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PREZENTUJEMY
Wojciech Kania urodzi³ siê w 1982 r. Mieszka w Rudniku nad Sanem. Debiutowa³ w 1999
r. wierszem pt. Oczekuj¹cy Sandomierz, który
by³ opublikowany w Sandomierskim Gociu
Niedzielnym. Jest laureatem nagrody w konkursie poezji chrzecijañskiej w Kielcach.
Wyda³ tomik poezji Ogród marzeñ.

ks. Mieczys³aw G³adysz
O s¹siadkach
Których rzeki plotek
Niszcz¹ spokojne ¿ycie
Æwierkn¹³ wróbelek
Spojrza³a
Wziê³a go
Uca³owa³a w dzióbek
Nie by³a ju¿ samotna
Star y wiatrak

Wiecznoæ
Spaceruj¹c
Wród ¿o³nierskich mogi³
Ludzi których
wieca ¿ycia zgas³a
Nim dobrze zap³onê³a
Wród drzew
Których opiekuñcze ramiona
Przytul¹ ka¿d¹
Samotn¹ matkê
Czekaj¹c¹ na odwiedziny
I maluteñkie wiate³ko nadziei
¯e pamiêtasz...
Spaceruj¹c po wiecznoci
W¹cha pachn¹cy
Chryzantemami i woskiem
Cmentarny liæ
Samotnoæ
Na starym klêczniku
W którym zamieszka³
Pobo¿ny kornik
Klêczy z lekka przygarbiona
Starsza pani
Rêce pomarszczone
Obola³e
Mówi¹ o przesz³oci
Nie³atwej
Trzyma mocno ró¿aniec
I ¿arliwie siê modli
Na jej ramieniu usiad³ szary wróbelek
Który nas³uchuje
Jak kobieta w milczeniu
Mówi Matce Pocieszenia
O domu wiec¹cym pustkami
O dzieciach które j¹ opuci³y

Wiatr
Dmucha mu w otwarte ramiona
Stoi od lat
W tym samym miejscu
Ramiona jego
S¹ obola³e
Opustosza³y
Tylko ma³e myszki
S¹ mu wierne
Wiatr
Okr¹¿a ziemiê
I powraca
Wita go
Otwartymi
Obola³ymi ramionami
Zakwit³y obok
Bia³e stokrotki
Przyjació³ki jego
...
Przysz³a kobieta
Zapali³a znicz
Pod starym
Kamiennym krzy¿em
Po¿egnanie
Ofiarujê Ci zielony kamyk
I ró¿ê bia³¹ jak szczyty gór
Zabierz te¿ kilka zdjêæ
Na wieczn¹ pami¹tkê
Najdro¿szy przyjacielu
Zostaw adres donik¹d
A co z marzeniami
Które rozprys³y siê jak bañka mydlana
Niech unios¹ Ciê skrzyd³a
Twoich uczynków
Nie miej mi za z³e
Nie pójdê Ciê po¿egnaæ
Wstydzê siê swego ¿a³osnego p³aczu
Nad Twoj¹ mogi³¹
Mój przyjacielu
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O ludziach sztuki cyrkowej na ogó³
mówi siê i s¹dzi doæ schematycznie
i powierzchownie. Rozmowa, któr¹ tu
chcia³em przytoczyæ, przeczy jednak tej sztampie mylowej.
Zreszt¹  to by³o dawno...
 Nie pytaj Pan, czemu w³óczê siê po parku z dwójk¹ moich prawnuków!  ¿achn¹³ siê siwiuteñki, pochylony, wsparty
na lasce mê¿czyzna.  Prawdê mówi¹c, sam nie wiem, czemu
to robiê, móg³bym sobie wreszcie daæ siana  czyli spokojnie
zaurlopowaæ... Ale, widzisz Pan  doda³ starzec, poprawiaj¹c
binokle  ca³y wiat to jaki wielki cyrk. Nieraz wydaje mi
siê, ¿e jestemy zgraj¹ linoskoczków, wspó³zawodnicz¹cych
w biegu na linie ponad przepaciami. Zachowujemy siê tak,
jakby tych przepaci pod nami nie by³o. To zapewne bezmylnoæ, ale gdyby linoskoczek, balansuj¹c na linie, myla³
o marnych groszach, które zarobi  pewnie by spad³... Dla
niego nie ma sensu zastanawiaæ siê, czy warto? Po prostu
spieszy siê, by mieæ to ju¿ za sob¹...
 No, niezupe³nie, mój kochany  wtr¹ci³ przyjaciel staruszka  mylê, ¿e takiego ryzykanta co gna, by sobie nie
odpuszcza³, by za nastêpnym razem by³ lepszy ni¿ poprzednio... Widzisz, kochany? Lepszy od samego siebie! I to jest
jaki drugi, inny wycig, liczony i oceniany w zupe³nie innych
kategoriach... Bo wemy na to ciebie samego, przyjacielu:
czy spotka³bym ciê tu z tymi ³obuziakowatymi prawnukami,
gdyby tak naprawdê sam wobec siebie nie chcia³ byæ choæ
odrobinê lepszy od siebie wczorajszego?... I obaj wiemy, kochasiu, przynajmniej mamy nadziejê, ¿e tam dok¹d idziemy
 jest najlepiej. Trzeba jednak dojæ do koñca liny... Z podniesionym czo³em...
Gdy w listopadowe Zaduszki wyjdziemy na gorej¹ce cmentarze, to tak, jakbymy chcieli dotkn¹æ naszych Kochanych
Bliskich, spojrzeæ im w oczy, prosiæ o zrozumienie, mo¿e wybaczenie, mo¿e o nadziejê  tak¹ linê ratunkow¹, po której
mo¿na by bezpiecznie przejæ na tê drug¹ stronê. W blaskach
cmentarnych ³un chcielibymy zapytaæ o wielkie tajemnice
wiat³oci wiecznej.
Gdy piszê te s³owa, w eter ulecia³y wiadomoci, ¿e na
warszawskich Górcach sp³on¹³ koció³ek. Doszczêtnie. A gdy
z pogorzeliska wydobyto tabernakulum  kasê pancern¹  po
otwarciu stwierdzono stopienie siê kielichów, monstrancji...
Jedynie relikwie w. O. Pio  dopiero co sprowadzone  pozosta³y nietkniête. Ocala³y. Wielu zastanawia siê: Jak¹¿ to linê
ratunkow¹ o. Pio podaje nam, szarpi¹cym siê nawzajem o to,
co, komu, ile jestem winien?... Mo¿e zaduszne wiat³a cmentarnej po¿ogi pomog¹ nam janiej zobaczyæ cel i mocniej zaufaæ wiêtej Nadziei...
n
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powiedzieæ, czy to jest konwersja z islamu, gdy¿ kilka pokoleñ wychowa³o siê
bez ¿ywego kontaktu z wiar¹ i religi¹.
Mog¹ to byæ ludzie maj¹cy tylko korzenie islamskie. Z pewnoci¹ nie s¹ to
osoby uczêszczaj¹ce do meczetu i nagle zmieniaj¹ce wiarê na katolicyzm.
Mo¿e bardziej chodzi o tych, których
przodkowie byli muzu³manami.

Z ks. arcybiskupem Tomaszem Pet¹, przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Kazachstanu, rozmawia
ks. Robert Nêcek

Koció³
³ez i mêczenników

Czy Koció³ katolicki ma zagwarantowan¹ pe³niê praw ze strony
pañstwa?

Oczywicie. Mamy podpisane porozumienie, spe³niaj¹ce rolê konkordatu
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Republik¹
Kazachstan. Zosta³o ono parafowane
w 1998 r. i prawie natychmiast ratyfikowane.
Jak uk³adaj¹ siê relacje Kocio³a
katolickiego z wiêkszoci¹ islamsk¹?

Kazachstan to swoisty fenomen.
Mieszka w nim ponad 120 narodowo-

"

Wiemy, ¿e w Rosji stosunki miêdzy Cerkwi¹ a Kocio³em katolickim nie uk³adaj¹ siê najlepiej. Jak
te wzajemne odniesienia wygl¹daj¹ w Kazachstanie?

Koció³ prawos³awny w Kazachstanie nale¿y do patriarchatu Moskiewskiego. Mimo to relacje s¹ dobre. Nie ma
wrogoci. Uwidacznia siê to równie¿ na
p³aszczynie osobistej. Kap³ani, a tak¿e biskupi, staraj¹ siê, aby te wzajemne
kontakty pielêgnowaæ. Nie jest to dialog teologiczny, ale na p³aszczynie
ludzkiej relacje s¹ coraz lepsze. W zestawieniu z Rosj¹ mamy do czynienia
ze znacznie lepszymi odniesieniami.

Na czym polega praca duszpasterska Kocio³a katolickiego w kraju, w którym jest wyran¹ mniejszoci¹?

Koció³ katolicki jest maleñk¹ trzódk¹. Natomiast Kazachstan jest krajem
ogromnym, dziewiêciokrotnie wiêkszym od Polski. Jednak pracuje tu tylko
80 kap³anów i 100 sióstr zakonnych.
Liczby te daj¹ obraz naszych mo¿liwoci. Praca tutaj jest zdecydowanie od-

Mylê, ¿e podstawow¹ spraw¹ s¹ ³zy
i krew mêczenników. S¹ to miliony ludzi, którzy zginêli w tym regionie wiata. Jak wspomnia³em  by³o to miejsce
deportacji milionów ludzi ró¿nych narodowoci, wyznañ i religii. Kraj ten by³
regionem cierpieñ niewinnych osób.
Uwa¿am, ¿e Pan Bóg z wielk¹ mi³oci¹
przyj¹³ te ³zy i tê krew. Byli to po prostu mêczennicy. To w³anie krew i ³zy

Jakie narodowoci stanowi¹
Koció³ katolicki w Kazachstanie?

Jak wiemy, by³ to kraj deportacji.
Z tej racji tradycyjnie katolikami s¹
Niemcy, Polacy i mieszkañcy krajów ba³tyckich  Litwini, £otysze oraz Ukraiñcy. Obecnie powoli siê to zmienia. W ci¹gu 10 lat oko³o 2 mln ludnoci  w tym
wielu katolików  opuci³o Kazachstan
i powróci³o do Niemiec, a tak¿e do Rosji. Dzisiaj mozaika narodowoci jest
o wiele wiêksza ni¿ dawniej, co oznacza,
¿e cz³onkami Kocio³a katolickiego s¹ ludzie przeró¿nych narodowoci.
Czy zdar zaj¹ siê konwersje
z islamu na katolicyzm?

S¹ Kazachowie bêd¹cy katolikami,
ale jest to niewielka liczba. Trudno mi
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Czego Koció³ w Polsce  zdaniem
Ksiêdza Arcybiskupa  móg³by siê
nauczyæ od katolików zamieszkuj¹cych w Kazachstanie?

Nade wszystko istotny jest osobisty kontakt. Chocia¿ jestem z Polski,
to jednak ca³y czas wiele siê uczê. £adujê akumulatory. Mylê, ¿e przez obcowanie jestemy sobie wzajemnie potrzebni. Widzimy, jak Duch wiêty
dzia³a z moc¹. Nie stawia³bym nikogo
w roli nauczyciela. Wydaje mi siê, ¿e

Koció³ w Polsce ma tak wiele darów,
¿e móg³by siê jeszcze bardziej otworzyæ na misje. Jest to wielki kapita³
Bo¿ej mocy i ³aski. Dla Kocio³a
w naszej Ojczynie by³oby to czym
niezwykle ubogacaj¹cym. Otwarcie bowiem zwielokrotnia rozwój Kocio³a
na miejscu, w znaczeniu duchowym.
Przyk³adowo  wyje¿d¿a jeden kap³an,
czy siostra zakonna i 100 osób jest tym
g³êboko poruszonych. S¹ przejêci  co
to bêdzie, czy mu siê nic nie stanie?
Zaczynaj¹ siê za niego modliæ i organizowaæ mu pomoc. Przez wyjazd jednej osoby duchownej 100 osób, a mo¿e
wiêcej, zaczyna ¿yæ wiar¹ katolick¹.
Nagle ta sytuacja jest dla nich nowoci¹. Widz¹c tê wielk¹ potêgê ducha
Kocio³a w Polsce  muszê to podkreliæ  ¿e sta³by siê on jeszcze mocniejszy przez otwarcie siê na misje.
Dziêkujê za rozmowê.

¯egnaj,
Druhu!

mienna od tej w Polsce. Praca w Kazachstanie polega na poszukiwaniu
wiernych, gdy¿ katolicy ¿yj¹ w du¿ym
rozproszeniu. Do niektórych punktów
ksi¹dz musi doje¿d¿aæ prawie 500 km.
Z tej racji rzadko spotyka siê z niektórymi wspólnotami. Tak wiêc jest to praca w terenie i w drodze. Jednoczenie
jest to praca bardzo ciekawa. Gdybymy
mogli mieæ wiêcej kap³anów, to z pewnoci¹ o wiele wiêkszej grupie osób
moglibymy pomóc.

fot. J. Sroka

Kiedy rozpoczê³a siê Pierestrojka,
lawinowo przychodzi³a wolnoæ. Od
trzynastu lat Kazachstan jest krajem niepodleg³ym. Dzisiaj panuje tutaj wolnoæ
religijna. Daje to mo¿liwoæ swobodnego poszukiwania w dziedzinie religijnej. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e ca³e pokolenia wyros³y na wojuj¹cym ateizmie.
Od czasów rewolucji pozosta³a tylko
jedna wi¹tynia katolicka. W dodatku
zachowa³a siê jako przedszkole. Kilkanacie lat wolnoci to jeszcze niewiele,
gdy wemiemy pod uwagê, ¿e ca³e pokolenia wychowywa³y siê w sytuacji
totalnego zniewolenia. Jest to okres nieustannego poszukiwania. Ludzie znaj¹
w wiêkszoci swoje korzenie. Uczêszczaj¹ do kocio³a, meczetu i cerkwi.
Up³ynie jeszcze wiele czasu, aby mogli
siê w sposób wiadomy w³¹czyæ w ¿ycie wspólnot religijnych. Ludnoæ zamieszkuj¹ca Kazachstan ma w 60 proc.
korzenie muzu³mañskie, w 30 proc. prawos³awne, a oko³o 2 proc. stanowi¹ katolicy.

ci wyznaj¹cych ró¿ne religie. Ludzie
¿yj¹ przyjanie. Co prawda nie ma tak
wielkiej wspó³pracy miêdzy religiami,
ale z pewnoci¹ nie ma wrogoci, a s¹
próby podejmowania bli¿szej wspó³pracy. Prezydent Kazachstanu w ubieg³ym
roku zorganizowa³ zjazd przedstawicieli
religii wiata. W zjedzie uczestniczy³a tak¿e delegacja papieska na czele
z kardyna³em Tomko. Stolica Apostolska bardzo ¿yczliwie odnios³a siê do tej
inicjatywy. By³y przedstawicielstwa
wszystkich wa¿niejszych religii z takich
krajów, jak choæby Chiny, Arabia Saudyjska czy Iran.

fot. G. Ga³¹zka

Jak scharakteryzowa³by Ksi¹dz
Arcybiskup sytuacjê religijn¹
w Kazachstanie?

W czym widzi Ksi¹dz Arcybiskup
ród³o prê¿nie rozwijaj¹cego siê katolicyzmu za Ziemi Kazachskiej?

stanowi¹ kluczow¹ wartoæ tej ziemi dla
rozwoju chrzecijañstwa. Poza tym wa¿nym elementem sta³o siê umi³owanie
ró¿añca i adoracji Najwiêtszego Sakramentu. Ka¿dego dnia przed Msz¹ wiêt¹ odmawiany jest wspólnie ró¿aniec.
Taki styl obowi¹zuje okr¹g³y rok. Natomiast w stolicy Kazachstanu  nieustanna adoracja trwa dzieñ i noc od
ponad dwóch lat.

W obecnoci Prymasa Polski kard. Józefa Glempa,
odprawiona zosta³a, 23 padziernika br. w sto³ecznym kociele pw. w. Zygmunta, Msza w. pogrzebowa za spokój duszy  osiem dni wczeniej zmar³ego  p. profesora Tomasza Strzembosza, jednego z najwybitniejszych
historyków dziejów najnowszych.
Najbli¿sza Rodzina, przyjaciele, wychowankowie
i kilkutysiêczna rzesza ¿a³obników, poród której zwraca³a uwagê ogromna liczba delegacji dru¿yn skautowych
(p. Zmar³y by³ przewodnicz¹cym Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczpospolitej), odprowadzi³a Cia³o Profesora, na miejsce wiecznego spoczynku  na Cmentarz Pow¹zkowski.
Jako redakcja mielimy to szczêcie i przywilej, ¿e
prof. Tomasz Strzembosz by³ przyjacielem naszego miesiêcznika. Publikowa³ na naszych ³amach, ale te¿ i udziela³ jak¿e cennych rad i wskazówek. Za zaszczyt poczytujemy sobie fakt, i¿ sta³ siê laureatem nagrody rodowiska Powci¹gliwoci i Pracy  Bóg Zap³aæ.
Obszerne wspomnienie o tym wielkim patriocie
i wspania³ym wychowawcy pokoleñ polskiej m³odzie¿y
opublikujemy w grudniowym numerze PiP.
Redakcja Powci¹gliwoci i Pracy
Kapitu³a Nagrody Bóg Zap³aæ
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Nowy sezon i nowa ramówka jesienna w mediach robi¹ wielkie wra¿enie, liczne talk shows, wywiady i debaty o polskich sprawach
pojawi³y siê  jak grzyby po deszczu afer. Od poniedzia³ku do niedzieli, od rana do wieczora obywatele III RP, jeli tylko chc¹, mog¹
s³uchaæ i patrzeæ na polityków, ekspertów, dziennikarzy pytaj¹cych,
odpowiadaj¹cych, tocz¹cych spory i polemiki wokó³ wa¿nych, trudnych, kontrowersyjnych spraw i wydarzeñ.

III RP
na szklanym ekranie
TVN 24 przewietla znacz¹ce osoby w krzy¿owym ogniu pytañ. Prosto
w oczy spogl¹da swoim rozmówcom
M. Olejnik. Co z t¹ Polsk¹? w ka¿dy
czwartek próbuje ustaliæ T. Lis, a w poniedzia³ek debatuj¹ gocie K. Durczoka. Codziennie rano  Café serio. Wieczorem  Puls wieczoru. Weekendy mo¿emy zarezerwowaæ sobie dla K. Najsztuba (który choæ pyta, to b³¹dzi) oraz
dla J. ¯akowskiego, wed³ug którego
uk³adana jest Summa zdarzeñ. Nowe,
inne (?) Wydarzenia w Polsacie i nowe
(inne?) Wiadomoci w TVP 1, stara
(inna?) przepytywanka w Linii Specjalnej i dawne (inne?) rozmowy Miêdzy
nami. W poniedzia³ki TVP 1 przekonuje, ¿e Warto rozmawiaæ, a Br. Wildstein dodaje : Bez autocenzury. Redakcja katolicka przenosi nas w przestrzeñ
Miêdzy niebem a ziemi¹, TVN 24 do
Lo¿y prasowej, a Polsat do domowego
zwierzyñca z Czarnym psem i bia³ym
kotem. Dodajmy do tej listy nadal emitowane: 7 dni wiat, Zrozumieæ wiat,
Tydzieñ, Nasza Antena, Echa Dnia,
Wywiad Kuriera, Forum, by doceniæ
wysi³ek wielu redakcji i zespo³ów
w trudnym zadaniu objaniania wiata.
Czy dziêki tym wszystkim rozmowom, wywiadom, debatom i debatkom
obywatele III RP poznaj¹ kulisy zdarzeñ
i ukryte mechanizmy w³adzy? Czy nasze zale¿ne i niezale¿ne media, zarówno sp³acaj¹ce d³ugi wdziêcznoci politykom sobie przychylnym, jak i odp³a-

$

caj¹ce piêknym za nadobne tym mniej
przychylnym, zaczê³y wreszcie pe³niæ
rolê, do której je powo³ano  szukaæ
prawdy o przyczynach, skutkach i przebiegu wydarzeñ? Czy wiêc polska demokracja ma siê nareszcie wspaniale,
a polskie spo³eczeñstwo dziêki mediom
podlega przypieszonej edukacji politycznej? miem w¹tpiæ.
To prawda, ¿e po dwu, czy trzech
emisjach nie wypada wystawiaæ cenzurek nowym pomys³om i nowym programom, ale mam wra¿enie, ¿e gwiazdy
dziennikarstwa g³êboko rozczarowa³y,
wci¹¿ prowadz¹ swoje rozmowy p³ytko, powierzchownie, stronniczo i nieciekawie. M. Olejnik nadal unika trudnych pytañ, gdy patrzy w oczy tych, którzy trzymaj¹ w Polsce realn¹ w³adzê,
a przewietlanie w TVN 24 polityków
i przyjació³ SLD zawsze zamienia siê
w ich promocjê. Tytu³y dok³adnie zapowiadaj¹ treæ programów: jeli Najsztub pyta, to rzeczywicie najwa¿niejszy jest Najsztub, jeli wydarzenia u³o¿one s¹ w Summa wed³ug (!!!) J. ¯akowskiego, to g³ówn¹ i jedyn¹ rolê gra
¯akowski...
Na doæ obcesowo postawione pytanie Co z t¹ (!?!) Polsk¹? trudno powa¿nie i wnikliwie odpowiadaæ. Szczególnie, gdy T. Lis klucza do przysz³oci
Polski szuka nie w prawdzie, lecz
w gestach i pozorach. Pomys³ zaproszenia do studia L. Millera i Z. Ziobro tylko po to, by sprawdziæ, czy by³y pre-

mier poda rêkê komu, kogo nazwa³ zerem, móg³ zrodziæ siê jedynie w g³owie
bardzo m³odego cz³owieka. Osoba
w moim wieku od pocz¹tku wiedzia³a,
¿e wszyscy razem tracimy czas.
Znani dziennikarze zdaj¹ siê tkwiæ
w wiecie medialnych pozorów i teatralnych gestów, ostre pytania zadaj¹ szybko, pospiesznie i nerwowo, ale ich treæ
jest nijaka. Strach przed prawd¹ parali¿uje nie tylko polityków.
Ale obok gwiazdorskich popisów
znanych dziennikarzy, w mediach pojawi³y siê tak¿e debaty. Odnoszê wra¿enie, ¿e chc¹c nie chc¹c, wzorem dla nich
sta³o siê pionierskie i nagrodzone swojego czasu przez Powci¹gliwoæ i Pracê wyró¿nieniem Bóg Zap³aæ  Studio
Otwarte Cybernetyki 7, emitowane
w dawnej TV Puls. Najwa¿niejszym
atutem ówczesnego Studia Otwartego
by³ zestaw dyskutantów i czas, który autorzy programu przeznaczali na rozmowê. Pluralizm i tolerancja nie by³y celem, lecz narzêdziem zapewniaj¹cym
warunki prawdziwej wymiany myli
miêdzy ludmi o bardzo odmiennych
pogl¹dach. Tak widz stawa³ siê podmiotem, a nie przedmiotem medialnej obróbki, przestaj¹c bezmylnie naladowaæ tzw. moralne autorytety i samodzielnie kszta³tuj¹c w³asne pogl¹dy.
Dzisiaj Jan Pospieszalski prowadzi
w TVP 2 nowy program pt. Warto rozmawiaæ i  co rzadko zdarza siê po przeprowadzce do TV publicznej  robi to
równie dobrze. Co wiêcej, wprowadzi³
do telewizyjnych debat nowy obyczaj:
przesta³ udawaæ, ¿e dziennikarz to cz³owiek bez pogl¹dów i bez osobowoci.
Nie ukrywa, ¿e jako obywatel, ojciec,
dziennikarz ma prawo do w³asnej opinii, ale nadal dobiera rozmówców
o bardzo odmiennych pogl¹dach
i wszystkim daje szansê równoprawnego udzia³u w sporach i w ostro toczonych polemikach.
Mi³o mi donieæ Czytelnikom Powci¹gliwoci i Pracy, ¿e nagrodzony
wzorzec ze Studia Otwartego znalaz³
swoich naladowców. Debata prowadzona we czwartki przez K. Durczoka
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w TVP 1 zaczyna zapraszaæ ludzi
o wyranie ró¿nych pogl¹dach, jakkolwiek prowadz¹cy program dziennikarz
wk³ada wiele wysi³ku w przekonanie
widzów, ¿e on sam jest od osobistych
przekonañ wolny. Szkoda, ¿e formu³ê
debaty toczonej w gronie polityków,
ekspertów i autorytetów, którzy tworz¹
normê pewnej samokontroli i ograniczenia aktorskich popisów, poszerzono
o fikcjê aktywnej publicznoci. To, co
udaje siê w Warto rozmawiaæ, gdzie
czas pozwala publicznoci na twórczy
udzia³ w polemikach, przybiera
w znacznie krótszej Debacie formê namiastki dyskusji zwyk³ych ludzi z ekspertami i politykami.
Ale, jak widaæ, debaty maj¹ siê nieco lepiej, ni¿ gwiazdorskie talk shows.
Dodajmy do listy dobrze prowadzonych,
chocia¿ bardziej kameralnych debat,
tak¿e Bez autocenzury Br. Wildsteina,
Puls Wieczoru i Nasz¹ Antenê w Pulsie oraz Lo¿ê prasow¹ w TVN 24. Zauwa¿my jednak, ¿e w demokracji potrzebujemy nie tylko debat, konieczne
jest tak¿e sta³e i bezwzglêdne przewietlanie polityków. Wyborcy musz¹ wiedzieæ, kto jest kim, co zrobi³, czy k³ama³, czy mówi³ prawdê, po to, by móc
wybieraæ uczciwych i wiarygodnych
polityków.
Polityka w III RP wesz³a na naszych
oczach w now¹ fazê, pryskaj¹ mity, pozory i k³amstwa szyte grubymi niæmi.
Byæ mo¿e, powtarzam ostro¿nie i powci¹gliwie  byæ mo¿e  zacz¹³ siê czas
prawdziwego koñca PRL-u rozumianego, jako kontynuacja starej w³adzy
w nowych, demokratycznych dekoracjach. Nigdy nie wierzy³am w lekkie,
³atwe i przyjemne budowanie demokracji i wolnych, niezale¿nych mediów.
Kiedy ponad rok temu na jednym
z otwartych spotkañ w Stowarzyszeniu
Dziennikarzy Polskich publicznie
owiadczy³am, ¿e mamy przed sob¹ zadanie zmiany prezesa TVP, premiera
i szefowej jego politycznego gabinetu,
wydawa³am siê sobie i innym nieco zabawnym oszo³omem. Trochê to trwa³o,
ale wci¹¿ mamy szansê na demokracjê
obywateli, a nie pozorów.
Barbara Fedyszak-Radziejowska

Kto powiedzia³, ¿e cz³owiek wspó³czesny patrzy na wiat oczami mediów. Zasiêg tego spojrzenia jest szeroki. Dziêki telewizji widzimy wojny
i kataklizmy na drugim koñcu wiata, bywa te¿ tak, ¿e olepieni blaskiem ekranu nie zauwa¿amy tego, co dzieje siê blisko, tu¿ obok...

Tak trzymaæ,
Panie Janie!
Ile razy w godzinach po³udniowych
przeje¿d¿am ulic¹ Miodow¹ w Warszawie, widzê d³ug¹ kolejkê oczekuj¹cych.
Turyci zwykle pytaj¹: na co pod kocio³em oo. kapucynów czekaj¹ ci ludzie?
Odpowiadam, ¿e na obiad  choæ nie
tylko. Ojcowie kapucyni organizuj¹ tak¿e dla ubogich wiêta, wspólne ogl¹danie filmów, pielgrzymki i spotkania.
W warszawskim ródmieciu gromad¹ ubogich opiekuj¹ siê te¿ siostry
szarytki na ul. Tamka, siostry urszulanki na ul. Wilanej, kamilianie na Dworcu Centralnym. Dzia³alnoæ ta, tak widoczna dla mieszkañców Warszawy, jest
zupe³nie niewidoczna w mediach.
wietnie za to widaæ prof. Szyszkowsk¹, która apeluje, ¿eby bogaty Koció³
podzieli³ siê z biednymi maj¹tkiem...
Koció³ robi to na co dzieñ. W parafiach dzia³aj¹ grupy charytatywne.
W padzierniku, który jest miesi¹cem
mi³osierdzia, trwaj¹ dodatkowe zbiórki. W mojej parafii, w kociele wiêtego Krzy¿a, kosz z darami by³ stale wype³niony. Podobnie u sióstr wizytek.
W niedzielê 10 padziernika odbywa³a
siê te¿ zbiórka na stypendia Fundacji
Dzie³o Nowego Tysi¹clecia.
Dziêki pieni¹dzom z kocielnych
zbiórek, m³odzie¿ z ubogich rodzin dostaje szansê zdobycia wykszta³cenia. Od
dwóch lat stypendyci spotykaj¹ siê
w jednym z miast uniwersyteckich,
gdzie mog¹ zapoznaæ siê z mo¿liwociami dalszego kszta³cenia i podj¹æ ¿yciowe decyzje (o czym pisalimy w numerze padziernikowym). Zbiórka na Fundacjê Dzie³o Nowego Tysi¹clecia by³a
jedn¹ z akcji odbywaj¹cych siê w Dniu

Papieskim 2004 r. Wydawa³oby siê, ¿e
ze wzglêdu na osobê Ojca wiêtego,
dzieñ ten bêdzie cieszy³ siê zainteresowaniem mediów. Tymczasem w Faktach  wiadomociach TVN, dziennikarze, jak zwykle, czyhali pod parafi¹
w. Brygidy, ¿eby zaszokowaæ widzów
kolejnymi informacjami o rzekomych
przestêpstwach ks. Jankowskiego. Parafianie, doceniaj¹c rzetelnoæ informacyjn¹, obrzucili ich jajami, co zosta³o
uwiecznione na ekranie.
Mi³ym wyj¹tkiem okaza³y siê programy telewizji publicznej, kierowanej
od niedawna przez Jana Dworaka.
Pierwsze wiadomoci z obchodów Dnia
Papieskiego ukaza³y siê w Programie 1.
ju¿ o godz. 11.00. Nastêpnie o godz.
12.50 i 18.50. W tym czasie moglimy
jeszcze obejrzeæ program publicystyczny Jan Pawe³ II  pielgrzym pokoju oraz
¯ycie i czasy Jana Paw³a II  film dokumentalny. Uroczystoci zakoñczy³y
siê koncertem galowym na Placu Zamkowym w Warszawie, transmitowanym
przez Program 1. Przypominam te¿, ¿e
dziêki telewizji publicznej, w poniedzia³ki mo¿emy ogl¹daæ wietny program naszego laureata Bóg Zap³aæ
 Jana Pospieszalskiego.
Jeli ta reformatorska tendencja siê
utrzyma, nie bêdê ¿a³owaæ pieniêdzy na
abonament telewizyjny i czêciej zasi¹dê przed telewizorem. Choæ, jak zwykle, trzeba zachowaæ umiar i ostro¿noæ.
W Japonii ronie liczba m³odych ludzi
tzw. hikikomori, którzy nie opuszczaj¹
swoich pokojów, ¿yj¹c w wirtualnej rzeczywistoci.
Izabela Sikora
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Janka Bytnara, hm. Alka Dawidowskiego, hm. Tadeusza Zawadzkiego i tylu innych le¿¹cych w równych szeregach
kwater cmentarzy wojskowych. Nie by³oby Powstania Warszawskiego, ale pewnie nie by³oby i Polski  co bardzo odpowiada³o zamiarom obu naszych s¹siadów
 i tych ze Wschodu i z Zachodu.
Powojenna w³adza ludowa upatrywa³a szczególne zagro¿enie w m³odzie¿y harcerskiej, boæ w 1946 r. cz³onków
Jan Pruszyñski
PPR by³o niespe³na dwa tysi¹ce, za
harcerzy stokroæ wiêcej. Ich ideologia
Oto na stronie tytu³owej doæ szma- poddanych by³o wówczas sprawnym na- sprowadza³a siê do s³u¿by Ojczynie,
t³awej gazetki Metro, z 30 wrzenia br., rzêdziem zaborców, a papierosy sta³y siê nie za  Zwi¹zkowi Sowieckiemu. Dlanad tytu³em Harcerz wyzwolony cieñ rozpowszechnion¹ u¿ywk¹, nie omijaj¹c tego najpierw z przyrzeczenia harcerlilijki przykrywa liæ konopi, za w rod- m³odzie¿y szkolnej, gdy jeszcze nie zna- skiego usuniêto Boga (Przyrzekam uroku, bli¿ej nieznany Piotr Kaczyñski, ³a ona narkotyków. Nie chcemy te¿ pa- czycie ca³ym swym ¿yciem d¹¿yæ do
przedstawiony jako szef polskiego od- miêtaæ, ¿e harcerstwo  oprócz æwicze- budowy Demokratycznej Polski, pracodzia³u harcerstwa europejskiego Babel nia sprawnoci fizycznej  uczy³o nie co waæ dla dobra powszechnego...), a gdy
okaza³o siê, ¿e imperiali zachwala³ szczep euroharstyczna ideologia harcerstwa
cerzy za³o¿ony w natoliñskim
 jak g³oszono  przeciwstaCollege of Europe, opowiaCzuwaj  to znaczy, by wród dróg
wia siê socjalizmowi i zniedaj¹c, czym ró¿ni¹ siê oni od
i
zmiennych
dni
¿ywota
kszta³ca umys³y m³odzie¿y
harcerstwa polskiego.
pozosta³ zawsze z tob¹ Bóg,
polskiej w duchu zacofanego
A ró¿nice s¹ spore. W ich
klerykalizmu, po prostu je
programie znalaz³y siê: legaOjczyzna, nauka, cnota...
rozwi¹zano. Nied³ugo zreszlizacja zwi¹zków homosek(ok. 1912 r.  aut. nieznany)
t¹, bo w siedem lat póniej
sualnych, aborcji, antykon(po padzierniku 1956 r.),
cepcji, eutanazji i narkomanii, nie ma natomiast miejsca na wycho- robiæ, ale jakim byæ, za lilijka zosta³a pojawi³y siê znowu lilijki i krzy¿e, powanie harcerskie, które owemu panu przyjêta za god³o skautów ze wzglêdu na wstawa³y nowe dru¿yny, szczepy, hufce i chor¹gwie. Ku niezadowoleniu poK. kojarzy siê jedynie ze spodniami fakt, i¿ jest ona symbolem czystoci!
moro, finkami i glanami. Jest to wiêc
Gdyby nie harcerstwo, armia ochot- stêpowej m³odzie¿y ze wiatowej Federaczej libertynizm, akceptuj¹cy dewia- nicza odradzaj¹cej siê Rzeczypospoli- racji M³odzie¿y Demokratycznej, zacje moralne i spo³eczne, ni¿ liberalizm, tej mog³aby nie pokonaæ w 1920 r. na- miast: Dieti raznych narodow, my miecza owe glany wskazuj¹, ¿e uto¿samia on jedcy ze Wschodu. Zapalna i patrio- toju o mirie ¿ywiom  powróci³a modliharcerzy ze skinami.
tyczna m³odzie¿ polska gotowa by³a twa: O Panie Bo¿e  Ojcze nasz / w opieDlatego pozwalam sobie przypo- zgin¹æ w polu, ale rejterowa³a przed ce swej nas miej. / Harcerskich serc Ty
mnieæ, ¿e skauting  zaszczepiony w Pol- wszami, czerwonk¹, zimnem i b³otem, drgnienia znasz / nam pomóc zawsze
sce przez Andrzeja Ma³kowskiego podczas gdy lepiej wyszkoleni harcerze chciej. / Wszak Ciebie i Ojczyznê  mi³uw przededniu I wojny wiatowej  by³ or- trzymali siê do ostatka. Przydomek pu³k j¹c chcemy ¿yæ, harcerskim prawom
ganizacj¹ katolick¹, kszta³tuj¹c¹ charak- harcerski znaczy³ tyle co  gwardia. Kto w ¿ycia dniach / wiernymi zawsze byæ.
Wkrótce wiêc pojawi³a siê (sama?)
tery w s³u¿bie Ojczynie i w pomocy po- zreszt¹ chce, niech zajrzy do ksi¹¿ki
postêpowa konkurencja: Czerwone hartrzebuj¹cym. Rota przyrzeczenia harcer- Harcerze w bojach Lecha Nekrasza.
skiego brzmia³a: Mam szczer¹ wolê caGdyby nie wychowanie harcerskie, cerstwo  kierowane przez przysiêg³e³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿bê Bogu i Polsce, w dwudziestoleciu, napastnicy z Zacho- go komunistê Jacka Kuronia, który  jak
nieæ chêtn¹ pomoc bliniemu, byæ po- du mieliby u³atwione zadanie w 1939 sam mówi³  harcerstwa szczerze nie
s³usznym prawu harcerskiemu... A pra- roku i podczas okupacji. Nie by³oby znosi³. Przyjê³o ono za patrona sowiecwo to nakazywa³o  miêdzy innymi braterstwa i s³u¿by, Szarych Szeregów kiego genera³a Waltera wierczewskie prawdomównoæ, czystoæ w mowie i znacznej czêci Armii Krajowej, nie go (nb. podpisuj¹cego wyroki mierci
i uczynkach, a tak¿e zakazywa³o picia na- istnia³yby harcerskie bataliony Zoka, na partyzantów polskich). Zmieniono
pojów alkoholowych i palenia tytoniu. Parasol, pu³k Baszta, kompania Jeleñ, te¿ przyrzeczenie harcerskie ZHP,
Nie ka¿dy wie, ¿e rozpijanie polskich nie by³oby harcmistrza podchor¹¿ego a sk³adaj¹cy je mieli odt¹d pe³niæ s³u¿S¹dzi³em, ¿e nic u eurofilów nie jest w stanie mnie zadziwiæ. Ich pokora wobec
Unii i mi³oæ do niebieskiej flagi z gwiazdami, jak¿e podobna do ho³dów sk³adanych swego czasu czerwonej z jedn¹ gwiazd¹, to tylko kwestia zmiany kierunku
ze Wschodu na Zachód. Ot, taki obrotowy kult! Po europeizacji wybrañców naszego narodu, po wiernopoddañczych gestach wobec postêpowych rz¹dców Niemiec i Francji, po umizgach do eurokasy przychodzi kolej na europeizacjê naszego zacofanego i obskuranckiego spo³eczeñstwa w duchu liberalizmu.

CYWILIZACJA
rys. K. Kunicki

Euroharce

&

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 10/2004

bê Polsce Ludowej, byæ wiernymi sprawie socjalizmu, walczyæ o prawdê
i sprawiedliwoæ spo³eczn¹ i nieæ pomoc ka¿demu cz³owiekowi. Na czym polega³a demokracja ludowa, sprawiedliwoæ spo³eczna, a zw³aszcza  co to by³a
sprawa socjalizmu, nie t³umaczono.
Chêtnie natomiast nadawano dru¿ynom
patronów w rodzaju funkcjonariusza
lwowskiego NKWD  Krasickiego,
zwanego pieszczotliwie Jankiem, Hanki Szapiro  popularnej pod nazwiskiem
Sawicka, czy bohaterów KBW (sic!). Instruktorami harcerskimi zostawali dzia³acze partyjni, oddelegowani do pracy
z m³odzie¿¹. W latach 70. sejm PRL

podj¹³ uchwa³ê o socjalistycznym wychowaniu m³odzie¿y i pojawi³a siê harcerska s³u¿ba Polsce socjalistycznej,
w piaskowych uniformach przypominaj¹cych hitlerjugend i zwana hysipysi!
Sporo w niej by³o podtatusia³ych dzia³aczy o wojskowo-esbeckiej proweniencji. Harcmistrzami byli te¿: Grzegorz
Piotrowski  morderca ks. Jerzego Popie³uszki i jego wspólnicy.
Ale jednak w 1980 r. harcerstwo
znów powróci³o  w na po³y tajnej formie. Kiham (czyli Kr¹g Instruktorów
Harcerskich im. Andrzeja Ma³kowskiego), harcerskie dru¿yny katolickie i Zawiszacy, których nieoficjalnym hymnem

by³a szaroszeregowa pieñ: Gdy przyl¹ nam wyzwanie / ze Wschodu lub
Zachodu, / Zawisza miecz nam poda,
/ ruszymy do pochodu.../ I bêdzie Polska wolna, / my bêdziem Polakami.
/ I równaæ bêdziem w prawo / szarymi
szeregami. Gdy kilka dru¿yn zorganizowa³o harcersk¹ pielgrzymkê na Jasn¹
Górê, w³adze wyrazi³y niezadowolenie,
a pewien stary, og³upia³y ex-harcerz
oburzy³ siê na ³amach Trybuny Ludu:
S³uchaj, partio, harcerstwo jest jedno,
jest nasze i nie wierzy w Boga!
Mimo dychotomii ZHP/ZHR, mimo
nader marnego przyk³adu, dawanego
przez osoby publiczne, harcerstwo dysponuje nadal znacz¹c¹ si³¹ moraln¹.
Dlatego to, ¿e kilku studentów z orodka w Natolinie  w którym widocznie
b³¹kaj¹ siê duchy jego poprzednich rezydentów: funkcjonariuszy partyjnych,
Bieruta i jego wity oraz wypoczywaj¹cych SS-manów  zak³ada sobie organizacjê, dla której odpowiedni¹ piewk¹ by³aby czerniakowska: Jest nas dwunastu, i tylko dwunastu, za³o¿ymy razem
Klub...  mo¿na by zbagatelizowaæ, gdyby nie to, ¿e fundusze na ich dzia³alnoæ
daje... Komisja Europejska, dopuszczaj¹c siê tym samym swego rodzaju dywersji wychowawczej.
Co na to nasze europos³y?
n

Dlaczego nic nie s³ychaæ, by tematami historycznymi zainteresowali siê nasi twórcy? Starzy mistrzowie czuj¹ siê znu¿eni,
m³odzi  albo siê boj¹, albo staraj¹ siê byæ otwarci na problemy wiata. Tych za, którzy by ewentualnie chcieli, nazywa siê
oszo³omami, bezsensownie powracaj¹cymi do historii...

Gdzie przesz³oæ?
Problemów naszej kinematografii
nie brakuje. Jednym z najdotkliwszych
jest permanentny brak pieniêdzy. Dlatego te¿, aby zrealizowaæ film, trzeba
zdobyæ sponsorów, którzy wy³o¿yliby
odpowiednie sumy, a w konsekwencji
zaakceptowali scenariusz. I tu zaczyna
siê problem. Kto bowiem ma daæ pieni¹dze na opowieæ z naszej historii?
Ma³o którego sponsora zainteresuje
szeæ wojen, jakie pañstwo polskie musia³o stoczyæ o swój niepodleg³y byt. Co

wiêcej, 30-, 40-letni twórcy argumentuj¹ swoja postawê negacji historii nastêpuj¹co: m³ode pokolenie nie jest zainteresowane przesz³oci¹, nie przynios³a ona nam nic dobrego  poza wojnami, najazdami i komunizmem.
A przecie¿ w 1999 r. Andrzej Wajda
nakrêci³ Pana Tadeusza. Okaza³o siê
wtedy, ¿e historia ostatniego zajazdu na
Litwie da³a widzom widowisko o wyj¹tkowych walorach plastycznych, ze
wspania³ymi rolami (Seweryn, Szapo-

³owska, Olbrychski, Linda), stylow¹
muzyk¹ Kilara, sprawn¹ organizacj¹
skomplikowanej fabu³y. Co wiêcej, do
kin ruszyli t³umnie nie tylko starsi widzowie, lecz tak¿e m³odzie¿.
Nie jest równie¿ prawd¹, ¿e brak jest
w Polsce odpowiednich scenariuszy.
Wystarczy³oby siêgn¹æ np. po ksi¹¿kê
Sergiusza Piaseckiego Kochanek Wielkiej Niedwiedzicy i materia³ na film
niemal gotowy. Swoj¹ drog¹, prawdopodobnie jeszcze w tym roku do ksiêgarni trafi komiks Westerplatte  za³oga mierci. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e po
latach wiadomego odwracania siê od
historii m³odzi twórcy powracaj¹ do takich tematów.
Grzegorz Guttman
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Zygmunt Freud (jeden z ojców nowoczesnej psychologii, twórca psychoanalizy, do dzi przemo¿nie wp³ywaj¹cy na umys³y Zachodu) na wiadomoæ o nieuleczalnej chorobie, wykrzykn¹³ do
lekarza, który mu to oznajmi³:  Jak pan mo¿e mi to mówiæ, kto da³ panu prawo mnie umiercaæ?
Mo¿na by powiedzieæ nieco uszczypliwie: medice, cura te ipsum  lekarzu, lecz siê sam, albo:
zacznij od siebie.

mieræ

Ta sytuacja i te s³owa wiernie oddaj¹
wewnêtrzny stan wspó³czesnego cz³owieka: straszliwy lêk przed mierci¹
i wcale nie paradoksalne usuwanie jej
z pola widzenia, zarówno z ¿ycia publicznego, spo³ecznego, jak i osobistego, z w³asnych prze¿yæ, sposobu ¿ycia
i wyznawanych wartoci, z ¿yciowych
celów i perspektyw. Dalej, prowadzi do
usuniêcia mierci ze wiadomoci i st³umienie, zepchniêcie jej w³anie do sfery
podwiadomoci, któr¹ odkry³ Zygmunt
Freud. Ale te wiadomoci, jakie proponuje nowoczesna nauka (w tym psychologia, która sta³a siê g³ównym promotorem wspó³czesnej cywilizacji), niewiele mog¹ powiedzieæ cz³owiekowi o jego
w³asnej mierci czy  cilej  zaradziæ
mierci: wyleczyæ Freuda z lêku. Nauka
mo¿e obserwowaæ mieræ organizmów,
ale nie mo¿e przenikn¹æ mierci ¿adnego, najmarniejszego nawet cz³owieka,
pozostanie bezradna wobec jej tajemnicy. mieræ bêdzie zawsze najwiêkszym
wyzwaniem, skandalem dla czystego rozumu lub zdrowego rozs¹dku.
mieræ w ogóle jest tajemniczym kluczem do tego, czym jest cz³owiek i czym
jest jego ¿ycie. Bo mieræ i ¿ycie s¹ nieroz³¹czne: nie da siê tej ca³oci rozdzieliæ, ani poj¹æ jednego bez drugiego. Dlatego wybór tylko jednej strony jest pozornym, b³êdnym wyborem ¿ycia, ¿ycia
 w pewnym sensie  w z³udzeniu, niepe³nego a w przysz³oci wype³nionego
rozczarowaniem, zgroz¹ i protestem
Zygmunta Freuda.
A przecie¿, zdawa³oby siê, nowoczesna cywilizacja i wspó³czesny model
¿ycia s¹ ca³kowicie po stronie ¿ycia,
wyra¿aj¹ poparcie dla aktywizmu, pozytywne nastawienie do wiata, witalnoci,
optymizmu. W istocie jest przeciwnie:
to cywilizacja mierci, jak j¹ nazwa³ Jan
Pawe³ II, staj¹ca przeciw ¿yciu rozumianemu wszechstronnie i perspektywicznie. W rezultacie staj¹ca po stronie



mierci, gdy prowadzi do stopniowej
negacji wartoci ¿ycia, wrêcz prawa do
¿ycia, co widaæ jasno w kampaniach
aborcji, eutanazji czy antykoncepcji
 rzekomo w obronie jakoci ¿ycia,
w istocie za w uzurpacji panowania nad
¿yciem, w pokusach biotechnologii i medycyny eksperymentuj¹cej na ludzkim
¿yciu, w utopiach generowania nowego
cz³owieka wed³ug w³asnych projektów
i bez ¿adnej odpowiedzialnoci. Widaæ
to tak¿e w ogólnie przedmiotowym i rabunkowym stosunku do ¿ycia, w tolerancji wobec przemocy i degradacji ¿ycia.
Ten wiat jest zaprogramowany jako
wiat bez granic w ekspansji, bez stron
negatywnych, bez cierpienia, bólu, bez
mierci, jako wiat niemiertelny dla niemiertelnych, dla ludzi takich, jak Freud,
którzy nie mog¹ umrzeæ, bo mieræ jest
skandalem nie do przyjêcia i nie powinien nad nami panowaæ.
Eksperyment budowy zupe³nie nowego ludzkiego wiata jeszcze raz przekonuje o mrzonkach i utopiach, które kusz¹ ludzki umys³. Pokazuje, ¿e do spraw
fundamentalnych: egzystencji i jej ostatecznego sensu, a wiêc do eschatologii,
czyli tego, co po mierci, trudno mieæ
stosunek inny ni¿ religijny. Dzieje ca³ej
ludzkoci wystarczaj¹ za dowód. Refleksja dawna i nowa, wiecka i religijna,
filozoficzna i naukowa, musi zwracaæ siê
tu do najg³êbszych, a nie  powierzchownych róde³. Najwiêksze dzie³a ludzkoci rozwa¿a³y sprawy ¿ycia i mierci,
i rewolucja nowoczesnoci nie mo¿e polegaæ na odrzuceniu tej mniej wygodnej
strony ¿ycia.
Zw³aszcza chrzecijañstwo rozwinê³o refleksjê o ¿yciu i mierci jako darze
i niezbêdnej drodze ku ¿yciu nadprzyrodzonemu i wiecznemu. To w³anie
chrzecijañstwo jest po stronie ¿ycia tak
szeroko przyjmowanego, w którym
mieræ jest przejciem w stan pe³nego,
nieznanego tu, w innym wymiarze roz-
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wijaj¹cego siê ¿ycia. To w chrzecijañstwie mówi siê o wielkoci ¿ycia, nad
którym mieræ nie bêdzie panowa³a, ale
nie  dziêki naszej in¿ynierii i technologii, ale dziêki mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, który przezwyciê¿y³
mieræ, choæ jej przecie¿ nie usun¹³.
Podobnie, jak z³a i cierpienia w ¿yciu
doczesnym. Pozwoli³ uwierzyæ i mielej za Nim pytaæ: gdzie, mierci, twój
ocieñ, gdzie twoje zwyciêstwo?
W czasach aborcji, eutanazji i odrzucania nawet samego ¿ycia, musimy szukaæ argumentów i sposobów przekonywania zwolenników przedwczesnej, dobrowolnej albo wymuszanej mierci,
aby tak¿e przekonywaæ siebie. Sporo
mo¿na ich znaleæ w powa¿nych, ale
czêsto trudnych dzie³ach. Z dawniejszych warto polegaæ na pracach lekarzy
tanatologów, takich jak Kubler-Ross,
Jacques Brehant, a tak¿e teologów, jak
Josepf Ratzinger (mieræ i ¿ycie wieczne), Ladislav Boros (Misterium mortis),
czy historyków kultury, jak Philip Aries
(Cz³owiek i mieræ). Jedn¹ z wa¿niejszych wydanych ostatnio ksi¹¿ek, gruntownie przedstawiaj¹cych problematykê
mierci, jest praca niemieckiego teologa Helmuta Thielicke, pt. ¯ycie ze
mierci¹. Autor omawia w niej wspó³czesne uwik³anie cz³owieka, mechanizmy redukuj¹ce dzisiejsze rozumienie
cz³owieczeñstwa i ¿ycia, wynikaj¹cy
st¹d lêk nie tylko przed mierci¹, lecz
tak¿e przed samym ¿yciem. Przeciwstawia temu religijne rozumienie mierci,
najpierw biblijne, nastêpnie nowotestamentowe, chrzecijañskie.
Interesuj¹c¹ i aktualn¹ ksi¹¿k¹ jest
równie¿ Eutanazja trzech francuskich
autorów (Nicolas Aumonier, Bernard
Beignier, Philippe Letellier). Porz¹dkuje ona wiedzê o tym nowoczesnym procederze, jakim staje siê eutanazja, przedstawia stan prawny w dzisiejszej Europie, daje przegl¹d stanowisk i argumentów za i przeciw eutanazji, ale powstrzymuje siê przed zajêciem stanowiska. Dla
wielu Czytelników bêdzie zbyt minimalistyczna, nie daje bowiem podstaw do
pewnego wyboru, dla chrzecijanina jednak wybór ten jest jasny, wystarcz¹ mu
posiadane argumenty.
Marek Klecel
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Dobrodziejstwa wiêtowania nie wynalaz³o chrzecijañstwo, skoro ludzie
umieli z niego korzystaæ ju¿ w pocz¹tkach staro¿ytnoci. Prastare ludy
Mezopotamii, tak¿e Egipcjanie, Fenicjanie, antyczni Grecy i Rzymianie
mieli swoje wiête dni, zwi¹zane z wielobóstwem, w jakie wierzyli. Równie¿ staro¿ytni Hebrajczycy wspaniale umieli w³anie wiêtowaniem czciæ
Boga, który wybra³ ich naród sporód innych. Oczywicie, wiêtowanie
zawsze ³¹czy³o siê z mniej lub bardziej rozwiniêt¹ liturgi¹.

Meandry wiêtowania
W chrzecijañstwie dni wi¹teczne
dziel¹ siê (generalnie rzecz bior¹c) na
dwa rodzaje: na niedziele i na wiêta.
Regularnoæ tych pierwszych chrzecijanie wprowadzili na wzór judaizmu.
Pomijaj¹c funkcjê religijn¹ niedzieli, ich
siedmiodniowy cykl spe³nia bardzo wa¿n¹ rolê psychologiczn¹ w ¿yciu nazbyt
zapracowanych spo³ecznoci. Wynika to
bezporednio z elementarnych zasad higieny psychicznej, które narzucaj¹ cz³owiekowi cotygodniowy odpoczynek
 dla jego dobra! (Pogwa³cenie tego rytmu wi¹za³oby siê z powa¿nymi konsekwencjami zdrowotnymi.)
Oprócz respektowania odpoczynku w
niedziele i w wiêta stricte kocielne,
Polacy zwykli ³¹czyæ z duchowoci¹
chrzecijañsk¹ pewne wiêta narodowe
(np. 3 Maja, rocznicê Cudu nad Wis³¹,
11 Listopada), co bez w¹tpienia jest wynikiem tragicznej historii ostatnich dwustu lat. Manifestowanie uczuæ patriotycznych zawsze ³¹czy³o siê w tym wypadku
z uczestnictwem w uroczystociach religijnych, maj¹c nadawaæ tym szczególnym dniom bardziej podnios³y, niebosiê¿ny wydwiêk. Z tego wzglêdu ich
wiecki charakter  poprzez dope³nienie
liturgiczne  nabiera³ jakby wyznaniowego znaczenia, ponadludzkiej rangi.
Czterdziestopiêcioletnie dzieje PRL-u
jeszcze bardziej zintegrowa³y tê dwuwymiarowoæ. W dobie realnego socjalizmu rodacy chêtnie, spontanicznie i masowo uczestniczyli w kocielnych obrzêdach, organizowanych z okazji wielkich
rocznic narodowych lub z innych analogicznych wzglêdów. Wtedy takie uczestnictwo by³o jednoczenie wyrazem postawy niepodleg³ociowej, antykomunistycznej, kontestuj¹cej. Kiedy po II wojnie wiatowej tzw. w³adza ludowa znio-

s³a niektóre wiêta kocielne nakazane
(np. Objawienia Pañskiego, MB Gromnicznej, Niepokalanego Poczêcia, Wniebowst¹pienia NMP, drugi dzieñ Zielonych wi¹tek), pójcie do Kocio³a w te
dni by³o nie tylko aktem pobo¿noci.
Dlatego te¿ ci, którzy nie musieli pracowaæ (wiêc przedstawiciele inicjatywy
prywatnej na przyk³ad), chêtnie, samorzutnie wiêtowali. A na wieczornych
Mszach w. by³y t³umy wiernych. Tak
by³o do pocz¹tków lat 90. ub. wieku.
Uk³ad w Magdalence zmieni³ kierunek dziejów naszego narodu. I chocia¿
pozosta³y nadal tzw. wiêta zniesione
i chocia¿ przywrócono oficjalny, powszechny charakter wa¿nym wiêtom
narodowym (np. 3 Maja, Dzieñ Niepodleg³oci), ich przestrzeganie przez zwyk³ych obywateli uleg³o zauwa¿alnym
zmianom. W celebracjach religijnych
bierze udzia³ o wiele mniej osób, za na
prowincji w tych dniach s³yszy siê nierzadko jazgot pi³ tarczowych, terkotanie
traktorów czy te¿ inne odg³osy pracy
 co dawniej by³o zjawiskiem niezmiernie rzadkim i budz¹cym ogóln¹ dezaprobatê. Czy¿by zatem wiadomoæ narodowa Polaków ulega³a powolnemu zanikowi? Ta niepokoj¹ca, a nawet zatrwa¿aj¹ca tendencja dotyczy nie tylko wi¹t
obecnie nieobowi¹zkowych (wzglêdnie
tych o charakterze pañstwowym), ale
coraz czêciej zaczyna siê ujawniaæ
w niedziele! Wnioskuj¹c z aktywnoci
prywatnych lub spó³dzielczych placówek
handlowo-us³ugowych aktualnie dzia³aj¹cych, mo¿na by pomyleæ, i¿ Polacy
staj¹ siê narodem zapracowanym równie¿ w niedziele. S¹ i tacy, którzy wprawdzie nie pracuj¹ w te dni, a wiêc za¿ywaj¹ odpoczynku, ale do kocio³a ani
myl¹ siê pofatygowaæ, aczkolwiek mie-

ni¹ siê katolikami. Wydaje siê, i¿ procent
nie praktykuj¹cych osób w Kociele ostatnimi czasy przybra³ tendencjê zwy¿kow¹.
Byæ mo¿e jest to rezultatem panosz¹cej
siê mody na amerykañski, czy te¿ zachodni styl ¿ycia, przejawiaj¹cy siê m. in. w odchodzeniu od tradycyjnych wartoci i religii przodków. A zatem macdonaldyzacja  jako ewidentnie negatywne zjawisko socjomentalne  zaczyna zbieraæ swoje ¿niwo tak¿e w wiecie ducha.
Odpowied na pytanie wiêtowaæ czy
nie wiêtowaæ? mo¿e byæ tylko jedna.
Pomijaj¹c psychologiczny aspekt uwiêconego odpoczywania, nale¿y podkreliæ
jego znaczenie socjologiczne oraz jego
wymiar cile religijny (Pamiêtaj, aby
dzieñ wiêty wiêci³). W koñcu aktywne
wiêtowanie jest nie tylko wyrazem pos³uszeñstwa wiernych wobec postanowieñ
w³adz kocielnych, ale przede wszystkim
przejawem szlachetnej pokory wobec
majestatu Boga. wiadome, dojrza³e, autentyczne chrzecijañstwo powinno siê
³¹czyæ niejako automatycznie z potrzeb¹
wielbienia Boga, m. in. poprzez modlitwê
i wi¹teczne odpoczywanie. A wiêc prawdziwy katolik winien samorzutnie odczuwaæ potrzebê wiêtowania jako prost¹
i ponadindywidualn¹ formê adoracji Trójcy wiêtej. Wobec czego wszyscy ci, którzy honoruj¹, uznaj¹ wy³¹cznie wielkie
wiêta (Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc,
Bo¿e Cia³o, Wniebowziêcie NMP)  mówi¹c najdelikatniej  nie mog¹ stanowiæ
dobrego przyk³adu dla innych.
Natomiast je¿eli chodzi o wybrane,
szczególne dni w rodzaju Narodowego
wiêta Niepodleg³oci, to ich profanowanie  chocia¿by pracami podwórkowymi  wiadczy dobitnie o braku najskromniej pojêtej, elementarnej wiadomoci patriotycznej. Wszak wszystkim
tym, którzy przelewali krew za Ojczyznê
lub z³o¿yli ofiarê z ¿ycia, czêstokroæ bezimiennym bohaterom  nale¿y siê to minimum pamiêci i szacunku. Naród, nie
pielêgnuj¹cy w³asnych korzeni kulturowych, bagatelizuj¹cy pañstwo-twórcze
znaczenie historycznej schedy, bezwolnie poddaj¹cy siê procesowi skarlenia
duchowego, taki naród ma zwiêkszone
szanse ulec przypieszonej unifikacji
europejskiej.
Stanis³aw Chyczyñski
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IN FLAGRANTI

Tak, jak atak terrorystyczny 11 wr zenia 2001 r. zmieni³ radykalnie politykê  i historiê  Stanów Zjednoczonych, tak to, co sta³o
siê w Polsce po 10 wr zenia bie¿¹cego roku, zmienia zdecydowanie stosunek du¿ej czêci obywateli do III Rzeczypospolitej.

Pañstwo siêga bruku
W³aciwie nale¿a³oby rzec, ¿e rozsypa³a siê nam organizacja pañstwowa, zbudowana teoretycznie na fundamencie zasad i dowiadczeñ demokratycznych  oto
najwy¿sza w³adza ustawodawcza wydaje
uchwa³ê o reparacjach wojennych i nakazuje podleg³ej sobie w³adzy wykonawczej, rz¹dowi, jej niezw³oczne wykonanie, a tymczasem rz¹d tê uchwa³ê odrzuca. Pañstwo siêga bruku...
Rz¹d, lekcewa¿¹c wolê Sejmu, obna¿y³ przede wszystkim sw¹ nieuczciwoæ
wobec obywateli, bo skoro parlament (wybrany przez nas) uchwali³ rezolucjê o reparacjach, to znaczy, ¿e uchwali³ j¹ naród
g³osami swych przedstawicieli. A wiêc
rz¹d jest antynarodowy i antypañstwowy?
Podobnie, lecz ju¿ na niewspó³miernie
ni¿szym poziomie, jest z prywatyzacj¹ banku PKO BP: Sejm zadecydowa³, ¿eby akcji nie sprzedawaæ zagranicznym inwestorom, a rz¹d postanowi³  sprzedawaæ...
Kryzys pañstwa, którego od wrzenia
dowiadczamy, ma oblicze i groteskowe,
i grone. Przecie¿ wszyscy bez wyj¹tku
ministrowie, na czele z premierem,
a nawet wiêkszoæ podsekretarzy stanu,
s¹ pos³ami lub senatorami. A wiêc pos³owie z Wiejskiej, nie bêd¹cy w rz¹dzie,
co tam uchwalaj¹, a ich koledzy-pos³owie z gabinetów rz¹dowych odrzucaj¹ te
uchwa³y. Czy gdyby dzisiaj ci z Wiejskiej
jutro byli na miejscu tych z rz¹du, postêpowaliby jak oni? I odwrotnie. Czy
mo¿e w pañstwie niby-prawa byæ co
bardziej absurdalnego?
Pos³owie z instytucji rz¹dowych bimbaj¹ sobie na to, co uchwalaj¹ ich koledzy z parlamentu. Parlament przeciw
parlamentowi. Gdyby ¿y³ Witkacy, zrobi³by z tej rzeczywistoci przepyszn¹ tragifarsê polityczn¹.
Tymczasem Krystyna Chrupkowa
napisa³a w Rzeczpospolitej: Sejm  rzecz
jasna  mo¿e podejmowaæ uchwa³y
w ka¿dej sprawie, któr¹ uzna za istotn¹.



I bardzo czêsto z tego korzysta. Niektóre
z nich maj¹ du¿e lub nawet wielkie znaczenie polityczne. Mimo to uchwa³y Sejmu nikogo nie wi¹¿¹, bo nie s¹ ród³em
prawa. Tak stanowi konstytucja. Z tego
te¿ trzeba sobie zdawaæ sprawê...
W tej obronie Sejmu s³ychaæ reperkusje z dowiadczeñ politycznych Polski Ludowej, kiedy by³ Sejm, by³ premier, by³a
Rada Ministrów i na dodatek Rada Pañstwa. Instytucje te podejmowa³y ró¿ne
uchwa³y i wydawa³y ustawy, ¿eby spo³eczeñstwo s¹dzi³o, i¿ ¿yje w kraju demokracji (ludowej...), ale i tak nie mia³y one
¿adnego znaczenia w praktyce, gdy¿ decyzje polityczne by³y wczeniej podejmowane w biurze politycznym Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ka¿dy instruktor ka¿dego wydzia³u KC móg³ wezwaæ do siebie
po reprymendê ministra, nie mówi¹c ju¿
o pole, który nie odgrywa³ najmniejszej
roli ani w parlamencie, ani tym bardziej
w polityce. Rz¹d by³ partii czasami, owszem, potrzebny  by go przed spo³eczeñstwem obarczyæ odpowiedzialnoci¹ za
winy biura politycznego KC, na przyk³ad
za podwy¿ki z czerwca 1976 r. PZPR t³umaczy³a niekiedy spo³eczeñstwu  niemog¹cemu siê po³apaæ, kto rz¹dzi  ¿e rz¹dzi rz¹d, partia natomiast kieruje, jest bowiem si³¹ kierownicz¹ narodu i pañstwa,
a jako taka  jest niczym nieograniczona
i oczywicie nieomylna.
Wiêc i dzisiaj mamy mieæ pañstwo
podobnie nienormalne? Kto kieruje, a kto
rz¹dzi: Sejm, Senat, prezydent, premier,
Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Premiera, Rada Ministrów? Obie monteskiuszowskie w³adze  ustawodawcza i wykonawcza  s¹ kompromitowane. A trzecia, s¹downicza, te¿ ju¿ nie ma ¿adnego
autorytetu, gdy¿, po pierwsze, jest niewydolna, opiesza³a; po wtóre  wychodzi na
jaw, ¿e w wielu zespo³ach sêdziowskich
zasiadaj¹ sêdziowie dawniej dyspozycyj-
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ni wobec w³adzy pezetpeerowskiej lub
 wród m³odszych i m³odych  maj¹cy
dzisiaj konszachty ze wiatem biznesu
i  o zgrozo!  z gangsterami.
Najgorsze wszelako, ¿e teraniejsze
konflikty w³adzy ustawodawczej z wykonawcz¹ przywo³uj¹ upiory przesz³oci.
Kiedy Rzeczpospolita zaczê³a siê w XVII
wieku (o nastêpnym stuleciu lepiej nie
mówiæ) chyliæ ku upadkowi i zanika³y
w³aciwe zale¿noci pomiêdzy wybieraln¹ w³adz¹ ustawodawcz¹, czyli sejmem
 najcenniejsz¹ wartoci¹ ówczesnej parlamentarnej republiki monarchicznej
 a rz¹dem, na czele którego sta³ król
z urzêduj¹cymi stale senatorami  szlachta zwo³ywa³a konfederacje. Na zjazdach
konfederackich obowi¹zywa³a zasada
wiêkszoci g³osów, a wiêc ³atwo by³o
podejmowaæ uchwa³y, które przedstawiano w³adzy wykonawczej. Jeli za
ona ich nie przyjmowa³a, to szlachta
ima³a siê broni i wszczyna³a rokosz, najstraszliwsz¹ z najstraszliwszych tragedii
ka¿dego pañstwa: wojnê domow¹; podczas dwóch rokoszy siedemnastowiecznych, zw³aszcza drugiego, Lubomirskiego, kraj sp³yn¹³ krwi¹...
Przewrót majowy Pi³sudskiego
z 1926 r. to tak¿e swego rodzaju, powiedzielibymy, nowoczesny rokosz. Na
szczêcie nie ogarn¹³, jak tamte dwa
z XVII w., ca³ego kraju; walka bratobójcza rozegra³a siê jedynie na ulicach Warszawy, ¿ycie straci³o jednak oko³o 500
osób. A wiêc i ten zamach stanu jest
w naszej historii tragedi¹. Ale w przeciwieñstwie do wczeniejszych, rokosz
majowy by³ wygrany  zmusi³ prezydenta
do abdykacji, premiera i rz¹d do dymisji, a Sejm do samorozwi¹zania siê.
I wysz³a pó³demokracja, pó³dyktatura...
Nasz prezydent milczy. Nie stara siê
za¿egnaæ konfliktu miêdzy Sejmem
a rz¹dem. Obieca³ na pocz¹tku tej kadencji sejmowej, ¿e spowoduje przypieszenie wyborów parlamentarnych. Nie dotrzyma³ i tej obietnicy. A gdyby by³ inny garnitur Sejmu i Senatu, by³by tak¿e inny rz¹d
i kto wie, czy dosz³oby do dzisiejszego kryzysu, kiedy jedna w³adza pañstwowa zaprzecza drugiej, kiedy pañstwo dzia³a przeciwko pañstwu, kiedy demokracja toczy
z sob¹ walkê, a¿eby nie byæ demokracj¹...
Jacek Wegner
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Katolicki orodek readaptacji w otwockim Anielinie daje szansê na normalne
¿ycie narkomanom z ca³ej Polski. Niewielu jednak potrafi z niej skorzystaæ.

¯ycie od nowa

Bartek ma 21 lat i bra³ narkotyki od
lat piêciu. W orodku jest ju¿ dziewi¹ty
miesi¹c i ma mocne postanowienie zerwania z na³ogiem. Udziela siê jako
wolontariusz pomagaj¹cy nieuleczalnie
chorym i zawodnik orodkowej dru¿yny pi³ki no¿nej oraz koszykówki. Sportowcy z Anielina odnosz¹ sukcesy
w lokalnych rozgrywkach pi³karskich
szóstek i maj¹ dobr¹ opiniê w powiecie. Bartek ma konkretne plany na przysz³oæ: po opuszczeniu orodka chce
zdawaæ na wydzia³ lekarski warszawskiej Akademii Medycznej.
 Po wyjciu st¹d muszê wystrzegaæ
siê pokus, wielu z pacjentów ponownie
siêga po narkotyki. Mia³em dowiadczenia z marihuan¹ i amfetamin¹ i nie chcê
do tego wracaæ  zwierza siê.
Orodek dla osób uzale¿nionych od
rodków odurzaj¹cych dzia³a w Anielinie od 1998 r., a jego za³o¿ycielem jest
ksi¹dz Arkadiusz Nowak. W oczach niektórych uchodzi za Wersal, gdy¿ zaplecze materialne jest rzeczywicie imponuj¹ce. Du¿e, nowoczesne budynki,
wygodne pokoje, kort tenisowy i boisko
do koszykówki. No i zdrowy, leny klimat. Niejeden orodek Monaru móg³by pozazdrociæ.
Pacjenci uczestnicz¹ w zajêciach
prowadzonych przez pedagogów, z których wiêkszoæ pracowa³a w placówkach Marka Kotañskiego. Ucz¹ siê poznawaæ swoje mocne i s³abe strony oraz
problemy. Obowi¹zkowym elementem
terapii jest obecnoæ na niedzielnej
Mszy wiêtej. Musi uczestniczyæ w niej
ka¿dy pacjent, bez wzglêdu na wiatopogl¹d. Tak¿e raz w tygodniu ksi¹dz
kapelan prowadzi z mieszkañcami zajêcia z etyki.
 Od pewnego czasu mamy do czynienia z nowym typem narkomana
 mówi dyrektor do spraw merytorycznych, Janusz Strzelecki, niegdy bliski
wspó³pracownik Marka Kotañskiego:
 Jest nim, zazwyczaj elegancko ubra-

ny, m³ody cz³owiek, bywalec dyskotek
i drogich lokali, niewiele przypominaj¹cy dawnego ¿ebrz¹cego æpuna, odurzaj¹cego siê rodkami z grupy opium...
Obecne narkotyki s¹ groniejsze od
dawnych, gdy¿ dzia³aj¹ bardziej podstêpnie  pozornie ³agodniej, wyd³u¿aj¹c tym samym proces destrukcji psychicznej na wiele lat. Za¿ywaj¹cy je
mo¿e pracowaæ i pozornie normalnie
funkcjonowaæ, co opónia podjêcie leczenia...
Wielu pacjentów nie znalaz³o siê tutaj z w³asnej woli. Przybyli na leczenie
pod presj¹ rodziny albo s¹dowego nakazu. Pierwszy, stacjonarny etap terapii trwa rok i zaledwie 25 proc. lecz¹cych siê udaje siê dotrwaæ do koñca.
Wiêkszoæ odchodzi sama, albo zostaje wydalona za nieprzestrzeganie regulaminu. A ten jest surowy. Przez pierwsze miesi¹ce obowi¹zuje zakaz kontaktu ze wiatem zewnêtrznym: ¿adnych telefonów, ¿adnego wychodzenia, chyba
¿e z grup¹ pod opiek¹ terapeuty. Oczywicie mowy nie ma o alkoholu, a czarn¹ kawê mo¿na piæ tylko pod kontrol¹. W orodku dzia³a wewnêtrzna policja, czyli z³o¿ona z wybranych pacjentów grupa sprawdzaj¹ca testomierzami kolegów czy nie
brali. Takie badania odbywaj¹ siê
kilka razy dziennie, a osoba, u której stwierdzono obecnoæ rodka
odurzaj¹cego, musi opuciæ orodek, aby nie demoralizowaæ innych.
Zakazane s¹ kontakty erotyczne oraz
tworzenie tzw. podgrup czyli wchodzenia w bli¿sze zwi¹zki dwojga
osób. Stwarza to bowiem niebezpieczeñstwo odizolowania siê od grupy, a ta w³anie ma byæ g³ównym
czynnikiem wspieraj¹cym.
Po roku pensjonariusz staje siê
rezydentem. Nie uczestniczy w zajêciach, mo¿e swobodnie siê poruszaæ. Maj¹c nadal zapewniony dach
nad g³ow¹ i wy¿ywienie, mo¿e po-

dejmowaæ próby funkcjonowania na
zewn¹trz, w tym  szukania pracy...
 Ponosi czêciow¹ odp³atnoæ, wynosi ona 330 z³  mówi dyrektor ds.
administracyjnych Joachim Hanisz.
 Nie staæ nas na dalsze ca³kowite refundowanie pobytu, a poza tym wie, ¿e
musi zacz¹æ wreszcie zarabiaæ na swoje utrzymanie...
Zdaniem Janusza Strzeleckiego dawniej lepiej pracowa³o siê z narkomanami. Byli wytworem pewnych kontrkultur, nierzadko byli ludmi uduchowionymi, mo¿na by³o pracowaæ z nimi
w oparciu o konkretne wartoci. Teraz
jest inaczej, pacjenci patrz¹ na swoich
terapeutów jak na dinozaurów mówi¹cych o uczciwoci i etyce. Dla niektórych celem ¿ycia jest  na przyk³ad
 drogi model samochodu, a przy takim
nastawieniu zasady moralne stanowi¹
tylko przeszkodê. Ale niektórzy  jak
Bartek  chc¹ i potrafi¹ pracowaæ nad
sob¹ i swoim ¿yciem.
 Niektórym udaje siê wyjæ na
prost¹  twierdzi terapeutka Iwona
Malinowska:  Zostaj¹ w Otwocku lub
okolicach, podejmuj¹ pracê. Nie wracaj¹ do rodzinnych miejscowoci, boj¹c siê powrotu do na³ogu. Zaczynaj¹ ¿ycie od nowa...
Piotr Kitrasiewicz
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SYLWETKA KSIÊDZA W£ADYS£AWA JANOWICZA CSMA
rodowisko rodzinne ks. W³adys³awa Janowicza (trzeciego z kolei prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a, sprawuj¹cego urz¹d w latach 1940  1952), którego
dzisiaj wspominamy, mo¿na powiedzieæ, ¿e ukszta³towane by³o przede wszystkim narodowo-patriotycznymi ideami, które chcieli wcielaæ w czyn Polacy na Litwie na prze³omie XIX i XX wieku.

repr. Archiwum

Wzór do naladowania

Ksi¹dz W³adys³aw Janowicz urodzi³
siê 17 listopada 1886 r. w Wilnie, w rodzinie mieszczañskiej. Ochrzczony zosta³ w kociele parafialnym rzymskokatolickim wiêtego Jakuba dnia 30 listopada tego¿ roku. Wykszta³cenie
w zakresie szko³y powszechnej zdobywa³ w latach 1896  1898; póniej od
1898 r. uczêszcza³ do gimnazjum klasycznego w Wilnie, w którym po omiu
latach nauki uzyska³ maturê. W okresie
1906  1907 by³ wychowawc¹ w Ma³ym Seminarium Duchownym w Wilnie.
Nastêpnie w latach 1907  1908 studiowa³ na wydziale medycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
Trudnoci materialne sk³oni³y go jednak
do przerwania nauki i powrotu do Wilna, gdzie w latach 1908  1910 pe³ni³
funkcjê wychowawcy.
Póniej Janowicz powróci³ na studia

"

medyczne do Krakowa. Chocia¿ zawód lekarza poci¹ga³ go,
zastanawia³ siê nad mo¿liwoci¹ obrania innej drogi ¿ycia.
W tym wzglêdzie nie ró¿ni³ siê
od swoich rówieników. Niepewnoæ i poszukiwanie najw³aciwszego wyboru towarzyszy³y równie¿ i jemu. Pewnego
wieczoru oznajmi³ swojemu
koledze, Juliuszowi Zarembie,
i¿ wyje¿d¿a w odwiedziny do
ks. Bronis³awa Markiewicza do
Miejsca Piastowego. Po powrocie by³ jeszcze bardziej zamylony, czyta³ du¿o religijnych
ksi¹¿ek. W koñcu ponownie
oznajmi³, ¿e jedzie do ks. Bronis³awa Markiewicza, tym razem na rekolekcje, i nie bêdzie
go d³u¿szy czas. Po tej wizycie
wróci³ do Krakowa radoniejszy, musia³a nast¹piæ w jego ¿yciu jaka przemiana. Oznajmi³ wówczas swojemu koledze, ¿e po rozmowie z ksiêdzem Markiewiczem, zdecydowa³ siê
wst¹piæ do za³o¿onego przez Niego
zgromadzenia zakonnego.
W³adys³aw Janowicz przyby³ na sta³e do Miejsca Piastowego w 1910 roku.
Spotkanie z tak wa¿n¹ osob¹, jak¹ by³
Za³o¿yciel michalitów, wywar³o ogromne wra¿enie na m³odym cz³owieku, tak
bardzo wra¿liwym, otwartym, serdecznym i gotowym do powiêceñ.
wiêta wielkanocne w 1911 r. da³y
Zarembie okazjê do przybycia po raz
pierwszy do Miejsca Piastowego. Wizyta ta zapocz¹tkowa³a wiele nastêpnych, które w latach 1910  1915 z³o¿y³ swemu koledze, Janowiczowi, pracuj¹cemu wówczas na stanowisku nauczyciela w miejscowej szkole. Warto

równie¿ zaznaczyæ, ¿e od 1911 r. Janowicz by³ cz³onkiem Towarzystwa Powci¹gliwoæ i Praca. Poza tym pe³ni³
on tak¿e w latach 1915  1919 funkcjê
dyrektora Zak³adu Wychowawczego
w Miejscu Piastowym. W tym czasie
kontakty kole¿eñskie miêdzy Zaremb¹
a Janowiczem sta³y siê rzadsze, na nowo
o¿ywi³y siê one dopiero, kiedy W³adys³aw pe³ni³ obowi¹zki dyrektora Zak³adu Wychowawczego w Pawlikowicach,
w okresie 1919  1920. Zaremba, ju¿
jako profesor medycyny, spotyka³ siê
z nim wówczas przy ró¿nych okazjach
jego pobytu w Krakowie. G³êboka przyjañ, jaka po³¹czy³a tych dwu ludzi wielkiego formatu, trwa³a do ostatnich dni
ich ¿ycia.
W zespole archiwalnym, stanowi¹cym spuciznê po ks. Janowiczu, oprócz
jego osobistych zapisków, znajduje siê
miêdzy innymi korespondencja z Józefem Zmitrowiczem. Z nag³ówków zachowanych listów  jak i na podstawie
ich treci  wnioskowaæ nale¿y, i¿ oni
równie¿ ¿yli w serdecznej przyjani.
Oprócz korespondencji zachowa³o siê
te¿ wspomnienie, które J. Zmitrowicz
napisa³ o ks. W³adys³awie Janowiczu.
Podkrela w nim, ¿e by³ to cz³owiek obdarzony dobr¹ wol¹ i uwra¿liwiony na
potrzeby blinich. Wszelkie idea³y i wzory powiêcenia siê dla idei i dobra drugiego cz³owieka ¿ywo do niego przemawia³y. Jako osoba o subtelnym usposobieniu, musia³ prawdopodobnie niejednokrotnie prze¿ywaæ walkê wewnêtrzn¹
miêdzy duchem a cia³em. Pomocy
w swych zmaganiach szuka³ w modlitwie
i sakramentach wiêtych. Czêsto w swoim ¿yciu, id¹c za wzorem prof. Wincentego Lutos³awskiego, stosowa³ ca³kowity, nieraz kilkudniowy, post. Chocia¿ pra-

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 10/2004

cê traktowa³ bardzo powa¿nie, znajdowa³ jednak czas na odpoczynek, co we
wspó³czesnym wiecie, w ci¹g³ym zabieganiu i pogoni za karier¹ nie zawsze jest
mo¿liwe.
Ksi¹dz W³. Janowicz znajdowa³ czas
na lekturê Pisma wiêtego, szczególnie
Nowego Testamentu, jak równie¿ na
czytanie dzie³ Mickiewicza, Krasiñskiego i innych poetów. Zag³êbianie siê
w literaturê wywiera³o na nim ogromne
wra¿enie. Szczególnego wstrz¹su dozna³ jednak po przeczytaniu manifestu
Augusta Cieszkowskiego pt. Ojcze nasz,
który zawiera miêdzy innymi nastêpuj¹ce zdanie: Oto czas nadszed³, i¿ niedojrzanym dot¹d blaskiem zajanieje
Imiê Twoje, Bo¿e Ludzkoci! Bo¿e Ojców naszych! Bo¿e Przysz³oci naszej!..
i¿ prawdziwe panowanie Twoje w Ludzkoci nast¹pi,  i¿ Wolê Twoj¹ absolutnie i harmonijnie wype³nian¹ ujrzysz,
i¿ nowe dary na nieszczêliw¹ dot¹d ziemiê zlejesz, i¿ wywy¿szon bêdziesz
w czci ludów i spójniejszym siê wêz³em
z nimi i ich samych z Sob¹ po³¹czysz...
Ksi¹dz W³. Janowicz by³ uzdolniony tak¿e muzycznie. Jego piêkny tenor
budzi³ podziw s³uchaczy. Zami³owanie
do piewu pragn¹³ wpoiæ m³odzie¿y zak³adowej. Z natury swej niemia³y,
skromny, cichy, bezpretensjonalny, powszechnie by³ przez wszystkich lubiany. Byæ mo¿e, te w³anie cechy charakteru sprawia³y, ¿e m³odzie¿ lgnê³a do
niego i chêtnie przebywa³a w jego towarzystwie. Do obowi¹zków ks. Janowicza nale¿a³o miêdzy innymi uczenie
w szkole powszechnej. Sporód przedmiotów szkolnych kocha³ szczególnie
przyrodnicze, interesowa³ siê chemi¹.
Poniewa¿ podjête przez niego studia
medyczne nie satysfakcjonowa³y go,
dlatego  postanawiaj¹c realizowaæ siê
na drodze powo³ania zakonnego i kap³añskiego  wst¹pi³ do Zgromadzenia
wiêtego Micha³a Archanio³a. By³
wra¿liwy na sprawy spo³eczne, st¹d ju¿
jako licealista zaanga¿owa³ siê we
wspó³tworzenie organizacji Filaretów.
Póniej, rozwijaj¹c talent pedagogiczny, zami³owanie swe przelewa³ na
swych wychowanków. O jego doskona³ym wp³ywie na m³odzie¿ wiadczyæ

W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie dobiega koñca
badanie domniemanego cudu uzdrowienia ks. Romana W³odarczyka,
michality, zdzia³anego przez Boga za wstawiennictwem Czcigodnego
S³ugi Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza  Za³o¿yciela Zgromadzeñ wiêtego Micha³a Archanio³a (michalitów i michalitek).

Coraz bli¿ej beatyfikacji

22 kwietnia 2004 r. komisja lekarska uzna³a uzdrowienie ks. Romana W³odarczyka CSMA za szybkie, ca³kowite i sta³e oraz niewyt³umaczalne z punktu
widzenia aktualnej wiedzy medycznej.
25 czerwca 2004 r. odby³ siê Kongres Konsultorów Teologów, którzy uznali
zwi¹zek pomiêdzy niewyt³umaczalnym uleczeniem ks. W³odarczyka CSMA
a modlitw¹ zanoszon¹ do Pana Boga, za wstawiennictwem Czcigodnego S³ugi
Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza.
Za 19 padziernika 2004 r., w Sali Bologna Pa³acu Apostolskiego, Kardyna³owie, Arcybiskupi i Biskupi  cz³onkowie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych  potwierdzili pozytywne os¹dy lekarzy i konsultorów teologów.
Obecnie oczekuje siê na lekturê dekretu o cudzie w obecnoci Ojca wiêtego
Jana Paw³a II, która to koñczy postêpowanie kanonizacyjne. Po tym akcie zostaje wyznaczona data beatyfikacji.
Cieszymy siê z tych krzepi¹cych informacji i prosimy o modlitwê o rych³¹
beatyfikacjê Za³o¿yciela michalitów i michalitek oraz miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca.
Kuria Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a
mo¿e Wiktor Wasilewski i ks. Micha³
Sopoæko, póniejszy spowiednik wiêtej Siostry Faustyny Kowalskiej.
Po mierci ks. W³. Janowicza, która
nast¹pi³a 12 kwietnia 1956 r., mówiono, ¿e by³ wiernym uczniem, sumiennym organizatorem opieki dla sierot
i zaniedbanej m³odzie¿y, póniej za
jednym ze wspó³pracowników S³ugi
Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza.
Mówiono o nim, ¿e by³ stabilnym filarem w dwiganiu i pokonywaniu trudnoci, asystuj¹c wszystkim pionierskim
poczynaniom Za³o¿yciela michalitów.
Od pocz¹tku swego urzêdowania,
jako prze³o¿ony generalny Zgromadzenia, zabiega³ o uporz¹dkowanie kancelarii i organizowanie archiwum  wdro¿y³ w 1940 r. w sekretariacie kurii generalnej, opracowany przez siebie, jednolity wykaz akt. Wykaz hase³ rzeczowych
zawiera³ tylko oznaczenia symbolami
klasyfikacyjnymi, bez kwalifikacji archiwalnej akt, s³u¿y³ on jednak przez wiele
lat do oznaczania, rejestracji, ³¹czenia
i przechowywania akt w kancelarii.
Ksi¹dz W³. Janowicz odznacza³ siê

te¿ prostot¹ i szczeroci¹, g³êbokim
umi³owaniem dzieci i m³odzie¿y. Posiada³ rozleg³¹ wiedzê i wielokierunkowe
zainteresowania, cechowa³ go zapa³
w pracy wychowawczej, kulturalnej,
muzycznej oraz ¿arliwoæ w s³u¿bie kap³añskiej. Walory charakteru i s³u¿ba
ubogim zjednywa³y mu powszechne
uznanie, pe³ni³ bowiem, w ¿yciu zakonnym wiele odpowiedzialnych funkcji.
Pod koniec ¿ycia, od 12 grudnia 1940
do 12 kwietnia 1956, by³ ponadto spowiednikiem sióstr felicjanek w Iwoniczu i od 3 stycznia 1950 do 12 kwietnia
1956  sióstr michalitek.
Zmar³ego ks. Janowicza w kondukcie ¿a³obnym (14 kwietnia 1956 r.) ¿egna³o ponad dwustu ksiê¿y i zakonników, wiele sióstr zakonnych z ró¿nych
zakonów, a tak¿e okoliczna ludnoæ.
Postaæ ks. W³adys³awa Janowicza na
pewno wplata siê w polski krajobraz
ludzi wiêtych i stanowi dzi zachêtê do
naladowania nie tylko dla kap³anów,
lecz tak¿e dla m³odzie¿y, która poszukuje swojej ¿yciowej drogi.
ks. Roman Majka CSMA
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PODGL¥DANE CZYNY, PODS£UCHIWANE ROZMOWY

Coraz wy¿ej podnosz¹ g³owy przeciwnicy przeprowadzania w naszym kraju dekomunizacji i lustracji.
Mocnym g³osem przemawiaj¹ wspó³czeni Katoni, kwestionuj¹cy sens istnienia gromadz¹cego dokumentacjê dzia³añ w PRL tajnych s³u¿b  Instytutu Pamiêci Narodowej. W cyklu Podgl¹dane czyny, pods³uchiwane
rozmowy pragniemy upowszechniaæ materia³y archiwalne, jakie z IPN uda³o siê wydobyæ osobom pokrzywdzonym przez dzia³ania MBP, UB i SB. Pozostawiamy je bez komentarzy. Te uwa¿amy za zbêdne. Mog³yby
one bowiem tylko os³abiæ wymowê przera¿aj¹cych donosów i raportów. W tym miesi¹cu ofiarowujemy naszym Czytelnikom, ku refleksji o czasach nie tak dawno minionych, fragmenty z teczki operacyjnej
ks. Henr yka Krolla z ¯alna, który w latach gierkowskich by³ wikariuszem w Sierakowicach ko³o Kartuz.
Drodzy Czytelnicy! Nasze ³amy s¹ otwarte na prezentacjê archiwaliów, jakie fabrykowano na Was i Waszych Najbli¿szych w latach 1944  1989.
Redakcja PiP
Niedawno minê³o 60 lat mojego ¿ycia. Bóg da³ mi prezent: dokumenty z IPN.
Postanowi³em opublikowaæ fragmenty, które dotycz¹ czasów poststalinowskich.
Nazwiska zamazane przez IPN zaznaczam: ???. Zachowa³em oryginaln¹ pisowniê.

Niedawno temu
na Kartuzach

Teren powiatu kartuskiego zamieszka³y jest przez ludnoæ Kaszubsk¹, któr¹ cechuje fanatyzm religijny. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e kler posiada du¿y wp³yw
i cieszy siê zaufaniem wród miejscowej ludnoci, dlatego te¿ parafianie staj¹
w obronie poszczególnych ksiê¿y.
Tak¹ sam¹ dzia³alnoæ prowadz¹
kó³ka ró¿añcowe na terenie innych parafii naszego powiatu.
Z (...) parafii gdzie próbuje siê stworzyæ wiecki aktyw kocielny a zarazem
rozwin¹æ ¿ycie religijne nale¿y parafia
¯ukowo i Sierakowice. Ks. ??? z ¯ukowa i ks. Król z Sierakowic od roku ubieg³ego du¿o czasu powiêcaj¹ pracy
z m³odzie¿¹ pozaszkoln¹. Z m³odzie¿¹
t¹ spotykaj¹ siê w salkach katechetycznych, wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki o treci religijnej, wyg³aszaj¹ pogadanki, wywietlaj¹ przezrocza oraz organizuj¹ takie
uroczystoci, jak wspólne dzielenie siê
jajkiem czy te¿ op³atkiem.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e ks. Król z Sierakowic porusza tematy polityczne nie
szczêdz¹c s³ów krytycznych pod adresem
naszych w³adz ustroju i gospodarki.
***
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
ksiê¿a m³odzi wiekiem i sta¿em kap³añskim: Kroll Henryk i ???. Znamiennym

$

jest, ¿e ks. Kroll t³umacz¹c dzieciom na
nauce religii s³owo Judasz porówna³ go
do dzisiejszego ORMO-wca.
***
Ksi¹dz ??? wikary parafii Sianowo
w czasie ostatniej kolêdy w rozmowach
z poszczególnymi parafianami wskazywa³ na ró¿nych przyk³adach, ¿e ustrój
komunistyczny, który zacz¹³ opanowywaæ Polskê, w nied³ugim czasie musi
zgin¹æ... Urz¹dza dla cz³onków chóru
parafialnego i kó³ka ministrantów pogadanki i odczyty o treci religijnej,
urz¹dza zabawy i inne rozrywki kulturalne dla m³odzie¿y.
***
W czasie jednej z zabaw ksi¹dz ???
zwróci³ siê z apelem do m³odzie¿y, by
nie wstêpowa³a do ¿adnych organizacji,
w których nie uznaje siê zasad wiary,
by broni³a zasad wiary i kocio³a, by nie
ulega³a ideologii komunistów, których
zadaniem jest oderwanie m³odzie¿y od
wiary i kocio³a.
***
Ksi¹dz ??? we wrzeniu 1958 roku
wyst¹pi³ przeciwko zarz¹dzeniu Ministerstwa Owiaty dot. zdjêcia w szko³ach emblematów religijnych. Nawo³ywa³ wiernych w czasie kazania, by przeciwstawili siê wykonaniu powy¿szego

zarz¹dzenia.
***
Sprawa ewidencyjno  obserwacyjna na ksiêdza ??? proboszcza parafii
Sianowo zosta³a za³o¿ona w 1958 roku.....W czasie kazañ nawo³ywa³ m³odzie¿, by nie wstêpowa³a do organizacji m³odzie¿owych, wzglêdnie partii,
gdy¿ jest to równoznaczne z wyrzeczeniem siê wiary.
***
Ks. ??? proboszcz parafii Sulêczyno
w po³owie 1958 roku w czasie wywiêcania dzwonów powiedzia³, ¿e chocia¿
pozbylimy siê okupanta to jednak nie
mamy prawdziwej wolnoci. Polska jest
w dalszym ci¹gu krajem przeladowanym pod wzglêdem religijnym. Wzrasta bezbo¿nictwo, które popierane jest
przez prasê, radio organizacje spo³eczne i partiê. W kazaniach swych ksi¹dz
??? doæ czêsto wspomina³ o przeladowaniach ksiê¿y w Polsce. Nawo³uje
wiernych do piêtnowania tych, którzy
nie podporz¹dkowuj¹ siê kocio³owi.
***
Ksi¹dz ??? wyst¹pi³ przeciwko wykonaniu zarz¹dzenia Ministerstwa
Owiaty dot. zdjêcia w szko³ach emblematów religijnych, owiadczaj¹c w czasie kazania. ¿e rodzice nie powinni dopuciæ do wykonania powy¿szego zarz¹dzenia.
***
Ksi¹dz ??? w padzierniku 1958
roku w czasie spowiedzi przeprowadzi³
rozmowê z ¿on¹ tow. ??? cz³onka egzekutywy KP PZPR w Kartuzach ¿¹daj¹c,
by wp³ynê³a na swego mê¿a, gdy¿ postêpowanie jego nie jest zgodne z zasa-
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dami wiary i kocio³a, nadmieni³ jednoczenie, ¿e tow. ??? za du¿o udziela siê
w pracy spo³ecznej i mo¿e spotkaæ go
to, co spotka³o innych komunistów. Jak
wynika z uzyskanych informacji ksi¹dz
Koliñski wykorzystuje ambonê, ale
i konfesjona³ do prowadzenia wrogiej
dzia³alnoci skierowanej przeciwko
obecnemu ustrojowi.
***
Ksiê¿a, którzy nie podporz¹dkowuj¹ siê ogólnym przepisom administracyjnym  zarz¹dzaj¹ zbiórki bez zezwolenia w³adz administracyjnych na cele
kocielne i charytatywne jak to mia³o
miejsce w Sianowie i Sulêczynie, sprawy te po odpowiednim udokumentowaniu zosta³y skierowane do kolegium
orzekaj¹cego.
***
Wice dziekanem dekanatu kocierskiego jest ks. ??? proboszcz parafii
Sulêczyno powiat Kartuzy... Solidaryzuje siê z ksiê¿mi, którzy nie przestrzegaj¹ przepisów i zarz¹dzeñ w³adz pañstwowych. By³ karany za budowê ogrodzenia wokó³ kocio³a... oraz kilkakrotnie za nie sk³adanie sprawozdañ z nauki w punktach katechetycznych. Za
wrogie wyst¹pienia z ambony Wydzia³
ds. Wyznañ udzieli³ mu dwu ostrze¿eñ.
Obawiaj¹c siê trzeciego ostrze¿enia
mog¹cego pozbawiæ go parafii Sulêczyno z jawnej wrogoci zrezygnowa³.
***
Równie¿ brak by³o zainteresowania
ze strony kleru V zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Np. ksiê¿a dekanatu ¿ukowskiego zebrani na
konferencji mówili miêdzy sob¹, ¿e
podczas trwania Zjazdu w telewizji s¹
same nudy i niech Bóg da, aby siê skoñczy³, bo cz³owiek zupe³nie zgrzybieje.
Umawiano siê nawet na karty w czasie
trwania Zjazdu, by jako z po¿ytkiem
spêdziæ ten czas.
***
Niepokoj¹cy jest fakt, ¿e kler katolicki potrafi³ sobie zjednaæ wiêkszoæ
nauczycielstwa, a w tym kierowników
szkó³, dziêki czemu proces laicyzacji
¿ycia szczególnie w rodowisku wiejskim w ogóle nie przebiega...
Nades³a³ ks. Henryk Kroll

REPRESJE DUCHOWIEÑSTWA W PRL (5)

Nie czytam horrorów, ale to, co zebra³ Peter Raina i opublikowa³ pod tytu³em Losy
sióstr zakonnych w PRL. Wysiedlenie  obozy  uwolnienie. 1954  1956, mo¿na
by zaliczyæ do tego gatunku literatur y, pod warunkiem, ¿e by³oby to fantazj¹ autora.
Niestety, tak nie jest, bo dotyczy najnowszych dziejów Kocio³a i pañstwa.

Zapomniane krzywdy

Na dziesiêciolecie Polski Ludowej,
po³¹czone si³y Pañstwowej Komisji
Planowania Gospodarczego, Urzêdu
Bezpieczeñstwa, Rad Narodowych
szczebla gromadzkiego, powiatowego
i wojewódzkiego oraz aktywu robotniczego rozpoczê³y dzie³o dechrystianizacji i depolonizacji.
Najpierw w lipcu 1954 r. przejêto
niektóre mêskie klasztory w Bia³ymstoku, £om¿y, Warszawie (ksiê¿a marianie
na Bielanach), Krakowie i Poznaniu.
By³o to jednak tylko zapowiedzi¹ tego,
co mia³o nast¹piæ w miesi¹cu nastêpnym. W sierpniu 1954 r. fala przeladowañ dotknê³a siostry: benedyktynki, boromeuszki, ss. de Notre Dame, el¿bietanki, franciszkanki Imienia Jezus, jadwi¿anki, marianki, ss. mi³osierdzia, ss. Najwiêtszej Maryi Panny, pasterki, salezjanki, sercanki, s³u¿ebniczki, ubogie pielêgniarki, urszulanki. Zes³ano je do siedmiu obozów: w Wieliczce, Stani¹tkach,
Stannikach, Kobylinie, Gostyniu Wielkopolskim, Otorowie i Dêbowej £¹ce,
w których pozostawa³y a¿ do padziernikowej odwil¿y 1956 roku. Zosta³y
uwiêzione i poddane marksistowskiej reedukacji, tj. indoktrynacji, inwigilacji,
pracy za pó³darmo. Pozbawione swobody, chorowa³y i umiera³y. Ich groby s¹
tego wiadectwem. W³adza ludowa przekaza³a demagogicznie czêæ mienia nieruchomego sióstr: a to rodzinie robotniczej, upartyjnionej, a to na przedszkole...
Dobrze te¿ siê sta³o, ¿e P. Raina zachowa³ oryginaln¹ pisowniê i interpunkcjê publikowanych dokumentów, bo nie
ma powodu skrywaæ komunistycznej
nowomowy, analfabetyzmu lub rusycyzmów pañstwowych urzêdników. Oto
kilka przyk³adów: Przygotowano równie¿ ekipy roz³adunkowe sk³adaj¹ce siê
z robotników partyjnych o odpowiednim
poziomie ideologicznym (s. 21); w innym

miejscu: w Stalinogrodzie-Bogucicach
wezwani do roz³adowania robotnicy rekrutowali siê sporód inteligencji pracuj¹cej (s. 26), i jeszcze w innym domu zakonnym, z dat¹ 31 lipca 1954 r., napisano: nast¹pi³ wyjazd Sióstr i rzeczy (s. 28).
Nale¿y wspomnieæ, ¿e materia³y stanowi¹ce podstawê publikacji pochodz¹
z archiwum Episkopatu Polski (akta
oznaczono nr. 06662). W sk³ad tomu
wchodz¹ zarówno dokumenty Kocio³a, jak i w³adz Polski Ludowej, a .p.
abp Bronis³aw D¹browski prosi³ P. Rainê o ich upowszechnienie. Wzruszaj¹cy materia³ zdjêciowy udostêpni³y zgromadzenia zakonne oraz wroc³awskie
Oddzia³owe Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. Wiadomo, ¿e pion ledczy IPN rozpocz¹³ ledztwo w tej sprawie, której w gwarze UB
nadano kryptonim X-2. Miejmy nadziejê, ¿e nie zakoñczy to siê tak, jak w przypadku tzw. internowania Prymasa Stefana Wyszyñskiego w latach 1953  1956,
o czym ju¿ na ³amach PiP pisano.
Historia magistra vitae est  wiêc,
by za pó³ wieku znów nie zadumaæ siê
nad nowymi krzywdami, nale¿y znaæ zapisek ks. bpa Bronis³awa D¹browskiego, ówczesnego Dyrektora Sekretariatu
Episkopatu Polski, z rozmowy przeprowadzonej 2 sierpnia 1954 r. z Dyrektorem Urzêdu ds. Wyznañ Romanem Darczewskim, który tak dzieli³ i rz¹dzi³ losami sióstr zakonnych: Zakonnice te
bêd¹ przewiezione i utrzymywane, dopóki nie dostan¹ pracy, na koszt Pañstwa. Wszystkie ruchomoci mog¹ ze
sob¹ zabraæ. Pañstwo je zatrudni, nie
bêdzie im le. Na pewno bêd¹ do Ks.
Dyrektora zje¿d¿aæ, p³akaæ. Proszê,
abycie nie dolewali oliwy do ognia 
nie podniecali. To wszystko dla dobra
Kocio³a (podkr.  GK).
Grzegorz Karbowiak
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POLITYKA

CZAS DAÆ WIADECTWO PRAWDZIE!
Jestemy spo³eczeñstwem niewdziêczników  tak przynajmniej sugeruj¹ wytrawni znawcy polityczno-gospodarczego parnasu III Rzeczypospolitej i prominentni komentatorzy periodyków prasowych, powszechnie okrzyczanych jako
powa¿ne i opiniotwórcze. W znakomitej wiêkszoci nie skorzystalimy bowiem
z mo¿liwoci, jakie siê przed nami otworzy³y w nowej rzeczywistoci. Skutkiem
swojej karygodnej biernoci wiêkszoæ Polaków pogr¹¿a siê wiêc coraz bardziej
w nêdzy, pomimo dobroczynnych zabiegów polityków ró¿nej maci.

Potrzeba ludzi
przyzwoitych
A przecie¿ ongi sam pan premier
Bielecki (obecnie wyk³adowca zagranicznego uniwersytetu i szef bardzo
wa¿nej miêdzynarodowej instytucji finansowej) zachêca³ przez publiczne radio, abymy bogacili siê wszelkimi sposobami. Tu zgubne okaza³y siê m.in. g³êboko zakorzenione w Polakach przes¹dy, bêd¹ce wynikiem klerykalnego wychowania. Wszelkimi sposobami
 a wiêc tak¿e oszustwem, z³odziejstwem, prostytucj¹?  Dziwi³ siê prosty
lud, nauczony przez Ciemnogród od pokoleñ nawet podwiadomie rozró¿niaæ
godziwe i niegodziwe sposoby dochodzenia do zamo¿noci. Wiêc zamiast iæ
za wezwaniem nowych czasów, zwyczajny cz³owiek opowiada³ siê raczej za
uczciwoci¹ i prac¹, którymi ludzie siê
bogac¹, a nie za wszelkimi sposobami...
Bez wiêkszego zrozumienia przyjmowano te¿ powtarzan¹ wielokrotnie, acz
pó³oficjalnie, przez Panów Libera³ów
tezê o pierwszym milionie, który musi
byæ ukradziony, aby móg³ powstaæ rodzimy kapita³...
Strach przed ulic¹
I co teraz? Wiêkszoæ tego spo³eczeñstwa nieudaczników, którzy mniemali, ¿e wzbogaciæ siê mo¿na tylko prac¹, której prawie ju¿ nie ma, b¹d której wykonywanie ³¹czy siê dzisiaj niejednokrotnie z niewolniczym wyzyskiem, omiela siê groziæ rozbiciem tzw.
klasy politycznej. rodkiem do tego ma
byæ wyniesienie do w³adzy cz³owieka
z nik¹d. Statystyka wskazuje, ¿e na pospólstwo nie dzia³aj¹ ju¿ ¿adne argu-
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menty, nawet op³ywaj¹ce nieskrywan¹
nienawici¹ spektakle telewizyjne. Pomimo wszelkich dobrodziejstw, które
(rzekomo) od 1989 r. mia³y sp³yn¹æ na
naród za spraw¹ polityków ró¿nych
ugrupowañ (i prawych, i lewych), nale¿y siê teraz powa¿nie obawiaæ, ¿e ciemniacy zechc¹ doprowadziæ do rozbicia
misternego uk³adu powsta³ego po Magdalence. A w dalszej kolejnoci  do
rozliczenia wszelkich beneficjentów
tego uk³adu.
Przypominaj¹c sobie leninowskie
zawo³anie: Grab zagrabione!, nowobogaccy, w obawie przed t³umem, zamykaj¹ siê w luksusowych budynkach
i osiedlach Nur für Neuerer, pilnie chronionych przez prywatne policje. Natomiast tych, którzy tylko cokolwiek posiadaj¹, straszy siê za pomoc¹ stugêbnej plotki, ¿e rozbestwiony mot³och
bêdzie ich wyrzuca³ z okien za posiadanie lepszego telewizora. Pobrzmiewaj¹ tu wyranie echa tego jednego, czego
naprawdê miertelnie siê bali prominenci za czasów komunistycznych: ¿e przyjdzie do nich ulica.
Nie potrzeba rewolucji...
Chyba nasta³ najwy¿szy czas, aby
odró¿niæ okrzyki s³usznego oburzenia
od kwiku wieprzy, odci¹ganych od koryta  jak mawia³ pewien satyryk.
Co nie mo¿e powstaæ z niczego!
Dlatego nikt uczciwy nie bêdzie chcia³
odbieraæ maj¹tku ludziom, o których
dok³adnie wiadomo, ¿e dorobili siê go
godziwymi sposobami. Odwo³am siê tu
do dwu przyk³adów.

POLITYKA

Na obrze¿ach Warszawy od ponad
pó³wiecza prosperuje firma produkuj¹ca zawory do silników samochodowych.
W najbardziej niesprzyjaj¹cych temu
czasach, za g³êbokiego stalinizmu, te
niezwykle potrzebne na wyg³odnia³ym
rynku czêci zacz¹³ produkowaæ w swoim warsztacie ojciec obecnych w³acicieli. W³adze komunistyczne pilnowa³y tylko, aby siê zbyt nie wzbogaci³. Produkcji nie zakazano, bo odbiorcami zaworów by³y tak¿e... gara¿e rz¹dowe. Po
upadku komunizmu w³aciciele firmy
znacznie, na skalê pó³ przemys³ow¹, powiêkszyli swoj¹ produkcjê, m.in. o zawory autoryzowane przez niemieckiego Mercedesa.
Przyk³ad drugi: by³y wyk³adowca
Wojskowej Akademii Technicznej,
który za wynalazki w dziedzinie laserów otrzyma³ szlify generalskie, postanowi³ sam zaj¹æ siê produkcj¹ tych nowoczesnych i niezwykle potrzebnych
urz¹dzeñ. Pomimo tego, ¿e Profesor
jest wiatowym autorytetem naukowym, z przyczyn finansowych a¿ dobrych kilka lat trwa³a budowa niewielkiego centrum, w którym produkowane s¹ lasery na u¿ytek placówek medycznych, dla przemys³u i na potrzeby
nauki. Teraz wyroby tej firmy poszukiwane s¹ nie tylko na rynku polskim,
lecz sprzedawane s¹ tak¿e do wielu
innych krajów.
Czy poda³em tu przyk³ady z Marsa? Nie, nie wymyli³em tego. Obie te
firmy rzeczywicie istniej¹, znaj¹ je
przecie¿ doskonale mieszkañcy Ursusa i jego okolic. Tam nikt nie ma w¹tpliwoci, sk¹d pochodz¹ pieni¹dze
w³acicieli.
Przypuszczam, ¿e ka¿dy zna
w swoim otoczeniu kilka podobnych
przyk³adów ludzi, którzy wzbogacili
siê uczciw¹ prac¹ i wykazali siê talentem w jakiej dziedzinie. Nie
o nich jednak chodzi!
Jak grzyby po deszczu...
W ci¹gu jednej nocy wyrasta³y  jak
grzyby po deszczu  fortuny ludzi, którzy na pewno nie wzbogacili siê uczciw¹ prac¹. Pomijaj¹c zwyk³ych bandytów, z³odziei i oszustów (którym stworzone w nowych czasach prawo zapew-
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ni³o przez lata warunki cieplarniane),
hochsztaplerów gospodarczych (tym
sprzyja³o nawet przez kilka lat m.in. zlikwidowanie pionów cigania przestêpstw gospodarczych w strukturach
policji), s¹ jeszcze tysi¹ce innych osób,
które  ³agodnie to okrelaj¹c  wzbogaci³y siê (i czêsto nadal bogac¹) tzw.
psim swêdem.
To w pierwszym rzêdzie skorumpowani politycy i urzêdnicy ró¿nych szczebli, których status finansowy znacznie
przekracza oficjalnie deklarowane dochody. To tak¿e ró¿ni biznesmeni czy
dzia³acze gospodarczy, obracaj¹cy pieniêdzmi, które wziêli z powietrza, czyli
których prawdziwe pochodzenie pozostaje dla wszystkich niewtajemniczonych
nieznane. Na koniec  prywatyzatorzy
Polski, co do których s³usznie mo¿na domniemywaæ, ¿e przedk³adali interes osobisty czy partyjny nad interes Skarbu
Pañstwa. Tych ludzi trzeba rozliczyæ!
A zagrabione przez nich miliardy jak najszybciej odebraæ! Chocia¿by dla dobrego przyk³adu i ku przestrodze na przysz³oæ dla ewentualnych naladowców.
Aby wszyscy obywatele siê zorientowali, ¿e nie by³ przez nich budowany ¿aden
kapitalizm, tylko pospolity krymina³.
D³ugi ci¹g rozmaitych skoków na kasê...
W imieniu Jej Królewskiej Moci
Nie nawo³ujê tutaj do rewolucji.

Wystarczy wprowadziæ system kontroli
skarbowej taki, jaki istnieje np. w Wielkiej Brytanii. Kontrolerzy tej instytucji
maj¹ prawo odwiedziæ co jaki czas nawet prywatne mieszkanie. Ka¿da zmiana w statusie finansowym obywatela
jest przez nich dok³adnie odnotowywana. Posiadanie ka¿dej sumy pieniêdzy
ponad deklarowane dochody musi zostaæ uzasadnione (dosta³em od cioci
 a wiêc to darowizna  zatem trzeba
zap³aciæ podatek od darowizny, spadek
 podatek spadkowy, wygra³em  od
udokumentowanej wygranej, uda³ siê
interes  podwy¿szony podatek od dochodu). Rewidenci posiadaj¹ te¿ prawo
wgl¹du do kont w bankach brytyjskich
i Wspólnoty Europejskiej, o ile zachodzi nawet podejrzenie dokonania przestêpstwa skarbowego.
Jak powiedzia³ mi zamieszka³y
w Londynie kuzyn, bêd¹cy z urodzenia obywatelem brytyjskim: Z nimi (rewidentami skarbowymi) jeste bez
szans! Na cokolwiek wydasz, oni bêd¹
o tym wiedzieæ. Alternatyw¹ niezap³acenia podatku jest mieræ g³odowa na
stercie zakopanego z³ota. Jeli nie
mo¿esz wykazaæ pochodzenia pieniêdzy, zostan¹ skonfiskowane w imieniu
Jej Królewskiej Moci. A ty osobicie
staniesz siê automatycznie klientem
policji kryminalnej...

Jerzy Trammer

Teraz w poci¹gach
By³ z tych, co s¹dz¹  i ci¹gle o tym
mówi¹  ¿e w wiecie wszystko z lepszego przemienia siê na gorsze. Ju¿ nie
pamiêtam wszystkich przyk³adów i dowodów, które bez koñca przytacza³
w obronie swojej tezy. Jeden pamiêtam
dobrze, bo zosta³ mi ostatnio przypomniany.
Otó¿ on twierdzi³, ¿e znika mi³e
i ufne ¿ycie towarzyskie, podejmowane dawniej spontanicznie wród nieznajomych.

 Kiedy  powiada³  ludzie
przez los zetkniêci ze sob¹ na kilka
godzin w przedziale kolejowym
 dyskutowali, rozmawiali, spierali
siê i miali, opowiadali o swoich
szczêciach i nieszczêciach. A dzisiaj  pyta³  co robi¹? Dzi  odpowiada³  milcz¹.
Jaki czas temu jecha³em poci¹giem
z Poznania do Warszawy. Przechodz¹c
korytarzem zauwa¿y³em, ¿e on te¿
znajduje siê w poci¹gu.

Czas wyrzuciæ zgrane karty
Czego wiêc w Polsce brakuje? Odpowied jest prosta: dobrego, spójnego
prawa i uczciwych rewidentów skarbowych. Tylko tyle i a¿ tyle
Ale to prawo musi kto ustanowiæ.
Z dowiadczenia wiemy, ¿e na pewno
nie zrobi tego ¿adna grupa postkomunistów, od dziesiêcioleci posuwaj¹cych
siê bez zbytnich ceregieli do przestêpczego dzia³ania w strukturach mafijnych. Nie bêd¹ to tak¿e demolibera³owie, jakkolwiek by siê nie nazywali. Tu
na przeszkodzie stanie chocia¿by ten
pierwszy milion, który trzeba by³o zdobyæ nieuczciw¹ drog¹. Równie ma³o
wiarygodni wydaj¹ siê ci, którzy wycieraj¹c sobie gêby Panem Bogiem, nabijali jednoczenie kieszenie w³asne, pociotków i partyjnych kompanów, zarazem spychaj¹c w coraz wiêksz¹ biedê
ogó³ spo³eczeñstwa. Mo¿e tzw. ludowcy?  to ju¿ mo¿na uznaæ za czyste
kpiny ze zdrowego rozs¹dku!
Potrzeba wiêc nowych ludzi. Po prostu przyzwoitych, przedk³adaj¹cych interes spo³eczeñstwa i pañstwa ponad swój
w³asny. Dotychczasowa klasa polityczna
jako ca³oæ jawi siê ju¿ bowiem spo³eczeñstwu jak brudna talia kart tak zgranych, ¿e
nadaj¹ siê jedynie do zabawy w tysi¹ca
w podmiejskiej kolejce dojazdowej.
Cezary Bunikiewicz

W jego przedziale wszyscy milczeli. Dwóch panów pisa³o na laptopach, jeden co czyta³, a jeden patrzy³
w okno. On obserwowa³ wspó³podró¿nych, to zerkn¹³ na jednego, to
na drugiego.
W Koninie przyby³ nowy pasa¿er
i z miejsca zacz¹³ mówiæ. Szybko i energicznie wyrzuca³ z siebie s³owa.
 Proszê o ciszê!  wykrzykn¹³ nagle mój znajomy.
A potem podniós³ do góry praw¹
rêkê, z d³oni¹ ciniêt¹ w piêæ, lecz
z palcem wskazuj¹cym stercz¹cym
w górê, i doda³ smutnym g³osem:
 Teraz w poci¹gach ludzie nie rozmawiaj¹. W dzisiejszych czasach ludzie
w poci¹gach milcz¹.
n
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GOSPODARKA

GOSPODARSKIM OKIEM
Pr zed ka¿dym zakupem nale¿y rozwa¿yæ, czy przysz³e po¿ytki z danej rzeczy zrekompensuj¹ z nawi¹zk¹ ograniczenia wynikaj¹ce z ubytku pieniêdzy.
Jeli tak, to tym samym akceptuj¹c cenê, akceptujemy wszystkie jej sk³adniki  w tym zysk producenta, który pr zez to staje siê zyskiem godziwym.

Wojna kulturowa
Je¿eli zarobionych pieniêdzy nie
wydamy na zakupy i zatrzymamy w banku, to bank musi te pieni¹dze powierzyæ
jakiemu przedsiêbiorcy, by ten przy ich
pomocy wypracowa³ dochód. Bank
oczywicie wybierze tego, który sprzedaje swoje towary z zyskiem. W takim
systemie, czy wydamy pieni¹dze, czy te¿
bêdziemy je oszczêdzaæ, zawsze trafi¹
one do tych producentów, którzy chc¹
zaspokoiæ nasze potrzeby osobiste.
W ten sposób gospodarka uzale¿nia siê
od tradycji kulturowych spo³eczeñstwa
i s³u¿y mu, bo decyduj¹ce o wyborze towaru czynniki estetyczne, presti¿owe
i w znacznym stopniu praktyczne wynikaj¹ z naszej kultury. Jeli na rynku
jest du¿o atrakcyjnych towarów, to w
bankach jest mniej pieniêdzy, bo ludzie
nie oszczêdzaj¹, kredyt staje siê trudniejszy i spadaj¹ inwestycje. Jak towary na rynku przesta³y byæ interesuj¹ce
(np. opatrzy³y siê), to w bankach jest
wiêcej pieniêdzy, ale nie maj¹ one komu
ich po¿yczaæ, bo ma³o kto ma wystarczaj¹ce zyski. Wtedy robi siê miejsce
dla nowych producentów, z nowymi pomys³ami, których rozwój daje wzrost
gospodarczy. Oprócz pojêcia w³asnoci
indywidualnej, najwa¿niejszymi skutkami spo³ecznymi systemu opartego o postulat przezornoci jest wysoka pozycja
spo³eczna i materialna wynalazców, in¿ynierów i rzemielników  s³owem ludzi twórczej pracy  i malej¹ca pozycja
starych elit spo³ecznych oraz administracji pañstwowej, na któr¹ w tym systemie nie ma du¿o miejsca. System ten
istnia³ do wielkiego kryzysu. Spo³eczeñstwa by³y dynamiczne jak nigdy. Zdarza³y siê b³yskawiczne kariery i upadki,
lecz w sumie coraz liczniejszej grupie
ludzi ¿y³o siê godziwie.



System ten zachwia³ siê w czasie
tzw. wielkiego kryzysu w USA, w latach
20. ub. stulecia, gdy ludzie masowo zapragnêli wycofaæ swoje pieni¹dze z banków. Okaza³o siê, ¿e jest to niemo¿liwe, bo te pieni¹dze zosta³y powierzone
przedsiêbiorcom. W rezultacie dosz³o
do zamkniêcia banków i masowego wypowiadania umów kredytowych, bo zabrak³o pieniêdzy na ich udzielanie. By³o
wiele bankructw, bezrobocie i zastój
gospodarczy na niskim poziomie.
By spowodowaæ o¿ywienie, postanowiono, ¿e pañstwo odst¹pi od postulatu przezornoci i wyemituje wycofane z rynku przez ludzi pieni¹dze, a nastêpnie puci je w obieg. Uznano, ¿e najlepszym sposobem emisji bêd¹ roboty
publiczne, czyli budowa autostrad, zapór wodnych itp. Sposób ten zaczêto
stosowaæ w USA i póniej  ale na szersz¹ skalê  w krajach europejskich. Pojawi³ siê jednak z pocz¹tku lekcewa¿ony problem: które miasta po³¹czyæ autostrad¹, skoro ¿adna nie by³a jeszcze
ówczenie nikomu tak potrzebna, by
chcia³ na ni¹ wydaæ pieni¹dze. Nie przywi¹zywano do tego ¿adnej wagi, bo
z punktu widzenia celu dzia³ania pañstwa by³o to obojêtne, byleby dosz³o do
wydatku i do emisji pieni¹dza. Nie by³o
to jednak bez znaczenia dla beneficjentów tego wydatku. Miasta po³¹czone autostradami mog³y siê szybciej rozwijaæ,
bo by³y wygodniejsze, firmy budowlane
mieszcz¹ce siê w tych miastach mog³y
zatrudniæ ludzi, kupowaæ sprzêt
i osi¹gaæ tym samym przewagê rynkow¹
nad konkurencj¹. Wraz z rozpoczêciem
robót publicznych, celem dzia³ania wielu firm przesta³ byæ produkt, a sta³y siê
 koneksje polityczne. Z drugiej strony
administracja pañstwowa, by zarz¹dzaæ
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tymi robotami, powo³a³a stosowne instytucje. W ten sposób dosz³o do rozpadu
spo³eczeñstwa, bo powsta³a nowa, du¿a
i wp³ywowa grupa spo³eczna, ¿yj¹ca
wbrew naturze  z wydawania pañstwowych pieniêdzy, dzisiaj zwana sektorem
publicznym. Wytworzy³a siê te¿ swoista
subkultura tych ludzi, bêd¹ca w opozycji do tradycyjnych wartoci. ¯aden bowiem zysk wygenerowany w tym sektorze nie by³ godziwy, nie tylko dla tego,
¿e nie móg³ mieæ spo³ecznie akceptowanej wyceny, która mo¿e byæ dokonana
tylko na rynku detalicznym, ale dlatego,
¿e wydatki publiczne dokonywane by³y
pod przymusem. Mo¿liwoci emisyjne
pañstw stosuj¹cych tê politykê szybko siê
wyczerpa³y i sektor publiczny trzeba by³o
sfinansowaæ z podatków. Sta³ siê on przymusowym kosztem dla sektora rynkowego. Podatnicy zostali przymuszeni do
pokrywania kosztów robót i zamówieñ
publicznych. Wymogli wiêc stosowanie
przetargów, co zakwestionowa³o spo³eczny sens istnienia sektora publicznego. Warunkiem bowiem wygrania przetargu zawsze jest w koñcu najni¿sza
cena, czyli ta, która nie zawiera w sobie
zysku. Kiedy przedsiêbiorstwo nie ma
zysku, to nie ma mo¿liwoci inwestowania i pozostaje w stagnacji. Jeli sektor takich przedsiêbiorstw obejmuje
znaczn¹ czêæ gospodarki, to mamy stagnacjê strukturaln¹.
Ludzie ¿yj¹cy z sektora publicznego
wiedz¹, ¿e s¹ i bêd¹ kul¹ u nogi reszty
spo³eczeñstwa, bo nie mo¿na sformu³owaæ formalnego (logicznego) kryterium
przyznawania przez urzêdy godziwego
zysku przedsiêbiorstwom, skoro jest on
pojêciem emocjonalnym, a urzêdy emocjom nie podlegaj¹. To rodzi ryzyko likwidacji tego sektora jako przeszkody
w rozwoju gospodarczym. Chyba, ¿e
uda³o by siê zakwestionowaæ tradycyjne
wartoci, które uznaj¹ postulat przezornoci, czyni¹cy z emocji wartoæ ekonomiczn¹, i wprowadziæ na to miejsce postulat racjonalnego zagospodarowania
posiadanych rodków, a d¹¿enie do radoci ¿ycia zast¹piæ poczuciem bezpieczeñstwa (dla niektórych). O to toczy siê
wojna kulturowa.
Pawe³ Gospodarski
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Za koszmarnych czasów komuny co i rusz czytalimy w Prawdzie, albo i w Tr ybunie Ludu, jak¹ to nêdzê cierpi¹ ludzie nie tylko w wyzwalaj¹cym siê z jarzma
kolonializmu Trzecim wiecie, ale i w rzekomo bogatych pañstwach kapitalistycznych. One  t³umaczyli rozmaici bywalcy  s¹ bogate tylko na pokaz, podczas gdy naprawdê to kapitalistyczni wyzyskiwacze wysysaj¹ z ludu pracuj¹cego miast i wsi krew serdeczn¹, a wyssane zw³oki wyrzucaj¹ na mietnik historii, od czego ronie tylko zanieczyszczenie rodowiska naturalnego. Na t³umaczeniu tych spraw porobili for tuny ró¿ni prawdzieje, a¿ wreszcie nasta³a transformacja ustrojowa. Dotychczasowi szermierze socjalizmu wziêli siê za budowanie od podstaw ustroju kapitalistycznego, który aczkolwiek nigdy zasadniczo nie by³ postêpowy, w ostatecznym rozrachunku okaza³ siê postêpowszy od
zasadniczo postêpowego. Wszystko to s¹ rzeczy oczywiste dla cz³owieka otrzaskanego z dialektyk¹ marksistowsk¹, ale nie o to chodzi, tylko o odpowied na
pytanie, czy teraz jestemy bogatsi ni¿ wtedy, czy biedniejsi?

Biedni czy bogaci?
W pocz¹tkach lata zaproszony by³em
na wie, na wesele. Dziadek pana m³odego, z którym gawêdzi³em sobie pod
kocio³em, skar¿y³ siê na panuj¹c¹ dzi
biedê.  Panie Edwardzie  wskaza³em
na kilkadziesi¹t niez³ych samochodów,
którymi przyjechali do kocio³a weselni
gocie:  Niech siê pan nie gniewa, ale
to nie wygl¹da na biedê, te samochody.
 No niby tak  zgodzi³ siê uprzejmie
mój rozmówca  ale bieda jest...
Okazuje siê, ¿e bieda mo¿e doskwieraæ nawet przy zewnêtrznych znamionach zamo¿noci. Kiedy nazywa³o siê
to b³yszcz¹c¹ nêdz¹. Pozory s¹ myl¹ce,
o czym wiedzia³ dobrze sam Mahatma
Gandhi, zwierzaj¹c siê w przystêpie
szczeroci, ¿e nic nie jest tak kosztowne, jak stworzenie wra¿enia ubóstwa
i prostoty. Tym bardziej intryguj¹ce staje siê w tych okolicznociach pytanie, jak
jest naprawdê: czy jestemy dzi bogatsi, czy biedniejsi ni¿ kiedy?
Poniewa¿ zbli¿aj¹ siê wybory, partie
polityczne narzucaj¹ siê wyborcom, zachwalaj¹c swoje programy, niczym przekupnie  maci na szczury. Dzia³acz
 przedstawiaj¹cy w telewizji program
budowy tanich mieszkañ zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwoæ
 stwierdzi³, ¿e dzisiaj nie staæ nas na
budowê mieszkañ na zasadach rynkowych. Dlatego te¿ PiS zaproponowa³o
nie jaki tam rynek, tylko od razu ca³y
system z udzia³em bud¿etu. System polega na tym, ¿e obywatel pragn¹cy wy-

budowaæ sobie mieszkanie zg³asza siê do
systemu (cokolwiek by to mia³o znaczyæ)
i otrzymuje z banku kredyt. Za po¿yczone od banku pieni¹dze budowane jest
mieszkanie, na którym bank ustanawia
hipotekê jako zabezpieczenie kredytu.
Do tej pory niczym siê to nie ró¿ni od
zasad rynkowych. Kiedy jednak mieszkanie zostanie zbudowane, obywatel
 chc¹cy przenieæ siê do nowego mieszkania, musi: po pierwsze  przekazaæ do
systemu mieszkanie zajmowane dotychczas, a po drugie  bud¿et sp³aca bankowi odsetki od kredytu. Tak wygl¹da budowa tanich mieszkañ, na które bêdzie
nas staæ, w odró¿nieniu od mieszkañ
budowanych w systemie rynkowym, na
które ju¿ by nas staæ nie by³o, przynajmniej zdaniem PiS.
System rynkowy polega³ na tym, ¿e
obywatel budowa³ sobie mieszkanie albo
za gotówkê, albo bra³ kredyt bankowy,
albo wreszcie nie zawraca³ sobie g³owy
budowaniem mieszkañ, bo wola³ je sobie wynaj¹æ u krwiopijcy kamienicznika. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w takim
systemie, w³anie rynkowym, budowane
by³y i ch³opskie chaty i kamienice w miastach, i w ogóle ca³e miasta. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e zarówno wsie, jak i miasta istnia³y na wiecie od czasów staro¿ytnych, a skoro tak, to nieomylny to
znak, ¿e i w Staro¿ytnoci i w redniowieczu, a tak¿e w czasach nowo¿ytnych,
ludzi staæ by³o na mieszkania budowane w systemie rynkowym. Gdyby by³o

inaczej, nie by³oby ani wsi, ani miast, to
chyba jasne? Skoro tedy dzisiaj nie staæ
nas na takie luksusy, to nie da siê ukryæ,
¿e jestemy biedniejsi od naszych przodków. Mo¿e kto powiedzieæ, ¿e dzisiejsze mieszkania s¹ bogaciej wyposa¿one
od mieszkañ  dajmy na to  redniowiecznych. To oczywicie prawda, ale
trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e od czasów redniowiecznych wydajnoæ pracy,
a zw³aszcza jej techniczne uzbrojenie
 zwiêkszy³y siê bez porównania, tak
¿e istniej¹c¹ rzeczywicie ró¿nicê standardów mo¿emy w tych warunkach
mia³o pomin¹æ. Zatem jestemy biedniejsi, mimo gigantycznego wzrostu
wydajnoci pracy? Na to wygl¹da, chyba, ¿eby dzia³acze Prawa i Sprawiedliwoci siê mylili.
Trochê wiat³a na tê w¹tpliwoæ rzuca informacja o wysokoci podatków.
Centrum Adama Smitha ka¿dego roku
og³asza, kiedy przypada dzieñ wolnoci
podatkowej, a wiêc dzieñ, w którym przestajemy pracowaæ na podatki i zaczynamy pracowaæ dla siebie. W roku 2004
przypad³ on 24 czerwca, ale przed dwoma laty  6 lipca. W ka¿dym razie pojawia siê on w po³owie roku, co oznacza,
¿e pañstwo odbiera nam w podatkach a¿
po³owê bogactwa, jakie wytwarzamy. Jeli do podatków dodamy inne, przemoc¹
ci¹gane wiadczenia, to okazuje siê, ¿e
statystycznej rodzinie pracowników najemnych pañstwo odbiera a¿ 83 proc.
rocznego dochodu. Te 17 proc., które jej
pozostaje, mo¿e rzeczywicie nie wystarczaæ na sfinansowanie w³asnego mieszkania w systemie rynkowym.
No tak, ale nietrudno zauwa¿yæ, ¿e
jedyn¹ przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest
okolicznoæ, ¿e oblaz³y nas paso¿yty,
które odbieraj¹ nam coraz wiêcej pieniêdzy, a w zamian, zw³aszcza w okresach
poprzedzaj¹cych wybory, dostarczaj¹
nam w wielkiej obfitoci ró¿ne programy przychylenia nam nieba na koszt bud¿etu. Za porednictwem bud¿etu bowiem staæ nas na wszystko, a nawet na
jeszcze wiêcej. Nasi dobroczyñcy taktownie ju¿ nam nie przypominaj¹, ¿e ten
bud¿et te¿ jest tworzony z naszych pieniêdzy. Na bud¿et staæ nas zawsze.
Stanis³aw Michalkiewicz
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Terrorystyczne
wyzwanie
Okaza³o siê, jak naiwnym by³ pogl¹d, ¿e upadek sponsoringu ze strony
sowieckiej lub sowieckich klientów np.
pu³kownika Kaddafiego, doprowadzi do
wyeliminowania tej plagi  chocia¿
przez pewien czas tak siê wydawa³o.
Terroryci znaleli nowe ród³a zasilania, a liczba ich ofiar dramatycznie ronie, co powoduje, ¿e mamy do czynienia z now¹ jakoci¹ starego przecie¿
zjawiska. W pewnym stopniu spe³niaj¹
siê najczarniejsze przepowiednie formu³owane w zwi¹zku z atakiem w dniu
11 wrzenia 2001 r., ¿e o ile wiek XX
by³ czasem totalitarnych dyktatur, zorganizowanych ideologii, nazizmu i komunizmu, to wiek XXI staje siê wiekiem wyj¹tkowego w swoim bestialstwie  na razie g³ównie islamskiego,
ale przecie¿ za chwilê mo¿e siê okazaæ,
¿e tak¿e innego  terroryzmu.
W mêtnych przepowiedniach Nostradamusa, niektórzy traktuj¹ je jako
zapis historii wiata (moim zdaniem s¹
one jeszcze jednym przyk³adem towarzysz¹cego ludzkim dziejom odejcia od
racjonalnego mylenia), jest podobno
zapis o kolejnej wojnie wiatowej  zaczynaj¹cej siê od ma³ego kraju na Bliskim Wschodzie  wojnie religijnej,
konflikcie cywilizacji. Dla wielu ludzi
to, co siê dzieje na wiecie, mo¿e siê
wydawaæ potwierdzeniem tego scenariusza. W obliczu tragicznych wiadomoci nap³ywaj¹cych z Iraku ³atwo krytykowaæ decyzjê Ameryki o obaleniu Saddama Husajna, ale dzi wycofanie wojsk
koalicji oznacza³oby wydanie na rze
tych wszystkich Irakijczyków, którzy zaufali Zachodowi, zaanga¿owali siê
w budowanie demokratycznego pañ-

stwa. By³by to wielki triumf terrorystycznej miêdzynarodówki, która dokona³aby krwawego odwetu najpierw
w samym Iraku, póniej w innych krajach. Próbki takiego odwetu mielimy
okazjê ogl¹daæ w tych miejscach, gdzie
w³adzê przez pewien czas sprawowali
np. ludzie Mukady as Sadra, zaczynaj¹c swoje rz¹dy od budowania w³asnych
wiêzieñ, sal tortur i od egzekucji przeciwników. Wycofanie polskich ¿o³nierzy, do czego nawo³uj¹ niektórzy politycy bezprogramowych i szkodliwych
dla Polski partii, w dodatku bezradnych
wobec realnych problemów i wyzwañ,
by³oby pierwszym chyba w historii naszego kraju przypadkiem, ¿e Polska porzuci³a sojusznika na polu walki. Dotychczas to sojusznicy zawsze porzucali nas. Ale nie s¹dzê, aby akurat Irak by³
dobrym czasem i miejscem historycznego rewan¿u, np. za zdradê Francji we
wrzeniu 1939 r., ja³tañski rozbiór naszego kraju, albo biernoæ Churchilla
i Roosvelta w obliczu tragedii Powstania Warszawskiego.
Na naszych oczach politycy zdaj¹
egzamin z odwagi, odpowiedzialnoci,
zdolnoci przewidywania, tak¿e patriotyzmu i humanizmu. Terroryci nie maj¹
sumieñ, s¹ zbrodniczymi doktrynerami,
takimi samymi jak nazici i komunici.
Podobno jeden z nich, który osobicie
ucina g³owy zak³adnikom i który nie
zas³uguje, aby jego imiê wymawiaæ,
twierdzi, ¿e zgodnie z Koranem akurat
taki sposób mordowania jest prawid³owy. Powo³ywanie siê na Boga przy mordowaniu jest blunierstwem. Tak twierdzi te¿ wielu duchownych muzu³mañskich, mówi¹cych o ciê¿kim zniewa¿a-

niu islamu, który  jak ka¿da wielka religia objawiona  jest religi¹ mi³oci
Boga i bliniego. Ale tak, jak dziêki determinacji przeciwników upad³y barbarzyñstwa XX wieku, tak samo w moim
przekonaniu upadnie terroryzm, wobec
determinacji ludzi pragn¹cych ocaliæ nasz¹ kulturê i cywilizacjê. Chodzi jedynie
o to, aby tej determinacji nie zabrak³o.
Na tym tle jasne jest stanowisko Ojca
wiêtego, który wzywaj¹c do pokoju
i modl¹c siê w intencji ludzkiego ¿ycia
 zarówno nienarodzonych dzieci, jak
i b³agaj¹cych o litoæ zak³adników
 przypomina, ¿e konieczne i niezbêdne jest likwidowanie przyczyn, które rodz¹ terroryzm. Trudno oczekiwaæ, aby
Ojciec wiêty mówi³ o koniecznoci
bombardowania kryjówek terrorystów
i zaletach policyjnych operacji. Stanowisko Papie¿a  przeciwnego ka¿dej
wojnie, przemocy, karze mierci, ³amaniu ludzkiej godnoci i odpowiedzialnoci zbiorowej  jest dzi jedn¹ z przes³anek nadziei w zmaganiach z nowym
zagro¿eniem i wyzwaniem. Sprowadzanie problemu terroryzmu tylko do u¿ycia si³y jest takim samym uproszczeniem i w konsekwencji z³udzeniem, jak
nadzieje na likwidacjê przemocy, nêdzy
i wojen (w skrócie  koniec historii)
wraz z upadkiem totalitarnych dyktatur.
Nikomu nie uda³o siê udowodniæ marksistowskiej tezy o zdeterminowaniu procesów historycznych i ich nieuchronnoci, by³oby to mo¿liwe tylko wówczas,
gdyby mo¿na by³o przewidywaæ przysz³oæ, co jeszcze nikomu siê nie uda³o.
Dlatego równie dobrze, jak powstanie
imperium rosyjskiego w wyniku zwyciêstwa Piotra I pod Po³taw¹, czy powstrzymanie inwazji muzu³manów na
Europê w bitwie pod Poitiers, co wyznaczy³o historiê Europy i wiata, mo¿liwy by³ tak¿e zupe³nie inny bieg wydarzeñ. Nic nie jest zdecydowane i rozstrzygniête, a ostatecznie tak, jak losami jednostek, tak samo Bóg w³ada losem narodów. Dlatego walka z terroryzmem mo¿liwa jest do wygrania, zale¿y to od zdecydowania, rozs¹dku, m¹droci i odpowiedzialnoci narodów
i polityków, tak¿e od nas.
Stefan Niesio³owski
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W prasie komercyjnej  szczególnie kolorowych pismach profilowanych  mo¿na czêsto natrafiæ na teksty
dziennikarskie, promuj¹ce zakup okrelonych produktów (oczywicie pod pozorem ich prezentacji jako
nowoci na r ynku). Czasami opisy nie ograniczaj¹ siê jedynie do krótkiego zachêcenia, ale w d³u¿szym
ar tykule ukazuj¹ wspania³¹ i sprawn¹ dzia³alnoæ firmy, okrelanej jako potentat na r ynku w swojej bran¿y, albo powiêcone s¹ jej rewelacyjnym produktom. Obok tekstu brakuje oczywicie napisu kto jest sponsorem, a w tym samym numerze mo¿emy bez trudu odnaleæ tak¿e p³atne strony reklamowe promuj¹ce
produkty tej firmy. Ten proceder oszukiwania odbiorców przez publikacje ar tyku³ów-peanów nazywa siê
w legislacji Unii Europejskiej ukrytymi advertorialami.

Ukryte advertoriale
Na pocz¹tku jesieni oraz w czasie
przedwi¹tecznym pojawia siê zjawisko
tzw. clutteru, czyli nat³oku i nadmiaru
danych. Reklamodawcy szukaj¹ wiêc
innych sposobów dotarcia z ofert¹ reklamow¹ do odbiorców. Wprowadzone
od 1 maja ograniczenia emisji reklam
telewizyjnych  w zwi¹zku z dostosowaniem naszego prawa do wymogów
UE  sta³y siê dodatkow¹ przyczyn¹ poszukiwania nowych metod promocji
w sposób bardziej zdeterminowany.
Jedn¹ z bardziej atrakcyjnych form
s¹ advertoriale  w wiecie popularne
od dawna, jednak coraz powszechniej
stosowane równie¿ w Polsce. Dla przyk³adu: brytyjskie badania wykaza³y, ¿e
tekst redakcyjny, opisuj¹cy w sposób
pochlebny produkt, ma dziewiêæ razy
wiêkszy wp³yw na wybór modelu samochodu przy jego zakupie, ni¿ zamieszczona w tym pimie reklama. Oznacza
to nie tylko ogromn¹ odpowiedzialnoæ
za s³owo, ale tak¿e stwarza niebezpieczeñstwo nacisków, wywieranych przez
firmy na dziennikarzy.
Jest wiele pozytywnych skutków publikacji ukrytych advertoriali. Umieszczenie przez producentów ró¿nych
dóbr  wiarygodnego tekstu dziennikarskiego w okrelonych mediach wydaje siê byæ idealnym rozwi¹zaniem
dla wszystkich... Media dysponuj¹ dodatkowym ród³em dochodów, producent obni¿a koszty produktów, dziêki
czemu mog¹ byæ tañsze (wiêcej ludzi
w wiarygodny sposób zostaje przekonanych do ich nabycia), a odbiorcy wydaj¹ mniej pieniêdzy.
W d³u¿szej perspektywie okazuje

siê jednak, i¿ media trac¹ swoj¹ wiarygodnoæ, a czytelnik gazety nie musi
jej ju¿ kupowaæ, gdy¿ niewiele ró¿ni
siê od folderów reklamowych wrzucanych do skrzynek za darmo... Producenci jednorazowo zwiêkszaj¹ zyski,
lecz niepoprawnie wycenione produkty rozczarowuj¹ klientów. Wprowadzony w b³¹d konsument dokonuje
z³ych decyzji rynkowych i w konsekwencji  rynek le funkcjonuj¹cy
przynosi producentom straty zamiast
korzyci.
Z wagi problemu przekupywania
mediów zda³a sobie sprawê Unia Europejska, która jesieni¹ tego roku przyjmie dyrektywê o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom w biznesie. Pañstwa cz³onkowskie bêd¹ za zobowi¹zane do wprowadzenia w ¿ycie prawa

egzekwuj¹cego te wymogi i nak³adaj¹cego odpowiednie kary za brak ich przestrzegania. Do czasu wprowadzenia
w ¿ycie tej dyrektywy, odbiorcy sami
mog¹ weryfikowaæ materia³y dziennikarskie, przygl¹daj¹c siê ich treci.
Wystarczy uwa¿nie czytaæ artyku³y
i pamiêtaæ o zasadzie obiektywizmu,
a wiêc krytycznego spojrzenia na omawiane zagadnienie  ujmuj¹ce temat
zarówno od strony pozytywnej, jak
i negatywnej. Jest to o tyle wa¿ne, i¿ od
wp³ywu reklamy bardzo trudno siê
uwolniæ nawet specjalistom pracuj¹cym
w tej bran¿y. Oddzia³ywanie perswazji
ukrytej pod pozorem obiektywizmu jest
za tym bardziej niebezpieczne, i¿ decyduje ona o dokonywanych wyborach
cz³owieka i odbiera mu wolnoæ.
Monika Przybysz
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fot. P. ¯ycieñski

Terroryzm w³anie staje siê lub ju¿ jest najpowa¿niejszym wyzwaniem,
wobec którego staje wiele rz¹dów, a tak¿e regionów, narodów, spo³eczeñstw, a nawet religii, coraz bardziej z terrorem siê kojarz¹cych.
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OKIEM ¯UKA

TiVi-terapia
Spostrzeg³em niezwyk³e dzia³anie
TV na zdrowie cz³owieka. Otó¿ wszyscy ci, których TV nam pokazuje  czy
to aktorzy, czy bli¿ej nie znani ludzie,
którzy reklamuj¹ przeró¿ne leki  natychmiast po ich za¿yciu tryskaj¹ zdrowiem, nape³nia ich m³odzieñcza werwa,
przechodz¹ im bóle g³owy, w¹troby, zaparcia, ustaje katar, zapominaj¹, co znaczy stercz, serce ich bije niczym dwa
serca, ich dzieci uodparniaj¹ siê na
wszelkie bakterie i wirusy  jednym s³owem dochodz¹ do przekonania, ¿e
wszystkie ich sk³adki na s³u¿bê zdrowia i opiekê lekarsk¹ to roztrwonione
pieni¹dze. Jeli o czym myl¹, to nie
o kasach chorych, ale o kasach zdrowych, które mog³yby im p³aciæ za reklamê ich zdrowotnoci. S¹ tak zdrowi, ¿e a¿ lekarzom przykro patrzeæ
 wiêcej takich, a zbankrutowaliby, bo
nie mieliby kogo leczyæ.
Czym byli przed spo¿yciem reklamowanych pigu³ek, kropli, nacieraniem siê
odpowiedni¹ maci¹? A¿ strach pomyleæ o tych ludzkich wrakach, które

chwia³y siê i koleba³y na naszych drogach, bezdro¿ach i ulicach.
Zadziwiaj¹ce dla lekarzy jest to, ¿e
ci, którzy u¿ywaj¹ tych wspania³ych
leków, a nie wystêpuj¹ w telewizji, niekoniecznie id¹ w ich lady. Mo¿e ³ykaj¹ zbyt ma³e dawki, mo¿e do zadzia³ania leku niezbêdne jest uchwycenie
chorego w teleobiektyw kamery, nim
rzuci siê obraz na ma³y ekran?
Jedno jest pewne: z tamtej strony
tego¿ ekranu mamy umiechniêtych,
wygimnastykowanych mê¿czyzn i kwitn¹ce zdrowiem kobiety, a z tej naszej,
domowo-pokojowej strony ekranu,
dzia³anie tych leków jest na tyle os³abione, ¿e trzeba by je braæ miesi¹cami,
aby spodziewaæ siê ledwie poprawy.
A o kondycji tych, którzy peda³uj¹ na
rowerach, robi¹ salta w miejscu, fotografuj¹ siê zawieszeni na czekanie u pionowej ciany jakiego wierchu, nawet
nie ma co mówiæ.
Ze wzglêdu na moj¹ zgagê, bóle g³owy, bóle miêniowe, zaparcia, ³upie¿,
¿ylaki, uporczywe przeziêbienia (fakt,

NASZE LEKTURY

Skrzyd³a Pegaza
D³uga by³aby lista prasowych tytu³ów, na ³amach których poeta, prozaik, krytyk literacki, ale przede
wszystkim dziennikarz  Zdzis³aw
£¹czkowski, na przekór cenzorskim
zapisom i politycznym barierom, pisa³ o twórczoci poetów w sutannach
i poetek w habitach.
Czêæ tych w setki liczonych szkiców i recenzji, przybli¿aj¹cych pisane
przez ksiê¿y i zakonnice wiersze i poematy, zawar³ w tomie Wolnoæ nie
zniewolona, o którym g³ono by³o pod
koniec lat dziewiêædziesi¹tych. Teraz
wiedziony t¹ sam¹, pokorn¹ fascynacj¹
utworami powstaj¹cymi w zaciszu ple-
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banii, czy klasztornych cel  og³osi³
s³ownik osób duchownych pisz¹cych
wiersze, zatytu³owany: Poeci pañskiej
winnicy.
Publikacja, wydana przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, przynosi
prawie dwiecie nazwisk. S¹ tu krótkie
biogramy i najwiêkszych  Ojca w.
Jana Paw³a II, który pisa³ wiersze jeszcze jako nikomu nieznany wikariusz
z podkrakowskiej Niegowici, bpa. Józefa Zawitkowskiego, ks. Jana Twardowskiego, nie¿yj¹cego ks. Janusza St.
Pasierba, ks. Jerzego Czarnoty, o. Eligiusza Dymowskiego OFM, s. Bo¿eny
Anny Flak CSFN czy s. Urszuli Micha-

CHWILA MUZYKI

rys. K. Kunicki

¿e mam zmarszczki), w³osy moje, które
nie s¹ lni¹ce, uprzejmie proszê o pó³
etatu w TV, abym chocia¿ po³owicznie
móg³  jako herold-prezenter  wyleczyæ moje dolegliwoci.
Gdy dostanê nastêpne pó³ etatu, dobijê je do koñca. I mam nadziejê, ¿e póki
bêdê zachwala³ to i owo z ma³ego ekranu,
bêdê siê cieszy³ absolutnym zdrowiem
i nie bêdê sprawia³ ¿adnych monetarnych
k³opotów ¿adnym ZOZ-om, które móg³bym naraziæ na stres, wynikaj¹cy z tego,
¿e nie maj¹ za co mnie leczyæ. Pozostajê
w oczekiwaniu odpowiedzi.
¯uk

Lenistwo artysty
 Có¿ mo¿e byæ przyjemniejszego, ni¿
byæ artyst¹?  myl¹ szeregowi cz³onkowie spo³eczeñstwa i masowo d¹¿¹ do tego,
aby ich dzieci i wnuki mog³y demonstrowaæ swoje rzeczywiste lub urojone talenty. Czynne uprawianie sztuki, zw³aszcza
na poziomie amatorskim, daje ogromn¹
radoæ i mo¿e skutecznie konkurowaæ
z innymi rozrywkami, a nawet z u¿ywkami. Nic nie da siê porównaæ z poczuciem
mocy, jaka ogarnia artystê po udanym
koncercie, wystawie lub spektaklu. Jednak¿e ma³o kto zdaje sobie sprawê, ¿e
 jak ka¿da dziedzina dzia³alnoci cz³owieka  równie¿ sztuka niesie ze sob¹ ogromne ryzyko, któremu na imiê  lenistwo.
Maurycy Ravel uj¹³ to zwiêle:  Talent to siadanie codziennie o tej samej
godzinie do pracy...  Có¿ prostszego!
 wykrzyknie zapewne Szanowny Czytelnik  Robiê to codziennie od x lat! Nie
jest to jednak to samo. Nie zawsze zda-

jemy sobie sprawê, jak bardzo pomocne
w naszym bytowaniu s¹ mniej lub bardziej delikatne zewnêtrzne przymusy,
którym ulegamy: koniecznoæ zarabiania
pieniêdzy, koniecznoæ za³atwienia istotnych spraw lub choæby koniecznoæ podpisania listy obecnoci  naprawdê pomagaj¹ nam w podjêciu codziennie tak
samo dramatycznej decyzji: podejmujê
trud, czy te¿ go nie podejmujê?
Wyobramy sobie, ¿e zostajemy nagle bez opisanych powy¿ej zewnêtrznych
koniecznoci. Ilu z nas i jak d³ugo pracowa³oby tak samo ciê¿ko, wydajnie
i systematycznie, jak pracuje dzi? Tymczasem muzyk, od wczesnej m³odoci,
wk³ada ogromny wysi³ek w pracê, która, tak naprawdê, nikomu nie jest za bardzo potrzebna, z której nikt go nie rozliczy, a która wymaga stuprocentowej koncentracji. Jeli odpuci  wiat siê przecie¿ nie zawali. Tym bardziej, ¿e zawsze

PLASTYKA

Dane osobowe odtajni³em w redakcji

Kustosz Kresów

lak USJK  jak i tych, dla których fruniêcie na skrzyd³ach Pegaza jest form¹
dope³nienia kap³añskiego czy mniszego pos³annictwa.
Encyklopedyczne noty rysuj¹ ¿yciowe drogi, ale te¿ przypominaj¹ dotychczasowy twórczy dorobek ka¿dego
z prezentowanych autorów oraz tytu³y
prasowe, które udostêpnia³y im miejsca.
Nam jest o tyle mi³o, i¿ wielki procent
autorów, których odnotowuje w swym
s³owniku Zdzis³aw £¹czkowski, gocilimy na ³amach PiP w cyklu Prezentujemy, lecz tak¿e i dlatego, ¿e jak siê
okazuje i michalicka wspólnota ma w
swych szeregach artystów poetyckiego
s³owa  ks. Dariusza Kielara CSMA,
ks. Wies³awa Daniela Szpilê CSMA
oraz s. Dawidê Ryll CSSMA.
Pawe³ Smogorzewski

Najpierw by³a m³odzieñcza fascynacja bogat¹ i bujn¹ kultur¹ polskiego kresowego ziemiañstwa, póniej wojna,
a po wojnie tytaniczna praca, której rezultaty przez dziesi¹tki lat znane by³y tylko niewielkiej grupie osób. Kustosz Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich
we Wroc³awiu, Roman Aftanazy
(ur. 1914 r.  zm. 2004 r.), swoje pionierskie dzie³o, jedenastotomowe opracowanie zatytu³owane Materia³y do dziejów rezydencji, zobaczy³ w druku dopiero w po³owie lat 80-tych ubieg³ego stulecia. Licz¹ce sobie zaledwie 500 egzemplarzy wydanie opublikowa³ Instytut
Sztuki Polskiej Akademii Nauk, którego dyrektorem by³ wtedy prof. Stanis³aw
Mossakowski. Enigmatyczny tytu³ oraz
historyczne podzia³y terytorialne odsun¹æ mia³y od tego powa¿nego, naukowego dzie³a wszelkie podejrzenia natury politycznej, zwi¹zane ze wschodniokreso-
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w¹ tematyk¹ ksi¹¿ki, tematyk¹, na któr¹
bardzo uczulone by³y komunistyczne
w³adze PRL.
Nim z Romanem Aftanazym spotka³em siê osobicie w jego niewielkim wroc³awskim mieszkaniu, przez szereg lat ze
sob¹ korespondowalimy. Nale¿a³em do
grona adresatów jego listów, których
w sprawach wschodnich rezydencji ziemiañskich rozes³a³ w ci¹gu czterdziestu
lat, jak sam obliczy³, kilkadziesi¹t tysiêcy. Cierpliwie domaga³ siê dok³adnych
odpowiedzi na opracowany przez siebie
kwestionariusz. Zawiera³ on szereg pytañ dotycz¹cych nie tylko kszta³tów architektonicznych budowli mieszkalnych
i budynków gospodarczych, ale tak¿e
otoczenia parkowego, dekoracji i wyposa¿enia wnêtrz, zbiorów i kolekcji oraz
informacji historyczno-genealogicznych
o w³acicielach rezydencji i ich rodzin.
Roman Aftanazy zgromadzi³ i opracowa³

gdzie w podwiadomoci tkwi typowo
ludzkie zw¹tpienie we w³asne mo¿liwoci. To w³anie powoduje, ¿e w szko³ach
artystycznych jest tak du¿y odsetek adeptów, którzy na ró¿nych etapach rezygnuj¹
z uprawiania sztuki. Podtrzymywanie
w sobie, dzieñ po dniu, niezachwianego
przekonania o nieodpartej koniecznoci
uprawiania sztuki, podtrzymywanie w sobie wiary w samego siebie  jest w istocie tym wysi³kiem, który przekracza wytrzyma³oæ przeciêtnego zjadacza chleba.
Dlatego nie nale¿y d¹¿yæ do wprowadzenia modnego dzi bezstresowego
modelu edukacji  do szkó³ artystycznych. Wrêcz przeciwnie, uczniów nale¿y od razu zderzyæ z tym, co bêdzie
w przysz³oci ich chlebem powszednim:
¿e artyst¹ siê bywa od czasu do czasu,
za wiêksza czêæ ¿ycia up³ynie im na
cierpliwym siadaniu do pracy i oczekiwaniu na te momenty natchnienia. Jeli
nie maj¹ do tego talentu  niech od razu
zajm¹ siê biznesem, polityk¹, prac¹ fizyczn¹ lub naprawianiem wiata.
Maria Szreder
w ten sposób dokumentacjê omawiaj¹c¹
prawie pó³tora tysi¹ca polskich rezydencji kresowych. Ksi¹¿ka sta³a siê wydarzeniem naukowym, wyró¿nionym nagrod¹ ministra Kultury i Sztuki, nagrod¹
Polskiego Towarzystwa Naukowego na
Obczynie, nagrod¹ Polskiej Akademii
Nauk (tê ostatni¹ w 1990 r. autor w ca³oci przeznaczy³ do wysy³ania do polskich
skupisk i parafii w ZSRR). Powszechne
zainteresowanie dzie³em Romana Aftanazego sk³oni³o Wydawnictwo Ossolineum do wydania 11-to tomowej, przeredagowanej, drugiej edycji tej pracy, pt.
Dzieje rezydencji na dawnych kresach
Rzeczypospolitej. Obecnie ju¿ kompletnie niedostêpnej w ksiêgarniach.
Roman Aftanazy, autor niepoledniej
wagi dzie³a dla ca³ej rodziny nauk historycznych, absolwent Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, pracownik
Ossolineum we Lwowie i Wroc³awiu,
ten ostatni kustosz polskiego dziedzictwa kulturalnego na kresach Rzeczpospolitej, zmar³ 7 czerwca 2004 r.
Jaros³aw Kossakowski
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PRZEGL¥D PRASY
Nie ma dnia, aby prasa nie ujawnia³a coraz to nowych dowodów korupcji, powi¹zañ polityków z biznesem i przestêpcami, z³odziejstwa na wielk¹ skalê oraz zaskakuj¹cych przyk³adów bezkarnoci ludzi powi¹zanych z w³adz¹. Oczywicie pisze
siê o tym w sposób oglêdny, by nie naraziæ siê na d³ugotrwa³e i kosztowne procesy. Powiada siê wiêc o tajemniczych okolicznociach albo dziwnych zbiegach okolicznoci, a zamiast s³owa kradzie¿ u¿ywa siê nagminnie wyprowadzenie. Oczywicie te tajemnicze okolicznoci powodowane s¹ w bia³ych rêkawiczkach i zgodnie
z prawem, tyle ¿e dziwnym zbiegiem okolicznoci pañstwo (czyli my  podatnicy)
traci na tym ogromne pieni¹dze, id¹ce rocznie w dziesi¹tki miliardów z³otych.

Zgotowalimy
sobie ten los
Oto na przyk³ad, o czym informowa³a Rzeczpospolita, ze stoczni w Szczecinie wyprowadzono 10 milionów z³otych. Ale dok¹d te pieni¹dze zawêdrowa³y i kto je tak elegancko wyprowadzi³? Oczywicie  nie wiadomo. Nie
s³ychaæ na razie, aby którykolwiek
z owych wyprowadzaczy (kiedy nazywano ich po prostu z³odziejami) zosta³
aresztowany i postawiony przed s¹dem,
orzekaj¹cym  przypomnijmy  w imieniu Rzeczypospolitej.
Przy okazji afery zwi¹zanej z bezprawnym aresztowaniem prezesa PKN
Orlen Gazeta Wyborcza ujawni³a wiele dziwnych faktów, zwi¹zanych z handlem paliwami. Za³o¿ona przez ludzi
spoza bran¿y naftowej firma J and S
Service and Investments z Cypru w tajemniczych okolicznociach sta³a siê
g³ównym dostawc¹ ropy naftowej do
Polski. Ale ma³o tego. Ta niewielka firma posiada tylko 3,85 proc. akcji Naftoportu, ale tylko ona, sporód wszystkich pozosta³ych udzia³owców, ma prawo pierwokupu, gdyby kto inny wystawi³ swoje udzia³y na sprzeda¿. Tymczasem pañstwowy Orlen ma 48,7 proc.
akcji Naftoportu, za grupa Lotos  26
procent. Sk¹d wiêc ta monopolistyczna
pozycja mikroskopijnego akcjonariusza? Czy znowu nale¿y mówiæ o tajemniczych okolicznociach, czy mo¿e nale¿y zobaczyæ, czyje podpisy figuruj¹
pod tak niekorzystn¹ (czytaj: z³odziejsk¹) dla naszego pañstwa umow¹?
Warto wiedzieæ, ¿e Naftoport ma

$

niezwykle wa¿ne, bo strategiczne, znaczenie dla bezpieczeñstwa Polski. Gdyby bowiem Rosjanie zakrêcili kurek na
ruroci¹gu Przyjañ, tylko przez Naftoport mo¿na sprowadzaæ do kraju wystarczaj¹ce iloci ropy. Autor artyku³u
stwierdza, ¿e aby odzyskaæ kontrolê nad
Naftoportem, pañstwo musi mieæ co
najmniej 51 procent jego udzia³ów.
I pyta: Jak je uzyskaæ? Ba! Nie da siê
tego zrobiæ bez zgody J and S, tylko ¿e
ta firma, oczywicie dziwnym zbiegiem
okolicznoci, powi¹zana jest z... rosyjskim Jukosem.
Dla nikogo, kto chocia¿ troszeczkê
orientuje siê, jak dzia³a wielki biznes,
nie jest tajemnic¹, w jaki sposób powstaj¹ takie umowy, na których Polska
traci niebotyczne pieni¹dze, a jednoczenie zagro¿one jest jej bezpieczeñstwo
energetyczne. Najpierw o pieni¹dzach.
Otó¿ wiadomo, ¿e Orlen móg³by kupowaæ ropê bezporednio od producenta,
co praktykuj¹ najwiêksze wiatowe koncerny. Do czego zatem s³u¿y porednik?
Wy³¹cznie do tego, a¿eby ilu tam ludzi
nape³ni³o po drodze w³asn¹ kieszeñ. Nic
to, ¿e owe pieni¹dze, id¹ce zapewne
w dziesi¹tki (je¿eli nie setki) milionów
dolarów rocznie, mog³yby zasiliæ bud¿et
biednego (jakim Polska jest bez w¹tpie-

PRO DOMO SUA

nia) pañstwa. Nie brak³o by pieniêdzy na
s³u¿bê zdrowia, owiatê i kulturê. Tylko
¿e ludzi (czytaj: polityków), którzy dysponuj¹ pañstwowym maj¹tkiem, nic a nic
to nie obchodzi. Nie interesuje ich kraj,
którym rz¹dz¹, gdy¿ najwa¿niejsze jest
dla nich nabicie w³asnej kabzy.
Inny polityk, ho³ubiony i ochraniany przez ówczesnego premiera Leszka
Millera, spowodowa³, ¿e na polski rynek wesz³o wiele podejrzanych leków.
Jaki mia³ w tym interes? Oczywicie
 interes jak najbardziej prywatny, bo
nie sposób uznaæ, aby owe podejrzane
leki mia³y s³u¿yæ pacjentom. Có¿, na
razie pytanie to pozostaje bez odpowiedzi, tak jak pytanie Super Expressu: czy
umoczonym w afery by³ym ministrem
zdrowia zajmie siê wreszcie prokurator?
Tylko sk¹d wzi¹æ takiego prokuratora,
je¿eli przyk³ad idzie z góry? Sam minister sprawiedliwoci (ju¿ by³y) i jednoczenie prokurator generalny  Marek
Sadowski  tak skutecznie uchyla siê
przed prawem, ¿e mimo up³ywu dziewiêciu lat nie stan¹³ przed s¹dem za
spowodowanie wypadku drogowego
(ofiara jest dzisiaj inwalidk¹!).
Powiada siê najczêciej, ¿e owa korupcja, z³odziejstwo i powszechna bezkarnoæ polityków jest w prostej linii
dziedzictwem komunizmu. Ale mnie
przypomina siê zawsze Rzeczpospolita
przedrozbiorowa: z upart¹ niechêci¹
szlachty do zreformowania pañstwa,
z wys³ugiwaniem siê obcym dworom,
z pos³ami i senatorami bior¹cymi pensje z zagranicy za zrywanie sejmów.
Tacy byli i tacy nadal s¹ Polacy. Na tegorocznej licie pañstw, w których warto inwestowaæ, Polska znajduje siê na
60. miejscu (rok temu bylimy na 45.).
I uwaga: za najwiêksze problemy, z jakimi spotyka siê w Polsce zagraniczny
przedsiêbiorca, uwa¿a siê niewydolne
w³adze i korupcjê.
Nic dodaæ, nic uj¹æ.
Andrzej W. Pawluczuk

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
LISTOPAD 2004:
Aby liderzy ruchów nieustannie poszukiwali
nowych metod ewangelizacji i formacji.
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LIST DO REDAKCJI
Odby³a siê II Pielgrzymka na rolkach z Warszawy na Jasn¹ Górê. Rozpoczê³a siê
w niedzielê 22 sierpnia br. Od pocz¹tku towarzyszy³a p¹tnikom zmieniona na
potrzeby pielgrzymki piosenka zespo³u Chili My Niedzielny przelot. A brzmi ona
nastêpuj¹co: W niedzielê rolki swoje we, na Jasn¹ Górê z nimi wjed i jed

Na rolkach do Maryi
Na pomys³ zorganizowania pielgrzymki
w tak nietypowy sposób wpad³ ks. Artur Paprocki  michalita podczas jednej z tzw. wieczornych rundek po Bemowie. Ksi¹dz Artur
zaprasza³ codziennie m³odzie¿ tej warszawskiej dzielnicy na wspólne rolkowanie  oko³o 10 km po osiedlu, gdzie wznosi siê michalicka wi¹tynia pod wezwaniem Matki
Bo¿ej Królowej Anio³ów. W roku 2003 po
raz pierwszy z 9-osobow¹ grup¹ zapaleñców
wyruszy³ na pielgrzymkê na rolkach. Poniewa¿ by³a to zupe³na nowoæ, odwa¿nych rolkarzy znalaz³o siê tylko piêcioro. Natomiast
w tym roku by³o ich ju¿ 19.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa grupa nie
mog³a byæ zbyt liczna  ale 22 osoby (wraz
z kierowcami), które wybra³y siê na pielgrzymkê, stworzy³y naprawdê rodzinn¹ atmosferê.
Trasa pielgrzymkowa liczy³a oko³o 265
kilometrów. Codziennie do przejechania by³o
oko³o 70 km. Jednak nie by³ to tylko wysi³ek
fizyczny, ale próba pokonania w³asnych s³aboci, próba odkrycia siebie na nowo oraz
pog³êbienia relacji z Bogiem. Przemierzaj¹c
ka¿dego dnia sporo kilometrów, mo¿na by³o
podziwiaæ piêkno stworzenia i chwaliæ Boga
za Jego wspania³e dzie³a a wszystko, co
stworzy³, by³o dobre
Modne dzi okrelenie, ¿e pielgrzymka to

rekolekcje w drodze, jest rzeczywicie bardzo trafne.
Mimo tego, i¿ ta pielgrzymka
ma trochê inny charakter ni¿
wszystkie inne (ze wzglêdu na
nietypowy sposób komunikacji)  wszystkie elementy pielgrzymkowe zosta³y zachowane: codziennie odmawiany by³
ró¿aniec, piewalimy godzinki, odmawialimy koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia, liturgiê
Godzin i uczestniczylimy we
Mszy w. Wszystkie te modlitwy  wype³niaj¹ce dni  pomaga³y nie tylko zbli¿yæ siê do
Jezusa, lecz tak¿e wzmacniaæ
nadziejê i wytrwa³oæ, gdy¿
ci, którzy zaufali Panu, odzyskuj¹ si³y, otrzymuj¹ skrzyd³a
jak or³y, jad¹ bez zmêczenia
Refleksja, jaka zrodzi³a siê
we mnie podczas sierpniowej
podró¿y do Maryi, jest taka, i¿
niewa¿ne, czy biorê udzia³
w pielgrzymce pieszej, rolkowej, rowerowej, konnej czy
biegowej. Wa¿ne, ¿e ten czas
pomaga zbli¿yæ siê do Boga.
Celem  w przypadku II Pielgrzymki na Rolkach  by³a Jasna
Góra i dom Matki
Niebieskiej, a tak¿e (a mo¿e przede
wszystkim) zbli¿enie siê do Jezusa, który w ramionach Matki odnajdywa³ ukojenie.
Mylê, ¿e cel zosta³ osi¹gniêty
Ania Grodzka
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