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PREZENTUJEMY
Aleksander Lewicki tak pisze o sobie: Urodzi³em siê
18 lutego 1959 r. na terenie obecnej Bia³orusi (wie
Bojary, powiat Postawy; do 1939 r. województwo wileñskie). Nie mia³em tej radoci i szczêcia, co moi
rodacy w kraju  nie by³o polskiej szko³y, zabroniono
polskiej mowy i wiary w Boga. Ojczystego jêzyka nauczy³em siê sam (...). Moi Rodzice uwiadomili mi,
¿e jestem Polakiem i ¿e jest Bóg, który kocha wszystkich ludzi...
Pamiêci ks. Jerzego Popie³uszki

Mi³oæ serca prostego
Serce kocha³o, serce bola³o.
I w jedn¹ chwilê biæ przesta³o.
Taki serdeczny, taki prawdziwy.
Ksiê¿e nasz Jerzy, Ty sprawiedliwy.
M³ode i silne skrzyd³a Twoje.
Ojczyst¹ ziemiê krwi¹ skropiono.
Tyle mêczeñstwa, tortur zadanych.
Wiary i ducha niepokonanych.
Czyste Twe Serce  wrogom wybaczy.
Ofiara Twoja  zwyciêstwo znaczy.
Nikt nie przewidzia³, drogi nasz Jerzy.
Tysi¹c tysiêcy ludzkich pacierzy.
Do Twego Imienia  proby zanosz¹.
Drogiego Ksiêdza o pomoc prosz¹.
Iskierkê ognia zapali³e w sercach.
Tego nie znali twoje mordercy!
Polska powsta³a  wolnoæ zdobyta.
Krwi¹ Swoj¹ skropi³.
Daj¹c nam si³ê.
I dzi idziemy, Krzy¿ Twój niesiemy.
A z nami razem i Ty.
Z samej Warszawy na Górê Krzy¿y.
Z Twoim to krzy¿em.
Swoje te krzy¿e  niesiemy my.

ks. Mieczys³aw G³adysz

Apel
O, nasz Bo¿e, nasz Bo¿e.
Us³ysz nasze wo³anie.
Imiê Ksiêdza Jerzego.
Niech siê wiêtym ju¿ stanie!
Chocia¿ m³odym On zgin¹³.
Odda³ wszystko co mia³.
Zawsze nas upomina³.
W przyk³ad ¿ycie Swe odda³.
Dobrem z³o zwyciê¿ajcie.
Pamiêtajcie te s³owa.
Serce swoje oddajcie.
Nie schylajcie swe g³owy.
Serce nasze w boleci.
Kapelanie nasz drogi.
Kr¹¿¹, kr¹¿¹ z³e wieci.
I rozchodz¹ siê drogi.
I dzi Ciebie prosimy.
Wstaw siê Jerzy za nami.
Bo zwyciê¿yæ musimy.
Z woli Bo¿ej  my sami!
Na apel wstajemy.
Wpatrzeni naokó³
Têsknimy za Tob¹.
Nie s³ysz¹c Twych kroków.
I raptownie  zobaczymy Twe oczy.
I us³yszymy w sercach  Twój g³os.
Zawsze z nami po ¿yciu ja kroczê.
Choæ z³o¿y³em swe ¿ycie na stos.
Moje serce  Polsce zostawi³em.
Moje serce zawsze z Polakami.
Kapelanem waszym zawsze by³em.
I do koñca zawsze bêdê z wami.
Jerzy..., Jerzy
Rodaku nasz, Ksiê¿e nasz.
Odszed³e m³ody taki.
Tragiczny los, tragiczny czas.
Lecz zostawi³e znaki.
W pamiêci naszej i w sercach naszych.
I w losie Polski te¿.
Zosta³e wiernym Synem po wsze czasy.
I w niebie tam, Sw¹ Polskê strze¿.
Ach wiêty Jerzy b¹d na wieki.
W ojczynie z nami, w ten ciê¿ki czas.
I w biedzie nam udziel opieki.
I kiedy cios rozdziera nas.
To Ty, to Ty, to Ty.
Jeste razem z nami.
To Ty, to Ty, to Ty.
Wychowasz nas Polakami.
Jerzy, Jerzy, Jerzy.
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Wieszcz narodowy modli³ siê o to,
aby do¿y³ tej pociechy, by jego ksi¹¿ki
trafi³y pod strzechy. Dzisiaj sprawy posz³y znacznie dalej. Wiersze chodz¹ po ulicach  jak mówi
etatowy telewizyjny przemiewca. I muszê mu przyznaæ racjê. Otó¿ przed paroma dniami, przy okazji ma³ych zakupów
na bazarku, by³em mimowolnym wiadkiem takiej oto pogawêdki rodzinnej:  Franek, a posedby do kocio³a. Rózaniec
je. A?!!  Eee, rózaniec je, rózañca nima. Jednego drani,
drugiego trzima  odparowa³ mêski g³os. I po chwili:  Jo ta
nie piekorz, co to w sklepie ca³y dzieñ ludzi ze skóry obdzira,
a na wiecór leci zdrowaki przebiraæ...
Ten cz³owiek ma racjê  myla³em wracaj¹c z bazarku...
Ró¿aniec nie mo¿e byæ traktowany jak rodek usypiaj¹cy. To
modlitwa przetrwania, szko³a cierpliwoci i niewyobra¿alnej
nadziei. wiêtej nadziei! I ufnoci! Do dzi mam przed oczyma obrazy sprzed wielu lat. W mrokach pónego wieczoru
cieñ s³aniaj¹cej siê ze zmêczenia mojej Mamy, cierpliwie odmawiaj¹cej Ró¿aniec. Codziennie! Ca³¹ cz¹stkê! ¯eby nie wiadomo co! Ile¿ to razy, ju¿ jako kleryka przebywaj¹cego na
wakacjach w domu, budzi³y mnie te jej wymêczone szeptem
zdrowaki... I nikt mi dzi nie zaprzeczy, ¿e jeli Bóg cierpliwie znosi³ moje m³odzieñcze i niem³odzieñcze fanaberie  to
dziêki owym ró¿añcowym misteriom... A gdy kiedy pyta³em
zacnego ojca duchownego, jak wyt³umaczyæ mamie, ¿e Chrystus nie oczekuje tak bezwzglêdnej dyscypliny, ów rzek³:
 Przyjacielu, dziêkuj Bogu, ¿e masz jednoczenie dwie Matki
po swojej stronie. Uwa¿aj, by przypadkiem obydwie naraz ciê
nie opuci³y! Wydaje mi siê, ¿e zrozumia³em tê arcym¹dr¹
radê... Nikomu odt¹d nie odwa¿y³em siê doradzaæ, by odpuci³ sobie ró¿aniec...
Spodoba³o siê te¿ Panu, bymy do¿yli czasów, w których
nasz Rodak Papie¿, jakby naniza³ kolejne paciorki ró¿añcowe
i cz¹stk¹ Tajemnic wiat³a zamkn¹³ wiêty krwioobieg zbawczego misterium Chrystusa... Ludzie odmawiaj¹cy ró¿aniec
staj¹ siê AKTORAMI tego wiêtego dramatu. I mo¿e to jest
tak, ¿e za naszych czasów miar¹ g³êbi naszej wiary i wiêtej
nadziei, albo inaczej  znakiem jakoci wiary  bêdzie ró¿aniec w naszym rêku. Nasz Za³o¿yciel ks. Markiewicz wiedzia³,
co mówi, gdy powtarza³, ¿e niezatrudnione rêce m³odego cz³owieka staj¹ siê ³atwo rêkami zbrodniarza... Wiemy przecie¿,
¿e zmor¹ naszych dni jest to, ¿e zbyt wielu i nazbyt czêsto
(za czêsto!) chwyta za narzêdzie zbrodni. Gdyby tych ludzi
kto nauczy³ w ich m³odoci siêgaæ po ró¿aniec, czy tak ³atwo
zamieniliby go na ka³asznikowy? Bomby? Czemu sami tak
ma³o zaufalimy potêdze ró¿añca? Oto jest pytanie!
n
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Jestemy
m¹drym Narodem
Z arcybiskupem Józefem Michalikiem,
przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Polski,
rozmawiaj¹ ks. Sylwester £¹cki CSMA i Pawe³ Smogorzewski
Ksiê¿e Arcybiskupie, nade wszystko prosimy przyj¹æ od ca³ego rodowiska Powci¹gliwoci i Pracy
wyrazy szacunku i najlepsze ¿yczenia w zwi¹zku z objêciem funkcji
przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski. Mamy wiadomoæ,
¿e to ogromne wyzwanie, szczególnie gdy tak wiele wartoci ulega
swoistej degradacji. Jak powinnimy siê broniæ przed zalewem tego
wszystkiego, co degraduje nas jako
katolików i jako Polaków?

Ka¿dy czas jest nowy! Ten, w którym
nam wszystkim przysz³o s³u¿yæ Kocio³owi i Polsce, niesie nowe wyzwania,
szanse i trudnoci. Ale przecie¿ na tym
polega ka¿dy proces twórczy.
W trudnych momentach dla historii
Narodu pisano dzieje, wspominaj¹c zwyciêskie albo przegrane bitwy. Rozpamiêtywano wielkie odkrycia genialnych Rodaków. Obecne czasy  Bogu dziêki 
wolne od wojny trzeba zape³niæ pozytywnymi kamieniami milowymi naszej
zbiorowej wiadomoci. Mo¿e chodzi³oby o now¹ koncepcjê szeroko rozumianej odpowiedzialnoci za wiarê, za nasz¹ kulturê i za narodow¹ to¿samoæ.
Nie mo¿e siê to odbyæ bez wszechstronnego, tak¿e duchowego wysi³ku.
Przygl¹daj¹c siê wszystkiemu, czego
przez wieki doznalimy i czego dowiadczamy obecnie, sam stawiam sobie pytanie:  Za co jestemy krytykowani przez
tych, którzy s¹ spoza krêgu wiary? Odpowied na to pytanie jednoznacznie
wskazuje, czego ci ludzie czy grupy
oczekuj¹, a czego siê boj¹, co jest dla
nich zagro¿eniem. Najczêciej, jak wiemy, jestemy krytykowani za tradycjonalizm. Jest to dla mnie potwierdzenie, ¿e
wszystkie krêgi tzw. postêpowców, no-

"

winkarzy, obawiaj¹ siê naszego przywi¹zania do dziedzictwa przesz³oci. Wiedz¹ wiêc, co czyni¹, wzniecaj¹c lament.
Tradycja jest bowiem charakterotwórcza:
formuje sumienie, pogl¹dy i urabia nas
jako Naród, tworzy wiêzy i zwi¹zki miêdzy ludmi, ustala zasady, a potem motywuje do pracy.
Drugi element krytyki pewnych krêgów liberalnych to ludowa pobo¿noæ,
przejawiaj¹ca siê w ¿arliwej, publicznej
modlitwie. Ludow¹ pobo¿noæ, do której tak wielk¹ wagê przywi¹zywa³ Prymas Tysi¹clecia kard. Stefan Wyszyñski,
warto zachowaæ za wszelk¹ cenê! To nas
uratuje. A to dlatego, ¿e ka¿dy cz³owiek
potrzebuje pokornego prze¿ywania wielkoci Boga i w³asnych u³omnoci, potrzebuje te¿ obok siebie podobnego
wiadka wiary i pobo¿noci
Zdarza siê czasem, ¿e kto wywodz¹cy siê z owych elit, zapytany o wra¿enia
z prze¿yæ pobo¿noci ludowej zauwa¿y³
jej g³êbiê. Nie tak dawno us³yszelimy
tak¹ m¹dr¹ uwagê po obejrzeniu filmu
Pasja Mela Gibsona:  Pozwólcie nam
wierzyæ t¹ ma³¹, skromn¹, niedoskona³¹
wiar¹ w Umêczonego Chrystusa! W tym,
jak mylê, zawiera siê prawdziwa wielkoæ cz³owieka, ¿e potrafi dostrzec on
swoj¹ ma³oæ i skromnoæ wobec Boga.
A polska tradycja religijna o tym w³anie mówi i tego uczy. Uczy pokory.

Nie szczêdzi³ Ksi¹dz Arcybiskup
s³ów gorzkiej krytyki tzw. elitom,
które po prze³omie 89 roku przejê³y ster rz¹dów. Czy Wasza Ekscelencja podtrzymuje te opinie?
Jeli tak, to jak uzdrowiæ sytuacjê?

Wystrzegajmy siê populizmu! Uwa¿am, ¿e krytyka wobec elit jest przede
wszystkim krytyk¹ wobec samych siebie.

KOCIÓ£

Przecie¿ od ludzi, którym wiêcej dano,
nale¿y wiêcej wymagaæ! Oczywistoci¹
jest fakt, i¿ bez elit ¿aden naród, ¿adne
pañstwo nie mo¿e siê rozwijaæ. Chodzi
jednak o to, by elity by³y nie tylko wykszta³cone, lecz tak¿e uformowane do
poziomu bycia autorytetem. Koncepcja
elity musi siê zmieniaæ i dojrzewaæ. Ludzie przygotowani do pracy twórczej, bo
tak¹ jest s³u¿ba spo³eczna, wykszta³ceni
na wszystkich poziomach ¿ycia spo³ecznego s¹ nie do zast¹pienia. Nie zapominajmy jednak, ¿e nie tylko stopnie naukowe powinny byæ ich wyró¿nikiem.
Przede wszystkim musz¹ to byæ ludzie
moralni i etyczni. Ile¿ to razy s³yszymy
w programach telewizyjnych czy czytamy w prasowych artyku³ach jeremiady
na temat upadku autorytetów. Rodz¹ siê
od razu pytania:  A kto zniszczy³ autorytety? Kto czyni to do dzisiaj? Kto teraz degraduje i rozk³ada elity? Odpowied jest prosta: ten, kto szkodzi Narodowi, a wiêc wróg naszego wewnêtrznego odrodzenia!
Nie wolno, rzecz jasna, uogólniaæ, ¿e
wszyscy cz³onkowie elit s¹ niewiele warci. Jednak, proszê spojrzeæ, ile wci¹¿ jest
skandali. Ilu ludzi sporód tych, którzy
sprawowali rz¹dy w ci¹gu ostatnich piêtnastu lat, mog³oby s³u¿yæ innym za wzór
moralny? To dramat! Swoista tragedia,
¿e panteon chwa³y lat osiemdziesi¹tych
i póniejszych opró¿nia siê! Pozostaj¹
puste zabytkowe ramy, z których, jak
gdyby z³odziej wycina³, jeden po drugim,
portrety przodków. Odchodz¹ i koniec...
Autorytet to jest przede wszystkim
bezinteresownoæ i prawda. Ale skoro
buduje siê na k³amstwie ca³¹ wyborcz¹
propagandê, to nie mo¿na siê dziwiæ, i¿
zamiast zasad wygrywa socjotechnika, ta
najprymitywniejsza, przeniesiona wprost
z reklamowych filmików. Wielkim niebezpieczeñstwem jest to, ¿e ka¿e siê nam
myleæ telewizj¹ albo gazet¹...
A wyjcie z tej kryzysowej sytuacji?
S¹dzê, ¿e ka¿dy, kto czuje siê cz³owiekiem, a szczególnie chrzecijaninem, powinien pog³êbiaæ w³asn¹ wiadomoæ
tak, aby móg³ nazywaæ z³o z³em, a dobro dobrem. Czy  jak chcia³ w. Pawe³
Aposto³  mówiæ: tak  tak, nie  nie
i pokazywaæ w sposób pozytywny, ¿e
warto byæ dobrym, ¿e warto byæ uczci-
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wym, ¿e warto byæ ofiarnym.

Jako biskup gorzowski Ekscelencja duszpasterzowa³ na Ziemi Lubuskiej. Zna wiêc Ksi¹dz Arcybiskup bardzo dobrze problemy,
przed jakimi stan¹æ mog¹ mieszkaj¹cy tam Rodacy wobec podnoszonych coraz czêciej roszczeniowych ¿¹dañ organizacji niemieckich. Jak Koció³ reaguje na tego
rodzaju medialne i nie rzadko prawno-s¹dowe zaczepki?

Koció³ w zakresie dzia³añ, do których jest pos³any, musi strzec prawdy,
tak¿e historycznej. Dlatego te¿ w relacji
do Ziem Zachodnich zachowywa³ i zachowuje zawsze bardzo blisk¹ to¿samoæ. Zdrowy patriotyzm wci¹¿ ka¿e
przypominaæ o konsekwencjach II wojny wiatowej. Nie tylko dlatego, ¿e Polska tego najtragiczniejszego w dziejach
konfliktu nie wywo³a³a, lecz tak¿e dlatego, ¿e dzisiejsza sytuacja ka¿e nam pokazaæ, i¿ Naród, który mia³ udzia³ w zwyciêstwie si³ alianckich, w³aciwie zosta³
sprzedany na prawie pó³ wieku obcemu
mocarstwu i na dobr¹ sprawê nie
uwzglêdniono jego wk³adu w rozgromienie III Rzeszy. Nie kwestionuj¹c powojennych ustaleñ pokojowych musimy te¿
przypominaæ i o tym, ¿e zredukowano
nasze terytorium o prawie 1/3 w porów-

naniu ze stanem sprzed wojny. Dzisiaj jednak w Polsce
nie s³ychaæ rewindykacyjnych ¿¹dañ co do, np. Wilna
czy Lwowa, gdzie przecie¿
ci¹gle ¿yj¹ Polacy, którzy
z Polski nie wyje¿d¿ali. To
wiadczy o tym, ¿e rozumiemy historiê i patrzymy na jej
bieg odpowiedzialnie, ¿e jestemy m¹drym Narodem,
historycznie myl¹cym. Nie
mo¿na jednak powiedzieæ,
¿e nic siê nie sta³o. Europa
powinna to zauwa¿yæ. Nie
wolno nam tak¿e mówiæ, ¿e
Niemcy nie cierpieli. To by³aby nieprawda. Nie chodzi
jednak o to, aby licytowaæ
siê wzajemnymi krzywdami.
Dzisiaj kwestia Ziem Zachodnich dla Polski to problem ¿yciowy. Nie wolno
mieszkaj¹cych tam ludzi pozbawiaæ prawa do ziemi  oni maj¹ wiête prawo uto¿samiaæ siê z miejscem,
gdzie przyszli na wiat.
Koció³ zawsze odcina³ siê od dzia³alnoci tzw. ziomkostw. Stawia³ na relacje miêdzyludzkie, a nie polityczne. Pamiêtam ksiê¿y i biskupów diecezji gorzowskiej, którzy utrzymywali serdeczne kontakty z kap³anami i ordynariuszami niemieckimi, wywodz¹cymi siê z tych
terenów. Sprawa dla obu stron by³a jasna  gocie zza Odry mówili, ¿e konsekwencje historyczne s¹ takie, jakie s¹!
Ogromnym b³êdem naszego pañstwa
by³o nieuw³aszczenie mieszkañców
Ziem Zachodnich. Skutek tego jest taki,
¿e wielu z nich reaguje nerwowoci¹
i obawami przed normami prawa Unii
Europejskiej. Szczêliwie, z moc¹ zareagowa³ Sejm  ponad podzia³ami politycznymi  jednog³onie neguj¹c jakiekolwiek roszczenia naszych zachodnich
s¹siadów, co z ca³¹ pewnoci¹ zrobi³o dobre wra¿enie na ca³ym wiecie, dowodz¹c, i¿ pomimo wewnêtrznych sporów
jestemy jednomylni, gdy idzie o ¿ywotne polskie interesy.
Jednak nie targi polityczne i miêdzynarodowe spory, jakkolwiek wa¿ne, powinny byæ powodem naszej szczególnej
uwagi. Obecnie najwa¿niejszym proble-

mem jest, jak¿e smutna, by nie powiedzieæ tragiczna konstatacja, ¿e Polska
wymiera, ¿e wymiera Naród. Na Ziemiach Zachodnich wiêcej ludzi umiera,
ni¿ siê rodzi! Jest to zreszt¹ problem ca³ego kraju. W Przemylu, gdzie duszpasterzujê i sk¹d wezwany zosta³em na
funkcjê przewodnicz¹cego KEP, w ostatnich latach liczba ludnoci zmniejszy³a
siê o kilkadziesi¹t tysiêcy! Sk³ada siê na
to i niski przyrost naturalny i emigracja,
g³ównie zarobkowa  poza kraj. Zbyt
³atwo chyba ulegamy medialnym mira¿om, ¿e na Zachodzie wszystko jest lepsze i piêkniejsze, czy liberalno-libertyñskiej propagandzie, ¿e rodzina  zdrowa, wielopokoleniowa i wielodzietna
 to prze¿ytek...
Prawd¹ jest i to, ¿e jednym z najtrudniejszych i najboleniejszych
problemów naszej Ojczyzny jest
katastrofalne bezrobocie...

Zaradzanie bezrobociu  od razu
mówiê  nie jest pierwszorzêdnym zadaniem Kocio³a. Koció³ sam nie rozwi¹¿e tego problemu. To trzeba od razu
powiedzieæ, ¿eby nie budziæ nieuzasadnionych nadziei. Skoñczyæ siê to mo¿e
frustracj¹ wszystkich tych, którzy licz¹,
i¿ Koció³ jest w stanie uzdrowiæ wszelkie spo³eczne bol¹czki. Nie wolno tworzyæ takiej wizji, bo ona jest po prostu
nieprawdziwa. Natomiast powinnimy
budziæ zainteresowanie bezrobotnymi,
mobilizowaæ ludzi do pomocy, wypracowywaæ pewne systemy mówi¹c prawdê
o bozrobociu i pytaj¹c o jego przyczyny.
Podobnie mówimy dzisiaj: tu terroryzm,
tam terroryzm... Pewnie, ¿e terroryzm istnieje, ale pytajmy o przyczyny, bo inaczej nie wygramy z t¹ plag¹.
Jak uporaæ siê z problemem bezrobocia? Nieszczêciem wielkim jest to,
¿e wielu ludzi, którzy znaleli siê bez
mo¿liwoci zarobkowania, nie ma oparcia w rodzinie. Wci¹¿, niestety, nastêpuje rozpad podstawowych wiêzi, które przez pokolenia pozwala³y przetrwaæ
ludziom znajduj¹cym siê w sytuacjach
kryzysowych. Wiele z pewnoci¹ mog³yby pomóc w³adze samorz¹dowe, lokalne, tworz¹c przemys³ oparty na miejscowych zasobach.
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W maju bie¿¹cego roku znalelimy siê w formalnych strukturach
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Unii Europejskiej. To dla nas kolejne wyzwanie. Wci¹¿ w³aciwie
nie wiemy, jak poruszaæ siê po tym
nieznanym nam gruncie...

Wci¹¿ uwa¿am, ¿e do Unii Europejskiej Polska wesz³a nieprzygotowana.
Nawet od strony informacyjnej. Jednak
musimy, tak czy inaczej, byæ odpowiedzialni za tê now¹ dla nas sytuacjê. Nie
taki diabe³ straszny  chcia³oby siê powiedzieæ, poniewa¿ przynale¿noæ do
UE daje nam jako pañstwu niema³e mo¿liwoci. Korzystanie z nich wymaga jednak od nas podniesienia chocia¿by poziomu wykszta³cenia Polaków. Kolejna
kwestia to etyka. Musimy czyniæ wszystko, aby Polak nie by³ kojarzony z cz³owiekiem nieuczciwym, ale z pracowitym,
gospodarnym. W tym punkcie widzê rolê
wychowawcz¹ Kocio³a. Pamiêtajmy, ¿e
spotkanie z innymi narodami, innymi
kulturami mo¿e dawaæ mo¿liwoæ wewnêtrznego wzbogacenia, jest wezwaniem do jednoci, do spe³nienia duchowych misji.
Wród g¹szcza wyzwañ i trudnoci
warto zauwa¿yæ, ¿e ze starymi Europejczykami mamy pewne cechy wspólne:
ten sam szacunek do Boga i Jego dziesiêciorga przykazañ, poczucie wartoci
s³ów, poczucie wartoci prawa... Mylê,
¿e jednak wierz¹cy cz³owiek ma o jeden
motyw wiêcej, aby baæ siê ¿ycia w nowej Europie...

W sposób bardzo wyrany spychana jest na dalszy plan kultura inspirowana wartociami chrzecijañskimi, katolickimi. Wydaje siê,
¿e coraz mniej wagi przywi¹zujemy
do wartociowych lektur. Zagro¿ony jest byt katolickiej prasy. Co
nale¿y czyniæ, aby nie zala³a naszej
wiadomoci fala kolorowych, najczêciej niepolskich tytu³ów? Jak
nale¿y kszta³towaæ wiadomoæ
wspó³czesnego Polaka?

Chocia¿ ¿yjemy w wiecie cywilizacji obrazkowej, w ¿aden sposób nie wolno zapominaæ o tym, ¿e istnieje ten, jeden z najpiêkniejszych wiatów, jakim
jest wiat s³owa pisanego  wiat lektur!
Niestety, dowiadczamy konsekwencji
d³ugofalowej tendencji, która swój pocz¹tek ma pewnie w latach, gdy tzw. postêp techniczny zacz¹³ wyznaczaæ gospodarcze priorytety. Przestano kontemplo-
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waæ urodê wiersza, bo bardziej zachwyca³ swym miniaturowym kszta³tem radiowy odbiornik... Gorsze, ¿e ta miniaturyzacja dotknê³a te¿ wielkiej literatury
 dzisiaj zamiast siêgaæ po opas³e tomy
Nocy i Dni czy Nad Niemnem, uczniowie i  o zgrozo  studenci, siêgaj¹ po
cieniutkie streszczenia, tzw. bryki...
Mo¿e wina za takie sytuacje le¿y w nas
samych, jako wychowawcach i nauczycielach? Mo¿e nie potrafimy porwaæ
m³odzie¿y do piêkna?
Tym zaczynem, pewnego rodzaju form¹ przygotowuj¹c¹ do uczestniczenia
w kulturze s³owa, winna byæ lektura katolickiej prasy. Czy wygra ona z programami telewizyjnymi i kolorow¹ pras¹?
Miejmy nadziejê, ¿e tak. Coraz wiêcej
ludzi przekonuje siê, ¿e bezmylne wpatrywanie siê w ekran nie tylko szkodzi
oczom, lecz tak¿e niszczy wiêzi miêdzyludzkie. W ilu¿ to domach z racji tego,
¿e w³¹czony jest telewizor, tygodniami
m¹¿ i ¿ona nie zamienili ze sob¹ ani s³owa? Pamiêtajmy, ¿e kultura i ¿ycie mog¹
byæ wzbogacane przez nowe rodki medialnego przekazu, ale nie powinny byæ
przez nie zdominowane. Tym bardziej,
¿e wci¹¿ jestemy wiadkami swoistej
walki o nasz¹ narodow¹ wiadomoæ,
a raczej jej niszczenia, w czym media
elektroniczne odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê.
Szczêliwie okazuje siê, ¿e ich wysi³ki
czêsto skazane s¹ na pora¿kê: dowiod³y
tego chocia¿by sierpniowe obchody
60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Padziernik to miesi¹c, w którym
zawsze bêdziemy wracali pamiêci¹
do zabójstwa ks. Jerzego Popie³uszki. Paradoksalnie, dzisiaj w wolnym
kraju odnieæ mo¿na wra¿enie, ¿e
jakkolwiek nie ma miejsca na fizyczn¹ eksterminacjê duchownych,
to jednak z coraz wiêksz¹ bezwzglêdnoci¹ czyni siê wszystko,
aby kap³anom, szczególnie tym,
którzy nie zgadzaj¹ siê na wspó³pracê ze wspó³czesn¹ propagand¹
sukcesu, zadaæ mieræ cywiln¹. Czy
mamy do czynienia z bardziej cywilizowan¹ w swych rodkach, ale
równie brutaln¹ walk¹ z Kocio³em
katolickim?

Tutaj nie mam ¿adnych w¹tpliwoci:
tak w³anie jest. Zmieni³y siê tylko for-
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my. Niezale¿noæ mylenia, któr¹ reprezentuje Koció³, jest ci¹gle dla wielu niebezpieczna. To by³a przyczyna przeladowania przez komunistów i nazistów.
Ta sama przyczyna istnieje i dzisiaj. Jest
to odwieczne cieranie siê: walka dobra
i z³a. mieræ ks. Jerzego to by³ element
pewnego programu. Zginêli przecie¿: ks.
Niedzielak, ks. Zych i ks. Suchowolec.
Wszyscy uprzednio byli fa³szywie oskar¿ani o niemoralnoæ. Wiemy, ¿e w ten
sposób chciano przestraszyæ Koció³
i rzuciæ Go na kolana. Zamkn¹æ Mu usta.
Gdy duszpasterzowa³em w Gorzowie
wielokrotnie wybijano ceg³ami okna
w kaplicy i w domu biskupim. Po ka¿dym moim ostrzejszym kazaniu by³a taka
reakcja. Jednak, ¿eby nie daæ przeciwnikowi satysfakcji, nie nag³ania³em tych
wydarzeñ.
To nie przypadek, ¿e dzisiaj do tej
 innej w swojej formie  walki z Kocio³em, jak na gwizdek staj¹ jednoczenie wszystkie liberalne rodki przekazu. Oczywicie nadu¿yciem by³oby
stwierdzenie, ¿e wszyscy duchowni s¹
bez skazy. Pamiêtajmy, ¿e Koció³ jest
instytucj¹, która siê oczyszcza i samooczyszcza, ale jednoczenie wci¹¿ buduje na prawdzie o ludziach  grzesznikach
i to w³anie jest si³¹ Kocio³a. To jest
wyzwanie i dla ksiê¿y i dla wiernych.
Nasza obrona powinna byæ oparta na
nawróceniu i promocji dobra, a nie tylko na pustym krzyku przeciwko tym, którzy to z³o czyni¹  chocia¿ z³o trzeba nazwaæ po imieniu. Jezus nas pouczy³, jak
siê zachowywaæ w takich sytuacjach:
nadstaw mu drugi policzek. Nie pasuje
to do dzisiejszego wiata, bo to trudne,
nieskuteczne, ale to jest metodologia
Ewangelii. Nie nienawiæ, ale wybaczenie i z³o dobrem zwyciê¿aj. Nie ma innego, lepszego i bardziej twórczego
wyjcia.
Oczywicie, trzeba broniæ sprawiedliwoci. Trzeba zdobywaæ siê na niepopularnoæ. Ot, chocia¿by kwestia obrony
¿ycia nienarodzonych  to przecie¿ Lenin, pierwszy w wiecie, g³osi³ has³a
aborcyjne. S¹ na to pisma, wiadectwa.
A Rosja Sowiecka by³a pierwszym krajem, który wprowadzi³ prawo do aborcji. Jasno trzeba powiedzieæ, ¿e wszystkie zakusy na to, ¿eby cz³owiek nie sza-
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nowa³ prawa Bo¿ego i naturalnego, s¹
pok³osiem najpierw eksplozji Rewolucji
Francuskiej, a póniej Padziernikowej... D¹¿¹ one do nieliczenia siê z Bogiem, domagaj¹ siê tworzenia pañstwa
stricte wieckiego, laickiego. To, co obserwujemy dzisiaj, to stare slogany, które siê odgrzewa, nazywaj¹c je nowocze-

snoci¹, a nawet postêpem. Trzeba o tym
mówiæ. Trzeba o tym przypominaæ. To
straszne, ¿e Europa, która og³asza siê
najbardziej cywilizowanym kontynentem, chce narzuciæ g³osami ró¿nych frakcji prawo do aborcji czy eutanazji. To jest
dramat! Barbaryzujemy siê!
Ale w³anie tym wiêksze wyzwania

i zadania pojawiaj¹ siê przed Kocio³em.
Modlitwa, przyk³ad ¿ycia, pog³êbiona
znajomoæ etyki, w³aciwa argumentacja
 to s¹ wielkie rodki, którymi trzeba
nam dzi dzia³aæ.

Serdecznie dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawiali: Pawe³ Smogorzewski
i ks. Sylwester £¹cki CSMA

AKTUALNOCI NIECO OMSZA£E
Gdy w 1995 r. w Skoczowie Ojciec wiêty Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e katolicy s¹ spychani na margines i, wbrew
pozorom, praw sumienia trzeba broniæ tak¿e dzisiaj  odezwa³y siê g³osy krytyki: przecie¿ katolicy nie czuj¹ siê
i nie s¹ dyskryminowani! Mo¿e jednak prawda jest inna? Mo¿e nie doæ jestemy katolikami  i dlatego nie odczuwamy na w³asnej skórze agresji tych, którzy w chrzecijañstwie upatruj¹ swojego wroga? Bo popatrzmy...

P³yn¹æ pod pr¹d

Co dzi reklamuje siê w rodkach
masowego przekazu: wartoci chrzecijañskie czy prawa, które tym wartociom
s¹ przeciwne? W dyskusji o handlu
w niedziele, po której stronie stoj¹ telewizyjni spikerzy? Owszem, w swojej
bezstronnoci posun¹ siê do argumentu,
¿e jeli tak dalej pójdzie, to pracownicy
telewizji te¿ nie bêd¹ mogli pracowaæ
w niedziele, a to by³oby katastrof¹ dla
¿ycia spo³ecznego! A mo¿e wcale nie?!
A mo¿e by³oby to wielkie dobrodziejstwo? Gdybymy raz w tygodniu nie s³uchali cynicznych wypowiedzi polityków
i nie ogl¹dali wci¹¿ tych samych filmów,
epatuj¹cych golizn¹ i przemoc¹?
Co dzi zwraca uwagê: krzy¿ w miejscu publicznym czy brak znaku krzy¿a?
Otó¿, na brak krzy¿a zupe³nie nie reagujemy i prawie nikt nie walczy z brakiem
krzy¿a w ró¿nych miejscach publicznych. Ale pomys³ ustawienia krzy¿a
w parku lub zawieszenia krzy¿a w nowej hali fabrycznej? Tu, owszem, mo¿na spodziewaæ siê przykrych uwag albo
i protestów w prasie...
Z kogo zakpi¹ koledzy w szkole: z tego,
który w niedziele nie idzie do kocio³a
(a powinien) czy z tego, który jest ministrantem i idzie do kocio³a trzy razy w tygodniu? Z kole¿anki, która nie chodzi na
lekcje religii czy z tej, która czyta Pismo
wiête i ksi¹¿ki katolickie i wykazuje siê
ponadprzeciêtn¹ wiedz¹ religijn¹?
Kto dzi jest bohaterem dla m³odych:
prawiczek, który twierdzi, ¿e zachowa
czystoæ do lubu czy erotoman, który

chwali siê seksualnymi podbojami? Co
dzi jest prawdziwym aktem odwagi:
noszenie koszulki z napisem: usunê³am
ci¹¿ê, mam spiralê, nie s³ucham papie¿a czy noszenie koszulki z napisem: No
sex until marriage, no morality without
Christ? Dziennikarza, który pojawi³ siê
w redakcji z takim napisem, spotka³y
docinki w stylu: watykañska wtyka i ka¿de redniowiecze ma swoje zaplecze.
Czy katolicy wytykaj¹ palcem tych,
którzy nie nosz¹ ani medalika, ani krzy¿yka, albo tych, którzy nosz¹ satanistyczne symbole? Owszem, swego czasu najbardziej wytykano palcem Prezydenta RP,
który odwa¿y³ siê nosiæ wizerunek Matki
Bo¿ej w klapie marynarki...
Pewien 80-letni ksi¹dz mówi³ mi kiedy, jak pozdrawiaj¹ go uczniowie jednej
ze szkó³ (obok której przechodzi³): Te,
³ysy, i jak tam, dobrze ci? G³upie uwagi
kieruje siê na ulicy ewentualnie pod adresem ksiêdza czy siostry zakonnej, przecie¿ nie pod adresem zakazanego typa
z kolczykiem w nosie i w brwi: tego trzeciego raczej omija siê z daleka, aby nie
oberwaæ. Po ksiêdzu czy siostrze zakonnej nikt (a jednak) nie spodziewa siê agresywnej reakcji czy aktu przemocy.
Dlatego bez ¿enady atakuje siê, jak
nie ks. Rydzyka, to ks. Jankowskiego...
Obserwujê, ze wzrastaj¹cym niesmakiem, jak Gazeta Wyborcza dzieñ
w dzieñ (z nielicznymi wyj¹tkami) atakuje ostatnio ks. pra³ata Jankowskiego:
jakby tu jeszcze przy³o¿yæ znienawidzonemu antysemicie? Poniewa¿ nie uda³o

siê dowieæ, ¿e kupi³ nowy, jeszcze dro¿szy samochód, podano, ¿e samochód aktualnie u¿ywany spala w miecie ponad
18 litrów paliwa na 100 kilometrów
(w domyle: patrzcie, ile pieniêdzy wydaje na paliwo). Jutro zapewne GW poda,
ile bêd¹ kosztowa³y zimowe opony do
tego samochodu, i tak do skutku... Oczywicie, nie pastwiono by siê tak nad
ks. Jankowskim, gdyby nie by³ ksiêdzem
katolickim.
Przeladowani niewierz¹cy? Mniejszoci seksualne? Zwolennicy postêpu?
Nietolerancyjne pañstwo wyznaniowe?
Dzi to wiara jest wytykana palcem i byæ
wierz¹cym znaczy p³yn¹æ pod pr¹d. Tak¿e: pod pr¹d tzw. opinii publicznej i wartoci propagowanych przez rodki masowego przekazu.
Chrystus Pan mówi³: Uczeñ nie przewy¿sza nauczyciela ani s³uga swego
pana. Wystarczy, jeli uczeñ bêdzie jak
jego nauczyciel, a s³uga jak pan jego.
Jeli pana domu przezwali Belzebubem,
o ile¿ bardziej jego domowników tak
nazw¹ (Mt 10, 24nn). Budowanie dobra
z Jezusem zawsze siê spotka z jakim
sprzeciwem. Jeli za bycie chrzecijaninem oznacza budowanie z Jezusem,
trzeba siê liczyæ z koniecznoci¹ p³yniêcia pod pr¹d. I jeli nie odczuwamy na
sobie ¿adnego oporu otoczenia, to mo¿e
dlatego, ¿e p³yniemy z pr¹dem? Ale, jak
mówi góralska m¹droæ: Z pr¹dem p³ynie byle g... Tylko zdrowa ryba potrafi
p³yn¹æ pod pr¹d...
ks. Bogdan Markowski CM
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DZIEJE NAJNOWSZE

REPRESJE DUCHOWIEÑSTWA W PRL (4)
demii Medycznej podczas strajku
studentów...

W 20. rocznicê mierci, ks. Jerzego Popie³uszkê wspomina Jego
bliski wspó³pracownik i przyjaciel  ks. Czes³aw Banaszkiewicz.

Kap³an Mêczennik
Mo¿e zechce Ksi¹dz przypomnieæ,
gdzie i kiedy zetkn¹³ siê po raz
pierwszy z ks. Jerzym?

Ksiêdza Jerzego Popie³uszkê pozna³em pod koniec czerwca 1978 roku.
Przyszed³ do parafii pw. Dzieci¹tka Jezus na ¯oliborzu. Zamieszka³ przy ul.
Mieros³awskiego 6, w domu parafialnym, dok³adnie w moim s¹siedztwie. Ja
pracowa³em przy tej kaplicy (ul. Czarnieckiego 15) ju¿ prawie osiem lat. Najpierw jako wikariusz, a potem jako rezydent. Ksi¹dz Jerzy by³ tam wikariuszem. Duszpasterzowalimy razem
przez rok czasu. Zaprzyjanilimy siê.
Naszym proboszczem by³ wówczas
ks. kanonik Jan Szymborski.

Jak Ksi¹dz dzisiaj ocenia Jego dzia³alnoæ duszpastersk¹ w parafii?

Budowa³em siê Jego kap³añsk¹ gorliwoci¹, pokor¹ i otwartoci¹. By³ cz³owiekiem bardzo serdecznym, komunikatywnym; z ka¿dym chcia³ porozmawiaæ, ka¿demu chcia³ pomóc. Stara³ siê
rzetelnie pomagaæ nie tylko naszym parafianom, lecz tak¿e swoim podopiecznym w innych dzielnicach miasta (m.in.
na Woli), do których jedzi³ w pierwsze pi¹tki miesi¹ca z komuni¹ wiêt¹.
Mia³ wielkie nabo¿eñstwo do Matki
Bo¿ej. W wolnych chwilach nakleja³ na
deseczkach obrazki Madonny Czêstochowskiej, lakierowa³ je i rozdawa³ odwiedzaj¹cym go ludziom. Zdobywa³ te¿
sporo plastikowych ró¿añców (na palec), w ró¿nych kolorach. Nimi równie¿
obdarowywa³ swoich goci. Ja sam
otrzyma³em ich bardzo wiele i mog³em
je dalej rozdawaæ znajomym.

Wiem, ¿e Ksi¹dz by³ wiadkiem zas³abniêcia ks. Jerzego przy o³tarzu...?

Nie zapomnê tego wydarzenia. To
by³o chyba w marcu 1979 r., w godzinach rannych. Siedzia³em w konfesjo-
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nale w kaplicy Dzieci¹tka Jezus, a ks.
Jerzy odprawia³ Mszê w., jak zwykle
z wielkim przejêciem. Nagle zauwa¿y³em, ¿e jego g³os s³abnie, s¹ jakie przerwy w czytaniach. Szybko podszed³em
do o³tarza i odprowadzi³em Go do zakrystii. Tam zemdla³. Zajêli siê nim inni
ludzie, a ja kontynuowa³em rozpoczêt¹
przez Niego Najwiêtsz¹ Ofiarê. Taki
przypadek przytrafi³ siê jedyny raz
w moim ¿yciu kap³añskim, a jestem ju¿
ksiêdzem od 44 lat.
A wiêc s³usznie podkrela siê, ¿e
ks. Jerzy nie by³ okazem zdrowia?

Zawsze chêtnie spieszy³a mu z pomoc¹ doktor Barbara Janiszewska. Tak¿e w dniu jego zas³abniêcia przy o³tarzu. Poleci³a wówczas, aby zg³osi³ siê
do niej do szpitala kolejowego (przy ul.
Brzeskiej) w celu zrobienia podstawowych badañ i skontaktowania siê z internist¹. Zawioz³em ks. Jerzego do szpitala. Po kilku dniach badañ ustalono, ¿e
powinien byæ leczony w Instytucie Hematologii (przy ul. Chocimskiej). Przebywa³ tam przez szeæ tygodni pod opiek¹ doktora Stanis³awa Maja. Do domu
wróci³ w Wielki Pi¹tek 13 kwietnia
1979 roku. Wielokrotnie odwiedza³a Go
tam dr Janiszewska. Podkrela³a, ¿e jest
os³abiony i potrzebuje opieki lekarskiej.
Wiem, ¿e bra³ witaminê B12. Nie mo¿na jednak powiedzieæ, i¿ by³ cz³owiekiem chorym; raczej ma³o odpornym.
Istnieje ogólne przekonanie, ¿e ks. Jerzy wiele zdrowia straci³ podczas pobytu
w wojsku. Zreszt¹, On sam te¿ tak uwa¿a³. Po powrocie ze szpitala opowiada³
mi z radoci¹, ¿e móg³ tam odprawiaæ
Mszê w. i spowiadaæ pacjentów.
A wiêc s³u¿y³ ludziom nieustannie, zupe³nie nie mia³ czasu dla siebie.
Od samego ks. Jerzego wiem, ¿e
odprawia³ Mszê w. tak¿e w Aka-

Tak, to by³o w czasie strajku okupacyjnego na wydziale farmacji AM (przy
ul. Banacha). W tamtych trudnych
dniach codziennie tam spieszy³, aby
wieczorem sprawowaæ Eucharystiê.
Tak¿e w ci¹gu dnia wielokrotnie odwiedza³ studentów, pociesza³ ich, uspokaja³, dodawa³ otuchy. Kilka razy, na Jego
probê, pomaga³em Mu. Spowiadalimy
w pokojach profesorskich. Niejednokrotnie bylimy wiadkami nawróceñ
wród tych m³odych ludzi. Budowalimy siê ich g³êbok¹ wiar¹. Przygotowuj¹c pieni na Mszê w., pisali je na tablicach w auli wyk³adowej. Brali czynny udzia³ w piewie i modlitwie, a wiêkszoæ z nich przystêpowa³a do Sto³u
Pañskiego. Gdy opowiada³em o tym
wszystkim ks. proboszczowi Teofilowi
Boguckiemu, odpowiedzia³, i¿ to bardzo dobrze, ¿e jest tam ks. Jerzy, bo
Koció³ powinien byæ wszêdzie...
Jak uk³ada³a siê póniejsza wspó³praca Ksiê¿y?

W czerwcu 1979 r. opucilimy parafiê Dzieci¹tka Jezus. Ksi¹dz Jerzy
przesta³ byæ wikariuszem, a ja przesta³em byæ rezydentem. Z og³oszenia
w ¯yciu Warszawy znalaz³em dla Niego mieszkanie (przy ul. Ch³odnej 15 róg
¯elaznej). Obejrzelimy razem tê kawalerkê. Jurek zdecydowa³ siê na to
M2 (26,7 metrów kwadratowych). Jego
ciocia z Ameryki  Mary Kalinowska
obieca³a Mu pomoc finansow¹. Ksi¹dz
Jerzy zamierza³ wspomagaæ duszpasterstwo w pobliskiej parafii w. Andrzeja
Aposto³a (przy ul. Ch³odnej). Ale biskup W³adys³aw Mizio³ek, który od
wielu lat by³ blisko ks. Jerzego, zaproponowa³ Mu opiekê nad personelem
medycznym, skupionym przy kaplicy
Res Sacra Miser (Ubogi rzecz¹ wiêt¹),
przy ul. Krakowskie Przedmiecie 62.
Jednoczenie zlecono mu konwersatoria z m³odzie¿¹ studiuj¹c¹ w Akademii
Medycznej. Dlatego te¿ znalaz³ siê przy
kociele akademickim w. Anny. Zamieszka³ w maleñkim pokoiku na poddaszu, z widokiem na Mariensztat. Ko-
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rzysta³ te¿ z w³asnego mieszkania na
Ch³odnej.

Mia³em szczêcie poznaæ ks. Jerzego Popie³uszkê w³anie w kociele w. Anny, gdzie w grudniu
1979 r. urz¹dzalimy wystawê
zdjêæ z pierwszej pielgrzymki Ojca
wiêtego do Polski. Otwiera³ j¹
biskup Mizio³ek w asycie ks. rektora Tadeusza Uszyñskiego i ks.
Jerzego. Zachowa³y siê zdjêcia...
Co by³o póniej?

Pó³ roku póniej zwolni³o siê mieszkanie na plebanii przy kociele w. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu. Ówczesny
wikariusz ks. Andrzej Przekaziñski przeprowadzi³ siê na Solec, gdzie zosta³ dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Zaproponowa³em ks. Jerzemu, aby poprosi³ ks. proboszcza Teofila
Boguckiego o przyjêcie go na rezydenta
do tamtejszej parafii. I tak siê sta³o.
Ksi¹dz pra³at przyj¹³ ks. Jerzego bardzo
serdecznie i przydzieli³ Mu pokój na parterze (obecnie jest tam kancelaria).
Po wprowadzeniu stanu wojennego
ks. Jerzy przeniós³ siê na piêtro, gdzie
mia³ dwa pokoje. Wiêkszy z nich to w³aciwie sala, w której spotyka³ siê z m³odzie¿¹ akademick¹, dla której czasem
odprawia³ Mszê w. Na dole za urz¹dzono aptekê, dzia³aj¹c¹ w ramach Komisji Charytatywnej Episkopatu.
Ja ju¿ rok wczeniej zosta³em przyjêty przez ks. proboszcza Boguckiego
do pomocy w kociele w. Stanis³awa
Kostki. Teraz wiêc bylimy znowu razem z ks. Jerzym. Wspó³pracowalimy
po bratersku i przyjacielsku. Od lutego
1982 r. ks. pra³at powierzy³ ks. Jerzemu
prowadzenie Mszy wiêtych za Ojczyznê. Przez ca³y czas s³u¿y³ Mu rad¹
i otacza³ ojcowsk¹ opiek¹. Czasem przywo³ywa³ znane s³owa Ojca wiêtego
skierowane do Ksiêdza Prymasa Wyszyñskiego: Nie by³oby tego Papie¿a
Polaka..., gdyby nie by³o Twojej wiary,
Twego zawierzenia Matce Bo¿ej i Twego cierpienia... Wydaje mi siê, ¿e mo¿na powiedzieæ analogicznie: Nie by³oby s³ugi Bo¿ego i mêczennika ks. Jerzego, gdyby nie mia³ wspania³ego przyk³adu i moralnego wsparcia tak wielkiego duszpasterza i patrioty, jakim by³ ks.

pra³at Teofil Bogucki.

Kazania ks. Jerzego nie podoba³y
siê w³adzy ludowej. Coraz bardziej
narasta³o niebezpieczeñstwo wokó³ jego osoby...

W otoczeniu ¿yczliwych ludzi pojawia³y siê g³osy doradzaj¹ce ks. Jerzemu
zaprzestanie, przynajmniej na jaki czas,
g³oszenia homilii na mszach za Ojczyznê. Zw³aszcza we wrzeniu 1984 r. by³a
napiêta sytuacja. Dostawa³ mnóstwo anonimów, ostrze¿eñ. Zastraszano go na
kartkach i przez telefon. Niepokojono go
pogró¿kami w dzieñ i w nocy. Pisano lub
mówiono: Zostaniesz ukrzy¿owany!, Bêdziesz powieszony!, Wyrzucimy ciê z poci¹gu! ledzono Go na okr¹g³o. Czu³ siê
osaczony. To by³o dla Niego bardzo przykre. Wiele razy mówilimy o tym przy
stole. Pamiêtam, ¿e kiedy powiedzia³:
Przez mieræ i pogrzeb mo¿na wiêcej zrobiæ, ni¿ za ¿ycia!
Ksi¹dz Jerzy czêsto by³ wzywany na
przes³uchania do pa³acu Mostowskich
 do Komendy Sto³ecznej Milicji Obywatelskiej. Nie zawsze odpowiada³ na
zadawane pytania, które z regu³y by³y
bezsensowne. Korzysta³ z prawa odmawiania zeznañ, a w tym czasie modli³
siê na ró¿añcu, z którym siê nie rozstawa³. Zazwyczaj ludzie odprowadzali go
na przes³uchania, a gdy wraca³  witali
z radoci¹ kwiatami. To podnosi³o Go
na duchu, dodawa³o si³ do przetrwania
tamtych trudnych dni.
Ksi¹dz by³ w tej parafii w dniach

niepewnoci i dramatycznego
oczekiwania na powrót uprowadzonego 19 padziernika 1984 r.
ks. Popie³uszki. Nie da³o siê Go
ocaliæ. Dzi czekamy na Jego beatyfikacjê...

Nieca³e dwa dni po uprowadzeniu,
tj. 21 padziernika, z parafii w. Stanis³awa Kostki udawa³a siê pielgrzymka
do trzech sanktuariów Maryjnych: Czêstochowy, Gidli i Studzianny. By³y trzy
autokary  oko³o 130 osób. Mia³em poprowadziæ tê pielgrzymkê na probê ks.
pra³ata Boguckiego. On sam by³ wówczas w szpitalu. Wyjechalimy sprzed
kocio³a oko³o godziny 6.00 rano. By³a
wród nas m.in. siostra Justyna i ks.
Andrzej Woronowicz (wtedy jeszcze
diakon). To by³a niedziela. U dominikanów w Gidlach poszlimy do zakrystii, by napisaæ intencjê modlitwy
w czasie Mszy wiêtej. Mielimy problem  czy najpierw prosiæ o odnalezienie ks. Popie³uszki, czy te¿ o powrót do
zdrowia ks. pra³ata Boguckiego? Ludzie
uznali jednak, ¿e najpierw trzeba poprosiæ o odnalezienie ks. Jerzego. Z t¹ sam¹
intencj¹ pojechalimy na Jasn¹ Górê.
Wracalimy ju¿ w godzinach wieczornych przez Studziannê. Ksiê¿a filipini
otworzyli nam koció³ sanktuaryjny (bazylikê) i tak¿e og³osili nasz¹ probê do
Matki Bo¿ej wiêtorodzinnej. Osobicie uwa¿am, ¿e Matka Najwiêtsza nas
wys³ucha³a. Ksi¹dz Jerzy wróci³ i jest
wród nas. Tu jest jego miejsce i st¹d
dzia³a nadal. Tu ludzie prze¿ywaj¹ na-
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g³êboko skupiony w kociele, klêcz¹c
przed Najwiêtszym Sakramentem.
Zgromadzeni te¿ trwali w modlitewnej
ciszy i zadumie. Nastêpnie Papie¿ uda³
siê do grobu ks. Jerzego. By³o dla nas
wielkim zaskoczeniem, gdy Ojciec
wiêty uniós³ sutannê, przekroczy³ ³añcuch kamiennego ró¿añca i po³o¿y³ wi¹zankê kwiatów na grobie. Uklêkn¹³,
uca³owa³ p³ytê grobowca, jakby na po-

witanie ks. Jerzego. Klêcza³ na zielonej
murawie, opieraj¹c d³onie o granitowy
krzy¿. Po d³u¿szej modlitwie uca³owa³
ponownie p³ytê, pob³ogos³awi³ j¹, jakby na po¿egnanie Kap³ana Mêczennika.
Potem Ojciec wiêty pob³ogos³awi³
dzwon imieniem Jerzy.

Nie mo¿na zrozumieæ tamtego czasu, pomijaj¹c Jego osobê. Nie sposób
poj¹æ tego, co siê wydar zy³o w tamtym miejscu ignoruj¹c, Jego postaæ.
Czym niemo¿liwym jest dotarcie do pr ze¿yæ i myli ludzi tamtego czasu
i miejsca bez odniesienia siê do tego, jak On ¿y³ i jak On zmar³.

Mord na Nim wci¹¿ jest w du¿ej mierze tajemnic¹. Nie znamy wszystkich
sprawców i okolicznoci. W jednym
z wywiadów, których ks. Popie³uszko
udzieli³ (Kapelan robotników, w: Dotkniêcie Boga), mówi³: Bêdê wród
swoich robotników, dopóki tylko bêdê
móg³. Bo przecie¿ sprawa ksiêdza Popie³uszki nie jest spraw¹ tylko jego
mierci. Ta ostatnia przypieczêtowa³a
raczej Jego ¿ycie i pracê. Sprawa Popie³uszki to sprawa opieki i przejêcia
siê losem odrzuconych, przeladowanych i osamotnionych. Dla tych wartoci powiêci³ ¿ycie, i wiernoæ wobec tych wartoci jest nadal czym
wa¿nym i aktualnym.
Grzegorz Pyszczek

By³ Ksi¹dz wiadkiem nawiedzenia
grobu ks. Jerzego przez Ojca wiêtego. Jakie wra¿enia z tamtych chwil
pozosta³y w pamiêci i w sercu?

Najpierw Ojciec wiêty modli³ siê

Dziêkujê Ksiêdzu za to wymowne
wiadectwo o ks. Jerzym.

Rozmawia³: Jan Korcz

RECENZJA

Zapis zbrodni
Chodzi o polskie lata osiemdziesi¹te i bestialsko zamordowanego ksiêdza
Jerzego Popie³uszkê. Jedno z drugim
jak¿e cile zwi¹zane. Jednego nie da
siê oddzieliæ od drugiego. W sam g³¹b
tego niezwyk³ego splotu, wêz³a wydarzeñ maj¹cych znaczenie, przecie¿ jeszcze nie tylko historyczne, wchodzi
ksi¹¿ka Krzysztofa K¹kolewskiego
Ksi¹dz Jerzy w rêkach oprawców.
K¹kolewski, od Jak umieraj¹ niemiertelni do Diamentu odnalezionego w popiele i Umar³ego cmentarza,
nie stroni od kontrowersyjnych tematów
ujmowanych w równie kontrowersyjny
sposób. Odwa¿nie szuka prawdy ukrytej za mnogoci¹ faktów, informacji,
relacji w g³êbiach ludzkiej psychiki,
w zawi³ociach ludzkiej motywacji.
Wszystkie te zabiegi prowadz¹ do wysuwania jego w³asnych, jednoznacznych, odwa¿nych hipotez maj¹cych t³umaczyæ przebieg wydarzeñ, których sam
K¹kolewski broni w sposób bezkompromisowy.
To, co by³o charakterystyczne dla
innych ksi¹¿ek K¹kolewskiego, widoczne jest i w Ksiêdzu Jerzym w rêkach
oprawców. K¹kolewski nie rzuca s³ów
na wiatr i w pe³ni stara siê przedstawiæ
to, co zapowiedzia³ w podtytule, czyli
rzeczywiste przyczyny i przebieg porwania, i zamordowania ksiêdza Jerzego
Popie³uszki. Na podstawie powszechnie



znanych faktów i informacji, do których
sam dotar³, konstruuje w³asn¹ hipotezê
maj¹c¹ t³umaczyæ przyczyny zamordowania ksiêdza Jerzego Popie³uszkê.
W jego hipotezê mo¿na wierzyæ albo
nie. W ka¿dym razie przedstawiona
przez niego rekonstrukcja wydarzeñ jest
na pewno krokiem w procesie zbli¿ania siê do prawdy o tych tragicznych
wydarzeniach. Wartoæ tej ksi¹¿ki nie
wyczerpuje siê jednak w warstwie cile dokumentalnej. Jest te¿ ona prawdziwym freskiem historycznym o rzeczywistoci stanu wojennego i pónego komunizmu. Pod piórem K¹kolewskiego tragiczna mieræ ksiêdza Jerzego sta³a siê perspektyw¹, dziêki której
mo¿na ogl¹daæ znacznie rozleglejszy
obraz. Obraz jak¿e przejmuj¹cy, gdy¿
miliony ludzi, którzy byli jego bohaterami i statystami jeszcze ¿yj¹. Zobaczyæ
tu mo¿na i pontyfikat Jana Paw³a II, jego
pielgrzymki do Polski, rozgrywki w ³onie partyjnych w³adz, a tak¿e tragiczn¹
mieræ Grzegorza Przemyka. W szczególnoci w przedstawieniu tej ostatniej
i wszystkich okolicznoci zwi¹zanych
z ni¹ (oskar¿enie sanitariuszy o spowodowanie mierci Przemyka) uda³o siê
ukazaæ K¹kolewskiemu demonizm tamtej rzeczywistoci.
Sprawa ksiêdza Jerzego Popie³uszki nie jest zakoñczona. Toczy siê
w Watykanie proces jego beatyfikacji.

Krzysztof K¹kolewski, Ksi¹dz Jerzy w rêkach
oprawców. Rzeczywiste przyczyny i przebieg
porwania, i zamordowania ksiêdza Jerzego
Popie³uszki; Wydawnictwo von borowiecky,
Warszawa 2004
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W jesienny poranek kolorowe licie spadaj¹ na grób ksiêdza Jerzego Popie³uszki,
a Ukrzy¿owany otacza ramionami ¿oliborskie sady. Dwadziecia lat minê³o od czasu, kiedy wraz z ksiêdzem Jerzym modlilimy siê tu na mszach za Ojczyznê...

Przemoc i k³amstwa

Dwadziecia lat temu czekalimy na
Jego powrót, a potem p³akalimy na
Jego pogrzebie. Dobre rêce k³ad¹ kwiaty, zapalaj¹ znicze. Od dwudziestu lat
Jego grobu pilnuj¹ wolontariusze ze
stra¿y kocielnej. Na miejscu, gdzie siê
modli³ i pracowa³, powsta³o sanktuarium nios¹ce trudne przes³anie w.
Paw³a: Dobrem z³o zwyciê¿aj! Zwyciê¿yæ dobrem z³o  tak dziwnie brzmi
w dzisiejszych czasach, kiedy powstaj¹
zbrojne koalicje do walki ze z³em. Na
krucjaty ze z³em wyruszaj¹ armie uzbrojonych po zêby ¿o³nierzy. Czo³gi, samoloty i rakiety prowadz¹ niekoñcz¹c¹ siê
wojnê. A¿ dziwne, ¿e jeden skromny
Kap³an w walce ze z³em dokona³ tak
wiele. Zasada stosowana przez ks. Jerzego by³a bardzo prosta. Stara³ siê pomagaæ ka¿demu, modli³ siê za swoich
przeladowców. Mówi³ prawdê. Zamordowano Go, ale On nie przegra³. System opieraj¹cy siê na k³amstwie i przemocy upad³ kilka lat po jego mierci.
We wspó³czesnym wiecie, który tak
siê boi terroryzmu, ma³o kto pamiêta
s³owa w. Paw³a. Kuszone przez diab³a
grupki straceñców obmylaj¹ zemstê
i gin¹ z ha³asem pod okiem telewizyjnych kamer, ci¹gn¹c za sob¹ przypadkowe ofiary: starców, kobiety i dzieci.
Krew niewinnych dobrze siê sprzedaje:
w polityce i telewizji. O ofiarach wkrótce zapominamy.
Takie myli przychodzi³y mi do g³owy, kiedy czyta³am relacje wydarzeñ ze
szko³y w Bies³anie. Bies³an to niewielkie 35-tysiêczne miasto w kontrolowanej przez Rosjê Osetii. Szko³a ogromna: na ponad tysi¹c dzieci, budowla
z czasów radzieckich. 1 wrzenia na
otwarcie roku szkolnego zgromadzili siê
tam nauczyciele, rodzice i dzieci. I wtedy zaatakowa³ oddzia³ terrorystów, bior¹c znajduj¹cych siê w budynku ludzi
na zak³adników. Na miejscu ataku zapanowa³ nies³ychany chaos. Nie wiadomo: kim byli terroryci i czego ¿¹dali?

Jedni twierdzili, ¿e grup¹ dowodzili
Rosjanie, inni widzieli Czeczeñców,
a nawet Arabów i Murzyna. Si³y rosyjskie niby prowadzi³y jakie pertraktacje,
ale od pocz¹tku by³o wiadomo, ¿e zaatakuj¹  nie licz¹c siê z zak³adnikami.
Tak te¿ siê sta³o. 3 wrzenia si³y rz¹dowe zaatakowa³y zmasowanym
ogniem. Zginê³y setki dzieci, pozosta³e
ranne trafi³y do szpitali, w których, jak
zwykle na biednej prowincji, nie by³o
lekarstw, a nawet rodków opatrunkowych. Ile dzieci zginê³o  to rosyjska
tajemnica pañstwowa. Krystyna Kurczab-Redlich, pisz¹ca dla Rzeczpospolitej, podaje, ¿e s³u¿by federalne zabiera³y lekarzom telefony komórkowe, ¿eby
ta wiadomoæ nie przedosta³a siê na
zewn¹trz. Czy za atakiem na szko³ê
w Bies³anie stali czeczeñscy terroryci?
Rosyjskie s³u¿by bezpieczeñstwa potwierdzaj¹ te przypuszczenia. Krystyna
Kurczab-Redlich przypomina jednak, ¿e
na miejsce zamachu nie dopuszczono
niezale¿nych dziennikarzy specjalizuj¹cych siê w problematyce czeczeñskiej.
Andrzej Babicki zosta³ aresztowany na
moskiewskim lotnisku pod zarzutem
posiadania materia³ów wybuchowych.
Annê Politkowsk¹ próbowano otruæ
w samolocie lec¹cym na Kaukaz. Szukanie prawdy we wspó³czesnej Rosji to
zajêcie bardzo ryzykowne. Nic dziwnego, ¿e 40 proc. dziennikarzy nie têskni
za wolnoci¹ mediów. W ogólnej populacji jest jeszcze gorzej. Ponad 70 proc.
Rosjan nie chce znaæ prawdy i domaga
siê powrotu cenzury.
Aleksander So³¿enicyn w eseju ¯yj
bez k³amstwa! doradza³ swoim rodakom: Przemoc nie ma innej os³ony prócz
k³amstwa, k³amstwo za mo¿e siê utrzymaæ jedynie dziêki przemocy. Nie co
dzieñ i nie na ka¿de barki k³adzie przemoc swoj¹ ciê¿k¹ ³apê: ¿¹da od nas tylko ukorzenia siê przed k³amstwem
codziennego uczestniczenia w k³amstwie, i na tym polega ca³a ta wierno-
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wrócenia. Tutaj modl¹ siê o jego beatyfikacjê, która  mamy takie przekonanie  nast¹pi w nied³ugim czasie. Chcielibymy wszyscy, ¿eby tego aktu móg³
dokonaæ Jan Pawe³ II.
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poddañczoæ. I tu jest w³anie tak lekcewa¿ony przez nas, najprostszy, najbardziej dostêpny klucz do naszego wyzwolenia: osobiste nieuczestniczenie
w k³amstwie
Ludmi³a Lwowa, korespondentka
rosyjskiego radia informacyjnego z siedzib¹ w Warszawie, ma w³asn¹ metodê
dochodzenia prawdy i pretensjê do polskich mediów, ¿e interesuj¹ siê wy³¹cznie sensacj¹. Ludmi³a Lwowa i jej redakcyjni koledzy maj¹ ¿al do polskich
dziennikarzy, ¿e za wszystko obwiniaj¹
prezydenta Putina. Dziennikarze rosyjscy, koledzy p. Lwowej, prowadz¹
dziennikarskie ledztwa, ale do tej pory
nie wiedz¹, kto odpowiada za tragediê
podwodnej ³odzi atomowej Kursk. Dlaczego zginê³o tylu ludzi w teatrze na
Dubrowce? Kto wysadza³ domy w Moskwie i Wo³gogoñsku? Federalne S³u¿by Bezpieczeñstwa wskazuj¹ na Czeczenów. Us³u¿ni dziennikarze powtarzaj¹ to w mediach. Nic dziwnego, ¿e
ju¿ teraz s³ychaæ zapowiedzi wprowadzenia stanu wyj¹tkowego.
Michai³ Markie³ow, cz³onek sztabu
operacyjnego w Bies³anie, który tak nieudolnie kierowa³ akcj¹, oznajmia w rozmowie cytowanej przez Rzeczpospolit¹:  Uwa¿am, ¿e na terytorium Rosji
powinien byæ wprowadzony stan wyj¹tkowy. Na pó³nocny Kaukaz nale¿y skierowaæ wiêcej wojska. Terroryci zaatakowali nas brutalnie, a my powinnimy
odpowiedzieæ jeszcze ostrzej
Michai³ Markie³ow, prawos³awny,
nie czyta³ So³¿enicyna ani w. Paw³a...
Izabela Sikora
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W nawale atakuj¹cej nas na co
dzieñ makabry, s¹cz¹cej siê ze
rodków spo³ecznego przekazu 
zarówno w charakterze informacji,
jak i rozrywki (mam tu na myli
przede wszystkim emitowane przez
telewizjê tzw. filmy grozy, krymina³y itd.)  trudno ju¿ o jaki przekraczaj¹cy zwyk³¹ ludzk¹ wyobraniê i budz¹cy powszechn¹ zgrozê
wyczyn, który by³by zdolny skupiæ
na sobie, chocia¿by na krótko,
uwagê wiata. Ostatnim takim deliktem by³ na pewno zamach na
szko³ê w prowincjonalnym, garnizonowym miecie osetyñskim.

Manipulowanie tragedi¹
Z perspektywy czasu, który ju¿ up³yn¹³ od tragedii w osetyñskim miecie,
nadal pozostaje otwartym pytanie: kto
naprawdê sta³ za zamachem? Do jego
postawienia sk³ania te¿ egzotyczny sk³ad
narodowociowy cz³onków terrorystycznego komanda oraz brak znajomoci inspiruj¹cej ich ideologii, itp.
Mieszkañcy Osetii od dawna byli
znienawidzon¹ przez s¹siadów moskiewsk¹ forpoczt¹ na Kaukazie. Znamienn¹ jest okolicznoæ (ma³o znana
wiatu): wiele dzieci tej szko³y w Bies³anie pochodzi³o z rodzin, których ojcowie zatrudnieni byli w ró¿nych formacjach SB. To byli ci zrozpaczeni,
uzbrojeni cywile, którzy niesfornie,
u boku wojska, biegali wokó³ szkolnego budynku. O nich to przecie¿ powiedzia³ do kamery telewizyjnej za¿enowany pu³kownik, jeden z nominalnych dowódców si³ otaczaj¹cych szko³ê, ¿e s¹
to ludzie posiadaj¹cy broñ legalnie, bo
to ich broñ s³u¿bowa... Dlatego nietrudno jest im wskazaæ na Czeczenów jako
na sprawców.
Straszna tragedia. Zbrodnia dokonana na niewinnych dzieciach. Takie jest
jednoznaczne odczucie ludzi z krêgu
cywilizacji zachodniej. Potêpienie musi
mieæ jednak swoj¹ miarê i byæ zgodne
ze zdrowym rozs¹dkiem. Rosja to nie



Europa w naszym rozumieniu  Kaukaz
to nie Hiszpania czy Portugalia.
W czasie ob³aw organizowanych
przez wojska rosyjskie we wsiach czeczeñskich nadal torturuje siê i zabija
ka¿dego ch³opca powy¿ej trzynastego
roku ¿ycia. Uwa¿a siê go ju¿ za mê¿czyznê, zatem traktuje jak potencjalnego partyzanta. Ka¿d¹ dziewczynê w tym
wieku mo¿na ju¿ gwa³ciæ, a w razie
przewidywania jakich k³opotów  po
prostu zabiæ. Na przyk³ad bez popiechu zar¿n¹æ bagnetem w sposób wyrafinowany: tn¹c ofiarê od narz¹dów rodnych przez brzuch do piersi. (Polacy powinni tu siêgn¹æ pamiêci¹ do wydarzeñ
z okresu Powstania Warszawskiego:
cz³onkowie niemieckich formacji pomocniczych rekrutowano z obozów dla
jeñców sowieckich. Trzeba przypomnieæ zbiorowe rzezie dokonywane, np.
w okolicy Zamku Królewskiego, na bezbronnej ludnoci stolicy przez Azerbejd¿an pod dowództwem p³ka Alimowa.)
Czczeñskim dzieciom podrzuca siê
zabawki nafaszerowane ³adunkiem wybuchowym  nikt z okupantów nie mia³
nad nimi litoci. Ponad 300 tys. Czeczeñców uciek³o za granicê. W dziesi¹tkach pustych wsi s¹ tylko stare kobiety.
Na skutek traumatycznych prze¿yæ nie
pamiêtaj¹ nawet, jaki jest obecnie dzieñ
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tygodnia czy miesi¹c. To tylko ludzkie
cienie poruszaj¹ce siê jak automaty.
Siêgaj¹c pamiêci¹ wstecz, w niedalek¹ przesz³oæ, mo¿na uznaæ, ¿e za poprzednika obecnego prezydenta Rosji
rozdano po pijanemu, za symbolicznego
rubla, g³ówne ga³êzie gospodarki rosyjskiej. Tak wygl¹da³a prywatyzacja by³ego sowieckiego imperium. Jej beneficjentami byli obecni oligarchowie, przewa¿nie jewrejskowo proischo¿djenia,
znienawidzeni przez ubogie spo³eczeñstwo. Wo³odia spasiciel (zbawiciel)
 powtarza³y stare babki w ró¿nych czêciach Rosji na wieæ, ¿e Putin nie ugi¹³
siê nawet przed rezyduj¹cym w Izraelu
zarz¹dem firmy, posiadaj¹cej znaczn¹
czêæ udzia³ów naftowego koncernu
Yukost  lecz za zaleg³oci i matactwa
podatkowe koncernu poleci³ osadziæ oligarchê w wiêzieniu Matroskaja tiszyna
(Marynarskie zacisze) i zapowiedzia³
wyegzekwowanie d³ugu z maj¹tku firmy.
Na pewno nie przysporzy³o to, w okrelonych krêgach kapita³u, przyjació³ silnemu cz³owiekowi Rosji, który zapowiedzia³ kolejne tego rodzaju przedsiêwziêcia. Mo¿na siê z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa domylaæ, ¿e po to, by go
skompromitowaæ przed wiatem, przedstawiciele tych krêgów na pewno byliby
sk³onni do niejednej prowokacji.
Lecz tak¿e jeli uwierzymy w og³oszony urzêdowo trop czeczeñski tragedii w Bies³anie, w grê bêdzie wchodzi³a nafta. Rosji bowiem nie zale¿y na jednej tysiêcznej jej terytorium, jakie zajmuje Czeczenia, lecz na ca³kowitej
kontroli nad systemem dystrybucji
kaukaskiej nafty. Kieruj¹c siê rozs¹dkiem, spostrzegamy, ¿e, tak czy inaczej,
to w³anie machinacje zwi¹zane z naft¹
sta³y siê pierwotn¹ przyczyn¹ mierci
dzieci i doros³ych w szkole w Osetii
Przy okazji w straszny sposób, przy
niewielkim oporze ze strony tzw. wolnego wiata, przypieczêtowany zosta³ zapewne tak¿e los Czeczenii. Putin ma teraz ca³kiem rozwi¹zane rêce i oficjalnie
walczy z miêdzynarodowym terroryzmem
 sposobami dobrze wypróbowanymi na
Kaukazie przez Moskali ju¿ w czasach
Cesarstwa. Co bêdzie potem z Czeczeni¹?
Cezary Bunikiewicz
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Karmiony przez media Polak zadaje sobie pytanie: jak to siê dzieje, ¿e Rosja,
kurczowo trzymaj¹ca w garci Czeczeniê, wbrew jej niepodleg³ociowym d¹¿eniom, jednoczenie wspiera wysi³ki od³¹czenia siê od Gruzji Abchazji i Po³udniowej Osetii. Rosja jedn¹ rêk¹ trzyma Czeczeniê w swym w³adaniu, a drug¹ wyzwala analogicznie autonomiczne regiony Gruzji.

Rosyjskie
niekonsekwencje
Rosja wspiera³a muzu³mañsk¹ Ad¿ariê, aby ta te¿ wyzwoli³a siê spod panowania Gruzinów, choæ w Ad¿arii mieszkaj¹ tacy sami Gruzini jak w Gruzji
 tylko wyznania muzu³mañskiego.
Abchazowie i Po³udniowi Osetyñcy
dla uzyskania militarnego i politycznego poparcia Rosji daj¹ do zrozumienia,
¿e po zrzuceniu gruziñskiego jarzma radzi by wejæ w sk³ad Rosji. Jak bardzo
jest to szczere, mo¿na w¹tpiæ, ale
w pierwszym rzêdzie nale¿y pozbyæ siê
Gruzinów.
W stosunku do Ad¿arii dywersja siê
nie uda³a. Gdyby siê uda³a, Rosja mia³aby enklawê swoich wp³ywów na granicy z Turcj¹. Ale dla Rosji enklawy to
nie nowina: jak dobrze Polacy o tym
wiedz¹, maj¹c na swej granicy obwód
nazwany imieniem jednego z sygnatariuszy rozkazu mordu katyñskiego.
Spêdzi³em pewien czas w Abchazji
i rozmawia³em z wieloma Abchazami
w czasach, gdy o pe³n¹ szczeroæ by³o
trudno, a odwag¹ by³o ju¿ stwierdzenie
(miem rzec: powszechne):  Nie jestemy specjalnie uszczêliwieni tym, ¿e
nale¿ymy do Gruzji, i w istocie dla nas
by³oby wszystko jedno, czy bêdziemy
nale¿eæ do Rosji, czy do Gruzji.
T³umacz¹c to z abchaskiego na nasz
jêzyk, wynika³oby, ¿e najbardziej odpowiada³aby Abchazom niepodleg³oæ,
czego obawiano siê mówiæ wprost polskiemu literatowi, bo jako taki przebywa³em w Abchazji.
Inaczej by³o w Azerbejd¿anie. Azerowie omielali siê mi mówiæ, ¿e marz¹ i ni¹ o niepodleg³oci (utraconej),
a ja, uwa¿aj¹c moich rozmówców za

prowokatorów (choæ zapewne nimi nie
byli, ale strze¿onego Pan Bóg strze¿e),
usi³owa³em ich mitygowaæ, stwierdzaj¹c, ¿e w ZSRR dzieje im siê wietnie,
bo mog¹ jeæ szasz³yki i jesiotry.
Wynika³oby z tych rozwa¿añ, ¿e
Rosjanie s¹ narodem bardzo dwulicowym: My tak Czeczeñcom, a Gruzinom
akurat niet. Co oznacza³oby: mamy
dwie przeciwstawne moralnoci polityczne.
Polak powinien jednak staraæ siê zrozumieæ i Rosjan. To, co wyprawia siê
z Czeczeñcami, to nie polityczna moralnoæ, lecz krwawa dydaktyka. Powiedzmy teoretycznie, ¿e pozwolono by Czeczeñcom wybiæ siê na niepodleg³oæ.
Có¿ by to by³ za fatalny przyk³ad dla ca³ej Federacji Rosyjskiej, przecie¿ za
nimi pójd¹ inni. Wiele wiadczy o tym,
¿e mogliby pójæ, a takich, których
móg³by zdemoralizowaæ ten przyk³ad,
jest ca³a piêtnastka: Baszkiria, Buriacja,
Dagestan, Kabardyno-Ba³karia, Ka³mycja, Karelia, Komi, Marycja, Pó³nocna
Osetia, Jakucja, Tatarstan, Tuwa,
Udmurcja Czuwaszja i Mordwa.
To 5 milionów kilometrów kwadratowych i 25-30 milionów ludnoci. Jest
wród tych kandydatów do wzorca czeczeñskiego jeden olbrzym terytorialny
 Jakucja, dwie republiki wiêksze od
Polski: Buriacja i Komi. Wród tej piêtnastki jest jedna republika zdegradowana z rangi zwi¹zkowej do autonomicznej  Karelia (dawna Karelo-fiñska),
gdzie formowa³ siê fiñski PKWN oraz
taka Tuwa  przy³¹czona na warunkach
autonomicznej ob³asti, jaka awansowa³a do stopnia republiki autonomiczne,

a by³a do roku 1944 pañstwem quasiniepodleg³ym. Tuwiñcy (Tuwiñczycy)
zorientowali siê, ¿e czas poprosiæ
o przyjêcie do ZSRR. Poprosili i proba zosta³a uwzglêdniona.
Bior¹c pod uwagê terytoria tych republik i ich bogactwa przyrodnicze
i mineralne, to doprawdy nie przelewki. Rosja bolenie odczu³a utratê republik zwi¹zkowych, z wiêkszoci¹ których montuje teraz ró¿norakie przymierza mniej czy bardziej cis³e, z bazami
wojskowymi w³¹cznie, zlepiaj¹c now¹
Wspólnotê Pañstw Niepodleg³ych. By³oby dla Rosji idea³em, aby niepodleg³oæ ta by³a taka jak ongi niepodleg³oæ Mongolii a szczególnie Tuwy.
Czy rzeczywicie po ewentualnym
wy³uskaniu siê Czeczenii z Rosji mo¿na by siê spodziewaæ piêtnastokrotnej
lawiny czy reakcji ³añcuchowej? Raczej
nie chodzi tu o lawinê, ale o mniej czy
bardziej szybkie, b¹d powolne, dojrzewanie. Wiele zale¿y tu od procentu zamieszka³ych w danej republice Rosjan
i stanowisk prze nich obsadzanych.
Mamy przyk³ad p³yn¹cy z niepodleg³ej Mo³dawii, gdzie nast¹pi³ podzia³ na
Republikê Naddniestrzañsk¹ (Tyraspol)
i Mo³dawiê w³aciw¹. Zamieszka³a nad
Dniestrem w zwartej masie ludnoæ rosyjska (i ukraiñska), ca³¹ si³¹ popierana
przez Moskwê jej armi¹ i sprzêtem wojskowym, broni³a granic separatystycznej republiki z obawy przed romanizacj¹ (czytaj: rumunizacj¹).
Rosja mog³aby wzi¹æ wzór z Francji, która ¿egna³a siê ze swymi koloniami na drodze referendum. I co siê okaza³o? Tylko jedna Gwinea wypiê³a siê
na Francjê, reszta opowiedzia³a siê za
niepodleg³oci¹ z utrzymaniem wiêzów.
Francja zareagowa³a na niechêæ Gwinei
zaprzestaniem pomocy dla tego kraju.
Gwinea jêknê³a, ale zyska³a subsydia od
ZSRR na zasadzie politycznej przekory
i rywalizacji.
Jak widaæ, Rosji jednak bardziej
op³aca siê byæ krajem objêtym terroryzmem czeczeñskim i islamskim ni¿
okazaæ s³aboæ i wycofaæ siê z Czeczenii, pozwalaj¹c jej staæ siê drug¹
Gwine¹.
Marek Antoni Wasilewski
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FUNDACJA DZIE£O NOWEGO TYSI¥CLECIA
Pi¹tek, 13 sierpnia. Jest pochmurnie, pada deszcz. Na Dworcu Centralnym
w Warszawie widaæ, jak poci¹gi przyje¿d¿aj¹, odje¿d¿aj¹, kto niecierpliwi siê
w kolejce po bilet, kto biegnie na peron. Z poci¹gu relacji Szczecin G³ówny
 Warszawa Centralna o godzinie 6:00 rano wysiada grupa zaspanej m³odzie¿y
 przeci¹gaj¹ siê, rozgl¹daj¹ woko³o. Podbiega do nich dziewczyna w ¿ó³tej koszulce z napisem WAWA 8B. Za chwilê ca³a grupa wk³ada podobne bluzki i na peronie
robi siê s³onecznie. Pierwsi uczestnicy letniego obozu stypendystów Fundacji Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia przyjechali do stolicy.

WAWA 8B
Po zesz³orocznym obozie w Krakowie, Warszawa  tego dnia pochmurna
i deszczowa  nie wita m³odych zbyt
serdecznie. Uczestnicy obozu podnosz¹
wysoko g³owy  tu Pa³ac Kultury i Nauki, tu teatr, tam ministerstwo  konfrontuj¹ rzeczywistoæ z obrazami znanymi ze szklanego ekranu.  Wcale mnie
to nie zachwyca. Wszystko jest takie
du¿e i betonowe  mówi Aneta z Beskidu ¯ywieckiego, rozgl¹daj¹c siê bezradnie id¹c Alejami Jerozolimskimi. Kilka
przesiadek: z tramwaju do autobusu,
i znowu do tramwaju, zanim dojad¹ do
swojego orodka, jednego z dziewiêciu,
w których bêd¹ mieszkaæ przez najbli¿sze dwa tygodnie. Szczêliwcy ju¿
pierwszego dnia zaliczaj¹ przeja¿d¿kê
metrem.
Na miejscu, wród powszechnie panuj¹cego zamieszania, przenoszenia baga¿y,
wpisów na listê obecnoci  poszukiwanie twarzy znajomych z zesz³orocznego
obozu. Twarze z najodleglejszych czêci
Polski, których nie widzia³o siê przez
dwanacie miesiêcy. Twarze ze zdjêæ przesy³anych mejlami i poczt¹ tradycyjn¹. Pa-

"

we³ rzuca siê na szyjê jednej z wolontariuszek, która w pierwszej chwili nie rozpoznaje w m³odym mê¿czynie ch³opca
z poprzedniego roku.  Ale wyros³e! No,
no...  miech. Za oknem nadal pada, ale
wród stypendystów coraz radoniej.
Szum i rozmowy, niecierpliwe pytania, co
u ciebie, jak matura, nie widzia³a tej Anki
z Katowic?
WAWA 8B  Warszawa Omiu B³ogos³awieñstw. Skoro w Toronto Ojciec
wiêty rzuci³ m³odzie¿y wyzwanie,
mówi¹c, by ewangeliczne b³ogos³awieñstwa sta³y siê map¹ ¿ycia, stypendyci postanawiaj¹ to sprawdziæ i czyni¹ je has³em przewodnim tegorocznego letniego obozu. Nieco przewrotnie
na miejsce wakacyjnego wypoczynku
zostaje wybrana Warszawa, która nie
jest zaiste kurortem wypoczynkowym.
Spêdzone tu dni poka¿¹, czy z obcowania stolicy ze zdoln¹ m³odzie¿¹ z miasteczek i wsi ca³ej Polski wyp³ynie wzajemne b³ogos³awieñstwo.
Pani Aleksandra Niemczykowa, córka Stanis³awa Cata Mackiewicza, ³¹czniczka AK, dzia³aczka Spo³ecznej Or-
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ganizacji Samopomocy i Frontu Odrodzenia Polski ma powa¿ne w¹tpliwoci przed spotkaniem z m³odymi zaplanowanym na jeden z wieczorów:  Czy
teraz m³odzie¿ chce s³uchaæ o tamtych
wydarzeniach? Ja mam powa¿ne obawy  zastanawia siê, krêc¹c róg we³nianego szala, jak ma³a dziewczynka. Tak¹
niedu¿¹ dziewczynk¹ by³a, kiedy rozpoczê³a siê wojna. Siedemnastoletnia Ola
by³a rówieniczk¹ stypendystów, którzy
od razu to odnotowuj¹ i zasypuj¹ staruszkê gradem pytañ. Spotkanie przed³u¿a siê
ju¿ znacznie, a nikt nie zamierza siê ¿egnaæ. W koñcu m³odzie¿ zaprasza swojego gocia na wspólna Mszê wiêt¹.
Pani Aleksandra w drodze do domu przymierza ¿ó³t¹ koszulkê.  Zaskoczyli mnie.
Jestem ciekawa, co te¿ z nich wyronie
 umiecha siê do wolontariusza.
roda, 18 sierpnia  program uniwersytecki. Czêæ stypendystów spêdza
dzieñ na Politechnice Warszawskiej.
Wród nich jest Marta z diecezji sandomierskiej. Na wyk³adzie uwa¿nie ledzi
tajemnicze znaki na tablicy, kiwa g³ow¹.
 Marzê o elektrotechnice. Trochê nietypowe dla dziewczyny, ale to mo¿e byæ
potem atutem  mówi. Obawia siê, czy
zdo³a przygotowaæ siê do egzaminów
 w jej szkole fizyka jest na bardzo niskim poziomie i sama musi nadrabiaæ
ró¿nice programowe.  W tym roku drugi raz spróbujê na olimpiadzie  owiadcza po opuszczeniu Politechniki.
 Có¿ecie mi uczynili oczyma moimi!  ¿artuje Mateusz z diecezji przemyskiej, uczestnicz¹cy w wyk³adzie
prof. W³adys³awa Bartoszewskiego w
Audytorium Maximum Uniwersytetu
Warszawskiego. Mateusz marzy o teatrologii:  I tylko w Warszawie, tutaj
teraz dziej¹ siê w teatrze najciekawsze rzeczy. Na wyk³adzie przez chwilê
poczu³em, jakbym ju¿ tu studiowa³.
Chyba nie doczekam siê koñca szko³y
redniej!
W drodze powrotnej i przez nastêpne dni wielokrotnie wracaj¹ tematy planów na przysz³oæ. Kto mówi o germanistyce, inny o historii, niektórzy
o medycynie. Po ca³odniowej wizycie
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na SGGW Pawe³ z diecezji koszaliñskoko³obrzeskiej jest zachwycony:  Cieszê siê, ¿e a¿ tyle mog³em tam zobaczyæ.
Dot¹d trochê siê ba³em: taka uczelnia
i w najwiêkszym miecie. Bardzo by³o mi
potrzebne to spotkanie, oswoi³em siê
 mówi potencjalny student weterynarii.
Wieczory to czas odpoczynku,
zw³aszcza dla wolontariuszy z Maltañskiej S³u¿by Medycznej i wolontariatu
przyjani, którzy czuwaj¹ nad bezpieczeñstwem m³odzie¿y, dbaj¹ o zaopatrzenie, przygotowuj¹ zajêcia, s¹ wychowawcami. W wiêkszoci maj¹ tylko kilka lat wiêcej od stypendystów. Zwykle
s¹ jeszcze na studiach i mogliby na sto
innych sposobów wykorzystaæ wakacje.
 Dla mnie to nie jest zwyk³y wolontariat  mówi Weronika z Lublina, studentka czwartego roku politologii.  To
tak, jakbym pomaga³a budowaæ w ludziach pomnik, o którym mówi³ Ojciec
wiêty. To powiêcenie niesie b³ogos³awieñstwo równie¿ dla mnie  t³umaczy.

Jest katoliczk¹, ale razem z ni¹ przyjecha³ Krzysiek, który nie jest wierz¹cy:
 Du¿o mnie w ¿yciu spotka³o dobrego.
Teraz chcê co daæ z siebie...
Inni podaj¹ swoje powody, dla których nieodp³atnie powiêcaj¹ dwa tygodnie wakacji, czêsto bior¹c na siebie
du¿¹ odpowiedzialnoæ. Wiêkszoci
jednak za ca³¹ odpowied wystarcza
wzruszenie ramionami, jakby ta decyzja by³a czym najbardziej naturalnym
i nie wymagaj¹cym t³umaczenia.
 Chcia³am i ju¿  mówi Dorota, która
wolontariuszk¹ by³a tak¿e na zesz³orocznym obozie w Krakowie.
Wtorek, 24 sierpnia, Koció³ w.
Krzy¿a. Po¿egnalna Msza wiêta. Poza
oficjalnymi podziêkowaniami, wiele
tych osobistych. Wymienianie adresów,
numerów telefonów. M³odzi ¿egnaj¹ siê
ze sob¹, ale tak¿e z miastem. Wojtek
z diecezji pelpliñskiej:  No có¿, poddajê siê. Nie myla³em, ¿e mi siê spodoba Warszawa.

£ukasz, wychowawca grupy ch³opców z liceum:  Obawiam siê, ¿e nie
powstrzymam jutro ³ez. Dzisiaj jeden
z moich ch³opaków podziêkowa³ mi za
wychowawstwo. Pomyla³em, ¿e to chyba ja siê od nich wiêcej nauczy³em
 umiecha siê do siebie.
roda, 25 sierpnia. Odjecha³ ostatni
autobus transportuj¹cy stypendystów do
domów. Przy Barbakanie kto zawiesi³
charakterystyczne logo uczestnika obozu. Kobieta na Starówce krzyczy, jak
dawniej, ¿e obwarzanki i pañska skórka.
Pekin stoi, jak sta³ i metro jedzi co cztery minuty... Nic siê nie zmieni³o, jakby
Warszawa nie spostrzeg³a, ile wnios³a
w ¿ycie tysi¹ca m³odych ludzi, którym
uros³y skrzyd³a  uwierzyli, ¿e wiat poza
ich ma³ymi miastami i wioskami jest te¿
dla nich, jeli tego zechc¹. Mo¿e tak w³anie i na miasto sp³ynê³o b³ogos³awieñstwo, ¿e dziel¹c siê swoim bogactwem,
nic z niego nie straci³o.
Magdalena Rówiñska
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zorem lat ubieg³ych obchody rozpoczn¹ siê w sobotê od konferencji naukowej na temat Jan Pawe³ II
 Pielgrzym Pokoju. Organizowana
konferencja, we wspó³pracy z Uniwersytetem Warszawskim, zgromadzi znanych ludzi nauki, którzy w swoich wyst¹pieniach odnios¹ siê do tematu tegorocznego Dnia Papieskiego. Gociem
z Watykanu bêdzie o. Pasquale Borgomeo SJ, dyrektor Radia Watykañskiego.
9 padziernika wieczorem odbêdzie
siê gala rozdania Nagród TOTUS na
Zamku Królewskim w Warszawie,
transmitowana przez Program 2 TVP.
W niedzielê 10 padziernika modlitwa w intencji Ojca wiêtego rozpocznie siê od Mszy w. w Bazylice w.
Krzy¿a w Warszawie o godz. 9:00,
transmitowanej przez Polskie Radio.
Msza w. dla Polonii zagranicznej, celebrowana przez Ksiêdza Prymasa,
o godz. 13:00 bêdzie transmitowa³a
TV Polonia.
Najwa¿niejszym wydarzeniem ogólnopolskich obchodów bêdzie wieczor-

ne po³¹czenie miêdzy miastami, które
Jan Pawe³ II odwiedzi³ 25 lat temu, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny. TVP 1 zrealizuje o godz.
20.00 telemost, dziêki któremu do modlitwy gromadz¹cej wiernych w Warszawie, Krakowie, Czêstochowie,
Gnienie, Nowym Targu i Owiêcimiu
bêd¹ mogli przy³¹czyæ siê telewidzowie
w ca³ej Polsce. Po³¹czenie to zostanie
wkomponowane w koncert Dnia Papieskiego, odbywaj¹cy siê na Placu Zamkowym w Warszawie.
Dzieñ Papieski 2004 bêdzie mia³,
jak co roku, swój wymiar solidarnoci
z potrzebuj¹cymi  towarzyszyæ mu bêdzie zbiórka funduszy na stypendia
Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia.
Zaproponowany w tym roku sposób
przeprowadzenia zbiórki przykocielnej
 jej wyrane oddzielenie od publicznej zbiórki ulicznej  oddaje pe³ny nadzór nad jej przeprowadzeniem ksiê¿om
koordynatorom.
Równolegle, choæ na innych zasadach, odbywaæ siê bêdzie zbiórka ulicz-

na. Zbiórka ta bêdzie wykorzystywaæ
takie same materia³y: puszki, znaczki
samoprzylepne i obrazki, jak zbiórka
przykocielna. Bêd¹ j¹ jednak prowadziæ wolontariusze wyposa¿eni w legitymacje (identyfikatory), zorganizowani w terytorialnych sztabach zbiórki,
podlegaj¹cych pe³nomocnikowi ds.
zbiórki publicznej, powo³ywanego
przez organizacje spo³eczne (zw³aszcza
harcerskie) i organizacje katolickie.
Dope³nieniem zbiórki publicznej
bêdzie akcja SMS-owa. W okresie od
6 do 16 padziernika posiadacze telefonów komórkowych we wszystkich
sieciach GSM (ERA, PLUS, IDEA)
bêd¹ mogli wys³aæ SMS o treci POKÓJ i wesprzeæ w ten sposób fundusz
stypendialny Fundacji kwot¹ 2 z³otych.
Dla osób, które nie posiadaj¹ telefonów
komórkowych bêdzie uruchomiony
przez Telekomunikacjê Polsk¹ numer
stacjonarny typu 0 300. Po³¹czenie
z nim, trwaj¹ce do 30 sekund, bêdzie
oznacza³o przekazanie na fundusz stypendialny kwoty 2,10 z³otych.
n
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NAD NAUCZANIEM OJCA WIÊTEGO

Ju¿ od 26 lat podziwiamy dynamikê ³aski, która zaistnia³a w pontyfikacie Jana Paw³a II. Chocia¿ dostrzegamy ogromne zmêczenie i wyniszczenie, tak wyranie wyciniête na osobie Papie¿a, to jednak jestemy
przekonani, ¿e Ten, dla którego dzia³anie Ducha wiêtego i pos³uszeñstwo Jego natchnieniom jest tak wa¿ne, nie dozna³ zniszczenia swej
osobowoci, dowiadczy³ raczej jej wywy¿szenia i udoskonalenia.

Z g³êbokiej wiary, dostrzeganej
w czytelnym dla wszystkich wiadectwie
Ojca wiêtego, wyp³ywa ewangeliczny
ogieñ, bêd¹cy ¿ywym p³omieniem mi³oci. Spotkanie z takim dzia³aniem Ducha
wiêtego poprzez pos³ugê Papie¿a wyzwoli³o w wielu wierz¹cych w Boga pragnienie odnowy swojego ¿ycia wed³ug
Prawdy ewangelicznej, za wród obojêtnych religijnie chêæ odnalezienia sensu ¿ycia. Chrystusowe s³owa: Przyszed³em ogieñ rzuciæ na ziemiê w pos³udze
Jana Paw³a II sta³y siê cia³em.
Niestety, ów p³omieñ mi³oci niektórych razi, dla innych zdaje siê byæ  wed³ug ich przekonañ  zagro¿eniem.
Wiêc na ró¿ne sposoby podejmowano
dzia³anie przeciwne pasterskiej pos³udze Papie¿a. Jednak p³omieñ mi³oci
okaza³ siê mocniejszy. Próba zgaszenia
wiat³a pontyfikatu Jana Paw³a II, tak
misternie przygotowana przez wielkich
tego wiata 13 maja 1981 r., okaza³a siê
bezowocna. Maryja, której Jan Pawe³ II
wyzna³: TOTUS TUUS, przyby³a z pomoc¹. W wietle tej cudownej interwencji Pani Fatimskiej Papie¿ dokona³ zawierzenia ca³ego wiata Matce Bo¿ej.
Ca³y wiat niepokoj¹co pyta: co dzieje siê ze wspó³czesnym cz³owiekiem;
w jakim kierunku pod¹¿a, skoro jest
zdolny do takich osi¹gniêæ i jednoczenie takich okrucieñstw? Dlaczego mi³osna relacja miêdzy nim a Stwórc¹ doznaje tak wielu i w ró¿nych wymiarach
kryzysów? Czy cz³owiek, który ¿yje tak,
jakby Boga nie by³o, ma jeszcze mo¿liwoæ powrotu do godnoci dziecka Bo¿ego, tak zachwycaj¹co ujêtej i przekazanej w Psalmie VIII?
W swojej encyklice Redemptor hominis, która pojawi³a siê ju¿ w pierwszych dniach pontyfikatu, Papie¿ odpo-
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wiada: Cz³owiek, który chce zrozumieæ
siebie do koñca  nie wedle jakich tylko doranych, czêciowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej w³asnej istoty
 musi ze swoim niepokojem, niepewnoci¹, a tak¿e s³aboci¹ i grzesznoci¹,
ze swoim ¿yciem i mierci¹, przybli¿yæ
siê do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejæ z sob¹ samym, musi sobie przyswoiæ, zasymilowaæ ca³¹ rzeczywistoæ
Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleæ...
Czy zatem wspó³czesny cz³owiek,
który z w³asnej winy tak bardzo oddali³
siê od swego Stwórcy, ma jak¹kolwiek
szansê powrotu do swego piêkna? Odpowied znajdujemy w kolejnej encyklice Papie¿a Dives in misericordia:
Objawiona w Chrystusie prawda
o Bogu, który jest Ojcem mi³osierdzia
(2 Kor 1,3), pozwala nam widzieæ Go
szczególnie bliskim cz³owiekowi wówczas, gdy jest on nawiedzany cierpieniem, gdy jest zagro¿ony w samym rdzeniu swej egzystencji i ludzkiej godnoci. I dlatego te¿ wielu ludzi i wiele rodowisk, kieruj¹c siê ¿ywym zmys³em
wiary, zwraca siê niejako spontanicznie do mi³osierdzia Bo¿ego w dzisiejszej sytuacji Kocio³a i wiata. Przynagla ich do tego zapewne sam Chrystus,
dzia³aj¹cy przez swego Ducha w ukryciu ludzkich serc. Objawiona bowiem
przez Niego tajemnica Boga, który jest
Ojcem mi³osierdzia, staje siê w kontekcie zagro¿eñ cz³owieka w naszej epoce jakby szczególnym wezwaniem skierowanym do Kocio³a (nr 2).
Odpowied ta jeszcze dobitniej zabrzmia³a w ustach Papie¿a w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie
17 sierpnia 2002 r.:  Trzeba, aby wo³a-

fot. G. Ga³¹zka

P³omieñ mi³oci

nie o Bo¿e mi³osierdzie p³ynê³o z g³êbi
ludzkich serc, pe³nych cierpienia, niepokoju i zw¹tpienia, poszukuj¹cych niezawodnego ród³a nadziei  zakoñczona zawierzeniem ca³ego wiata Bo¿emu
Mi³osierdziu: Dlatego dzi w tym sanktuarium chcê dokonaæ uroczystego aktu
zawierzenia wiata Bo¿emu mi³osierdziu. Czyniê to z gor¹cym pragnieniem,
aby orêdzie o mi³osiernej mi³oci Boga,
które tu zosta³o og³oszone przez porednictwo w. Faustyny, dotar³o do wszystkich mieszkañców ziemi i nape³nia³o ich
serca nadziej¹... Trzeba tê iskrê Bo¿ej
£aski rozniecaæ. Trzeba przekazywaæ
wiatu ogieñ mi³osierdzia. W mi³osierdziu Boga wiat znajdzie pokój, a cz³owiek szczêcie!
Ludzie jednak nie zawsze maj¹ doæ
si³y i b³ogos³awionej determinacji, która pozwoli im zbli¿yæ siê do Boga Mi³osiernego. S¹ zatem potrzebne osoby,
których wiadomoæ wspania³oci
i mo¿liwoci uzdrawiaj¹cej interwencji
Boga podobna jest czterem osobom
ewangelicznym, przynosz¹cym parality-
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ka przed Jezusa (Mk 2,1-12). Ewangelia mówi nam, ¿e Jezus widz¹c ich wiarê oczyci³ serce chorego i uzdrowi³ go.
Cz³owiek wspó³czesny potrzebuje wiêtych, którzy zanios¹ go przed Mi³osiernego Boga, a On, ze wzglêdu na ich wiarê, udzieli im oczyszczenia z grzechu
i dokona uzdrowienia zniszczonej natury ludzkiej.
Szczególn¹ asystencjê i pomoc wiêtych mêczenników dostrzega Papie¿
w podejmowanym trudzie nowej ewangelizacji: Drodzy bracia  mówi³ podczas beatyfikacji 233 hiszpañskich mêczenników 11 marca 2001 r.  przy wielu okazjach przypomina³em o koniecznoci kultywowania pamiêci mêczenników. Ich wiadectwo nie mo¿e iæ w zapomnienie. S¹ oni najbardziej wymownym wiadectwem prawdziwoci wiary,
która potrafi nadaæ ludzkie oblicze nawet najokrutniejszej mierci i objawia
swe piêkno nawet poród straszliwych
cierpieñ. Konieczne jest, a¿eby Kocio³y lokalne uczyni³y wszystko, co mo¿liwe, by nie zatraciæ pamiêci o tych, którzy ponieli mieræ mêczeñsk¹...
W gronie pomagaj¹cych cz³owiekowi  wed³ug zamys³u Boga  nie mo¿e
zabrakn¹æ anio³ów. To im swoje lipcowe i sierpniowe katechezy w 1986 r.
powiêci³ Papie¿. W ostatniej, sierpniowej katechezie na temat anio³ów powiedzia³: Poznalimy prawdê, która winna
le¿eæ na sercu wszystkim chrzecijanom: prawdê o istnieniu czystych duchów, stworzeñ Bo¿ych, które  pocz¹tkowo dobre  na skutek grzesznego wyboru podzieli³y siê potem nieodwracalnie na anio³ów wiat³a i anio³ów ciemnoci. I choæ istnienie z³ych anio³ów
wymaga od nas sta³ej czujnoci, by nie
ulec kuszeniu, to jestemy pewni, ¿e
Chrystus Odkupiciel otacza nasze ¿ycie
sw¹ zwyciêsk¹ moc¹, abymy sami mogli wyjæ zwyciêsko. Pomagaj¹ nam
w tym skutecznie dobrzy anio³owie, orêdownicy mi³oci Bo¿ej, do których, nauczeni przez Tradycjê Kocio³a, zwracamy siê z modlitw¹: Aniele Bo¿y, stró¿u mój, owiecaj mnie, strze¿, prowad
i kieruj mn¹, który zosta³em powierzony twojej niebiañskiej opiece. Amen.
ks. Jan Seremak CSMA

Pa³ac papieski w Castel Gandolfo znajduje siê na terenie czterotysiêcznej parafii
w. Tomasza da Villanowa. Koció³, którego autorem jest Bernini, znajduje siê
niedaleko papieskiej rezydencji. Od szeciu lat proboszczem parafii jest salezjanin
ksi¹dz Waldemar Niedzió³ka. Poprosilimy go, aby opowiedzia³ Czytelnikom
Powci¹gliwoci i Pracy, jak wygl¹da praca proboszcza Ojca wiêtego.

Castel Gandolfo

Jak siê znalaz³em w Castel
Gandolfo? Otó¿ szeæ lat temu
w³oska prowincja salezjañska
zwróci³a siê do polskiej prowincji z prob¹ o pomoc. Tak
siê sta³o, ¿e prze³o¿eni z Warszawy wydelegowali mnie do
tej pracy. Wiêc jestem. Doskonale pamiêtam moje pierwsze
spotkanie z Ojcem wiêtym.
Przyjecha³em tutaj 28 wrzenia
1998 r. Od razu, tego samego
dnia, zosta³em przyjêty przez
Papie¿a. Prosi³em Go wtedy
o modlitwê i b³ogos³awieñstwo
dla mojej przysz³ej pracy i parafii.
Byæ proboszczem Ojca wiêtego
w Castel Gandolfo nie jest ³atwo. Przynosi to jednak bardzo wiele radoci
i oraz przepiêknych chwil podczas ro¿nych z Nim spotkañ. W tym roku, dzieñ
przyjazdu do Castel Gandolfo powiedzia³ po polsku: Kochani Castelani,
papie¿ bardzo lubi tutaj przebywaæ!
Wielokrotnie uczestniczy³ w naszych
uroczystociach parafialnych. Zazwyczaj bra³ udzia³ w uroczystoci Wniebowziêcia NMP. Ale w tym roku by³
jednak w Lourdes. Bior¹c udzia³ w uroczystociach, przybywa³ do naszego kocio³a i przewodniczy³ Mszy wiêtej.
Gdy przybywa do parafii na d³u¿ej, spotyka siê parafianami, s³ucha ich, rozmawia z nimi. Nierzadko te¿ jestemy zapraszani, jako wspólnota parafialna, do
pa³acu papieskiego. Ojciec wiêty rozpoznaje ludzi  wielu pamiêta jako dzieci, które wczeniej mia³ okazjê spotkaæ.
Ka¿dego roku przekazuje równie¿ jaki
dar dla parafii, co odbieramy jako szczególny wyraz wiêzi z nasz¹ parafi¹. Ka¿dy taki dar od Niego jest dla nas bardzo
cenny. Zazwyczaj jest to ornat lub naczynie liturgiczne.
Ojciec wiêty ma niebywa³¹ pamiêæ.

fot. LOsservatore Romano
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Pamiêtam, ¿e  kiedy spotkalimy siê rok
póniej  pyta³ mnie o m³odzie¿: ile tej
m³odzie¿y jest, jak uczestniczy w ¿yciu
parafialnym. Tradycj¹ jest, ¿e ka¿dego
roku zaprasza proboszcza na obiad. Muszê powiedzieæ, ¿e za ka¿dym razem to
bardzo wyj¹tkowe spotkanie prze¿ywa siê
tak, jakby odbywa³o siê po raz pierwszy.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e góry nadal s³u¿¹ poprawie samopoczucia i zdrowia
Jana Paw³a II. W porównaniu z zesz³orocznymi wakacjami, kiedy ca³y czas
przebywa³ w Castel Gandolfo, widaæ
wielk¹ poprawê. Kiedy przyby³ tu tego
roku 17 lipca i wita³em Go wraz z parafianami, jak to ju¿ jest w zwyczaju, zamieni³ z nami kilka zdañ, by³ umiechniêty i widaæ by³o, ¿e odpocz¹³. Muszê
podkreliæ, ¿e kiedy Ojciec wiêty przybywa do Castel Gandolfo na wypoczynek, to miasteczko zaczyna têtniæ ¿yciem. Podczas wakacji Papie¿ du¿o czasu przeznacza na medytacjê i modlitwê,
zw³aszcza bêd¹c w przepiêknych ogrodach. Ka¿dego roku przybywaj¹ tutaj
Jego przyjaciele i znajomi z ca³ego wiata. Jak zawsze, równie¿ i w tym roku,
obecni byli: ks. prof. Tadeusz Styczeñ
i prof. Wanda Pó³tawska.
ks.Jaros³aw Cielecki
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Ty jeste Piotr,
czyli ska³a
Pamiêtny dla Wybrze¿a by³ dzieñ 12
czerwca 1987 r. Któ¿ z nas, przedstawicieli redniego pokolenia, nie pamiêta
o³tarza na gdañskiej Zaspie w kszta³cie
okrêtu w budowie? Któ¿ nie wspomina
stoj¹cego na symbolicznym mostku kapitañskim Ojca wiêtego Jana Paw³a II,
który w trudnych latach zniewolenia
komunistycznego zapewnia³, ¿e mówi
o nas i za nas? Jednak¿e po latach rodzi
siê pytanie, kto z nas wzi¹³ sobie do serca przypomniane przez niego wówczas
s³owa w. Paw³a: Jedni drugich brzemiona nocie!?
Okazuje siê, ¿e jakby niezauwa¿enie
wyros³o pokolenie Polaków stoj¹cych
u progu pe³noletnoci, którzy nie pamiêtaj¹ tamtych wydarzeñ, a i pamiêæ tych,
którzy byæ mo¿e nawet stali przed zaspiañskim o³tarzem i uczestniczyli
w Eucharystii sprawowanej przez Jana
Paw³a II, wydaje siê byæ zawodna. Wydaje siê wiêc, ¿e trudno przeceniæ dzia³ania, których zadaniem jest nie tylko
ocalenie od zapomnienia, lecz tak¿e
przypominanie tego, co najwa¿niejsze
z treci wszczepianych w nasze serca
przez Papie¿a Polaka.
Ogl¹daj¹c pokryte patyn¹ czasu po¿ó³k³e ju¿ fotografie z tamtych lat, mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e ca³a Zaspa jest
takim pami¹tkowym miejscem. Trudno
te¿ nie poddaæ siê wra¿eniu, i¿ s³owa
Ojca wiêtego jeszcze wci¹¿ wybrzmiewaj¹ poród wyros³ych przez lata drzew
w parku nazwanym jego imieniem
i powracaj¹ echem, odbite od cian okalaj¹cych bloków mieszkalnych, na których siedemnacie lat temu trwa³a prawdziwa bitwa o s³owa prawdy. Kiedy
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ówczesne w³adze wypisywa³y na murach propagandowe has³a, niespodziewanie, w nocy pojawia³y siê pod nimi
inne transparenty. Przyk³adowo na jednym z domów komunici wypisali has³o: BYLIMY  JESTEMY  BÊDZIEMY, dodany noc¹ napis uzupe³nia³: ZAWSZE WIERNI BOGU.
Ju¿ wtedy, w roku 1987, gdy Ojciec
wiêty opuci³ Gdañsk, zrodzi³a siê
myl, aby upamiêtniæ wszystkie te wydarzenia. W miejscu, gdzie by³ o³tarz
okrêt ustawiono du¿ych rozmiarów
g³az. Kiedy przygotowywano siê do wykonania tablicy pami¹tkowej, która mia³a byæ przytwierdzona do owego kamienia, którego ranka do proboszcza zaspiañskiej parafii Opatrznoci Bo¿ej ks.
kanonika Kazimierza Wojciechowskiego przybiegli parafianie i powiadomili
go, ¿e w nocy kilkudziesiêciotonowy
g³az znikn¹³. Wkrótce uda³o siê ustaliæ,
¿e pod os³on¹ ciemnoci s³u¿by bezpieczeñstwa wywioz³y ów kamieñ kilka
kilometrów dalej, do innej dzielnicy
Gdañska, na Morenê. Có¿ by³o robiæ?
W tej sytuacji jedyn¹ mo¿liw¹ form¹
upamiêtnienia tak wa¿nego wydarzenia,
jakim by³a wizyta nastêpcy w. Piotra
w tysi¹cletnim Gdañsku, pozosta³a pamiêæ w modlitwie, zw³aszcza w dzieñ
12 czerwca ka¿dego roku, który od pamiêtnego 1987 r. sta³ siê dniem odpustu wspólnoty Opatrznoci Bo¿ej.
Przez wiele lat wszelkie proby parafian z Zaspy kierowane do w³adz
Gdañska o zezwolenie na postawienie
jakiegokolwiek pomnika w parku, w
którym Papie¿ sprawowa³ Eucharystiê
spotyka³y siê z kategoryczn¹ odmow¹.

Gro¿ono nawet proboszczowi procesem
s¹dowym, ¿e próbowa³ samowolnie
dysponowaæ kamieniem, który jest w³asnoci¹ pañstwa ludowego. Nic wówczas nie zapowiada³o, ¿e kiedykolwiek
w tej sprawie nast¹pi jaki prze³om.
Kiedy na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia w Polsce
zmieni³ siê ustrój, ów g³az na Morenie
wytropili kombatanci AK i zg³osili siê
do nowo wybranych w³adz Gdañska
z prob¹, aby ten móg³ byæ pomnikiem
¿o³nierzy AK. Us³yszeli wówczas z ust
w³odarzy grodu nad Mot³aw¹, i¿ w³acicielem kamienia jest ksi¹dz proboszcz na Zaspie. Gdy na plebaniê zg³osi³a siê delegacja by³ych ¿o³nierzy Pañstwa Podziemnego, informuj¹c ks. Wojciechowskiego o swoim odkryciu, ten
nie ukrywa³ zdziwienia. Dzi ów g³az,
niedosz³y pomnik papieskiej wizyty
w Gdañsku w roku 1987, ustawiony jest
w Gdañsku na Targu Rakowym jako
trwa³y znak upamiêtniaj¹cy zbrojny
wysi³ek ¿o³nierzy Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej.
Musia³o min¹æ jeszcze kilka lat, by
na wiadomoæ, ¿e w roku 1999 planowana jest druga wizyta Piotra naszych
czasów w Gdañsku, mog³a od¿yæ idea
budowy pomnika, który w nowych warunkach móg³by upamiêtniaæ zarówno
wydarzenia z roku 1987, jak i wizytê
z roku 1999. Z inicjatywy ks. Kazimierza Wojciechowskiego przy parafii
Opatrznoci Bo¿ej powsta³ Spo³eczny
Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a
II na Zaspie, który powierzy³ zadanie
zaprojektowania i wykonania monumentu prof. Mariuszowi Kulpie z gdañskiej Akademii Sztuk Piêknych.
28 wrzenia 1998 r. Diecezjalna
Komisja ds. Sztuki Sakralnej zatwierdzi³a projekt, wed³ug którego monument o wysokoci 4,5 metra mia³ byæ
(i ostatecznie zosta³) wykonany z trzech
bry³ granitu fiñskiego. Ju¿ sam materia³
rzebiarski jest symbolem  t³umaczy³
komisji prof. Kulpa  odnosz¹cym postaæ Jana Paw³a II, jako nastêpcy w.
Piotra, do ewangelicznych s³ów Jezusa: Ty jeste Piotr, czyli ska³a i na tej
skale zbudujê Koció³ Mój...
Bogus³aw Olszonowicz
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3. ROCZNICA TRAGICZNEJ MIERCI BISKUPA JANA CHRAPKA CSMA
18 padziernika 2001 r. ordynariusz radomski biskup Jan Chrapek zgin¹³ w wypadku samochodowym w Sieklukach pod Bia³obrzegami.
Mia³ 53 lata i by³ jednym z najpopularniejszych polskich biskupów, szczególnie dobrze znanym w rodowisku dziennikarskim, z którym
od lat blisko wspó³pracowa³. Praktyczne zagadnienia pracy dziennikarskiej pozna³, kieruj¹c w latach 80. miesiêcznikiem Powci¹gliwoæ i Praca. Od po³owy lat 80. do czasu nominacji biskupiej w 1992 r. by³ prze³o¿onym generalnym michalitów. Pocz¹tkowo pracowa³
jako biskup pomocniczy w diecezji drohiczyñskiej. W 1994 r. obj¹³ podobne stanowisko w diecezji toruñskiej, a w 1999 r. zosta³
biskupem radomskim. Biskup Jan by³ organizatorem papieskich pielgrzymek do Polski w 1997 i 1999 r. Jako biskup radomski by³
inicjatorem wielu charytatywnych przedsiêwziêæ: jad³odajni dla ubogich, banku ¿ywnoæ, badañ mammograficznych dla kobiet... Oto
fragment  niedrukowanej jeszcze nigdzie  rozmowy z bpm Chrapkiem, któr¹ redakcja PiP przeprowadzi³a 8 lipca 1999 roku. Publikujemy j¹, poniewa¿ zawarte w niej tezy s¹, byæ mo¿e dzisiaj jeszcze bardziej, aktualne.

Bo¿a s³u¿ba
Media przecigaj¹ siê w snuciu
domys³ów na temat potrzeby zaistnienia nowych mechanizmów
s³u¿by Kocio³a ludowi Bo¿emu...

Nie mam w tym zakresie jakiego
skutecznego klucza. Bojê siê wielkich
s³ów. Nie ³udzê siê nadziejami jakiego
zrewolucjonizowania sposobów s³u¿enia Kocio³a. Nie wa¿y³bym siê minimalizowaæ roli aktywnoci rekolekcyjno-misyjnej, ewangelizacyjnej... Chcia³bym jednak o¿ywiæ dzia³alnoæ wszelkich grup formacyjno-modlitewnych,
w tym umocniæ pozycjê modlitwy ró¿añcowej. Ale to wszystko praca wspomagaj¹ca. Powtarzam: bojê siê rewolucjonizowania. Widzê potrzebê i mo¿liwoci spokojnego dr¹¿enia wiadomoci,
pobudzania chrzecijañskiego sposobu
mylenia o spo³ecznym wymiarze naszego ¿ycia religijnego w rodzinie, której na imiê Ojczyzna. Mylê o jej historii, kulturze, o jej kontaktach ze wiatem... Ojciec wiêty jest dla mnie niedocignionym wzorem i dowodem, ¿e
Ewangeliê najskuteczniej g³osimy, nie
oszczêdzaj¹c siê w jej przekuwaniu na
konkrety codziennego ¿ycia. Dowiadczy³em tego na sobie. Otó¿ przed pielgrzymk¹ Papie¿a do Polski (1999 r.) myla³em o odwo³aniu mojego wyjazdu do
Ameryki, gdzie czeka³o na mnie kilka
wyk³adów. Zamierza³em odpocz¹æ. Po
prze¿yciu  a raczej po przeledzeniu
z bliska  pielgrzymki papieskiej, nie
mia³em w¹tpliwoci: nie wolno mi tego
czyniæ. Widz¹c, jak On siê nie oszczêdza³ w s³u¿bie Bo¿ej, nie mog³em siê wykrêciæ... To spalanie siê w s³u¿bie jest dla
mnie wyj¹tkowo mocnym wyzwaniem.

Chcia³bym, obok tego wszystkiego,
byæ obecnym w mediach publicznych
 inspiruj¹c, wspieraj¹c wszelkie inicjatywy oddolne w tym zakresie... Jest
przecie¿ w diecezji ma³a prasa, jest radio, jest instytut teologiczny... Wszystko to trzeba wspieraæ, trzeba podpowiadaæ, aktywizowaæ, a przede wszystkim
 jak mawiali wiêci  nie przeszkadzaæ
Duchowi wiêtemu w Jego inspiracjach, w nasycaniu pierwiastkami duchowymi naszej zgrzebnej codziennoci, gdzie jest przecie¿ du¿o jeszcze ziemi niczyjej, nie zagospodarowanej przez
£askê Bo¿¹. S³yszê te¿ wielkie wo³anie
o ewangelizacyjn¹ katechezê... Jest wo³anie o liderów formacji wedle spo³ecznej nauki Kocio³a. Marzy mi siê instytut szkol¹cy ludzi wierz¹cych do wielkich, spo³ecznych zadañ  katolickich
liderów samorz¹dowych...
Wiem, ¿e olbrzymi potencja³ intelektualny systematycznie odp³ywa z Radomia  z braku pracy. Musimy znaleæ
sposób na ich zatrzymanie i budowanie
pomylnoci swej ma³ej ojczyzny.

Ksi¹dz Biskup jest niew¹tpliwie
osob¹ szczególnie  nazwijmy to
 przysposobion¹, by zabieraæ g³os

i pobudzaæ skutecznie ró¿ne inicjatywy w zakresie realizowania spo³ecznej nauki Kocio³a...

Mam nadziejê, ¿e dotychczasowe
dowiadczenia pomog¹ mi przynajmniej
nie po omacku szukaæ dróg w rozwi¹zywaniu problemów na ziemi radomskiej. Ju¿ widzê potrzebê uwra¿liwiania kap³anów na problemy spo³eczne,
które s¹ integraln¹ czêci¹ duszpasterstwa. To ogromne wyzwanie: wprowadzaæ problematykê spo³eczn¹ do mylenia duszpasterzy. Trzeba nam wyzwoliæ i zbudowaæ w sobie siln¹ strukturê
wiernoci Ewangelii, wyros³¹ z têsknoty dorastania do pe³ni wiary, g³êbi dowiadczenia Boga. Ojciec wiêty wydobywa tê têsknotê z nas swoim przyk³adem, poucza, jak budowaæ wokó³
niej wiat cywilizacji mi³oci. To wielka wizja wiata, kreowana przez Papie¿a, który mówi o potrzebie swoistego
mêczeñstwa, bezkrwawego, polegaj¹cego na oddawaniu ka¿dej chwili ¿ycia
bezinteresownej s³u¿bie innym, na twórcz¹ odpowiedzialnoæ...
Mylê o tym wszystkim jako ogromnym zadaniu i odczuwam pewien lêk, czy
potrafiê te ideê rozpisaæ na realia mojej
pasterskiej pos³ugi... Ale  choæ lêk trochê parali¿uje  uskrzydla mnie wiara.
Rozmawia³
ks. Mieczys³aw G³adysz CSMA
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fot. P. ¯ycieñski

Od piêciu lat na Placu Trzeciego Tysi¹clecia w Gdañsku-Zaspie stoi
pomnik Jana Paw³a II. Ci, którzy znaj¹ historiê jego powstania, twierdz¹, i¿ jest on jeszcze jednym dowodem na to, ¿e tylko Pan Bóg potrafi pisaæ prosto na krzywych cie¿kach ludzkiego ¿ycia.

KOCIÓ£

'
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POLSKI KOCIÓ£ W USA

Dzi pomiêdzy br zegami Rio Grande i Sabiny mieszka ich ponad
200 tysiêcy. W Teksasie s¹ ju¿ pi¹tym pokoleniem pionierów polskiego
osadnictwa. W USA liczbê Polonusów szacuje siê na ponad 9 mln osób.

150 lat
amerykañskiej Polonii

Polskie osadnictwo na kontynencie
amerykañskim zapocz¹tkowa³a ponad
stuosobowa grupa l¹zaków z P³u¿nicy i okolicznych wsi Opolszczyzny.
Osiedlili siê na preriach w pobli¿u San
Antonio. W grudniu 1854 r. za³o¿yli
osadê o nazwie Panna Maria. Rocznica
jej powstania zbiega siê z podobnym
jubileuszem ca³ego hrabstwa Karnes.
Od pocz¹tku roku tutejsi Teksañczycy
uczestnicz¹ w spotkaniach naukowych
i towarzyskich, imprezach rozrywkowych i sportowych, wystawach i pokazach organizowanych z tej okazji. Polskie w¹tki w bogatym programie jubileuszu nale¿¹ do bardziej akcentowanych. Gubernator stanu Texas, Rick Perry przekaza³ na rêce Konsula Honorowego RP dr. Zbigniewa Wojciechowskiego gratulacje z okazji 150. rocznicy
powstania pierwszej osady polskiej
w Ameryce. W lutym Bia³y Koció³
w Pannie Marii wype³ni³ siê Polakami
z USA, którzy przybyli na Mszê w.
z okazji 113. rocznicy mierci o. Leopolda Moczygemby  inicjatora zamorskiej
podró¿y rodaków i pierwszego duszpasterza tamtejszej parafii.
Od trzech lat proboszczem tej parafii jest ks. Wojciech Reisch z Kluczborka.  W padzierniku tego roku  informuje duszpasterz  odbêdzie siê uroczysty zjazd Kongresu Polonii Amerykañskiej. Bêd¹ mu towarzyszy³y sympozja
naukowe i debaty publiczne powiêcone udzia³owi Polaków w budowie nowoczesnego pañstwa i demokracji Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.
Inauguracja nast¹pi w Houston, a zakoñczenie w Pannie Marii. Udzia³ zapowiedzieli: Lech Wa³êsa, W³odzimierz
Cimoszewicz i Longin Pastusiak. Kulminacja ca³orocznych obchodów przypa-



da na grudzieñ, wtedy bêdziemy wiêtowali 150-lecie naszej parafii i polskiego
kocio³a w USA. Przybêd¹ do nas: kardyna³ abp Adam Maida z Detroit, abp
prof. Alfons Nossol z Opola, bp John
Walter Yanta z Amarillo.
Równie¿ i nad Odr¹ zapowiadane s¹
okolicznociowe wydarzenia. W listopadzie na Uniwersytecie Opolskim zostanie zorganizowane sympozjum naukowe, a w tamtejszych muzeach bêdzie
mo¿na zwiedzaæ wystawy charakteryzuj¹ce dzieje l¹skiej i polskiej emigracji
do USA. Nak³adem Wydawnictwa w.
Krzy¿a w Opolu ukaza³o siê pierwsze
polskie wydanie monografii pt. l¹scy
Teksañczycy. Emigracja ze l¹ska do
Teksasu w latach 1852  1859.
Prawdziwego przyjaciela Teksañczycy odnaleli w osobie ks. Stanis³awa
Bobera, proboszcza parafii w P³u¿nicy.
Archiwizuje on stare dokumenty i studiuje literaturê zwi¹zan¹ z l¹sk¹ emigracj¹ na Zachód. Czasem z lup¹, a czasem ze s³ownikiem ³aciñskim lub niemieckim, d³ugie godziny spêdza nad
po¿ó³k³ymi kartami ksi¹g metrykalnych.
Dziêki jego badaniom uda³o siê skonfigurowaæ drzewo genealogiczne p³u¿nickich Moczygembów zaczynaj¹ce siê
gdzie na pocz¹tku XVIII stulecia, od
niejakiego Georga, który dla teksañskiego misjonarza Leopolda by³ pradziadkiem. Zacny duszpasterz po ojcowsku
troszczy siê o miejscowy chór Tryl prowadzony przez Mariê Garbal.
Organizatorem religijno-patriotycznych peregrynacji jest ks. dr Franciszek
Kurzaj, wywodz¹cy siê ze S³awiêcic pod
Kêdzierzynem, potem wieloletni proboszcz w Pannie Marii a obecnie  pra³at w diecezji San Antonio. Twierdzi, ¿e
dla amerykañskich l¹zaków ta niewiel-
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ka miejscowoæ w pobli¿u Toszka jest
polsk¹ Matk¹ teksaskiej Panny Marii:
 P³u¿nica jest im bli¿sza i wa¿niejsza
ni¿ Waszyngton, Las Vegas albo Nowy
Jork. Dla nich to jest, jak lot na ksiê¿yc.
Oni tu wszystko odkrywaj¹; na nowo, po
swojemu i dla siebie  powiedzia³.
Dzi jest tutaj inaczej ni¿ przed 180
laty, gdy Ewa i Leopold Moczygembowie stanêli przy parafialnej chrzcielnicy, a kap³an pob³ogos³awi³ ich maleñstwu w beciku i nada³ mu imiona: Leopold Bonawentura Maria. Z dawnego
pejza¿u przetrwa³o wzgórze Leszcze
os³aniaj¹ce wie przed pó³nocnymi wiatrami i las szumi¹cy zieleni¹ buków,
grabów oraz dêbów. Na ¿yznych zagonach z³oc¹ siê pszeniczne ³any poprzetykane b³êkitem chabrów i czerwieni¹
maków. Na poboczach polnej drogi do
Ligoty Toszeckiej rozros³y siê rzêdy jadalnych kasztanów, wi¹zów i jaworów.
 Ten trakt  mówi ks. Bober  by³ ulubion¹ tras¹ ma³ego Poldka wêdruj¹cego do jednego z dwu ojcowskich m³ynów w Ligocie albo na majowe nabo¿eñstwo do tamtejszej kaplicy w. Anny.
Ojciec Moczygemba w 1873 r. przewodniczy³ za³o¿ycielskiej konwencji
Zjednoczenia Polskiego Rzymsko Katolickiego (ZPRK) w Ameryce. Do 1879 r.
by³ jego prezydentem. W tym¿e roku za³o¿y³ najstarsze w USA polskie Wy¿sze
Seminarium Duchowne w Orchard Lake
w stanie Michigan. O jego wybitnych
dokonaniach informuje pami¹tkowa tablica z medalionem umieszczona przed
wejciem do p³u¿nickiej fary. W latach
siedemdziesi¹tych ufundowa³ j¹ ks. Bernard Marceli Goebel, który wtedy by³
proboszczem w Pannie Marii.
P³u¿nica jest ci¹gle celem podró¿y
potomków amerykañskich l¹zaków,
którzy tutaj przybywaj¹ w poszukiwaniu genealogicznej to¿samoci i pragn¹
powrotu do tradycji poprzednich pokoleñ. Mówi¹ zacn¹ gwar¹ l¹sk¹, która
w ich ustach wci¹¿ brzmi tak samo, jak
brzmia³a w XIX stuleciu, kiedy to wyje¿d¿a³o st¹d czterech braci franciszkañskiego misjonarza ks. Leopolda  patriarchy Abrahama l¹zaków i Polonusów za Atlantykiem.
Henryk Szczepañski
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60. ROCZNICA LIKWIDACJI £ÓDZKIEGO GETTA
9 listopada 1939 r. £ód zosta³a wraz z ca³ym rejonem w³¹czona do III Rzeszy, a ju¿ 10 grudnia, w tajnym
okólniku, w³adze niemieckie zapowiadaj¹ utworzenie getta. Formalnie getto w £odzi zostaje utworzone
8 lutego 1940 r. na mocy rozkazu Hitlera. 11 kwietnia £ód przemianowana zosta³a na Litzmannstadt (na
pami¹tkê niemieckiego genera³a, który poleg³ w bitwie pod £odzi¹ podczas I wojny wiatowej).

Ostrze¿enie z przesz³oci

30 kwietnia 1940 r. getto zosta³o otoczone drutem kolczastym i oddzielone
od reszty miasta, z którego wysiedlono
wielu Polaków  wielu te¿ uwiêziono
i zg³adzono. Od tego dnia oko³o 200 tysiêcy ¯ydów by³o wyjêtych spod prawa
i st³oczonych w nie nadaj¹cych siê do
¿ycia, trudnych do wyobra¿enia warunkach. Byli systematycznie niszczeni g³odem, chorobami, niewolnicz¹ prac¹,
zabijani i mordowani.
Dla hitlerowców, podobnie jak dla
komunistów, ¿ycie ludzkie siê nie liczy³o. Ka¿de przekroczenie granicy getta
grozi³o mierci¹. Udzielenie przez Polaka pomocy ukrywaj¹cym siê ¯ydom
oznacza³o dla niego i jego rodziny
mieræ (tego rodzaju zarz¹dzenie obowi¹zywa³o tylko na obszarze Polski).
Wykonano wiele egzekucji za ukrywanie i pomoc ¯ydom, a mimo to hitlerowcom nie uda³o siê zastraszyæ wszystkich. By³o wielu, którzy ustawicznie ryzykuj¹c ¿ycie swoje i swoich najbli¿szych, uratowali oko³o 20 tysiêcy ¯ydów. Istnieje na ten temat bardzo bogata literatura. Najwiêcej drzew w s³ynnej Alei Sprawiedliwych w Jerozolimie
ma tabliczki z polskimi nazwiskami.
Ale ¿adna akcja pomocy nie mog³a
ocaliæ 3 milionów zagro¿onych przez
Niemców ¯ydów na obszarze okupowanej Polski. I dlatego hitlerowcom uda³o
siê przeprowadziæ zaplanowane ludobójstwo. Dzi szczegó³y tego ludobójstwa s¹ znane historykom w zasadzie
w najdrobniejszych szczegó³ach. Ustalone te¿ zosta³y nazwiska g³ównych
zbrodniarzy, ich sposób mylenia, tryb
podejmowania decyzji, wahania i niezbêdne do pokonania przeszkody, plany i szczegó³y ich realizacji oraz elementy kamufla¿u, a tak¿e próby unikniêcia odpowiedzialnoci.

Równie dobrze znana jest trudna do
wyjanienia bezczynnoæ i biernoæ
tych, którzy mogli choæby próbowaæ
powstrzymaæ ludobójstwo  mocarstw
anglosaskich. G³ówni zbrodniarze
w zasadzie uniknêli odpowiedzialnoci,
przynajmniej w sensie procesu i wymierzenia sprawiedliwoci. Albo zginêli
podczas wojny (Heydrich, Freisler),
albo pope³nili samobójstwo (Hitler,
Himmler, Bormann, Goebbels), albo te¿
schronili siê w Ameryce Po³udniowej
(Mengele). Tylko nieliczni stanêli przed
s¹dem: gauleiter Poznania  Greisler,
komendant Owiêcimia  Hoess, gauleiter Prus Wschodnich  Koch, czy odpowiedzialny za likwidacjê warszawskiego getta  Stroop, a tak¿e komendant ³ódzkiego getta  Hans Biebow.
Najbardziej chyba znany i wa¿ny
w wymiarze symbolicznego, choæ mocno spónionego triumfu sprawiedliwoci, by³ proces uprowadzonego z Argentyny przez izraelski wywiad Adolfa
Eichmanna, os¹dzonego i powieszonego 31 maja 1962 r. w Jerozolimie.
Uroczycie obchodzona w £odzi
rocznica likwidacji getta to tak¿e jeden
z przejawów triumfu sprawiedliwoci,
potwierdzaj¹cy wa¿noæ niezmiennych
zasad moralnych, dziêki którym mo¿liwe by³o przezwyciê¿enie ludobójczych
tyranii. Jak powiedzia³ w okolicznociowym wyst¹pieniu W³adys³aw Bartoszewski, jeden ze Sprawiedliwych
wród narodów wiata, wiêzieñ Owiêcimia, a w czasach stalinowskich Mokotowa i Rawicza: Biblijny nakaz nie
zabijaj staje siê w takich miejscach, jak
£ód  wspominaj¹ca sw¹ historiê,
i w takim czasie jak szeædziesi¹ta rocznica zag³ady jednej trzeciej ludnoci europejskiego miasta imperatywem dla
ka¿dego z nas ¿yj¹cych na tej ziemi

wiadków tej epoki i ich potomków.
Najbardziej chyba wzruszaj¹ca by³a
obecnoæ mocno ju¿ starszych, czasami wyranie schorowanych ludzi nosz¹cych identyfikatory ze s³owem  Ocalony. Niektórzy z nich przybyli do £odzi po raz pierwszy od tamtego czasu,
niektórzy mówili, ¿e przyjechali z nadziej¹, ¿e mo¿e odnajd¹ ocala³ych
cz³onków rodzin. Nawet mieli ich powiêkszone zdjêcia i nazwiska na kartkach
papieru. Przypomina³o to podobne sceny po 11 wrzenia w Nowym Jorku.
Ludobójstwo w sensie zag³ady ca³ych narodów i klas spo³ecznych dokonywa³o siê w XX w. kilkakrotnie. Najbardziej znane to ludobójstwo Ormian
dokonane przez Turków w 1915 r.; celowo wywo³any przez Stalina g³ód na
Ukrainie w latach trzydziestych. Po
II wojnie wiatowej: miliony Chiñczyków wymordowanych przez Mao Tsetunga, zbrodnicze rz¹dy Pol Pota, plemienne rzezie w Afryce, a ostatnio masowe morderstwa w Darfurze.
Cena ¿ycia ludzkiego na wielu obszarach globu jest nadal bardzo niska
(widaæ to by³o choæby w szkole w Osetii czy w teatrze na Dubrowce). Przypominanie tragedii ¯ydów, której jednym
z symboli i przyk³adów jest ³ódzkie getto to w pierwszym rzêdzie oddanie ho³du ofiarom oraz tym wszystkim, którzy
pomagali wówczas tak bardzo pomocy
potrzebuj¹cym. Ale to tak¿e ostrze¿enie na przysz³oæ i wyrane opowiedzenie siê przeciwko przemocy, zbrodni,
zabijaniu, fanatycznemu zalepieniu,
które pozwala odwracaæ siê od Bo¿ych
Przykazañ i Ewangelii z przewiadczeniem, ¿e dla jaki racji specjalnych jest
to potrzebne, gdziekolwiek i kiedykolwiek ma miejsce.
Stefan Niesio³owski
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Ju¿ sennik egipski doradza³, by wystrzegaæ siê snów w czasie kaniku³y, czyli
w pró¿ny czas wakacji, znajduj¹cy siê pod zwodniczym wp³ywem Psiej Gwiazdy,
czyli Syriusza, a to z tej przyczyny, ¿e mog¹ one w pe³ni siê ziciæ. Jako¿ mimo
usilnych starañ i czuwania conocnego nie ustrzeg³em siê zmór nocnych.

Chory horror

Najpierw przyni³ mi siê psycholog
Andrzej S., który sam siê zadenuncjowa³
w osiedlowym mietniku jako pedofil.
Przyjaciele z towarzystwa od razu pospieszyli mu z pomoc¹, perswaduj¹c mu
psychoanalitycznie niewinnoæ, usprawiedliwion¹ ciê¿kim dzieciñstwem, które podejrzany dot¹d ukrywa³. Jak wiadomo, psychoanaliza z psychoterapi¹
mog¹ nie tylko wszystko wyjaniæ, lecz
tak¿e wiele obecnie za³atwiæ. Znani psychoterapeuci i seksuolodzy, m.in. Jacek
S. i Lew S. (nie myliæ z Lwem Rywinem
ani z Lwem To³stojem; esemesy z rozwi¹zaniem za 7.50 + VAT prosimy przesy³aæ na Centrum Zdrowia Dziecka)  po
przebadaniu rzeczonego na kozetce psychoanalitycznej wydobyli z niego nowe
rewelacje, które dla postronnych,
a zw³aszcza dla prokuratury, mog¹ siê
wydaæ ca³kiem nieprawdopodobne,
a jednak mo¿liwe, s¹dz¹c po tym, co siê
dzieje na co dzieñ w kraju. Otó¿, okaza³o siê, ¿e Andrzej S. powiêci³ siê, oskar¿aj¹c siê jako wiadek koronny siatki
pedofilskiej dzia³aj¹cej w ca³ej Unii
Europejskiej.
Prokuratura ju¿ mia³a umorzyæ ledztwo w tej niewygodnej dla naszego kraju sprawie, gdy zacz¹³em siê budziæ, to
znaczy chcia³em siê obudziæ z tego koszmaru, ale natar³y na mnie po³¹czone demonstracje gejów, masonów, feministek,
cyklistów i innych niezdecydowanych.
Demonstracje maszerowa³y na osi Pary¿
 Berlin z merami tych miast na czele,
nie powiem, co robi¹cymi (w koñcu jest
wolnoæ, nie muszê wszystkiego mówiæ).
Demonstracje, nacieraj¹c na Warszawê
i jej bardzo niepoprawnego prezydenta
Lecha K., który zamierza wywo³aæ warszawskie powstanie przeciw aliantom,
hufcom postêpu i awangardzie wolnoci
i wykorzystaæ tê sytuacjê politycznie dla
osobistej kariery, by przejæ do historii
jako naczelnik drugiego cudu nad Wis³¹,
broni¹cego jednak tym razem kraj od Za-

chodu. Na szczêcie prezydent K. ma sobowtóra, wprawdzie tylko jednego (nie jak
Saddam H.), ale i to wystarcza, by unikn¹æ skutecznie ataku. Rozdwaja siê niejako w oczach przeciwników, a nawet pomna¿a za porednictwem ich jêzyków
i ratuje siê, znikaj¹c w ten sposób z pola
widzenia lub ra¿enia.
Chcia³em ju¿ wykorzystaæ dogodny
moment na happy end, który akurat siê
nadarza³, gdy zosta³em rozpoznany i zaatakowany przez oddzia³ straszliwych feministek pod postaci¹ bezwzglêdnych
amazonek  znanych mi od staro¿ytnoci
 które ju¿ wtedy, jak wiadomo, walczy³y
o równouprawnienie w wojsku i, na znak
protestu, obcina³y sobie jedn¹ pier.
O ma³o nie zosta³em powalony przez grupê gorgon ziej¹cych ogniem, hydr przelewaj¹cych siê z pustego w pró¿ne i kusz¹cych syren, czy te¿ bardziej nowoczesnych
wiedm, czarownic i wampirzyc, które
przemienia³y siê gwa³townie, niczym
w rewii mody, w postaci drapie¿nych
wampów, business women, markietanek
w battle dressach, traktorzystek, istot jeszcze ¿eñskich w mundurach à la Mao lub
bez ¿adnych mundurów.
Z przera¿eniem spostrzeg³em, ¿e na
czo³o oddzia³u wysuwa siê minister Jaruga N. z napisem na piersiach (obu),
Jestem Arabk¹. Nie zd¹¿y³em jeszcze
pomyleæ: Odwa¿na kobieta! Wystawia
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siê jako ¿ywa tarcza ca³ego rz¹du przed
atakami terrorystycznymi, a przecie¿
pierwszy lepszy Arab móg³by j¹ wzi¹æ do
haremu jako swoj¹ w³asnoæ, gdy z ty³u
zaatakowa³a mnie naczelna feministka
Kazimiera Sz. Z boku za napar³a re¿yserka Agnieszka H. ozdobiona informacj¹: Nie chodzê do Kocio³a. Nie wytrzyma³em ju¿ i odpowiedzia³em jej niegrzecznie:  Ki diabe³, kochana, a któ¿
Ci ka¿e? Za zachowanie i stosunek do
kwestii p³ci zosta³em zaraz postawiony
przed s¹dem doranym o sk³adzie ¿eñskim
i skazany przez osobniczkê w todze sêdziowskiej (i do tego profesorkê praw
wszelkich i obyczajów) Mariê Sz. na do¿ywotni karnawa³ w obozach Love and
Peace, kierowanych przez znanego filantropa Jerzego O., gdzie pod Psim Polem
czy w innych miejscowociach, które chc¹
zaistnieæ na ekranach i w sieciach.
Ponad wielk¹ równin¹, gdzie tarza³y
siê w b³ocie i ekstazie, podryguj¹c w rytm
og³uszaj¹cej muzyki niezliczone cia³a
(i dusze?) rozpozna³em znanego mi tylko z ekranu TVP i z kolorowych ilustracji Jerzego O. (miem wiêc podejrzewaæ,
¿e jest on tylko mêskim wytworem medialnym), który w stroju z ¿ó³tej ³odzi
podwodnej zagrzewa³, mimo gor¹cej atmosfery, t³umy nieboraków do wiekuistego szczêcia ju¿ tu, na go³ej ziemi.
Mia³em ju¿ wszystkiego serdecznie
dosyæ i chcia³em siê obudziæ z tego koszmaru, gdy siê okaza³o, ¿e to niemo¿liwe
 nie mogê siê obudziæ, bo wcale nie
piê. Za oknem tylko czerwono wieci
gwiazda Syriusza nad Pa³acem d. Kultury i Nauki im. d. Józefa S. Nomina nadal
sunt odiosa.
Marek Klecel
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rys. K. Kunicki

GOSPODARSKIM OKIEM
Wad¹ naszej tradycji mylenia o sprawach publicznych jest to, ¿e rzadko kiedy zastanawiamy siê nad systemem finansowym, traktuj¹c go jako rzecz czysto techniczn¹. To prawda, ¿e ma on równie¿ i takie funkcje, ale sam ta¿ kszta³tuje stosunki
spo³eczne. Dobrym przyk³adem na wzajemne powi¹zanie systemu finansowego, ideologii i ustroju pañstwa s¹ skutki wywo³ane pojawieniem siê NSZZ Solidarnoæ.

Pieni¹dze w³adzy
Zacz¹æ trzeba od pytania: co to s¹
i sk¹d siê bior¹ pieni¹dze? Pieni¹dze s¹
dokumentami. Mówi¹ o zobowi¹zaniu
pañstwa do tego, ¿e na jego terytorium
ka¿da czynnoæ materialna (cywilnoprawna) mo¿e byæ przez nie wyra¿ona,
a ka¿dy d³ug nimi sp³acony. Oznacza to,
¿e maj¹c pieni¹dze, mo¿emy zaci¹gaæ
zobowi¹zania, kupowaæ, zlecaæ pracê itd.
na równi z pañstwem, bo w ka¿dej chwili
mo¿emy zap³aciæ tak samo jak ono.
Ochrona prawna pieni¹dza papierowego
ma olbrzymie znaczenie praktyczne, bo
dotyczy równie¿ i jego posiadaczy. Dziêki niej maj¹ sens prawa obywatelskie, nie
tylko dla tego, ¿e wymagaj¹ one aktywnoci, a ta zawsze kosztuje, lecz tak¿e
dla tego, ¿e wyemitowany pieni¹dz jest
zobowi¹zaniem pañstwa wobec obywatela. Pieni¹dze bior¹ siê st¹d, ¿e pañstwo
je wyemitowa³o, ale by mia³y one wartoæ, to wielkoæ tej emisji musi odpowiadaæ iloci dóbr i us³ug wymienialnych, które znajduj¹ siê na rynku.
Kwintesencj¹ w³adzy pañstwowej
jest swoboda okrelania warunków wydawania pieniêdzy przez instytucje pañstwowe. Realne sprawowanie w³adzy
sprowadza siê do wydawania ludziom
poleceñ, za wykonanie których trzeba
p³aciæ. Je¿eli prze³o¿ony nie rozliczy siê
z podw³adnym, to nastêpne polecenia
mog¹ nie byæ ju¿ wykonane. Tak wiêc
iloæ posiadanych pieniêdzy jest miar¹
posiadanej w³adzy.
Solidarnoæ zorganizowa³a prawie
wszystkich wytwórców dóbr i us³ug wymienialnych. Tym samym przejê³a
kontrolê nad ci¹g³oci¹ poda¿y dóbr
i us³ug, która jest podstaw¹ emisji (wydawania) pieni¹dza. Okaza³o siê, ¿e pañstwo mo¿e straciæ w³adzê wynikaj¹c¹
z emisji pieni¹dza, a wiêc ca³¹ w³adzê
i staæ siê zale¿ne od zorganizowanego ru-

chu wytwórców dobra wszelkiego.
Rewolucyjnoæ Solidarnoci polega³a na tym, ¿e nie mia³a ona ambicji stania siê w³adz¹ pañstwow¹, chcia³a jedynie praktycznej realizacji pewnych zasad.
Poniewa¿ Solidarnoæ nie chcia³a zast¹pienia jednej hierarchii drug¹, to okaza³o siê, ¿e powsta³ nowy typ (ustrój) pañstwa. Nowoæ polega³a na tym, ¿e hierarchia spo³eczna wynikaj¹ca ze zwi¹zków polityczno-ekonomicznych sta³a siê
za porednictwem systemu finansowego
zale¿na od ruchu spo³ecznego, a w³aciwie od wyznawanych przez niego zasad.
Gdyby ten ustrój upowszechni³ siê, to
kariera jako cel ¿ycia przesta³aby byæ
zaspokojeniem ¿¹dzy w³adzy lub pieniêdzy, a sta³aby siê konkursem w skutecznej realizacji zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Zupe³nie inni ludzie, z innych rodowisk, zajêliby czo³owe miejsca w spo³eczeñstwie. Tym samym ca³y porz¹dek
wiata run¹³by w gruzach.
Rok 1980 zosta³ uznany za pocz¹tek
przemian wiatowych, bo w jednym kraju zmiana taka siê dokona³a. Poniewa¿
dzia³o siê to w czasie zimnej wojny i zachodzi³a konwergencja (czyli wzajemne
upodobnianie siê) systemów spo³ecznych, na Zachodzie wybuch³a panika.
Gdyby tam doszed³ do g³osu duch solidarnoci, co zdawa³o siê nieuniknione,
to oznacza³oby rewolucjê.
By ocaliæ dotychczasowe wiêzi finansowo-polityczne (ustrój), firmy zachodnie zaczê³y gwa³townie przenosiæ zak³ady produkcyjne do innych krajów ni¿
kraje, w których by³y siedziby zarz¹du
i rynki zbytu danego towaru. Chodzi³o
o uniemo¿liwienie pracownikom sprzeda¿y swej produkcji bez zgody w³aciciela firmy, co by³oby mo¿liwe, gdyby
produkcja zosta³a w kraju, gdzie jest na
ni¹ rynek zbytu. Tym samym firmy te

podkopa³y suwerennoæ swych pañstw,
bowiem ród³o towarów, czyli podstawa
do emisji pieni¹dza znalaz³a siê w znacznej czêci za granic¹.
Procesy te zachodzi³y tak szybko, ¿e
wiatowy system finansowy nie by³
w stanie siê do nich dostosowaæ. W rezultacie co kilka lat bankrutowa³o jakie
pañstwo (Meksyk, Tajlandia, Rosja, Argentyna). W najbardziej rozwiniêtych
krajach wiata natomiast, nie tyle z obawy przed kryzysem walutowym, ile z braku mo¿liwoci emisyjnych pieni¹dza,
zaczêto w ogóle odchodziæ od gospodarki pieniê¿nej na rzecz wymiany naturalnej. Ka¿dy, kto otrzymuje pensjê przelewem bankowym, wie, ¿e je¿eli bêdzie j¹
wydawa³ za pomoc¹ karty p³atniczej, to
mo¿e zaspokoiæ swoje potrzeby, nie widz¹c pieniêdzy na oczy. Wielu z nas myli, ¿e te jego pieni¹dze s¹ w banku, ale
to nie prawda. Tych pieniêdzy prawie
w ogóle nie ma. Przedmiotem obrotu
bezgotówkowego s¹ bowiem nie pieni¹dze, ale zobowi¹zania p³atnicze, które
bardziej s¹ prawem poboru wybranych
towarów ni¿ pieni¹dzem.
Okaza³o siê, ¿e silny ruch ideologiczny w stosunkowo krótkim czasie doprowadzi³ do rozpadu wiatowego porz¹dku spo³eczno-ekonomicznego przez sam
fakt swego powstania. Nie jest to moja
nadinterpretacja faktów, wynika to
wprost z ustaleñ Komisji ledczej Kongresu USA, która mia³a okreliæ przyczyny i okolicznoci kryzysu argentyñskiego, a zosta³a powo³ana ze wzglêdu na
dokuczliwoæ wywo³anych przez niego
strat w gospodarce USA.
Jak widaæ, sprawy spo³eczno-ideologiczne s¹ najwa¿niejsze, ale rozpad systemu finansowego doprowadzi³ w latach 90. do widocznej go³ym okiem dezintegracji spo³eczeñstw, g³ównie w Europie Zachodniej i USA, czyli tam,
gdzie porz¹dek spo³eczny opiera³ siê
o silne pañstwo. My, jak dot¹d, ponielimy stosunkowo ma³e szkody, bo Koció³, rodzina, poczucie wiêzi narodowej maj¹ siê stosunkowo niele, nie jestemy jednak na te procesy zaimpregnowani i musimy siê zastanowiæ nad
nasz¹ alternatyw¹ dla obecnego systemu finansowo-politycznego.
Pawe³ Gospodarski
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CYWILIZACJA

MEDIA A PROCES WYCHOWAWCZY (6)
Dostarczenie umys³owi ca³ego zestawu elementów telewizyjnego wiata wirtualnego wp³ywa na stworzenie nowej pamiêci cz³owieka. Jest to pamiêæ, w której
granice miêdzy iluzj¹ a realnym wiatem s¹ zamazane. Ma to niebagatelne znaczenie dla wychowywania dzieci i m³odzie¿y przez telewizjê i skutków tego procesu.

Telewizyjna pamiêæ
Pokolenie medialne, zwane Generacj¹ X, jako pierwsze zaanga¿owane
w zwi¹zek z mediami, wyró¿nia ufnoæ
w potêgê wiata obrazowego i odpowiednia nieufnoæ do s³owa pisanego i drukowanego w ksi¹¿kach. wiat jest do
pokazania, do zabawy, do zmieniania,
a nie do bezproduktywnej kontemplacji.
Homo medium to nowy typ cz³owieka,
myl¹cego wyobra¿eniami zmys³owymi,
rozproszonego i przewra¿liwionego, którego namiêtnoci ³¹cz¹ siê z emocjonalnymi obrazami. Nie potrafi on skupiæ siê
na lekturze ani na modlitwie. Podwiadomie d¹¿y do zmiany wra¿eñ, trac¹c
czêsto kontrolê nad sfer¹ sensoryczn¹.
Homo videns (cz³owiek patrz¹cy), który
nie dochodzi do prawdy, ale odbiera tylko obrazy, wypiera homo sapiens (cz³owieka myl¹cego), który potrafi dekodowaæ znaki, tworzyæ abstrakcyjne pojêcia,
siêgaæ ontologicznego i etycznego sedna sprawy. Intelekt, umo¿liwiaj¹cy obiektywne poznanie prawdy i dobra, ustêpuje
miejsca inteligencji mediatycznej, skupiaj¹cej siê na tym, co przedstawiaj¹ zmys³y.
Media elektroniczne zuba¿aj¹ proces
komunikowania oraz jêzyk symboliczny. Komunikacja przy ich udziale jest
ujednolicona w przeciwieñstwie do komunikowania siê realnego, interpersonalnego. Pos³uguje siê ona przekazami
odpersonalizowanymi, które standaryzuje, wybiera i opracowuje podporz¹dkowuj¹c siê prawom rynku. Widaæ to
wyranie na przyk³adzie jêzyka.
Cech¹ komunikowania masowego
jest schematycznoæ (co u³atwia segmentyzacjê publicznoci) i periodycznoæ
(przekazy docieraj¹ do odbiorcy z ustalon¹ czêstotliwoci¹). Dysproporcja miêdzy fizjologicznym tempem ustroju ludzkiego (np. czynnoci bioelektrycznych
mózgu) i tempem rodowiska technicz-

"

nego wywo³uje poczucie nienad¹¿ania
i popiechu. Cz³owiekowi oderwanemu
od porz¹dku i rytmów przyrody trudniej
o w³asn¹ integracjê. Zarówno nuda, jak
i popiech powoduj¹, ¿e czas obecny jawi
siê jako przeszkoda, któr¹ nale¿y pokonaæ, chce siê byæ poza nim. Postaw¹ przeciwn¹ jest byæ w rodku (inter esse), czyli
zainteresowanie, postawa charakterystyczna dla cz³owieka twórczej kultury,
wi¹¿¹ca siê z charakteryzuj¹c¹ cz³owieka potrzeb¹ skupienia, wewnêtrznego nas³uchiwania i refleksji.
Na niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce
z ducha techniki zwraca³ uwagê ju¿ papie¿ Pawe³ VI: Wszechstronne panowanie materii i si³ przyrody, pierwszeñstwo
dawane dzia³aniu praktycznemu i u¿ytkowemu, ca³kowicie nowa organizacja
¿ycia na skutek wielokierunkowych zastosowañ techniki, to wszystko spycha
w cz³owieku myl o Bogu na drugi plan
i t³umi w nim potrzebê wiary i religii...
Ustosunkowanie siê poszczególnych
ludzi do mediów jest wyranie zró¿nicowane. Odbiciem ich relacji jest regularnoæ odbioru mediów oraz sposób
korzystania z nich. Wyró¿nia siê:
` postawê pozytywn¹  charakteryzuje
j¹ ogólna akceptacja mediów, ujawniana
w rozmowach prywatnych i publicznie,
daleko id¹ce zaufanie do publikowanych
treci, chêæ nawi¹zania kontaktu z ludmi mediów i troska o ich rozwój;
` postawê negatywn¹  wyró¿nia j¹ ca³kowita dezaprobata wobec mediów,
nadmierne eksponowanie jednej s³abej
strony mediów, aby j¹ uogólniæ i poddaæ krytyce; sk³ania jednostkê do omieszania i lekcewa¿enia mediów, eliminuj¹c je z codziennego u¿ytku;
` postawê obojêtn¹  przy której media
nie stanowi¹ ¿adnego autorytetu, cz³owiek
nie atakuje ich jednak ani nie broni, nie

KULTURA

podejmuje polemiki; postawa ta czêsto
wi¹¿e siê z nik³¹ wiedz¹ na temat medów
i zdziwieniem, ¿e s¹ ludzie powiêcaj¹cy
im wiele czasu i zainteresowania.
Od typu postawy uzale¿niony jest
realny wp³yw mediów na ich odbiorcê.
W zwi¹zku z tym wymienia siê:
` postawê odpornoci  jednostka nie
przyjmuje za absolutn¹ prawdê treci,
które przekazywane s¹ w dzia³aniach manipulatorskich i reklamie, nie ma u niej
nadmiernego zachwytu nad mediami,
odbiorca wiadomy jest wp³ywów ze
strony mediów, podejmuje dysputê z opiniami i stanowiskiem prezentowanym
w mediach, kontakt z mediami ³¹czy
z intelektualn¹ dociekliwoci¹, a naiwnym i ³atwowiernym odbiorcom spieszy
z pomoc¹, dostarczaj¹c argumentów do
dyskusji i polemik z mediami;
` postawê uleg³oci  jednostka ³atwo
ulega treciom propagandowym i manipulatorskim, zw³aszcza reklamie, brak
jest u niej krytycyzmu, g³êbokiej refleksji, a widaæ symptomy tzw. telewizyjnej
mentalnoci;
` postawê aktywnoci  cechuje ona
jednostki, które chc¹ nie tylko byæ konsumentami mediów, lecz tak¿e wp³ywaæ
na nie; postawa ta wyra¿a siê w d¹¿eniu, by coraz lepiej poznaæ media i ich
mechanizmy, nawi¹zaæ kontakt z nimi,
stawiaæ im wysokie wymagania.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ
na: wychowanie, kszta³towanie wiadomych odbiorców i u¿ytkowników mediów; na formacjê przysz³ych dziennikarzy; na zwiêkszenie wp³ywu czynnika spo³ecznego na programy poszczególnych rodków przekazu; na zaostrzenie odpowiedzialnoci nadawców za
przekazywane treci; na zwiêkszenie
dostêpu do mediów publicznych instytucji religijnych, kocielnych i wychowawczych; na zmiany kadrowe i organizacyjne w mediach publicznych, by
s³u¿y³y wiêkszej otwartoci na nowych
dziennikarzy i wiêkszej konkurencyjnoci wewnêtrznej.
Rozwijaj¹c odpowiedni¹ kulturê telewizyjn¹, mo¿na sprawiæ, ¿e widzowie bêd¹
zdolni do pos³ugiwania siê telewizj¹ w
sposób wiadomy i dla nich u¿yteczny.
ks. Andrzej Zwoliñski
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CHWILA MUZYKI

Gniew artysty

Jak podaj¹ ród³a, wielki Ludwig
van Beethoven zosta³ kiedy zaproszony przez jednego z wiedeñskich arystokratów do uwietniania swoj¹ gr¹
 zreszt¹ za sowit¹ op³at¹  proszonego
obiadu, organizowanego dla wykwintnego towarzystwa. A trzeba Szanownym Czytelnikom wiedzieæ, ¿e praktyka grania do kotleta nie narodzi³a siê
w wieku XX, lecz istnia³a od niepamiêtnych czasów; w wieku XIX, którego
dotyczy opisywany przypadek, muzyka
trzyma³o siê za zas³on¹, aby swym prostackim wygl¹dem nie zak³óca³ wysoce
estetycznych doznañ ucztuj¹cego zgromadzenia. Beethoven, który z racji swego trudnego charakteru oraz postêpuj¹cej g³uchoty cierpia³ ca³e ¿ycie na nie-

dostatek gotówki, zaproszenie przyj¹³.
Niestety, w miarê podawania kolejnych
roczników win ha³as w pomieszczeniu
wzmaga³ siê i w koñcu uniemo¿liwi³
kompozytorowi muzykowanie. Wówczas  ku ogólnej konsternacji  muzyk
wsta³ od instrumentu, trzasn¹³ wiekiem
i wykrzykn¹wszy:  Przed takimi winiami graæ nie bêdê!  opuci³ salê.
Oto gniew artysty. Kto omieli³ siê
sprofanowaæ jego muzykê spronym
ha³asem. Mo¿na tu nawet dopatrywaæ
siê analogii do gniewu Chrystusa wyrzucaj¹cego przekupniów ze wi¹tyni.
Czy jednak sztuka jako wartoæ usprawiedliwia takie uniesienie siê gniewem?
Nale¿a³oby przeledziæ, jakie skutki
przynios³o d¹¿enie do ubóstwienia sztu-

ki. Dla samego Beethovena  op³akane.
Ale ju¿ kolejne pokolenia artystów, zachêcone wiat³ym przyk³adem, dopracowa³y siê z wolna pozycji spo³ecznej,
o jakiej marzyæ nie mogli nawet dawni
giganci  Mozart, Haydn czy Bach. Dzi
na piedesta³ach stawia siê ekskrementy,
emitowane byle jak nieprzyzwoite ryki
lub chore urojenia chorej wyobrani.
I nie chodzi bynajmniej o postponowanie sztuki. Chodzi tylko o rozró¿nienie miêdzy rzeczywistymi i pozornymi
wartociami oraz o proste pytanie: czy
sztuka JEST wartoci¹ sama w sobie,
czy te¿ wartociom S£U¯Y? I czy wobec tego artysta  jak ka¿dy inny szlachetny cz³owiek  nie powinien raczej
unosiæ siê gniewem, kiedy obra¿ane s¹:
WIARA, NADZIEJA i MI£OÆ ni¿
 excusez le mot  p³ody jego ducha?
Bo mo¿e  w przeciwnym razie
 grzeszy?
Maria Szreder

PLASTYKA

Mistrz z Krynicy

Prawie jedna trzecia olbrzymiego dorobku Nikifora to malunki o tematyce
religijnej. Badacze jego twórczoci twierdz¹, i¿ dorobek ten liczyæ mo¿na by³o
w dziesi¹tkach tysiêcy egzemplarzy
(mówi siê o 40 tys. obrazków). Jednak
dzi w zarejestrowanych zbiorach znajduje siê ich niewiele ponad tysi¹c, reszta
rozesz³a siê po wiece, uleg³a zniszczeniu, wyl¹dowa³a na mietnikach.
Epifaniusz Drowniak, tak bowiem
brzmia³o metrykalne nazwisko Nikifora (ur. oko³o 1895 r.  zm. 1968 r.), by³
cz³owiekiem niezwykle religijnym. Jego
znajomoæ, byæ mo¿e swoicie interpretowanego Starego i Nowego Testamentu, zdumiewa³a bli¿ej znaj¹cych go ludzi sztuki. Urodzi³ siê i ¿y³ na styku ró¿nych jêzyków i ró¿nych religii. By³
£emkiem i grekokatolikiem. Zna³ zarówno Koció³ katolicki, jak i wype³nione ikonami cerkwie. Przekonany, ¿e Bóg
obdarzy³ go malarskim talentem, przestrzega³ ludzi o gro¿¹cym piekle, innym
za opowiada³ o dostatnim ¿yciu w nie-

bie. Tworz¹c malowane przez siebie
modlitewniki (jeden zosta³ skradziony,
drugi równie¿, póniej jednak odkupiono go do zbiorów muzealnych) Nikifor
wstydliwie ukrywa³ swój analfabetyzm,
równoczenie demonstrowa³ przynale¿noæ do wiata wiêtych, wiata religii.
Swoje wyobra¿enie o ¿yciu na ziemi i w niebie zawar³ Nikifor w swoistych przedstawieniach sakralnych

wnêtrz. Pewny, ¿e w ¿yciu przysz³ym
Bóg wynagrodzi mu nieszczêcia, kalectwo, nêdzê i upokorzenia dnia codziennego, widzia³ siebie w ceremonialnych strojach kocielnych dostojników
jako Nikifora Biskupa, który stoj¹c
w centralnym miejscu wi¹tyni, wymierza kary tym, którzy go krzywdzili.
Bolenie dowiadczany przez los
Nikifor  samouk z Krynicy  by³ niezwykle wra¿liwym koloryst¹. Barw jednak u¿ywa³ tylko w jeden sposób, mianowicie kolorami wype³nia³ wczeniej
opracowany, dok³adny rysunek. Jako
doskona³y obserwator, nie przenosi³ na
swoje papiery wiata realnego, ale
w jego fantazyjnej architekturze czuje
siê wspania³e piêkno, rytm i harmoniê,
jakie mo¿na dostrzec w sztuce najwy¿szych lotów. W ostatnim roku swojego
¿ycie, przebywaj¹c w szpitalu, malowa³
wy³¹cznie kredkami. Powsta³ wtedy
cykl chor¹gwi z przedstawieniami wiêtych. Twórczoæ Nikifora, bohatera filmu Krzysztofa Krauzego,wchodz¹cego
na ekrany kin, przypomina czynna do
koñca padziernika br. wystawa w warszawskim Muzeum Etnograficznym.
Jaros³aw Kossakowski
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PRZEGL¥D PRASY
W Nowej ksiêdze przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich, wydanej w 1970 r. pod
redakcj¹ Juliana Krzy¿anowskiego, odnotowano 65 przys³ów mówi¹cych o Niemcach. Siêgn¹³em po ten zbiór m¹droci ludowej nie bez powodu. Oto bowiem po
paru latach sielanki, kiedy to nasze media kreowa³y Niemców na prawdziwych
przyjació³ Polaków i Polski  powia³o ch³odem.

Jak postêpowaæ z Niemcami?

Najpierw Erika Steinbach, a za ni¹
rozliczne ziomkostwa niemieckie zaczê³y gromko domagaæ siê od Polski odszkodowañ za skutki II wojny wiatowej. Po d³ugim okresie chowania g³owy w piasek przemówi³ wreszcie sejm,
owiadczaj¹c kategorycznie, ¿e ¿adnych
odszkodowañ nie bêdzie. Ale najbardziej zdenerwowa³o Niemców co innego, mianowicie zapowied, ¿e policzymy nasze straty wywo³ane niemieck¹
agresj¹ w 1939 r. i przedstawimy Republice Federalnej odpowiedni rachunek.
I Niemcy, jak nale¿a³o siê spodziewaæ,
uderzyli na trwogê. Oto  powiadaj¹
niemieckie media  Polacy chc¹ zniszczyæ zjednoczon¹ Europê! A, ¿e Niemcy maj¹ pieni¹dze i wszyscy siê z nimi
w wiecie licz¹, znowu urabiaj¹ nam
(i to skutecznie!) opiniê warcho³ów, którzy d¹¿¹ do zniweczenia europejskiego
³adu. Ha! Historia siê powtarza i dlatego siêgn¹³em po nasze przys³owia, aby
zobaczyæ, jak to z tymi Niemcami
w Polsce bywa³o...
A bywa³o, przynajmniej od XVII w.,
identycznie jak teraz. Znane wszystkim
przys³owie, ¿e Jak wiat wiatem, nie
bêdzie Niemiec Polakowi bratem zapisano po raz pierwszy w 1670 roku.
M³odsza o sto lat jest ludowa ocena paktowania z Niemcami: zgoda z Niemcami, jak wilkom z baranami. Aleksander
Fredro, którego nie sposób pos¹dziæ
o narodowy szowinizm, zanotowa³
w XIX w.: pierwej po³kniesz promieñ
s³oñca, nim z Niemcami dojdziesz koñca. Przewodnicz¹cy SPD Franz Müntefering nazwa³ uchwa³ê naszego sejmu
prowokacj¹ i stwierdzi³, ¿e Polacy powinni byæ wdziêczni Niemcom za ich
poparcie dla Polski w czasie negocjacji
o przyjêcie do Unii Europejskiej. Niemiecka pamiêæ jest dobra, ale krótka, bo
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Müntefering zapomnia³, dziêki komu
run¹³ wczeniej berliñski mur i dosz³o
do zjednoczenia Niemiec. A zatem odwie¿my niemieck¹ pamiêæ i przypomnijmy, ¿e to dla nas nie pierwszyzna.
Albowiem ju¿ w XIX stuleciu powiada³o siê w Polsce, ¿e wywdziêczy³ siê
jak Niemiec...
Oburzenie niemieckich polityków
i niemieckich mediów, ¿e omielilimy
siê przypomnieæ straty poniesione
w wyniku wrzeniowej agresji 1939 r.,
nie jest zaskakuj¹ce. Wynika z niego, co
przeciêtny, statystyczny Niemiec chce
pamiêtaæ o: wymordowaniu 6 milionów polskich obywateli, mordowaniu
dzieci, paleniu bibliotek i muzeów i planowej eksterminacji naszego narodu,
aby uzyskaæ przestrzeñ ¿yciow¹, dla której rozpêtali II wojnê wiatow¹. Otó¿ ów
przeciêtny Niemiec pamiêtaæ tego nie
chce, czego dowodz¹ publikacje w niemieckiej prasie. Wp³ywowa i opiniotwórcza Sûddeutsche Zeitung przypomina, ¿e w zamian za s³abo zaludnione
tereny wschodnie, zamieszkane w jednej trzeciej przez ludnoæ polsk¹, otrzymalimy wschodnie obszary Niemiec,
na których mieszka³o 10 milionów
Niemców i konkluduje, ¿e Polacy rozpowszechniaj¹ nierozs¹dne pogl¹dy, jakoby rachunek z Niemcami by³ jeszcze
otwarty...
Na tym przyk³adzie okazuje siê, ¿e
pamiêæ niemiecka nie jest bynajmniej
krótka. Ona jest bardzo, ale to bardzo
krótka, boæ to przecie sami Niemcy, i to
zaledwie parê miesiêcy temu, uznali
i publicznie og³osili, ¿e ten rachunek jest
otwarty. Wielkonak³adowa gazeta Welt
am Sonntag uderza w inne tony: polskie ¿¹dania (¿¹dania?  dobre sobie!,
ale tak w³anie Niemcy rozumuj¹) s¹
afrontem wobec kanclerza Gerharda
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Schrödera. Oto wiêc zaledwie piêædziesi¹t lat po tym, jak palili nasze ksiêgozbiory i bombardowali miasta, Niemcy
ucz¹ nas teraz kultury i dobrych manier.
I prawdê mówi¹c, samimy siê do
tego przyczynili, ¿e nikt, ani Niemcy, ani
reszta wiata, nie chce pamiêtaæ o potwornych i bezprzyk³adnych zbrodniach, których dokonali Niemcy w okupowanej Europie. Tu¿ po wojnie s³owo
Niemiec pisano u nas ma³¹ liter¹ i mówiono wprost o zbrodniach niemieckich. Póniej, by nie dra¿niæ zaprzyjanionej NRD, upowszechniono sformu³owanie  zbrodnie hitlerowskie. Od kilku dziesiêcioleci godzimy siê na zbrodnie nazistowskie i mamy za swoje. Przymiotnik hitlerowski kojarzy siê nieodzownie z Hitlerem, a wiêc z Niemcami. A przymiotnik nazistowski? Który
przeciêtny Amerykanin, Kanadyjczyk
czy Brazylijczyk wie, co to by³ nazizm?
Prawie ¿aden. Skutki tego za s¹ takie,
¿e nagminnie powiada siê a wiatowych
mediach (a nawet w urzêdowych dokumentach w USA) o polskich obozach
nazistowskich, a nawet  jak niedawno
w kanadyjskiej telewizji  o polskich
obozach koncentracyjnych.
A st¹d ju¿ tylko niewielki kroczek
do powszechnego mniemania wród
amerykañskiej m³odzie¿y (na co zwróci³ uwagê Jaros³aw Kaczyñski), ¿e nazici to to samo, co Polacy. Ale có¿,
wywiadu Teresy Torañskiej (czy chocia¿by fragmentów), w którym by³y ¿o³nierz niemiecki opowiada o mordowaniu dzieci podczas Powstania Warszawskiego ani niemieckie, ani inne zachodnie gazety jako nie kwapi¹ siê upowszechniaæ w milionowych nak³adach.
Za to bardzo chêtnie cytowane s¹ fragmenty artyku³ów Micha³a Cichego
z Gazety Wyborczej o tym, jak to AK
i NSZ wyt³uk³y mnóstwo niedobitków
z getta... Z prawdziw¹ radoci¹ i przyjemnoci¹ przedrukowuje siê to
w Niemczech, USA i Kanadzie, bo Polaków szczególnie siê tam nie lubi. Lubi
siê natomiast ich oczerniaæ. A sprostowania nikt póniej nie drukuje, bo kto
by tam na wiecie liczy³ siê z Polakami.
Co z tej zmasowanej, proniemieckiej
i antypolskiej propagandy wyniknie za
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czy 50 lat? Nietrudno sobie wyobraziæ. Ja na przyk³ad wyobra¿am sobie, ¿e
ð 30
jaki m³ody re¿yser, dla którego II wojna wiatowa bêdzie tak¹ sam¹ prehisto-

ri¹, jak wojna trojañska, zechce zrobiæ film o zbrodniach nazistowskich. I oczywicie zrobi, bo w Hollywood zawsze siê uwa¿a³o, ¿e mordowanie ludzi jest
bardzo widowiskowe. Tyle ¿e oprawcy w Auschwitz ubrani bêd¹ w polskie
mundury, bo za 50 lat bêdzie zupe³nie oczywiste, ¿e nazici byli Polakami.
Na tym tle wypowied Aleksandra Kwaniewskiego dla amerykañskiej International Herald Tribune, w której sprzeciwia siê wystawieniu Niemcom
rachunku za II wojnê wiatow¹ (przywo³ujê za Rzeczpospolit¹), uwa¿am nie
tylko ju¿ za skandaliczn¹, lecz tak¿e za antypolsk¹. Sw¹ zbrodnicz¹ wojn¹
Niemcy cofnêli Polskê cywilizacyjnie i ekonomicznie o 30 (co najmniej) lat.
Jakie pieni¹dze by³yby za to godziw¹ rekompensat¹? Zapewne tak ogromne,
¿e nawet bogatych Niemców nie by³oby na to staæ. Ale niech przynajmniej
wiedz¹ (i wiat tak¿e), ile s¹ nam winni. A czy zap³ac¹? Có¿, to ju¿ jest kwestia ich honoru, tote¿ wiele bym sobie nie obiecywa³. Ju¿ bowiem w 1570 r.
powiadali Polacy, ¿e Ju¿ to sêk twardy, i¿ Niemiec hardy.
Andrzej W. Pawluczuk

A jednak

ð

Ob³êd  napisa³ Nietzsche  jest u jednostki czym sporadycznym, ale regu³¹, jeli chodzi o grupy, partie, narody, epoki. Mo¿na domylaæ siê, ¿e Nietzschemu nie chodzi³o o ka¿dy rodzaj ob³êdu, o ka¿d¹ cechê choroby umys³owej, ale o urojenia.
O co zapewne sz³o Nietzschemu, objani chyba fragment z psychiatry Kêpiñskiego: Gdy paranoik zaczyna nagle w swoim najbli¿szym otoczeniu odkrywaæ ró¿ne niezwyk³e cechy, wrogie, przebieg³e knucia, jestemy tym faktem zaskoczeni i traktujemy te odkrycia jako urojenia. Gdy jednak tego samego rodzaju odkrycia dokonywane s¹ w stosunku do reprezentantów obcych
nam grup, wówczas traktujemy je nie jako urojenia, ale jako prawdê, czêciow¹ prawdê lub najwy¿ej jako uprzedzenia rasowe, klasowe, narodowe, religijne, polityczne itd. W ¿yciu spo³ecznym tolerancja na urojenia jest wiêksza
ni¿ w ¿yciu indywidualnym.
Zgadzam siê z Nietzschem i z Kêpiñskim, ¿e urojenia dotycz¹ce obcych
grup s¹ czêsto uwa¿ane za prawdê, a urojenia wobec bliskich jednostek  nie,
ale dostrzegam od tej regu³y wyj¹tek. Dotyczy on filozofów. Ich urojenia wobec jednostek bywaj¹ obdarzane godnoci¹ prawdy, bo ogó³ ulega autorytetowi wybitnoci filozofa albo myliciela.
Wemy dla przyk³adu dwóch s³ynnych, uznanych filozofów  samego Nietzschego i Karla Rajmunda Poppera. Nietzsche, który nie znosi³ demokracji,
za jej powstanie wini³ Platona. Najpierw by³ Platon, nastêpnie chrzecijañstwo (platonizm dla ludu w ujêciu Nietzschego), a wreszcie ruch demokratyczny przej¹³ dziedzictwo chrzecijañstwa. Nietzsche nie dostrzeg³ przy tym,
¿e Platon, tak jak i on, by³ przeciwnikiem uredniaj¹cej ludzi demokracji
i opowiada³ siê, jak Nietzsche, za rz¹dami dostojnych arystokratów.
Z kolei Popper, zwolennik demokracji, wróg totalitaryzmów  nazizmu
i komunizmu  za ich pratwórcê te¿ mia³... Platona. Najpierw by³ Platon,
a potem jego uczniowie: Hegel, Marks, Lenin, Stalin, Hitler.
To prawie niemo¿liwe, a w ka¿dym razie ma³o prawdopodobne, aby za
ka¿dy ustrój, który siê komu nie podoba, za ustrój dobry albo z³y, ludzki czy
antyludzki, mia³ odpowiadaæ zawsze Platon.
A jednak Nietzsche, Popper i ich wyznawcy wierzyli w to.
Jerzy Trammer
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