¿e polskoæ i katolicyzm zawsze siê wzajemnie przenika³y, by³y nierozdzielne. Na pewno ka¿dy
z nauczycieli i wychowawców ma w³asn¹ receptê na zaradzenie niekorzystnym tendencjom. To prawda, ¿e podda-

Innym razem Prymas Tysi¹clecia
mówi³: W Ojczynie naszej najwa¿niejszym czynnikiem ³adu i spokoju, owocnoci i skutecznoci pracy, a nawet pomylnoci spo³ecznej i gospodarczej jest sumienie
obywateli... Czy obecna polska
rzeczywistoæ  pe³na afer korupcyjnych, skandali politycznych,
groteskowych sytuacji pokazuj¹cych np., ¿e bêd¹c w wiêzieniu
mo¿na radziæ, co robiæ, aby w Polsce by³o lepiej, nie jest oznak¹ zag³uszenia sumienia? Jak wyjæ
z tego kryzysu?

Przywo³any cytat potwierdza tylko
wielk¹ m¹droæ Kardyna³a Wyszyñskiego i Jego wrêcz prorockie widzenie
spraw naszego kraju. Ja uzupe³ni³bym
tê myl s³owami Ojca wiêtego wypowiedzianymi do m³odzie¿y zgromadzonej na Westerplatte w 1987 r., a przypominaj¹cymi papieski Apel Jasnogórski
z roku 1983:  Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby nikt od Was nie wymaga³! To prawda  dzisiaj g³os sumienia jest zag³uszany. A wed³ug papieskiej
nauki byæ cz³owiekiem sumienia to czuwaæ. Jednak jak czuwaæ przy wartociach, skoro czêsto nie chce siê nawet
o nich s³yszeæ? Dla ¿o³nierza oczywiste jest, ¿e czuwa on w dwóch sytuacjach  kiedy siê czego lêka i kiedy
kocha. Owo czuwanie dla wartoci narodowych, religijnych nie powinno, co
oczywiste, odbywaæ siê na podwalinie
strachu, lecz swe ród³o mieæ w mi³o-

ci do Ojczyzny! A ska¿enie naszego
¿ycia spo³ecznego? Wielu mo¿e twierdziæ, ¿e nadszed³ czas budowania nowej arki, która by unios³a ku moralnemu ocaleniu garstkê sprawiedliwych, ¿e
dotarlimy ju¿ do murów Sodomy...
Mnie siê jednak zdaje, ¿e dla Kocio³a
nie ma czasów ostatecznie z³ych, ale, by
takie w koñcu nie nadesz³y, trzeba odwagi, aby reagowaæ na wszelkie przejawy z³a!

W polskiej tradycji s³u¿ba wojskowa by³a wa¿nym elementem formacyjnym. Obecnie nasze si³y
zbrojne przechodz¹ gruntowne
przekszta³cenia. Niebawem stan¹
siê w istocie armi¹ zawodow¹.
W jaki sposób dokonywanie tych
zmian wp³ywa na pos³ugê duszpastersk¹ wojskowych kapelanów?

Zmiany, które przeprowadzane s¹
w strukturach naszej armii, najlepiej
pewnie odda³oby, bêd¹ce w codziennym
obiegu poród u¿ytkowników komputerów, s³owo kompatybilnoæ  odpowiednie przystosowanie. Równie¿
i duszpasterstwo wojskowe musi znaleæ swoje miejsce w czasie nowych
zadañ i wyzwañ, jakie staj¹ przed ¿o³nierzami. Pamiêtajmy, ¿e obecnie si³y
zbrojne s¹ ró¿ne nie tylko od tych, jakie
mielimy przed trzynastoma laty, lecz
tak¿e od tych sprzed lat trzech czy czterech. Zmieni³y siê systemy dowodzenia,
powsta³y nowe specjalistyczne jednostki, znalelimy siê w strukturach Paktu Pó³nocnoatlantyckiego. Nasi kapelani coraz czêciej pos³uguj¹ poza granicami kraju  trzech duszpasterzuje
w Iraku, inni s¹ w Afganistanie, Boni
i Hercegowinie, w Kosowie, na Wzgórzach Golan, w Libanie. Polscy kap³ani
w mundurach s¹ te¿ obecni w kwaterach NATO. Ci z tak zwanych ciê¿kich,
frontowych kontyngentów zmieniani s¹
co pó³ roku, inni  co rok. Kapelan musi
towarzyszyæ polskiemu ¿o³nierzowi
wszêdzie tam, gdzie pe³ni on s³u¿bê.
To dla nas rozkaz serca i sumienia.
Nowe zadania powoduj¹ te¿ i zmiany
administracyjno-organizacyjne w pracach samego ordynariatu polowego.
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Po raz pierwszy od czasu zakoñczenia II wojny wiatowej nasi ¿o³nie-

#

ð

KOCIÓ£
rze bior¹ udzia³ w otwartym konflikcie zbrojnym, pe³ni¹c s³u¿bê
w objêtym dzia³aniami wojennymi
Iraku. To ogromne wyzwanie i zobowi¹zanie. Czy dobrze wype³niamy tam powierzane nam zadania?

Muszê wyranie podkreliæ, ¿e Stolica Apostolska, Koció³ katolicki
w Polsce, a tak¿e Koció³ partykularny, jakim jest w naszym kraju diecezja
wojskowa, nie uto¿samiaj¹ siê z decyzjami politycznymi, które spowodowa³y wys³anie wojsk do Iraku! Jednak
zasad¹, której jestemy wierni, jest ta,
i¿ kapelan musi towarzyszyæ polskiemu ¿o³nierzowi wszêdzie tam, gdzie
pe³ni on s³u¿bê. To dla nas rozkaz serca i sumienia, by z pos³ug¹ duszpastersk¹, moralnym wsparciem byæ przy
naszych ch³opcach i przypominaæ im
o ich cz³owieczeñstwie.
Wiemy, ¿e niedawno, z inicjatywy
Ordynariatu Polowego WP oraz Dowództwa Wojsk L¹dowych, uruchomiony zosta³ specjalistyczny
orodek dla ¿o³nierzy powracaj¹cych z irackiej misji. Jakie s¹ jego
zadania?

Orodek zlokalizowany jest
w Myczkowcach, w kompleksie nale¿¹cym do Caritas diecezji rzeszowskiej. W naszym zamyle ma s³u¿yæ
terapii duchowej. Wielu bowiem ¿o³nierzy wraca z irackiej misji wewnêtrznie poranionych. Uwa¿amy, ¿e zadanie
kapelana nie koñczy siê z chwil¹ powrotu kontyngentu do kraju. Pragniemy wiêc nasz¹ opiekê duszpastersk¹
i psychologiczn¹ nad mundurowymi i cywilnymi pracownikami armii przenosiæ
do Polski, tym bardziej ¿e dla wielu z tych
osób wojenne prze¿ycia czêsto s¹ ponad
si³y. W tym pierwszym, pilota¿owym niejako programie, zainicjowanym przez
ks. mjr. Zbigniewa Kêpê, uczestniczy³o
czterech kapelanów oraz znakomity psycholog ks. Józef Augustyn SJ.
Terroryzm zmienia oblicze: ewoluuje w coraz koszmarniejszym
kierunku  dzisiaj zabija siê nawet dzieci  w Bies³anie, wczeniej w Czeczenii. Czy widzi Jego
Ekscelencja jaki sposób na
okie³znanie tej wspó³czesnej
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choroby, która z¿era niczym rak
oblicze wiata?

Jak¿e celnie powiedziane  terroryzm jak rak, z¿era oblicze wiata... Od
razu te¿ przypomnia³o mi siê wo³anie
Ojca wiêtego Jana Paw³a II na Placu
Zwyciêstwa w Warszawie w roku 1979
 Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi! Dla katolika, kap³ana
i biskupa to pewne i logiczne  tylko
dziêki mocy Ducha wiêtego mo¿emy
wygraæ wiat bez przemocy. Nie chodzi rzecz jasna o to, bymy niczym
kwietyci czekali, a¿ sam Bóg rozwi¹¿e ten tragiczny problem. Musimy dzia³aæ poprzez wyspecjalizowane s³u¿by,
ale pamiêtaj¹c, ¿e bez modlitwy, ¿yczliwoci ludzi ró¿nych wyznañ, kultur
a tak¿e politycznych przekonañ, ich
wzajemnego szacunku, zagro¿enie terroryzmem mo¿e tylko narastaæ!
Na zakoñczenie naszej rozmowy
chcielibymy prosiæ, aby Ksi¹dz Biskup odniós³ siê do wydarzeñ, jakie
dziej¹ siê za nasz¹ wschodni¹ granic¹. Jak widzi Jego Ekscelencja
procesy zachodz¹ce na Ukrainie?

Podobne dylematy, rozterki, ale
i nadzieje, jakie maj¹ mieszkañcy Kijowa, Lwowa czy Doniecka, sta³y przed
naszym Narodem æwieræ wieku temu.
Dzisiaj  jak uwa¿am  naszym obowi¹zkiem jest bycie solidarnymi z braæmi Ukraiñcami w ich d¹¿eniu do suwerennoci i wolnoci.
¯ycz¹c Ksiêdzu Genera³owi wielu
³ask Bo¿ych w zaszczytnej s³u¿bie dla Kocio³a i Ojczyzny, serdecznie dziêkujemy za rozmowê.

Ja za, korzystaj¹c z gociny na ³amach Powci¹gliwoci i Pracy, pragn¹³bym wszystkim Czytelnikom
i Przyjacio³om tego znakomitego i jak¿e zas³u¿onego miesiêcznika z³o¿yæ
¿yczenia Bo¿ego pokoju na nadchodz¹cy nowy rok. Niech, dopiero co narodzony, Chrystus wniesie go spod strzechy betlejemskiej stajenki w ¿ycie ka¿dego z Was, a tak¿e w Wasze ¿ycie rodzinne i zawodowe. Szczêæ Bo¿e! na
ten nowy rok!
Rozmawiali:
ks. Sylwester £¹cki CSMA
i Pawe³ Smogorzewski
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rzyznam, ¿e w rubryce ma najjaniejszym wiat³em wieci Muzeum
Powstania Warszawskiego. Pamiêtam, ¿e
doæ regularnie dzwoni³ do mnie pewien
dziennikarz z pewnej telewizji zawsze
z tym samym (zadawanym 1 sierpnia
i 11 listopada) pytaniem:  Dlaczego Polacy nie potrafi¹ (lub nie chc¹) uroczycie obchodziæ swoich narodowych
wi¹t? Pytanie zawiera³o wyrany ukryty przekaz, sugestiê: narodowe wiêta
przesta³y nas obchodziæ, staj¹c siê pustym ceremonia³em. Moje próby przekonania go, ¿e stan patriotycznej obojêtnoci jest przypad³oci¹ czêci elit,
a nie ca³ego narodu, okaza³y siê bezskuteczne. Dziennikarz, jak to dziennikarz,
wiedzia³ lepiej, a ja nie mia³am ¿adnych
dowodów na poparcie mojej tezy. Nie
mia³am ich do 1 sierpnia 2004 roku.
Dzisiaj mogê z satysfakcj¹ powiedzieæ: mia³am racjê. Okaza³o siê, ¿e wystarczy, by jeden cz³owiek  prezydent
Warszawy Lech Kaczyñski  g³êboko
i autentycznie zaanga¿owany w projekt
godnego uczczenia 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego stworzy³
Polakom szansê wspólnego prze¿ycia narodowego wiêta. W 2004 r. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego sta³a
siê wielkim duchowym wydarzeniem:
nikt nie wstydzi³ siê ani patriotyzmu, ani
powstañczej tradycji. Zarówno przechodnie, jak i kierowcy masowo zatrzymywali siê na dwiêk syren o 17.00. T³umy uczestniczy³y w znakomicie przygotowanych i pe³nych wzruszaj¹cych chwil
koncertach. Uliczne inscenizacje budzi³y ogromne zainteresowanie. Kolejki
chêtnych do zwiedzenia sal muzeum
cierpliwie stoj¹ przed jego bram¹ w ka¿d¹ kolejn¹ sobotê i niedzielê.
Lech Kaczyñski powiedzia³, ¿e jego
marzeniem jest, by Muzeum Powstania
Warszawskiego sta³o siê instytucj¹, wokó³ której bêdzie mo¿na budowaæ twierdzê patriotyzmu, która bêdzie przyci¹gaæ
ludzi z Polski i z zagranicy, staj¹c siê
orodkiem szerz¹cym wiadomoæ kulturaln¹ i historyczn¹ naszego narodu.
Wydaje siê, ¿e marzenie Prezydenta Warszawy i wielu, podobnie jak on, myl¹cych ludzi staje siê rzeczywistoci¹.
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Jaki by³ rok 2004: raczej dobry czy niezbyt pomylny? Co mo¿emy wpisaæ w rubrykê ma, co w rubrykê winien, a co przenieæ, jako sprawy do za³atwienia na rok 2005?

Noworoczne
remanenty

Trudno przeceniæ rolê, jak¹ w tym
procesie odgrywa napisana przez Normana Daviesa ksi¹¿ka Powstanie44,
której polska premiera 28 lipca 2004 r.
wpisa³a siê w obchody rocznicowe. Spore kontrowersje wywo³a³a w Wielkiej
Brytanii (wersja angielska ma ju¿ rok)
teza autora o zmarnowaniu powstañczego zrywu Armii Krajowej przez aliantów,
którzy kunktatorsko i lêkliwie porzucili
Polaków w wielkiej wojennej potrzebie.
Norman Davies w rozmowie opublikowanej przez Tygodnik Solidarnoæ powiedzia³: Dzisiaj mylê, ¿e Powstanie
Warszawskie by³o wspania³ym zbrojnym
zrywem, który przeszed³ wszelkie oczekiwania i ¿e decyzja o jego rozpoczêciu
 choæ ryzykowna  nie by³a lekkomylna, ani tym bardziej zbrodnicza. (...) Powstañcy zdali egzamin na szóstkê. (...)
Powstanie Warszawskie trwa³o dziesiêæ
razy d³u¿ej, ni¿ oczekiwano...
Du¿e znaczenie dla procesu wprowadzania Powstania Warszawskiego do
europejskiej pamiêci ma przemówienie
niemieckiego kanclerza Gerharda
Schröedera, wyg³oszone 1 sierpnia na
placu Powstañców Warszawy: Chylimy
dzi czo³o w ho³dzie przed ofiarnoci¹
i dum¹ mê¿czyzn i kobiet Armii Krajowej. Przez 63 dni mieszkañcy Warszawy
bohatersko i z ogromn¹ odwag¹ stawiali opór niemieckiemu okupantowi. Ich
patriotyzm jest wietlanym przyk³adem
w wielkiej historii narodu polskiego. (...)
Tutaj w miejscu polskiej dumy i niemieckiej hañby mamy nadziejê na pojednanie i pokój... Tak¿e ono wywo³a³o kontrowersje w niemieckim spo³eczeñstwie
i wród czêci niemieckich polityków.
Nie mo¿e byæ inaczej, nieobecnoæ Polski w europejskiej wspólnocie sprawi³a,
¿e zasklepi³y siê w wiadomoci jej spo³eczeñstw uprzedzenia, stereotypy i g³ê-

bokie pok³ady niewiedzy.
1 maja 2004 r. III RP formalnie do³¹czy³a do pañstw tworz¹cych Uniê Europejsk¹. Mo¿emy to zapisaæ zarówno
w rubryce ma, jak i w sprawach do za³atwienia. Zacznijmy od unijnych schodów, czyli spraw do za³atwienia. Brak
odniesienia do chrzecijañstwa w preambule do Traktatu Konstytucyjnego okaza³ siê bardziej znacz¹cym symbolem
UE, ni¿ przewidywali rozwa¿ni zwolennicy kompromisów. W³och Rocco Buttiglione nie zosta³ komisarzem, bo wysokie unijne funkcje lepiej le¿¹ na osobach o niekatolickich i niechrzecijañskich pogl¹dach. Dzisiejszy spór o wysokoæ sk³adki do unijnego bud¿etu pokazuje bardzo wyranie, dlaczego Polska walczy³a o nicejskie zasady podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej. Czeka nas referendum w sprawie
unijnej konstytucji, dlatego warto wpisaæ w pamiêæ dowiadczenia 2004 roku.
Pojawi³y siê tak¿e zapowiadane konsekwencje naszego cz³onkostwa w UE.
W stu pozwach Niemcy domagaj¹ siê
zwrotu w³asnoci pozostawionej przez
nich, gdy w powojennych czasach opuszczali Polskê. Równoczenie jednak polski premier i niemiecki kanclerz podjêli
wa¿ne polityczne zobowi¹zanie, by
wspólnie i konsekwentnie odrzucaæ
wszelkie roszczenia w³asnociowe i odszkodowawcze. Bardzo przyda³a siê
uchwa³a polskiego sejmu przypominaj¹ca o stratach spowodowanych w czasie
II wojny wiatowej przez niemieckiego
okupanta. Proces pe³nej, tak¿e w³asnociowej stabilizacji Polski i Polaków na
ziemiach zachodnich i pó³nocnych, zosta³
zapocz¹tkowany. Najwy¿szy czas, by
wszystkie prawa do terenów przydzielonych nam w Ja³cie i Teheranie zosta³y
uznane tak¿e przez Zwi¹zek Wypêdzonych,

Erikê Steinbach i Pruskie Powiernictwo.
W rubrykê ma mo¿emy z czystym
sumieniem wpisaæ czternacie milionów
mieszkañców polskich wsi, w tym mniej
wiêcej trzy miliony polskich rolników,
których objê³a unijna polityka rolna,
zdecydowanie lepsza od prowadzonej
dotychczas przez III RP. Rolnicy poradzili sobie ze z³o¿eniem wniosków
o p³atnoci bezporednie, wzros³y ceny
skupu produktów rolnych i polska ¿ywnoæ zdobywa unijne rynki. Eksport
¿ywnoci z Polski do UE wzrós³
w pierwszych miesi¹cach po akcesji
o 75 proc. w stosunku do eksportu w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Obecnoæ w UE stwarza wiele nowych mo¿liwoci. Na finansowe wsparcie mog¹ liczyæ gospodarstwa po³o¿one
na gorszych glebach lub na stromych stokach, tak¿e starsi rolnicy, którzy chc¹
skorzystaæ z rent strukturalnych i m³odzi, którzy dopiero zaczynaj¹ swoj¹ rolnicz¹ dzia³alnoæ. Mieszkañcy wsi mog¹
powalczyæ o rodki na odnowê wsi, na
zachowanie jej kulturowego dziedzictwa, a lokalne elity  o rodki z programu LEADER wspieraj¹ce regionalny rozwój spo³eczno-gospodarczy.
A co s³ychaæ w kraju? W rubryce winien a¿ roi siê od zapisków. Nie tylko
nie zakoñczono wielu procesów, lecz tak¿e ich nie rozpoczêto, by os¹dziæ tych,
którzy defraudowali nasze pieni¹dze i ³amali regu³y uczciwej polityki. Politycy
SLD utrzymuj¹, ¿e co prawda w ich szeregach zdarzy³y siê pojedyncze przypadki korupcji, ale wiêkszoæ zarzutów
to oszczerstwa i pomówienia. Wczeniejsze wybory oddalaj¹ siê, mimo kilku
obietnic prezydenta i by³ego ju¿ premiera. W rubryce ma widnieje zmieniony
przez spo³eczeñstwo (sonda¿e!!!) rz¹d
i prezes TVP. Jednak nie mamy ¿adnej
gwarancji, ¿e grupa trzymaj¹ca w³adzê
straci j¹ definitywnie.
W rubryce ma pojawi³y siê miliony
Ukraiñców, którzy w swojej walce o demokracjê otrzymali skuteczne wsparcie
ze strony Polaków. Dostrzegli to wsparcie i docenili. To nie by³ najgorszy rok.
Jednak moje noworoczne ¿yczenia
brzmi¹ tak: niechaj ten 2005 r. bêdzie
znacznie, znacznie lepszy...
Barbara Fedyszak-Radziejowska
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Wed³ug g³ównego koordynatora programu do spraw ofiar przestêpstw
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dr Moniki P³atek nale¿a³oby
zmieniæ przepis kodeksu dotycz¹cy w³adzy rodzicielskiej. Zamiast w³adzy rodzice mieliby pieczê rodzicielsk¹. W³adza nad dzieæmi trafi³aby
w rêce pañstwa reprezentowanego przez rzeczników.

Bidul
Coraz czêciej s³yszymy o potrzebuj¹cych. W okresie ci¹gle prze¿ywanych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia tylko cz³owiek o zatwardzia³ym sercu nie chce siê
podzieliæ z blinim tym, co posiada,
szczególnie jeli tym blinim jest dziecko. Przegl¹daj¹c prasê czy wiadomoci
telewizyjne dowiadujê siê o kolejnych
akcjach charytatywnych, zbiórkach pieniêdzy, ubrañ, ¿ywnoci dla dzieci z domów dziecka. Akcje s¹ zwykle udane
 domy dziecka dostaj¹ góry ¿ywnoci,
sterty zabawek i ubrañ. Otrzymuj¹ pokane wsparcie pieniê¿ne od indywidualnych i instytucjonalnych darczyñców.
Na swojej ulicy, w centrum Warszawy czêsto spotykam wyroniête sierotki z domu dziecka prosz¹ce o pieni¹dze.
 Dlaczego nie pracujecie?  pytam czasem  Moglibycie przecie¿ na siebie zarobiæ.  Nie mamy wykszta³cenia
 odpowiadaj¹ sierotki.  Dlaczego wiêc
nie chodzicie do szko³y?  próbujê siê
dowiedzieæ.  Nie mamy czasu, bo zbieramy pieni¹dze
Patrz¹c na skalê tej pomocy, mo¿na
by pomyleæ, ¿e pañstwowe domy
dziecka nie otrzymuj¹ pieniêdzy z bud¿etu i wszyscy powinnimy siê z³o¿yæ,
¿eby biedne sieroty nie przymiera³y g³odem. Tymczasem, jeli spojrzeæ na dotacje z bud¿etu, okazuje siê, ¿e dzieci
z domów dziecka otrzymuj¹ najwiêcej.
Miesiêczny koszt pobytu wychowanka
w pañstwowym domu dziecka to 1.8 tys.
z³otych. W domu ma³ego dziecka, a¿
3 tys. z³otych. To s¹ kwoty, o których
posiadaniu przeciêtne polskie rodziny
mog¹ tylko marzyæ. Dla najubo¿szych
170 z³ zasi³ku na dziecko staje siê przyczyn¹ rozwodu.
Jak to siê dzieje, ¿e 60 lat po wojnie
ci¹gle istniej¹ domy dziecka? Istniej¹
i rozwijaj¹ siê, przyjmuj¹c coraz wiê-
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cej dzieci? Jak podaje Rzeczpospolita,
tylko na Mazowszu w bidulach (jak nazywaj¹ domy dziecka ich pensjonariusze) przebywa 1900 wychowanków.
Sk¹d bierze siê tak du¿o sierot?
Czy dzia³aj¹cy obecnie system socjalno-opiekuñczy nie produkuje pensjonariuszy domów dziecka?
Odwiedzaj¹c wraz z o. Palecznym
ubogie rodziny w gminie Sulejówek na
Mazowszu, nabra³am takich podejrzeñ.
¯yj¹cy w konkubinacie pani Ludwika
i pan S³awek wychowywali dwoje dzieci. Z powodu z³ych warunków materialnych oraz alkoholizmu pani Ludwiki
rodzina by³a pod kuratel¹ opieki spo³ecznej i otrzymywa³a zasi³ki (dla matki wychowuj¹cej samotnie dzieci). Poniewa¿ zasi³ek dla samotnych matek jest
wy¿szy ni¿ zasi³ek dla matek bêd¹cych
mê¿atkami, pani Ludwika i pan S³awek
nie zamierzali siê pobraæ. Przypadek
losu chcia³, ¿e po pewnym czasie pani
Ludwika spotka³a nowego przyjaciela
i opuci³a pana S³awka, zostawiaj¹c mu
pociechy, które formalnie nie by³y jego
dzieæmi. Dla pañ z opieki spo³ecznej
sta³o siê to sygna³em do rozpoczêcie starañ o umieszczenie maluchów w domu
dziecka. Pan S³awek by³ zrozpaczony,
ale formalnie nie mia³ prawa do opieki
nad dzieæmi, które by³y zarejestrowane
na nazwisko matki. Gdyby nie interwencja dyrektora miejscowej szko³y, który
dobrze zna³ sytuacjê tej rodziny, dzieci
pana S³awka straci³yby ojca i powiêkszy³y grono pensjonariuszy bidula.
Tym, którzy pamiêtaj¹ stan wojenny, przypominam o udziale domów
dziecka w systemie represji. Dzia³acze
i sympatycy Solidarnoci byli straszeni, ¿e po aresztowaniu ich dzieci zostan¹ odes³ane do domów dziecka i nigdy
ich nie zobacz¹. Ostatnie miesi¹ce
wskazuj¹, ¿e domy dziecka nie przesta³y pe³niæ funkcji represyjnych. Na pocz¹tku zesz³ego roku, w sytuacji zamieszania zwi¹zanego z reform¹ zasi³ków
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socjalnych, w wiadomociach telewizyjnych pokazano rozsierdzone matki, które upomina³y siê o zaleg³e zasi³ki, krytykuj¹c zreformowany system. Program
musia³y obejrzeæ krytykowane urzêdniczki opieki spo³ecznej. Zapamiêta³y
sobie, kto je krytykowa³, a nastêpnie
uda³y siê od do jednej z krytykantek
z grob¹, i¿ zabior¹ jej dzieci do domu
dziecka. Groba nie by³a go³os³owna. S¹
przepisy, które okrelaj¹ w jakich warunkach maj¹ przebywaæ ma³e dzieci.
Rodzina, któr¹ odwiedzi³y urzêdniczki
opieki spo³ecznej, nie mia³a sta³ych zarobków ani sta³ego zameldowania
 by³y wiêc podstawy do odebrania
praw rodzicielskich. Pañstwo opiekuñcze, które ma trudnoci z wyp³at¹ 100z³otowego zasi³ku, gotowe jest wydaæ
6000 z³ miesiêcznie, ¿eby pokazaæ ubogiemu jego miejsce w szeregu. Nic nie
pomog¹ t³umaczenia, ¿e dzieci s¹ kochane i rodzice ich nie krzywdz¹
 W czasie mojej wizyty jedno z dzieci ca³y czas siedzia³o na nocniku
 stwierdzi³a urzêdniczka. To wiadczy
o tym, ¿e jest zaniedbywane.
 Nie zd¹¿y³am zaj¹æ siê dzieckiem, bo w tym czasie t³umaczy³am
pani swoj¹ sytuacjê  usprawiedliwia³a siê matka
 Z dzieckiem trzeba siê bawiæ, a nie
sadzaæ je na nocnik. Uwa¿am, ¿e w tej
rodzinie nie by³y respektowane prawa
dziecka  ci¹gnê³a urzêdniczka
To nie science fiction, tylko fragment
relacji telewizyjnej konkretnej sprawy.
Czy rodziny, szczególnie te ubo¿sze,
bêd¹ teraz ¿y³y w ci¹g³ym strachu przed
perspektyw¹ umieszczenia ich dzieci
w domu dziecka?
Na to w³anie siê zanosi. Jak wynika
z relacji Rzeczypospolitej, w czasie ostatniego spotkania ombudsmanów Rady
Pañstw Morza Ba³tyckiego zadecydowano, ¿e s³u¿by socjalne maj¹ byæ rozbudowane, ¿eby lepiej pilnowaæ praw najm³odszych. Delegacja polska z prof. Zollem poskar¿y³a siê, ¿e stosowane s¹ u nas
kary fizyczne w stosunku do dzieci,
a rodzice u¿ywaj¹ pasa zamiast dialogu.
W ramach programu naprawczego zaproponowano ponowne wychowanie rodziców, wprowadzenie zakazu karcenia do
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kodeksu rodzinnego, informowanie dzieci o prawach, które im przys³uguj¹. Wed³ug g³ównego koordynatora programu
do spraw ofiar przestêpstw w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich
dr Moniki P³atek nale¿a³oby zmieniæ
przepis kodeksu dotycz¹cy w³adzy rodzicielskiej. Zamiast w³adzy rodzice
mieliby tylko pieczê rodzicielsk¹  ca³a
w³adza nad dzieæmi trafi³aby w rêce
pañstwa reprezentowanego przez pracowników socjalnych i rzeczników. Takie s¹ problemy, z którymi musimy siê
uporaæ, ¿eby zdobyæ aprobatê Rady
Pañstw Morza Ba³tyckiego.

Jerzy Trammer

Skrypt
Profesor wyda³ skrypt i kaza³ go kupowaæ:  Bez skryptu  prorokowa³ 
zdaæ bêdzie bardzo trudno
Okaza³o siê jednak, ¿e kto zeskanowa³ skrypt i sprzedawa³ go na CD za
jedn¹ trzeci¹ ceny. W bufecie, w bibliotece, w klubie studenckim widzia³o siê
ulotki reklamowe: Wcale nie musisz kupowaæ skryptu w oryginale!  taki by³
tytu³ tej ulotki.
Profesor poszed³ na policjê:  Rzecz
jasna, ¿e wdro¿ymy ledztwo z powodu
pogwa³cenia praw autorskich  obieca³a profesorowi pani aspirant.  Ale pry-

Czym zajmuje siê ww. Rada i dlaczego musimy zabiegaæ o jej przychyln¹ opiniê? O istnieniu Rady Pañstw Morza Ba³tyckiego us³yszelimy kilka miesiêcy temu  przy okazji afery zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ seksuologa prof. Izdebskiego. W programie Warto rozmawiaæ, prowadzonym przez Jana Pospieszalskiego, ujawniono, ¿e na zlecenie
Rady, bez wiedzy rodziców, prowadzono w szko³ach badania ankietowe dotycz¹ce dowiadczeñ seksualnych, zadaj¹c dzieciom nieprzyzwoite pytania.
Wracaj¹c do bidula, czyli domu
dziecka, to mimo znacznych nak³adów
efekty wychowawcze tej instytucji s¹
mizerne. Powszechnie wiadomo, ¿e
dzieci z domów dziecka gorzej siê ucz¹
i sprawiaj¹ wiêcej k³opotów wychowawczych. Pozbawione mi³oci i poczucia bezpieczeñstwa dzieci tworz¹
grupy nieformalne, w których rz¹dzi
przemoc. Nawet w dobrze prowadzonych placówkach wzrastaj¹ w przekonaniu, ¿e wszystko siê dostaje, bo siê
nale¿y  i maj¹ trudnoci w normalnym
¿yciu. Jeden z bohaterów mojego reporta¿u  Jacek, który wychowa³ siê
w domu dziecka, opowiada³, ¿e jako
dziecko nie mia³ pojêcia, i¿ za ¿ywnoæ
czy ubrania trzeba p³aciæ  bo zawsze
dostawa³ to za darmo...
Teoretycznie pañstwo d¹¿y do zastê-

powania domów dziecka przez rodziny
zastêpcze i rodzinne domy dziecka, ale
proces ten przebiega bardzo wolno.
W materiale Rzeczypospolitej pt.
Daleka droga do domu podano przyk³ad czytelniczki, która od roku prowadzi starania o za³o¿enie rodzinnego
domu dziecka  Na pocz¹tku zetknê³am siê z biurokracj¹, albo jawnym zniechêcaniem. Pracownicy socjalni przekonywali mnie nawet, ¿e to bardzo trudna sprawa i najlepiej, ¿ebym sobie da³a
spokój, bo dostanê patologiczne dzieci,
z którymi sobie nie poradzê.
Mimo, ¿e koszt utrzymania jednego
dziecka w rodzinnym domu dziecka jest
ni¿szy (850 z³) ni¿ w bidulu, mimo ¿e efekty wychowawcze w rodzinnym domu
dziecka s¹ du¿o lepsze ni¿ w tradycyjnym
domu dziecka, urzêdnicy broni¹ siê przed
przekazaniem dzieci w prywatne rêce, bo
to ogranicza³oby ich w³adzê.
Gdyby wszystkie osierocone dzieci
trafi³y do rodzin zastêpczych i placówek
rodzinnych, nie by³oby pieniêdzy bud¿etowych do podzia³u. Ani widowiskowych koncertów charytatywnych transmitowanych przez telewizjê. Zabrak³oby te¿ Orderów Umiechu przyznawanych przez biedne dzieci osobistociom
ze wiata polityki. Ostatni taki order
otrzyma³ Leszek Miller.
Izabela Sikora

watnie  doda³a  niestety, w¹tpiê, czy
uda siê zwyciê¿yæ z komputerowym duchem czasu
Profesor zmieni³ program nauczania.
 Teraz  og³osi³  wyk³adam zupe³nie inne treci ni¿ zamieszczone w
skrypcie. Skrypt  zachichota³  sta³ siê
bezu¿ytecznym mieciem z punktu widzenia sukcesu egzaminacyjnego.
 I tak nie wskórasz nic  radzi³ profesorowi inny profesor.  Kto ze s³uchaczy z pewnoci¹ zrobi ksero notatek
twego wyk³adu. Potem je sprzeda kole¿ankom i kolegom  te¿ jako rodzaj
skryptu. Zarobi on, nie ty!
Profesor kaza³ nie notowaæ:  Bêdê
wyk³ada³ bardzo wyranie i powoli, a pañstwo wiedzê bêd¹ przyswajaæ pamiêciowo.
Podniós³ siê szum.

 Spokojnie! Proszê pañstwa, proszê o spokój. Ja proponujê nie lada
ulepszenie, a za mn¹ stoi wielka tradycja! Tak swoich uczniów naucza³
przecie¿ Platon. Chodzi³ i mówi³,
uczniowie za s³uchali. Dziêki temu
ludzie tych czasów mieli na ogó³ fenomenaln¹ pamiêæ, a jeli co wiedzieli,
to ju¿ wiedzieli.
Studenci wielk¹ chmar¹ pobiegli do
rektora:  Obiecywano nam  twierdzili  uczelniê nowoczesn¹, multimedialn¹, elektroniczn¹ itd. A znalelimy siê,
o zgrozo, w platoñskiej akademii, tysi¹ce lat wczeniej
Rektor obieca³, ¿e decyzjê wyda
szybko  po konsultacji z prawnikami. Oka¿e siê, kto wygra: profesor czy
duch czasu.
n

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 1/2005

'

KARD. JOSEPHA RATZINGERA

KOCIÓ£

RAPORT O STANIE WIARY (1)

Dwadziecia lat po Soborze Watykañskim II kardyna³ Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiar y, udzieli³ w³oskiemu dziennikarzowi Vittorio Messoriemu obszernego wywiadu na temat nadziei
i zagro¿eñ dla Kocio³a, który zosta³ wydany w 1985 r. w ksi¹¿ce Rappor to sulla fede. Chocia¿ od tej
rozmowy minê³o ju¿ dwadziecia lat i kardyna³ Ratzinger wielokrotnie wypowiada³ siê na tematy
doktrynalne, pastoralne czy moralne, to jednak ten wywiad pozostaje nadal jedn¹ z najwa¿niejszych
wypowiedzi na temat Kocio³a po Soborze Watykañskim II. Chcemy wiêc w kolejnych numerach Powci¹gliwoci i Pracy publikowaæ obszerne fragmenty tego wywiadu, który w polskim przek³adzie ukaza³ siê w ksi¹¿ce pt. Rapor t o stanie wiar y, wydanej przez Wydawnictwo Michalineum w 1986 roku.

Teolog, wiête Oficjum i herezja
Na pocz¹tku Vittorio Messori pisze
o niezwyk³ych okolicznociach, w jakich
odby³ siê wywiad. Kardyna³ Ratzinger
zgodzi³ siê bowiem na kilkudniow¹ rozmowê i zaprosi³ dziennikarza do seminarium duchownego w ma³ym w³oskim
miasteczku Bressanone, gdzie co roku
spêdza krótkie wakacje. By³o to 15 sierpnia 1984 roku. Messori wprowadza Czytelnika w klimat tej d³ugiej rozmowy
i dokonuje wstêpnej charakterystyki osoby Kardyna³a: Kardyna³ jest cz³owiekiem
ca³kowicie oddanym wierze. I jedynie w
tej perspektywie mo¿na w³aciwie poj¹æ
prawdziwy sens jego wypowiedzi. Z tego
punktu widzenia nie maj¹ znaczenia
schematy: konserwatywny  postêpowy;
prawicowy  lewicowy, które pochodz¹
z dziedziny ideologii politycznych, ca³kowicie obcych ¿yciu religijnemu. Tak
samo bezsensowne by³oby zastosowanie
do niego innego prymitywnego schematu: optymista  pesymista, poniewa¿
wiadczy³oby to o tym, ¿e zapomina siê,

i¿ cz³owiek wierz¹cy  buduj¹cy swój
optymizm na fundamentalnym dla wiary
fakcie Zmartwychwstania Chrystusa
 najpewniej mo¿e osi¹gn¹æ nie pesymistyczny czy optymistyczny, ale realistyczny stosunek do rzeczywistoci. (...) Niew¹tpliwie przez wybór Josepha Ratzingera na cz³owieka odpowiedzialnego za
by³e wiête Oficjum Jan Pawe³ II dokona³ wyboru szczególnego. W 1977 roku
papie¿ Pawe³ VI mianowa³ Josepha Ratzingera na stanowisko arcybiskupa diecezji monachijskiej. Ten duchowny, wyniesiony na stolicê biskupi¹, by³ ju¿ wtedy jednym ze s³ynniejszych uczonych katolickich, o cile okrelonym stanowisku w zakresie problematyki teologii
wspó³czesnej.
Joseph Ratzinger urodzi³ siê w roku
1927 w Marktl-am-Inn, w bawarskiej
diecezji Passau. Wywiêcony zosta³ we
Freisingu w 1951 roku. Doktoryzowa³
siê na podstawie pracy o wiêtym Augustynie, a póniej zosta³ docentem teo-

LIST DO REDAKCJI
Wielebny Redaktorze Naczelny!
Chcia³bym pochwaliæ miesiêcznik Powci¹gliwoæ i Praca. Imponuje mi to, ¿e w sposób zdecydowany bronicie nie tylko wartoci chrzecijañskich, lecz tak¿e dóbr narodowych, schedy
patriotycznej. Macie odwagê drukowaæ takie artyku³y, które
w prasie konkurencyjnej nie mia³yby szans na zaistnienie  co
zas³uguje na szczególne uznanie w czasach, w których niezdrowy liberalizm wkrada siê tak¿e do formacji katolickiej.
Serdecznie pozdrawiam.
Szczêæ Bo¿e!
Stanis³aw Chyczyñski
Kalwaria Zebrzydowska; 7 XII 2004



logii dogmatycznej i pracowa³ na najs³ynniejszych uniwersytetach niemieckich. Napisa³ wiele naukowych rozpraw,
które szybko zdoby³y wielkie uznanie.
Najwa¿niejsz¹ prac¹ jest Einführung
in das Christentum (Wstêp do chrzecijañstwa), pozycja klasyczna, ci¹gle
na nowo wydawana.
W dalszych rozwa¿aniach Vittorio
Messori porównuje zadania Kongregacji Nauki Wiary i dzia³aj¹cego przed ni¹
wiêtego Oficjum, czyli Inkwizycji
Rzymskiej i Powszechnej: Kongregacja
nie jest ju¿ owym wiêtym Oficjum,
wokó³ którego (z winy nie tylko historyków, lecz tak¿e antykocielnej propagandy, prowadzonej od siedemnastego
wieku a¿ do dzisiaj) utworzy³a siê posêpna czarna legenda. Dzisiejsze badania historyczne  prowadzone tak¿e
przez historyków wieckich  wykazuj¹, ¿e wiête Oficjum by³o jednak sprawiedliwsze, bardziej umiarkowane,
ostro¿niejsze, ni¿by chcia³ tego uparty
mit. Uczeni zalecaj¹ poza tym rozró¿niæ inkwizycjê hiszpañsk¹ od inkwizycji rzymskiej. Ta ostatnia zosta³a powo³ana do ¿ycia w roku 1542 przez Paw³a
III, papie¿a, który wszelkimi sposobami d¹¿y³ do zwo³ania soboru. Historia
ten epokowy sobór nazwa³a Trydenckim. Jako pierwsze ogniwo reformy katolickiej  by powstrzymaæ szerz¹c¹ siê,
zw³aszcza w Niemczech i Szwajcarii,
herezjê  powo³a³ specjalny organ, sk³adaj¹cy siê z szeciu kardyna³ów, wyposa¿onych w prawo do interweniowania
wszêdzie tam, gdzie uznali to za konieczne. Organ ten nigdy nie zosta³ poddany
w³adzy wieckiej, a sw¹ cile urzêdow¹ procedurê dostosowa³ do sytuacji ju-
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rydycznej tamtych czasów i do surowego klimatu walk religijnych. Zupe³nie
inaczej by³o z inkwizycj¹ hiszpañsk¹.
Pocz¹tkowo jej dzia³ania wymierzone
by³y przeciwko ¯ydom i muzu³manom,
podejrzanym o udawanie nawrócenia,
póniej jej w³adza rozci¹gnê³a siê tak¿e na katolików. Inkwizycja hiszpañska
zosta³a bowiem podporz¹dkowana królowi i sta³a siê g³ównym narzêdziem absolutyzmu monarszego. Odt¹d dzia³a³a
czêsto w niezgodzie z Rzymem, przeciwko czemu papie¿e nie raz protestowali.
(...) Pawe³ VI w motu proprio z 7 grudnia 1965 roku oprócz strze¿enia prawowiernoci wyznaczy³ Kongregacji Nauki Wiary nowe zadanie, polegaj¹ce na
udzielaniu pomocy rozwojowi poprawnej doktryny tak, by stawa³a siê now¹
si³¹ dla g³osicieli Ewangelii.
Jednak¿e nawet wielu katolików nie
mo¿e zrozumieæ sensu pos³ugi oddawanej Kocio³owi przez Kongregacjê, zapominaj¹c chyba, ¿e dzia³a ona jedynie
w perspektywie religijnej, (...) poza ni¹
to, co jest pos³ug¹, wydawaæ siê bêdzie
nietolerancj¹, a gorliwa troska  dogmatyzmem. Je¿eli za wst¹pi siê w wymiar
religijny, zrozumie siê, ¿e wiara jest dobrem najwy¿szym i najcenniejszym, bo
prawda jest fundamentalnym elementem
¿ycia ludzkiego. Zatem troskê o to, by
wiara nie uleg³a ska¿eniu, przynajmniej
wierz¹cy powinni uwa¿aæ za bardziej
istotn¹ od troski o zdrowe cia³o.
Broni¹c Kongregacji, kardyna³ Ratzinger mówi dalej: W obiegu s¹ ³atwe
slogany. Wed³ug niektórych najwa¿niejsza dzisiaj jest ortopraktyka, czyli zasada zachowywania siê dobrze, kochania
bliniego swego. Podrzêdna natomiast
jest wówczas, je¿eli nie wprost odrzucona, troska o prawowiernoæ, ortodoksjê,
czyli o wierzenie zgodnie z sensem Pisma wiêtego i ¿ywej Tradycji Kocio³a.
Wed³ug Kardyna³a jest to mylenie powierzchowne i zwodnicze, podkrelaj¹ce wartoæ samego dzia³ania, dla którego nie szuka siê jednak fundamentu, nie
odnosi siê go do prawdy: W wiecie,
w którym sceptycyzm zarazi³ dog³êbnie
tak¿e wielu wierz¹cych, odbiera siê jako
wielki skandal przekonanie Kocio³a, ¿e
istnieje Prawda  pisana du¿¹ liter¹

 i ¿e ta w³anie Prawda mo¿e byæ rozpoznawalna, wyra¿alna,
a tak¿e ¿e w pewnych
granicach mo¿na j¹
precyzyjnie zdefiniowaæ. Podzielaj¹ to
przekonanie równie¿
ci katolicy, którzy stracili z oczu istotê Kocio³a i widz¹ w nim
tylko organizacjê ludzk¹. Koció³ powinien
chroniæ powierzony
mu, a nie nale¿¹cy do
niego, depozyt. Musimy wiêc gwarantowaæ
 ludziom wszystkich
czasów  g³oszenie
prawdy
zgodnej
z przekazem Magisterium.
Oprócz chronienia
depozytu wiary, Kongregacja ma obowi¹zek interweniowaæ
tam, gdzie powsta³a herezja, o której nowy
(opublikowany w 1983
r.) Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 75. mówi: Herezj¹ nazywa siê uporczywe, po przyjêciu
chrztu, zaprzeczanie jakiej prawdzie,
w któr¹ nale¿y wierzyæ wiar¹ Bosk¹ i katolick¹, albo uporczywe pow¹tpiewanie
o niej. W kanonie 1364. czytamy, ¿e odstêpca od wiary, heretyk lub schizmatyk
podlega ekskomunice wi¹¿¹cej moc¹ samego prawa. Herezja jest zakwalifikowana w nowym kodeksie jako przestêpstwo
przeciwko religii i jednoci Kocio³a.
Po przytoczeniu odpowiednich artyku³ów (kanonów) kodeksu Kardyna³
wyjania: S³owo Pisma wiêtego jest
aktualne dla Kocio³a w ka¿dym czasie,
tak jak i zawsze istnieje taka mo¿liwoæ,
¿e cz³owiek popadnie w b³¹d. Dlatego
te¿ wci¹¿ aktualne jest ostrze¿enie zawarte w Drugim Licie w. Piotra : Znaleli siê jednak fa³szywi prorocy wród
ludu, tak samo jak wród was bêd¹ fa³szywi nauczyciele, którzy wprowadz¹
wród was zgubne herezje (2P 2,1).
B³¹d nie jest dodaniem do prawdy. Nie

fot. G. Ga³¹zka

KOCIÓ£

nale¿y zapominaæ, ¿e dla Kocio³a wiara jest wspólnym dobrem, bogactwem
nale¿¹cym do wszystkich, poczynaj¹c od
biednych, najbardziej bezbronnych wobec wypaczeñ. Zatem Koció³ musi broniæ ortodoksji dla dobra wszystkich wierz¹cych. W tej perspektywie, je¿eli znajdziemy siê w obliczu b³êdu  nie nale¿y
zapominaæ o ochronie i prawach pojedynczego teologa, ale te¿ nie nale¿y zapominaæ o ochronie i prawach ca³ej
wspólnoty. Naturalnie, wszystko trzeba
widzieæ w wietle wielkiego wezwania
ewangelicznego: prawda w mi³oci. Tak¿e dlatego ekskomunika, któr¹ mo¿e byæ
ob³o¿ony dzisiaj heretyk, jest uwa¿ana za
«sankcjê medyczn¹», za karê, która nie
tyle karze, co, koryguj¹c, uzdrawia. Kto
zrozumie, ¿e b³¹dzi, kto przyzna siê do
tego, jest zawsze witany przez ca³¹ wspólnotê Kocio³a z otwartymi ramionami
jako szczególnie drogi syn.
Cdn.
Opr. Jolanta Klecel
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DZIEJE NAJNOWSZE

Coraz wy¿ej podnosz¹ g³owy przeciwnicy przeprowadzania w naszym
kraju dekomunizacji i lustracji. Mocnym g³osem przemawiaj¹ wspó³czeni katoni, kwestionuj¹cy sens istnienia gromadz¹cego dokumentacjê dzia³añ w PRL tajnych s³u¿b  Instytutu Pamiêci Narodowej.
W cyklu Podgl¹dane czyny, pods³uchiwane rozmowy pragniemy upowszechniaæ materia³y archiwalne, które z IPN uda³o siê wydobyæ osobom pokrzywdzonym przez dzia³ania MBP, UB i SB. Pozostawiamy je
bez komentarzy. Te uwa¿amy za zbêdne. Mog³yby one bowiem tylko
os³abiæ wymowê przera¿aj¹cych donosów i raportów.
D r o d z y C z y t e l n i c y ! Nasze ³amy s¹ otwarte na
prezentacjê archiwaliów, jakie fabrykowano na Was i Waszych Najbli¿szych w latach 1944  1989.
Redakcja PiP

Ksiê¿a na celowniku
Sprawozdania i meldunki z terenu
wysy³ane w latach piêædziesi¹tych przez
Wojewódzkie Urzêdy Bezpieczeñstwa
publicznego do Ministra MBP Radkiewicza informowa³y niekiedy o zachowaniu niepokornych ksiê¿y, którzy odmawiali wykonywania poleceñ w³adzy,
a nawet nawo³ywali wiernych do niepos³uszeñstwa. Niewykluczone, ¿e donosy te s¹ w tej chwili jedynym udokumentowanym wiadectwem niez³omnoci tych kap³anów.
W Sprawozdaniu za czerwiec 1950
r. Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa
Publicznego w Warszawie donosi³ Ministrowi Radkiewiczowi o aresztowaniu
ks. Wiktora Krywiñczuka z parafii
Szwelice (pow. Maków Mazowiecki).
Ksi¹dz Krywiñczuk podczas kazania nawo³ywa³ bowiem ch³opów, aby nie
wstêpowali do spó³dzielni produkcyjnej. Urz¹d Bezpieczeñstwa zna³ w dodatku przesz³oæ ksiêdza i zawiadomi³
o niej Ministra. W 1921 r. na polecenie
biskupa Dubowskiego z diecezji ³ucko¿ytomierskiej ksi¹dz przekroczy³ nielegalnie granicê ze Zwi¹zkiem Sowieckim
i w roku 1926 zosta³ aresztowany pod
zarzutem uprawiania szpiegostwa na
rzecz Polski sanacyjnej. Spêdzi³ 3 lata
na Wyspach So³owieckich, a potem
przed³u¿ono mu karê na dalsze trzy lata.
Ponownie aresztowano go w r. 1931 pod
zarzutem nale¿enia do organizacji terrorystycznej. Powrót do polski umo¿li-



wi³ mu zapewne wybuch wojny.
(IPN BU MBP 378, str. 91  92)
***
Po mierci Józefa Stalina Urzêdy
Bezpieczeñstwa w ca³ej Polsce postawione zosta³y w stan najwy¿szego pogotowia. Kilka razy dziennie Wojewódzkie Urzêdy wysy³a³y do MBP
w Warszawie telefonogramy omawiaj¹ce sytuacjê w kraju i relacjonuj¹ce nastroje i wypowiedzi z terenu.
Biuletyn Informacyjny Urzêdu krakowskiego donosi³ Ministrowi o zachowaniu ks. Mieczys³awa Maliñskiego.
Otó¿ ksi¹dz w czasie trwania piêciominutowej ciszy na czeæ zmar³ego nie

zatrzyma³ w Rabce doro¿ki, jad¹c od
chorego, a kiedy doro¿kê zatrzyma³ milicjant, wymieniony bêd¹c podenerwowany, uda³ siê pieszo na plebaniê, mimo
¿e widzia³ ludzi stoj¹cych i s³uchaj¹cych
transmisji z Moskwy.
(IPN BU MBP 414, str. 93)
***
Meldunek dzienny z 9 marca zawiera³ informacjê o ks. Henryku Nowackim z parafii Niegów, gm. Zabrodzie,
pow. Wo³omin. Ksi¹dz odmówi³ bicia
w dzwony na czeæ Stalina, a delegatom
z GRN, którzy przyszli go napominaæ, odpowiedzia³: nie wypada, by dzwon, który
nosi nazwê Pi³sudski bi³ w Stalina...
(IPN BU MBP 422, str. 37)
***
Niektórym ksiê¿om udawa³o siê czasem obchodziæ zakazy cenzury. I tak, jak
opowiada³ wikariusz generalny Kurii
Siedlce, ¿al¹c siê w gronie kilku ksiê¿y,
i¿ Urz¹d Kontroli Prasy wykrela szereg artyku³ów i poszczególne zdania
z miesiêcznika Wiadomoci Diecezjalne, ka¿da diecezja odbija³a na powielaczu wykrelone artyku³y i zdania, a nastêpnie do³¹cza³a do cenzurowanego
miesiêcznika. Genera³owi Radkiewiczowi doniós³ o tym warszawski Urz¹d
Bezpieczeñstwa.
(IPN BU MBP syg. 378; str. 6  7,
Raport miesiêczny 1  31.01.1950 r.)
Opr.
Janina Hera-As³anowicz

Zgromadzenie w. Micha³a Archanio³a (michalici)
to wspólnota kap³anów i braci, która powsta³a pod
koniec XIX stulecia. Jego Za³o¿ycielem jest polski kap³an, S³uga Bo¿y ks. Bronis³aw Markiewicz. Nade
wszystko le¿a³ mu na sercu los opuszczonych dzieci
i m³odzie¿y. Dzisiaj michalici prowadz¹ orodki wychowawcze, szko³y katolickie, a przy parafiach  oratoria.
Pracuj¹ w Polsce i za granic¹. Bóg wci¹¿ poszukuje
ludzi, którzy z odwag¹ i radoci¹ bêd¹ pracowaæ dla
Jego Królestwa. Mo¿e i Ty s³yszysz ten g³os?
W czasie ferii zimowych zapraszamy m³odzie¿
mêsk¹ na REKOLEKCJE U OJCA w Miejscu
Piastowym w terminach:
25  30 stycznia 2005 r.
01  06 lutego 2005 r.
17  22 lutego 2005 r.
Napisz lub zadzwoñ:
Ks. Krzysztof Powiata CSMA
ul. Ks. Br. Markiewicza 25a; 38  430 Miejsce Piastowe;
tel. (13) 433 92 62 lub kom. 0 604 838 749;
e-mail: krzychu@michalici.otd.pl; www.michalici.pl
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Wielki Polak Jan Pawe³ II u¿y³ piêknej metafory, ¿e nasz kontynent powinien oddychaæ dwoma p³ucami  zachodnim
i wschodnim. Polsko-ukraiñska wspó³praca jest dowodem na to, ¿e Europa zaczyna oddychaæ obydwoma p³ucami
 zosta³o ostatnio powiedziane w Kijowie podczas inauguracji Roku Polskiego. Zanim jednak pañstwo polskie i inne
pañstwa z tej strony ¿elaznej kurtyny zaczê³y tak oddychaæ, by³ czas, w którym wiernych zakodowano jako 00015.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski mia³ swój numer rejestracyjny  21314, Episkopat Polski  BF01, Stolica Apostolska
 VA01, za Ojciec wiêty Jan Pawe³ II  VA02.

Zanim VA02 przyleci do 00015
Jeden z by³ych funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa zezna³, ¿e po 16 padziernika 1978 r. Wydzia³ IV KWMO
w Krakowie przekaza³ do centrali MSW
w Warszawie wszystkie materia³y operacyjne dotycz¹ce nowo wybranego
Jana Paw³a II. Nale¿y domylaæ siê, ¿e
do dalszego wykorzystania operacyjnego... Wiadomo, ¿e w³adze bezpieczeñstwa jeszcze przed wywiêceniem Karola Wojty³y  1 listopada 1946 r.  zanotowa³y Jego nazwisko. Zwróci³ na
siebie uwagê, pos³uguj¹c w organizacji
samopomocy studenckiej Bratniak.
Prawdopodobnie pierwsz¹ teczkê w krakowskim UB ks. Karolowi Wojtyle za³o¿ono, gdy zosta³ wyk³adowc¹ w krakowskim seminarium, z tego bowiem
okresu w tajnych dokumentach figuruje pod kryptonimem Pedagog.
Pierwszy, dotychczas odnaleziony,
donos na Karola Wojty³ê napisano
w listopadzie 1949 roku. Agent o pseudonimie ¯agielowski informowa³ o kó³ku ministrantów, które w parafii w. Floriana prowadzi³ m³ody wikary Karol
Wojty³a. Kó³ko by³o postrzegane przez
w³adze za rodzaj przedszkola Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y, zreszt¹ wkrótce rozwi¹zanego. Pos³uguj¹c siê
nomenklatur¹ UB/SB, mo¿na powidzieæ, ¿e d³uga by³a droga od teczki Pedagoga do VA02. Tak samo d³uga, jak
polska droga od terroru stalinowskiego
do niepodleg³oci.
Cytowane kody zastosowano, w powsta³ym prawdopodobnie jesieni¹ 1980
r., Elektronicznym Systemie Zainteresowañ Operacyjnych Departamentu
IV MSW i s¹ wiadectwem, ¿e S³u¿ba
Bezpieczeñstwa za przyzwoleniem
i z polecenia w³adz politycznych i pañstwowych inwigilowa³a Jana Paw³a II,

równie¿ po Jego konklawe. Nie wiadomo tylko, czy ów kod wymylono
w Warszawie, czy gdzie dalej na
wschód, bowiem z Archiwum Mitrochina wiadomo, ¿e s³u¿by specjalne
bloku sowieckiego odnotowa³y fakt, ¿e
5 listopada 1978 r. Jan Pawe³ II odby³
pielgrzymkê do grobów w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerwa,
w których spoczywaj¹ patroni Italii: w.
Franciszek z Asy¿u i w. Katarzyna Sieneñska. Szczególnie zapamiêtano zdarzenie z Asy¿u, gdzie na spontaniczn¹
probê, by Ojciec wiêty nie zapomnia³
o Kociele Milcz¹cym, pad³a odpowied: Nie ma ju¿ Kocio³a Milcz¹cego, przemawia bowiem moim g³osem...
Odnotowano równie¿ pierwsze antysowieckie gesty Jana Paw³a II:  dwaj
ksiê¿a z archidiecezji krakowskiej zawieli do Wilna czerwone zuchetto, kardynalsk¹ piuskê, któr¹ nosi³ na g³owie
podczas konklawe, i z³o¿yli j¹ na o³tarzu w kaplicy MB Mi³osiernej w Ostrej
Bramie;  wzrost zainteresowania polityk¹ wiatow¹, prawami cz³owieka;
 powo³anie Backisa Andrisa (syn
przedwojennego ambasadora Litwy
w Pary¿u) do grona doradców w sprawach stosunków z pañstwami w bloku
sowieckim. A kiedy Ojciec wiêty nie

zaprzeczy³, ¿e jest s³owiañskim Papie¿em, w ocenie decydentów komunistycznych: Watykan rozpocz¹³ ideologiczn¹
walkê z krajami socjalistycznymi.
Na d³ugo wiêc przed pomarañczow¹ rewolucj¹ wschodnie p³uco Europy
ju¿ oddycha³o, a ordery pañstwowe, jakie otrzymywali w latach 1978, 1983
i 1987 kierownicy Departamentu IV
MSW PRL za zabezpieczanie pielgrzymek Ojca wiêtego do Polski (krypt.
Lato-79, Zorza-I i Zorza-II) s¹ kolejnym
wiadectwem marnoci nad marnociami, chyba ¿e przekazaæ je tym, którzy
z wysokoci ³aw rz¹dowych, zapraszaj¹c Ojca wiêtego na  da Bóg  kolejn¹
pielrzymkê, nie zaprzecz¹, ¿e w Polsce
(jak chce niejaka Magdalena roda) jest
problem z przemoc¹ wobec kobiet. Korzenie tej przemocy tkwi¹ w silnym wp³ywie Kocio³a katolickiego na ¿ycie publiczne. Katolicyzm nie wspiera bezporednio, ale te¿ nie sprzeciwia siê przemocy wobec kobiet. Istniej¹ jednak porednie zwi¹zki, poprzez kulturê, która
jest silnie oparta na religii, Jest to struktura opieraj¹ca siê na dominacji patriarchalnej Boga Ojca, a mniej wa¿na rola
kobiet daje siê zauwa¿yæ choæby na przyk³ad w listach wiêtego Paw³a...
Grzegorz Karbowiak
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Droga do beatyfikacji
Z ks. Marianem Babul¹ CSMA  pracownikiem Kongregacji
ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego
i postulatorem w procesie beatyfikacyjnym
ks. Bronis³awa Markiewicza 
rozmawiaj¹ ks. Edward Data CSMA i ks. Sylwester £¹cki CSMA
Lektur¹ dekretu o cudownym
uzdrowieniu, którego dokona³ Pan
Bóg za wstawiennictwem Czcigodnego S³ugi Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza, zakoñczy³ siê
d³ugi i z³o¿ony okres oczekiwania
na beatyfikacjê tego Za³o¿yciela
Zgromadzenia Ksiê¿y Michalitów
i Sióstr Michalitek. Czy mo¿e
Ksi¹dz Postulator przedstawiæ, jak
dosz³o do owego aktu kocielnego? Jaka jest historia procesu beatyfikacyjnego ks. Markiewicza?

Z pewnoci¹ mówienie o d³ugoci,
a zw³aszcza o z³o¿onoci okresu oczekiwania wydaje siê byæ z jednej strony
usprawiedliwione synowsk¹ mi³oci¹ do
Ojca Za³o¿yciela, a z drugiej mo¿e trochê przesadzone. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
ka¿da sprawa, a w sposób szczególny
wyniesienie kogo do chwa³y o³tarzy,
wymaga czasu, wysi³ku wielu osób,
a w sposób szczególny nieustannej modlitwy, by Bóg zechcia³ potwierdziæ wiêtoæ danego kandydata na o³tarze, dokonuj¹c cudu za jego wstawiennictwem,
i pob³ogos³awiæ ludzkim zabiegom, daj¹c odpowiednie wiat³o i si³y osobom zaanga¿owanym w proces beatyfikacji.
Czcigodny S³uga Bo¿y ks. Bronis³aw
Markiewicz by³ cz³owiekiem oddanym
bez reszty Panu Bogu i ludziom. Cechowa³a go ogromna wra¿liwoæ na biedê
ludzk¹, zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y
opuszczonej, zaniedbanej, sierocej. Im
powiêca³ swój czas, si³y  wszystko to,
co posiada³. W ¿yciu codziennym odznacza³ siê ogromn¹ pracowitoci¹ i ofiarnoci¹, zapominaj¹c ca³kowicie o sobie.
A wszystko to powierza³ Bogu w nieustannej modlitwie, prosz¹c Go usilnie
o b³ogos³awieñstwo. Nic wiêc dziwnego, ¿e ju¿ za ¿ycia cieszy³ siê s³aw¹ wiêtoci. B³ogos³awiony Józef Bilczewski,

"

arcybiskup lwowski (jestem postulatorem jego sprawy kanonizacyjnej, która
jest na ukoñczeniu), pod dat¹ 29 stycznia 1912 r. napisa³, ¿e w tym dniu umar³
wi¹tobliwy ks. Bronis³aw Markiewicz.
Natomiast w. Józef Sebastian Pelczar,
w swoim pimie skierowanym w kilka
dni po jego mierci do Kongregacji Biskupów i Zakonników w Watykanie,
wychwala³ doskona³e pos³uszeñstwo ks.
Markiewicza, stwierdzaj¹c, ¿e podda³
siê w sposób godny pochwa³y jego zarz¹dzeniom. S³awa wiêtoci ks. Markiewicza nie usta³a po jego mierci i wci¹¿
siê rozwija³a.
Zgromadzenia zakonne za³o¿one
przez ks. Markiewicza myla³y o Jego
beatyfikacji, zabezpieczaj¹c pisma i dokumenty, zbieraj¹c wspomnienia i inne
materia³y dotycz¹ce jego wi¹tobliwego
¿ycia. Niestety, ze wzglêdów obiektywnych nie uda³o siê rozpocz¹æ procesu beatyfikacyjnego w okresie miêdzywojennym  zatwierdzenie kocielne ksiê¿y
michalitów odby³o siê dopiero w 1921
r., a sióstr michalitek w 1928 roku. Z tym
zwi¹zana by³a fizyczna niemo¿liwoæ
przygotowania osób fachowych do tego
typu przedsiêwziêcia, tym bardziej ¿e
wszyscy byli zaanga¿owani w zak³adach
wychowawczych. Kiedy sytuacja jako
siê poprawi³a, wybuch³a II wojna wiatowa. Póniej nasta³y ciê¿kie czasy stalinizmu. Dopiero w niespe³na dwa lata
po ich zakoñczeniu  18 stycznia 1955
r.  Zarz¹dy generalne obydwu Zgromadzeñ wiêtego Micha³a Archanio³a
zwróci³y siê z prob¹ do ks. bpa Franciszka Bardy o rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego ks. Bronis³awa Markiewicza. Ksi¹dz Biskup, prowadz¹c ju¿
proces (obecnie) w. Józefa Sebastiana
Pelczara, od³o¿y³ tê sprawê, nie mog¹c

sobie pozwoliæ, ze wzglêdu na brak personelu, na jednoczesne prowadzenie
dwóch procesów.
Po zakoñczeniu procesu w. J. S. Pelczara  16 stycznia 1958 r.  rozpocz¹³
siê w Kurii Biskupiej w Przemylu proces beatyfikacyjny ks. Markiewicza, który zosta³ zamkniêty 27 kwietnia 1963
roku. Akta procesowe zosta³y przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, gdzie nast¹pi³o ich uroczyste
otwarcie 9 maja tego¿ roku. W 1968
r. zosta³a przygotowana przez Kongregacjê tzw. Kopia publiczna akt procesowych. W tym te¿ roku zosta³y opublikowane Opinie cenzorów teologów na
temat pism o. Za³o¿yciela. W 1976
r. przygotowano Summarium zeznañ
wiadków oraz Zbiór dokumentów pozaprocesowych. W roku nastêpnym wydrukowano Listy postulacyjne. W roku
1981 Promotor Wiary opracowa³ swoje
spostrze¿enia i uwagi na temat procesu
i osoby ks. Markiewicza. 12 kwietnia
1984 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, dzia³aj¹c w myl Konstytucji
Apostolskiej Divinus Perfectionis Magister wydanej w 1983 r., mianowa³a
Relatorem  odpowiedzialnym za sprawê procesu ks. Markiewicza  o. prof.
Ambro¿ego Eszera, dominikanina. On to,
po dog³êbnym przestudiowaniu ca³ej dokumentacji, przekaza³ Postulacji Instrukcjê dot. Sprawy S³ugi Bo¿ego ks. B. Markiewicza, do³¹czaj¹c do niej Uwagi dotycz¹ce materia³u procesowego i pozaprocesowego Sprawy Kanonizacji S³ugi Bo¿ego ks. B. Markiewicza opracowane przez
ks. pra³ata Leonarda Flisikowskiego.
Po uzyskaniu 28 czerwca 1988 r. tytu³u doktora obojga praw na Papieskim
Uniwersytecie Lateraneñskim w Rzymie
zosta³em oddelegowany przez ks. Jana
Chrapka  ówczesnego prze³o¿onego
generalnego naszego Zgromadzenia  do
pracy przy procesie w charakterze
wspó³pracownika zewnêtrznego (collaboratore esterno). Bazuj¹c na materia³ach zebranych na przestrzeni lat przez
wielu ludzi zaanga¿owanych w proces,
10 maja 1989 r. ukoñczy³em opracowanie Odpowiedzi na spostrze¿enia
i uwagi Promotora Wiary oraz Uwagi
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ks. pra³ata Leonarda Flisikowskiego,
do których do³¹czy³em szereg dokumentów wa¿nych dla sprawy oraz niektóre zeznania wiadków nie umieszczonych w poprzednim Summarium.
W rok póniej przygotowa³em Informacjê o ¿yciu i cnotach S³ugi Bo¿ego ks.
Bronis³awa Markiewicza, któr¹ Relator
podpisa³ do druku 19 marca 1990 roku.
12 czerwca 1990 r. przedstawi³em
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
ca³¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ sprawy
w formie Pozycji o ¿yciu i cnotach (Positio super vita et virtutibus). Zosta³a ona
przestudiowana przez Kongres Cenzorów Teologów i przez Kongregacjê Kardyna³ów, Arcybiskupów i Biskupów
 cz³onków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy uznali, ¿e: S³uga
Bo¿y ks. Bronis³aw Markiewicz praktykowa³ w swoim ¿yciu w sposób heroiczny cnoty teologiczne, kardynalne i inne
z nimi zwi¹zane. 2 lipca 1994 r. zosta³
og³oszony, w obecnoci Ojca wiêtego
Jana Paw³a II, Dekret o heroicznoci cnót
S³ugi Bo¿ego. W tym uroczystym akcie
uczestniczyli miêdzy innymi Prze³o¿eni
Generalni obydwu naszych Zgromadzeñ
zakonnych: ks. Kazimierz Tomaszewski
i m. Remigiusza Zofia Dziewit.
Sporód wielu ³ask otrzymanych od
Boga przez wstawiennictwo Czcigodnego S³ugi Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza przedstawiono w 2003 r. do
oceny i badania Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych domniemany cud uzdrowienia ks. Romana W³odarczyka
CSMA. Po uzyskaniu pozytywnej oce-

ny dwóch bieg³ych
lekarzy, wyznaczonych z urzêdu przez
Kongregacjê 22
kwietnia 2004 r., zebra³a siê Komisja
Lekarska, która
uzna³a uzdrowienie
ks. Romana za szybkie, ca³kowite i sta³e
oraz niewyt³umaczalne z punktu widzenia aktualnej
wiedzy medycznej.
W dwa miesi¹ce
póniej (25 czerwca) odby³ siê Kongres
Cenzorów Teologów, którzy uznali zwi¹zek pomiêdzy niewyt³umaczalnym
uzdrowieniem a modlitw¹ zanoszon¹ do
Pana Boga za wstawiennictwem Czcigodnego S³ugi Bo¿ego ks. Bronis³awa
Markiewicza. Z kolei 19 padziernika
2004 r. (w Pa³acu Apostolskim) kardyna³owie, arcybiskupi i biskupi  cz³onkowie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych  potwierdzili pozytywne os¹dy
lekarzy i konsultorów teologów.

Dekret o cudzie odczytany w obecnoci Ojca w. Jana Paw³a II 20 grudnia 2004 roku i przez Niego potwierdzony zakoñczy³ postêpowanie beatyfikacyjne. W tej podnios³ej uroczystoci wziêli udzia³: ks. Kazimierz Radzik
 prze³o¿ony generalny Zgromadzenia
w. Micha³a Archanio³a, duchowy nastêpca naszego Ojca Za³o¿yciela,
m. Edyta Hanna Goliñska  prze³o¿ona
generalna siostrzanego Zgromadzenia
Sióstr Michalitek, m. Remigiusza Dziewit  poprzednia prze³o¿ona generalna
sióstr michalitek, ojcowie: Aleksander
Ogrodnik i Kazimierz Tomaszewski
 poprzedni prze³o¿eni generalni Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a,
ks. W³adys³aw Suchy  przewodnicz¹cy delegatury w³osko-szwajcarskiej,
ks. Bogus³aw Turek  pracownik Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz
ja, jako pracownik Kongregacji Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego oraz postulator generalny Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a.
Cdn.

Wydarzeniem, które wp³ynê³o na zrealizowanie sympozjum o ks. Bronis³awie
Markiewiczu w Pruchniku  miejscowoci, gdzie przyszed³ na wiat w 1842 r.
 by³o uznanie cudu zdzia³anego za wstawiennictwem S³ugi Bo¿ego.
Pierwsz¹ inicjatyw¹ podjêt¹ w ramach tych przygotowañ do beatyfikacji by³o zorganizowanie sympozjum:
Jak zostaæ wiêtym  codzienne ¿ycie
ks. Bronis³awa Markiewicza. Realizacja tego przedsiêwziêcia by³a mo¿liwa
dziêki ogromnej ¿yczliwoci i pomocy
sióstr michalitek oraz ksiê¿y michalitów, szczególnie za ks. Sylwestra £¹ckiego CSMA.
Przygotowania do sympozjum by³y
krótkie, ale intensywne. Najwiêcej si³ w³o¿yli w nie pani Aleksandra Wdowik, prezes Akcji Katolickiej w Pruchniku oraz

ksi¹dz proboszcz Kazimierz Trelka.
5 grudnia w Domu Stra¿aka, gdzie odby³o siê sympozjum, zebra³o siê ponad 300
osób. Rozpocz¹³ je ks. Proboszcz, za
sympozjum poprowadzi³a pani Prezes AK.
Program by³ bardzo urozmaicony:
ks. Dariusz Kielar CSMA w referacie Ksi¹dz Bronis³aw Markiewicz jako
duszpasterz ukaza³ S³ugê Bo¿ego jako
wzór kap³ana; s. Remigiusza Dziewit
CSSMA w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³a s³uchaczom duchowoæ ks.
Bronis³awa, który przez ca³e swoje
¿ycie by³ wierny modlitwie; mecenas
Józef Gudyka w wielkim pruchniczaninie znalaz³ wzór do naladowania.
Wiele radoci wszystkim zebranym
sprawi³y dzieci ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w Pruchniku, które pod kierunkiem
nauczycieli: s. Weroniki Szostak
CSSMA, pani Lucyny Potyra³y i pana
Bogus³awa Sikorskiego przygotowa³y
i zaprezentowa³y monta¿ s³owno-muzyczny O cz³owieku, który p³on¹³ mi³oci¹.
Agnieszka B³achuta

Sympozjum
w Pruchniku
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Ofiara

Ponoszenie jakichkolwiek ofiar boli.
Wymaga wyrzeczenia, czêsto rezygnacji
z w³asnych ambicji, planów, marzeñ
Ale jest jedno ofiarowanie, które jest ród³em i natchnieniem dla naszych codziennych ofiarowañ. I choæ proroctwo Symeona bola³o i mieczem przenika³o serce
Maryi, potrafi³a i na nie siê zdobyæ.
Podjêta przez cz³owieka ofiara powinna byæ nade wszystko przepojona
mi³oci¹ i podjêta z czystych, szlachetnych intencji. Ka¿dej powinna te¿ przywiecaæ ewangeliczna myl o ziarnie,
które musi najpierw obumrzeæ w ziemi,
aby potem wydaæ plon.
W ¿yciu ks. Markiewicza, jego rodziny naturalnej i duchowej, tych ofiar
by³o niema³o. Dyktowa³y je b¹d to
wypadki dziejowe, b¹d te¿ okolicznoci, które domaga³y siê wielu wyrzeczeñ, nieraz heroicznych, aby dzie³o
Bo¿e mog³o siê rozwijaæ i trwaæ.
Zaledwie 4 lata mia³ Bronis³aw, kiedy by³ wiadkiem tzw. rabacji galicyjskiej w 1846 roku. Wywo³ana przez
ch³opów, dla których przeciwnikiem by³
dwór ziemiañski i szlachta, poch³onê³a
¿ycie oko³o 1000 osób. Zniszczeniu uleg³o wtedy ponad 450 dworów. Punktem
zapalnym by³ od dawna nie rozwi¹zany
konflikt, spowodowany systemem poddañstwa i pañszczyzny, a wzajemne urazy i niechêæ potêgowa³y jeszcze dzia³ania w³adz zaborczych.
Wydarzenia te bolenie odczu³a równie¿ rodzina Markiewiczów: w rozpra-

wie doktorskiej o historii Zgromadzenia Ksiê¿y Michalitów ks. dr Jan Boækowski CSMA przytacza s³owa ks. Markiewicza: Taka bieda by³a w naszym
domu, ¿e matka kraja³a perz i piek³a
z niego placki... Te prze¿ycia niew¹tpliwie uczuli³y S³ugê Bo¿ego na biedê
ludzk¹, nie tylko materialn¹, by³y bodcem do wyrzeczeñ i ponoszenia ofiar.
A oto znamienny przyk³ad: w 1872
r. w Przemylu wybuch³a epidemia.
Ksi¹dz Markiewicz, pe³ni¹cy wówczas
obowi¹zki wikariusza przy tamtejszej
katedrze, nie waha³ siê iæ z czynn¹ pomoc¹ chorym, odwiedzaæ ich domy, paliæ w piecu czy przygotowywaæ posi³ek.
Oto jego s³owa: Prawie w ka¿dym domu
kto chory, a w niektórych wszyscy le¿¹:
jedni na ³ó¿ku, drudzy na bar³ogu,
w najwiêkszym opuszczeniu. Przez ca³y
dzieñ nie jedz¹, bo nie maj¹ co
Myl, ¿e sam mo¿e siê zaraziæ, by³a
mu zupe³nie obca. Bo swoje kap³añstwo
widzia³ nie jako przywilej i okazjê do
podniesienia stopy ¿yciowej, ale jako
s³u¿bê ofiarowania siê Bogu i ludziom.
Tak pisa³: Pan Bóg da³ mi poznaæ dobrze, ¿e do seminarium idzie siê nie po
godnoci, karierê, dobrze p³atne stanowisko, ale by lepiej przygotowaæ siê do
obowi¹zków twardych i s³u¿by uci¹¿liwej. W kap³añstwie nie widzia³em korzyci ziemskich; te pozostawa³y poza
mn¹. ( ) Ten stan domaga siê ofiary...
Te s³owa i przyk³ad S³ugi Bo¿ego ks.
Markiewicza powinny byæ pociech¹ dla
nas i dla tysiêcy rodzin, którym dzi brakuje pracy, pieniêdzy oraz pocieszenia.
ks. Dariusz Kielar CSMA

Zgr omadzenie Sióstr w. Micha³a Ar chanio³a (siostr y michalitki)
uwielbiaj¹ Boga zgodnie z zawo³aniem Któ¿ jak Bóg! i realizuj¹ swój
char yzmat w duchu powci¹gliwoci i pracy. Podejmuj¹ pracê wród
dzieci i m³odzie¿y: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczynilicie (Mt 25,40). W Roku Euchar ystii
zapraszamy dziewczêta na rekolekcje w czasie ferii zimowych o tematyce: Poznaæ Jezusa pr zy ³amaniu chleba (£k. 24,35).
17  20.01.05 r.  Miejsce Piastowe k. Krosna; ul. Ks. Markiewicza 22;
17.02.05 r.  Warszawa  Go³¹bki; ul. B. mia³ego 37.

Zg³oszenia kierujemy na adres:
s. Joanna Krupa CSSMA; ul. Ks. Markiewcza 22; 38  430 Miejsce Piastowe;
tel. 013/ 42 381 31; www.michalitki.prv.pl; email  michalitki@o2.pl
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ierwszy film powiêcony osobie Karola Wojty³y zrealizowano w 1981
roku . Nosi³ on tytu³ Z dalekiego kraju
i powsta³ jako koprodukcja polsko-w³osko-brytyjska. Autorem scenariusza i re¿yserem by³ Krzysztof Zanussi, a w roli
g³ównej wyst¹pi³ Cezary Morawski,
któremu partnerowali w rolach drugorzêdnych znani aktorzy zachodni m.in.
Sam Neill i Christopher Cazenove. Zanussi ukaza³ kolejne etapy ¿ycia Karola
Wojty³y, przetykaj¹c narracjê licznymi
wstawkami dokumentalnymi ze spotkañ
Jana Paw³a II z wiernymi. Film ten obrós³ legend¹, g³ównie dlatego, ¿e pokazywano go w kocio³ach i na zakonspirowanych projekcjach w okresie
stanu wojennego. Wówczas obraz Zanussiego podnosi³ na duchu i krzepi³
serca terroryzowanych przez czerwony re¿im Polaków.
Kolejnym filmem fabularnym o Karolu Wojtyle by³ Papie¿ Jan Pawe³ II.
Obraz ten w doæ rzetelny sposób relacjonowa³ ¿ycie przysz³ego biskupa Rzymu: od jego m³odoci w Wadowicach
i Krakowie, poprzez okres okupacji,
pracy duszpasterskiej, konfliktów z komunistycznymi w³adzami, a¿ do wyboru na g³owê Kocio³a. Film wyre¿yserowa³ Herbert Wise, znany nam m.in.
jako twórca serialu Ja, Klaudiusz.
W roli tytu³owej wyst¹pi³ wybitny aktor brytyjski Albert Finney.
Oprócz pozycji filmowych ukazuj¹cych ¿ycie przysz³ego Papie¿a, powstawa³y równie¿ takie, których inspiracj¹
fabularn¹ by³a twórczoæ literacka Karola Wojty³y. W 1988 roku powsta³ film
produkcji w³osko-kanadyjskiej pt. Przed
sklepem jubilera, oparty na tekcie sztuki scenicznej z 1960 roku. Rozpoczynaj¹ca siê w 1939 r. fabu³a opowiada
o wojennych i powojennych losach
czwórki przyjació³: krakowskich studentów oraz ich duszpasterza, ksiêdza
Adama. Film nie jest biografi¹ Papie¿a,
ale odbiciem g³êbokich spostrze¿eñ
i refleksji, a tak¿e niektórych prze¿yæ
m³odego autora ujêtych w ramy losów
fikcyjnych bohaterów literackich. Wtopiony w aurê polskiego katolicyzmu
mistyczny duch dramatu naszego Rodaka zosta³ sp³ycony, a miejscami strywia-
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JAN PAWE£ II W WIATOWYM KINIE

Trwaj¹ zdjêcia do filmu ukazuj¹cego ¿ycie Karola Wojty³y, zanim jeszcze zasiad³ on na tronie Piotrowym. W³oski re¿yser
Giacomo Battiato realizuje obraz zatytu³owany Karol  historia cz³owieka, któr y zosta³ papie¿em. W za³o¿eniu ma to byæ
dwuczêciowy film telewizyjny. Czêæ pierwsza opowiada o m³odoci i okupacyjnym ¿yciu przysz³ego Jana Paw³a II,
a czêæ druga o jego losach powojennych. Odtwórca tytu³owej roli  Piotr Adamczyk (znamy go jako Fryderyka Chopina
z filmu Chopin  pragnienie mi³oci) konsultowa³ siê podobno w sprawie swojej kreacji z samym bohaterem, czyli Ojcem
wiêtym. Prace nad t¹ polsko-w³osk¹ produkcj¹ sk³aniaj¹ do przypomnienia wczeniejszych filmów fabularnych dotycz¹cych biografii naszego wielkiego Rodaka z Wadowic.

Filmowanie Papie¿a
lizowany przez twórców filmu  z Anglikiem Michaelem Andersonem na czele. Jednak pomimo tych wad, w sumie
trudnych do unikniêcia przy pracy nad
ekranizacj¹ tak trudnego do prze³o¿enia
na filmowy jêzyk dzie³a, film jest interesuj¹cy i sk³aniaj¹cy do zadumy nad
zawi³ociami i zaskakuj¹cymi odmianami ludzkiego losu. Obok miêdzynarodowych gwiazd, takich jak Burt Lancaster i Olivia Hussey, wyst¹pili w nim

tak¿e polscy aktorzy, miêdzy innymi
Daniel Olbrychski w roli ks. Adama.
Muzykê skomponowa³ francuski mistrz
Michel Legrand.
Jeszcze trudniejszym do przeniesienia na ekran okaza³ siê inny dramat Karola Wojty³y pt. Brat naszego Boga,
opowiadaj¹cy o malarzu Adamie
Chmielowskim, który zerwa³ ze sztuk¹
i jako brat Albert s³u¿y³ opiek¹ nêdzarzom w utworzonym przez siebie zako-

nie. Trudu sfilmowania tej rozpisanej na
dialogi medytacji podj¹³ siê Krzysztof
Zanussi, tworz¹c film w koprodukcji
polsko-w³oskiej, z muzyk¹ Wojciecha
Kilara i wspó³pracuj¹cym ju¿ wczeniej
z Zanussim Amerykaninem Scottem
Wilsonem (Rok spokojnego s³oñca)
w roli g³ównego bohatera. Powsta³
utwór filmowy nie³atwy w odbiorze,
skomplikowany w warstwie duchowosymbolicznej, ale przecie¿ przybli¿aj¹cy odbiorcy z³o¿ony i niezwykle g³êboki charakter literackiego orygina³u.
Piotr Kitrasiewicz

Izabelin, 14.12.2004
Sz. P. Premier Marek Belka
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Szanowny Panie Premierze
Cz³onkowie Klubu Mi³oników Izabelina i Puszczy Kampinoskiej na zebraniu 12 grudnia br. upowa¿nili
i zobowi¹zali Zarz¹d Klubu do skierowania na rêce Pana nastêpuj¹cego pisma:
1. Jestemy oburzeni wypowiedzi¹ pani minister Magdaleny rody, Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Traktowania
Kobiet i Mê¿czyzn, która w Sztokholmie z okazji konferencji miêdzynarodowej powiêconej przemocy wobec kobiet,
w rozmowie z dziennikarzem Reutera, mia³a powiedzieæ miêdzy innymi tak: W Polsce, w przewa¿aj¹cej mierze
katolickiej, jest problem z przemoc¹ wobec kobiet. Korzenie tej przemocy tkwi¹ w silnym wp³ywie Kocio³a na ¿ycie
publiczne... Przeciwko tej wypowiedzi pani rody  ministra w rz¹dzie Pana, Panie Premierze  stanowczo i ostro
protestujemy. Jest to wypowied godz¹ca w prawdê, w dobrze pojêty interes Polski na arenie miêdzynarodowej,
w uczucia i przekonania religijne nas i  jak jestemy przekonani  milionów nale¿¹cych do Kocio³a katolickiego
Polaków.
2. Wypowied pani rody nie mo¿e byæ traktowana jako niezrêczne, niezamierzone potkniêcie jêzykowe. Nie pier wszy raz s³yszymy z ust tej Pani, ministra Pañskiego Rz¹du, s³owa wyra¿aj¹ce jej ideologiê i postawê antychrzecijañsk¹, s³owa, które godz¹ w prawdê, zdrowy rozs¹dek i uczucia milionów ludzi, szkodz¹c wyranie wspólnemu dobru
naszego pañstwa. Przeciwko tym publicznym wyrazom ideologicznej antychrzecijañskiej postawy pani Magdaleny
rody jako ministra Pana Rz¹du mocno i zdecydowanie protestujemy.
3. Uprzejmie zapytujemy Pana Premiera, czy nadal, i jak d³ugo, mamy znosiæ absurdaln¹ sytuacjê, w której
w Rz¹dzie Pana, Panie Premierze, bêdzie pe³niæ funkcjê ministra pani Magdalena roda? Czy mo¿emy wierzyæ, ¿e
stosunek Pana do Kocio³a i ludzi do Niego nale¿¹cych nie uto¿samia siê z tym, co prezentuj¹ wypowiedzi jego pani
minister Magdaleny rody?
Czy mo¿emy wierzyæ, ¿e w odniesieniu do ukazanej wy¿ej sprawy post¹pi Pan zgodnie z w³asnym sumieniem
i ¿e wraz z tym g³os sumienia nie zostanie wyeliminowany z ¿ycia publicznego w Polsce?
Oczekuj¹c odpowiedzi na postawione wy¿ej pytania, pozostajemy z szacunkiem:
prezes  ks. prof. dr hab. S. Olejnik
wiceprezes  prof. dr hab. P. Perzyna
wiceprezes  dr W. Galczak
sekretarz  mgr M. Ostoja-Mitkiewicz
KLUB MI£ONIKÓW IZABELINA
i PUSZCZY KAMPINOSKIEJ
05-080 Izabelin, ul. Siemiradzkiego 12
Powci¹gliwoæ i Praca równie¿ podpisuje siê pod t¹ petycj¹.
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CZAS DAÆ WIADECTWO PRAWDZIE!
Okazuje siê, ¿e pisz¹c o potrzebie przeprowadzenia finansowej lustracji, która
pomog³aby oddzieliæ ziarno od plew i wymusiæ szacunek dla uczciwoci w otaczaj¹cej nas z³odziejskiej rzeczywistoci (listopadowa Powci¹gliwoæ i Praca,
nr 11/2004) odda³em strza³ w dziesi¹tkê. W miêdzyczasie odezwa³ siê bowiem
homeryckim g³osem z politycznych zawiatów lider Unii Wolnoci (dawniej cz³onek Unii Demokratycznej) pan Frasyniuk.

Polityka bez moralnoci
Pomys³ weryfikacji ludzi zamo¿nych
i podzielenia ich na uczciwych oraz nieuczciwych, co w dalszej konsekwencji
wi¹za³oby siê z wydarciem z³odziejskiego ³upu tym drugim, uzna³ on za akt
bolszewizmu. Tak daleko w swojej krytyce lustracji nie posun¹³ siê nawet prezydent Kwaniewski. To, ¿e by³y dzia³acz zwi¹zkowy, który obrós³ w pióra
i obecnie jako przedsiêbiorca transportowy zapa³a³ równie p³omienn¹ mi³oci¹
do Tiny (TINA  skrót od there is no
alternative, czyli po polsku nie ma innego wyboru  to neoliberalna, nieformalna ideologia zak³adaj¹ca, ¿e liberalizacja, prywatyzacja i likwidacja pañstwa opiekuñczego na ca³ym wiecie to
koniecznoæ i ród³o powszechnej
szczêliwoci) co twórca najbardziej
truj¹cych dla spo³eczeñstwa liberalnych
teoryjek w dziedzinie ekonomii pan profesor Winiewski  ju¿ w Polsce nikogo
nie zdziwi. Jako przywódca demolibera³ów, niejako z urzêdu musi te¿ broniæ
tych, którzy zdobywali swój pierwszy
milion wszelkimi sposobami. Argument
o potrzebie zachowania spokoju spo³ecznego, który zosta³by zachwiany lustracj¹, te¿ wydaje siê w tym wypadku
na miejscu. Dawny reprezentant ludu
pracuj¹cego jest bowiem dzisiaj Si³¹
Spokoju nr 2. Z bolszewizmem jednak
grubo przesadzi³...
Jako przyk³ad sprawnej weryfikacji
róde³ dochodu obywateli przedstawi³em naszym Czytelnikom system, w jakim dzia³a skarbowoæ w Anglii. Dla
p. Frasyniuka taka dzia³alnoæ inspekcji skarbowej to metody bolszewickie
 ergo Frasyniuk usi³uje nam tak¿e
wmówiæ, ¿e Zjednoczone Królestwo,

&

z jego najstarsz¹ w Europie demokracj¹ parlamentarn¹, to gniazdo bolszewickiego totalitaryzmu. Czego tu wiêcej w jego wypowiedzi? Bezczelnoci,
pogardy dla rzekomo g³upiego spo³eczeñstwa (które przecie¿ tak d³ugo i tak
³atwo dawa³o siê ³upiæ ze skóry), czy te¿
wyobcowania siê z niego podobnych
polityków jak Si³a Spokoju nr 2?
Krucjatê przeciwko u¿ytkownikom
pracowniczych ogródków dzia³kowych
zapowiedzieli natomiast panowie
z dawnego Porozumienia Centrum.
Równie¿ przekornie twierdz¹c, ¿e takie
ogrody to bolszewicki wymys³ komunizmu i ostoja nomenklatury. Warto w tym
momencie siê zastanowiæ, czy to tylko
produkt czystej g³upoty, jakiej przejawów w wykonaniu panów z tzw. prawicy nie brakowa³o na przestrzeni ostatnich piêtnastu lat, czy te¿ jest jeszcze
gorzej  ponowna (pierwsza poczyniona by³a za czasów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego) próba chamskiego skoku na kasê. Przejêcia za psi grosz
zrekultywowanych przez ludzi terenów
(w³anie za czasów komunistycznych
dzia³ki zazwyczaj przyznawano na najgorszych nieu¿ytkach, a nawet, jak
w przypadku warszawskiego Palucha,
z dodatkowym prezentem w postaci po³amanego betonowego pasa startowego,
w wy³¹czonym z u¿ytkowania rejonie
lotniska Okêcie), bêd¹cych tak¿e p³ucami miasta  i przeznaczenie ich, oczywicie ju¿ na lukratywnych warunkach,
pod ró¿nego rodzaju budownictwo. Po
takim skoku wystarczy³oby i na zape³nienie pustej kasy partyjnej, i na wypchanie po wierzch kieszeni ju¿ od dawna oderwanych od cycka dzia³aczy.

SPO£ECZEÑSTWO

Eksponowana publicznie g³upota
te¿ nie jest wykluczona, mo¿e byæ nawet czym charakterystycznym dla
pewnych siebie, utytu³owanych niedouków. Przyk³adem tego w okresie istnienia III Rzeczypospolitej by³o
w Warszawie chocia¿by nadawanie nowych (lub przywracanie starych) nazw
ulicom. Panowie i panie z prawicy domagali siê m.in. likwidacji nazwy ulicy Stefana Okrzei (dawniej by³a to ul.
Brukowa), argumentuj¹c, ¿e Stefan
Okrzeja by³ to bandyta zwi¹zany z Pi³sudskim. A przecie¿ przez ca³e pokolenia Okrzeja by³ przyk³adem powiêcenia siê nie tylko dla Sprawy, lecz tak¿e dla Przyjaciela  Dowódcy. Gdy bowiem uciekali po wrzuceniu bomby do
siedziby cyrku³u (komisariatu) carskiej
policji, która mia³a byæ wizytowana
przez kacapskiego dygnitarza, w³anie
na ul. Brukowej ranny Okrzeja pomóg³
póniejszemu Komendantowi Legionów i Marsza³kow przerzuciæ siê przez
p³ot i zbiec przed pocigiem, os³aniaj¹c jego ucieczkê z rewolwerem
w rêku. Czy¿ wiêc zamach na znanego
polako¿ercê i dygnitarza carskiego
mo¿na nazwaæ bandytyzmem? Spokojnie mieni¹c siê przy tym patriot¹ i Polakiem? A jednak
Drugim takim przypadkiem by³o nieprzywrócenie patronatu nad czêci¹ ul.
Piêknej Piusowi XI. Ówczesnym radnym z prawicy zla³ siê bowiem w jedno
ze swoim nastêpc¹ na Stolicy Piotrowej
dziekan korpusu dyplomatycznego z lat
wojny bolszewickiej, który nie opuci³
w pop³ochu przed bolszewick¹ nawa³¹
stolicy Polski, jak uczyni³a to wówczas
wiêkszoæ dyplomatów. Doczeka³ siê
Cudu nad Wis³¹, a kiedy zosta³ papie¿em, w swojej prywatnej kaplicy poleci³ wymalowaæ panoramê Bitwy Warszawskiej.
Có¿ to dobrego zrobi³ Pius dla Polski  argumentowali prawicowi dzia³acze, zakrzykuj¹c jedynego w ich gronie
amatora  historyka, który te¿ mia³ pewne w¹tpliwoci, o którego z Piusów chodzi. I tak monsigniore Achilles Ratti
nadal pozostaje wykrelony rêk¹ komunisty ze spisu ulic miasta sto³ecznego
Warszawy, przy pe³nej akceptacji pra-
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wicowych radnych, w wiêkszoci zapewne mieni¹cych siê katolikami
Jednak¿e wci¹¿ narzuca mi siê myl
natrêtna, ¿e wytrawni politykierzy, licz¹c na g³upotê spo³eczeñstwa, sami
tylko udaj¹ g³upich Jasiów. Takich, co
to nie wiedz¹ chocia¿by o tym, ¿e nadal
popularne s¹ dzia³ki pracownicze w tak
bogatym kraju, jak Niemcy. I swojej
prosperity tam nigdy nie przerywa³y,
przede wszystkim w zachodniej czêci
tego kraju, której do mi³owania komunizmu by³o zawsze jak najdalej. Trudno te¿ uwierzyæ, ¿e ci, którzy tak znakomicie dyskontowali politycznie 60.
rocznicê Powstania Warszawskiego, nie
wiedzieli, ¿e np. nazwa Sady ¯oliborskie pochodzi w³anie od ogrodów
dzia³kowych. I ¿e to m.in. na ¯oliborzu, podobnie jak i w innych dzielnicach
stolicy oraz w innych miastach Generalnej Guberni, w trakcie trwania okupacji hitlerowskiej cywilne w³adze Pañstwa Podziemnego propagowa³y rozwój
ogrodów dzia³kowych, traktowanych
wówczas jako mo¿liwoci dokarmienia
wyg³odzonej ludnoci. Przedsiêwziêcie
to by³o oficjalnie finansowane przez
Radê G³ówn¹ Opiekuñcz¹, któr¹ tolerowa³ okupant. Op³acano zarówno zakup
terenów pod te dzia³ki, jak i materia³
siewny, sadzonki, fachowy instrukta¿.
Gdzie¿ wiêc jest tu obecny komunizm?
Chyba ¿e za przyk³adem pana Frasyniuka per analogiam doszukamy siê go
w Anglii. Bo jak powszechnie wiadomo,
w³adze Polskiego Pañstwa Podziemnego by³y podporz¹dkowane polskiemu
rz¹dowi rezyduj¹cemu w Londynie.
S¹dzê, ¿e tu jednak po prostu dzwoni z oddali Telegraf. Przecie¿ to melodia Telegrafu mi³oci, wstydliwie skrywanej mi³oci polityków tego ugrupowania do Tiny. Bo na pewno nie chodzi im o mi³oæ bliniego, np. do przewa¿nie biednego jak mysz kocielna
emeryta dzia³kowicza Jeli zaczniemy siê domylaæ dalszego ci¹gu
owocnej dzia³alnoci takich panów i
pañ, robi siê naprawdê straszno. Jakie bowiem prawo mo¿e byæ przez
nich przyfastrygowane do tak pojmowanej sprawiedliwoci?
Cezary Bunikiewicz

AD VOCEM

W nr. 50. tygodnika Wprost ukaza³ siê artyku³ Kupujê, wiêc jestem kim
Mariusza Cielika, Micha³a Zaczyñskiego i Kai Szafrañskiej. Poniewa¿
autorzy odnosz¹ siê w nim do tez postawionych w moim materiale wiêty
market, który ukaza³ siê w grudniowym numerze Powci¹gliwoci i Pracy, dlatego pozwalam sobie na kilka s³ów komentarza.

Homo sov-consumens
Trudno siê zgodziæ z zacytowan¹
przez autorów materia³u argumentacj¹
Edwarda Luttwaka. Stwierdza on, ¿e
Amerykanom wiedzie siê coraz lepiej,
poniewa¿ coraz wiêcej konsumuj¹. To
z kolei ich motywuje: jedni tylko pracuj¹, inni staraj¹ siê byæ coraz bardziej
kreatywni. Tak naprawdê takie mylenie jest rozszerzeniem znanego twierdzenia socjologicznego, ¿e:
 jedni chc¹ mieæ pieni¹dze, by mieæ
wygodniejsze ¿ycie;
 drudzy chc¹ mieæ wykszta³cenie, by
mieæ pieni¹dze i wygodniejsze ¿ycie;
 trzeci z kolei chc¹ mieæ w³adzê, by
zapewniæ sobie wszystkie trzy elementy.
To nic innego, jak credo lewicowoliberalne.
Wyt³umaczenie, dlaczego Amerykanie  po ataku na WTC  zaczêli kupowaæ produkty w³asnego przemys³u, jest
doæ proste. Ameryka de facto by³a
w tym momencie w stanie wojny. Zaatakowano jej terytorium. Po szoku spowodowanym tym wydarzeniem w³adza
musia³a jak najszybciej wywo³aæ boom
gospodarczy. W tym celu nale¿a³o jak
najszybciej wejæ w jaki konflikt (one
ju¿ od czasów I wojny wiatowej pobudzaj¹ gospodarkê amerykañsk¹), a potem wmówiæ spo³eczeñstwu, ¿e wojna
przyniesie straty na w³asnym terytorium,
a wiêc ¿eby kupowali, kupowali... i tym
samym odbudowywali potêgê tych, którzy w WTC stracili fortuny.
Nie mo¿na siê równie¿ zgodziæ
z twierdzeniem, ¿e wyrazem wzrastaj¹cego konsumpcjonizmu Polaków jest
preferowanie przez nich przedmiotów
statusowych, czyli odpowiedniej marki. Ju¿ od lat szeædziesi¹tych (swoj¹
drog¹ by³ to czas wojny wietnamskiej)

przywo³ywani przez autorów Amerykanie twierdzili, ¿e s¹ zbyt biedni, by kupowaæ rzeczy s³abych marek. Psuj¹ siê
one bowiem czêciej i nale¿y je szybciej wymieniaæ na nowe. W naszym kraju przek³ada siê to dodatkowo na sprzêt
(np. Thomson, Philips, Fiat), który jest
montowany w naszym kraju z czêci
oryginalnych lub sprowadzanych z krajów wytwarzania. Jest on byæ mo¿e trochê gorszy od orygina³ów, ale za to równie¿ nieco tañszy.
Taki te¿ jest podtekst przyjmowania
przez naszych rodaków kart sta³ego
klienta i programów lojalnociowych.
Chodzi o kupowanie przez d³u¿szy czas
produktów jednej firmy. Nie jest to bynajmniej wyraz konsumpcjonizmu, tylko zwyczajnej biedy. Je¿eli mo¿emy
kupiæ co z kilkuprocentowym upustem,
to jest to nie do pogardzenia przy obecnym poziomie zarobków.
W sumie artyku³ z Wprost jest peanem na czeæ homo sovieto consumens: cz³owieka bez zasad, bez idea³ów, dla którego dobrem najwy¿szym
jest zjedzenie dwóch obiadów. I ¿eby
by³o wszystko jasne, nie chodzi o to,
¿eby potêpiaæ w czambu³ kupowanie.
Je¿eli potrzebny do pracy jest ci komputer najnowszej generacji  kup go,
je¿eli samochód  te¿. Ale robienie ze
sklepów wielkopowierzchniowych
katedr posiadania, gdzie klienci kierowani socjotechnik¹ przebywaj¹
wiele godzin, jest podsycaniem bo¿ka mamony i kreowaniem nowego
bo¿ka  konsumpcji. Co innego zaspakajanie swoich potrzeb, a co innego
nastawienie swego bytu, jestestwa na
posiadanie coraz wiêkszej liczby, niekoniecznie potrzebnych, dóbr.
Grzegorz Guttman
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CYWILIZACJA

KULTURA

APEL POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ¯YCIA

Polska Federacja Ruchów Obrony ¯ycia (zrzeszaj¹ca 136 organizacji prorodzinnych), zwraca siê
do wszystkich ludzi dobrej woli o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu odrzucenie przez Sejm RP
ustawy o wiadomym rodzicielstwie, która uderza w fundamentalne prawa cz³owieka i rodziny.

P

olski parlament zadecyduje: czy
utrzymaæ w mocy obowi¹zuj¹c¹
ustawê chroni¹c¹ ¿ycie (z 7 stycznia
1993 r.), czy uchwaliæ ustawê aborcyjn¹  zg³oszon¹ przez pos³ów SLD
 UP i krêgi feministyczne  o ob³udnej nazwie ustawa o wiadomym
rodzicielstwie.
W publikacjach naukowych, ale tak¿e w popularnych poradnikach medycznych, znajdujemy wypowiedzi s³aw polskiej nauki, medycyny, jednoznacznie
okrelaj¹cych poczêcie (zap³odnienie)
jako pocz¹tek ¿ycia cz³owieka.
Elementarny nakaz etyczny, ogólnoludzki i niezale¿ny od ró¿nic wiatopogl¹dowych, brzmi: nie wolno zabijaæ niewinnych ludzi. Poczête dzieci s¹
absolutnie niewinne i skrajnie bezbronne. ¯aden cz³owiek nigdy i nikomu nie
mo¿e udzieliæ prawa do zabijania poczêtych dzieci.
Polska ma szczególne dowiadczenie historyczne i rodem z Polski jest
najwiêkszy autorytet moralny wspó³czesnego wiata  Jan Pawe³ II.
Przed ka¿dym polskim parlamenta-

P

roponowane rozwi¹zania wprowadzaj¹ zabijanie dziecka poczêtego
na ¿yczenie kobiety nie tylko, jak twierdz¹ projektodawcy, do 12 tygodnia ci¹¿y, lecz tak¿e faktycznie do porodu, np.,
jeli ci¹¿a mo¿e spowodowaæ pogorszenie jej stanu zdrowia.
Dopuszczaj¹ tak¿e aborcjê na ¿yczenie u ma³oletnich dziewcz¹t (bez ograniczenia wieku) bez wiedzy ich rodziców; wprowadzaj¹ przymusow¹ edukacjê seksualn¹ od pierwszej klasy szko³y
podstawowej, znosz¹ zakaz eksperymentów na embrionach, a tak¿e zapewniaj¹
bezp³atny dostêp do rodków antykoncepcyjnych, poronnych oraz zap³odnienia in vitro. Koszt wprowadzenia projektu w ¿ycie ma wynieæ ponad 2 mld
z³ rocznie z podatków obywateli. Proponowane rozwi¹zania s¹ nie tylko
sprzeczne z elementarnym poczuciem



rzyst¹ staje dramatyczny, ale przecie¿
prosty wybór: czy realizowaæ nauczanie Jana Paw³a II, popieraj¹c prawo do
¿ycia dla najmniejszych Polaków, czy
te¿ realizowaæ dyrektywy, wytyczne ludobójcy komunistycznego Lenina
i zbrodniarzy hitlerowskich.
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II:
Walczcie, aby ka¿demu cz³owiekowi przyznano prawo do urodzenia siê...
I ¿yczê, i modlê siê o to stale, a¿eby
rodzina polska dawa³a ¿ycie, ¿eby by³a
wierna wiêtemu prawu ¿ycia...
Ludobójca W. I. Lenin:
...domagaæ siê bezwarunkowego
zniesienia wszystkich ustaw cigaj¹cych sztuczne poronienia...
Zbrodniarz M. Bormann  szef kancelarii Hitlera i faktyczny szef NSDAP:
...obowi¹zkiem S³owian jest pracowaæ dla nas. P³odnoæ S³owian jest niepo¿¹dana. Niech u¿ywaj¹ prezerwatyw
albo robi¹ skrobanki  im wiêcej, tym
lepiej. Owiata jest niebezpieczna...
Trzy fakty historyczne:
1. Pierwszym krajem europejskim, który
w XX w. zalegalizowa³ zbrodniê aborcji,

by³ Zwi¹zek Sowiecki pod kierownictwem W. I. Lenina (18 XI 1920 r.).
2. Po raz pierwszy w dziejach Polski
zalegalizowano aborcjê  zabijanie polskich poczêtych dzieci  9 III 1943
r. Uczynili to okupanci  hitlerowcy.
Oczywicie, po zakoñczeniu II wojny
wiatowej anulowano to hitlerowskie
bezprawie i przywrócono ustawodawstwo z 1939 r., chroni¹ce ¿ycie.
3. Po raz drugi w dziejach Polski zalegalizowano aborcjê 27 IV 1956 roku
w okresie terroru stalinowskiego. Uczynili to pos³owie, których jeszcze w 1952
r. do polskiego Sejmu desygnowa³ ludobójca Stalin.
Ufam, ¿e ka¿dy parlamentarzysta,
który mo¿e jeszcze nie zdecydowa³,
jak¹ ma podj¹æ decyzjê, po zapoznaniu siê z tym materia³em opowie siê
jednoznacznie za prawem do ¿ycia
dla poczêtych dzieci.
Stanis³aw Kowalski

sprawiedliwoci, solidarnoci i humanizmu, lecz tak¿e naruszaj¹ zapisy Konstytucji RP.
Apelujemy o:
 upowszechnianie wiedzy o istocie
projektu (tak¿e wród parlamentarzystów, polityków i dzia³aczy spo³ecznych), tym bardziej ¿e wnioskodawcy
nie mówi¹ o nim prawdy (wiêcej informacji o projekcie w za³¹czeniu);
 dotarcie do pos³ów ze swojego okrêgu
wyborczego i przekazanie im stanowiska rodowisk lokalnych w tej sprawie;
 przekazywanie swojego stanowiska
w obronie ¿ycia do mediów masowych
poprzez udzia³ w audycjach, sonda¿ach
czy dyskusjach w radiu i telewizji;
 wyra¿anie stanowiska (swojego oraz
w imieniu organizacji spo³ecznych)
w listach do Marsza³ka Sejmu RP (Warszawa, ul. Wiejska 4) oraz podawanie go

do wiadomoci Federacji ¯ycia (61-362
Poznañ ul. Forteczna 3), a tak¿e do mediów lokalnych i centralnych;
 upowszechnianie materia³ów ukazuj¹cych prawdê na temat aborcji, jej niszcz¹cego wp³ywu na kobietê, rodzinê
i spo³eczeñstwo, a tak¿e informacji o dostêpnych formach pomocy;
 podjêcie modlitwy i dobrowolnych
wyrzeczeñ w obronie ¿ycia cz³owieka
oraz o nawrócenie tych, którzy promuj¹
zabijanie poczêtych dzieci.
Wobec tak powa¿nego zagro¿enia nie mo¿emy pozostaæ obojêtni.
Budujmy wspólnie wiat solidarny,
budujmy cywilizacjê ¿ycia!
W imieniu Zarz¹du Polskiej
Federacji Ruchów Obrony ¯ycia
Pawe³ Wosicki  prezes
Antoni Szymañski  wiceprezes
Antoni Ziêba  wiceprezes

PS: Zainteresowanych problematyk¹
obrony ¿ycia zapraszamy na stronê internetow¹ www.life.net.pl

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 1/2005

PLASTYKA

Koloñski pok³on
Wród polskich o³tarzy najwiêksz¹ s³aw¹ cieszy siê bez w¹tpienia
gotycki o³tarz mariacki  dzie³o rzebiarskie Wita Stwosza, od wieków
(z krótkimi przerwami) uwietniaj¹ce krakowsk¹ farê pw. Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny.
Najnowszy album Wydawnictwa
Arkady powiêcony jest jednak nie rzebie, a malarstwu, st¹d jego tytu³ Arcydzie³a malarstwa o³tarzowego. Wybitnym za malarskim dzie³em o³tarzowym
w zbiorach polskich jest tryptyk S¹du
Ostatecznego Hansa Memlinga (1435
 1494) z bazyliki Mariackiej w Gdañsku, i on jeden reprezentuje w albumie
Arkad nasz kraj.
Pomiêdzy kilkunastu innymi omawianymi w ksi¹¿ce wybitnymi dzie³ami europejskiego malarstwa o³tarzowe-

go, podziwiaæ mo¿emy doskona³e reprodukcje o³tarza Pok³onu Trzech Króli
katedry w Kolonii. Tryptyk ten powsta³
w latach 1440  1445 i przypisywany
jest pracuj¹cemu w Kolonii niemieckiemu mistrzowi Stefanowi Lochnerowi
(1400  1451). Po otwarciu skrzyde³
o³tarza, na rodkowym obrazie ukazuje
siê nam Maria w podwójnej roli: Mi³osiernej Królowej i Matki Chrystusa, siedz¹cej na tronie z Dzieci¹tkiem na kolanach i przyjmuj¹cej ho³d Trzech Króli. To przedstawienie by³o w redniowieczu bardzo popularne w Kolonii,
gdy¿ wed³ug tradycji relikwie Trzech
Króli w roku 1164 zosta³y przywiezione do tego miasta i w 1322 r. umieszczone w relikwiarzu przechowywanym
w koloñskiej katedrze. Na lewym skrzydle tryptyku widzimy w. Urszulê, pa-

tronkê Kolonii w otoczeniu orszaku
dziewic (wed³ug legendy mia³o ich byæ
11 tysiêcy), wród których sportretowany zosta³ biskup Severin i papie¿ Cyriak. Idealnie symetryczna wzglêdem
w. Urszuli jest kompozycja prawego
skrzyd³a przedstawiaj¹ca drugiego patrona Kolonii, w. Gedeona. Wszystkie
malowid³a tryptyku s¹ niezwykle spójne, a widoczna dba³oæ o szczegó³y nie
umniejsza ogólnej harmonii.
Podobn¹ równowagê kompozycji
i subtelnoæ barw dostrzegamy w S¹dzie
Ostatecznym z gdañskiej bazyliki, którego autor, wspomniany Hans Memling
zanim osiad³ na sta³e we Flandrii, podziwia³ dzie³a Stefana Lochnera podczas
swego pobytu w Kolonii w latach 1445
 1460. Maluj¹c swój S¹d Ostateczny
Memling z pewnoci¹ mia³ w pamiêci
dzie³o Lochnera o tej samej tematyce
(przechowywane obecnie w Wallraf-Richartz Museum), na co zwróci³o uwagê
ju¿ kilku znawców sztuki tej epoki.
Jaros³aw Kossakowski

CHWILA MUZYKI

Cnoty artysty
Ostatnia wi¹zka Chwil , skoncentrowana na grzechach g³ównych
ludzi sztuki, mog³a co mniej wnikliwym Czytelnikom nasun¹æ przypuszczenie, ¿e ni¿ej podpisana artystów
wrêcz nie cierpi, przypisuj¹c im
 w wyolbrzymionej formie 
wszystkie przywary cechuj¹ce rodzaj
ludzki. Bezsprzecznie znacznie ³atwiej jest szczerze ch³ostaæ ni¿ równie szczerze przytulaæ. Aby jednak
zachowaæ równowagê, trzeba przecie¿ twórcom oddaæ sprawiedliwoæ
w tych obszarach, w których prezentuj¹ nam oni swoje cnoty, niekiedy
najprzedniejszej próby.
Rozwa¿my na przyk³ad tajemnicze
i nieodmiennie fascynuj¹ce biblijne

wezwanie: oby by³ zimny albo gor¹cy. Wydaje siê, i¿ nie odnosi siê ono
do kwestii moralnych. Jest to wezwanie do cz³owieka, aby zechcia³ siê
okreliæ, aby by³ jaki. Rozejrzyjmy
siê bowiem uwa¿nie doko³a: o ilu¿
ludziach nie sposób powiedzieæ, ¿e s¹
zimni albo gor¹cy? Ostro¿noæ, niechêæ do wyboru jakiego konkretnego rozwi¹zania, mylenie ¿yczeniowe,
niedzia³anie i gra na czas  to tylko
niektóre ze strategii stosowanych
przez nas codziennie, aby opóniæ koniecznoæ ujawnienia siê i tym samym
nara¿enia siê na konfrontacjê z przera¿aj¹c¹ nas coraz bardziej rzeczywistoci¹. A tymczasem artysta ka¿dym
swoim twórczym aktem na tak¹ kon-

frontacjê siê nara¿a. Mo¿na wiêc
uznaæ, ¿e jest  w porównaniu z innymi zjadaczami chleba  istot¹ ponadprzeciêtnie zimn¹ lub gor¹c¹.
Dzie³o sztuki niew¹tpliwie jest rodzajem wyzwania rzuconego wiatu
przez jego twórcê. Na to, aby stan¹æ
przed kilkutysiêczn¹ widowni¹ i zagraæ
lub zapiewaæ z ca³¹ moc¹ potrzeba
ogromnej osobistej dzielnoci, wobec
której blednie odwaga (?) wielkiego jedynow³adcy naciskaj¹cego atomowy
guzik  jeli to ostatnie w ogóle mo¿na zakwalifikowaæ do zachowañ odwa¿nych.
Jest jeszcze wiele zalet, które mo¿na przypisaæ ludziom sztuki, i wszystkie bêd¹ odnotowane w kolejnych felietonach  jeli która zostanie pominiêta, bardzo proszê Szanownych Czytelników o sygna³.
Maria Szreder
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GOSPODARSKIM OKIEM
Trzeba bymy siê zastanowili, czy ci konkretni ludzie, czêsto znani nam osobicie, którzy cierpi¹ w naszym kraju
niedostatek w jakikolwiek sposób, zas³u¿yli sobie na to, czy mo¿na przypisaæ im jak¹ konkretn¹ winê albo wskazaæ
jakie okolicznoci si³y wy¿szej, które ich zubo¿y³y? W wiêkszoci wypadków nie! Wynika z tego, ¿e ich biedê spowodowa³o dzia³anie osób trzecich. Tak wiêc naszym obowi¹zkiem, zarówno moralnym, jak i patriotycznym jest nie tylko
wskazanie tych osób, lecz tak¿e opisanie i napiêtnowanie dzia³añ, które przynios³y tak fatalne skutki.

Lewica, dialog , bieda (2)

Wobec braku wystarczaj¹cej iloci rodków materialnych do ¿ycia dla
nas wszystkich, musimy zdecydowaæ,
kto ma nie jeæ do syta i dlaczego albo
bardzo szybko zacz¹æ dbaæ o to, by
nast¹pi³ rozwój gospodarczy.
Oczywist¹ spo³eczn¹ przyczyn¹
naszej biedy jest destrukcyjne dzia³anie administracji spowodowane
tym, ¿e w naszym systemie gospodarczym nie ma dla niej ¿adnej przeciwwagi, ¿adnego rodowiska weryfikuj¹cego sens ekonomiczny dzia³ania
biurokracji. Zauwa¿my, ¿e z jednej
strony, w wymiarze indywidualnym,
podatki s¹ szkod¹, poniewa¿ niew¹tpliwie zubo¿aj¹ podatnika i przez to
zmniejszaj¹ jego mo¿liwoci rozwojowe. Prawie nikt dobrowolnie nie
godzi siê na w³asne szkody, dlatego
podatki musz¹ byæ pobierane pod
przymusem i pobieraj¹ca je administracja pañstwowa musi mieæ przewagê prawn¹ nad reszt¹ spo³eczeñstwa.
Z drugiej za strony ludzie pracuj¹cy
w administracji i na stanowiskach
pracy obs³uguj¹cych administracjê
chc¹ mieæ mo¿liwoæ robienia kariery, chc¹ zarabiaæ coraz wiêcej i poprawiaæ warunki swojej pracy, a tym
samym chc¹ powiêkszaæ wywo³ywan¹ przez siebie szkodê spo³eczn¹. Ale
nawet jeli zablokuje siê wzrost wynagrodzeñ w administracji, to i tak
bez jej przeciwwagi bêd¹ ros³y, bo
najprostszym sposobem wywy¿szenia siê jest zatrudnienie sobie podw³adnych, co w grupie maj¹cej istotny wp³yw na legislacjê jest proste.
Czyli nadu¿ywanie koniecznej dla istnienia pañstwa przewagi prawnej administracji pañstwowej dla celów
osobistych cz³onków tej grupy spo-

³ecznej powoduje powszechn¹ szkodê ekonomiczn¹ i usuwanie coraz
wiêkszej grupy ludzi z oficjalnego
obiegu pieniêdzy. I to jest przyczyna
zarówno wzrostu przestêpczoci, szarej strefy w gospodarce, jak i zwyczajnej nêdzy  ludzie walcz¹ o chleb
powszedni, tak jak potrafi¹, a skoro
moralnym jest, by byli oni poza system spo³ecznym, to tak¹ moralnoæ
maj¹ za nic. Najdziwniejsze jest to,
¿e hellenici maj¹ na to sankcjê moraln¹ ze strony rodowisk katolickopatriotycznych, gdy¿ nikt nie kwestionuje specyficznego pojêcia sprawiedliwoci, w którym oceniany jest
wysi³ek ludzi, a nie efekty tego wysi³ku, przez co wielu ludzi oczekuje
zap³aty za dzia³ania czcze z punku
widzenia interesu spo³ecznego, pozbawiaj¹c tym samym zap³aty tych,
którzy daj¹ spo³eczeñstwu konkretne efekty. Nie s³ysza³em od dawna,
by nasze rodowiska upomina³y siê
o prawa producentów (poza przypadkiem pana R. Kluski, który jako wyj¹tek potwierdza tylko regu³ê).
Normalnie przeciwwag¹ dla biurokracji powinny byæ przedsiêbiorstwa, bo maj¹ na to pieni¹dze i mog¹
zatrudniæ odpowiednio wykwalifikowan¹ kadrê, ale nie u nas, bo sprawy
zasz³y za daleko. Otó¿ administracja
publiczna musi nak³adaæ na przedsiêbiorców wymagania finansowe, formalne, techniczne i sprawozdawcze
 to oczywiste. Problem polega na
tym, ¿e te obowi¹zki musz¹ byæ wa¿niejsze od interesu ekonomicznego
firmy, gdy¿ s¹ pocz¹tkiem, ogólnie
mówi¹c, wiadczeñ na rzecz pañstwa
i jeli by³oby odwrotnie, dosz³oby do
kompletnej anarchii. W zwi¹zku

z tym, gdy firma ma trudnoci finansowe, to jedynym sposobem na
zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania jest ograniczenie zatrudnienia
w produkcji, a tym samym ograniczenie poda¿y dóbr i us³ug wymienialnych, czyli bezporednie zmniejszenie iloci pieniêdzy w obrocie (lub
wywo³anie inflacji), natomiast biura
musz¹ pozostaæ praktycznie bez
zmian. Jeli firma nie dope³ni³aby
obowi¹zków formalnych, to przesta³aby istnieæ z powodu kar, które by³yby na ni¹ na³o¿one.
Ka¿da firma, oprócz tego ¿e jest
miejscem, w którym odbywa siê kooperacja miêdzy poszczególnymi
producentami, jest równie¿ instytucj¹ spo³eczn¹ wytwarzaj¹c¹ w³asn¹
hierarchiê, zwyczaje i formu³uj¹c¹
w³asny interes. W ka¿dej instytucji,
w tym i w firmie, pozycja materialna
poszczególnych osób jest uzale¿niona od tego, jak istotna jest praca danej osoby dla instytucji. W uk³adzie
prawno-organizacyjnym praca biurowa jest o wiele wa¿niejsza od produkowania, gdy¿ jest pocz¹tkiem obowi¹zków wobec pañstwa i to powoduje, ¿e interes biurokracji przemys³owej jest w ka¿dej firmie dominuj¹cy. Dla tego te¿ przedsiêbiorstwa
nie stawiaj¹ biurokracji praktycznie
¿adnego oporu, dlatego, ¿e same sta³y siê czêci¹ biurokracji. To jest istota tego cudu gospodarczego prze³omu lat 80. i 90., który polega³ na tym,
¿e nawet sprzedanie ca³ej produkcji
nie starcza³o na obudowê maj¹tku
produkcyjnego  bo tak wielu by³o
pracowników biurowych, ¿e przejadali oni wszelkie zyski.
Pawe³ Gospodarski
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IN FLAGRANTI

Przedstawiciele rz¹dz¹cej lewicy krytykuj¹ postulat opozycji,
mówi¹cy o koniecznoci zbudowania IV Rzeczypospolitej. Nawet
sam prezydent publicznie karci³ tych, którzy g³osz¹ pogl¹dy
o koniecznoci zmiany ustroju pañstwowego. Gdzie wiêc racja?

Prawo dla bezprawia

W XVIII w. mieszkañcy rozleg³ej
jeszcze wtedy Rzeczypospolitej mówili, ¿e Polska nierz¹dem stoi; Zachód ze
zdumieniem i odraz¹ patrzy³ na anarchiê
polsk¹ i polityczny tudzie¿ niemoralny
ba³agan. Niemoralny, gdy¿ politycy polsko-litewsko-ruscy brali pieni¹dze za
ustawy, za swe g³osy na sesjach sejmowych, i to nie tylko od krajanów, lecz
tak¿e  o zgrozo!  równie¿ od obcych
dyplomatów. Prawo niech prawo znaczy!  wo³ali tymczasem najm¹drzejsi
i najuczciwsi politycy oraz publicyci,
a dla wiêkszoci zdemoralizowanych
feuda³ów prawo nic nie znaczy³o. By³o
mniej warte ni¿ pieni¹dze, koneksje,
interesy, podobnie jak to jest dzi.
Swego czasu na tych ³amach, w tej
rubryce, pisa³em o epidemii zawi³oci
 ¿e politycy nasi ustanawiaj¹ zawi³e
prawa, urzêdnicy pañstwowi za na ich
podstawie formuj¹ zagmatwane przepisy, ¿e rozrasta siê biurokracja, w której
ginie istota rzeczy  praworz¹dnoæ.
I wcale siê nie poprawi³o. Przeciwnie  jest gorzej. Przynajmniej w dziedzinie podatkowej. Niedawno Krystyna Chrupkowa na ³amach Rzeczpospolitej nazwa³a nasz system podatkowy
bezprawiem. Pisze bowiem o przepisach podatkowych, ¿e teraz to ju¿ nie
tylko podatnik ich nie rozumie, lecz tak¿e przedstawiciele pañstwa, skoro konkretny paragraf inaczej interpretuj¹
urzêdy skarbowe, inaczej izby skarbowe, inaczej poszczególne s¹dy, a jeszcze inaczej prokuratorzy.
To znaczy, ¿e ka¿dego mo¿na w ka¿dej chwili, jeli siê zechce, wsadziæ za
kraty. Prawo dla bezprawia. Wypisz,
wymaluj jak w Polsce Ludowej. No bo
na przyk³ad ka¿dy doros³y mieszkaniec
PRL-u musia³ nosiæ przy sobie dowód
osobisty, a zatrzymany na ulicy bez tego
dokumentu móg³ siê spodziewaæ przy-

mkniêcia, niby chwilowego  do 48 godzin. Wszelako nakazami prokuratorskimi mo¿na by³o 48 godzin tymczasowego pozbawienia wolnoci przed³u¿aæ.
Niektórzy w ten sposób siedzieli tygodniami i miesi¹cami. Albo te¿ milicjant
legitymowa³ na ulicy kogo, kto wczeniej podpad³ bezpiece i zabiera³ mu
dowód osobisty  do wyjanienia. Nawet jeli tej osoby, której w ten sposób
odebrano dokument osobisty, nie zamkniêto, niby najwy¿ej na 48 godzin,
to i tak by³a ona bez tego dokumentu
jakby spo³ecznie uwiêziona. Przecie¿
¿aden bank, ¿aden oddzia³ PKO nie wydawa³y pieniêdzy bez okazania dowodu. Ba  listu poleconego nie mo¿na
by³o odebraæ, samochodem jedziæ
(gdy¿ prawo jazdy by³o wa¿ne z dowodem), nie mówi¹c ju¿ o z³o¿eniu wniosku na paszport...
Dzisiaj takie praktyki s¹ niemo¿liwie, jestemy wolnymi obywatelami.
Wszelako w dziedzinie podatkowej nasza wolnoæ zale¿y wy³¹cznie od kaprysu czy zach³annoci ró¿nych szczebli
w³adz fiskalnych. Oto okazuje siê, ¿e
skandalicznie z³e przepisy podatkowe
 pisze dalej Krystyna Chrupkowa  (a
ustawa o VAT jest chyba najgorsza)
mog¹ groziæ obywatelowi pozbawieniem wolnoci! To ju¿ naprawdê wo³a
o pomstê do nieba.
A my tu dodamy, ¿e to ju¿ naprawdê
wywo³uje upiory z przesz³oci, kiedy
Rzeczpospolita nierz¹dem sta³a i gdy w
Polsce Ludowej praktycznie mo¿na by³o
ka¿dego pod byle pretekstem zamkn¹æ.

Cytowana publicystka koñczy sw¹
wypowied, przywo³uj¹c starorzymsk¹
zasadê cywilizacyjno-prawn¹: lex dubia non obligat  ustawa w¹tpliwa nie
ma mocy obowi¹zuj¹cej. Wspania³e!
Tylko nie u nas. U nas przeciwnie  im
bardziej w¹tpliwa, niejasna, zawik³ana,
pokrêtna, tym dla w³adzy pañstwowej...
przydatniejsza.
A teraz kwestia nader istotna: dlaczego? Dlaczego w systemie podatkowym panuje bezprawie? Dlaczego ka¿dy urzêdnik ka¿dego szczebla w³adzy
fiskalnej  od ministra przez naczelnika izby skarbowej czy urzêdu skarbowego do zwyk³ego referenta  mo¿e interpretowaæ konkretne przepisy, jak mu
siê podoba, to znaczy na sw¹ korzyæ,
korzyæ pañstwa, a najczêciej na szkodê podatnika? Dlaczego? Dlaczego?
Czy nasi parlamentarzyci uchwalaj¹c ustawy pozwalaj¹ce tworzyæ takie
przepisy nie zdaj¹ sobie sprawy ze szkód,
jakie czyni¹? Przede wszystkim wobec
w³asnych obywateli omieszaj¹ prawo,
niszcz¹ autorytet pañstwa, z którym
wiêkszoæ z nas chce siê uto¿samiaæ,
i wreszcie obna¿aj¹ sw¹ mizeriê intelektualn¹. A w oczach spo³ecznoci zachodnich kompromituj¹ Polskê, o której znów
mo¿na mówiæ, ¿e nierz¹dem stoi.
Czy te¿ inaczej: postêpuj¹ tak z ca³¹
premedytacj¹, aby trzymaæ nas wszystkich w szachu i jak najwiêcej na nas
zarobiæ? Przecie¿ bazê spo³eczn¹, jeli
mo¿na u¿yæ tego niepiêknego okrelenia, rz¹dz¹cych partii  SLD i Socjaldemokracji Polskiej  stanowi¹ dawni
dzia³acze PZPR lub ich uczniowie
i, przynajmniej w pewnej czêci, funkcjonariusze UB-SB, którzy skutecznie
w latach 1949  1989 wiêzili nas bezprawiem, które s³u¿y³o prawu  ich prawu do bogacenia siê i robienia karier bez
¿adnych ograniczeñ...
Jacek Wegner

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
STYCZEÑ 2005:
O to, aby osoby zaanga¿owane w ¿ycie publiczne
kier owa³y siê w swojej dzia³alnoci
Nauk¹ Spo³eczn¹ Kocio³a.
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rozprawiaj¹c siê z Ukrain¹, Zachód
uderza w istocie w Rosjê i jej ¿ywotne
interesy. Znany komentator telewizyjny W³adymir Pozner stwierdzi³ wprost,
¿e wydarzenia na Ukrainie to spisek
amerykañsko-polski, natomiast Rossijska Gazieta bez ¿enady stawia kropkê
nad i: Dlatego wszyscy z przera¿eniem
obserwujemy to, co siê tam dzieje.
Otó¿ i powiedziano to wreszcie bez
ogródek: Moskwê przera¿a demokratyczna i niezale¿na od niej Ukraina.
A to dlatego, ¿e Rosja nie zrezygnowa³a dot¹d ze swoich imperialnych ambicji i usi³uje podporz¹dkowaæ sobie pañstwa, którymi do niedawna niepodzielnie w³ada³a. Dobrze siê zatem sta³o, ¿e
Zachód ujrza³ w koñcu ten problem
w jego istotnej postaci i  g³ównie za
spraw¹ Polski  postanowi³ zareagowaæ.
Gra bowiem  jak trafnie zauwa¿y³a
francuska Le Figaro  toczy siê o wysoka stawkê. Od kiedy Putin rozpocz¹³
drug¹ kadencjê  czytamy w tym dzienniku  widaæ zarys g³ównego programu  przywrócenie wp³ywu, a jeli mo¿na, tak¿e dominacji Moskwy nad pañstwami, które siê wyemancypowa³y
w 1990 roku. Chodzi tak¿e o przysz³oæ
Ukrainy. W tym roku mija 350. rocznica traktatu, który podporz¹dkowa³ j¹
Rosji. Je¿eli przegra, zostanie ponownie zniewolona. Stawka jest równie
du¿a, jeli idzie o Rosjê. Je¿eli wygra,
odzyska rangê imperialn¹. (...) Je¿eli
Europa nie zareaguje, ca³a jej wschod-

Datownik

Aby zrozumieæ, dlaczego tak siê
sta³o, nale¿y na wydarzenia w Kijowie
popatrzeæ nie tylko przez pryzmat sfa³szowanych (co przyzna³ tamtejszy S¹d
Najwy¿szy) wyborów prezydenckich.
Otó¿ bezczynnoæ, a nawet ca³kowita
obojêtnoæ Europy sprawi³a, ¿e Moskwa uzna³a Ukrainê za wy³¹czn¹ strefê swoich wp³ywów, prawie ¿e za swoj¹ prowincjê. Omieli³o to prezydenta
Putina do tego stopnia, ¿e odwa¿y³ siê
otwarcie wtr¹ciæ w tamtejsze wybory
i wskazaæ Ukraiñcom, na kogo maj¹
g³osowaæ. Rosjê przerazi³a bowiem
wizja Ukrainy demokratycznej i zwi¹zanej z Europ¹, dlatego popar³ Janukowycza i nie mia³ nic przeciwko
temu, aby w imiê jego wygranej
(i w imiê interesów rosyjskich) dokonano fa³szerstw wyborczych na wielk¹ skalê. Kiedy za okaza³o siê, ¿e
ukraiñscy wyborcy nie dali siê oszukaæ, rosyjskie media podnios³y wrzawê, ¿e Zachód wraz z Polsk¹ wtr¹ca
siê w cudze sprawy. To stara piewka,
dobrze nam znana z poprzedniego
ustroju, ale w propagandzie wszystkie
chwyty s¹ dozwolone, je¿eli tylko
przekonuj¹ ludzi. Na przyk³ad w gazecie internetowej strana.ru powiada
siê o si³ach zagranicznych, które manipuluj¹ masowym protestem spo³ecznym. Niemal wszystkie gazety w Moskwie napisa³y o amerykañskich pieni¹dzach dla Juszczenki, za Komsomolskaja Prawda stwierdzi³a wrêcz, ¿e

nia czêæ, od niedawna w UE, znów
bêdzie ¿yæ w lêku. Niepokój czuje siê
ju¿ w Polsce, na Wêgrzech, w Estonii.
Nie by³oby to korzystne z punktu widzenia trudnej ewolucji politycznej tych
krajów. Jednym s³owem, skutki negatywne bêd¹ wykraczaæ poza wszelkie
przewidywania. Ale nie traæmy nadziei,
nie wszystko jest jeszcze stracone.
Niezwykle rzadko zachodnioeuropejska prasa wypowiada siê o Europie
Wschodniej z tak¹ kompetencj¹ i znajomoci¹ rzeczy. Tym bardziej cieszy,
¿e zauwa¿ono tam i doceniono rolê Polaków w uregulowaniu ukraiñskiego
kryzysu. Na przyk³ad Frankfurter Allgemeine Zeitung, przypominaj¹c ¿e
Polska by³a pierwszym krajem, który
uzna³ niepodleg³oæ Ukrainy, pisze, ¿e
to dziêki mediacji prezydenta Kwaniewskiego i Lecha Wa³êsy ukraiñscy
przeciwnicy polityczni zasiedli do rokowañ. Rêka Polski  pisze ten wp³ywowy niemiecki dziennik  wyci¹gniêta do pojednania, która nie jest tylko
rêk¹ prezydenta, przyczyni³a siê w niema³ym stopniu do tego, ¿e na krañcach
by³ego ZSRR nie wybuch³ drugi kryzys
ba³kañski. A rozwaga, z jak¹ Kwaniewski podtrzymywa³ kontakt ze wszystkimi obozami na Ukrainie, przynosi teraz efekt w postaci jego roli mediatora,
któr¹ wszyscy popieraj¹. Europejczycy
 konkluduje gazeta  powinni byæ za
to Polsce wdziêczni.
Dawno Polska nie mia³a tak dobrej
prasy w Europie. Dodajmy tak¿e, i¿ bez
wzglêdu na to, kto ostatecznie zostanie
prezydentem Ukrainy, zyskalimy
w tym kraju bardzo wielu przyjació³.
Andrzej W. Pawluczuk

W tej ksi¹¿ce zachwyca naprawdê wszystko: znakomita jakoæ wydania, wspania³a typografia, ilustracje
 i te szkicowane, i te fotograficzne. Ale nade wszystko
uroda samych szkiców o. Tomasza Wa¿nego CM, które
zawar³ w prezentowanym przewodniku wiêta roku liturgicznego z krajobrazem polskim w tle.
Pomys³ stworzenia tego tomu zdaje siê bardzo prosty. Ka¿da z kocielnych uroczystoci otrzyma³a swój
teologiczny opis. Dalej, opisane zosta³y miejsca kultu
Bo¿ego, ³¹cz¹ce siê z nimi w szczególny sposób. Znakomicie zawartoæ ksi¹¿ki charakteryzuje sam Wydawca (FIDES Kraków 2004): Ksi¹dz-wêdrowiec i mi³onik
polskiej ziemi proponuje czytelnikom (...) pozycjê, w której splata (...) treci teologiczne, wynikaj¹ce z prze¿ywania wi¹t i innych wydarzeñ roku kocielnego, z krajoznawczym opisem niezwyk³ych i frapuj¹cych, a niekiedy nies³usznie omijanych przez turystów miejsc Polski. Autor adresuje te rozwa¿ania do ludzi m³odych, kieruj¹c siê przekonaniem, ¿e g³ównie oni maj¹ jeszcze
w sobie trochê owej dzieciêcej ciekawoci wiata, otwieraj¹cej oczy na rzeczy, zjawiska i fakty, które umykaj¹
uwadze ludzi nazbyt doros³ych...
Podró¿ rozpoczynamy w grudniow¹ uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny, by poprzez Bo¿e Narodzenie, Nowy Rok, okres Wielkiego Postu i Wielkanocy, sierpniowe wiêta maryjne dotrzeæ do
listopadowej uroczystoci Chrystusa Króla Wszechwiata. Przy okazji niejako trafiamy do miejsc i zabytków, gdzie wci¹¿ ¿ywa
jest tradycja i gdzie bêdzie nam dane zaczerpn¹æ
wiedzy o naszej chlubnej
przesz³oci.
Znakomita, refleksyjna
lektura, która syci religijn¹ dostojnoci¹, ale te¿
uczy umi³owania rodzinnego kraju. Na pewno staæ
siê powinna niezast¹pionym towarzyszem zarówno w modlitwie, jak i krajoznawczej w³óczêdze.
Pawe³ Smogorzewski
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Europa czy Rosja?

Teologia i turystyka
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NASZE LEKTURY
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PRZEGL¥D PRASY
Ukraina nadal nie schodzi z pierwszych stron gazet. Kraj ten, ma³o przez Zachód znany i uwa¿any do niedawna
za egzotyczn¹ rubie¿ Europy, znalaz³ siê nagle w centrum uwagi, a o sprawach ukraiñskich wypowiadaj¹ siê
przywódcy najwiêkszych pañstw. Czy rzeczywicie wybory prezydenckie na Ukrainie s¹ a¿ tak wa¿ne, ¿e oczy
ca³ego niemal wiata zwrócone s¹ w stronê Kijowa? I dlaczego tak istotne jest dla wiata, kto zostanie tam
prezydentem? Bo przecie¿ do tej pory, przyznajmy, Ukrainê traktowano po macoszemu. Nie zaproszono jej do
NATO, nie wyszed³ równie¿ ¿aden sygna³ z Brukseli, ¿e Kijów mo¿e w przewidywalnej przysz³oci staraæ siê
o cz³onkostwo Unii Europejskiej, chocia¿ mówi siê o przyjêciu Turcji, której europejskoæ budzi powa¿ne
zastrze¿enia. I nagle, po wielu latach, Europa siê ocknê³a, chocia¿ wczeniej los polityczny tego wielkiego
pañstwa niewiele j¹ obchodzi³.

Datownik

○

○

MEDIA

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Informujemy, ¿e cena jednego egzemplarza
miesiêcznika
Powci¹gliwoæ i Praca
nie zmienia siê i wynosi 4,00 z³.
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  40 $
pó³roczna  25 $
w pozosta³ych krajach:
roczna  60 $
pó³roczna  30 $
(lub równowartoæ w z³)
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Przy zamówieniu 10 egzemplarzy udzielamy rabatu.

þAby otrzymaæ Powci¹gliwoæ i Pracê do domu,
wystarczy czytelnie wype³niæ zamieszczony obok blankiet,
zaznaczaj¹c na odwrocie okres prenumeraty oraz liczbê
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.
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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 zwi¹zanych z realizacj¹ prenumeraty, uprzejmie prosimy o piln¹
informacjê na adres redakcji.
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○

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.

Ma³¿eñstwo, spowied, kap³añstwo  mo¿na by myleæ, ¿e miêdzy tymi s³owami nie ma zwi¹zku, lecz tak jest tylko pozornie.
Rzecz¹ najwa¿niejsz¹, która je ³¹czy, jest to, ¿e s¹ one nazwami
sakramentów  sakramenty za s¹ ³ask¹ specjalnie dan¹ od Boga.

Sakramenty

W ¿yciu spotykamy ludzi, którzy w s³owach tych widz¹ ustanowione przez
Chrystusa sakramenty  znaki zewnêtrzne udzielaj¹ce £aski i którzy przes³anie niesione przez nie pe³ni¹ zgodnie z Dekalogiem. Jest te¿ inna grupa
ludzi, dla których pojêcie sakramentu nie istnieje. Na przyk³ad obecnie wielu m³odych nie chce zawieraæ ma³¿eñstwa sakramentalnego, a nawet prawnego zwi¹zku cywilnego, ich wspó³¿ycie nie tworzy rodziny. Posiadanie
dzieci stanowi³oby tylko utrudnienie w wygodnym ¿yciu bez obowi¹zków.
Takie postawy nie przynosz¹ im szczêcia. Wolne zwi¹zki s¹ namiastk¹ prawdziwej odpowiedzialnej rodziny. Cz³owiek niewiadomie sam siê zuba¿a.
Staje siê dla siebie bogiem. Pozbawia siê przy tym wielu radoci, których
móg³by doznaæ w kontakcie z prawdziwym Bogiem. ¯eby to zrozumieæ
 trzeba uwierzyæ!
A sprawa spowiedzi? Dla niewierz¹cych jest to pojêcie abstrakcyjne. Nie
rozumiej¹ potrzeby i wagi spowiedzi, choæ nawet i u nich odzywa siê nieraz
g³os sumienia. Obci¹¿eni z³ymi uczynkami czuj¹ ich ciê¿ar, którego nie potrafi¹ z siebie zrzuciæ...
Ale za³ó¿my, ¿e s¹ osoby, które przyst¹pi³y do I Komunii w. Mo¿e przez
jaki czas nawet do Niej przystêpowa³y. Lecz z czasem coraz trudniej im by³o
zmobilizowaæ siê do aktu skruchy. Ró¿ne mog¹ byæ tego przyczyny. Nieraz na
przeszkodzie stoi grzech miertelny, z którym nie chcia³y zerwaæ, a nawet jeli zerwa³y, trudno im siê z tego grzechu wyspowiadaæ. Powody mog¹ byæ
ró¿ne. Bez wnikliwego rachunku sumienia zaczynamy bagatelizowaæ nasze
przewinienia, a nawet ich ju¿ nie dostrzegaæ.
A jak siê przedstawia sprawa kap³añstwa? Je¿eli w pe³ni nie uznamy ma³¿eñstwa i spowiedzi jako sakramentów, wtedy i kap³añstwo staje siê nam niepotrzebne. Uwa¿amy, ¿e kap³an jest takim samym cz³owiekiem jak my. Chêtnie wytykamy wszelkie jego s³aboci, a jakie powa¿ne wykroczenie z jego
strony utwierdza nas w przekonaniu o jego nieprzydatnoci w naszym ¿yciu.
Dla cz³owieka naprawdê wierz¹cego sakramenty s¹ drogowskazami ¿yciowymi. Podczas ostatniego spotkania rekolekcyjnego dozna³am olnienia, jak bardzo one ze sob¹ wspó³pracuj¹. By³o to podczas liturgii pokutnej. Siedzielimy skupieni w kaplicy klasztornej. Przy piewie liturgicznym podchodzilimy do kap³ana, by siê wyspowiadaæ i otrzymaæ rozgrzeszenie. By³o wród nas du¿o ma³¿eñstw. Znamy siê dobrze, ¿yjemy miêdzy sob¹ w szczeroci. Wiemy, ¿e ¿ycie ma³¿eñskie nie jest ³atwe. Pokusa
zerwania wiêzów ma³¿eñskich jest nieraz silna. Czêsto s¹ wzajemne urazy, które nie³atwo przebaczyæ. I tutaj na naszych oczach zwyciê¿y³a mi³oæ do Boga, a z ni¹ mi³oæ do drugiego cz³owieka. Przyjêcie Boga do
rodziny daje jej si³ê i szczêcie.
Uczestnicz¹c w tej piêknej liturgii pokutnej, ze wzruszeniem patrzy³am,
jak, przystêpuj¹c w pokorze i czêsto w bólu do sakramentu pojednania, otrzymujemy rozgrzeszenie udzielone przez rêce cz³owieka, który w sakramencie
kap³añstwa dosta³ od Boga moc odpuszczenia grzechów...
Po liturgii pokutnej udalimy ciê do jadalni na radosn¹ kolacjê  agape.
Radoæ czerpalimy z tych trzech sakramentów: obecnoci miêdzy nami kap³ana, szczêliwych pojednanych ma³¿onków i nas wszystkich oczyszczonych
z grzechów w sakramencie pokuty...
Maria Wnuk
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Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³
Pieni¹dze nale¿y wp³acaæ na konto:

PKO BP SA IV O/Warszawa
Filia Wo³omin
08 1020 1042 0000 8302 0009 1181

W miejscu przeznaczonym na korespondencjê prosimy wpisaæ okres prenumeraty
i liczbê prenumerowanych egzemplarzy.
Miesiêcznik mo¿na otrzymaæ równie¿
za pobraniem pocztowym.
W przypadku wiêkszej liczby egzemplarzy (ponad 10) udzielamy rabatu.
Zamówienia na miesiêcznik PiP
prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(dzia³ kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel.: (22) 781 14 20
Redakcja dysponuje ograniczon¹ liczb¹
egzemplarzy archiwalnych.
Miesiêcznik 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
Nak³ad: 5000 egz.
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