KOCIÓ£

Karol Wojty³a

ks. Mieczys³aw G³adysz

Myl¹c Ojczyzna

Matko,
prowad!

(fragmenty)

1. Drzewo wiadomoci dobrego i z³ego wyrasta³o nad brzegami rzek naszej ziemi,
wyrasta³o wraz z nami przez wieki, wrasta³o w Koció³ korzeniami sumieñ.
Nielimy owoce, które ci¹¿¹ i które wzbogacaj¹.
Czulimy, jak g³êboko rozszczepia siê pieñ, choæ korzenie wzrastaj¹ w jeden grunt...
Historia warstw¹ wydarzeñ powlek³a zmagania sumieñ.
W warstwie tej drgaj¹ zwyciêstwa i upadki.
Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia...
Czy¿ mo¿e historia pop³yn¹æ przeciw pr¹dowi sumieñ?
2. W któr¹ stronê rozga³êzi³ siê pieñ?
W któr¹ stronê pod¹¿aj¹ sumienia?
W któr¹ stronê narasta historia naszej ziemi?
Drzewo wiadomoci nie zna granic.
Granic¹ jest tylko Przyjcie,
które zmagania sumieñ i tajemnice dziejów po³¹czy w jednym Ciele
 i drzewo wiadomoci zamieni w ród³o ¯ycia wci¹¿ wzbieraj¹ce.
Lecz dot¹d dzieñ ka¿dy przynosi to samo rozszczepienie w ka¿dej myli i czynie,
z którego Koció³ sumieñ ronie w korzeniach historii.
3. Obymy nie stracili sprzed oczu tej przejrzystoci,
z jak¹ przychodz¹ ku nam wydarzenia zab³¹kane w niewymiernej wie¿y,
w której cz³owiek jednak¿e wie, dok¹d idzie. Mi³oæ sama równowa¿y los.
Obymy nie rozszerzali wymiarów cienia.
Promieñ wiat³a niechaj pada w serce i przewietla mroki pokoleñ.
Strumieñ mocy niech przenika s³aboci.
Nie mo¿emy godziæ siê na s³aboæ.
4. S³aby jest lud, jeli godzi siê ze swoj¹ klêsk¹,
gdy zapomina, ¿e zosta³ pos³any, by czuwaæ, a¿ przyjdzie jego godzina.
Godziny wci¹¿ powracaj¹ na wielkiej tarczy historii.
Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest s³owem Pana i s³owem Ludu,
które bêdziemy przyjmowaæ ci¹gle na nowo.
Godziny przechodz¹ w psalm nieustaj¹cych nawróceñ:
Idziemy uczestniczyæ w Eucharystii wiatów.
4 Wiêc schodzimy ku tobie, ziemio,
by poszerzyæ ciê we wszystkich ludziach
 ziemio naszych upadków i zwyciêstw,
która wznosisz siê we wszystkich sercach tajemnic¹ paschaln¹.
 Ziemio, która nie przestajesz byæ cz¹stk¹ naszego czasu.
Ucz¹c siê nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej.
I wznosimy ciebie, ziemio dawna,
jak owoc mi³oci pokoleñ, która przeros³a nienawiæ.
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Integraln¹ czêci¹ nabo¿eñstw fatimskich jest pokutny ró¿aniec... Ale dla nas Polaków ca³y padziernik jest ró¿añcowy.
 Czy zastanawia³e siê nad tym  mówi³ mi kiedy starszy
kap³an  ¿e w padzierniku miliony ludzi ka¿dego wieczoru,
na kolanach, przesuwaj¹c paciorki ró¿añca, wzywa Boskich
zmi³owañ  przez Maryjê? S¹dzisz, ¿e ONA mo¿e byæ g³ucha
na takie wo³anie? ... Przecie¿ to  pospolite ruszenie!?
A ja sobie pomyla³em, ¿e pospolite ruszenie jest w du¿ym stopniu specjalnoci¹ Polaków... Historia tak nam zawirowa³a w umys³ach i sercach, ¿e instynktownie wo³amy:
Matko, prowad! I wo³amy o wielk¹ nadziejê wród naszej
parlamentarnej dezorientacji i beznadziei... A Jej biografia
tak bardzo przystaje do naszej codziennoci... Tak wiêc
w ka¿dej zdrowace pytamy J¹ dr¿¹co o nasze dzieci, m³odzie¿. Matkê Bo¿¹ z Betlejem, nad Dzieci¹tkiem pochylon¹
 prosimy o radê, wskazówkê, by nie zmarnowaæ m³odego
pokolenia... Pytamy Matkê Pasterzy i Mêdrców o bezpieczne
pastwiska... Jak¿e potrzebna nam pomoc Matki  Patronki
emigrantów, azylantów... Jak¿e potrzebna jest nam Matka polskiej, coraz ubo¿szej kuchni  z trosk¹ pochylona nad ka¿d¹
kromk¹ chleba... i nad ka¿d¹ ko³ysk¹, i nad ka¿d¹ polsk¹
powtórk¹ Galilejskiej Kany...
Polacy przychodz¹ zarówno na nabo¿eñstwa pokutne 
fatimskie, jak i zwyczajnie na padziernikowy ró¿aniec, by
spotkaæ na nich Matkê swojej Drogi Krzy¿owej i swojej
Golgoty... By ³atwiej by³o trwaæ, by nie uciekaæ z Kalwarii,
by znaleæ Zmartwychwsta³ego... By wreszcie ocaliæ nadziejê
na swoje wniebowziêcie... Czy¿ nie tego oczekujemy!?
Czy cokolwiek innego ni¿ ten zbawczy £añcuch Ró¿any
potrafi oczyciæ polskie serca z nienawici za otch³añ Owiêcimia, Katynia i tylu innych diabelskich m³ynów? Kiedy
pewien zacny biskup, bêd¹c wiadkiem nocnego ró¿añcowego czuwania na bemowskiej parafii, powiedzia³:  Jak oni
tak d³ugo wytrzymaj¹ na klêczkach  ca³y ró¿aniec...? A kto,
towarzysz¹c, odpowiedzia³:  Musz¹! Bo jeli oni  nasza
mocna, nocna zmiana  zw¹tpi¹ i ustan¹, to umrze nadzieja... A mnie na myl przysz³y s³owa poety kap³ana:  Nauczmy wszystko zaczynaæ w imiê Boga... Nauczmy ten pyszny
wiat wo³aæ: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...
nauczmy dzieliæ siê chlebem, jak op³atkiem... i szczerze przekazaæ znak pokoju... przez Ró¿aniec!!!  szko³ê niewyobra¿alnej wytrwa³oci i wiernoci...
n
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Pos³aniec Chrystusowej mi³oci

wyborem na papie¿a kogo, kto by³ obywatelem socjalistycznego pañstwa. Teraz ten cz³owiek, który jest autorytetem
na skalê miêdzynarodow¹ i jest g³ow¹
Stolicy Apostolskiej  przyjecha³ do
swojej Ojczyzny, a ci, którzy przez lata
szkalowali Watykan, musz¹ Go przyjmowaæ z honorami. A przecie¿ Bre¿niew, a za nim i nasi w³adcy, mówili,
¿e kardyna³owie i biskupi, no i przede
wszystkim sam Papie¿, to przyjaciele
wiatowego imperializmu. Wszystko
to sprawia³o, ¿e wizyta Jana Paw³a II
by³a swoistym dramatem dla ludzi partii, nie tylko dla tych stoj¹cych na górze, lecz tak¿e dla dzia³aczy redniego
i ni¿szego szczebla, którzy wierzyli
w komunizm.
Sama odnowa naszej rzeczywistoci
w istocie nabra³a tempa po papieskiej
wizycie. Zaowocowa³a Solidarnoci¹.
Choæ potem wypadki potoczy³y siê nie
tak, jak siê tego spodziewalimy, i czeka³o nas wiele prób stanu wojennego,
ostatecznie chyba bardziej dojrzali i lepiej przygotowani wkroczylimy w najnowszy, równie¿ skomplikowany, okres
naszych dziejów.

W æwieræwiecze wyboru kard. Karola Wojty³y na papie¿a

z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem

rozmawiaj¹ ks. Sylwester £¹cki CSMA i Pawe³ Smogorzewski

W owym dniu sytuacja by³a doæ
nietypowa, albowiem jako jeden z sekretarzy Kardyna³a Prymasa Stefana
Wyszyñskiego, który bra³ udzia³ w konklawe, reprezentowa³em Sekretariat
Prymasa Polski na pogrzebie kard. Boles³awa Filipiaka odbywaj¹cym siê
w katedrze poznañskiej. By³o ju¿ doæ
póno, gdy po tych uroczystociach
wraz z kierowc¹ wracalimy do Warszawy. Zatrzymalimy siê w Gnienie
i kto przyniós³ tê radosn¹ wieæ. A poniewa¿ ani radio, ani telewizja nie podawa³y tej informacji, zadzwoni³em do
seminarium i tam potwierdzono fakt,
¿e kard. Karol Wojty³a zosta³ wybrany
na papie¿a. Pamiêtam, ¿e d³ugo nie
mog³em zasn¹æ, pewnie dlatego, ¿e sta³o siê jasne, i¿ Polskê i Koció³ czekaj¹ du¿e zmiany.
Równie niezapomniana by³a pierwsza pielgrzymka Jana Paw³a II do
Ojczyzny. Historycy zgodnie twierdz¹, i¿ to w³anie czerwcowe dni
roku 1979 zdecydowa³y o tym, ¿e
w nastêpnych miesi¹cach powoli
zaczê³y kruszyæ siê podwaliny,
narzuconego nam po wojnie, politycznego systemu. Jak Ksi¹dz Prymas, z perspektywy lat, ocenia
wp³yw papieskiej myli na zmiany,
których dowiadczy³a nie tylko
Polska, lecz tak¿e ogromna czêæ
Europy?

U¿yjê przenoni: uwa¿am, ¿e Papie¿
jakby dmuchn¹³ na tl¹ce siê ogniki wolnociowych d¹¿eñ i sprawi³, ¿e zaczê³y

"

fot. P. ¯ycieñski

Eminencjo, Ksiê¿e Prymasie, dzieñ
16 padziernika 1978 roku ka¿demu, kto go prze¿y³, g³êboko
zapad³ w pamiêæ. Jak Ksi¹dz Prymas zareagowa³ na wiadomoæ o
wyborze na Stolicê Piotrow¹ arcybiskupa metropolity krakowskiego kard. Karola Wojty³y?

p³on¹æ coraz wiêkszym p³omieniem.
Przecie¿ pragnienie zmiany kie³kowa³o, ros³o w Polsce, poczynaj¹c od wypadków poznañskich w czerwcu 1956
roku. Potem by³y obchody Milenium
Chrztu Narodu Polskiego, które organizowa³ Prymas Wyszyñski, i w których
czynny wspó³udzia³ bra³ kard. Wojty³a.
Uwa¿am, ¿e to w³anie te wydarzenia
mia³y bezporedni i bardzo znacz¹cy
wp³yw na przemiany mentalnoci Polaków, na rozumienie przez nas teraniejszoci i historii.
Polska przy pierwszym zetkniêciu
siê  tu w Warszawie  z Ojcem wiêtym, w czerwcu 1979 r., by³a jeszcze
jakby odrêtwia³a. Wp³yw na tak¹ sytuacjê mia³y z pewnoci¹ administracyjne restrykcje. By³em wtedy biskupem

w Olsztynie. Staralimy siê o przydzia³
specjalnych poci¹gów, aby móc przewieæ nimi pielgrzymów do Stolicy.
Owszem, przydzielono, ale tylko jeden
sk³ad. W Elbl¹gu natomiast nasze proby zosta³y odrzucone. Nic dziwnego.
Dzisiaj wiemy, ¿e komunistyczne w³adze robi³y wszystko, aby utrudniæ bezporedni kontakt z Ojcem wiêtym,
a przekaz telewizyjny prowadzono tak,
aby zafa³szowaæ prawdziw¹ liczbê
uczestników papieskich Mszy w.
Ta historyczna pielgrzymka wla³a
nadziejê w serca katolików i dokona³a
pewnej przemiany w samych komunistach. Czy by³a ona konsekwentna, to
ju¿ inna sprawa. Wyobra¿am sobie, jak¹
burê z Kremla musieli dostaæ ludzie
PZPR-u za to, ¿e nie uchronili przed
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Zwa¿ywszy na wielorakie trudnoci i problemy: zarówno materialne, jak i moralne, które dotykaj¹
nasz Naród, nie mo¿emy nie zapytaæ o to, czy naprawdê przyjmujemy do swych serc papieskie
nauczanie i czy wcielamy w ¿ycie,
tylekroæ adresowane do rz¹dz¹cych i rz¹dzonych, orêdzia Ojca
wiêtego?

Pamiêtajmy przede wszystkim, ¿e
Jan Pawe³ II nie g³osi jakiej w³asnej
nauki, jak to czynili: Arystoteles, Hegel czy Kant. G³osi Jezusa Chrystusa
i robi to wspó³czesnym jêzykiem, pos³uguj¹c siê filozofi¹ dostosowan¹ do
mentalnoci dzisiejszych pokoleñ.
A przecie¿ Bo¿y Syn, chocia¿ wzbudza³
zachwyt i pod¹¿a³y za Nim t³umy, te¿
nie by³ przez wszystkich s³uchany. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Jan Pawe³ II nie odstaje od swego Mistrza. Ilu¿ ludzi zgromadzi³ wokó³ Chrystusa podczas swoich ponad stu apostolskich pielgrzymek? Ilu s³ucha³o Papie¿a na rodowych
i niedzielnych audiencjach na Placu w.

Piotra czy w Castel Gandolfo? Ludzie,
nie tylko zreszt¹ katolicy, na pewno s³uchaj¹ Ojca wiêtego, chocia¿ warunki
¿yciowe nie zawsze pozwalaj¹ wcielaæ
papieskie s³owa w ¿ycie, bowiem polityka i ekonomia rz¹dz¹ siê prawami nie
zawsze inspirowanymi katolick¹ nauk¹
spo³eczn¹. Zreszt¹ katolicka nauka spo³eczna nie chce w tych kwestiach narzucaæ jakiego jednego modelu. Ludzie
musz¹ szukaæ w³asnych dróg do rozwi¹zania problemów gospodarczych i politycznych, nie zapominaj¹c jednak
o Bo¿ych przykazaniach i Ewangelii.

ów b³¹d strukturalny o wyranie antychrzecijañskim wymiarze, nastawiony na propagandê seksu i lekcewa¿enia wartoci oraz zalecaj¹cy tak zwane samowychowanie sprowadzane najczêciej do odrzucenia jakichkolwiek
autorytetów. Uwa¿am, ¿e jeli tego b³êdu jako nie naprawimy, to ju¿ niebawem poniesiemy bardzo du¿¹ spo³eczn¹ klêskê.

M³ode pokolenie zawsze sta³o
w centrum zainteresowania Kocio³a. Ojciec wiêty mówi, ¿e
m³odzi s¹ nadziej¹ Kocio³a. Jak
Ksi¹dz Prymas ocenia znajomoæ
papieskiego nauczania wród pokolenia wkraczaj¹cego w doros³e
¿ycie? Czy m³odzie¿ tylko kocha
Papie¿a, czy równie¿ Go s³ucha?

To, ¿e m³odzie¿ lgnie do Ojca wiêtego, jest zjawiskiem powszechnym.
Nie mo¿emy go zanegowaæ. Na co
dzieñ widzimy jednak i tak¹ m³odzie¿,
która zachowuje siê bardzo le, która
neguje nie tylko dobro, ale i kulturê,
która potrafi niszczyæ, byæ agresywna.
Widzimy, co dzieje siê przed stadionami pi³karskimi. Równie¿ to, co dzia³o
siê nie tak dawno w jednej z toruñskich
szkó³, ka¿e pytaæ, jaka naprawdê jest
nasza m³odzie¿?
Przede wszystkim trzeba unikaæ jakichkolwiek uogólnieñ i z³ych sk³onnoci nie przypisywaæ ca³emu pokoleniu.
Mamy przecie¿ bardzo du¿o dobrej m³odzie¿y. Widzimy j¹ na koloniach, obozach harcerskich, pielgrzymkach, pogr¹¿on¹ w lekturach, jak¿e wiele czasu
powiêcaj¹c¹ nauce. Rozemian¹, pogodn¹, potrafi¹c¹ spieszyæ innym z pomoc¹. Tylko jak pogodziæ to dobro, które powstaje niew¹tpliwie równie¿ pod
wp³ywem Ojca wiêtego, z agresj¹, niegodnymi zachowaniami. Jak mylê,
pewne struktury dzisiejszego wychowania id¹ na ³atwiznê. Pragn¹ tanimi pochlebstwami kupiæ m³odych ludzi.
Twierdzi siê, ¿e m³odzie¿ musi siê wyszumieæ, musi zakosztowaæ jakiej parady wolnoci. Tutaj w³anie rodzi siê

W krótkiej perspektywie czasowej
znajdziemy siê w instytucjonalnych strukturach Unii Europejskiej.
Ojciec wiêty nie przestaje przypominaæ o chrzecijañskich korzeniach naszego kontynentu i apeluje o jednoznaczne wyartyku³owanie, chocia¿by w preambule Konstytucji Europejskiej, szczególnego miejsca naszej religii w dziejach
kontynentu. Czy g³os Papie¿a
i Stolicy Apostolskiej zostanie
us³yszany przez tych, dla których
nie Chrystus jest Panem, a Wolter i Monteskiusz?

Ju¿ podczas pierwszej pielgrzymki
do Polski, w Gnienie, Ojciec wiêty
mówi³ o jednej Europie, która oddycha
dwoma p³ucami kultury i wiary wschodniej i zachodniej czêci kontynentu.
Przez æwieræ wieku swego pontyfikatu
konsekwentnie zabiega³ te¿ o jednoæ
Europy w takim kszta³cie cywilizacyjnym, jaki nada³o jej chrzecijañstwo
 zarówno to korzeniami siêgaj¹ce Rzymu, jak i to wyros³e w Bizancjum. Nic
wiêc dziwnego, ¿e brak w projekcie preambu³y Europejskiej Konstytucji zapisu o Bogu i chrzecijañskich wartociach, które s¹ drogowskazami moralnymi dla wiêkszoci mieszkañców naszego kontynentu, spotyka siê ze sprzeciwem ze strony Papie¿a.
Obecnie, jak mo¿na s¹dziæ, mocny
g³os w kwestii ideowego kszta³tu zjednoczonej Europy maj¹ rodowiska deklaruj¹ce swój agnostycyzm: Pan Bóg
ich, po prostu, nie obchodzi. Wierz¹ tylko w dobrobyt, a wyznaj¹ jedynie pragmatykê w politycznych i gospodarczych
dzia³aniach. Nam jednak sprawa religii
nie jest obojêtna. Dlatego te¿, jako
chrzecijanie i katolicy, bêdziemy z ca³ych si³ zabiegaæ o uwzglêdnienie w pre-
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ambule Konstytucji Europejskiej Invocatio Dei i zapisu o wartociach chrzecijañskich. Na pewno i Ojciec wiêty,
i Stolica Apostolska bêd¹ nas w tych
wysi³kach wspieraæ.

Nasza dotychczasowa rozmowa
koncentrowa³a siê przede wszystkim na sprawach Ojczyzny i Kocio³a w Polsce. Jednak od czasu, kiedy sternikiem Piotrowej ³odzi jest Papie¿ z Dalekiego Kraju,
w niespotykanym tempie zmieni³
siê ca³y glob. Czy Ksi¹dz Prymas
podejmie siê oceny: jak dzia³alnoæ Jana Paw³a II wp³ywa³a
i wp³ywa na tendencje wiatowej
polityki?

Pamiêtajmy o tym, ¿e Ojciec wiêty
nie jest politykiem sensu stricto. Jednak
Jego autorytet wywiera porednio ogromny wp³yw na wiatow¹ politykê. Nauczaj¹c o Chrystusie kszta³tuje spo³eczeñstwa
wed³ug zasad wiary. Przypomina, ¿e
wieccy maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ w
¿yciu kulturalnym, ekonomicznym i politycznym. Wiemy te¿, ¿e spo³eczeñstwa
nie s¹ g³uche na te zachêty. Choæ mo¿e,
jako katolicy, anga¿ujemy siê jeszcze
w sposób niewystarczaj¹cy.

Papie¿ nie raz przestrzega³, ¿eby problemy, które stoj¹ przed wspó³czesnym
wiatem, rozwi¹zywaæ m¹drze i z pokor¹. A trudne wyzwania staj¹ nie tylko
przed Europ¹. Przyjrzyjmy siê problemom Ameryki, zaanga¿owanej zbrojnie
w Iraku. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e Ojciec
wiêty jak¿e mocno ostrzega³ przed t¹
wojn¹.
Obecnie dowiadczamy równie¿
wielkiego wiatowego procesu, który
nazywany jest globalizacj¹. Mo¿e on
mieæ swoje dobre strony pod warunkiem, ¿e bêdziemy do niego podchodziæ uczciwie, ¿e zobaczymy problemy poszczególnych regionów naszego
globu i bêdziemy starali siê je rozwi¹zywaæ tak, aby nie by³o nêdzy, umierania z g³odu, epidemii choroby AIDS
(a tak siê dzieje w krajach afrykañskich). ¯eby jednak tak siê sta³o, potrzeba wra¿liwych sumieñ  sumieñ
przepe³nionych mi³oci¹ bliniego.
I tutaj rola Ojca wiêtego zdaje siê byæ
nie do przecenienia. To On przecie¿,
podczas ka¿dej ze swych podró¿y apostolskich, docieraj¹c do najdalszych
zak¹tków ziemi, przynosi nowinê
o tym, i¿ w podzielonym wiecie obec-

ny jest Koció³, który troszczy siê
o dobro ca³ej ludzkoci i dobro ka¿dego poszczególnego cz³owieka.
I to jest chyba najwa¿niejsze polityczne przes³anie Ojca wiêtego: rozg³aszanie i ukazywanie, jak wiat d³ugi
i szeroki, nauki Chrystusa o mi³oci.
Ojciec wiêty jest w tym bardzo konsekwentny. Swój pontyfikat rozpocz¹³ od
odwa¿nego wezwania: Nie lêkajcie siê!
Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Przez te
wszystkie lata odby³ wiele podró¿y.
Przemawia³ w Pary¿u, w Nowym Jorku, w ONZ, pod Bram¹ Brandenbursk¹.
To jest bardzo d³ugi okres nauczania,
a wszêdzie mówi³ o odwadze chrzecijañskiej, o potrzebie obecnoci Chrystusa w spo³eczeñstwie.
A teraz, kiedy widzimy Papie¿a
cierpi¹cego, schorowanego, tym bardziej zwraca uwagê na potrzebê pog³êbienia ¿ycia wewnêtrznego. Odwo³uje
siê do Eucharystii, bo Eucharystia tworzy Koció³; do ró¿añca, bo jest syntez¹ ca³ej Ewangelii; do naladowania
Chrystusa, bo jest On nadziej¹. Chocia¿by, ostatnio: w Adhortacji Ecclesia in Europa mówi: Chrystus, który
jest nadziej¹ Europy, jest nadziej¹ ka¿dego cz³owieka...
Na zakoñczenie naszej rozmowy
chcielimy zapytaæ  chyba w imieniu wszystkich Polek i Polaków 
o to, czy Ojciec wiêty przyjedzie
w przysz³ym roku do Ojczyzny, aby
nie tylko kolejny raz pokrzepiæ
i umocniæ w wierze serca Rodaków, lecz tak¿e, aby dokonaæ powiêcenia buduj¹cej siê wi¹tyni
Opatrznoci Bo¿ej?

fot. G. Ga³¹zka

Nasze zaproszenie dla Ojca wiêtego
jest ci¹gle aktualne. Zosta³o wyra¿one
i ustnie, i pisemnie. Papie¿ bardzo przychylnie odniós³ siê do tej proby o przybycie. Jestem g³êboko przekonany, ¿e je¿eli Mu na to si³y fizyczne pozwol¹ i okolicznoci nie przeszkodz¹, to w przysz³ym
roku bêdziemy siê mogli cieszyæ Ojcem
wiêtym i bêdziemy wiadkami pob³ogos³awienia przez Niego buduj¹cej siê wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej.
Serdecznie dziêkujemy za rozmowê

Rozmawiali: ks. Sylwester £¹cki CSMA
Pawe³ Smogorzewski
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Eugeniusz Zdanowicz

S³uga Bo¿y

Atmosferê wokó³ apostolskiej pielgrzymki Ojca wiêtego na S³owacjê
bardzo wyranie podgrza³a kampania,
bêd¹ca w istocie dobrze znan¹ kalk¹
naszych, rodzimych kampanijek spod
znaku pewnego tygodnika, którego nazwiska redaktora naczelnego nie wymawia siê w przyzwoitych rodowiskach. By³y wiêc tam, rzecz jasna, pe³ne hipokryzji s³owa troski o pañstwowe wydatki zwi¹zane z przygotowaniami wizyty, pytania o finanse publiczne, o biednych i bezrobotnych itd...
W tle za zarysowa³a siê kolejna ju¿
próba przeprowadzenia w parlamencie
ustawy proaborcyjnej! I sk¹d my to
znamy?
Duchowni z Bratys³awy i Trnavy
nie ukrywaj¹, ¿e walka z Kocio³em na
S³owacji przyjê³a nie spotykane od
dziesiêciu lat rozmiary. Wygl¹da na to,
¿e wyniesienie przez Jana Paw³a II na
o³tarze dwojga s³owackich mêczenników, bêd¹cych ofiarami zbrodni komunistycznych, przyprawia krêgi liberalno-owieceniowe o wyran¹ histeriê.
Nic dziwnego, przecie¿ nad Europ¹
owych naczyñ po³¹czonych, w przestrzeni zwolnionej przez komunizm,

dzi coraz jawniej zaczyna kr¹¿yæ
nowe widmo  widmo sodomizmu!
Pewnie zapyta kto: a có¿ te wszystkie obrzydlistwa maj¹ wspólnego
z dziewiêtnast¹ rocznic¹ mêczeñskiej
mierci S³ugi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki? Otó¿, moim zdaniem, maj¹
i to bardzo wiele. Ten w³anie kapelan
polskiego ruchu Solidarnoci, odda³
swe m³ode ¿ycie za wiarê i wartoci,
które ukszta³towa³y ³aciñsk¹ cywilizacjê chrzecijañskiej Europy. Wszak to
równie¿ z jej korzeni wywiedli sw¹ myl
prawdziwi Ojcowie Zjednoczenia
 Schuman i Adenauer.
Wymazywanie z historii niewygodnych zdarzeñ nie jest wynalazkiem wspó³czesnym. Hydra cenzury lubi siê odradzaæ. Dowiadczamy wszak tego na co
dzieñ. Has³a takie, jak wolnoæ, równoæ,
braterstwo od ponad dwustu lat s¹ obnoszone po wiecie przez szaleñców, hipokrytów i ludobójców, dla których Chrystusowy znak krzy¿a by³ zawsze obraz¹.
Jak widaæ, nie brak ich i dzi, tak¿e na czele og³upianych spo³eczeñstw i narodów.
Niezwyk³¹ hipokryzjê i amnezjê
przejawiaj¹ dzi Niemcy. Z g³osów dochodz¹cych zza Odry wynika niejako,
i¿ najwiêkszymi ofiarami II wojny
wiatowej s¹ dwa narody  ¿ydowski
i niemiecki. A, jak wiadomo, z faktami prasowymi, które od lat s¹ w powszechnym obiegu, trudno dyskuto-

waæ. W koñcu uczeñ nowojorskiej
szko³y, który z przekonaniem twierdzi,
i¿ holokaust dokona³ siê w polskich
obozach..., z czego tê wiedzê czerpie.
Wystarczy jednak siêgn¹æ do róde³ tej
wiedzy i do jej mocodawców, ¿eby zrozumieæ, o co chodzi.
Pamiêtam ten ogromny ból, który
porazi³ Polskê na wiadomoæ o mierci
kapelana Solidarnoci. Nad Jego grobem, w dniu pogrzebu, zebrali siê rozproszeni w stanie wojennym. Echo owej
rapsodii ¿oliborskiej obi³o siê o najdalsze zak¹tki wiata. Mocodawcy sprawców mordu ws³uchali siê w to stysi¹ckrotnione echo. Policzyli t³umy. Policzyli i zadr¿eli z trwogi. Zrozumieli, ¿e
sami  na oczach wiata  owym zbrodniczym czynem postawili siê na pozycji przegranej. A w ci¹gu nastêpnych
piêciu lat demonta¿ systemu komunistycznego sta³ siê faktem. Od lat do grobu Mêczennika udaj¹ siê niezliczone
pielgrzymki. I, raz po raz, staj¹ kolejne
pokolenia nowych bohaterów Wesela
Wyspiañskiego.
W przysz³ym roku, jak Pan Bóg
pozwoli, Ojciec wiêty kolejny raz
odwiedzi kraj ojczysty i przypomni
mêczennika za wiarê  S³ugê Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszkê. I da Bóg,
i¿ Ten pomo¿e przywróciæ Polsce
i Europie, z ducha chrzecijañsk¹ solidarnoæ.
n

CHOD Z NAMI
BUDOWAÆ KRÓLESTWO BO¯E!
Misjonarze w. Rodziny

zapraszaj¹ m³odzie¿ mêsk¹ na Wieczerniki Powo³aniowe, które przybli¿¹ do Jezusa i pomog¹ rozeznaæ wolê Bo¿¹ we w³asnym ¿yciu.
A oto proponowane terminy:
7  9 listopada
CIECHOCINEK
14  16 listopada
GLIWICE
21  23 listopada
WIDER k. Warszawy
Zg³oszenia, jak równie¿ bli¿sze informacje o naszej rodzinie zakonnej pod adresem:
REFERAT POWO£AÑ MSF; ul. Ko³³¹taja 80/82; 05-402 OTWOCK 4
tel.: (0-22) 788 22 79; kom.: 0-604 213 486;
e-mail: powolaniamsf@msf.opoka.org.pl
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Na mapie miejsc zwi¹zanych z Ojcem wiêtym dominuje Kraków. Jednym tchem wymieniamy te¿ Wadowice, Tatry, Kalwariê
Zebrzydowsk¹, Katolicki Uniwersytet w Lublinie. Ma³o kto pamiêta o Warszawie, a przecie¿ kardyna³ Karol Wojty³a tu
przyje¿d¿a³ na sesje Episkopatu Polski i korzysta³ z gocinnego domu sióstr urszulanek przy ul. Wilanej. Dzi o tych wydarzeniach przypomina niewielka tablica na cianie szarego budynku na warszawskim Powilu. W porównaniu z s¹siednim
budynkiem biblioteki uniwersyteckiej dom sióstr urszulanek wygl¹da bardzo skromnie, choæ jest to jedno z najbardziej
niezwyk³ych miejsc w Warszawie. Wybudowany staraniami matki Urszuli Ledóchowskiej, w pobli¿u uniwersytetu, mia³ byæ w
za³o¿eniu domem akademickim dla studiuj¹cych dziewcz¹t. Matka Urszula zawsze wspiera³a ambicje zawodowe m³odych
kobiet. Uwa¿a³a, ¿e wy¿sze wykszta³cenie na pewno im nie zaszkodzi. Podkrela³a przy tym, ¿e przygotowanie siê do roli
dobrej ¿ony i matki jest spraw¹ najwa¿niejsz¹. Podczas okupacji siostry prowadzi³y tajne nauczanie, konspirowa³y, przygotowuj¹c siê do wybuchu Powstania. Ju¿ pierwszego dnia Powstania toczy³y siê tu zawziête walki. Ostrzeliwany przez hitlerowców dom sióstr urszulanek czêciowo sp³on¹³. Uratowa³a siê czêæ lewego skrzyd³a  ta, w której mieszka³a w. Urszula. Po
odbudowaniu domu siostry urz¹dzi³y w tym miejscu pokój gocinny, w którym zatrzymywa³ siê Karol Wojty³a.

us³ysza³am od Ojca wiêtego, ¿e nie ma
czasu. Po prostu czu³o siê, ¿e to On jest
gospodarzem swojego czasu i to On decyduje, planuje i programuje uk³ad swoich zajêæ. To mi imponowa³o, bo ju¿
wtedy wszyscy nieustannie siê pieszyli. Ojciec wiêty specjalnie siê nie pieszy³. Czas nie panowa³ nad Nim, to On
panowa³ nad czasem.
Trzeci¹ cenn¹ rzecz¹, której nauczy³am siê ze spotkañ z Ojcem wiêtym, jest umiejêtnoæ s³uchania. Kiedy
siadalimy razem do posi³ku, pierwsze
pytanie Ojca wiêtego brzmia³o:  Co
s³ychaæ w Warszawie?  Potem pyta³:
 A co u was w Zgromadzeniu?  Po
tym pytaniu zamienia³ siê w s³uch. S³ucha³ z zainteresowaniem... Rzadko zadawa³ jakie pytania. Mia³ w sobie spokój. Nie by³o w Nim popiechu ani zdenerwowania. Czu³o siê w Nim równowagê ducha.

Siedzimy z matk¹ Andrzej¹ Górsk¹ USJK przy stole, na którym kiedy jada³ posi³ki Ojciec wiêty. Apartamencik sk³ada siê
z ma³ej jadalni, ³azienki i sypialni, w której, jak niegdy, wci¹¿ brakuje szafy...

Gospodarz swojego czasu
Ksi¹dz kardyna³ Wojty³a, mieszkaj¹cy wtedy w Krakowie, przez wiele lat
prowadzi³ zajêcia na KUL-u  opowiada
m. Andrzeja.  Poniewa¿ doje¿d¿a³ poci¹giem, wygodniej mu by³o, kiedy przyje¿d¿a³ wieczorem do Warszawy, nocowa³ u nas, a rano ekspresem wyje¿d¿a³
do Lublina. Trwa³o to w sumie 23 lata.
Kiedy wyje¿d¿a³ na sesje Soboru Watykañskiego II te¿ nocowaæ na Wilanej.
Samoloty miêdzynarodowe odlatywa³y
rano z Warszawy, wiêc pewniej siê czu³,
kiedy wieczorem by³ w stolicy. Tak by³o
ostatniego dnia przed wyjazdem na konklawe. Kardyna³ Karol Wojty³a zosta³
wydelegowany przez nasz Episkopat na
pogrzeb poprzednika i przygotowanie nastêpnego konklawe. Dlatego wyje¿d¿a³
wczeniej  3 padziernika. Tego dnia nie
odprawia³ Mszy w. Przyjecha³ po niego
samochodem ks. abp Bronis³aw D¹browski. ¯egnaj¹c siê z Nim, powiedzia³am, ¿e nie wiem czego mu ¿yczyæ Czy,
¿eby wróci³, czy ¿eby nie wróci³  myl¹c o wyborze... Ksi¹dz kardyna³ bardzo
powa¿nie odpowiedzia³:  Taka jest nasza egzystencja, ¿e tylko Pan Bóg wie,
co nas czeka...
Wiele lat póniej w czerwcu 1999 r.,
przy okazji powiêcenia nowego budyn-

&

ku Biblioteki Uniwersyteckiej, Ojciec
wiêty odwiedzi³ nas ponownie. Przyszed³ do naszej kaplicy od strony Gêstej. Na powitanie zapyta³:  Czy mnie
jeszcze pamiêtacie?  Wszyscy odpowiedzieli:  Tak, bardzo dobrze! 
A potem razem z nami odpiewa³ Litaniê do Serca Jezusowego. G³ono i pobo¿nie piewalimy razem z Ojcem
wiêtym, który swoim piêknym g³osem
dominowa³ nad ca³ym chórem. Litaniê
wybra³ spontanicznie, bo nabo¿eñstwo czerwcowe nale¿y do
polskiej tradycji. Na zakoñczenie pob³ogos³awi³ nas i wyszed³ tym samym wyjciem, bo
ju¿ na niego czekano.

kiedy zg³aszalimy Mu kolejnych interesantów, nigdy siê nie oburza³. Nigdy
nie mówi³:  Przecie¿ wiecie, ¿e nie
mam czasu! Mówi³ zwykle:  No, to pomylmy, kiedy go przyjmiemy. Rano
przed wyjciem albo wieczorem...  Mia³
tak¹ otwart¹ postawê i otwarte serce dla
tych, którzy chcieli go spotkaæ.
Druga rzecz, której nauczy³em siê
od Ojca wiêtego, to umiejêtnoæ gospodarowania swoim czasem. Nigdy nie

Czy Ojciec wiêty mia³ tu swój
sta³y pokój?

Ojciec wiêty stale zatrzymywa³ siê
w tym samym pokoju gocinnym. To by³
nasz najbardziej elegancki pokój gocinny, po³¹czony z jadalni¹ i ³azienk¹.
Czy mia³ jakie ulubione przedmioty, meble?

Ojciec wiêty nie mia³ jakich szczególnych wymagañ. Wystarczy³o Mu
ma³e biurko, przy którym do póna
w nocy pracowa³ (tu¿ przed wyjazdem
na konklawe przygotowywa³ recenzje
dla ks. Janusza Stycznia, swojego nastêpcy na KUL-u). W Jego pokoju nie
by³o nawet szafy na ubrania. Uroczyst¹,
czerwon¹ sutannê wiesza³ na wieszaku.
Na co dzieñ chodzi³ w czarnej. Walizkê
k³ad³ na ma³ym stoliku. Nigdy nie narzeka³, ¿e mu ciasno lub niewygodnie.

Co zapamiêta³a Matka
z pobytów Ojca wiêtego?

Ze spotkañ z Ojcem wiêtym nauczy³am siê trzech rzeczy. Po pierwsze: otwarcia na
ludzi. Kardyna³ Wojty³a by³
otwarty na wszystkich, którzy
czego od niego chcieli. Kiedy
Jego znajomi dowiadywali siê,
¿e On u nas jest, dzwonili i pytali, kiedy mog¹ do Niego
przyjæ. W czasie krótkich pobytów w Warszawie kardyna³
by³ zwykle bardzo zajêty i mia³
czas tylko rano, przed wyjciem na sesjê Episkopatu, albo
pónym wieczorem. Mimo to,
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Czy Ojciec wiêty mia³ swoje ulubione potrawy?

fot. I. Sikora

Jak czêsto Ojciec wiêty (w owym
czasie kardyna³ Karol Wojty³a) zatrzymywa³ siê u sióstr na Wilanej?

Wiedzia³ymy, ¿e na kolacjê je zsiad³e mleko z kartoflami. Na niadanie
jad³ troszkê jajecznicy i pieczywa. Do
tego kawa z mlekiem. Zawsze martwi³ymy siê, ¿e je tak ma³o. Oprócz tego
nie przysparza³ nam k³opotów. Zawsze
by³ mile oczekiwanym gociem.
Dziêkujê za rozmowê.

Izabela Sikora

Grzegorz Karbowiak

Nie ogl¹da³
dziennika TV
Na rêce Ojca wiêtego depeszowa³
Leonid Bre¿niew: Zechce Wasza wi¹tobliwoæ przyj¹æ ¿yczenia z okazji wyboru. ¯yczymy owocnej dzia³alnoci
w interesie odprê¿enia miêdzynarodowego, przyjani i pokoju miêdzy narodami. Z pozosta³ych stolic pañstw bloku sowieckiego równie¿ nap³ynê³y gratulacje, a wspólnym mianownikiem ¿yczeñ by³o ¿yczenie pracy nad zapewnieniem pokoju miêdzy narodami,
umocnienia pokoju, pe³nienia tak bardzo odpowiedzialnego pos³annictwa
w imiê pokoju etc., etc.
Najbardziej nara¿ony na krytykê ze
strony swych towarzyszy przywódców
pañstw socjalistycznych by³ oczywicie
I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR
Edward Gierek, który musia³ siê przygotowaæ na burê (jak to trafnie zaznaczy³ ks. Prymas na ³amach niniejszego
numery PiP) ze strony Bre¿niewa i docinki innych przywódców. W dekadzie
sukcesu mo¿na by³o spodziewaæ siê kolejnych gratulacji, tym razem choæby
z okazji zdobycia przez Wandê Rutkiewicz, dok³adnie 16 padziernika, szczytu Mount Everest. Tymczasem Stanis³aw
Kania (odpowiedzialny w Komitecie
Centralnym za sprawy bezpieczeñstwa)
poinformowa³ telefonicznie go o tym, co
siê sta³o w Watykanie. Gospodarz podobno krzykn¹³: O rany boskie! i och³on¹wszy, wystosowa³  wraz z Przewodnicz¹cym Rady Pañstwa Henrykiem Jab³oñskim i Prezesem Rady Ministrów
Piotrem Jaroszewiczem  obszern¹ i przy
okazji najbardziej sporód innych genseków demagogiczn¹ depeszê do Ojca
wiêtego: W zwi¹zku z wyniesieniem
Waszej wi¹tobliwoci do godnoci Papie¿a przesy³amy w imieniu narodu i najwy¿szych w³adz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej serdeczne gratulacje i najlepsze ¿yczenia. Donios³a decyzja kar-

dynalskiego konklawe sprawia Polsce
wielk¹ satysfakcjê. Na tronie papieskim
po raz pierwszy w dziejach jest syn polskiego narodu, buduj¹cego w jednoci i
wspó³dzia³aniu wszystkich obywateli
wielkoæ i pomylnoæ swej socjalistycznej Ojczyzny, narodu bêd¹cego gor¹cym
orêdownikiem wspó³pracy i przyjani
wszystkich ludów, narodu, który wniós³
powszechnie uznawany wk³ad w rozwój
ogólnoludzkiej kultury. Wyra¿amy przekonanie, ¿e tym donios³ym sprawom s³u¿yæ bêdzie dalszy rozwój stosunków miêdzy Polsk¹ Rzeczypospolit¹ Ludow¹
i Stolic¹ Apostolsk¹.
Napisali syn narodu polskiego, a informacjami o Nim podzielili siê ze s³u¿bami dyplomatycznymi i specjalnymi
bratnich pañstw socjalistycznych,
w pierwszej kolejnoci z Wielkim Bratem, zazdrosnym o rz¹d dusz. Zapewne
tego samego dnia wieczorem i w nocy
z 16 na 17 padziernika w Warszawie
mia³y miejsce internacjonalistyczne konferencje i narady na temat nowo powsta³ej sytuacji polityczno-operacyjnej, bowiem ju¿ 18 padziernika radziecki dyplomata i ambasador w Polsce Boris Aristow informowa³ Moskwê: Kierownictwo
partyjno-pañstwowe PRL uwa¿a, ¿e przejcie Wojty³y do Watykanu zdecydowanie
utrudni wykorzystywanie Watykanu jako
rodka miarkuj¹cego polski Episkopat
w stosunkach z pañstwem. Trzeba siê liczyæ, ¿e Koció³ katolicki wzmo¿e starania o skonsolidowanie swej pozycji
i zwiêkszenie swego wp³ywu na ¿ycie spo³eczno-polityczne. I dalej ambasador zdaje
siê pociesza³ siebie oraz Centralê, ¿e nie
ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o, dodawa³ bowiem: Nasi przyjaciele
s¹dz¹, ¿e odejcie Wojty³y za granicê bêdzie mia³o równie¿ pozytywne skutki, poniewa¿ reakcyjna frakcja w Episkopacie
straci swego przywódcê  cz³owieka, któ-
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ry mia³ wielk¹ szansê zostaæ prymasem
polskiego Kocio³a katolickiego. Ma siê
rozumieæ, ¿e nasi przyjaciele to kierownictwo PZPR i jej bij¹cego serca, czyli
S³u¿by Bezpieczeñstwa.
Dla zilustrowania stanu ducha aparatu partyjno-pañstwowego ambasador
moskiewski przes³a³ te¿ treæ jednego
z dowcipów kr¹¿¹cych w gremiach partyjnych: Zaraz po pojawieniu siê bia³ego dymu, z watykañskiego komina pop³yn¹³ czerwony dym: to kardyna³ Karol Wojty³a rzuci³ w ogieñ legitymacjê
partyjn¹.
Oprócz w³adz pañstwowych, Urzêdu do Spraw Wyznañ i kana³ów dyplomatycznych stan podwy¿szonej gotowoci nie omin¹³ oczywicie organów
bezpieczeñstwa PRL oraz zaprzyjanionych z nimi organów innych pañstw
komunistycznych. Ju¿ w dzieñ po wyborze rezydent KGB w Polsce Wadim
Paw³ow raportowa³ do swej Centrali:
Wojty³a charakteryzuje siê krañcowo
antykomunistycznymi pogl¹dami. Unika otwartego przeciwstawiania siê
ustrojowi socjalistycznemu, ale krytykuje sposób funkcjonowania w³adz pañstwowych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, oskar¿aj¹c je o:
 ograniczanie podstawowych praw
ludzkich obywateli PRL;
 niemo¿liwy do przyjêcia wyzysk robotników, których Koció³ katolicki
musi broniæ przed robotnicz¹ w³adz¹;
 ograniczanie dzia³alnoci Kocio³a
i spychanie katolików do roli obywateli
drugiej kategorii;
 prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii laicyzacji i narzucanie spo³eczeñstwu obcej mu ideologii ateizmu;
 pozbawianie Kocio³a mo¿liwoci prowadzenia odpowiedniej dzia³alnoci kulturalnej, przez co kultura polska odciêta
jest od wielu skarbów narodowych.
Wybór Polaka na Stolicê Apostolsk¹
zapewne by³ spraw¹ najwy¿szej wagi
i dlatego w spucinie archiwalnej po
biurze Ministerstwa Bezpieczeñstwa
Publicznego NRD znajduje dokument
wiadcz¹cy o wymianie informacji miêdzy S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa PRL
a wschodnioniemieck¹ Stasi tu¿ po wyborze kardyna³a Wojty³y. Cytowan¹ poni¿ej we fragmentach w jêzyku rosyj-



skim cile tajn¹ Informacjê organów
bezpieczeñstwa PRL o wyborze kardyna³a Wojty³y na papie¿a sporz¹dzono
(najprawdopodobniej) w Departamencie IV MSW w Warszawie i przes³ano
na rozdzielnik do wszystkich bratnich
s³u¿b. Dokument opatrzony jest dat¹
16 listopada 1978 roku (równo miesi¹c
od wyboru), co mo¿e wskazywaæ na regularn¹, miesiêczn¹ wymianê informacji dotycz¹cych Papie¿a Polaka.
Fragmenty Informacji dobrze ilustruj¹ stan wiedzy organów bezpieczeñstwa
PRL o nowo wybranym Ojcu wiêtym:
Wojty³a utrzymywa³ nad wyraz ¿ywe kontakty z ró¿nymi krêgami: pedagogami,
lekarzami, prawnikami, pisarzami, publicystami, artystami. W kontaktach
z m³odzie¿¹ studenck¹ podkrela³ zgodnoæ zainteresowañ i zadañ m³odego
pokolenia z dzia³alnoci¹ kocio³a katolickiego w Polsce.
Wed³ug Wojty³y zadaniem Kocio³a
jest przeciwdzia³anie ateizacji poprzez
wskazywanie zagro¿eñ i przez przypominanie o prawach obywatelskich. Inspirowa³ duchowieñstwo do niepokojenia
w³adz ¿¹daniami (petycje, delegacje, listy itd.) w sprawach budowy nowych kocio³ów, przede wszystkim w nowych
osiedlach miejskich, jak równie¿ udzielania pozwoleñ na masowe imprezy kocielne. Podczas pobytu delegacji watykañskiej w Polsce Wojty³a próbowa³
wykazaæ, ¿e najwiêksza przeszkoda normalizacji stosunków miêdzy pañstwem
a Kocio³em polega na tym, ¿e w³adze
odmawiaj¹ probom Episkopatu dotycz¹cym wolnoci wiary i prawa kocio³a do wp³ywania na ¿ycie narodu.
W chwili obecnej trudno jest dok³adnie okreliæ liniê polityczn¹ Jana Paw³a
II. Prawdopodobnie bêdzie on zmuszony do wziêcia pod uwagê trudnej i skomplikowanej sytuacji na wiecie i w zale¿noci od tego do okrelenia swojej linii politycznej wobec krajów socjalistycznych. Mo¿na oczekiwaæ z du¿ym
prawdopodobieñstwem, ¿e Jan Pawe³ II
podejmie problem praw cz³owieka w rozumieniu carterowskim. Prawdopodobnie skieruje do wiatowej opinii publicznej apele o koniecznoci utrzymania
pokoju powszechnego...
Z wyniesionych w bucie, przez szla-

chetnego cz³owieka, dokumentów z archiwum KGB wiadomo, ¿e Jan Pawe³ II,
jeszcze jako arcybiskup Krakowa, bo od
1972 r. by³ w centrum zainteresowañ tej
organizacji w ramach operacji o kryptonimie Progress. Celem dzia³añ by³o ustalenie, czy nie prowadzi dzia³alnoci wywrotowej i nie stara siê podwa¿yæ autorytetu monopartyjnego pañstwa w Polsce. Dla zapewnienia dop³ywu informacji, do rodowiska osób duchownych
z Kurii krakowskiej starali siê dotrzeæ
sowieccy nielega³owie, tj. agenci przerzuceni z ZSRS na Zachód i stamt¹d 
ju¿ np. jako dziennikarze  przyje¿d¿aj¹cy do Polski. Co ciekawe, akurat wkrótce potem, bo w latach 1973  1974, polski prokurator generalny (mo¿e tu byæ
mowa o gen. Lucjanie Czubiñskim) rozwa¿a³ mo¿liwoæ poci¹gniêcia Wojty³y do
odpowiedzialnoci za treæ g³oszonych
kazañ  trzy homilie: 05.05.1973 r. w Warszawie; 12.05.1973 r. w Nowej Hucie
i 12.11.1974 r. w Krakowie uznano za naruszenie 194 art. k.k. przewidzianym kar¹
od jednego do dziesiêciu lat wiêzienia za
g³oszenie pod¿egaj¹cych treci podczas
uroczystoci religijnych.
Czynnikom komunistycznym nie by³y
te¿ obojêtne rysy osobowoci Ojca wiêtego. Wiedziano, ¿e w czasach krakowskich kard. Wojty³a rzadko czytywa³ gazety, nie s³ucha³ wiadomoci w radiu i nie
ogl¹da³ dziennika telewizyjnego. Wystarczy³y Mu sk³adane co dwa tygodnie sprawozdania ks. Andrzeja Bardeckiego.
W nieca³e dwa lata po konklawe z 16
padziernika 1978 roku i nieca³y rok po
modlitwie Ojca wiêtego: o zes³anie
Ducha wiêtego i odnowienie oblicza
polskiej ziemi, na Placu Zwyciêstwa
w Warszawie, naczelnik Wydzia³u IV
KWMO w Tarnobrzegu, zaniepokojony
treci¹ prelekcji, która odby³a siê 27
kwietnia 1980 r. w jednym z kocio³ów
tarnobrzeskich, tak sygnalizuje nastroje
s³uchaczy (pisowniê zachowano): Obecnie po wyborze papierza polaka czas aby
zaj¹æ siê sprawami dotychczas przemilczanymi, z drugiej za strony intelektualici nie chc¹ byæ nadal przedmiotem
manipulacji pañstwowych, powracaj¹
do kocio³a, wychodz¹ z oczadzenia
marksizmem.
Grzegorz Karbowiak
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Niegowiæ po³o¿ona jest oko³o 30 km na po³udniowy wschód od Krakowa, kilka
kilometrów od Gdowa. Le¿y w malowniczej, lekko falistej kotlinie: od po³udnia
zamkniêtej pierwszym pasmem Podkarpacia, za od wschodu  kotlin¹ rzeki Raby.
Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1049 roku  nie jest ona jednak do koñca
wiarygodna. Opiera siê na nigdzie nie potwierdzonej informacji o napisie na drzwiach
najstarszego niegowickiego kocio³a. Napis ten ponoæ mówi³ o konsekracji wi¹tyni w 1049 roku przez bpa Aarona. Inne ród³a podaj¹ jednak, ¿e parafia Niegowiæ powsta³a w 1262 roku. 55 lat temu, jako wikariusz, pracowa³ tu ks. Karol
Wojty³a.

Pierwsza by³a
Niegowiæ
ks. Sylwester £¹cki CSMA
Ksi¹dz Karol Wojty³a przyby³ do
Niegowici 28 lipca 1948 roku. Dojechawszy do Gdowa, podszed³ i zapyta³
o drogê siedz¹cego na wozie mê¿czyznê. By³ to Stanis³aw Samek, który udawa³ siê w³anie do Niegowici. Jak wspomina jego ¿ona: M¹¿ siedzia³ akurat na
wozie drabiniastym, bo by³ to okres
¿niwny. Odpowiedzia³, ¿e jedzie w tym
kierunku, o który pyta³ nieznajomy
i mo¿e go podwieæ kawa³ek, chocia¿
wóz jest niewygodny... Sam Ojciec
wiêty, w swojej autobiografii Dar i Tajemnica, w rozdziale Na wiejskiej parafii w Niegowici pisze: Dojecha³em
autobusem z Krakowa do Gdowa,
a stamt¹d jaki gospodarz podwióz³
mnie szos¹ w kierunku wsi Marszowice
i potem doradzi³ mi iæ cie¿k¹ wród
pól, gdy¿ tak mia³o byæ bli¿ej. W oddali
ju¿ by³o widaæ koció³ w Niegowici. (...)
Pamiêtam, ¿e w pewnym momencie, gdy
przekracza³em granice parafii w Niegowici, uklêkn¹³em i uca³owa³em ziemiê... To by³ pierwszy poca³unek ziemi.
Póniej napisa³ w ksi¹¿ce Dar i Tajemnica, ¿e nauczy³ siê tego gestu od w.
Jana Marii Vianneya.
Nowy wikariusz zosta³ opiekunem
Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej. ¯yj¹cy do dzi pamiêtaj¹
skromnego, ale niezwykle energicznego ksiêdza. Jednym z zamierzeñ ksiêdza Wojty³y by³o za³o¿enie teatru. Jak
wspomina by³a dyrektorka szko³y
w Niegowici: Ksi¹dz Wojtyta zapropo-

nowa³ przygotowanie sztuki Zofii Kossak-Szczuckiej pt. Goæ Oczekiwany,
której treci¹ jest reakcja bohaterów na
pojawienie siê Chrystusa w domu cz³owieka zamo¿nego i biednego... Wspólna praca nad spektaklem, emocje i wra¿enia przyczyni³y siê do umocnienia serdecznych, przyjacielskich wiêzi miêdzy
nowym ksiêdzem a parafianami.
Wci¹¿ ¿ywe s¹ te¿ wród parafian
opowieci o tym, jak ksi¹dz Karol, obdarowany poduszk¹, odda³ j¹ pogorzelcom, jak pomaga³ robotnikom w pracy,
jak ciê¿arnej kobiecie pomóg³ nieæ
ciê¿k¹ miednicê i zakupy. Takie drobne, a przecie¿ wymowne gesty przywi¹-

za³y mieszkañców Niegowici do nowego ksiêdza.
To wszystko dzia³o siê 55 lat temu.
A w tym roku 6 wrzenia ponad dziesiêæ tysiêcy osób wziê³o udzia³ w uroczystym koncercie inauguruj¹cym obchody 25-lecia pontyfikatu i 55-lecia
drogi duszpasterskiej Jana Paw³a II.
W Niegowici wyst¹pili znakomici artyci: Edyta Geppert, Stanis³aw Soyka,
Mieczys³aw Szczeniak, Kristina Aleksandrowa (Bu³garia), Maleo Reggae
Rockers, Szymon Wydra, Chór Katedralny z Krakowa i chór ¿eñski z Woli
Radziszowskiej, górale z Bukowiny Tatrzañskiej oraz grupa niepe³nosprawnych artystów z Lublina. Koncert prowadzi³ Jerzy Zelnik. Wród honorowych goci znaleli siê: J.E. kard. Franciszek Macharski, bp Pawe³ Hnilica ze
S³owacji, przedstawiciele prezydentów
Polski i S³owacji oraz najwy¿sze w³adze ma³opolski.
I tu zdradzê  opowiada ks. Jaros³aw Cielecki, watykañski korespondent Polsatu i Dziennika Polskiego
 dlaczego siê zaanga¿owa³em w to
dzie³o: bo w³anie do Niegowici, 55 lat
temu przyby³ ks. Wojty³a. Fakt ten nie
jest tak dobrze znany, jak inne zwi¹zane z biografi¹ Ojca wiêtego. Pierwsza
aplikata wikariuszowska  kontynuuje
ks. Cielecki  stanowi dla kap³ana swoisty test sprawnoci i rzetelnoci zdobytej na studiach wiedzy. Tak¿e test po-
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bo¿noci, umi³owania dusz ludzkich,
umiejêtnoci ³¹czenia nieba z ziemi¹. Tu
wydarzy³o siê wiele rzeczy po raz pierwszy: uca³owanie ziemi, udzielanie sakramentów, poznawanie ¿ycia i problemów ludzi, udzielanie pomocy potrzebuj¹cym, nauka religii w okolicznych
szko³ach czy praca z m³odzie¿¹ w teatrze amatorskim. Jubileuszowym koncertem chcielimy wyraziæ wdziêcznoæ
i przypomnieæ Niegowiæ  pierwsz¹ wikarówkê Papie¿a...
Pracujê w Watykanie i jestem niezwykle szczêliwy, ¿e pochodzê z tej parafii. Jestem trzynastym ksiêdzem od
chwili obecnoci ks. Karola Wojty³y
w Niegowici. Napisa³em ksi¹¿kê Wikary z Niegowici, która zosta³a opublikowana nie tylko w Polsce (w tygodniku
katolickim Niedziela), lecz tak¿e we
W³oszech oraz w Hiszpanii, gdzie wyda³o j¹ Opus Dei. Ojcu wiêtemu powiêci³em równie¿ kolejn¹ ksi¹¿kê:
z okazji jubileuszu 10-lecia wizyty Jana
Paw³a II w £odzi, któr¹ odwiedzi³
w roku 1987. Zatytu³owa³em j¹ Z r¹k
Ojca wiêtego. Dotar³em do stu dzieci,
które przyjê³y z Jego r¹k komuniê wiêt¹. Po dziesiêciu latach z³o¿yli wiadectwo, jak u³o¿y³y swoje ¿ycie. W ksi¹¿ce
zamieci³em fotografie zarówno te
wspó³czesne, jak i te sprzed lat, na których przyjmuj¹ komuniê w. Kiedy siedzia³em z Ojcem wiêtym w Jego bibliotece, widzia³em, jak z namaszczeniem
przegl¹da³ ka¿de zdjêcie...
Przed wyjazdem do W³och, jeszcze
jako wikariusz w Strykowie ko³o £odzi,
za³o¿y³em grupê teatraln¹, z któr¹ przygotowa³em i wystawi³em spektakl Goæ
oczekiwany Zofii Kossak-Szczuckiej.
Zobaczy³o go oko³o 4 tysiêcy osób
z £odzi i okolic. Scenografiê wykona³
Teatr Wielki w £odzi. To naprawdê by³o
wielkie wydarzenie. Zarejestrowalimy
je na kasecie, któr¹ wys³alimy do Rzymu. Bardzo d³ugo nie by³o ¿adnej odpowiedzi. Jednak podczas jednej z audiencji generalnych ksi¹dz biskup (wtedy pra³at) Dziwisz podszed³ do mnie
i zapyta³:  Ksi¹dz Cielecki?  Odpowiedzia³em:  Tak.  No, to chcia³bym
powiedzieæ, ¿e z Ojcem wiêtym zobaczylimy ca³e nagranie...  Nogi siê
pode mn¹ ugiê³y, bo nie wierzy³em, ¿e



by³o to mo¿liwe. Kiedy podszed³em do
Ojca wiêtego, zagadn¹³ mnie:  Dobrzecie to zrobili.  I dalej:  Przywie
ich tu do mnie... Wiêc przywioz³em m³odych aktorów: byli u Ojca wiêtego
w Castel Gandolfo...
Potem by³y kolejne lata pracy i pomnik Karola Wojty³y w Niegowici. Jest
to jedyna statua na wiecie, na której
Papie¿ przedstawiony jest jako zwyczajny ksi¹dz wikariusz. Trzymetrowy pomnik z br¹zu wykona³ Romano Pelloni,
rzebiarz z Carpii na pó³nocy W³och.
Komitet zawi¹za³em we W³oszech. Byli
w nim rektorzy uniwersytetów, przedstawiciele Opus Dei, dyrektor Muzeum
Watykañskiego, pra³at Paulo Braida
z sekretariatu stanu, Arturo Mari i wielu innych. Statua zosta³a odlana we
W³oszech. Zanim przyjecha³a do Niegowici, przewielimy j¹ za Bazylikê w.
Piotra. Ojciec wiêty podszed³ do niej
sam: z laseczk¹, taki schylony  mylê,
¿e by³ to dzieñ, w którym nie czu³ siê
najlepiej. Stan¹³ naprzeciwko pomnika.
Powiedzia³em:  Ojcze wiêty, przynoszê Ci Twoj¹ m³odoæ. Twój pocz¹tek
kap³añstwa. Bo dla ka¿dego z nas, ksiê¿y jest wa¿ne, jak siê rozpoczyna... Taki
by³e...  Wtedy spojrza³ na statuê, na
mnie i powiedzia³:  Bóg ci zap³aæ.
Dawno to by³o...
Przychodzi czas, kiedy Niegowiæ powinna zaistnieæ medialnie. Mo¿e nieco
bardziej ni¿ po ksi¹¿ce ks. Maliñskiego, w której napisa³, ¿e: Niegowiæ to
dziura zabita dechami... Tak by³o. Tak
by³o na pewno wtedy, kiedy przebywa³
tutaj ks. Karol Wojty³a. Dzi ta Niegowiæ rzeczywicie siê rozwinê³a.
Jubileuszowy koncert bardzo zwi¹za³ ludzi. Pamiêtam, jak wybrany zosta³
wójt gminy Gdów. Przyszed³em i z³o¿y³em mu ¿yczenia. W jego gabinecie zrodzi³y siê pierwsze pomys³y:  St¹d pochodzê  powiedzia³em  i chcia³bym
pomóc promowaæ to miejsce, bo na sta³e wpisa³o siê w biografiê Ojca wiêtego...  Na to wójt Zbigniew Wojas:  Ale
w jaki sposób?  Tu trzeba zrobiæ jakie du¿e wydarzenie medialne. Du¿¹
rzecz, która jeszcze bardziej poka¿e to
miejsce... I wtedy powsta³a idea koncertu z okazji 25-lecia pontyfikatu i 55-lecia pos³ugi duszpasterskiej.  Koncert?

 Nie myla³, ¿e ja chcê ca³¹ Polskê
i nawet Italiê poruszyæ. I tak siê sta³o.
Pomys³ od samego pocz¹tku rodzi³
siê przed obrazem Matki Bo¿ej Niegowickiej. I to równie¿ dla Niej ten koncert. Bo przed tym obrazem sam Ojciec
wiêty w 1948 r. klêka³ i modli³ siê. Tu
w ci¹gu roku kap³añstwa i pracy duszpasterskiej by³o wiele modlitwy, a na
pewno ta: Totus Tuus  Ca³y Twój.
Chcia³bym, aby to kap³añskie: Totus
Tuus dokonywa³o siê w³anie w tym
miejscu dla ka¿dego ksiêdza, ¿eby ka¿dy ksi¹dz odnajdywa³ siê przed obliczem Maryi, która Papie¿owi da³a te
wszystkie si³y. ¯eby ¿aden kap³an nie
czu³ siê sam...
Cudownie siê sk³ada, ¿e jestem
wspó³pracownikiem biskupa Paw³a
Hnilicy. Jest on wielkim wiadkiem
przeladowañ Kocio³a w czasach komunizmu na S³owacji. Wywiêcony na
biskupa w Ro¿nawie, w jednym z gara¿y, po kryjomu udziela³ wiêceñ. Nawet
swojej matce nie móg³ siê przyznaæ, ¿e
jest biskupem. Komunici go cigali.
Musia³ uciekaæ ze S³owacji. Gdy tak s³ucha³em jego tragicznych wspomnieñ,
wpad³em na pomys³, by wspomóc duchownych, którzy przeszli przeladowania o wiele wiêksze ni¿ Koció³ w Polsce. Dlatego te¿ w Niegowici podczas
koncertu m³odzie¿ zbiera³a ofiary na
budowê domu seniora dla emerytowanych: wiêzionych i torturowanych podczas komunistycznych przeladowañ,
kap³anów. I ten pomnik w postaci ofiary na budowê Centrum Pastoralnego
zosta³ przewieziony na S³owacjê, która
jest ma³ym krajem. Z punktu widzenia
ekonomicznego wiele problemów ma
jeszcze do rozwi¹zania. Diecezja w Ro¿nawie ma najwiêksze bezrobocie w ca³ej S³owacji. Do tego jest jedn¹ z najmniejszych diecezji na wiecie. Dlatego te 7 tys. z³ z koncertu na pewno jej
siê przyda. Ojciec wiêty te¿ by tak zrobi³ i na pewno cieszy siê z tego, ¿e
wspólnoty lokalne w Kociele powszechnym potrafi¹ siê wspieraæ.
ks. Sylwester £¹cki CSMA
Koncert bêdzie mo¿na zobaczyæ w Polsacie 11 i 18 padziernika w godzinach popo³udniowych.
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Wyrzebiæ pomnik w ludziach
Magdalena Rówiñska
S³oneczne sierpniowe popo³udnie.
Na trawie, w cieniu drzew siedzi grupa
m³odzie¿y. Na pozór toczy siê swobodna rozmowa, lecz uwa¿ny s³uchacz szybko zorientuje siê, ¿e m³odzi ludzie poruszaj¹ wa¿ne tematy. Na ich twarzach
rysuje siê zamylenie, z zainteresowaniem ws³uchuj¹ siê w s³owa wysokiego
ch³opca, ¿ywo gestykuluj¹cego.
 Wybacz, ale nie zgodzê siê z tob¹.
Tak mi siê wydaje, ¿e w³anie my mamy
prawo odwa¿nie mówiæ o naszych marzeniach. Dostanê siê na tê medycynê,
a wtedy przylê ci list i ksero indeksu 
inteligentnie rozlunia atmosferê Pawe³,
piêtnastolatek z £ochowa, ma³ej miejscowoci nieopodal Rawy Mazowieckiej. Od wrzenia rozpocznie naukê
w liceum, w klasie o profilu biologiczno-ekologicznym. Swoj¹ przysz³oæ wi¹¿e z medycyn¹. Pochodzi z rolniczej rodziny. Nikt z jego krewnych nie by³ lekarzem, ale Pawe³ od dziecka marzy
o tym zawodzie. Dla ch³opca ze wsi, oddalonej od najbli¿szej szko³y o upragnionym profilu o prawie 30 km, plany te pozostawa³y dot¹d tylko w sferze marzeñ.
Wszystko zmieni³o siê wiosn¹ tego roku,
kiedy dowiedzia³ siê, ¿e pozytywnie rozpatrzono jego wniosek o stypendium
Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia.
W ostatniej chwili zmieni³ podanie i z³o¿y³ je w liceum, gdzie prowadzono klasê z rozszerzonym zakresem biologii
i chemii. Nie by³by w stanie pokonywaæ
co dzieñ 30 km  odleg³oci, jaka dzieli
jego dom od szko³y. Dziêki stypendium
zamieszka w internacie.
 Nie chcê siê zarzekaæ, ale dzisiaj jestem pewny, ¿e chcê studiowaæ w £odzi 
milknie na chwilê, po czym hardo odpowiada  przecie¿ nie mo¿emy wszyscy powyje¿d¿aæ do stolicy czy za granicê!
W mojej okolicy jest tyle rzeczy do zrobienia, ¿e miejsca starczy nie tylko dla mnie.
W stronê dyskutuj¹cych zmierza liczna grupa m³odzie¿y w ¿ó³tych koszul-

kach. Pawe³ i jego towarzysze powstaj¹
z ziemi  najwy¿szy czas, by zakoñczyæ
warsztaty dyskusyjne, które sta³y siê ju¿
codziennym rytua³em. Napisy na ¿ó³tych
koszulkach staj¹ siê wyraniejsze:
Uczyñmy cz³owieka. Obóz Stypendystów  Kraków 2003. To niewielka czêæ
wszystkich m³odych ludzi, stypendystów
Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia,
którzy od 13 do 25 sierpnia przybyli do
Krakowa. Razem jest ich tysi¹c dwustu.
Choæ wczeniej wiedzieli o swoim istnieniu, dopiero tutaj uwiadomili sobie
swój potencja³.
Kiedy w 1999 roku, pod koniec wizyty Jana Paw³a II w Polsce, biskup Tadeusz Pieronek w imieniu Episkopatu
Polski oficjalnie zapowiedzia³ powo³anie Fundacji, nikt nie spodziewa³ siê,
¿e tak szybko utworzy siê wspólnota
m³odych ludzi, których po³¹cz¹ zbie¿ne
idea³y i cele.
 Chcielimy, by po tej pielgrzymce
pozosta³o co trwa³ego. Aby mo¿na by³o
zbudowaæ jaki pomnik, ale nie ze spi¿u
i nie z kamienia, lecz w ludziach  t³umaczy³ wówczas biskup Pieronek.
I tak powsta³a Fundacja. Mog³a ona
zacz¹æ funkcjonowaæ dziêki pieni¹dzom, które zosta³y z funduszy, wp³aconych przez sponsorów, na organizacjê
pielgrzymki Ojca wiêtego do Polski
w 1999 r. Z tej kwoty w nastêpnym roku

przyznano pierwsze pó³ tysi¹ca stypendiów dla gimnazjalistów. Jednymi z wielu warunków, które musieli spe³niæ m³odzi ludzie ubiegaj¹cy siê o pomoc materialn¹, najwa¿niejsze by³y szczególne
osi¹gniêcia i rednia ocen powy¿ej 4,5.
Ju¿ wkrótce okaza³o siê, jak wiele jest
w Polsce zdolnej m³odzie¿y, która nie ma
rodków na rozwijanie swoich umiejêtnoci. Fundacja stanê³a przed nie lada
zadaniem i postanowi³a stawiæ mu czo³a. Z jej inicjatywy w 2001 roku odby³y
siê obchody pierwszego Dnia Papieskiego, który przypada odt¹d w niedzielê poprzedzaj¹c¹ 16 padziernika  dzieñ
wyboru Karola Wojty³y na papie¿a. Podczas tego dnia organizowana jest zbiórka pieniêdzy. Wp³aty dokonywane
w czasie zbiórki s¹ do dzi g³ównym ród³em funduszy na stypendia.
Po trzech latach swej dzia³alnoci
Fundacja wspiera dwukrotnie wiêcej
m³odych ludzi ni¿ na pocz¹tku swego
istnienia. Liczby te s¹ powszechnie znane, ale dopiero pierwszy ogólnopolski
Obóz Stypendystów Fundacji Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia uwiadomi³ wszystkim, jak wielu m³odym otworzono okno
na wiat.
To pierwszy obóz o ogólnokrajowym
zasiêgu. Poprzednie dwa odbywa³y siê
na szczeblu diecezjalnym. W organizacjê tegorocznego przedsiêwziêcia w³¹-
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i zwi¹zane z tym op³aty naprawdê wykañcza³y finansowo moj¹ rodzinê. Na
pocz¹tku tego nie zauwa¿a³am, ale potem, kiedy rodzice nie mogli ju¿ ukryæ
problemów finansowych, zrozumia³am,
¿e moja pasja do narciarstwa biegowego stoi pod znakiem zapytania.
I tak by³o, bo ka¿dy sukces Joasi poci¹ga³ za sob¹ kolejne wydatki. W³adze
województwa obiecywa³y zwrot lub czêciowe pokrycie kosztów, je¿eli dziewczyna odniesie sukces. Asia zwyciê¿a³a, a pieniêdzy nie by³o.
 Ale teraz ju¿ jestem spokojna  rozchmurza siê.  Wkrótce wyje¿d¿am do
szko³y mistrzostwa sportowego w Szczyrku. Fundacja zmieni³a wszystko. Teraz
mogê ju¿ spokojnie æwiczyæ. Oczywicie
jak sobie wybiegam przed³u¿enie stypendium!  dodaje radonie.
Do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego
w Kalwarii Zebrzydowskiej prowadzi
stroma droga. Ale stypendyci, pod¹¿aj¹cy podczas obozu szlakiem Ojca wiêtego, dzielnie pokonuj¹ strome podejcie. Id¹ ze piewem na ustach.
 Mylê, ¿e ten obóz przyniós³ im ju¿
teraz wielk¹ korzyæ: wiadomoæ
 mówi ks. Józef, kierownik jednego
z orodków noclegowych. Kap³an krok
w krok pod¹¿a z m³odzie¿¹ w stronê
Sanktuarium. Na górze odwraca siê
i spogl¹da na rzekê ¿ó³tych koszulek.
 Napisali o nich: ¯ó³ta Armia Pana
 umiecha siê w stronê pielgrzymuj¹cych.  Trochê ju¿ s¹ jak armia: czuj¹
siê wspólnot¹. Mylê, ¿e po minionych
dniach ta wiadomoæ ju¿ do nich powoli dociera. I zrozumiej¹ to, tylko potrzeba im czasu.
 Ale to ciekawe  zauwa¿a Marta,
nauczycielka z Krakowa, bêd¹ca wychowawczyni¹ jednej z grup  ¿e ta wspólnota sk³ada siê przecie¿ z jednostek. Jestem blisko m³odzie¿y i widzê, ¿e ka¿dy
z nich jest osob¹ wyró¿niaj¹c¹ siê
w swoim rodowisku. Odnoszê wra¿enie,
¿e ten obóz nie tylko buduje wiê miêdzy
m³odymi ludmi, lecz tak¿e uwiadamia
im, ¿e dostali szansê, której nie mog¹
zmarnowaæ. Po tygodniu widzê ju¿ zmianê: odwa¿nie mówi¹ o swoich marzeniach, snuj¹ plany, dyskutuj¹ o tym, co
mog¹ zmieniæ na lepsze w swoim otoczeniu. Maj¹ po prostu wiadomoæ swo-

jej wartoci. Wiem to, bo s³yszê czêsto
ich rozmowy  t³umaczy spogl¹daj¹c na
m³odzie¿, która gromadzi siê ju¿ pod
Sanktuarium.
Ostatni wspólny wieczór: ciep³e
wiat³o za³amuje siê w prezbiterium
Kocio³a Mariackiego. wi¹tyniê wype³niaj¹ uczestnicy oraz organizatorzy
Obozu Stypendystów Uczyñmy cz³owieka. Atmosfera jest cieplejsza ni¿ noc
poza murami kocio³a, ka¿dy w ciszy
¿egna siê z pozosta³ymi.
W oczach szczup³ego ch³opca siedz¹cego w stallach zakrêci³y siê ³zy. Piotrek
pochodzi z wielodzietnej rodziny ze
S³awkowa w województwie l¹skim. Ma
jedenacioro rodzeñstwa, ale prawdopodobnie nie zostanie mu przed³u¿one stypendium.
 Tu nie chodzi o te pieni¹dze, choæ
tak sobie pewnie myl¹ inni  t³umaczy
po Eucharystii, pochlipuj¹c jak ma³y
ch³opczyk.  Po prostu tak bym chcia³
byæ z nimi za rok. Nie myla³em, ¿e bêdzie mi a¿ tak ¿al. I wszystko przez te
oceny...  zawstydzony odwraca twarz.
Ma za sob¹ pierwszy rok w technikum elektronicznym. Czêsto w³anie
pierwsza klasa szko³y redniej jest najtrudniejsza dla m³odzie¿y z ma³ych miast
i wsi. Wielu ma trudnoci z zaadaptowaniem siê w nowej sytuacji, jak Piotrek, a to czêsto znajduje odbicie w wynikach w nauce.
Mrok pónego wieczoru zakrywa
mokre oczy ch³opca, który, podaj¹c rêce
stoj¹cym obok niego, w³¹cza siê w kr¹g
otaczaj¹cy Koció³ Mariacki i du¿¹ czêæ
Rynku. Stypendyci ostatni raz patrz¹ na
siebie, zgromadzonych razem na swym
wiêcie rozes³ania. Ogarniaj¹ wzrokiem
koció³, krakowski rynek i otaczaj¹ce go
kamienice. Trzymaj¹c siê za rêce, piewaj¹ ostatni¹ wspóln¹ pieñ. Ju¿ tylko
echem odbijaj¹ siê s³owa, które podczas
homilii skierowa³ do nich abp Tadeusz
Goc³owki:
 Jak dzisiaj, na pocz¹tku trzeciego
tysi¹clecia m³ody Polak, chrzecijanin
ma wiadczyæ o Chrystusie? Jestem
przekonany, ¿e po tych kilkunastu dniach
radosnych, ale i pracowitych ³atwiej bêdziecie mogli udzieliæ odpowiedzi na to
pytanie.
Magdalena Rówiñska
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Ola i Tomek
Sobotnia Msza w. jest dla mnie czasem, w którym, po ca³ym tygodniu, dystansujê siê od wszystkiego i przygotowujê siê do wiêtowania niedzieli. Intencja tej Mszy w. brzmia³a tak:
O wzrost mi³oci w okresie narzeczeñstwa dla Oli i Tomka.
Dziêki ksiêdzu proboszczowi z mojej parafii i ksiêdzu, który odprawia³ tê
Mszê wiêt¹, z ³atwoci¹ odnalaz³am
Olê i Tomka. Chcia³am porozmawiaæ
z nimi o narzeczeñstwie.
Gdy siê spotkalimy, pierwszy zapyta³ jednak Tomek (T):  Czyta³a mo¿e
Mi³oæ i odpowiedzialnoæ Karola Wojty³y, bo w³aciwie, ¿eby mówiæ o mi³oci mê¿czyzny i kobiety, trzeba przeczytaæ tê ksi¹¿kê. Mnie jej lektura du¿o da³a,
wrêcz zafascynowa³a mnie.  Potem ju¿
nie musia³am zadawaæ pytañ, gdy¿ Ola
i Tomek chêtnie dzielili siê swoim prze¿yciami. Dwie wypowiedzi zamieni³y siê
w jedno wiadectwo: czym dla nich jest
narzeczeñstwo.
T  Poznalimy siê na rekolekcjach oazowych w Przemylu. Obydwoje jestemy w Ruchu wiat³o-¯ycie i jest to dla
nas bardzo wa¿ne. Od tego czasu znalimy siê przez cztery lata, ale nie bylimy par¹. Ja chyba musia³em do tego
dojrzeæ.
O  Tak naprawdê to oboje musielimy
dojrzeæ, ale w koñcu Pan Bóg sprawi³,
¿e siê sob¹ bardziej zainteresowalimy.
Po miesi¹cu, odk¹d zaczêlimy siê ze
sob¹ spotykaæ, Tomek poprosi³ mnie,
¿ebym pomog³a mu przy wybieraniu sofy.
I przy tej okazji wst¹pilimy do jubilera.
Czu³am siê trochê zak³opotana i zaraz
posz³am ogl¹daæ zegarki, ale Tomek
chcia³, ¿ebym powiedzia³a, jaki piercionek mi siê podoba. Sprawdzilimy te¿,
jaki noszê rozmiar...
T  Wczeniej, podczas ostatków, kiedy
tañczylimy, rozmawialimy o lubie
naszej kole¿anki. Zapyta³em Olê, co s¹dzi o tak wczesnym zam¹¿pójciu (Ola
jest m³odsza ode mnie o siedem lat). Powiedzia³a, ¿e nie ma nic przeciwko temu.

Wiedzia³em ju¿, ¿e chcê siê owiadczyæ.
Zale¿a³o mi na tym, ¿eby odby³o siê to w
jakim szczególnym miejscu i pomyla³em o Przemylu, gdzie siê poznalimy.
Zaprosi³em Olê na wyjazd na Pogórze
Przemyskie, w d³ugi majowy weekend...
O  ¯eby trochê pochodziæ po górach...
T  Chcielimy jednak, ¿eby pojechali
z nami jacy znajomi, najlepiej ¿eby to
by³a para.
O  Pytalimy chyba wszystkich, ale jako nikt nie móg³.
T  Planowa³em, by owiadczyæ siê
w katedrze. Pan Bóg tak wszystkim pokierowa³, ¿e poci¹g siê spóni³ i do katedry dotarlimy o siódmej dwadziecia
cztery, czyli na szeæ minut przed Msz¹
w. Bardzo siê z tego ucieszylimy.
O  W katedrze by³o ma³o ludzi. Mimo
to podczas Komunii w. zabrak³o komunikantów i ksi¹dz musia³ je ³amaæ. Tak
dostalimy po po³owie tej samej Hostii.
To by³o dla nas bardzo wzruszaj¹ce.
T  Po Mszy w. poszlimy do kaplicy
Najwiêtszego Sakramentu. Krótko siê
pomodlilimy poprosi³em Olê, ¿ebymy
wstali. Wyzna³em jej mi³oæ i zapyta³em,
czy zostanie moj¹ ¿on¹. Ola siê zgodzi³a. Wtedy da³em jej piercionek. Muszê
przyznaæ, ¿e siê troszkê denerwowa³em.
O  Kiedy modlilimy siê przed Najwiêtszym Sakramentem, czu³am, ¿e Tomek mi siê owiadczy. W³aciwie jecha³am gotowa na to wydarzenie.
T  Potem chodzilimy po górach. Mimo,
¿e specjalnie o to nie zabiegalimy, codziennie bylimy na Mszy wiêtej... Nie
mielimy zaplanowanych noclegów, jed-

nak zawsze jako udawa³o siê nam znaleæ miejsce do spania. Ola chcia³a, ¿ebymy spali w osobnych pomieszczeniach.
Mimo ¿e wydawa³o mi siê to trochê dziwne, bardzo mi tym zaimponowa³a.
O  Dopiero po przyjedzie do domu
powiedzia³am rodzicom, ¿e Tomek mi siê
owiadczy³. Wczeniej do nikogo nie
dzwonilimy.
ZARÊCZYNY
T  O samym obrzêdzie zarêczyn dowiedzia³em siê od ludzi ze wspólnoty naszego Ruchu z Jelonek.
O  Ja z kolei czyta³am o nim w ksi¹¿ce
Daniela Angea pt. Twoje cia³o stworzone do ¿ycia. Bardzo chcielimy zacz¹æ
nasze narzeczeñstwo z Panem Bogiem,
poniewa¿ wiedzielimy, ¿e sami nie potrafimy budowaæ mi³oci. Zaplanowalimy nasze zarêczyny na sobotê.
T  Przyszed³em z moimi Rodzicami.
O  Mój Tata powiedzia³, ¿e, poniewa¿
jestem jego najstarsz¹ córk¹, sytuacja
jest dla niego nowa i prosi, by go zrozumieæ. W ten sposób jako roz³adowa³ atmosferê.
T  Powiedzia³em Tacie Oli, ¿e kocham
jego córkê i ¿e Ola przyjê³a ju¿ moje
owiadczyny. Powiedzia³em tak¿e, ¿e
chcê prosiæ o jej rêkê. Tata Oli zgodzi³
siê na nasz zwi¹zek. Wszyscy byli lekko
zak³opotani i wzruszeni... Póniej jedlimy pyszne rogaliki upieczone przez Olê,
pilimy herbatê z rodzinnego serwisu,
który nigdy wczeniej nie by³ przez Olê
u¿ywany. Potem poszlimy do kocio³a.
Obrzêd b³ogos³awieñstwa narzeczonych
odby³ siê w kaplicy. Modli³ siê za nas
ksi¹dz proboszcz Henryk Bartuszek:
...Wiemy, ¿e ka¿demu cz³owiekowi
w ka¿dym czasie potrzebna jest ³aska
Bo¿a. Nikt z nas jednak nie w¹tpi, ¿e
szczególnej pomocy ³aski potrzebuj¹
chrzecijanie, którzy siê przygotowuj¹
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czy³o siê ponad 100 wolontariuszy,
a m³odzie¿¹ opiekowa³o siê 57 wychowawców. Wybieraj¹c Kraków na miejsce obozu, organizatorzy mieli na uwadze nie tylko szczególna atmosferê kulturalnej stolicy Polski  sprzyjaj¹c¹ rozwojowi intelektualnemu i kszta³towaniu
wra¿liwoci cz³owieka, lecz tak¿e chêæ
uczczenia 25. rocznicy pontyfikatu Jana
Paw³a II, którego ¿ycie nieod³¹cznie
zwi¹zane jest z tym miastem.
Dla wiêkszoci przyby³ej m³odzie¿y
by³o to pierwsze spotkanie z dawn¹ stolic¹, czêsto tak¿e pierwsze spotkanie
z wielkim miastem. I tutaj pomocne okaza³y siê ¿ó³te koszulki, dziêki którym
uczestnicy obozu mogli bez problemu siê
rozpoznaæ i odnaleæ.
 Na pocz¹tku czu³em siê trochê nieswojo, ale teraz ju¿ mi ³atwiej. Pozna³em ludzi takich jak ja i zrobi³o siê naprawdê ciekawie  wyznaje £ukasz,
szesnastolatek z województwa podlaskiego. W ubieg³ym roku uczestniczy³
w obozie stypendystów diecezji e³ckiej.
Chêtnie opisuje atmosferê tamtych dni:
 Chcia³bym, ¿eby tu te¿ tak by³o.
¯ebymy czuli takie... tak¹ jednoæ! 
i opowiada z entuzjazmem o swoim zaanga¿owaniu w Ruch wiat³o-¯ycie, do
którego nale¿y od dwóch lat. Z zapa³em
i niezwyk³¹ dojrza³oci¹ zaczyna snuæ
plany o wspólnocie miêdzy stypendystami.  Bo jak jest nas tak du¿o i mamy
podobne idea³y i cele, to przecie¿ tacy
jestemy silni!
Ta energia, która emanuje z £ukasza,
wype³nia i innych stypendystów. Zaskoczenie maluje siê na twarzach dziennikarzy, którzy przeprowadzaj¹ z nimi rozmowy. M³odzi chêtnie odpowiadaj¹ na
pytania, mówi¹ o swoich planach na
przysz³oæ. Wród ulubieñców mediów
znajduje siê Joasia z Kowal Oleckich
pod Suwa³kami, mistrzyni Polski w narciarstwie biegowym w kategorii m³odziczek. Z umiechem opowiada o swojej
pasji i o tym, jak mi³oci¹ do sportu zarazi³ j¹ tata, nauczyciel WF-u. Ale kiedy Asi
nie ledzi oko kamery, a w pobli¿u nie
ma dziennikarskiego mikrofonu, jej
umiech nieco przygasa...
 Zanim dosta³am stypendium wcale
nie by³o tak kolorowo  wspomina. 
Sprzêt narciarski, wyjazdy na zawody
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dlilimy, odsuwalimy siê od siebie; siadalimy obok. Teraz potrafimy siê modliæ spontanicznie, przytuleni do siebie
 odkrylimy, ¿e chcemy tak siê modliæ.
T  Jak wszyscy narzeczeni chodzimy na
kurs przedma³¿eñski. Trochê nam pomóg³ i zainspirowa³ do rozmów.
O  Ale mamy te¿ taki indywidualny kurs
narzeczeñski prowadzony przez Pana
Boga. Bardzo wa¿ne jest dla nas poznawanie uczuæ, które siê w nas rodz¹
w ro¿nych sytuacjach. Widzimy, ¿e w niektórych momentach moglibymy siê pok³óciæ, gdyby nie by³o w nas chêci wzajemnego s³uchania.
T  Wa¿ne s¹ dla nas s³owa wiêtego Paw³a, w których mówi, ¿e relacja pomiêdzy
ma³¿onkami powinna odzwierciedlaæ relacje pomiêdzy Chrystusem i Kocio³em
 to Mi³oæ i wzajemne dawanie siê sobie. Umieranie za siebie. Na kursie przedma³¿eñskim odkry³em, ¿e jako g³owa naszej przysz³ej rodziny bêdê odpowiada³
przed Bogiem za nas oboje...
***
To ca³a historia Oli i Tomka. Przyznajê, ¿e ¿yczy³abym sobie i wszystkim
m³odym ludziom w taki sposób prze¿ywaæ narzeczeñstwo. Zapewne wielu
z nich chêtnie pójdzie tak¹ drog¹. Co
mo¿na im poradziæ, by pe³niej i wiadomiej zmierzali do ma³¿eñstwa?
Ojciec Andrzej Rêbacz, dyrektor
Krajowego Orodka Duszpasterstwa
Rodzin:  Droga Oli i Tomka do ma³¿eñstwa jest z pewnoci¹ inna ni¿ te
wielorako pokrêcone cie¿ki i dró¿ki,
jakimi czêsto zmierzaj¹ m³odzi ludzie
do zwi¹zania siê ze sob¹ na sta³e, nawet przez sakrament ma³¿eñstwa.
A chcia³oby siê wo³aæ pe³nym g³osem,
¿e tak powinno byæ zawsze i w ka¿dym
przypadku!
Co robiæ, by tak by³o? Co robiæ, by
ludzie wierz¹cy i ochrzczeni zawierali
ma³¿eñstwa chrzecijañskie i po chrzecijañsku ¿yli? Przecie¿ to gwarantuje
nieustanny rozwój mi³oci, daje poczucie bezpieczeñstwa oraz zapewnia trwa³oæ ma³¿eñstwa i rodziny.
Odpowied jest prosta: chrzecijañskie ma³¿eñstwo mog¹ zawrzeæ i chrzecijañsk¹ rodzinê mog¹ budowaæ tylko
chrzecijañscy narzeczeni.
Marta Damasiewicz

ks. Andrzej Zwoliñski

Grzech

Na czym polegaj¹ podstawowe grzechy terroryzmu?
1. Terroryzm rozmylne i w sposób
wyrachowany wywy¿sza przemoc nad
wszelkie inne formy dzia³alnoci politycznej; przemoc staje siê po¿¹dan¹
metod¹ dzia³ania. Algierski pisarz Franz
Fanon sta³ siê ideologiem terroryzmu
w krajach Trzeciego wiata  w przedmowie do jego ksi¹¿ki P. Sartre napisa³:
Dla murzyna zastrzelenie Europejczyka
to upieczenie dwóch pieczeni na jednym
ogniu, likwidacja ciêmiê¿yciela i ciemiê¿onego, gdy¿ zabijaj¹c, terrorysta siê odradza, staje siê wolnym. Fanon za pisa³: tylko przemoc, której dopuszcza siê
lud, przemoc zorganizowana i kszta³cona przez jego przywódców umo¿liwia
masom zrozumienie prawd spo³ecznych
i daje do nich klucz.
2. Terroryzm rozmylnie t³umi instynkty moralne. By podj¹æ akcje terrorystyczne i by znalaz³y one zrozumienie
nale¿y wpierw st³umiæ wszystkie instynkty humanitarne, odrzuciæ wszelkie
systemy kryteriów moralnych; jak
u Dostojewskiego w Biesach, gdy Stawrogin dowodzi, ¿e strach i moralna deprawacja zapewniaj¹ zwartoæ grupie
terrorystów: Namówcie czterech cz³onków kó³ka, ¿eby zamordowali pi¹tego
pod pretekstem donosicielstwa, a od razu
zwi¹¿ecie ich wêz³em przelanej krwi.
Bêd¹ waszymi niewolnikami.
3. Terroryzm odrzuca politykê jako
normalny rodek rozwi¹zywania konfliktów przez spo³eczeñstwa  terroryci nie
okazuj¹ ¿adnej woli uczestniczenia
w demokratycznym procesie politycznym. Ju¿ Hobbes i Locke uwa¿ali przemoc za antytezê polityki (w polityce widzieli sposób na unikniêcie barbarzyñstwa,
który czyni przemoc zbêdn¹, a nawet nienaturaln¹ dla ludzi cywilizowanych).
4. Terroryzm aktywnie, systematycznie i konsekwentnie wspiera ekspansjê
pañstwa totalitarnego, które finansuje
terrorystów i pomaga im, daj¹c schronienie, dostarczaj¹c baz æwiczebnych,
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Ks. Józef Tischner w jasny sposób precyzuje niebezpieczeñstwo p³yn¹ce z przymierza w³adzy i religii. Pisa³: Religia polityczna zmienia znaczenie wiary. Wiara, która sta³a siê narzêdziem polityki, traci cile
religijny wymiar. Lecz i polityka musi siê poddaæ przemianie... W religii
politycznej nie chodzi o rz¹dy prawa, ale o w³adzê w³adcy. Wyzysk religii ma na celu rz¹dy absolutne. Cytuje tak¿e trafne okrelenie zaczerpniête z ksi¹¿ki J. Delumeau Strach w kulturze Zachodu: Wyzwolone spod
kontroli rozumu sacrum wtr¹ca cz³owieka miêdzy skrajnoci: budzi skrajn¹ nienawiæ do wrogów i skrajn¹ (lep¹) mi³oæ do zwolenników... Nic
tak nie przejmuje bólem, jak rozdarcie sakralne. Ból ten sprawia, ¿e
ka¿da zbrodnia dokonana w imiê sacrum jawi siê jako cnota, a ka¿da
cnota przeciwna temu sacrum uchodzi za blunierstwo... S³owa te wyra¿aj¹ jednoczenie  odnonie terroryzmu  istotny element destrukcji wprowadzanej przez niego w wiat polityki i religii. Siêgniêcie po
argumenty religijne w celu uzasadnienia akcji zbrojnych, podejmowanych dla doranych celów politycznych, jest atakiem zarówno na religiê, jak i na politykê.

broni i dyplomatycznego poparcia. Terroryzm nie przeciwstawia siê si³om represji w danym spo³eczeñstwie, lecz jest
ca³kowicie uzale¿niony od aktywnego
poparcia pañstw policyjnych.
5. Miêdzynarodowy terroryzm nie
stanowi zagro¿enia dla ¿adnego pañstwa
totalitarnego  krzywdzi wy³¹cznie pañstwa, w których w³adza wykonawcza
podlega ograniczeniom prawnym, demokratycznym lub moralnym. Skutkiem ak-

fot. P. ¯ycieñski

do za³o¿enia nowej rodziny. Promy
wiêc dla Oli i Tomka o Bo¿e b³ogos³awieñstwo, aby coraz bardziej szanowali
siê wzajemnie, szczerze siê mi³owali
oraz przez spotkania i wspóln¹ modlitwê, w czystoci prze¿yli czas przygotowania do ma³¿eñstwa (Rytua³ Rodzinny  Sakramenty Kocio³a, Zarêczyny;
str. 525  526).
O  W trakcie zarêczyn Tomek przeczyta³ czytanie, ja zapiewa³am psalm. Nastêpnie ksi¹dz proboszcz zwróci³ siê do
nas z bardzo ciep³ym kazaniem.
T  W modlitwie wstawienniczej brali
udzia³ nasi rodzice. Tata Oli modli³ siê
za nas i o to, ¿eby obie rodziny: Oli
i nasza kocha³y siê. Bardzo mnie to poruszy³o. Z kaplicy przeszlimy do kocio³a na Mszê wiêt¹.
O  Tomek czyta³ czytanie, ja piewa³am psalm. Tego dnia ministrantem by³
mój bliski kolega. W modlitwie wiernych
doda³ od siebie, spontanicznie, piêkn¹
intencjê za nas. Podczas Komunii wiêtej organista zagra³ Ave Maria.
T  Ola chcia³a, ¿ebym ja te¿ mia³ pami¹tkê zarêczyn, wiêc po powrocie do
domu da³a mi krzy¿yk na ³añcuszku. Nastêpnego dnia po zarêczynach mój
Tata powiedzia³, ¿e jest ze mnie dumny...
NARZECZEÑSTWO
T  Wa¿ne jest dla nas, by wszystko, co
jest miedzy nami, pochodzi³o od Boga,
a nie od nas. Chcemy, by On by³ nasz¹
Mi³oci¹.
O  Postanowilimy sobie, ¿e przez ca³y
czas naszego narzeczeñstwa bêdziemy
codziennie chodziæ razem na siódm¹
rano do kocio³a, na Mszê wiêt¹. Zaczynamy dzieñ z Bogiem. Ta Msza w.
jest te¿ czasami jedyn¹ okazj¹, aby siê
spotkaæ.
T  Mamy wiadomoæ, ¿e nasza seksualnoæ pochodzi od Boga i siê Jemu podoba, ale wiemy te¿, ¿e jestemy tylko
s³abymi ludmi. wiêta Teresa z Avila powiedzia³a o sobie: ja to zero plus grzech.
Ja dowiadczam ostatnio czego bardzo
podobnego. Dlatego oddajemy siê Jezusowi. Czêsto siê razem modlimy.
O  Wa¿ne jest dla nas stopniowanie
czu³oci.
T  Chcemy cieszyæ siê ka¿dym krokiem.
O  Widzimy, ¿e nasza cielesnoæ jest
piêkna. Przedtem, gdy siê wspólnie mo-
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cji terrorystycznych jest stopniowy zanik wolnoci i praworz¹dnoci;
6. Terroryzm wykorzystuje aparat
wolnoci w spo³eczeñstwach demokratycznych, a tym samym niszczy go  dla
obrony przez terrorem spo³eczeñstwo
musi siê uzbroiæ, a ju¿ ten proces zagra¿a swobodom, kryteriom i standardom
przyzwoitoci, które kszta³tuj¹ spo³eczeñstwa cywilizowane. Terroryzm godzi w wolnoæ prasy i telewizji, w próby

ukrócenia ekscesów policji, w³adz wiêziennych czy innych hamulców rozwoju spo³ecznego;
7. Wolne spo³eczeñstwo, reaguj¹c na
terroryzm poprzez odwo³anie siê do metod autokratycznych, samo wyrz¹dza
sobie krzywdê  uwolnienie wiêniów
na ¿yczenie terrorystów, zap³acenie im
okupu, traktowanie ich jako partnerów
w pertraktacjach jest jednoczenie samookaleczaniem siê prawa, pañstwa i wolnoci, jest prób¹ doprowadzenia ¿ycia
spo³ecznego do samobójstwa.
Skala zjawiska terroryzmu i wyp³ywaj¹ce z niego zagro¿enia od dawna mobilizowa³y pañstwa do przeciwdzia³ania,
które mia³o charakter prawny i ochronny. Sprowadza³o siê do tworzenia norm
uznaj¹cych terroryzm za przestêpstwo,
które daje podstawy do karania. Prace
w tym zakresie podjê³a ju¿ Liga Narodów (w latach 30-tych XX wieku), a kontynuowane by³y w ramach ONZ i innych
organizacji miêdzynarodowych.
Jednak zabezpieczenia przed terroryzmem okazuj¹ siê ci¹gle niewystarczaj¹ce, czego znakiem s¹ kolejne, tragiczne w skutkach, ataki i uderzenia bojówkarzy. Rozwi¹zanie problemu zale¿y
g³ównie od eliminacji przyczyn zjawiska terroryzmu, umiejêtnego rozwi¹zywania konfliktów i przestrzegania praw
cz³owieka. Zwróci³ na to uwagê papie¿
Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c 5 X 1995 r.
do Zgromadzenia Ogólnego ONZ: Lêk
przed odmiennoci¹ wzmacniany przez
resentymenty natury historycznej, celowo podsycane przez osobników pozbawionych skrupu³ów, mo¿e doprowadziæ
nawet do negacji cz³owieczeñstwa innego, na skutek czego ludzie zostaj¹ wci¹gniêci w wir przemocy, która nie oszczêdza nikogo, nawet dzieci. (...)
A przecie¿ jeli spróbujemy spojrzeæ
obiektywnie na rzeczywistoæ, mo¿emy
dostrzec, ¿e mimo wszelkich ró¿nic
dziel¹cych ludzi i narody istnieje miêdzy nimi pewna podstawowa wspólnota, jako ¿e ró¿ne kultury nie s¹ w istocie niczym innym jak ró¿nymi sposobami odpowiedzi na pytanie o sens istnienia cz³owieka. W³anie tutaj mo¿emy
znaleæ uzasadnienie dla szacunku, jaki
nale¿y siê ka¿dej kulturze i ka¿demu
narodowi.
n
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Wzór dla wiata
Chwalebna przesz³oæ narodu polskiego, tworzona w duchu Chrystusowym, ma byæ dla nastêpnych pokoleñ
Polaków zachêt¹ do dzia³ania w przekonaniu, ¿e uratuje siebie i ca³y wiat.
Dlatego nie mog¹ byæ Polsce obojêtne
niepokoj¹ce problemy stoj¹ce przed
chrzecijañstwem koñca XIX i pocz¹tku XX wieku. Do tych problemów ks.
Markiewicz zalicza: socjalizm, masoneriê oraz problem ja³mu¿ny ( ks. B. Markiewicz pod tym pojêciem umieszcza³
zagadnienia zwi¹zane z otaczaj¹c¹ go,
przys³owiow¹ bied¹ galicyjska).
W tym wzglêdzie Polska winna siê
okazaæ przedmurzem chrzecijañstwa.
Dokona siê to wtedy, gdy wiêcej bêdzie
wród Polaków mi³osierdzia chrzecijañskiego. Wykluczy ono objawy socjalizmu. Gdy dojdzie do rozkwitu pobo¿noci, socjalizm zupe³nie zniknie. Nam
Polakom przeznaczone jest przodowanie w odnowieniu ziemi...
Sukcesy odniesione w wietnej przesz³oci Polski s¹ zachêt¹ do duchowego bojowania nie tylko na arenie europejskiej, lecz tak¿e na wiatowej. Ta
idea, o czym wiele razy wspomina³ ks.
Markiewicz, zosta³a mu wszczepiona
w widzeniu z 3 maja 1863 roku. Wspomnienie tego faktu, z podkreleniem pos³annictwa Polski, najjaniej przedstawi³ w dramacie Bój bezkrwawy: Wy Polacy, przez ucisk niniejszy oczyszczeni
i mi³oci¹ wspóln¹ silni, nie tylko bêdziecie siê wzajem wspomagali, nadto
poniesiecie ratunek innym narodom i ludom nawet wam niegdy wrogim. I tym
sposobem wprowadzicie dot¹d nie widziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na
was wielkie ³aski i dary, wzbudzi miêdzy wami ludzi wiêtych i m¹drych oraz
wielkich mistrzów, którzy zajm¹ poczytne stanowiska na kuli ziemskiej, jêzyka
waszego bêd¹ siê uczyæ w uczelniach na
ca³ym wiecie. Najwy¿ej za Pan Bóg
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was wyniesie, kiedy dacie wiatu wielkiego Papie¿a...
Elementy sk³adaj¹ce siê na pojêcie
Ojczyzny, które zosta³y przytoczone
w poprzednim numerze PiP, nie ujmuj¹
ca³ej idei kszta³towania bardziej chrzecijañskiego obrazu Polski. Do tego pos³u¿y kolejny podzia³ uczyniony przez
S³ugê Bo¿ego. Wyszczególnia on piêæ
elementów konstytutywnych Ojczyzny,
które mo¿na odnieæ do ka¿dego narodu. S¹ nimi: wiara, urz¹dzenia spo³eczne, literatura, historia i byt polityczny.
Elementy te nazywa najprzedniejszymi
dwigniami ¿ycia i potêgi narodów.
Na pierwszym miejscu umieszcza
wiarê. Bazuj¹c na tekstach biblijnych,
ks. Markiewicz podkrela, ¿e wiara jest
si³¹, która zwyciê¿a wiat. Je¿eli naród
polski upad³, to dlatego, ¿e nie zaj¹³ siê
rozwijaniem wiary w najubo¿szych. Zatem wszelkie wysi³ki apostolskie powinny zmierzaæ do umocnienia wiary
w ludzie wiejskim i proletariacie, gdy¿
rozpoczynamy wiek, w którym za ³ask¹
Bo¿¹ wiara odniesie najwalniejsze zwyciêstwo; pogodzi zwanione narody,
sprowadzi braterstwo ludów i sprawi,
i¿ ludzkoæ ca³a, pod jednym pasterzem,
stanie siê jedn¹ owczarni¹.
Do urz¹dzeñ spo³ecznych ks. Markiewicz zalicza: gospodarnoæ narodow¹, odpowiedzialnoæ bogatych za biednych oraz zorganizowane szkolnictwo.
Do wprowadzenia tych urz¹dzeñ potrzebne jest wychowanie publiczne, którego podstawy mo¿e daæ tylko Koció³
wiêty.
S³uga Bo¿y uwa¿a³, ¿e za literaturê, któr¹ posiada Polska, trzeba byæ
Bogu wdziêcznym. W niej bowiem tkwi
si³a i potêga narodu, dziêki którym bêdzie mo¿liwe uratowanie cz³owieka
i wiata.
Za czwart¹ dwigniê uznaje ks. Markiewicz historiê. Wprawdzie czêsto

i dosadnie krytykuje Polaków za ró¿ne
wady narodowe, jednak z historii swego narodu jest dumny.
Mówi¹c o pi¹tej dwigni, któr¹ jest
byt polityczny, ks. Markiewicz przestrzega przed jego nadu¿ywaniem wyra¿aj¹cym siê w przedk³adaniu si³y nad
prawo.
We wspomnianej dwigni ¿ycia
i potêgi narodów nale¿a³oby przytoczyæ
opiniê ks. Markiewicza, któr¹ na ma³ej
karteczce podsun¹³ Janowiczowi, udaj¹cemu siê w 1911 r. na Kongres Mariañski do Przemyla. Wyra¿a w niej
przekonanie, ¿e wychowanie bez religii powoduje upadek moralny: Kwestia
moralna nie zamyka siê swym wp³ywem
w ciasnych ramach domowego ogniska,
lecz jest kwesti¹ wzrostu i upadku narodów. Szko³a bezwyznaniowa  wychowanie bez religii  sprowadza upadek
moralny  pogañstwo. Pomylnoæ spo³eczeñstwa zale¿y od moralnoci
i owiaty ludu, a moralnoæ i owiata 
od religii.
Pogl¹dy ks. Markiewicza wiadcz¹
o jego wielkim umi³owaniu Ojczyzny.
Mi³oæ ta nie posiada jednak znamion
nacjonalizmu, lecz tkwi g³êboko
w prawdzie ewangelicznej  Komu
mamy pierwej, z gorêtszym uczuciem
i z wiêksz¹ uczynnoci¹ nieæ pomoc,
rozstrzyga stopieñ i rodzaj zwi¹zku, jaki
jest z nami po³¹czony i stopieñ zbli¿enia siê jego do Pana Boga, który jest
celem ostatecznym wszelkiej mi³oci.
Tak ukazany porz¹dek mi³oci nie
pozbawia³ innych narodów prawa do
szacunku i mi³oci. S³uga Bo¿y uwa¿a³, ¿e mi³oæ Ojczyzny ponad
wszystko, nawet ponad Boga, by³aby
ród³em wydawania niesprawiedliwych praw, bratobójczych walk
i ograniczenia wolnoci.
Ksi¹dz Markiewicz by³ przekonany,
¿e przyjdzie taki moment, kiedy spe³ni¹ siê jego pragnienia dotycz¹ce Polski. Chcia³ j¹ widzieæ: trzew¹, pracowit¹, owiecon¹ i pe³n¹ mi³oci bliniego  Polskê prawdziwie chrzecijañsk¹. Chcia³ widzieæ Polskê, która
dla innych narodów jest wzorem cywilizacji mi³oci.
ks. Jan Seremak CSMA
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Otwartoæ, wra¿liwoæ, dobroæ
Nasze drogi spotka³y siê doæ wczenie. Pewnie gdzie w roku 1973. By³
jeszcze studentem, który zbli¿a³ siê do
wiêceñ kap³añskich. Klerycy ksiê¿y
michalitów studiowali teologiê w Instytucie Teologicznym Ksiê¿y Misjonarzy
w Krakowie. Póniejszy biskup radomski utrwali³ mi siê w pamiêci jako cz³owiek zdolny, a nade wszystko kulturalnie kontaktowy.
Potem z pasj¹ ledzi³em Powci¹gliwoæ i Pracê  dziêkuj¹c Mu za otwartoæ, zw³aszcza w stosunku do autorów,
którzy, maj¹c znakomite pióro, niekoniecznie byli pytani przez Redakcjê
o stosunek do katolickiej ortodoksji.
Chodzi³o o przetrwanie w epoce dramatyzmu cenzurowego tamtych czasów.
Rzecz oczywista, ¿e relacje nasze
sta³y siê szczególnie bliskie, gdy Jan
zosta³ biskupem. Nie brylowa³ na sesjach plenarnych Episkopatu, ale by³ ich
dusz¹, gdy chodzi³o o rzeczowoæ
w przygotowaniu dokumentów, a wczeniej, gdy chodzi³o o cich¹ nad nimi refleksjê.
Mia³ niezwyk³y dar pe³nego uroku
kontaktu osobistego; nie pilnowa³ swoich interesów; nadrzêdne dla Niego by³o
dobro cz³owieka, a cieszy³ siê, gdy uto¿samia³o siê ono z dobrem Kocio³a czy
Ojczyzny.
By³ znakomitym organizatorem.
Mog³em siê o tym przekonaæ w roku
1999, gdy  z woli Episkopatu  by³em odpowiedzialny za organizowanie
papieskiej wizyty w Ojczynie. Dusz¹
tej ca³ej skomplikowanej machiny organizacyjnej by³ biskup Jan. Tego nie
opisujê, bo to wszyscy znaj¹. Ja tylko
Mu dziêkowa³em, bo by³ bezb³êdny.
Dzwoni³ do mnie codziennie, by powiedzieæ, ¿e wszystko idzie dobrze.
Czasami, gdy maruderzy kaprysili,
trzeba by³o Go wspieraæ w wyjanianiu spraw oczywistych.

Jan mia³ potrzebê wiadczenia dobra. Dlatego zrodzi³a siê piêkna inicjatywa, któr¹ nazwalimy Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. Jest to Fundacja wspieraj¹ca stypendiami zdoln¹, ale ubog¹
m³odzie¿. Biskup Jan nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e jest to inicjatywa znakomita
i odda³ siê jej ca³¹ dusz¹. Dobre rzeczy
trzeba jeszcze wzbogacaæ. To Jego pomys³em by³o, by przy Fundacji dzia³a³y papieskie nagrody Totus  w dziedzinie kultury i promocji papieskiego nauczania. Ca³ym sercem popar³ ideê Dnia
Papieskiego, który wspólnie wyznaczylimy na niedzielê poprzedzaj¹c¹ dzieñ
16 padziernika. Czas nagli³! Wiedzia³,
¿e bez ¿yczliwych Mu  a wiêc i nam 
dziennikarzy nic nie zrobimy. Uda³o siê!
Dnia 13 padziernika 2001 roku wyg³osi³ wyk³ad w czasie miêdzynarodowe-

go sympozjum. Wrêcza³ na Zamku nagrody Totus. Nastêpnego dnia przewodniczy³ sympozjum w Muzeum Teatru
Narodowego. We wtorek 16 padziernika dzwoni³ do mnie do Rzymu, podsumowuj¹c wydarzenia Dnia Papieskiego. W czwartek ju¿ nie ¿y³...
Biskup Jan Chrapek by³ dla mnie
uosobieniem biskupa, który wyczuwa
czas i jego wymogi. Mia³ te¿ poczucie
humoru  takiego bardzo sympatycznego. Stale mi powtarza³:  Starzej siê
szybko, bo mam chêæ zostaæ twoim nastêpc¹ na piêknej stolicy biskupiej
w Gdañsku...
Biskupie Janie, wspieraj teraz Koció³ Gdañski z nieba.
abp Tadeusz Goc³owski
Wspomnienie pochodzi z ksi¹¿ki lady
Serca, Michalineum 2001, ss.69-70.
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Pozornie 11 wrzenia nie wydarzy³o siê w Warszawie nic szczególnego. Do historii
reformowania polskiego górnictwa wpisane zosta³y kolejne starcia policji z górnikami broni¹cymi swoich miejsc pracy. Komentarze prasowe s¹ monotonne i bardzo do siebie podobne: niewiadomi z³o¿onoci problemu zwykli ludzie  tym razem górnicy  przyzwyczajeni do roszczeñ i opieki socjalistycznego pañstwa dali
wyraz swojej irracjonalnej agresji, nieodpowiedzialnoci i braku szacunku dla prawa i policji. Wiêkszoæ, jak pisz¹ dziennikarze, bo 80 proc. górników ma jedynie
podstawowe lub zawodowe wykszta³cenie, a wiêc nie jest w stanie zrozumieæ
nieuchronnoci upadku kopalñ w Polsce. Tymczasem: Jest oczywiste, ¿e pañstwa,
a wiêc obywateli, nie staæ na utrzymywanie przestarza³ego molocha... Taki ton
dominuje w prasie.

Z³e rz¹dy
Kiedy pod Ministerstwem Gospodarki zaczê³y fruwaæ p³yty chodnikowe
i butelki z benzyn¹ a kilku policjantów
zaczê³o siê paliæ, w³adze Warszawy podjê³y decyzjê o rozwi¹zaniu demonstracji. Policja próbowa³a wod¹ rozpêdziæ
t³um, a wtedy manifestanci wpadli w sza³
i próbowali przewróciæ ciê¿arowe auto,
na którym by³a zamontowana armatka
wodna. Pod Kancelari¹ Prezesa Rady
Ministrów stopieñ agresji by³ tak wielki, ¿e uniemo¿liwi³ organizatorom przeprowadzenie wiecu i przekazanie postulatów premierowi. Dosz³o do kolejnej
bitwy z policj¹. Po godz. 14.00 manifestanci wrócili do swoich autokarów.
Dodajmy, ¿e protestowano nie tylko pod
Ministerstwem Gospodarki i Kancelari¹
Premiera, lecz tak¿e przed siedzib¹ SLD.
Przedstawiciele rz¹du sugeruj¹: trzeba zaostrzyæ przepisy i skoñczyæ z niekontrolowanymi demonstracjami, trzeba
zmieniæ prawo o zwi¹zkach zawodowych, bo zwi¹zkowców i zwi¹zków jest
za du¿o, a za pensje dzia³aczy p³acimy
wszyscy (z dochodów pañstwowych
firm), ...silne zwi¹zki zawodowe broni¹
wp³ywów, posad i interesów dzia³aczy.
(Omielam siê zauwa¿yæ, ¿e brzmi to
prawie jak plan ograniczenia demokracji w Polsce). W³adze twierdz¹, ¿e górnicy przyjechali do Warszawa z zamiarem jej zniszczenia, przywo¿¹c ze sob¹
trzonki oskardów i ³opat, ³omy z drutu
zbrojeniowego i dr¹gi... Przedstawiciele zwi¹zków górniczych utrzymuj¹, ¿e
agresjê górników wywo³ali prowokatorzy, których organizatorzy manifestacji



próbowali bezskutecznie uspokoiæ. Przeproszono mieszkañców Warszawy za
zniszczenia.
Taki obraz wrzeniowej demonstracji utrwali³ siê w wiadomoci widzów
i czytelników gazet. Czy podobny obraz
maj¹ w pamiêci policjanci i demonstranci, trudno powiedzieæ, poniewa¿ swoim
zwyczajem TVP przedk³ada wypowiedzi polityków nad opinie zwyk³ych
uczestników wydarzeñ.
O czym nie pisano na pierwszych
stronach gazet? O czym nie dyskutowano w mediach zajêtych g³ównie politycznymi rozgrywkami? Nie rozmawiano ani
o konkretach reformy górnictwa, ani
o przyczynach determinacji, a nawet
wciek³oci górników. Spróbujmy uzupe³niæ te braki.
Kilka s³ów o konkretach
Polska wydobywa ponad 100 mln ton
wêgla. Po wejciu do UE bêdziemy mogli z w³asnego bud¿etu dotowaæ produkcjê na poziomie nie wy¿szym ni¿ 55 mln
ton. Pozosta³a produkcja bêdzie musia³a byæ op³acalna. A dzisiaj nie jest. Rz¹d
planuje produkcjê na poziomie nie wiêkszym ni¿ 90 mln ton wêgla. Przed 30 laty
w krajach dzisiejszej UE wydobywano
280 mln ton wêgla rocznie, dzisiaj unijne kopalnie dostarczaj¹ na rynek 77 mln
ton. W Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Holandii, Belgii proces ograniczania
produkcji wêgla i zamykania kopalñ
trwa³ 20-30 lat. Wszêdzie toczono uliczne walki z policj¹, wszêdzie likwidacja
kopalñ kosztowa³a bud¿et miliardy dolarów. W Polsce powa¿ne zmiany w gór-
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nictwie zaczê³y siê 10-12 lat temu i dotychczas wydano na nie znacznie mniej
pieniêdzy ni¿ w ma³o górniczej Holandii przez 20 lat.
Co wiêc zrobi³ w tej trudnej materii
rz¹d L. Millera? Prawie tyle, co nic.
Dopiero teraz zamierza umorzyæ 18 mld
z³ kopalnianych d³ugów, ale projekt ustawy restrukturyzacyjnej trafi³ do Sejmu
dok³adnie 11 wrzenia (w pamiêtny
czwartek), prawie po dwu latach (!!!) od
przejêcia w³adzy przez SLD. Jedyne
w¹tpliwe osi¹gniêcie (?) to powo³anie
Kompanii Wêglowej, czyli zcentralizowanie spó³ek wêglowych, które niczego
nie rozwi¹za³o, poza zapowiedzianym
w³anie rozwi¹zaniem czterech kopalñ,
w obronie których protestowali górnicy.
Przez dwa zmarnowane lata mamiono górników obietnicami, ¿e kopalñ nie
bêdzie siê zamykaæ, ale ci niewykszta³ceni górnicy w to nie wierzyli. Pytali:
jakie plany ma rz¹d? jakie dzia³ania os³onowe ma zamiar przyj¹æ? Prosili o rozmowy. Ale wiceminister M. Kossewski
odpowiedzialny za górnictwo, zmieni³
posadê na prezesa PGNiG i ¿adnego wynegocjowanego ze zwi¹zkami górniczymi programu zmian nie zostawi³. L. Miller centralizowa³, rozdawa³ posady
w spó³kach skarbu pañstwa, czyli tak¿e
w kopalniach, a plany reform dyskutowa³ jedynie ze swoimi politycznymi sojusznikami. Nie prowadzi³ publicznej
debaty, nie dyskutowa³ z przedstawicielami zwi¹zków, nie udziela³ informacji,
nie korzysta³ z niezale¿nych ekspertyz.
Zupe³nie jak w PRL-u.
Czas na kilka refleksji o przyczynach
determinacji i wciek³oci demonstrantów.
Od dwóch lat rz¹d L. Millera udawa³, ¿e nie bêdzie redukcji w górnictwie.
Przecie¿ obieca³ swoim wyborcom, tak¿e mieszkañcom l¹ska, gruszki na
wierzbie. Na kontynuowanie reform, zapocz¹tkowanych przez J. Buzka, nie starczy³o jego ekipie ani politycznej przyzwoitoci, ani kompetencji. W koñcu
tzw. pi¹ta reforma, zrealizowana przez
rz¹d J. Buzka w górnictwie (w porozumieniu ze zwi¹zkami) przynios³a pewien
sukces. Wielu górników chêtnie skorzysta³o z 50 tys. z³ (brutto) odprawy, wielu
odesz³o dobrowolnie, a¿ 75 proc. tych,
którzy odeszli, nie ¿a³uje swoich decy-
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zji. Ale tylko 56 proc. znalaz³o pracê lub
za³o¿y³o w³asn¹ firmê. Zajê³o im to oko³o 1,5 roku. Stopa bezrobocia jest dzisiaj wy¿sza ni¿ 4 lata temu, i to nie tylko
na l¹sku. Nic dziwnego, ¿e strach przed
bezrobociem jest tak¿e wiêkszy.
Profesor M. Szczepañski z Uniwersytetu l¹skiego, autor wspomnianych
badañ, tak komentuje warszawskie wydarzenia: Mam wiadomoæ, z jak¹ determinacj¹ i lêkiem ci ludzie jechali.
A lêk ludzi postawionych pod cian¹ jest
destrukcyjny.( ...) Jestem pewny, ¿e
w g³owach zwi¹zkowców tkwi wiadomoæ, i¿ nie da siê utrzymaæ takiego stanu posiadania, zw³aszcza w chwili, gdy
produkujemy 102 mln ton wêgla... I dalej: Moglimy mieæ wiele pretensji do
programu reformy za rz¹dów Buzka, ale
czytaj¹c go, wiedzielimy o co chodzi.
A przez ostatnie dwa lata mamy wra¿enie chaosu. (...) A teraz pojawia siê program, ale w wersji prowokuj¹cej, w wersji likwidatorskiej.(...) W województwie
katowickiem zlikwidowano 500 tysiêcy miejsc pracy w tradycyjnych przemys³ach, wykreowano za oko³o 300
tysiêcy, ...a wiêc bilans jest wyj¹tko-

Kim s¹ Inni?
Kiedy na Konferencji w Salonikach
by³a mowa o preambule do konstytucji
Unii Europejskiej i pada³y zarzuty, ¿e nie
znalaz³o siê w niej miejsce dla Pana
Boga, Guiscard dEstaign powiedzia³
wprost:
 Ja nie mam nic przeciwko temu i by³em

wo niekorzystny (Rzeczpospolita 13/14
wrzenia).
Wspomniane w tytule moich rozwa¿añ z³e rz¹dy to takie, do których obywatele nie maj¹ zaufania, w których
kompetencje, uczciwoæ i poczucie odpowiedzialnoci przestali wierzyæ.
L. Miller zada³ swojego czasu pytanie,
dlaczego ma traktowaæ powa¿nie niekorzystne dla siebie wyniki sonda¿y socjologicznych, je¿eli decyzja wyborców
podejmowane s¹ na cztery lata.
W³anie dlatego, Panie Premierze.
Sonda¿e pokazuj¹ brutaln¹ prawdê
o tym, jak dalece straci³ Pan polityczn¹
zdolnoæ do prowadzenia spraw pañstwa. A sprawy te s¹ trudne i wymagaj¹
bardzo trudnych decyzji. Nie mo¿na uzyskaæ dla nich poparcia spo³eczeñstwa
jeli siê nie ma jego zaufania. A tego
Panu dzisiaj najbardziej brakuje. I to
w sytuacji, gdy TVP prowadzona jest
przez Pana ludzi, a A. Michnik, naczelny najbardziej poczytnej Gazety, deklaruje Panu osobist¹ przyjañ i wiarê
w Pana niewinnoæ w aferze Rywina.
Temperatura wydarzeñ w Warszawie jest
ostrze¿eniem, to ju¿ nie sonda¿e, lecz

górnicy pokazali, jak dalece nie maj¹ do
Pana ekipy zaufania, nie wierz¹ ani
w politykê os³onow¹, ani odd³u¿enie, ani
w to, ¿e wybrane do likwidacji kopalnie
naprawdê trzeba zamkn¹æ.
Mo¿e wiedz¹ co, czego my nie wiemy? Mo¿e znaj¹ powi¹zania prezesów
kopalñ, zarz¹du Kompanii Wêglowej
i brak powi¹zañ tych, którzy kieruj¹ kopalniami przewidzianymi do likwidacji?
Ile¿ to decyzji podejmowano w Pana rz¹dzie, kieruj¹c siê politycznymi i towarzyskimi koneksjami? Nie mamy powodów wierzyæ, ¿e decyzja o likwidacji
tych w³anie kopalñ jest uzasadniona.
Z³e rz¹dy to te, które nie potrafi¹ rozwi¹zywaæ zadañ, do których s¹ powo³ane, nawet wtedy, gdy maj¹ racjê. Z³e rz¹dy potrafi¹ d³ugo ukrywaæ prawdê o sobie, przemawiaj¹, umiechaj¹ siê, ¿artuj¹, albo po prostu wymieniaj¹ ministrów. Ale w koñcu przychodzi moment,
w którym osi¹gamy pewnoæ, ¿e s¹ na
tyle z³e, ¿e nie mo¿na im ufaæ w ¿adnej
sprawie. Mam wra¿enie, ¿e prawda
o rz¹dzie L. Millera staje siê coraz trudniejsza do ukrycia.
Barbara Fedyszak-Radziejowska

gotów umieciæ tam cywilizacjê chrzecijañsk¹ i Boga, ale inni byli przeciwni.*
Sternik konstytucji nie omieli³ siê
powiedzieæ kim s¹ ci inni, bo gdyby powiedzia³, pad³yby pytania: czemu¿ to s¹
przeciwni?
Sprawa jest prosta: kto uwa¿a, ¿e
Boga nie ma, temu powinno byæ g³upio protestowaæ przeciwko komu, kto
nie istnieje. Ta sprawa nie powinna ich
ani grzaæ, ani ziêbiæ. Ale ich rozurys. K. Kunicki
mowanie jest inne:
a nu¿ On jest? Jeli jest, to nie
chcemy mu siê
poddawaæ ani ulegaæ jego wskazówkom. My Europejczycy mamy
w³asne m¹droci
i NIKT nami nie
bêdzie rz¹dzi³...
Wtedy jednak nie
jest to ju¿ ateizm,
ale antyateizm.

Przeciwnicy zapisu zaczynaj¹ przypominaæ tych, którzy wprawdzie byli tylko (a mo¿e a¿?!) duchami, ale zbuntowali siê przeciw Temu, który zagwarantowa³ im niemiertelnoæ i od tego czasu odgrywaj¹ niechlubn¹ rolê. Czy ci
INNI nie s¹ aby im podobni?
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e pan Guiscard dEstaign jest masonem (i chyba
on tego nie ukrywa, aczkolwiek nie afiszuje sie tym). Mimo ¿e masoni uznaj¹
jakiego Wielkiego Budowniczego, najwidoczniej przypomina On bardziej z³otego cielca ni¿ naszego Stwórcê.
Sztuka niezauwa¿ania Boga nie jest
sztuk¹ now¹, jest w³aciwie dobrowoln¹ lepot¹, poniewa¿ przejrzenie do czego zobowi¹zuje, a to co wymaga samozaparcia i dla planów takich ochotników zaæmy to rzecz wielce niemi³a.
Warto jednak spytaæ: kim s¹ INNI
i zerwaæ im z oblicza kominiarki, pod
którymi siê kryj¹.
¯uk
* Za Bo¿¹ preambu³¹ by³o rzekomo tylko 18 proc. g³osuj¹cych
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STARO¯YTNOÆ CHRZECIJAÑSKA (3)

Z

a³o¿ycielem Kocio³a Maronickiego jest w. Marun ¿yj¹cy w pó³nocnej
Syrii na prze³omie IV i V wieku. Znamy
go z korespondencji w. Jana Chryzostoma (+407) i z opowiadania Teodoreta z
Cyru (+466). Z biegiem czasu wokó³
klasztoru gromadzi siê ludnoæ nazwana
ironicznie: rodzina w. Marona. Poniewa¿
opowiedzieli siê oni za nauk¹ Soboru
Chalcedoñskiego, ci¹gnêli na siebie nienawiæ monofizytów. Z przybyciem Arabów ich sytuacja sta³a siê nie do wytrzymania i rodzina w. Marona rozpoczê³a poszukiwanie miejsca, gdzie mog³aby ¿yæ we wzglêdnej wolnoci.
Znalezienie inngeo miejsca by³o
wrêcz koniecznoci¹, poniewa¿ klasztor w. Marona zosta³ zburzony. Maronici wyemigrowali wiêc z Syrii w
dzikie góry Libanu, gdzie stopniowo
siê przenieli w wiekach VII  IX. Stworzyli tam Koció³ z patriarch¹ na czele,
który nawi¹zywa³ do nieistniej¹cego wtedy de facto patriarchatu antiocheñskiego,
st¹d ka¿dorazowy patriarcha maronitów
nosi tytu³ patriarchy Antiochii. Z Antiochii wziêli maronici równie¿ ryt  czyli
liturgiê oraz jej jêzyk (syryjski, który nastêpnie zmieni siê w arabski).
Maronici ¿yli oni w górach Libanu
wokó³ wiêtej doliny Qadia. Na jej niedostêpnych brzegach zbudowali swoje
wsie zawieszone czêsto nad przepaciami. Uprawiali pólka i winnice w niedostêpnych jaskiniach, w które obfituje ta
dolina. Budowali schronienia przed napaciami muzu³mañskimi. ¯yli wiar¹ katolick¹ poród morza islamu. Rozwinêli
¿ycie zakonne.
Z tej izolacji wyrwa³o maronitów przybycie krzy¿owców. Przywitali ich entuzjastycznie  jak braci w wierze. Krzy¿owcy
natomiast zabrali siê do ich nawracania,
poniewa¿ nie wyobra¿ali sobie, ¿e mog¹
istnieæ chrzecijanie ortodoksyjni, o których nie wie Rzym. To nawrócenie z monoteletyzmu (opisane barwnie przez kronikarza wypraw krzy¿owych Wilhelma
z Tyru) stanowi pocz¹tek legendy o monoteletyzmie maronitów. To zbli¿enie
otworzy³o maronitom drogê na Zachód 
na Sobór Lateraneñski IV (1215) przyby³
Jeremiasz II, patriarcha maronicki.

To braterskie przyjêcie drogo jednak
kosztowa³o maronitów po odejciu krzy¿owców. Gdy Liban opanowali mamelucy, zaczê³y siê krwawe przeladowania
i nowa izolacja od chrzecijañstwa. Jednak od XV w. maronici s¹ ju¿ znowu w
sta³ym kontakcie z Kocio³em powszechnym, a nawet przybywaj¹ do nich legaci
papiescy.
W XVI w. Rzym zaczyna coraz bardziej interesowaæ siê chrzecijañstwem
wschodnim. W 1584 powstaje w Rzymie

Maronici
ks. Marek Starowieyski

Kolegium Maronitów, które przyniesie
korzyæ zarówno maronitom (na Zachodzie znajduj¹ swoje miejsce, maj¹ swoich prokuratorów, którzy informuj¹ Stolicê wiêt¹ o ich sytuacji), jak i Kocio³owi powszechnemu. Stanowi¹ bowiem dla
niego okno Zachodu na wiat syryjski
i w ogóle na wschód chrzecijañski. To
z niego wyszli wielcy uczeni maroniccy
z rodziny Assemani, którzy z polecenia
papie¿y udawali siê na Wschód, by zakupywaæ rêkopisy wschodnie. Da³y one pocz¹tek s³awnym zbiorom w Bibliotece
Watykañskiej. To dziêki nim pojawiaj¹ siê
pierwsze wydania tekstów syryjskich, np.
s³awna Bibliotheca Orientalis i prace
o chrzecijañstwie syryjskim. Uczeni maroniccy po³o¿yli podwaliny pod studia nad
jêzykiem syryjskim w Europie.
W roku 1736 odby³ siê wielki synod reformatorski Kocio³a maronickiego. Z wywalczonej przez maronitów sfery wolnoci dla chrzecijan korzystaj¹ i inni chrzecijanie: i tak do Libanu przybywaj¹ katolicy armeñscy czy syryjscy (jakobici).
Maronitami zaczynaj¹ siê interesowaæ
pañstwa zachodnie, szczególnie za Francja, która wziê³a ich w swoj¹ opiekê. Pozwoli³o to wielokrotnie uratowaæ ich od
tureckich pogromów i wyniszczenia,
a czasami przerwaæ poszczególne przeladowania. Takie pogromy trwaj¹ jeszcze
w XIX i XX w., kiedy to Turcy wykorzy-

DZIEJE NAJNOWSZE

stuj¹ mozaikê narodow¹ i religijn¹ w Libanie, aby szczuæ jednych przeciwko drugim. W 1860 Francuzi interweniowali
nawet zbrojnie w Libanie, by przerwaæ
masakrê maronitów. Zginêli wtedy z r¹k
Druzów bracia Massabki  beatyfikowani wraz z towarzyszami w 1926.
Maronici uzyskali wolnoæ po powstaniu pañstwa Libañskiego (w roku 1920
lub 1926), gdzie stanowili wiêkszoæ
i, wedle konstytucji (1946), prezydent
mia³ byæ zawsze maronit¹. Tê wzglêdn¹
wolnoæ przerwa³y dwa fakty: najpierw
przybycie palestyñczyków, którzy zachwiali równowagê religijn¹ Libanu,
a nastêpnie okupacja Libanu przez
Syriê trwaj¹ca od 1975 do dzi .
Koció³ maronicki liczy dzi oko³o miliona mieszkañców w Libanie
i oko³o trzech milionów ludzi poza
Libanem (w USA, Brazylii, Argentynie, Afryce i w Europie). Na czele
Kocio³a stoi patriarcha (antiocheñski)
rezyduj¹cy w Bkerke w Libanie  dzi
jest nim kard. Nasrallach Pierre Sfeir. Istnieje maronicka organizacja kocielna
(arcyeparchie, eparchie i egzarchaty)
poza Libanem  na Cyprze, w Jordanii,
Izraelu, Palestynie, Egipcie i Syrii oraz
w USA, Brazylii, Argentynie, Kanadzie,
Meksyku i Australii.
Liturgia maronicka (ryt antiocheñski)
jest sprawowana po arabsku. Niestety,
kontakty z Zachodem przynios³y intensywn¹ latynizacjê Kocio³a maronickiego, a wiêc i jego liturgii, przed któr¹ zreszt¹, szczególnie od Soboru Watykañskiego II, maronici bardzo mocno siê broni¹.
Monastycyzm w Kociele maronickim odegra³ w jego dziejach wa¿n¹ rolê.
Z mnichów wywodz¹ siê hierarchowie
tego Kocio³a. Istnieje kilka zakonów
czysto libañskich, choæ monastycyzm libañski organizuje siê  mêski od XVII
w., ¿eñski  dopiero w ostatnim wieku.
Obok mnichów maronickich dzia³aj¹ w Libanie inne zakony, np. jezuici ze
swoim znakomitym uniwersytetem w.
Józefa w Bejrucie, który za³o¿y³ Polak
o. Ry³³o. Obok niego istnieje silne centrum intelektualne, jakim jest Uniwersytet Ducha wiêtego w Kaslik, prowadzony przez mnichów libañskich, oraz dwa
seminaria duchowne.
cdn.
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Grzegorz Karbowiak

Possumus?
Z Placu Krasiñskich nr 2/3/4, z nowoczesnych gmachów S¹du Najwy¿szego i Instytutu Pamiêci Narodowej rozesz³y siê wieci, ¿e IPN umorzy ledztwo w sprawie bezprawnego aresztowania i uwiêzienia Stefana kardyna³a Wyszyñskiego, Prymasa Polski  tego, który odwa¿y³ siê powiedzieæ: NON POSSUMUS. Powód? ¯aden z decydentów oraz sprawców, któremu mo¿na by
postawiæ zarzuty, ju¿ nie ¿yje (zapewne
chodzi o Boles³awa Bieruta, Józefa Cyrankiewicza, Franciszka Mazura, Stanis³awa Radkiewicza, Karola Wiêckowskiego, Józefa Dziemidoka, Stanis³awa
Morawskiego oraz innych polityków
i funkcjonariuszy, którzy odeszli ju¿ na
S¹d Bo¿y).
W Zapiskach wiêziennych Prymas
Tysi¹clecia tak przedstawi³ fakt zgodnego z prawem aresztowania  po
uprzednim przedstawieniu uchwa³y Prezydium Rz¹du Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 24 wrzenia 1953 roku:
Jeden z panów zdj¹³ palto, wyj¹³ z teki
list i otworzywszy  poda³ papier, zawieraj¹cy decyzjê Rz¹du z dnia wczorajszego. Moc¹ tej decyzji mam natychmiast byæ usuniêty z miasta. (...) Na karcie dolnej listu napisa³em wrêczonym mi
piórem: Czyta³em i umieci³em swoje
inicja³y... Prymas Tysi¹clecia podpisa³
siê w prawym dolnym rogu uchwa³y,
tymczasem w lewym dolnym rogu znajduje siê podpis ¿yj¹cego Kazimierza
Mijala, ówczenie szefa Urzêdu Rady
Ministrów.
Kazimierz Mijal (syn Karola) 15
wrzenia br. ukoñczy³ 93 lata. Na emeryturê ciê¿ko zapracowa³, bêd¹c m.in.
pierwszym prezydentem wyzwolonej
£odzi w 1945 roku; od grudnia 1945
roku zastêpc¹ cz³onka, a od 1948 r.
cz³onkiem KC PPR (PZPR); w latach
1947  1950 szefem Kancelarii Prezydenta Bieruta; w latach 1952  1956,
kiedy to w³anie mia³o miejsce uwiêzie-

nie Prymasa Polski, szefem URM.
W latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych zawêdrowa³ do Albanii i Chin,
bo tylko tam realizowano prawdziwy
marksizm-leninizm.
Podobno 24 wrzenia 1953 r. sprawa aresztowania Prymasa Wyszyñskiego nie by³a przedmiotem prac Prezydium Rz¹du, a orygina³u rzekomej
uchwa³y o aresztowaniu nigdy nie odnaleziono. W archiwach by³ego Biura
C Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych 
przekazanych do Instytutu Pamiêci Narodowej (zachowa³ siê jedynie jej odpis
sporz¹dzony w³anie przez szefa URMu), a K. Mijal nie pamiêta, by mia³ co
wspólnego z aresztowaniem.
Faktem jest, ¿e w pónych godzinach
nocnych 25 wrzenia 1953 roku na Miodow¹ przyszli nieproszeni gocie z Departamentu XI Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego i aresztowali Stefana
kardyna³a Wyszyñskiego. Aresztowanie
trwa³o do 28 padziernika 1956 roku.
A mo¿e nic nie da siê zrobiæ z tym
(znaczy obecnym) ledztwem, bo w domowej biblioteczce K. Mijal ma 39 tomów dzie³ Marksa, prace Engelsa, 13

tomów Stalina, 4 tomy Mao? Pion ledczy IPN obiecuje, ¿e w postanowieniu
o umorzeniu opisane bêd¹ wszystkie
bezprawne dzia³ania w³adz i po uczynieniu anonimowymi danych wiadków
bêdzie mog³o byæ ujawnione opinii publicznej.
Nam pozostaje bolesna wiadomoæ, ¿e od piêædziesiêciu lat sprawcy uwiêzienia ob³o¿eni s¹ ekskomunik¹, a przynajmniej jednemu z nich próbowano wymierzyæ sprawiedliwoæ 
bynajmniej nie po ludzku  bo ju¿
w nocy feralnego 25 wrzenia 1953 r.
ulubieniec kardyna³a pies Baca ugryz³
jednego z panów id¹cych za plecami
Prymasa.
A co z tajnym wspó³pracownikiem
Departamentu XI MBP o pseudonimie
Kowalski, który z budynków przy Miodowej dawa³ znaki przygotowuj¹cym
siê do akcji funkcjonariuszom UB? Co
wreszcie z panem w ceracie, który
w Rywa³dzie k. Lidzbarka i w Stoczku
Warmiñskim towarzyszy³ Prymasowi?
Wszak nie chodzi o to, czy uchwa³a
Rz¹du PRL zachowana jest w oryginale, czy w odpisie, chodzi o zamach na
wolnoæ cz³owieka, pasterza Kocio³a
rzymskokatolickiego, zbieranie materia³ów do przygotowywanego procesu
przeciwko Niemu i kradzie¿ trzech lat
z ¿yciorysu.
Czy pozwolimy?
Possumus?
n
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Stefan Niesio³owski

Przypadek trzeci
Zainspirowany znakomitym felietonem Jerzego Trammera (Dwojako, PiP,
nr 9, 2003 r.) pragnê przedstawiæ w³asn¹ diagnozê stanu naszego pañstwa.
Moim zdaniem mamy obecnie w Polsce przypadek g³êbokiego zniechêcenia
i rozczarowania spo³eczeñstwa do systemu demokratycznego i gospodarki rynkowej. Rozczarowania niebezpiecznego
dla demokracji, a w perspektywie tak¿e
dla wolnoci i niepodleg³oci Polski,
gdy¿ stwarzaj¹cego znakomit¹ po¿ywkê dla najró¿niejszych demagogów, populistów, zwyk³ych cwaniaków i zwyczajnych przestêpców, przebranych za
zbawców Ojczyzny i bezczelnie siêgaj¹cych po w³adzê, wy³¹cznie w osobistym lub grupowym interesie.
Ale nie korupcja, jak chce Jerzy
Trammer, wyznacza skalê kryzysu moralnego i politycznego. Wyznacza j¹ coraz wyraniejsze przyzwolenie na zachowania obra¿aj¹ce poczucie przyzwoitoci, godnoci, racjonalnego mylenia,
które znajduje odbicie w ¿enuj¹cych programach telewizyjnych typu big brother,
spektaklach Kuby Wojewódzkiego i innych. Gwiazdy tych programów prezentuj¹ mieszaninê wymalowanej na twarzy bezmylnoci, nieuctwa, wulgarnoci i zwyk³ego chamstwa.
Jednym z symptomów politycznego
kryzysu jest dramatycznie niska frekwencja wyborcza (w ostatnich wyborach samorz¹dowych w wielu rejonach wynosz¹ca oko³o 20 proc.), coraz bardziej kompromituj¹cy poziom debaty sejmowej, po³¹czony z ¿enuj¹cymi zachowaniami i wypowiedziami  casus p. Beger to tylko jeden z wielu takich przypadków.
Jest faktem, ¿e zmiany kolejnych rz¹dów i koalicji rz¹dz¹cych nie zmienia³y
zasadniczo sytuacji, a kolejne gabinety
III RP nie potrafi³y poradziæ sobie z wieloma negatywnymi zjawiskami, nie doprowadzi³y do wyranej poprawy sytuacji ekonomicznej, a tym samym pozostawa³y bezradne wobec wywo³anych

"

tym napiêæ spo³ecznych. Ale przyczyn¹
tego stanu nie jest z³y naród, który wybiera z³ych polityków (bo innych nie ma,
a nawet jak s¹, to po pierwsze nieliczni,
a po drugie naród ich nie toleruje), ale
samobójcza polityka kolejnych partii,
które w walce o w³adzê zatraci³y zdolnoæ mylenia w kategoriach innych ni¿
interes kliki, która akurat dorwa³a siê do
rz¹dów. Pod tym wzglêdem nie ma niestety wiêkszych ró¿nic, chocia¿ najwiêksze dokonania nale¿¹ do SLD  ugrupowania niew¹tpliwie najbardziej cynicznego, u¿ywaj¹cego od pocz¹tku istnienia III RP ka¿dego argumentu, dowolnego k³amstwa, oszczerstwa i insynuacji,
byle tylko zaszkodziæ politycznym przeciwnikom. To postkomunici stosowali
zasadê popierania najbardziej demagogicznych, bezzasadnych roszczeñ, jeli
tylko by³y one skierowane przeciwko
prawicy. Gotowi byli stan¹æ na czele ka¿dej demonstracji, protestu, g³odówki, okupacji i blokady, jeli tylko os³abia³o to
przeciwników. Pod tym wzglêdem, niestety, inne ugrupowania, tak¿e te wywodz¹ce siê z demokratycznej opozycji
i Solidarnoci, maj¹ wiele na sumieniu.
Tak przy okazji przestrzegam przed
radoci¹ z powodu k³opotów Millera wywo³anych powstaniem nowej partii na lewicy (Demokratyczna Partia Lewicy:
Ikonowicz, Spychalska, Rolicki itp.)
konkuruj¹cej o ten sam elektorat. By³oby mi³o nie ogl¹daæ irytuj¹cego umieszku na twarzy Millera, ale co dobrego
mo¿e przynieæ Polsce partia frustratów
i komunistycznych doktrynerów, nienawidz¹cych religii, Kocio³a, narodowej
tradycji. Szkoda s³ów na przypominanie
znanych grzechów prawicy. Ale bezrozumne zajad³e niszczenie AWS przez
partie, które z AWS wyros³y, doprowadzi³o do tego, ¿e dzi nie ma realnej politycznej alternatywy dla SLD, przynajmniej w Sejmie. Wiele mo¿na zarzuciæ
rz¹dom AWS, ale by³y one jednak rz¹dami, którym o co chodzi³o, podejmo-
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wane by³y niepopularne, ale konieczne
reformy, istnia³a prawicowa koalicja ciesz¹ca siê przez kilka lat poparciem oko³o 30 proc. wyborców.
Jest niew¹tpliwie du¿o racji w banalnym twierdzeniu, ¿e ka¿dy ma taki rz¹d
i parlament, na jaki zas³uguje, tym bardziej w warunkach pe³nej demokracji
i wolnoci s³owa. Ale jest te¿ odpowiedzialnoæ polityków za losy narodu. To
politycy, od dziesiêciu lat zajêci walk¹
o w³adzê, nie zastanowili siê (przynajmniej w du¿ej wiêkszoci) nad przyczynami mizernej kondycji demokracji w
Polsce. Korupcja jest efektem, a nie
przyczyn¹ tej kondycji. Od samego pocz¹tku III Rzeczypospolita jest atakowana jako kraj, który znajduje siê w opresji, a rok 1989 jest przedstawiany jako
pocz¹tek narodowej katastrofy. To, co
stanowi historyczny triumf, powód do
dumy, jest bardzo czêsto (g³ównie w rodowiskach uznaj¹cych siê za patriotyczne) uznawane za narodow¹ katastrofê.
W tej atmosferze braku szacunku dla
w³asnego pañstwa korupcja i ³amanie
prawa nie budz¹ spo³ecznego potêpienia. Zrozumia³e staj¹ siê kariery polityków, którzy z pogardy dla prawa uczynili metodê istnienia w ¿yciu publicznym. Politycy, ale tak¿e liczne rodki
przekazu licytuj¹ siê w przekonywaniu
spo³eczeñstwa, ¿e rok 1989 by³ pocz¹tkiem zawiedzonych nadziei, nie potrafi¹ jednak wskazaæ, co konkretnie mo¿na by³o zrobiæ inaczej. Krytyce tej towarzyszy eskalacja roszczeñ i pretensji,
¿e nie jest tak, jak na Zachodzie. Pretensje czêsto kierowane s¹ nie do komunistów, którzy przez 45 lat doprowadzili nasz kraj do ruiny i zacofania, ale do
antykomunistycznej opozycji. Przypomina to trochê pretensje Irakijczyków, kierowane g³ównie do Amerykanów, a nie
do zbrodniczego re¿imu Husajna. Ma³o
kto ma odwagê powiedzieæ, ¿e docigniêcie Zachodu nie jest mo¿liwe w krótkim czasie, ¿e ju¿ obiecywa³ to Chruszczow, ze znanym skutkiem. To politycy
musz¹ podj¹æ wyzwanie w obronie demokracji, bowiem, tak jak w dwudziestoleciu miêdzywojennym; ju¿ tylko my
sami odpowiadamy za Polskê.
Stefan Niesio³owski
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VII Przykazanie
Nie kradnij  mówi Pan. Przykazanie to, jak ma³o które, znajduje potê¿ne
wzmocnienie w aktualnie obowi¹zuj¹cych systemach prawnych. Mo¿na ju¿
bezkarnie bluniæ (nazywa siê to wolnoci¹ s³owa), zabijaæ niektóre kategorie istnieñ (np. nienarodzonych  nazywa siê to wolnoci¹ wyboru) lub cudzo³o¿yæ (nazywa siê to po prostu wolnoci¹). Tymczasem ostatni system oparty na wzajemnym okradaniu siê przez
pañstwo i obywateli, czyli komunizm,
rozpad³ siê szczêliwie na przewa¿aj¹cej czêci zajmowanych przez siebie
obszarów i teraz w ca³ym wiecie radonie króluje nam wiête Prawo W³asnoci, dla którego najwiêkszym zagro¿eniem jest oczywicie kradzie¿.
Dokonanie kradzie¿y w obszarze
muzyki nie jest takie proste. Nie spo-

sób ukraæ dzie³a muzycznego (przekona³ siê o tym bolenie nieszczêsny Salieri, próbuj¹c siê podszyæ pod autorstwo mozartowskiego Requiem w genialnej sztuce P. Schaeffera). Wszak
s³awny w latach szeædziesi¹tych na ca³e
Polskie Radio Autor i Kompozytor, u¿ywaj¹cy pseudonimu artystycznego Mel.
Lud. (melodia ludowa), który przez d³ugie lata odbiera³ gigantyczne tantiemy
z racji antenowych emisji wszystkich
melodii ludowych zarejestrowanych
w tamotece, jeli ju¿ co krad³, to wy³¹cznie pieni¹dze. Muzyka funkcjonuje
w zbiorowej pamiêci przewa¿nie anonimowo, jest w³asnoci¹ zbiorowoci,
która lokuje w tej muzyce swoje uczucia, prze¿ycia, to¿samoæ. Czyli, wydawa³oby siê  jest zabezpieczona przed
kradzie¿¹.

Jerzy Trammer

Przy Jankielu
Modernizm w architekturze do wtóru fanfar globalistycznej propagandy
wprowadzili cz³onkowie Bauhausu i Le
Corbusier, widz¹cy w nowym stylu architektonicznym zarówno symbol, jak
i narzêdzie radykalnego zerwania
z przesz³oci¹. Architektura ta by³a pomylana w duchu oderwania od miejsca i historii. By³ to styl miêdzynarodowy, gest wymierzony w pañstwo narodowe i ojczyznê, próba przeobra¿enia Ziemi w jednolite rodowisko, w którym znikn¹ ró¿nice i granice...
Chc¹c w pe³ni zrozumieæ wrogoæ
Palestyñczyków wobec osiedli izraelskich na Zachodnim Brzegu, powinnimy uwzglêdniæ tak¿e wizualne szkody,
jakie wyrz¹dzi³y te osiedla, wprowadzaj¹c modernistyczne style i materia³y,
szerokie jezdnie i wszechobecne wiat³o elektryczne w krajobraz od stuleci

odziany w biblijne szaty, rozpocieraj¹cy wygwie¿dzone niebo nad kamiennymi wioskami i takimi zabytkowymi
miastami jak D¿enin...
Przytoczone wy¿ej fragmenty pochodz¹ z ksi¹¿ki Rogera Scrutona pt.
Zachód i ca³a reszta (Zyski i S-ka,
Poznañ 2003), któr¹ chcia³bym jak
najgorêcej poleciæ. Nie jest to ksi¹¿ka o jêzyku architektury. Mimo ¿e liczy tylko 148 stron i jest ma³ego formatu, autor opisa³ w niej aktualny stan
wiata ze szczególnym uwzglêdnieniem korzeni i teraniejszoci Zachodu, z odró¿nieniem Stanów Zjednoczonych i Europy oraz Islamu. Jest to
jedna z niezliczonych wypowiedzi,
które pojawi³y siê po ataku na Stany
Zjednoczone 11 wrzenia 2001 roku.
O ile jednak inne albo szuka³y sensacji, albo by³y p³ytkie, wtórne czy od-

Czy aby na pewno? Coraz czêciej,
niestety, do naszej zbiorowej pamiêci siêgaj¹ drapie¿nie najrozmaitsi z³o-czyñcy.
Pos³uguj¹c siê potê¿nym, a spo³ecznie
zupe³nie niekontrolowanym aparatem
propagandy medialnej usi³uj¹ nam nasz¹
pamiêæ zafa³szowaæ. Na polu historii
efekty ich dzia³alnoci widaæ w wynikach
ankiety, w której na pytanie: czy Niemcy,
podobnie jak Polacy i ¯ydzi, byli ofiarami II wojny wiatowej?  wiêkszoæ respondentów odpowiedzia³a  tak! No
có¿, nie zdziwmy siê kiedy, gdy przeczytamy, ¿e prze³om, którym by³ rok
1989, zosta³ zainicjowany przez oczyszczaj¹c¹ siê w³anie z kolejnych b³êdów
i wypaczeñ PZPR.
A piosenki z lat 80-tych  Na m³ode
wilki ob³awa, Mury czy ¯eby Polska by³a
Polsk¹  kompletnie ju¿ znikn¹ z anten,
i zostan¹ zast¹pione przez melodie jakiego MelLuda, który  czy¿ Pañstwo nie
pamiêtaj¹  zawsze towarzyszy³ dzia³aczom solidarnociowego podziemia ze
swoim magnetofonem.
Maria Szreder
zwierciedla³y zagubienie autorów lub
niezrozumienie tego, co siê sta³o, ta
jest oryginalna, m¹dra, przenikliwa,
pobudzaj¹ca do mylenia i wywa¿ona. Ma³a wielka ksi¹¿ka! Ksi¹¿ek pisze siê tysi¹ce, ale dobre pojawiaj¹ siê
nies³ychanie rzadko. Oto w³anie jedna z tych dobrych!
I jeszcze jedno! Znamienne, ¿e Roger Scruton jest konserwatyst¹. Nie jest,
jak mi siê zdaje, przypadkiem, i¿ 11
wrzenia lepiej zrozumia³ konserwatysta ni¿ modernista (postêpowiec
i wieczny innowator). Zwrócony ku
przesz³oci konserwatysta lepiej dostrzega korzenie i przyczyny zdarzeñ ni¿
postêpowiec, który spodziewa siê jedynie tego, co ma wynikaæ z zaplanowanych innowacji. Konserwatysta widzi
w postêpie nie tylko ulepszenia, lecz
tak¿e elementy destrukcji i agresji. Doskona³oæ Zachodu i ca³ej reszty tak
mnie oniemieli³a, ¿e postanowi³em
w tym miesi¹cu zamiast tworzyæ samemu, poleciæ Scrutona. W myl zasady:
By³o na weselu cymbalistów wielu, ale ¿aden nie mia³ zagraæ przy Jankielu... n
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Anglicy maj¹ swój cykl opowieci o królu Arturze i rycerzach Okr¹g³ego Sto³u.
Niemcy szczyc¹ siê przygodami Nibelungów. My posiadamy tylko kilka legend zapisanych przez pierwszych kronikarzy. Piasta, Lecha, Wandê i Kraka dawno jednak zes³alimy do dzieciêcych czytanek i, pod grob¹ szyderstwa, nie pozwalamy
nikomu tymi postaciami powa¿niej siê zaj¹æ. Oczywicie nie zawsze tak by³o.

Powrót Piasta
A¿ do XVIII wieku, (czêsto i póniej) Lech, Wanda i Piast s¹siadowali
z postaciami, których historycznoci
nikt do dzisiaj nie podwa¿a. Dzia³o siê
tak, choæ wed³ug sarmackiej historiografii ani Lech, ani Wanda, ani Piast nie
byli tymi, którzy polskie dzieje zapocz¹tkowali. Historycy i kronikarze tamtych wieków rozpoczynali dzieje Polski
od przedstawienia postaci Jafeta, syna
Noego, który w powszechnym mniemaniu epoki by³ praojcem Polaków (tak
czyni np. znana Kronika Marcina Bielskiego). Obraz historii obowi¹zuj¹cy
dzisiaj, rozpoczynaj¹cy dzieje Polski od
Mieszka I, po raz pierwszy przedstawi³
w wieku XVIII gdañski historyk Gotfryd Lengnich. Co ciekawe  by³ on wychowawc¹ i nauczycielem synów wojewody mazowieckiego Stanis³awa Poniatowskiego, w tym i póniejszego króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.
Okazj¹ do powrotu tej czêci naszej
wiadomoci historycznej bêdzie film
Stara Bañ. Kiedy s³oñce by³o bogiem
 w re¿yserii Jerzego Hoffmana. Powsta³
on w oparciu o znan¹ powieæ Józefa
Ignacego Kraszewskiego. (Czytaj¹cy te
s³owa s¹ w lepszej sytuacji, poniewa¿
mieli okazjê obejrzeæ film. Ja, na skutek
wymogów cyklu wydawniczego, piszê
jeszcze przed premier¹.)
Legenda o Piacie jest chyba najbardziej znacz¹ca z wszystkich legend
o pradziejach Polski. Prezentuje pocz¹tki naszej pierwszej dynastii, czyli
Piastów, a znalaz³a siê ju¿ w najstarszej polskiej Kronice, czyli u Galla
Anonima. Krak i Wanda pojawiaj¹ siê
dopiero u Wincentego Kad³ubka, Lech
 jeszcze póniej, w Kronice wielkopolskiej. Wszystkie legendy zebra³
w jeden kanon Jan D³ugosz.

$

Tematyka pierwszych legend fascynowa³a polsk¹ literaturê ju¿ przed Kraszewskim. Krasiñski, S³owacki, Norwid
traktowali j¹ jednak zbyl lekko. Jedynie Kraszewski podszed³ do sprawy powa¿nie. Stara³ siê uwzglêdniæ realia historyczne, zrezygnowa³ z elementów baniowych. W opisach zwyczajów S³owian wykorzysta³ wiedzê archeologiczn¹ i etnograficzn¹.
Pierwsz¹ postaci¹ z kanonu legendarnego, której istnienie podwa¿ano, by³
Lech. Ju¿ w XVI wieku, w pomiertnie
wydanej rozprawce, pokpiwa³ z podañ
o Lechu sam Jan Kochanowski: O Czechu i Lechu historyja naganiona. Na
dobre wziêto siê jednak za Lecha dopiero w czasach Owiecenia.
Naruszewicz prowadzi³ ca³¹ kampaniê maj¹c¹ na celu odes³anie Lecha
do zbioru legend  kampaniê, jak wiadomo, udan¹. Lech mia³ jednak godnych obroñców. Ekscentryczny magnat
Józef Aleksander Jab³onowski wyda³
spor¹ cz¹stkê swojej fortuny na obronê historycznoci Lecha. Warto wtr¹ciæ, ¿e ten, jeden z ostatnich Sarmatów,
by³ s³owianofilem zanim ktokolwiek
w Rosji o tym zd¹¿y³ pomyleæ; np.
dzieciom nada³ imiona: Stanis³aw Bo¿ydar, Strze¿ys³awa, Dobrogniewa,
Dobrogost ¯egota.
Z Piastem poczynano sobie znacznie ostro¿niej. piewy historyczne
Niemcewicza zaczynaj¹ siê w³anie od
Piasta. Wiek XIX raczej nie w¹tpi
w jego historycznoæ. W latach 60. tego
wieku w Wielkopolsce wziêto siê ca³kiem powa¿nie za organizowanie obchodów tysi¹clecia chrzecijañstwa
w Polsce (pocz¹tkiem mia³a byæ w³anie
wizyta misjonarzy z Wielkiej Morawy).
Obchodów zaniechano w zwi¹zku
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z wybuchem powstania styczniowego.
(Jako ciekawostkê warto podaæ, ¿e Litwa obchodzi³a niedawno 750-lecie
chrztu. Fakt wprowdzenia chrzecijañstwa Litwa wi¹¿e z chrztem Mendoga,
a nie Jagie³³y, jak zwyklimy uwa¿aæ).
Historycznoæ Piasta odrzucili dopiero historycy prze³omu wieków XIX
i XX z samym Aleksandrem Brücknerem na czele. Twierdzili, ¿e poza Kronik¹ Galla Anonima i jego nastêpców
(sam Gall powo³ywa³ siê na relacje sêdziwych starców) nie ma ¿adnych róde³ potwierdzaj¹cych historycznoæ Piasta. Du¿o pisano o podobieñstwie legendy o Piacie i Rzepisze do antycznego
mitu o Filemonie i Baucis oraz do czeskiej legendy o Przemysle i Libuszy.
W przeciwieñstwie jednak do Lecha
Piasta nie wyrzucono z historiografii.
W wieku XX wielu historyków broni³o
w ró¿nych wersjach historycznoci Piasta (np. H. £owmianski, M. Plezia,
K. laski), przyjmuj¹c, i¿ zapewne
w najostro¿niejszej wersji imiona w³adców od Piasta do Mieszka I s¹ autentyczne. Mówiono tak¿e ¿e znaleziska archeologiczne potwierdzaj¹, i¿ w domniemanym okresie ¿ycia Piasta mia³
miejsce ostry konflikt zbrojny, byæ mo¿e
by³ to bunt przeciwko Popielowi. Podkrelano te¿, i¿ w podaniach o Piacie
s¹ stosowane nazwy, powszechnie wówczas u¿ywane w Wielkopolsce.
Rekonstrukcja chronologii z Galla Anonima sytuuje czas ¿ycia Piasta
na okres istnienia Pañstwa Wielkomorawskiego. Wedle Kazimierza laskiego wyst¹pienie Siemowita, syna
Piasta mo¿na prowizorycznie umieciæ miêdzy 880 a 889 rokiem.
Piast i legenda o nim mia³y ju¿ du¿y
wp³yw na polsk¹ historiê i kulturê.
Ekranizacja Starej Bani pokazuje
nam, i¿ nie jest to jeszcze rozdzia³ zamkniêty.1
Grzegorz Pyszczek
Na temat legendarnych dziejów Polski istnieje bogata literatura. Warto przeczytaæ np.: Kazimierz laski, W¹tki historyczne w podaniach o pocz¹tkach Polski,
Poznañ 1968 oraz Julian Maslanka, Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1990
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Teologia fresków

Christianitas

Ojciec wiêty Jan Pawe³ II okrela gactwo barw, jak¿e ró¿ne od spatynoKaplicê Sykstyñsk¹ jako sanktuarium wanych, dostojnych br¹zów, które od
teologii cia³a. Odprawiaj¹c Mszê w. lat wszyscy uznawali za kolory orygipierwszy raz w odnowionej Kaplicy nalne. Micha³ Anio³, który zawsze
Sykstyñskiej (18 kwietnia 1994 r.), twierdzi³, ¿e maluje niechêtnie i niew homilii przypomnia³ mia³oæ Micha- udolnie, okaza³ siê tu wirtuozem pêdz³a Anio³a w przedstawianiu chwa³y cz³o- la. Jego umiejêtnoæ pos³ugiwania siê
wieczeñstwa Chrystusa. Zacytowa³ wte- kolorem, delikatne warstwy po³ysklidy równie¿ tekst postanowieñ II Sobo- wych fioletów, zieleni i ¿ó³ci zapieraru w Nicei, (ostatniego soboru nie po- j¹ dech w piersiach. Sklepienie, które
dzielonego Kocio³a), który upowa¿ni³ poprzednio by³o ciê¿kie i przygniataartystê do takiej mia³oci, gdy¿ odrzu- j¹ce, wydaje siê obecnie tak lekkie, ¿e
ci³ postawê ikonoklastów. By³a to chrze- mog³oby odp³yn¹æ w przestworza pocijañska nowoæ, jak j¹ okreli³ Papie¿, jawiaj¹cego siê nad postaciami nieba.
bowiem religia ¿ydowska nie dopusz- W czasie wspomnianej ju¿ Mszy w.,
cza³a do jakiegokolwiek wyobra¿enia odprawianej w wie¿o odrestaurowaniewidzialnego Stwórcy i podobn¹ tra- nej Kaplicy, Ojciec wiêty przypodycjê przyjmuj¹ wyznawcy religii mu- mnia³ wydarzenia, które mia³y miejsce
zu³mañskiej.
zaraz po konklawe, kiedy na pytanie:
Ta Kaplica jest sanktuarium teolo- czy przyjmuje wybór na papie¿a?, odgii cia³a ludzkiego  powiedzia³ wtedy powiedzia³:  Niezale¿nie od tego, jak
Ojciec wiêty  Jak siê wydaje, Micha³ wielkie bêd¹ trudnoci  przyjmujê.
Anio³ poszed³ za sugestywnymi s³owaJaros³aw Kossakowski
mi z Ksiêgi Rodzaju, która, mówi¹c
o stworzeniu cz³owieka mê¿czyzn¹ i niewiast¹, zaznacza,
¿e byli nadzy, ale nie wstydzili siê swej nagoci.
Przypomnijmy, ¿e dziêki
japoñskiej sieci telewizyjnej
Nippon Television Network,
finansuj¹cej prace konserwatorskie i uzyskuj¹cej
w zamian zgodê na ich filmowanie, Watykan zatrudni³
zespó³ najlepszych fachowców-konserwatorów, którzy
oczycili i odnowili malowid³o na sklepieniu Kaplicy
wykonane w pierwszych latach XVI w. przez Micha³a
Anio³a. Efekt przeszed³ najmielsze oczekiwania. Po
usuniêciu nagromadzonych
przez blisko szeæ wieków
sadz i brudów, ods³oniête
fot. G. Ga³¹zka
zosta³o zdumiewaj¹ce bo-

Fascynacja ró¿nymi technikami porz¹dkowania wiata przeradza siê nieraz w religiê.
Wiek XVIII zrodzi³ religiê demokratyczn¹. Wiek XX  religie totalitarne. Ani wspólnota demokratyczna, ani
wspólnota totalitarna nie spe³ni³a têsknot ludzkich. Oto wiêc mamy nowe nadzieje. Jedni wierz¹ w sterowany chaos, inni  w ³ad globalny, jeszcze inni
 w rodzinê.
Chrzecijanie nie s¹ wy³¹czeni
z tych wszystkich tendencji, a dodatkowo powraca u nich nieustannie fascynacja takim czy innym chrzecijañskim porz¹dkiem wiata. Wielu chrzecijan oczekuje nowego Konstantyna,
który zrobi porz¹dek, a przy okazji
zapewni im przywileje lub da udzia³
we w³adzy. Kiedy pojawia siê jaki
ma³y Konstantyn, nie wszyscy s¹ zadowoleni, ale po jego odejciu nieraz
idealizuj¹ jego rz¹dy, ¿ycz¹c sobie,
¿eby kto podobny zaprowadzi³ ³ad na
wiecie.
Nie unikn¹³ takiego mylenia nawet
Jacques Maritain. Obok Nowej Architektury wiata opartej na ³adzie chrzecijañskim Maritain, ju¿ bezporednio
po II Wojnie wiatowej, wskazywa³
wszelako inn¹ formê nadchodz¹cej nowej Christianitas. Mia³a to byæ Christianitas w diasporze, odrobina kwasu
zakwaszaj¹ca chleb, sól ziemi, wiat³o wiata. Ta prognoza bardzo szybko
okaza³a siê trafna. Taki jest Koció³
XXI wieku i taki w³anie Koció³ staje siê z wolna modelow¹ wspólnot¹
ludzi wolnych. Ta w³anie sytuacja
 a mianowicie diaspora i oderwanie
Kocio³a od struktur pañstwowych 
spowodowa³a redukcjê spo³ecznej roli
duchowieñstwa i przywróci³a wieckim ich rolê robotników w winnicy,
któr¹ jest wiat.
MM
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DZIEJE NAJNOWSZE
Mój Ojciec, który by³ teoretykiem i praktykiem architektury, zwyk³ mawiaæ, ¿e
architektura jest sprawiedliwa. Daje wiadectwo swoim czasom. W odró¿nieniu
od innych sztuk nie sposób jej ukryæ. Obraz mo¿na powiesiæ malowid³em do ciany albo schowaæ do piwnicy. Wielokrotnie bylimy wiadkami, jak pomniki znika³y
z coko³ów. Budowle za trwaj¹ i daj¹ wiadectwo swoim czasom. W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia dominuj¹c¹ budowl¹ w polskim krajobrazie by³ koció³. W latach dziewiêædziesi¹tych tak¹ dominant¹ by³ bank. To bardzo wiele
mówi o tamtych czasach. Podobnie jak wiele o latach szeædziesi¹tych mówi¹
gomu³kowskie bloki z ramy T, a o latach siedemdziesi¹tych  wielka p³yta Ursynowa. Ja pragnê zwróciæ uwagê na zabudowania z lat piêædziesi¹tych, na architekturê obronn¹.

Architektura
obronna

Gêsta zabudowa uniemo¿liwia masowe u¿ycie broni ciê¿kiej. Skromne si³y
mog¹ stawiaæ opór wielokrotnie silniejszemu i lepiej uzbrojonemu przeciwnikowi. Dowodziæ tego mo¿e obrona Lwowa w 1918 roku i opór powstañców warszawskich (trwaj¹cy 63 dni). W dwudziestoleciu miêdzywojennym mia³ miejsce
taki przypadek: do hotelu Europejskiego przyby³ hrabia D¹bski. By³ on sta³ym
klientem tego miejsca. S³u¿bê jednak
zadziwi³ fakt, ¿e ów hrabia nie zatrzyma³ siê w swoim apartamencie na parterze, ale kaza³ wnieæ nadzwyczaj ciê¿kie baga¿e na najwy¿sze piêtro. W nocy
przeniós³ swój arsena³ i bogaty zapas
amunicji na dach, gdzie ufortyfikowa³ siê
miêdzy kominami. Rozpocz¹³ ostrza³
wzd³u¿ Krakowskiego Przedmiecia
i ulicy Królewskiej. Wielokrotnie, zbrojny w sztucer i dwie dubeltówki, odpiera³ ataki policji i stra¿y po¿arnej. Nawet
na trzeci dzieñ ukazywa³y siê w sto³ecznej prasie nag³ówki: Hrabia D¹bski
strzela jeszcze! Skoro jeden cz³owiek
(prawda, ¿e wariat?) mo¿e sterroryzowaæ
miasto, to co potrafi grupa ludzi?
W³adza komunistyczna ¿y³a w poczuciu nieustannego zagro¿enia, obawia³a
siê ludu, w imieniu którego sprawowa³a
w³adzê. Talleyrand zwyk³ mawiaæ, ¿e
z bagnetami mo¿na robiæ wszystko, tylko nie mo¿na na nich siedzieæ. Komunistyczne w³adze zaprzecza³y powiedzeniu
francuskiego mistrza dyplomacji  siedzia³y pó³ wieku. A ¿e taki dosiad jest
stresuj¹cy, wymyli³y architekturê obronn¹. Piêkny zabytek takiej architektury
stanowi zabudowa rogu sto³ecznych ulic:

&

Odyñca i Alei Niepodleg³oci. Najbli¿sze zabudowania oddalone o co najmniej
100 metrów daj¹ to piêkne pole ostrza³u, uniemo¿liwiaj¹c skryte podejcie na
celny rzut granatem. Ca³a czêæ tworzy
zwart¹ zabudowê, a obszerne i wysokie
bramy umo¿liwiaj¹ postawienie w nich
czo³gów. Ta twierdza flankowana od
wschodu i zachodu przez oba forty mokotowskie ogranicza³a miasto od po³udnia (Warszawa koñczy³a siê wówczas
na ulicy Woronicza) i mia³a za zadanie
obronê dwóch komend: milicji i bezpieczeñstwa. Ta druga nigdy nie pe³ni³a swej
funkcji, gdy¿ stanê³y temu na przeszkodzie zmiany Padziernika 56. Zlikwidowano resort a do gmachu przy ulicy Malczewskiego wprowadzi³o siê Polskie
Radio. Kto dzi zwiedza rozg³oniê, tego
dziwi¹ rozci¹gniête wzd³u¿ klatek schodowych stalowe siatki. Warto wiedzieæ,
¿e siatki te rozci¹gniête by³y po to, aby
ludzie prowadzeni na przes³uchanie nie
pope³niali samobójstwa, skacz¹c g³ow¹
w dó³. Kilka piêter podziemi pozwala na
przetrzymywanie wielu wiêniów. Budynek jest funkcjonalny, chocia¿, chwaliæ
Boga, nie przysz³o mu pe³niæ funkcji.
Jego bliniaczy budynek (po³o¿ony przy
ulicy Pu³awskiej) by³ Komend¹ G³ówn¹
MO, a teraz jest Komend¹ G³ówn¹ Policji. Innym obiektem chronionym przez
tê twierdzê by³a potê¿na stacja zag³uszaj¹ca, umieszczona w Forcie S³u¿ewieckim. Godzi siê przypomnieæ, ¿e w roku
1956 w Poznaniu celem t³umu by³a (obok
siedziby UB) tak¿e zag³uszarka.
Budynki na rogu Odyñca i Alei mia³y
bramy, wysoko umieszczone okna parte-

GOSPODARKA

ru. Poza tym budynki te by³y wyposa¿one
w schrony przeciwatomowe. Najwa¿niejszym jednak elementem systemu obronnego mieli byæ mieszkañcy. Domy mia³y
byæ zasiedlone przez pracowników resortu
i ich rodziny. Ci za po pierwsze  mieli
blisko do pracy, po drugie  byli ¿ywo zainteresowani obron¹ swego warsztatu pracy. Lojalnoæ po³¹czona ze strachem (czêsto musia³y im siê niæ drzewa budapeszteñskich ulic udekorowane funkcjonariuszami AVH) stanowi siln¹ motywacjê.
Plan siê uda³, ale nie do koñca. Zmiany padziernikowe spowodowa³y, ¿e
mieszkania w tej lokalizacji dostali nie
tylko pracownicy resortu, lecz tak¿e ich
ofiary. Zamieszka³a tam przyjació³ka
mojej rodziny  wdowa po rozstrzelanym
komandorze marynarki wojennej. Zdarza³o siê, ¿e naprzeciw ofiary mieszka³
jej kat. Takiej sytuacji psychospo³ecznej
nie wymyli³by najbardziej demoniczny
futurolog. Wa¿ne jest jednak, ¿e ta twierdza nigdy nie musia³a siê broniæ, bo nigdy nie by³a oblegana.
Plany obrony twierdz w³adzy istnia³y jeszcze d³ugo. Genera³ Czes³aw Kiszczak w swych wspomnieniach napisa³:
W grudniu 1970 roku Gomu³ka zapragn¹³ wyci¹gn¹æ taki plan obronny, zabezpieczaj¹c niektóre dzielnice czy bloki domów. Miano je os³oniæ zasiekami
z drutu i broniæ gniazdami karabinów
maszynowych. Wykonaæ to mia³a Nadwilañska Brygada KBW która stacjonowa³a przy ul. £azienkowskiej. Pamiêtam, ¿e zasieki mia³y przebiegaæ, miêdzy innymi, wschodni¹ stron¹ ulicy Belwederskiej. Niestety, nie mog³em obserwowaæ mego miasta w dni stanu wojennego, bo moja perspektywa ogranicza³a siê do spacerniaka w Bia³o³êce,
ale pamiêtam  ju¿ po wyjciu  ¿e ulicê Ikara (miejsce zamieszkania genera³a Jaruzelskiego) nadal ochrania³ transporter opancerzony z karabinem maszynowym na wie¿yczce...
Architektura mówi prawdê. A architektura obronna mówi du¿o o w³adzy komunistycznej, o jej legalizmie i bazie spo³ecznej. Przemiana komendy UB
w rozg³oniê radiow¹ pokazuje nam skalê padziernikowego prze³omu. Rocznica tego prze³omu sk³ania za do refleksji.
Marek Karpiñski
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IN FLAGRANTI
Wypowied tê dedykujê panu Leszkowi Millerowi, prezesowi Rady Ministrów RP

Budowanie dobrobytu
W³anie zrozumia³em, dlaczego 
mówi¹c nielegaln¹ polszczyzn¹ politycy  trzymaj¹cy w³adzê powoduj¹, ¿e
brniemy w coraz wiêkszy kryzys gospodarczy i biedniejemy z miesi¹ca na miesi¹c. Otó¿ równie¿ dlatego, ¿e brakuje
im wiedzy o zasadach reformowania gospodarki kapitalistycznej, a co gorsza
 dobrej woli do poznania tych zasad.
A przecie¿, gdyby znali dziedzictwo
II Rzeczypospolitej i poczuwali siê do
niego, to ju¿ dawno, bo w latach 1993
 1997 (kiedy tak¿e sprawowali w³adzê), wykorzystaliby jej dowiadczenia
reformatorskie w dziedzinie gospodarczej. Napisano o nich sporo ksi¹¿ek. Jedn¹ z najcenniejszych, jak siê wydaje, jest
Historia dwudziestolecia 1918  1939
Paw³a Zaremby, historyka i publicysty
zwi¹zanego ze rodowiskiem monachijsko-paryskim. Ksi¹¿kê do druku przygotowa³ Marek £atyñski, a wyda³ paryski
Instytut Literacki (w roku wprowadzenia w Polsce stanu wojennego).
Jestem absolutnie pewny, ¿e nikt
z obecnego rz¹du nie zna tej publikacji,
gdy¿ wskutek swych onegdajszych aberracji ideologicznych i preferencji politycznych nigdy nie interesowa³ siê tego
rodzaju dokonaniami. Dlatego przytoczê z niej fragmenty o reformie, która
nie tylko ¿e uratowa³a w dwudziestoleciu gospodarkê, lecz tak¿e nada³a jej
si³ê, energiê i stworzy³a mocn¹ podstawê dobrobytu pañstwa oraz obywateli,
zdruzgotan¹ wybuchem wojny. I proszê nie mówiæ, ¿e czasy by³y inne. Owszem, politycznie tak, ale gospodarczo
niezupe³nie  wszak in status nascendi
nasz kapitalizm by³ w¹t³y wtedy i jest
w¹t³y dzisiaj, a prawa gospodarki kapitalistycznej s¹ zawsze i wszêdzie jednako ¿elazne. Tylko, ¿eby te prawa uszanowaæ ku po¿ytkowi wszystkich, trzeba byæ m¹drym, odwa¿nym, nieob³ud-

nym i nie kierowaæ siê interesem ¿adnej partii czy, tym bardziej, w³asnym.
Przed rokiem 1939 by³o dwóch wielkich polityków-reformatorów, którzy
wznieli siê ponad partykularne interesy, choæ pierwszy z nich nale¿a³, jak
zreszt¹ i jego brat, do endecji, czyli ówczesnej skrajnej prawicy.
Oto W³adys³aw Grabski  pisze Pawe³ Zaremba  uzbrojony w pe³nomocnictwa przyst¹pi³ do wykonania swego
planu. Pierwszym krokiem by³o zrównowa¿enie bud¿etu pañstwowego. Grabski cel ten osi¹gn¹³ w zadziwiaj¹co krótkim czasie, co by³o swego rodzaju sensacj¹ w gospodarczych ko³ach ca³ej
Europy. Równowagê tê zapewni³ ci¹gaj¹c energicznie dawno ju¿ uchwalony podatek maj¹tkowy, wprowadzaj¹c,
drastyczne niekiedy, oszczêdnoci
w wydatkach na administracjê pañstwow¹, a przede wszystkim przerywaj¹c
pokrywanie deficytów przedsiêbiorstw
pañstwowych, takich jak koleje. Krok
ten ³¹czy³ siê z reorganizacj¹ zarówno
administracji, jak i przedsiêbiorstw
pañstwowych. (...) Zrównowa¿enie bud¿etu nie by³o jednak procesem, który
przebiega³ zupe³nie bezbolenie. Wród
reform znalaz³y siê i takie (...), jak oczywicie bardzo sprawne ci¹ganie
wszystkich podatków. Potrzebne by³y
tak¿e inne sposoby, na które decydowano siê z myl¹ o zwiêkszeniu produkcji
przemys³owej i rolnej. (...) Grabski sk³ania³ siê ku podwy¿szeniu zasady liczby
godzin pracy bez dodatkowego wynagrodzenia. Przeprowadzi³ to, choæ
w sposób niezbyt radykalny, na Górnym
l¹sku. W reszcie kraju natomiast od
myli tej odst¹pi³, kieruj¹c siê rozs¹dkiem politycznym. Nie móg³ sobie bowiem pozwoliæ na ponowne rozognienie nastrojów robotniczych, które wy³adowa³y siê w listopadzie 1923 roku.

Jego pozaparlamentarny rz¹d nie móg³by siê ostaæ i nie móg³by pracowaæ bez
przychylnego stanowiska lewicy sejmowej i tym samym robotniczej opinii
w ca³ym kraju. Choæ Grabski mia³ poparcie prawicy i centrum sejmowego,
nie chcia³, by jego rz¹d uchodzi³ za rz¹d
prawicowy. (...) Lewica obieca³a mu
poparcie, uzale¿niaj¹c je jednak od wyniku reform i zastrzegaj¹c sobie, ¿e ¿adna z reform nie uszczupli ju¿ zdobytych
praw wiata pracy i nie bêdzie godziæ
w interesy spo³eczne. (...) Bezrobocie uleg³o nawet chwilowemu zmniejszeniu,
a w lecie 1924 roku ustali³o siê na poziomie 100 tysiêcy poszukuj¹cych pracy.
W znacznej czêci byli to robotnicy rolni. Zjawisko bezrobocia w tej sytuacji
przestawa³o byæ naprawdê grone (...)
Przedsiêbiorstwa pañstwowe zaczê³y
przynosiæ zyski. Grabski zdo³a³ im nadaæ
charakter normalnego przedsiêbiorstwa
handlowego. Musia³y nie tylko pokrywaæ
z w³asnych dochodów wszystkie wydatki
eksploatacyjne, rzeczowe, personalne,
lecz równie¿ tworzyæ w³asne fundusze
amortyzacyjne, a tak¿e gromadziæ nadwy¿ki na cele inwestycyjne. Skarb pañstwa wystêpowa³ jako w³aciciel. Móg³
udzielaæ kolejom, poczcie, podobnie jak
monopolom, kredytów na inwestycje
wzglêdnie móg³ ich zdobycie u³atwiaæ
i gwarantowaæ. Domaga³ siê jednak od
nich pe³nej op³acalnoci  z tym dodatkowym warunkiem, by ceny za us³ugi
oddawane spo³eczeñstwu by³y kontrolowane przez pañstwo.
Zapocz¹tkowany przez Grabskiego
system zarz¹du przedsiêbiorstw pañstwowych w Polsce funkcjonowa³ bardzo sprawnie przez ca³y okres dwudziestolecia, nawet w z³ej lub zgo³a fatalnej
koniunkturze gospodarczej na pocz¹tku lat trzydziestych, (...) co by³o zreszt¹
swego rodzaju unikatem w porównaniu
z innymi pañstwami europejskimi.*
M¹droæ i uczciwoæ publiczn¹ polityków mierzy siê zawsze wykorzystaniem
przez nich  dla dobra spo³eczeñstwa 
po¿ytecznych dowiadczeñ przodków...
cdn.
Jacek Wegner
* Podkrelenia J.W.
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PRZEGL¥D PRASY
Pó³ roku temu, kiedy Amerykanie szykowali siê do najazdu na Irak, mo¿na
by³o jeszcze mieæ w¹tpliwoci. Teraz, gdy up³ynê³o piêæ miesiêcy od czasu,
kiedy prezydent Bush og³osi³ zakoñczenie wojny, mo¿emy z ca³¹ pewnoci¹
okreliæ jej prawdziwe powody.

Prawda
zawsze wyp³ywa
15 wrzenia amerykañska sieæ telewizyjna ABC News ujawni³a, ¿e pomimo usilnych wysi³ków nie znaleziono
¿adnych dowodów na to, ¿e Irak mia³
na swoim terytorium broñ masowego ra¿enia. Du¿o wczeniej, gdy¿ jeszcze
w kwietniu, w Newsweeku (to gazeta
tak¿e amerykañska) pisano, i¿ nie ma
dowodów na wspó³pracê rz¹du Iraku
z terrorystyczn¹ Al-Kaid¹. Ponadto,
w odró¿nieniu od Libii, Syrii i Afganistanu, nie stwierdzono nigdy, by rz¹d
Iraku popiera³, szkoli³ b¹d finansowa³
terrorystów.
Tymczasem pomimo up³ywu miesiêcy Irakijczycy nie maj¹ pr¹du i wody,
nie dzia³aj¹ telefony przewodowe,
transport ani instytucje publiczne. To
pañstwo, jako zorganizowana i spójna
struktura, po prostu nie istnieje. Jest to
bowiem dla Amerykanów i ich sojuszników sprawa mocno wstydliwa i wielce k³opotliwa. Po prostu ca³a ta infrastruktura (a wyobramy sobie ¿ycie,
przy 40 stopniach upa³u, bez wody i lodówki) zosta³a przez Amerykanów bezpardonowo zniszczona podczas dzia³añ
wojennych. Aby usun¹æ niewygodnego
sobie Husajna, Amerykanie zniszczyli
sprawnie funkcjonuj¹ce pañstwo.
Teraz, kiedy maj¹ ju¿ wiadomoæ,
¿e nie potrafi¹ sami Iraku odbudowaæ,
wyci¹gaj¹ d³oñ do wiata: po pieni¹dze
i pomoc wojskow¹, o czym pisze Rzeczpospolita z 9 wrzenia. Domagaj¹ siê,
aby odbudow¹ Iraku zajê³a siê ONZ
i ¿¹daj¹ od sojuszników wiêkszego zaanga¿owania. I to zaanga¿owanie maj¹.
Wystarczy przeczytaæ projekt polskiego bud¿etu na 2004 r. Najwiêkszy
wzrost wydatków przewidziano tam na
nasz¹ armiê. Czy dlatego, ¿e Polsce kto-
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kolwiek zagra¿a? Otó¿ nie! Chodzi
o koszty naszej sojuszniczej obecnoci
w Iraku. Pod tym wzglêdem jestemy
dla Amerykanów wystarczaj¹co dobrzy.
Du¿o gorzej, gdy Polska firma chce co
w Iraku sprzedaæ, zbudowaæ czy odbudowaæ. Wtedy pierwszeñstwo maj¹
Amerykanie, gdy¿ na tym du¿o siê zarabia. Teraz mo¿na powiedzieæ, ¿e polscy politycy, którzy tak czêsto i chêtnie
lubi¹ powo³ywaæ siê na naukê Jana
Paw³a II, s¹ powodowani wy³¹cznie cynizmem i doran¹ koniunktur¹. Udawali, ¿e nie s³ysz¹, kiedy Papie¿ sprzeciwia³ siê amerykañskiej interwencji,
a teraz, kiedy pañstwo powinno liczyæ
ka¿dy grosz, wydaj¹ go tysi¹ce kilometrów od Polski, i to na cel, który w ¿adnej mierze Polsce nie s³u¿y, o czym kilkakrotnie mówi³ Jan Nowak-Jeziorañski.
Na tym tle sprawa naszych kopalni
wêgla jawi siê zupe³nie inaczej, ni¿
przedstawia to rz¹d i op³acani przez ministerstwa eksperci, a co bezmylnie powtarzj¹ dziennikarze radiowi i telewizyjni, tyle ¿e ¿aden z nich nie zada³ sobie trudu, aby zainteresowaæ siê liczbami. Tymczasem prof. Wies³aw Blaszka
z Polskiej Akademii Nauk zajrza³ do
tych liczb i stwierdzi³ w wywiadzie dla
I programu radiowego (16 wrzenia), ¿e
wszystkie wyliczenia rz¹du, ministerstw
i dyrekcji kopalñ s¹ zwyczajnie b³êdne.
Zarz¹dy poszczególnych kopalñ sprzedaj¹ wêgiel taniej, ni¿ kosztuje jego wydobycie, ale ten sam wêgiel w sk³adzie
opa³owym w P³oñsku czy Olsztynie jest
trzy razy dro¿szy. Na wêglu, stwierdzi³
prof. Blaszka  zarabiaj¹ wszyscy, tylko nie górnicy. Dlaczego rz¹d to toleruje, mimo ¿e w³acicielem górnictwa wêglowego jest pañstwo? Odpowied jest

PRO DOMO SUA

prosta i nie raz pada³a z sejmowej trybuny: ci, co handluj¹ wêglem, s¹ kolesiami ró¿nych prominentnych polityków. Nie dziwi zatem, ¿e dla szefa
MSW Krzysztofa Janika demonstracja
górników w Warszawie to by³ bandycki
napad (GW z 13 IX). Ale jak¿e inaczej
nazwa³ tê demonstracjê wybitny l¹zak
i przenikliwy znawca l¹skich problemów, re¿yser Kazimierz Kutz.  To by³
krzyk rozpaczy  stwierdzi³ w tym samym numerze GW.  Ilu¿ ludzi dorobi³o siê na górnictwie! Tylko dlatego, ¿e
przez 14 lat pañstwo umywa³o rêce i nie
mia³o na l¹sk pomys³u.
Na koniec tego przegl¹du parê s³ów
o sprawach polsko-niemieckich, albowiem kwestii tzw. centrum wypêdzonych media powiêca³y w sierpniu i we
wrzeniu sporo uwagi. Marek Edelman
napisa³ w Tygodniku Powszechnym (31
sierpnia), ¿e owe centrum ma byæ pomnikiem o charakterze rewizjonistycznym, ¿e ma zrównaæ los katów i zamordowanych przez nich ofiar. To prawda,
dlatego zupe³nie nie rozumiem, jak informacja o Leni Riefenstahl, która wychwala³a w swoich filmach niemiecki
faszyzm, mog³a znaleæ siê na pierwszych stronach (!) polskich gazet, w tym
Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej (10
X). To znamienne, ¿e w tym samym czasie, kiedy w Niemczech od¿ywa sentyment do nazizmu, za Niemcy dokonuj¹ zasadniczej rewizji II wojny wiatowej, któr¹ wywo³ali, w polskich mediach pomiêdzy 10 a 12 wrzenia (!) nie
pamiêta siê, ¿e by³a wielka bitwa nad
Bzur¹, ¿e na gruzach Warszawy Niemcy pope³niali bezprzyk³adne zbrodnie na
ludnoci cywilnej, natomiast wiêtuje
siê rocznicê mierci wybitnej propagatorki hitleryzmu. Polscy dziennikarze
pamiêtali za to doskonale, ¿e 11 wrzenia runê³y w Nowym Jorku wie¿owce World Trade Center. W PRL-u najwa¿niejszym medialnym wiêtem w
padzierniku by³a rocznica rewolucji
bolszewickiej  1917 roku. Czy w III
Rzeczpospolitej najwa¿niejsza rocznica we wrzeniu tak¿e bêdzie dotyczy³a tego, co wydarzy³o siê u naszego sojusznika?
Andrzej W. Pawluczuk
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Czasopismo mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
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Za zgod¹ w³adz kocielnych

Ojciec wiêty Jan Pawe³ II obchodzi jubileusz 25-lecia wyboru na
Stolicê Piotrow¹. Jego pontyfikat
nale¿y do jednego z najd³u¿szych w
historii papiestwa. Zajmuje trzecie
miejsce po b³ogos³awionym Piusie
IX i Leonie XIII. Kardyna³ Paul Poupard powiedzia³, ¿e ten d³ugi pontyfikat jest niew¹tpliwie dla Kocio³a i wiata wielkim pontyfikatem
i doda³, ¿e jest przekonany, i¿ historia z pewnoci¹ przyzna naszemu
Ojcu wiêtemu tytu³: Jan Pawe³ II
Wielki.
Jan Pawe³ II wielokrotnie zaskakiwa³ i zadziwia³ swoimi inicjatywami. Pierwszy w historii papiestwa
nawiedzi³ synagogê ¿ydowsk¹ i muzu³mañski meczet. Nie sposób wyliczyæ wszystkich Jego rekordów dzia³alnoci na niwie apostolskiej. Wymowne i imponuj¹ce s¹ statystyki dotycz¹ce
Jego podró¿y, wyg³oszonych przemówieñ, dokonanych beatyfikacji i kanonizacji, opublikowanych dokumentów papieskich. Warto podaæ, ¿e liczba
ochrzczonych za Jego pontyfikatu wzros³a z 757 milionów w 1978 r., do
l miliarda 61 milionów w 2001 r., a wiêc liczba chrzecijan w tym okresie
powiêkszy³a siê o ponad trzysta milionów.
Jan Pawe³ II wype³nia swoj¹ misjê z wielk¹ mi³oci¹ i powiêceniem. Dla
ludzi na wszystkich kontynentach jest znakiem i symbolem nadziei oraz pokoju. Dziêki Jego niestrudzonej pos³udze, modlitwie i cierpieniu Koció³ zyska³ autorytet moralny i staje siê coraz wyraniej obecny we wspó³czesnym
wiecie, wchodzi w ¿ycie narodów i kultur. Papie¿ broni ¿ycia ludzkiego,
godnoci, wolnoci i prawdy o cz³owieku, zabiega o sprawiedliwoæ i pokój,
d¹¿y niestrudzenie do zjednoczenia chrzecijañstwa, jest otwarty na pojednanie i dialog ze wszystkimi, wzywa do realizacji powo³ania do wiêtoci.
Wydawnictwo Michalineum, przy wspó³pracy fotografa Grzegorza
Ga³¹zki, od 1997 roku wyda³o 23 kolorowe albumy o Ojcu wiêtym Janie
Pawle II, utrwalaj¹c w ten sposób Jego dzia³alnoæ i nauczanie. Niniejszy
album: 25 LAT WIELKIEGO PONTYFIKATU ukazuj¹cy Ojca wiêtego
podczas spotkañ z dzieæmi, m³odzie¿¹ i ludmi starszymi, chce podkreliæ
fakt, ¿e Papie¿ ci¹gle jest blisko ka¿dego cz³owieka, towarzyszy mu od jego
narodzin a¿ po schy³ek ¿ycia. To wydanie liczy 160 stron.
Dodaæ nale¿y, ¿e na ³amach albumu swoimi refleksjami o Papie¿u i Jego
pontyfikacie dziel¹ siê: kardyna³ Józef Glemp, Prymas Polski, arcybiskup Józef
Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, kardyna³ Zenon Grocholewski
i kardyna³ Henryk Gulbinowicz.
Album: 25 LAT WIELKIEGO PONTYFIKATU mo¿na zamówiæ i nabyæ
pod adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax 771 36 15 lub e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 55 z³ plus koszt wysy³ki.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.michalineum.pl
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liczbie egzemplarzy,
mo¿na nabyæ
u kolporterów Gocia Niedzielnego

