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PREZENTUJEMY
Andrzej Marek Kiejza, urodzi³ siê w 1963 r. w Niemodlinie, na Opolszczynie. Jest kap³anem nale¿¹cym do Warszawskiej Prowincji Zakonu Kapucynów.
Nagrodzony wyró¿nieniem w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej O kromkê razowego chleba (Pu³awy 1993 r.) i dosta³ pierwsz¹ nagrodê Lubelskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za zbiór
p.t. Niepokój jaskó³ek (Lublin 1995 r.). Wyda³ zbiory poetyckie: Na obraz i podobieñstwo (Lublin 1996
r.), Pokój z widokiem na ksiê¿yc (Lublin 1997 r.),
Ziemia przyjazna (Sandomierz 1999 r.), Inne ¿ycie
(Sandomierz 2000 r.) oraz W miecie L. (Sandomierz
2003 r.).
przygotuj mi serce na radoæ
wiêty Janie od adwentu
przygotuj mi serce
na radoæ op³atka
kruchego jak odrobina niegu
na wyci¹gniêtej d³oni
przygotuj mi serce
na pojednanie po latach
wypowiedziane uczciwie
ze ³zami w oczach
s³owami nieporadnych
¿yczeñ
przygotuj mnie na ciep³o wigilii
w zimowy wieczór
na wiat³o noc¹
na Dziecko wa¿niejsze
od wszystkich doros³ych
na Boga w ludzkim ciele
¿ebym w surowej ziemi
mojego wygnania
nie uroni³ z tego
ani jednej kropli
szopka
we wszystkich szopkach
podnios³y nastrój
s¹ pasterze pokorni
dostojni mêdrcy
dary
³zy
wzruszenia
umiechy
wó³ i osio³
jak nieg jasne owieczki

ks. Mieczys³aw G³adysz
Józef z Maryj¹
anio³owie zlatuj¹
ze strzechy
jaka radoæ wi¹teczna
wiêty niepokój
chwili co ze szczêcia
w wiecznoæ siê d³u¿y
a ja na kolanach
patrzê tylko jak Dziecko
kolêd¹ ze snu zbudzone
swoje oczka przelicznie mru¿y
***
w szopce
Józefowi jak w kolêdzie
popiesznie lat dodano
siw¹ brodê i laskê do rêki
Maryi b³êkitn¹ sukienkê
(choæ dzisiaj nikt ju¿
nie ubiera siê w niebo)
mêdrcom tureckie ubiory
¿ydowskie podarki
wielb³¹dom wydatne tobo³ki
i z³ocone uprzê¿e
wo³owi siano
owcom bia³e runo
jak nieg puszyste
pasterzom ko¿uchy ma³opolskie
i czapki podhalañskie
w to polskie betlejemskie
narodzenie Pañskie
a wiêc to dlatego
a wiêc to dlatego przyszed³e
by z bliska przyjrzeæ siê naszym ³zom
i milczeæ ze wspó³czuciem
nad bólem nie do zniesienia
by wiedzieæ
co znaczy droga pod górê
z ciê¿arem win na ramionach
by zrozumieæ
ile musi wytrzymaæ ludzkie serce
rozdarte miêdzy b³êkitem a ziemi¹
¿eby odczuæ
co znaczy chcieæ i pragn¹æ
i jak bardzo mo¿na têskniæ za niebem
a wiêc to dlatego
my z prochu ziemi utkani
pomiêdzy nami
dzisiaj mamy Ciebie
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Pewien zacny i wi¹tobliwy ojciec
duchowny nie móg³ siê wprost opêdziæ
od natrêtnych pytañ m³odego gorliwego kandydata do s³u¿by Bo¿ej. Ten ci¹gle pyta³: co ma jeszcze zrobiæ, jak siê przygotowaæ do tego? Roztropny starzec poradzi³ m³odzieñcowi, by przez miesi¹c pomaga³ w³acicielowi maleñkiej miejscowej jad³odajni. M³odzieniec pos³ucha³ kap³ana. Nawet zamieszka³ przy wspomnianym w³acicielu. A ten codziennie
skoro wit  po krótkiej modlitwie  pêdzi³ do swej restauracyjki... I tak w ko³o. Przez ca³y miesi¹c. Gdy m³odzieniec
wróci³ do ojca duchownego, z pewnym niesmakiem, czy nawet zawodem, przedstawi³ mu miniony miesi¹c. Ten wys³ucha³ cierpliwie, a na koñcu zapyta³:  Co w³aciwie robi³ ten
cz³owiek?  W³aciwie najwa¿niejszym zajêciem tego cz³eka
 odpar³ ch³opiec  by³o utrzymywanie naczyñ w takiej czystoci, aby nie pozosta³ na nich najmniejszy lad potraw,
a tak¿e wycieranie i czyszczenie do sucha wszystkich sprzêtów, aby nie pojawi³ siê na nich nawet najmniejszy lad rdzy...
Starzec z namys³em powiedzia³:  No to teraz, kochany, ju¿
wiesz, jak przygotowaæ duszê na s³u¿bê Panu...  ¯eby nie
zardzewia³a?  g³ono myla³ ch³opiec...
Po to w Kociele jest Adwent, by chrzecijanin nie zardzewia³... By nie zardzewia³y narzêdzia jego s³u¿by Bogu
i ludziom. By oczy nie zachodzi³y mg³¹, gdy trzeba dojrzeæ przyjcie Pana w ludzkiej biedzie, by uszy nie bagatelizowa³y sygna³ów krzywdy, by jêzyk nie ustawa³ w powtarzaniu prawdy, by stopy decydentów kierowaæ na drogê pokoju. Czyciæ intencje! Szlifowaæ ducha. Zaprawiaæ
rêce mozo³em!
Oto nasz Adwent! Nasze szukanie odpowiedzi na dramatyczne pytanie Chrystusa: Gdy Syn Cz³owieczy przyjdzie, czy
znajdzie jeszcze wiarê? Herod bardzo gorliwie szuka³ Jezusa, znacz¹c swe lady krwi¹ pomordowanych dzieci  potencjalnych nosicieli imienia Jezus... A potem ¿o³nierze pilnuj¹cy grobu Chrystusa wziêli wielkie pieni¹dze, by mówiæ, jak
ich nauczono: Mymy spali!...
Istot¹ naszego przygotowania na godne obchody pamiêci Narodzin Zbawiciela  to chyba jakie uodpornienie zarówno na wspó³czesnych Herodów, rzekomo chc¹cych oddaæ pok³on  a naprawdê chc¹cych zabraæ ¿ycie
 jak i na rzekomo pi¹cych wiadków, maj¹cych pe³ne
usta paplaniny o wolnoci religii  podczas gdy tak naprawdê chodzi im o wolnoæ religii, ale od Boga...
Bowiem u jednych i u drugich po staremu: nie ma miejsca w gospodzie... dla prawdziwego Zbawcy...
n
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kiedy bêdê móg³ zapiewaæ
Wród nocnej ciszy
Wy, ojcowie  moi upracowani ch³opi,
którzy w dniu dzisiejszym wnosicie do domu
snop urodziwego zbo¿a,
wy to wiecie,
¿e Chrystus narodzi³ siê w Betlejem,
to znaczy w Miecie Chleba.
On daje obfitoæ chleba.
Niech wam obrodzi obficie.
A wszyscy, którzy S¥ g³odni,
niech korzystaj¹ z dobroci ziemi
i z pracy r¹k waszych
Nie b¹dcie ju¿ smutni.
Od dzi bêd¹ d³u¿sze dni.
Bêd¹ skracaæ siê noce.
Niech minie wszystko, co jest ciemne.
Niech zamarznie i niech bêdzie zapomniane.
Niech ju¿ przyjd¹ d³u¿sze dni
i miejcie now¹ nadziejê.
Nie b¹dcie smutni!
Dzi niebo ca³e raduje siê
i anio³y piewaj¹:
Chwa³a na wysokoci Bogu!
I mówi¹ Bogu o nas, ludziach dobrej woli.
Zaniecie radoæ do domu.
wiêtujcie jako chrzecijanie.
Zostawcie ludziom w sercach wi¹teczn¹ radoæ.
I z tymi, którzy bêd¹ waszymi goæmi,
dzielcie siê op³atkiem.
Niech Bóg zostawi w sercach wszystkich pokój i wiarê,
¿e przyjd¹ nowe, lepsze dni...

Tak powiedzia³ naszym Czytelnikom z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia ksi¹dz biskup Józef Zawitkowski.

Czekam na tê wiêt¹ Noc
Biskup Józef Zawitkowski  u¿ywaj¹cy tak¿e literackiego pseudonimu:
Ksi¹dz Tymoteusz  znany jest jako
jedyny poeta wród polskich biskupów.
Zakochany w ojczystym jêzyku, w kulturze i folklorze. Ka¿de Jego radiowe
kazanie  tak starannie przygotowane 
jest wydarzeniem homiletycznym, chêtnie przedrukowywanym przez ró¿ne periodyki, nie tylko katolickie.
Ksi¹dz Tymoteusz jest autorem wielu modlitewników, pieni i wierszy. Jego
unikalna twórczoæ katolicko-patriotyczna zosta³a wydana w kilkunastu

"

ksi¹¿kach, które zawsze ciesz¹ siê popularnoci¹. Urzeka wszystkich s³uchaczy swoim charakterystycznym: Kochani moi  zwrotem ujmuj¹cym mi³oci¹
nawet najtwardszych odbiorców kazañ
mówionych tzw. bia³ym wierszem.
Ksi¹dz Biskup zawsze podkrela swoje
ch³opskie pochodzenie i mi³oæ do wsi
³owickiej. Jest te¿ kap³anem niezwyk³ej
dobroci, pokory i skromnoci. O sobie
opowiada krótko:
 Urodzi³em siê w roku 1938
w Wale, ma³ej wiosce nale¿¹cej do parafii ¯d¿ary. Pochodzê z ch³opskiej, bar-

dzo religijnej rodziny, gdzie praca i modlitwa przenika³y siê wzajemnie.
U nas wszystko by³o nabo¿eñstwem.
Gdy patrzê na prace polowe mojego taty
i dziadka, to wszystko by³o po³¹czone
z modlitw¹. Niew¹tpliwie oni wywarli
wp³yw na moje póniejsze powo³anie
kap³añskie. Wczenie zosta³em sierot¹,
bo ju¿ w wieku 12 lat straci³em swoj¹
ukochan¹ mamê. Pozosta³o nas wtedy
piêcioro rodzeñstwa oraz tata, który
wtedy powiedzia³ wymownie, wskazuj¹c na du¿y obraz Matki Boskiej:  Ona
teraz bêdzie wam Matk¹. Swoj¹ rodzo-
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 poeta Jan Twardowski. By³em pilnym uczniem ksiêdza Jana w czasie mojej warszawskiej edukacji
w szkole redniej. W czasie swoich niezwyk³ych lekcji jêzyka polskiego by³ bardzo konkretny i zwiêz³y. Znany jest przede wszystkim
z religijnych wierszy dla dzieci. Na
jego Msze w. do kocio³a sióstr wizytek przychodzi³y t³umnie dzieci,
przewa¿nie z rodzin inteligenckich.
W swojej twórczoci trochê naladowa³em mistrza ksiêdza Jana, potem wykrystalizowa³em w³asny styl
pisania.

Gdzie tkwi tajemnica niezwyk³ego powodzenia ¯YWEGO S£OWA
w okresie tak ogromnej dominacji technicznych rodków masowego przekazu?

fot. B. Nowak

Wiele znaków prze¿ywamy w Wigiliê.
Nagromadzi³a je wiara ojców naszych,
którzy zostawili nam tak wielki depozyt kultury,
ale ta korzeniami tkwi w ich wierze.
To my dzisiaj bêd¹c na Pasterce
rozumiemy, ¿e nasi rodzice
tej g³êbokiej teologii
nauczyli siê w rodzinnym domu.
Dlatego stó³ w domu
mama przykrywa³a bia³ym obrusem, stawia³a wiece,
aby by³ podobny do o³tarza.
Dlatego tata przynosi³ sianko
i k³ad³ pod obrusem,
a mama op³atek owiniêty w serwetê
k³ad³a na sianku,
jakby by³ Dzieci¹tkiem
owiniêtym w pieluszki i po³o¿onym w ¿³obie.
Wolne miejsce zostawiamy przy stole
dla Gocia Oczekiwanego,
który przyjdzie tej nocy do naszego domu.
Tej nocy tak bardzo pragnê byæ wród swoich.
Tej nocy tak bardzo pragnê dzieliæ siê chlebem
takim samym jak we Mszy wiêtej.
Piêkni s¹ ludzi z Wigilii,
bo nie wstydz¹ siê byæ dobrzy.
I mówi¹ sobie dobre s³owa.
I p³acz¹.
I dziel¹ siê chlebem.
I wypowiadaj¹ sobie sercem ludzk¹ dobroæ.
S¹ tacy dobrzy, jakby nie byli st¹d.
Dlatego tak czekam na ten wiêty wieczór,
dlatego czekam na tê wiêt¹ noc,
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n¹ matkê pamiêtam zawsze m³od¹,
z warkoczem, tak jak na tym portrecie,
który wisi nad moim ³ó¿kiem w sypialni. Ona zawsze mnie we nie ostrzega
przed tym, co mog³oby mi siê przydarzyæ z³ego. Czujê Jej nieustann¹ troskê
do dnia dzisiejszego...
Kto sprawi³, ¿e kazania Ksiêdza
Biskupa maj¹ tak ¿yczliwy styl
poetycki, którego chêtnie s³uchaj¹ tak¿e niewierz¹cy?

Na pewno pocz¹tków mojego umi³owania jêzyka ojczystego i ca³ej naszej
literatury nale¿y doszukiwaæ siê
w moim wiejskim domku rodzinnym
w Wale. W czasie okupacji i w okresie
Powstania Warszawskiego przebywa³o
u nas nawet 17 osób. Dla wszystkich
starcza³o chleba. Dziadek by³ tak m¹dry, ¿e w ka¿dy wieczór, tu¿ po kolacji,
kiedy kobiety przêd³y kondziel, zarz¹dza³, ¿eby tata lub ciotka Weronka, albo
wujek Tadek, czytali ksi¹¿ki polskich
klasyków. To rozwija³o moj¹ wyobraniê i zainteresowanie nasz¹ literatur¹.
Mia³em te¿ to szczêcie, ¿e zarówno
w szkole podstawowej (pani Pietrzakowa), w szkole redniej (pani Trawiñska),
jak i w seminarium duchownym mia³em
wspania³ych polonistów. Jednak najwiêkszy wp³yw wywar³ na mnie kap³an

Dzisiejszy cz³owiek, pomimo
tak galopuj¹cego rozwoju telewizji,
radia, Internetu oraz innych rodków komunikowania siê, jest g³odny
¯YWEGO S£OWA. By by³o ono skuteczne w odbiorze, musi byæ mówione
z mi³oci¹. Ono czasem mo¿e byæ powiedziane bardzo mocno, ale ja nie
mogê nikogo obra¿aæ. Nie moim zadaniem jest, ¿eby kogo poni¿aæ, obna¿aæ
i omieszaæ. Ka¿dego pragnê podnieæ
na duchu w³anie ¯YWYM S£OWEM,
bo wtedy ³atwiej cz³owiekowi ¿yæ, spojrzeæ na siebie i na innych. £atwiej te¿
popatrzyæ na wiat, ¿e  mimo wszystko  jest piêkniejszy i lepszy. W tym
miejscu muszê wyraziæ podziêkowanie
swemu mistrzowi dykcji Kazimierzowi

Orzechowskiemu  aktorowi Teatru Polskiego, który uczy³ mnie w seminarium
duchownym dykcji. Póniej ten aktor
zosta³ kap³anem...
Czy znajomoæ profesjonalna muzyki przydaje siê Ksiêdzu Biskupowi w formu³owaniu kazañ?

Jestem Bogu i ludziom wdziêczny za
te dodatkowe studia muzyczne, które
okaza³y siê niezwykle pomocne w formowaniu kazañ do wspó³czesnego odbiorcy s³owa. Niedobrze jest, gdy cz³owiek ma co do powiedzenia publicznie, a nie umie operowaæ g³osem, gdy¿
granie na jednej piszcza³ce, na jednym
g³osie  usypia i trzeba du¿ego wysi³ku, ¿eby tego s³uchaæ. Niestety, s¹ takie
wyk³ady, referaty, kazania... le jest te¿,
jeli mówi¹cy wskakuje na najwy¿sze
tony i takim g³osem drêczy s³uchacza.
Homilia musi byæ koncertem, a wiêc
musi byæ form¹ muzyczn¹. To znaczy
powinien byæ zapowiedziany temat.
Tak, jak u Bacha  jedn¹ melodi¹ zapowiada siê inne g³osy, dochodzi siê do
punktu centralnego i tam jest ca³a dynamika. Tego sposobu g³oszenia homilii nikt nie uczy. Mój sposób mówienia
ma nie mêczyæ i wci¹gn¹æ w tematykê
kazania tak, by cz³owiek je akceptowa³.
Chcia³bym dotkn¹æ cz³owieka nosz¹cego w sobie z³o, które go mêczy i niszczy. Nie chcia³bym go dobijaæ nastêpnym z³em, bowiem z³o wyzwala z³o.
Dziêkujê za rozmowê i piêkne ¿yczenia dla Czytelników PiP.

Bogdan Nowak

Wo³amy
by Ciebie zmusiæ
do mówienia
lecz Ty czekasz
z odpowidzi¹
a¿ serce
stanie siê naczyniem ciszy
s. Dawida Ryll CSSMA

Wszystkim Czytelnikom PiP ¿yczymy owocnego prze¿ycia Adwentu, aby serca sta³y siê naczyniami ciszy,
w których narodzi siê Bo¿a Dziecina z pe³ni¹ mocy
i ³ask potrzebnych do dwigania codziennoci...
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, przyjêta i og³oszona przez Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r.,
w artykule 18. g³osi: Ka¿dy cz³owiek ma prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodê zmiany wyznania lub wiary oraz swobodê g³oszenia swego wyznania lub wiary b¹d indywidualnie, b¹d wespó³ z innymi ludmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów...

Katolik
 persona non grata?
Co znaczy dzisiaj prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania w Europie? Jak interpretowaæ to, co sta³o siê
27 padziernika br. w Strasburgu, gdy
desygnowany na przewodnicz¹cego
Komisji Europejskiej (KE) Jose Manuel Barroso wycofa³, w obawie przed
odrzuceniem przez Parlament Europejski, swoj¹ propozycjê sk³adu KE.
Spór dotyczy³ Rocca Buttiglionego, ministra ds. europejskich w rz¹dzie S. Berlusconiego przewidzianego na stanowisko komisarza ds. sprawiedliwoci,
wolnoci i bezpieczeñstwa, którego
przekonania nie spodoba³y siê socjalistom, libera³om i zielonym eurodeputowanym. Ostatecznie profesor filozofii,
praktykuj¹cy katolik i polityk Rocco
Buttiglione zrezygnowa³ z dalszego
kandydowania do Komisji Europejskiej
i 18 listopada br. parlament w Strasburgu zatwierdzi³ nowy sk³ad KE z przewodnicz¹cym J.M. Barroso na czele.
Dla jakich przekonañ nie ma miejsca we w³adzach Unii Europejskiej?
Czy obawy wzbudzi³o deklarowanie
akceptacji dla wartoci totalitarnych,
komunistycznych lub nazistowskich?
Nie, Laszlo Kovacs, przedstawiciel
Wêgier, któremu zarzucano komunistyczn¹ przesz³oæ, znalaz³ miejsce
w nowej KE bez wiêkszych problemów.
A mo¿e w³oski polityk obrazi³ Niemców, Polaków lub Holendrów jakim
niestosownym ¿artem? Odrzuci³ lub
zaatakowa³ wa¿ne wartoci i normy
unijne? Wykaza³ siê brakiem kompe-

$

tencji i przygotowania do sprawowania
funkcji, któr¹ mia³ obj¹æ?
Nic podobnego. R. Buttglione, przepytywany przez europejskich parlamentarzystów, powiedzia³ dwie wa¿ne rzeczy: przyzna³, ¿e dla niego, jako katolika, praktykowanie homoseksualizmu
jest grzechem i moralnym nie³adem
oraz, ¿e korzystniej jest, gdy dzieci wychowuj¹ siê w pe³nych rodzinach. Sytuacjê samotnych matek okreli³ mianem trudnej i zas³uguj¹cej na szacunek.
Wielu dziennikarzy, komentuj¹cych
w prasie krajów cz³onkowskich UE s³owa Rocca Buttiglionego wypacza³o i modyfikowa³o te s³owa. Roztrz¹sano, co
powiedzia³, a czego nie powiedzia³. Zastanawiano siê nad konsekwencjami jego
pogl¹dów: nad tym, jak bardzo s¹ obraliwe, czy nawet stanowi¹ zagro¿enie dla
samotnych matek i mniejszoci seksualnych. Przyznam, ¿e nie rozumiem  przecie¿ homoseksualici doskonale znaj¹
stanowisko Kocio³a katolickiego zarówno w sprawie homoseksualizmu, jak
i w sprawie praktyk homoseksualnych.
Wiedz¹ te¿, ¿e ustawa o zwi¹zkach partnerskich osób jednej p³ci nie jest przez
Koció³ katolicki uwa¿ana za dobre rozwi¹zanie. Zapewne dlatego tak czêsto
w organizowanych przez siebie paradach
równoci szydz¹ z wa¿nych i szanowanych przez katolików symboli i atakuj¹
je. Czy jeli R. Buttiglione owiadczy³by w trakcie przes³uchañ, ¿e uwa¿a k³amstwo za grzech, to czy jego s³owami powinni poczuæ siê dotkniêci wszyscy

k³amcy, a on sam tak¿e powinien straciæ
szansê zostania komisarzem w UE?
Mo¿e po prostu do¿ylimy czasów,
w których demokracja liberalna odbiera katolikowi prawo do posiadania sumienia i przestaje chroniæ jego wolnoci obywatelskie. Nie rozumiem te¿, dlaczego wypowiedzi¹ R. Buttiglione mia³yby siê poczuæ dotkniête samotne matki. Czy obra¿one poczu³y siê kobiety,
które wiadomie wybra³y samotne macierzyñstwo. No có¿, moim zdaniem
matka, która wiadomie i z premedytacj¹ pozbawia swoje dziecko ojca, nie
daj¹c ani ojcu, ani dziecku prawa podjêcia decyzji w tej sprawie, niekoniecznie wykazuje szacunek dla praw i wolnoci innych.
Wokó³ wypowiedzi w³oskiego filozofa zaczê³a siê debata przypominaj¹ca
partyjne s¹dy z czasów PRL: co kto powiedzia³, co mia³ na myli, jak to siê ma
do obowi¹zuj¹cej doktryny, czym gro¿¹ takie pogl¹dy etc... Kto ¿y³ w PRL
wie, co mam na myli. Byæ mo¿e Europejczycy, nie maj¹cy za sob¹ naszych
dowiadczeñ, nie do koñca rozumiej¹,
co dzieje siê ze spo³eczeñstwem, które
ogranicza dostêp do stanowisk publicznych ludziom o pogl¹dach odmiennych
od tych jedynie s³usznych.
Naturalnie, przeciwnicy kandydatury w³oskiego ministra odwo³ywali siê do
dobra wspólnego, tolerancji i poczucia
zagro¿enia, jakie w rodowisku homoseksualistów wywo³a³y pogl¹dy R. Buttiglionego. Czynili tak, mimo i¿ ten
owiadczy³, ¿e pogl¹dy owe nie bêd¹
mia³y wp³ywu na jego pracê w komisji
sprawiedliwoci, wolnoci i bezpieczeñstwa i ¿e zamierza przestrzegaæ
praw i regulacji obowi¹zuj¹cych w UE
i w pracach KE.
Innymi s³owy, deklaracja postêpowania zgodnie z regu³ami unijnej gry nie
wystarczy³a, libera³owie, socjalici i zieloni, w imiê wolnoci, tolerancji i praw
mniejszoci homoseksualnych, wykluczyli z grona komisarzy UE osobê, która
publicznie deklarowa³a system wartoci
zgodny z jej katolick¹ wiar¹. Komunikat,
który dotar³ do osób maj¹cych ochotê
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podj¹æ pracê w strukturach administracji unijnej jest jasny: posiadanie i  co
gorsza  g³oszenie opinii zgodnych z katolick¹ moralnoci¹ wyklucza tak¹ drogê zawodow¹. Tak¿e ci, którzy ju¿ byæ
mo¿e dzisiaj pracuj¹ w unijnych biurach
i urzêdach, uczyni¹ m¹drze, nie ujawniaj¹c tego, co naprawdê myl¹.
Dlaczego R. Buttiglione nie post¹pi³ podobnie? Wyzna³, ¿e kierowa³a nim
pamiêæ o s³owach Chrystusa: Jeli Mnie
siê zaprzecie, Ja siê was zaprê. Co wiêcej, uzna³, ¿e ukrywanie pogl¹du na
praktyki homoseksualne, podobnie jak
nieujawnianie przekonania, i¿ jego zdaniem dla dzieci korzystniejsze jest wychowywanie siê w rodzinie pe³nej, jest
nieuczciwoci¹ wobec osób, które
w trakcie przes³uchiwania kandydata
chcia³y uzyskaæ jego prawdziwe odpowiedzi. Szkoda, ¿e w rodowisku europejskich parlamentarzystów nie doceniono uczciwoci, odwagi i poczucia
godnoci R. Buttiglionego.
Przecie¿ wielu z nas prze¿ywa dylematy zbli¿one do tego, z którym zmierzy³ siê w³oski kandydat na komisarza.
Ucz¹c i wyk³adaj¹c, przekazujemy czasami treci, pogl¹dy i koncepcje, z któ-

rymi siê nie zgadzamy. Uczciwiej jest,
gdy nasi s³uchacze wiedz¹, co mylimy,
bowiem tylko wtedy maj¹ szansê nie
poddaæ siê niewiadomie manipulacji,
o któr¹ znacznie ³atwiej, gdy manipulowany nie zna pogl¹dów manipuluj¹cego.
Tak¿e kilka innych zawodów prze¿ywaæ
mo¿e konflikt sumienia: pielêgniarki
i lekarze, którzy w krajach dopuszczaj¹cych aborcjê bywaj¹ zmuszani do jej dokonywania. Pracownicy Urzêdu Stanu
Cywilnego w III RP przeczuwaj¹, ¿e konflikt sumienia mo¿e obj¹æ tak¿e ich funkcjê, gdy wesz³aby w ¿ycie ustawa nakazuj¹ca im udzielania lubów homoseksualistom. Opiekunki w domach dziecka mog¹ prze¿ywaæ dramatyczny konflikt
sumienia, bêd¹c zmuszane przepisami do
organizowania adopcji dzieci przez pary
homoseksualne.
W programie Warto rozmawiaæ
J. Pospieszalskiego, w trakcie burzliwej
dyskusji widzowie mogli na w³asne uszy
us³yszeæ, ¿e libera³owie i lewica zgodnym chórem proponowali rozwi¹zanie
tego dylematu drog¹ likwidacji kategorii sumienia, czyli naszej zdolnoci oceniania tego, co dobre i co z³e oraz wprowadzenia zakazów pracy dla katolików,

¿ydów, muzu³manów w s³u¿bie publicznej i wegetarian w zak³adach miêsnych.
Okaza³o siê, ¿e brak chrzecijañstwa
w preambule traktatu konstytucyjnego co
znaczy. Byæ mo¿e powsta³e 6 XI 2004
r. w Mediolanie Stowarzyszenie Wolnych (Societa dei liberi)  które uczyni³o Tomasza Morusa, patrona polityków,
tak¿e swoim patronem  sprawi, ¿e katolicy uwiadomi¹ sobie, i¿ to oni walcz¹
dzisiaj w Europie o prawo do korzystania
z dobrodziejstw pluralizmu i tolerancji.
Jeli nie wiadomo o co chodzi, to...
Tym razem, jak sadzê, nie o pieni¹dze,
lecz o wyborców. Im mniej katolików
pojawi siê w strukturach UE, im rzadziej w debacie publicznej i pracy komisarzy unijnych pojawi¹ siê opinie
zgodne z katolickim systemem wartoci, tym skuteczniej bêdzie mo¿na przesun¹æ w niebyt chrzecijañstwo i bez
problemów upowszechniaæ liberalnolewicowo-zielony sposób widzenia
wiata. A wtedy zniknie elektorat g³osuj¹cy na inne ni¿ lewicowo-zielonosocjalistyczne formacje polityczne.
I o to, byæ mo¿e, w tym wszystkim
chodzi.
Barbara Fedyszak-Radziejowska

Bóg zap³aæ, Profesorze!
Trudno zgodziæ siê z myl¹, i¿ odszed³
od nas prof. Tomasz Strzembosz, jeden
z tych, co to historiê nie tylko wyk³adali
na uczelni, lecz przede wszystkim pisali
jej najtrudniejsze rozdzia³y w³asnym,
utrudzonym ¿yciem. Trudno zgodziæ siê
z tym, ¿e ju¿ nie wpadnie do redakcji
i nie zamruga zmêczonymi oczyma spod
bielutkich krzaczastych brwi i nie powie:
Kochani, chcia³em was zapytaæ o zdanie... To ju¿ nie powróci... Wiêc, przynajmniej  wspominam...
Rodzinê Strzemboszów zna³em
dawno z wieci gminnej. Najpierw poczt¹ podziemn¹ odbiera³o siê informacje
o bohaterskiej pielêgniarce Teresie  ratuj¹cej ¿ycie rodz¹cych siê dzieci
w obozach hitlerowskiej zag³ady. Potem, inn¹ poczt¹  urzêdow¹  s³ysza³em opowieci o Tomaszu, który (jak to

okrelano) harcerstwo prowadzi na manowce... Ale to by³o bardzo dawno...
Gdy wybuch³a Solidarnoæ i przysz³a wolnoæ, prof. Tomasza gocilimy
czêsto w redakcji PiP wraz z jego synem Maciejem  znanym felietonist¹
i krytykiem filmowym (pisa³ tak¿e na
³amach PiP). Jeszcze bardziej zbli¿y³
Profesora do naszego rodowiska fakt,
¿e zosta³ On laureatem naszej symbolicznej nagrody Bóg Zap³aæ i wszed³ do
Kapitu³y tej¿e nagrody. Przynosi³ trafione propozycje laureatów  przewa¿nie
z grona osób najg³êbiej pochylonych
nad s³aboci¹ i bezbronnoci¹ cz³owieka, którego nikt ju¿ nie chcia³. Jak On
ich piêknie prezentowa³! Znów uczylimy siê przedziwnej historii. Najprawdziwszej! Historii Ewangelii pisanej ¿yciem. Tu i teraz. Na naszych oczach.

Pisanej czynami prostymi, jak sama
Ewangelia. I trudnymi, jak Ewangelia.
Drogi Panie Tomaszu! Dzi widzê,
i¿ by³ Pan znacz¹c¹ czêci¹ (jeli tak
rzec mo¿na) naszego redakcyjnego sumienia. Dziêki temu uda³o siê ocaliæ
od zapomnienia sporo dobrych ludzkich spraw.
Wierzymy, i¿ teraz ju¿ wolny jest Pan
od cz³owieczych rozterek i historycznych w¹tpliwoci. Teraz zna Pan ca³¹
prawdê. I wie Pan, ¿e jestemy Panu
wdziêczni za dar pañskiej obecnoci,
m¹droci i bezcenny dar pañskiej ¿yczliwoci oraz przyjani... Niech wiêc
w sferach pozbawionych ju¿ kategorii
czasu i przestrzeni dosiêgnie Pana
wspólnie nam bliskie pozdrowienie:
Bóg zap³aæ, Profesorze!
ks. Mieczys³aw G³adysz CSMA
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Pochyl siê nad ¿yciem!
Spotkanie laureatów pierwszej edycji konkursu odbywa³o siê w wyj¹tkowo wi¹tecznej atmosferze. W tym roku
minê³o 20 lat od mêczeñskiej mierci ks.
Jerzego. Organizatorzy zbrodni nie mogli nawet przypuszczaæ, jakie owoce
wyda niewinnie przelana krew Mêczennika. rodowiska, w których pracowa³
ks. Popie³uszko, nie rozproszy³y siê.
Przyjaciele i wspó³pracownicy stworzyli grupy pilnuj¹ce grobu, gromadz¹ce
pami¹tki do tworzonego na bie¿¹co muzeum, publikuj¹ce i pielgrzymuj¹ce
z przes³aniem ks. Jerzego. W ci¹gu 20
lat grób ks. Jerzego odwiedzi³o kilka milionów ludzi, w tym Ojciec wiêty oraz
przywódcy pañstw: George Bush, Margaret Thatcher i Vaclav Havel.
***
Przed 19 padziernika, rocznic¹ porwania ks. Popie³uszki, jego grób przy
kociele w. Stanis³awa Kostki pokry³y
kobierce kwiatów. Zap³onê³y setki zniczy. Na parkingu pojawi³y siê autokary
z ca³ej Polski. Pielgrzymi modlili siê
o rych³¹ beatyfikacjê ks. Jerzego, przypominaj¹c jego ¿ycie i nauczanie.
Polskie Stowarzyszenie Obroñców
¯ycia nie bez powodu obra³o sobie za
patrona ks. Jerzego Popie³uszkê. Przecie¿ w trudnych latach osiemdziesi¹tych, gdy legalne zabiegi przerywania
ci¹¿y by³y powszechn¹ praktyk¹, ks. Jerzy mówi³: Zadaniem Kocio³a jest nie
tylko teoretyczne g³oszenie wiêtoci

&

¿ycia, prawa do ¿ycia nienarodzonych,
lecz tak¿e praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba konkretnych
inicjatyw maj¹cych na celu udzielenie
pomocy samotnym matkom, dziewczêtom w ci¹¿y, które wahaj¹ siê, czy urodziæ dziecko. Trzeba modliæ siê, ¿eby
ka¿de poczête dziecko mog³o byæ dzieckiem z radoci¹ oczekiwanym...
W czasie spotkania laureatów prezes Stowarzyszenia Obroñców ¯ycia
dr Antoni Ziêba opowiedzia³, jak, modl¹c siê przy grobie ks. Jerzego, szuka³

u Niego pomocy dla nienarodzonych
przed atakami aborcjonistek skupionych
wokó³ Izabeli Jarugi-Nowackiej, pe³ni¹cej urz¹d Pe³nomocnika ds. Równego
Statusu Kobiet i Mê¿czyzn, a ostatnio
pani wicepremier bez teki. Ksi¹dz Jerzy nie by³ g³uchy na te proby, bo mimo
medialnej nagonki i wielokrotnych zapowiedzi, lewicowy rz¹d L. Millera nie
zliberalizowa³ ustawy antyaborcyjnej.
Co wiêcej, w sierpniu 2004 r. parlament
podj¹³ decyzjê o ustanowieniu Narodowego Dnia ¯ycia, który bêdzie obchodzony 24 marca.
***
Na uroczystociach w Domu Pielgrzyma pojawi³y siê kamery telewizyjne. Obok prezesa Stowarzyszenia
dr. Antoniego Ziêby zasiedli dostojni
gocie: Rzecznik Praw Dziecka Pawe³
Jaros, Ewa Tomaszewska reprezentuj¹ca NSZZ Solidarnoæ. Odczytano listy
od premiera i w³adz miasta Warszawy.
Najwa¿niejsi jednak byli laureaci  m³odzi ludzie, którzy przybyli z ca³ej Polski. To oni bêd¹ w najbli¿szych latach
podejmowali ¿yciowe decyzje. Ju¿ teraz mimo niewielkiego ¿yciowego dowiadczenia widz¹, co jest zagro¿eniem dla ¿ycia nienarodzonych. Zagoniony t³um na plakacie Marzeny Walu
walczy o kolejne dobra konsumpcyjne,
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odtr¹caj¹c dziecko. Socjologowie twierdz¹, ¿e to powszechne zjawisko w spo³eczeñstwach, które siê bogac¹. Czy
goni¹c za marnym byciem, nie stracimy tego, co najwa¿niejsze?  pytaj¹
m³odzi autorzy.
W grupie prac plastycznych nagrodzono tkaninê Joanny Smyczek: Chroñmy ¿ycie od poczêcia a¿ do mierci; projekt plakatu: Pochyl siê nad ¿yciem autorstwa Marzeny Walu oraz pracê
Agnieszki Radwan: Ma³y  wielki cud.
W kategorii literackiej pierwsze
miejsce zdoby³a Agnieszka Konior prac¹ p.t. Ziarenko, drugie: Beata Dudek
za pracê: Pomó¿. Trzecie miejsce: za
pracê: Dobry cz³owiek, otrzyma³
Krzysztof Witczak.
W kategorii multimedialnej wypowiedzieli siê m³odzi mê¿czyni. To
o nich najczêciej siê mówi, ¿e ¿¹daj¹ seksu, a potem wysy³aj¹ swoje
dziewczyny do nielegalnych gabinetów ginekologicznych. Nagrodzeni:
Remigiusz Sowa, Kacper R¹czka,
Adrian i £ukasz Kasprzak, Adam Dudek i Bart³omiej lipiec. Tytu³y fil-

mów: Dotyk; W obronie ¿ycia; Protest przeciw aborcji. Dotychczas w ich
imieniu mówili doroli: seksuolodzy,
psycholodzy, politycy... Wci¹¿ s³yszelimy, ¿e m³odzi pragn¹ seksu, wiêc
trzeba ich uwiadamiaæ prawie od
przedszkola. Rozdawaæ prezerwatywy
zamiast cukierków i zalegalizowaæ
przerywanie ci¹¿y. Nic o nas bez nas!
 mówi³a kiedy szlachta polska. Podobnie musz¹ krzyczeæ ludzie m³odzi,
aktywnie w³¹czaj¹c siê w ¿ycie spo³eczne i polityczne. Ci, którzy mówi¹,
¿e ich to nie interesuje, bêd¹ w przysz³oci op³akiwaæ swoj¹ biernoæ.
Spodziewam siê, ¿e grupa m³odzie¿y, która odpowiedzia³a na apel Polskiego Stowarzyszenia Obroñców ¯ycia
wyronie na ludzi twórczych i aktywnych. Przyk³adem dla nich mog¹ byæ
trochê starsze kole¿anki i starsi koledzy
z zespo³u Saruel, którzy uwietnili imprezê pieniami religijnymi we w³asnej
aran¿acji. Mo¿na by³o us³yszeæ zarówno majestatyczn¹ Bogurodzicê, jak
muzykê religijn¹ w stylu gospel, piewan¹ z sercem i talentem, co zosta³o

docenione brawami i zaproszeniem na
nastêpne podsumowanie konkursu.
W czasie spotkania w Domu Pielgrzyma Amicis przewa¿a³a atmosfera
optymizmu, jak¹ zwykle nios¹ ze sob¹
ludzie m³odzi. Nie mo¿na jednak zapominaæ o zagro¿eniach. Diabe³ nie pi
 mówi stare przys³owie. Podobnie, jak
pos³anki z Parlamentarnej Grupy Kobiet, które w ramach walki o przywrócenie aborcji zwróci³y siê do Komisji
Praw Cz³owieka przy ONZ. Efektem
tego by³o napomnienie Polski na forum
miêdzynarodowym za nieprzestrzeganie prawa do aborcji. ¯eby by³o
mieszniej na czele Komisji Praw
Cz³owieka stoi obecnie Libia (!), któr¹ trudno uznaæ za wzór przestrzegania praw cz³owieka. Widaæ, ¿e przeciwnicy ¿ycia nie przebieraj¹ w rodkach i przed niczym siê nie cofn¹. Zapor¹ dla ich dzia³añ jest modlitwa
i aktywnoæ obywatelska. ¯yczymy
Polskiemu Stowarzyszeniu Obroñców
¯ycia, ¿eby przybywa³o mu m³odych,
pe³nych entuzjazmu cz³onków.
Izabela Sikora

Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Józef Michalik skomentowa³ zalecenia
Komitetu Praw Cz³owieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, któr y uzna³ 5 listopada br.,
¿e w Polsce ustawa chroni¹ca ¿ycie ma zbyt restr ykcyjny charakter i zaleci³ liberalizacjê prawa
do aborcji. Wed³ug abp. Józefa Michalika takie zalecenie to kolejny dowód na kr yzys ONZ.

ONZ zaleca Polakom zabijaæ dzieci!

fot. I. Sikora

Na kolorowym plakacie t³ocz¹ siê bezg³owe postacie. Modnie ubrane
cia³a na wysokich obcasach i w spor towych butach. W w¹skich spódnicach, szor tach i d¿insach. W kur tkach bluzach i swetrach. Z torebkami
i teczkami, z psem i kotem. Przechodz¹ w popiechu nie zwracaj¹c uwagi
na siedz¹ce na ulicy ma³e dziecko. Nagie i bezbronne. Nie goñ za marnym byciem. Pochyl siê nad ¿yciem!  wo³a plakat. Projekt plakatu,
autorstwa Marzeny Walu, mo¿na by³o obejrzeæ w Domu Pielgrzyma
Amicis przy kociele w. Stanis³awa Kostki na warszawskim ¯oliborzu.
23 padziernika 2004 r. zebrali siê tam laureaci konkursu o nagrodê im.
ks. Jerzego Popie³uszki. Konkurs odbywa³ siê pod has³em Pomó¿ ocaliæ
¿ycie bezbronnemu i by³ adresowany do m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych. Pomimo ¿e Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia Cz³owieka doæ
póno wystar towa³o z konkursem (wiosn¹ 2004 r.)  do wrzenia nades³ano ponad 600 prac w kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej. By³o wiêc z czego wybieraæ...

CYWILIZACJA

 Zalecenie Komitetu Praw
Cz³owieka ONZ jest wstydliwym
przyk³adem hañbi¹cym historiê
myli ludzkiej. Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e w tym wypadku
mamy obowi¹zek broniæ poczête
¿ycie  podkreli³ abp Józef Michalik.
 Jest to zdumiewaj¹ce zaciemnienie sumieñ i umys³ów.
Gdy wymiera Europa i cywilizowany wiat, ONZ powinnna raczej og³osiæ jaki apel o pomoc
matkom maj¹cym dzieci czy
oczekuj¹cym na kolejne. To by³-

by niew¹tpliwie postêp w cywilizacji i humanizacji wiata. Tymczasem ONZ promuje prawo do
zabijania nienarodzonych. To kolejny dowód kryzysu tej organizacji  uwa¿a przewodnicz¹cy
KEP.
 Widaæ, ¿e musimy byæ czujni, ¿e wci¹¿ powinnimy pog³êbiaæ wiedzê na temat ¿ycia, od
chwili poczêcia.
Wa¿ne jest tak¿e budzenie sumieñ, bo nienarodzeni to ludzie
najs³absi, ca³kowicie zdani na
pomoc i opiekê innych...

Bêd¹ nowe okazje do konfrontacji miêdzy koncepcj¹ ¿ycia
i mierci, koncepcj¹ wolnoci do
wyboru dobra i do wyboru dzia³añ upodlaj¹cych cz³owieka.
Dlatego nie wolno nam staæ
z boku i przygl¹daæ siê bezczynnie. Byæ mo¿e bêdziemy musieli
jeszcze bardziej doskonaliæ prawo, aby chroniæ ¿ycie  stwierdzi³ abp Józef Michalik 9 listopada 2004 roku.
Tekst wypowiedzi abpa Józefa Michalika za KAI, Warszawa
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DZIEJE NAJNOWSZE
Bóg jest w³adc¹ czasu. Jego s¹ dzieje. Jego jest teraniejszoæ. Jego jest przysz³oæ. Mówimy czêsto: Panem naszym jest Bóg  Ten, który objawi³ siê
w Jezusie Chrystusie. Do Niego nale¿y przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ.
Jego jest wczoraj i dzisiaj, i jutro. I obojêtnie, jak ludzie nazw¹ okres prze¿ywany, ten okres zawsze jest Bo¿y. Nie ma takiego czasu, w którym Bóg nie by³by
Panem tego czasu. Ludzie równie¿ okrelaj¹ czasy. Jestemy dzisiaj w czasie,
który okrelono: stanem wojennym.

586 nocy

Tymi s³owy ks. prymas abp Józef
Glemp rozpocz¹³ kazanie skierowane do
m³odzie¿y akademickiej zgromadzonej
rankiem, w niedzielê 13 grudnia 1981
r. na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akademickiej. Mo¿na o tych p¹tnikach  dzisiaj bêd¹cych w sile wieku  powiedzieæ:
szczêliwi. Nowy polski dramat zasta³ ich
na Jasnej Górze, doskonale wiêc mogli
dowiadczyæ wyj¹tkowoci tego miejsca,
gdy nad Ojczyzn¹ gas³o wiat³o.
Oczywicie, w jasnogórskiej kaplicy
nie mog³o zabrakn¹æ zaufanych w³adzy
ludowej, tym bardziej ¿e by³ tam Prymas Polski, a pielgrzymki równie¿ by³y
obiektem zainteresowañ SB i, paradoksalnie, dziêki obecnoci funkcjonariusza
lub tajnego wspó³pracownika wiadomo,
czego i kogo ta w³adza w dniu swego
tryumfu szczególnie siê lêka³a...
Odbieraj¹cy dzieñ i noc nap³ywaj¹ce informacje z ca³ego kraju funkcjonariusze Centrali Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych, w tajnym meldunku nr
4 (z godz. 11.00), krótko i wêz³owato raportowali do cis³ego kierownictwa resortu oraz upowa¿nionych dygnitarzy
partyjnych ten historyczny moment (pisowniê zachowano): W kazaniu utrzymanym w spokojnym tonie, abp powiedzia³
m.in.:  zaskoczy³o mnie tak szybkie wprowadzenie stanu wojennego;  spo³eczeñstwo polskie jest przyzwyczajone do takich sytuacji, poniewa¿ ka¿de pokolenie
w tym kraju prze¿ywa³o kiedy stan wojenny;  obowi¹zkiem chrzecijanina jest
zachowanie spokoju i opanowanie namiêtnoci, gdy¿ walenie g³ow¹ w mur nic
nie da, a przecie¿ g³owa s³u¿y do czego
innego;  obecna sytuacja nie jest walk¹
z Solidarnoci¹, ale walk¹ dobra ze z³em;
 nieopanowanie namiêtnoci mo¿e spowodowaæ rozlew krwi, a tego nale¿y stanowczo unikaæ. Na zakoñczenie swego



wyst¹pienia arcbp Glemp zainicjowa³
mod³y o zachowanie spokoju...
Czêstochowa, podobnie jak i ca³a
Polska, zosta³a sterroryzowana przez
w³adze pañstwowe, MSW i Ludowe
Wojsko Polskie: od pocz¹tku wprowadzenia stanu wojennego tylko w tym
miecie zatrzymano 56 osób na planowane 94 osoby. Przygotowano zasadzki
na 10 osób. Wyjecha³o w nieznanym kierunku  6 osób, 4 osoby zmieni³y adresy. Nie ujêto  18 osób (stan na godz.
11.00); do godz. 15.00 w³adzom nie uda³o siê zatrzymaæ ukrywaj¹cych siê
38 osób. Na terenie ca³ej Polski, od godzin nocnych 12 grudnia do godz. 15.00
dnia nastêpnego, zatrzymano 3175 osób
na 4475 planowanych. Eufemizm planowane zatrzymania oznacza³ realizacjê
tej czêci planu stanu wojennego, która
 opatrzona kryptonimem Jod³a  dotyczy³a internowania wytypowanych dzia³aczy Solidarnoci i innych wrogich Polsce Ludowej ugrupowañ.
Stan wojenny zawieszono 31 grudnia
1982 r., a zniesiono 22 lipca 1983 r. Trwa³
on wiêc 586 nocy i dni. Nie ma dok³adnych danych co do cierpieñ, których dowiadczyli Polacy. Niejednokrotnie osoby ranne w zamieszkach, w obawie przed
ujêciem, nie zg³asza³y siê do szpitala.
Nie mniej okrutne od cierpieñ fizycznych i strachu o siebie i innych by³o ³amanie sumieñ Polaków. W zamian za
pracê nakazywano podpisywanie
owiadczeñ o lojalnoci (nb. to nie jest
to samo, co zgoda na tajn¹ wspó³pracê).
W zamian za zaniechanie represji  emigracja (w latach osiemdziesi¹tych Polskê opuci³o 700 tys. osób!). W³anie
w obronie sumieñ Ojciec wiêty Jan Pawe³ II wo³a³ 10 stycznia 1982 r.: £amane jest najbardziej podstawowe prawo
cz³owieka: prawo wolnoci sumienia.
Pod zagro¿eniem utraty pracy ludzie
bywaj¹ zmuszani do podpisywania
owiadczeñ, które s¹ niezgodne z ich
sumieniem, z ich przekonaniem. £ama-

POLITYKA

nie sumieñ jest straszn¹ krzywd¹ wyrz¹dzon¹ cz³owiekowi. Jest najboleniejszym uderzeniem w ludzk¹ godnoæ. Jest
poniek¹d gorsze od zadawania mierci
fizycznej, od zabijania: nie bójcie siê
tych, którzy zabijaj¹ cia³o (Mt 10, 28),
mówi³ Chrystus, wskazuj¹c, o ile wiêkszym z³em jest zabijanie ludzkiego ducha, ludzkiego sumienia. Podnoszê g³os
do Boga  wraz z wszystkimi ludmi dobrej woli  aby nie zabijano polskich sumieñ! Po latach nie sposób oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e w³adzy Polski Ludowej
w³anie o to chodzi³o! Jeli biologicznie
nie da³o siê Polski wyniszczyæ, to nale¿a³o zabiæ sumienie...
Na wspomnianej krajowej odprawie
kierowniczego aktywu MSW 7.06.1982
r. Minister Kiszczak, podsumowuj¹c wyniki pracy operacyjnej SB ostatniego pó³rocza, w tym pozyskiwania do tajnej
wspó³pracy, mówi³:  Straty operacyjne
z lat 1980  1981 s¹ w warunkach stanu
wojennego systematycznie odrabiane
 o czym wiadczy fakt, ¿e w I kwartale br.
w stosunku do IV kwarta³u roku ubieg³ego
liczba pozyskañ wzros³a o 10 procent.
Z kolei ilustracj¹ obaw prawych ludzi
o los Narodu, w obowi¹zuj¹cym jeszcze
stanie wojennym, niech bêdzie zapis
z notatki s³u¿bowej dotycz¹cy wystroju
Grobu Pañskiego w kociele oo. jezuitów
pw. Matki Bo¿ej £askawej w Warszawie:
 Na dekoracji przedstawiono stylizowan¹ wronê. Poni¿ej ró¿ne paczki symbolizuj¹ce prezenty, na których by³y napisy:
kredyt, domek, willa, dacza, paszport, itp.
Pod tym napis o treci: Dam ci to wszystko, jeli oddasz mi pok³on. Odwiedzaj¹cy ten grób negatywnie wypowiadali siê
nt. tej dekoracji  napisa³ NN funkcjonariusz SB w kwietniu 1983 roku.
Prawda jest taka, ¿e jedn¹ z najcenniejszych zdobyczy Sierpnia 1980 r. by³a
i pozostaje niedzielna transmisja Mszy
w., natomiast jednym z orderów. jakimi by³ udekorowany gen. Wojciech Jaruzelski jest Order Lenina  najwy¿sze
radzieckie odznaczenie, nadane mu
w 1983 roku. Nic dziwnego, wszak Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego drukowano na £ubiance,
tej samej, w której w lipcu 1944 r. drukowano Manifest PKWN.
Grzegorz Karbowiak
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III Rzeczpospolita nie dokona³a rozliczenia z komunizmem i uczyni³a te¿ bardzo
niewiele dla przezwyciê¿enia komunistycznej przesz³oci. Stwierdzenie to wydaje siê oczywistoci¹, ale oczywistoci¹ ju¿ nie jest konstatacja, ¿e wiele
z trapi¹cych nas obecnie problemów, miêdzy innymi tak podstawowe, jak: bardzo s³aba kondycja demokracji, ogólne zniechêcenia i rozczarowanie spo³eczeñstwa do w³asnego niepodleg³ego pañstwa, korupcja, cynizm, moralny relatywizm i egoizm jako dominuj¹ce wzory postêpowania, zw³aszcza wród ludzi m³odych, maj¹ u swoich podstaw niedokonany rozrachunek z przesz³oci¹.

Bitwa o IPN
Powa¿niejsze próby rozliczenia ponurej przesz³oci na ogó³ koñczy³y siê niepowodzeniem  w³anie koñczy siê, i tak
bardzo ju¿ dychawiczna, lustracja, a mianowanie Rzecznikiem Interesu Publicznego, znanego jej przeciwnika, p. Olszewskiego jest  w moim przekonaniu  tego
dobitnym potwierdzeniem. Jedn¹ z ostatnich instytucji powo³anych dla przezwyciê¿enia komunistycznego dziedzictwa
jest Instytut Pamiêci Narodowej, i w³anie od pewnego czasu trwa w rodkach
przekazu dyskusja, która wywo³ana zosta³a artyku³em profesora Andrzeja Romanowskiego (IPN  bezprawie i absurd,
Gazeta Wyborcza, 25-26.09.2004 r.),
który jest nie tylko brutalnym atakiem na
Instytut Pamiêci Narodowej, lecz tak¿e
wezwaniem do jego likwidacji.
W najwiêkszym skrócie argumenty
przeciwko IPN to: niedopuszczanie
agentów i funkcjonariuszy UB i SB do
archiwów, co tworzy z nich obywateli
drugiej kategorii, wrzucanie do jednego
worka wspó³pracowników policji politycznej PRL i ludzi, którzy wprawdzie
nie dzia³ali w opozycji, ale nie byli agentami, gdy¿ jedni i drudzy nie maj¹ statusu pokrzywdzonego w rozumieniu ustawy, zagro¿enie dla wolnoci obywatelskich poprzez ustawowy zakaz rozpowszechniania k³amstw na temat nazizmu
i komunizmu, stworzenie zagro¿enia dla
zasobów archiwalnych, z³a polityka wydawnicza, w efekcie której publikacje
IPN s¹ tendencyjne, bezwartociowe,
natrêtne itp. Zarzuty te wielokrotnie by³y
powtarzane w prasie, a tak¿e w programach telewizyjnych, w których prof.
Romanowski ujawni³ du¿y stopieñ z³ej
woli, tendencyjnoci, demagogii w dys-

kusji o IPN, przede wszystkim za jakiej
osobistej zajad³ej nienawici do IPN
i niektórych uczestników dyskusji,
zw³aszcza do zaanga¿owanego w zwalczaniu k³amstwa w pewnych obszarach
¿ycia publicznego Bronis³awa Wildsteina. Domagaj¹c siê likwidacji IPN, Andrzej Romanowski by³ uprzejmy napisaæ: Zapanowa³ typowo polski terroryzm nierozumu  dalimy sobie co
wmówiæ, w imiê szlachetnej idei rozrachunku z komunizmem zaakceptowalimy filozofiê pogardy wobec prawa
i praworz¹dnoci, zgodzilimy siê na
obywatelsk¹ nierównoæ, udzielilimy
przyzwolenia dla rujnowania zasobów
archiwalnych i dla historiografii tendencyjnej... (GW, 25-26.09.2004 r.).
Odpowiadaj¹c, stwierdzam, ¿e dopuszczenie tajnych wspó³pracowników
SB i esbeków do archiwów to tyle, co
dopuszczenie przestêpcy do materia³ów
policji i akt prokuratury. Zakaz rozpowszechniania k³amstw na temat zbrodni hitleryzmu i komunizmu s³u¿y obronie demokracji przed recydyw¹ tych totalitaryzmów, nieprzyznanie statusu pokrzywdzonego komu, kto nie dzia³a³
w podziemiu, bo by³ np. za m³ody lub
w ogóle nie zajmowa³ siê dzia³alnoci¹
polityczn¹, jest oczywistoci¹, dziêki
IPN archiwa s¹ w³anie lepiej zabezpieczone, znajduj¹ siê w jednym miejscu,
a nie w wielu miejscach, jak to dotychczas by³o. Dzia³alnoæ wydawnicza Instytutu jest powodem do dumy, stanowi¹c niezwykle cenne wype³nienie tzw.
bia³ych plam w najnowszej historii. Powtarzam, to nie jest spokojna dyskusja
o funkcjonowaniu jednej z wielu instytucji III RP, lecz ¿arliwy manifest prze-

ciwników IPN na rzecz jego likwidacji. Likwidacja oznacza³aby zakoñczenie jedynego odbywaj¹cego siê obecnie
faktycznego rozliczenia komunizmu.
Pozosta³by tylko mêtna utopia, wed³ug
której nic nie jest pewne, a zw³aszcza
to, kto by³ donosicielem?
Okupacja hitlerowska zosta³a rozliczona znacznie. Niemieccy zbrodniarze zostali ukarani odpowiednio do
swoich zbrodni. Dzi wiêkszoæ z nich
ju¿ chyba nie ¿yje. Ci, którzy ¿yj¹ s¹
zdemencia³ymi starcami. Problem dotyczy wiêc tylko komunizmu. Nie chodzi tylko o rozliczenie przesz³oci
i ukaranie przestêpców, co jest mo¿liwe przede wszystkim dziêki zaanga¿owaniu i wiedzy prokuratorów IPN.
Instytut jest jednym z nielicznych
miejsc, pañstwowym urzêdem, gdzie
przynajmniej w jakim stopniu mog¹
otrzymaæ satysfakcjê i odebraæ sprawiedliwoæ, gdzie s¹ u siebie, wród ludzi
¿yczliwych i nastawionych na niesienie
pomocy, ludzie krzywdzeni przez komunistów, wiêzieni, szykanowani, w ró¿ny sposób przeladowani w bardzo d³ugim, ponurym okresie naszej historii
znanym jako Polska Ludowa. To byæ
mo¿e najwa¿niejsza rola IPN, jeli programow¹ ide¹ III RP nie ma byæ has³o
Ludwika Filipa  bogaæcie siê!
Gdy coraz bardziej przekonujemy siê
o gigantycznych fortunach, aferach i interesach przeró¿nych agentów, by³ych
sekretarzy i aparatczyków PZPR, do których w znacznym stopniu nale¿y III RP,
tak jak przedtem nale¿a³a PRL, a gdy ludzie walcz¹cy o wolnoæ i niepodleg³oæ
czêsto w biedzie, nêdzy i zapomnieniu
do¿ywaj¹ swoich dni, ten Instytut jest
miejscem, w którym pokrzywdzeni mog¹
przynajmniej dowiedzieæ siê, komu zawdziêczaj¹ jak¹ czêæ swoich krzywd.
To jedno z nielicznych miejsc, gdzie nie
wpuszcza siê esbeków i donosicieli tak
chêtnie witanych w ró¿nych salonach,
partiach politycznych, orodkach w³adzy,
rodkach przekazu, gdzie pokrzywdzony przez komunistów widzi, ¿e jego walka i praca nie posz³y na marne, a Polska
o niego, chocia¿ tylko w tej formie, ale
siê upomnia³a.
Stefan Niesio³owski
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CYWILIZACJA

Postrach Europy
Kim jest naprawdê ten mia³ek, który poruszy³ opiniê przyzwyczajon¹ raczej do lewicowych i liberalnych prowokacji i skandali? Filozof i prawnik,
profesor filozofii na Uniwersytecie Lateraneñskim i w Miêdzynarodowej Akademii Filozoficznej w Lichtensteinie,
cz³onek Papieskiej Komisji Iustitia et
Pax i Papieskiej Akademii Nauk Spo³ecznych. Zajmuje siê dziejami, kultur¹
i ideami Europy, antropologi¹ filozoficzn¹, zagadnieniami etyki i polityki,
jest znawc¹ myli Jana Paw³a II. Jest
autorem ksi¹¿ek dostêpnych tak¿e po
polsku: Europa jako pojêcie filozoficzne, Etyka w kryzysie, Chrzecijañstwo
i demokracja, a tak¿e Myl Karola Wojty³y. Ksi¹¿ki te nale¿a³oby poleciæ
w pierwszym rzêdzie w³anie parlamentarzystom europejskim (zw³aszcza
przed przyjêciem konstytucji UE), choæ
mo¿e, gdyby je znali, podniós³by siê
jeszcze wiêkszy protest.
Có¿ powiada Buttiglione? Przede
wszystkim to, ¿e Europa w swych dziejach, myli i kulturze nie da siê oddzieliæ od chrzecijañstwa. Nie mo¿na sobie wyobraziæ czy pomyleæ jednego bez
drugiego. Nie mo¿na nawet sobie wyimaginowaæ i politycznie, prawnie ustanawiaæ, ¿e od dzisiaj bêdzie jaka inna,
nowa Europa, czego w³anie UE próbuje obecnie dokonaæ. Dlatego  pisze
Buttiglione zupe³nie wyranie ju¿ w 1990
r.  stajemy dzisiaj przed alternatyw¹:
albo odzyskamy chrzecijañskie korzenie
Europy, albo bêdziemy wiadkami jej
rozk³adu w kulturowym relatywizmie,
dodaj¹c tak¿e, ¿e ostatnim etapem naszej



historii mo¿e byæ tylko nihilizm...
Chrzecijañstwo i Koció³ sta³y siê
fundamentem zarówno najszerzej rozumianego prawa, prawa naturalnego,
ugruntowanego religijnie w rzeczywistoci nadprzyrodzonej, które to prawo by³o do niedawna podstaw¹ prawa
stanowionego, jak i pañstwa rozumianego jako organizacja porz¹dku spo³ecznego opartego równie¿ na fundamencie wspólnoty narodowej, rodziny
i osoby ludzkiej. Chrzecijañstwo daje
zatem podstawy teologiczne i antropologiczne Europie i ca³emu zachodniemu rozumieniu cz³owieczeñstwa. Bez
nich nie mo¿na by nawet mówiæ o dzisiejszych prawach cz³owieka, poczuciu
godnoci ludzkiej, a tak¿e wolnoci
i demokracji.
W swych ksi¹¿kach Buttiglione spisa³ mimowolnie projekt w³asnej preambu³y do w³aciwej konstytucji europejskiej. Nie móg³ siê spodziewaæ, jak bêdzie ona potrzebna, gdy Europa zapomni lub zaprze siê samej siebie:  Nie
uratuje siê europejskiego dziedzictwa,
gdyby mia³o siê okazaæ, ¿e nie da siê na
nowo uczyniæ z chrzecijañstwa ¿ywego dowiadczenia. (...) Wielu wartoci,
które wydaj¹ siê nam oczywiste i które
przyzwyczailimy siê uznawaæ za naturalne, nie da siê oddzieliæ od kultury
chrzecijañskiej. W tym sensie wszyscy
jestemy chrzecijanami, równie¿ ci,
którzy nie przyznaj¹ siê do ¿adnej religii. Chrzecijañstwo jako forma kultury jest wspólnym t³em wszystkich naszych filozofii i sposobów ¿ycia  mówi³ Buttiglione ju¿ w 1990 roku.

Dla nas niezwykle wa¿ne jest tak¿e
jego zainteresowanie sprawami polskimi. Jest on jednym z tych nielicznych
na Zachodzie cudzoziemców, którzy
dobrze rozpoznali odrêbnoæ Polski, jej
dzieje i kulturê, studiuj¹c zreszt¹ myl
i nauczanie Jana Paw³a II. W obszernym
szkicu Suwerennoæ narodu przez kulturê powiêconym tematyce polskiej
pisa³:  Niegdy polska wyj¹tkowoæ
mog³a byæ oceniana negatywnie. Pañstwo uto¿sami³o siê z nowoczesnoci¹,
z postêpem, z dobrem. Dzi mamy inne
kryteria oceny i inny horyzont historyczny. Zasada suwerennoci pañstwa zrodzi³a epokê imperializmów, które doprowadzi³y do dwóch wojen wiatowych.
(...) W tym kontekcie dowiadczenie
polskie, które kiedy mog³o wydawaæ siê
marginesowe i przestarza³e, nabiera
nowej wymowy, co wiêcej, staje siê
punktem odniesienia. (...) Mo¿na by
wrêcz powiedzieæ, ¿e dzieje Polski s¹
ga³¹zk¹ wyrastaj¹c¹ z korzenia obumieraj¹cego, w pewnym sensie, pnia
Europy. Model polski ka¿e krytycznie
spojrzeæ na utrwalone relacje w schemacie pañstwo  Kosció³ i kultura
 polityka. Wed³ug tego modelu hierarchicznie najwy¿ej znajduje siê Koció³
i kultura. To stwierdzenia rzeczywicie
rewolucyjne i skandaliczne dla Unii
Europejskiej.
Krytyczn¹ diagnozê stanu Europy
formu³owan¹ przez Buttiglionego potwierdza jego osobisty przypadek
w unijnych wyborach. Skandal Buttiglionego objawi³ przynajmniej dwie negatywne strony obecnej polityki unijnej: hipokryzjê decydentów unijnych,
g³osz¹cych przecie¿, wszem i wobec,
nadrzêdnoæ zasad pluralizmu i demokracji, a faktycznie praktykuj¹cych wykluczenie przedstawiciela nie jakiej
mniejszoci za wyznawane pogl¹dy
(a nie za czyny i dzia³anie publiczne)
oraz brak poszanowania dla innoci, czyli
pominiêcie najwy¿szego standardu, jakim ma byæ dla Unii tolerancja, tolerancja wobec tych, którzy, b¹d co b¹d,
chc¹ reprezentowaæ tradycjê Europy. Ta
demonstracja polityki UE nie mo¿e dobrze wró¿yæ Europie na przysz³oæ.
Marek Klecel
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LADAMI KSIÊDZA BRONIS£AWA MARKIEWICZA
 To, ¿e o beatyfikacjê ks. Bronis³awa Markiewicza modli³am siê, odk¹d tylko pamiêtam, zawdziêczam mojej
ukochanej babci. Jako dziecko oczywicie nie zdawa³am sobie w pe³ni sprawy z tego, jak wielka to i dla naszego
regionu, i dla Polski, i wreszcie dla Kocio³a Powszechnego postaæ  z autentyczn¹ atencj¹ w g³osie i dla babci,
która wprowadza³a j¹ w wiat wiary, i dla maj¹cego byæ wyniesionym na o³tarze Za³o¿yciela michalitów i michalitek
zwierza siê, ucz¹ca religii w gimnazjum w Pruchniku, pani Agnieszka B³achuta.  Rozpoznanie zas³ug S³ugi Bo¿ego
przysz³o z wiekiem. Dzisiaj po prostu jestem dumna z faktu, ¿e ja, moja rodzina i  oddane mojej pedagogicznej
pieczy  dzieci chodzimy po tych samych ulicach, co najwiêkszy nasz Krajan...

Te same ulice w Pruchniku
Za oknami pruchnickiej parafii zapada wczesny listopadowy zmrok. Wypiêtrzenie, na którym usytuowana jest
ta jedna z najstarszych we wschodniej
Ma³opolsce wi¹tyñ, nosz¹ca wezwanie
w. Miko³aja Biskupa, za chwilê spowij¹ jesienne mg³y. (Najstarszym dotychczas znanym ladem istnienia parafii rzymsko-katolickiej w Pruchniku
by³a data erekcji Kocio³a w Kosienicach [w roku 1399], gdy wród wiadków wystêpowa³ pleban pruchnicki.)
W dole miasteczko, które, co prawda,
lata swojej najwiêkszej wietnoci ma
za sob¹, ale pomimo znanych, jak Polska d³uga i szeroka, problemów zwi¹zanych z dwucyfrowym bezrobociem,
imponuje schludnoci¹. Owietlone
i dobrze utrzymane drogi i chodniki,
przydomowe ogródki, którymi zachwycaj¹ siê coraz czêciej zagl¹daj¹cy tu,
zmêczeni miejskim gwarem turyci
i wycieczkowicze. Szczególn¹ atrakcjê
stanowi¹ szeregi zabytkowych drewnianych domostw, które, poddawane od lat
zabiegom konserwatorskim, uciesz¹
oko nawet najbardziej wybrednego mi³onika architektury.
To w³anie w jednym z takich budynków  dzisiaj, niestety, ju¿ nie istniej¹cym  przyszed³ na wiat 13 lipca 1842
r., w rodzinie Jana Markiewicza i Marianny z Gryzieckich (jako szóste ich
dziecko) Bronis³aw. W cztery dni póniej ch³opiec zosta³ ochrzczony przez
wikariusza miejscowej parafii ks. Jakuba Dziedzica, otrzymuj¹c na drugie imiê
Bonawentura. Kaligraficznie wycyzelowany wpis w ksiêdze metrykalnej pokazuje z dum¹ i wzruszeniem obecny
rz¹dca parafii w. Miko³aja ks. pro-

boszcz Kazimierz Trelka. Duszpasterzuje tutaj od roku 1989 i za ogromny honor poczytuje sobie fakt, i¿ mo¿e to czyniæ w miejscu jemu osobicie bardzo
drogim.  Po raz pierwszy zetkn¹³em siê
z postaci¹ ks. Markiewicza podczas studiów seminaryjnych, rozpoczêtych
w Przemylu w roku 1963. W jednej
z auli wisia³, tak zreszt¹ jak i dzisiaj
wisi, Jego portret, tak wiêc czy chcia³em, czy te¿ nie, codziennie patronowa³
mi Jego ciep³y i wyrozumia³y wzrok. Zainteresowanie dzia³alnoci¹ s³ugi Bo¿ego wzmogli we mnie te¿ kursowi koledzy, nale¿¹cy do michalickiego zgromadzenia, którzy w rozmowach rozpamiêtywali Jego pracê i zas³ugi...
***
Zanim jednak mo¿na by³o o tych¿e
mówiæ, Twórca zak³adów wychowawczych dla osieroconej lub zagro¿onej demoralizacj¹ m³odzie¿y, niejako na w³asnej skórze dowiadczy³ tego wszystkiego, co zwyk³o siê okrelaæ galicyjsk¹
bied¹. W rodzinnym domu
warunki ¿ycia
by³y bardzo
skromne. Celnie
charakteryzuje
je Mieczys³aw
Stachura na kartach biografii
Wszed³ miêdzy
lud: Aby wy¿ywiæ (...) liczn¹
rodzinê, Jan
Markiewicz
ima³ siê ró¿nych
zajêæ. Przez
dwa lata trudni³

siê rzenictwem, potem kilkanacie lat
wyprawia³ s³ód dla browaru, nastêpnie
by³ dzier¿awc¹ podatków od miêsa i tytoniu, wreszcie od hrabiny Morskiej wydzier¿awi³ proponacjê klucza zarzeckiego wraz z browarem i gorzelni¹. W rezultacie rozgrabienia maj¹tku Morskich
w czasie powstania ch³opskiego w 1846
r. straci³ zarobek. Zaj¹³ siê wiêc handlem zbo¿em i owocami, z którymi
w roku 1854 zapêdzi³ siê na galerach
a¿ do Warszawy, wyruszywszy z Jaros³awia Sanem. W Warszawie mieszka³
szeæ tygodni. Ciê¿k¹ prac¹ dorobi³ siê
8 morgów ziemi...
Dziêki pracowitoci i oddaniu najbli¿szym rodzina Markiewiczów osi¹gnê³a jednak co, co dzisiaj okreliæ
mo¿na jako familijny sukces. Dziesiêcioro z rodzeñstwa (dwie siostry  Celestyna i Domicela zmar³y, nie doczekawszy pe³noletnioci) pracowa³o naukowo, w administracji albo te¿, jak pozosta³e siostry, cieszy³o siê udanym ¿y-
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Nowe widmo kr¹¿y po Europie. Ju¿ nie ideologiczne i zbiorowe, a, by tak
rzec, jednoosobowe. Strach pad³ na Europê, a cilej, na Uniê Europejsk¹,
czy jeszcze cilej, na w³adze Unii  na Komisjê Europejsk¹, i to
z powodu jednego cz³owieka. Kim jest ów mocarz? Czy to terrorysta, supergangster, genialny korupcjonista lub szanta¿ysta. Nie, to Rocco Buttiglione, w³oski intelektualista, który kandyduj¹c na komisarza w komisji
sprawiedliwoci UE, wypowiedzia³ parê krytycznych zdañ o homoseksualizmie i emancypacji kobiet, zafa³szowanych zreszt¹ zaraz przez polityków
i media. Od tego mia³y zatrz¹æ siê podstawy UE. Nie by³o koñca protestom, wiêtemu oburzeniu, zdumieniu tak nies³ychanym skandalem, wyra¿anym w niezliczonych g³osach liberalnej lewicy europejskiej.

KOCIÓ£
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celuj¹ce z w³aciwie wszystkich przedmiotów, lecz tak¿e uznanie grona pedagogicznego. Wyniesiona z domu g³êboka i tradycyjna religijnoæ nie potrafi
jednak m³odziutkiego Bronis³awa obroniæ przed kryzysem wiary, którego
sprawc¹, jak sam zawiadcza, by³a mocna wówczas w szkolnictwie rednim
propaganda mylenia racjonalistycznego czy wprost naigrywanie siê z chrzecijañstwa, a z katolicyzmu w szczególnoci, przez specjalnie dobieranych
przez w³adze zaborcze nauczycieli-wolnomylicieli.  By³ wtedy czas  pisa³ ks.
Markiewicz po latach do swych wychowanków  ¿e ju¿ prawie by³em bez wiary. Chcia³em siê dostosowaæ do pogl¹dów moich profesorów i kolegów. Ale
odczuwa³em jak¹ pustkê w duszy i niezadowolenie. To mi dawa³o du¿o do mylenia i niepokoi³o mnie. Jednego wieczora po nauce ukl¹k³em, jak niegdy
w domu rodziców, i zacz¹³em siê modliæ
w te mniej wiêcej s³owa: O Bo¿e niewidzialny, jak¿e szczêliwy czu³em siê
w mych latach dzieciêcych, gdy bez ¿adnej w¹tpliwoci klêka³em codziennie do

modlitwy i nazywa³em Ciê Ojcem: Ojcze nasz, który jeste
w niebie... Dzi ludzie uczeni mówi¹ mi, ¿e Boga nie ma, a prawdy religijne nie s¹ zgodne z rozumem. Ja bym jednak nie chcia³
w tak wa¿nej sprawie pob³¹dziæ,
nie chcia³bym Ci odmówiæ nale¿nej chwa³y i pos³uszeñstwa. Je¿eli rzeczywicie jeste i rz¹dzisz
niebem i ziemi¹, daj mi ³askê,
abym Ciê pozna³ i ukocha³ ca³ym sercem... Bóg dobry wys³ucha³ mnie. Ju¿ na drugi dzieñ odprawi³em spowied z ca³ego ¿ycia i odt¹d nie mia³em ju¿ nigdy
w¹tpliwoci co do wiary...
***
To, niezwyk³e sw¹ g³êbi¹
i fascynuj¹ce prostot¹, wiadectwo znane jest i na pewno
nie raz by³o omawiane przez
dzia³aj¹c¹ przy pruchnickiej
wi¹tyni Modlitewn¹ Grupê
im. Ksiêdza Bronis³awa Markiewicza. Powsta³a ona przed dwunastu laty z inicjatywy pracuj¹cych przy
parafii sióstr michalitek.  Jak dosz³o
do jej sformowania? Ca³kiem spontanicznie  mówi z umiechem jej animatorka
pani El¿bieta Szewc.  Siostra Anna Fesiak CSSMA kiedy spotka³a mnie i powiedzia³a:  We ró¿aniec i przyjd do
ochronki... I od tej pory wspólnie siê modlimy. I jest nas coraz wiêcej!
Poza cotygodniowymi liturgicznymi
spotkaniami grupa organizuje te¿ prace
formacyjne, w tym i trzewociowe,
bowiem, niestety, problem uzale¿nieñ
wci¹¿ jest ogromnym wyzwaniem. Grupa wziê³a te¿ pod swoje skrzyd³a znajduj¹cy siê na pruchnickim cmentarzu
grób matki ks. Markiewicza  Marianny.  Przez Matkê traficie do Syna
 poucza Chrystus. Przez pamiêæ o matce S³ugi Bo¿ego wierzê, ¿e docieramy
z modlitw¹ do samego ks. Markiewicza,
a przez Niego  do Boga  refleksyjnie
koñczy pani El¿bieta.
***
Do Pruchnika ks. Bronis³aw Markiewicz wraca³ ju¿ sporadycznie. Drogi
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Opatrznoci zawiod³y go do Seminarium Duchownego w Przemylu, a stamt¹d na kolejne placówki duszpasterskie
 do Harty, Gaci, B³a¿owej. Pe³ni³ pos³ugê w zgromadzeniu salezjañskim
w Turynie, a¿ wreszcie trafi³ do Miejsca Piastowego, gdzie skrystalizowa³
swe pragnienia za³o¿enia zak³adu opiekuñczo-wychowawczego.
 Dzisiaj nie ma w naszym miecie
nikogo, kto osobicie spotka³by siê ze
S³ug¹ Bo¿ym  mówi ks. Kazimierz
Trelka.  Ja mia³em ten zaszczyt, i¿ kiedy spotka³em pani¹ Kalinowsk¹. (Notabene, osoba spokrewniona ze w. Rafa³em Kalinowskim.) Ksi¹dz Bronis³aw
j¹ zna³, a ona z nim rozmawia³a. By³o
to na krótko przed Jego mierci¹
29 stycznia 1912 roku. Pani Kalinowska mia³a wtedy dziesiêæ lat...
Pragn¹c, ¿eby wspomnienie o Za³o¿ycielu Zgromadzeñ w. Micha³a Archanio³a trwa³o w Pruchniku, ksi¹dz proboszcz zorganizowa³ izbê pamiêci mieszcz¹c¹ siê w parafialnym muzeum.  Niestety, nie mamy tam rzeczy nale¿¹cych do
Kandydata na o³tarze. Uda³o siê jedynie
zgromadziæ eksponaty oddaj¹ce klimat
epoki. Z naszej inicjatywy g³ówna ulica
miasta równie¿ nosi Jego imiê, a nie jak
dotychczas  wierczewskiego, za organizowane, co roku w kwietniu, przez parafiê, Gimnazjum Publiczne w Pruchniku i Urz¹d Gminy, memoria³y biegów
prze³ajowych przypominaj¹ najm³odszym o tym wielkim Dobrodzieju i Wychowawcy ubogiej m³odzie¿y.
***
 Sama jestem pedagogiem  dzieli
siê refleksjami pani Aleksandra Wdowik, dyrektor szko³y i nauczycielka
matematyki w pobliskiej Rowiennicy
oraz szefowa Akcji Katolickiej
w Pruchniku.  Fascynacja osob¹ ks.
Markiewicza i podziw dla tej postaci
to chyba zbyt ma³o. Jestemy winni Mu
wdziêcznoæ, któr¹ trudno opisaæ s³owami. Za ca³e Jego ¿ycie i za wszelkie
Jego dokonania, za to, ¿e by³ wzorem
i ucielenieniem wszelkich ewangelicznych cnót, za Jego prostotê, cichoæ
i pokorê. Jaka to radoæ, ¿e Bóg ra-

czy³ sprawiæ, ¿e nasze miasteczko by³o
miejscem Jego urodzenia!
***
Szosa na Jaros³aw wije siê znaczona
odblaskowymi wiate³kami przydro¿nych s³upków, które wspó³graj¹ z p³omieniami zniczy ustawionych przy obeliskach upamiêtniaj¹cych wielowiekowe
zmagania o wolnoæ naszych rodaków.
Jest noc 11 listopada  wiêto Niepodleg³oci. Niepodleg³oci: i tej z roku 1918,

i tej obecnej  wywalczonej równie¿
dziêki ks. Bronis³awowi Markiewiczowi,
który wychowuj¹c pokolenia naszych rodaków, naucza³ zawsze, by Polskê, z jej
dziedzictwem historii i kultury, stawiaæ
zawsze tu¿ po Bogu samym!
Czy¿ nie zas³uguje na to, abymy
obrali Go patronem polskich wychowawców i nauczycieli?
ks. Sylwester £¹cki CSMA
Pawe³ Smogorzewski
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ciem rodzinnym.  Z czterech braci
Bronis³awa  jak pisze cytowany ju¿
Mieczys³aw Stachura  Micha³, autor
trzytomowego podrêcznika historii, by³
cenionym wyk³adowc¹ w kolegium jezuitów w Chyrowie; W³adys³aw  doktor prawa, popularny adwokat krakowski i referent opieki spo³ecznej  by³
prezesem Arcybractwa Mi³osierdzia,
Banku Pobo¿nego im. Piotra Skargi
i Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego. (...) Stanis³aw  radny miasta Lwowa, jako kupiec i prezes Stowarzyszenia M³odzie¿y Handlowej i Rzemielniczej opiekowa³ siê m³odzie¿¹ cechow¹, zak³adaj¹c dla niej bursê kupieck¹; najm³odszy  Dominik, uzdolniony
prawnik, pomaga³ ubogim w Heidelbergu i Krakowie (...). Pozosta³e siostry, podobnie jak matka, wychowywa³y liczne potomstwo w duchu pobo¿noci i wra¿liwoci na ludzk¹ biedê...
***
 Mam to szczêcie, ¿e mogê byæ zaliczona do osób spokrewnionych z ks.
Markiewiczem  mówi Krystyna Sowiñska, nauczycielka jêzyka polskiego
w gimnazjum nr 3 w Jaros³awiu.  Siostra s³ugi Bo¿ego  Antonina by³a bowiem matk¹ Bronis³awy Krasickiej, której siostra Emilia to moja prababcia.
Nic wiêc dziwnego, ¿e od najm³odszych
lat w opowieciach, jakie snuto w naszej wielopokoleniowej rodzinie, pojawia³a siê ta Postaæ. Mówiono o Nim
jako o bohaterze, zawsze z ogromnym
szacunkiem czy wrêcz mi³oci¹. Tak
wiêc w³aciwie, zanim nauczy³am siê
czytaæ i siêgnê³am po opracowania
biograficzne, wiedzia³am o tym, ¿e lubi³ uczyæ siê, przesiaduj¹c na roz³o¿ystym konarze kasztanowca, który rós³
w przydomowym ogródku, i o tym, jak
to piechot¹, przez nie zawsze bezpieczne galicyjskie lasy, szed³, aby podj¹æ
naukê w gimnazjum w Przemylu...
***
Szczególne uzdolnienia i moralne
przygotowanie do tego, aby z ogromn¹
pilnoci¹ wype³niaæ obowi¹zki sprawiaj¹, ¿e staje siê jednym z najlepszych
uczniów, zdobywaj¹c nie tylko oceny

#

PRZEZ ¯YCIE Z ANIO£EM
Zapewne nie wszyscy znaj¹ Dobczyce. Spieszê zatem donieæ, ¿e zabytkowy koció³ znajduje siê na zalesionym wzniesieniu za miasteczkiem. W pobli¿u nie ma domostw. Po zbudowaniu nowego kocio³a parafialnego stary
poszed³ w zapomnienie. D³ugo nie odbywa³y siê w nim ¿adne nabo¿eñstwa
i piêkna niegdy wi¹tynia zaczê³a szybko niszczeæ. Gdyby nie ksi¹dz Micha³ by³aby dzi romantyczn¹ ruin¹. Dziurawy dach wymieniono w ostatnim
momencie, nastêpnie wymalowano ciany, dokonano konserwacji wszystkich o³tarzy, ambony, w koñcu przyszed³ czas na organy.

Albert organista
Alberta Kunza pozna³em w przejciu
podziemnym pod krakowskim dworcem. Je¿eli dobrze pamiêtam, by³o to
w grudniu Roku Pañskiego 1983. Pracowa³ wówczas w Filharmonii i koniecznoæ permanentnego obcowania
z muzyk¹ wysok¹ zmusza³a go do szukania wytchnienia w okolicach wspomnianego przejcia. To w³anie tam
wybra³a sobie siedzibê, byæ mo¿e ze
wzglêdu na ogromny t³um, Orkiestra
Pana S³oneczko  jeden z nielicznych
radosnych promyków w ponurych czasach stanu wojennego. Ta jednoosobowa orkiestra rozlokowa³a siê na dziwacznym trójko³owym wehikule z grubsza podobnym do rikszy. Wyposa¿ony
w elektroniczne organy Hammonda oraz
bateriê instrumentów perkusyjnych pojazd wzbudza³ niek³amany podziw przechodniów. Na dodatkowych pionowych
wspornikach przymocowano tr¹bki,
dzwonki, ³añcuchy, kowade³ka i inne
przeszkadzajki, na których w zale¿noci od potrzeb i natchnienia gra³ muzyk.
Pan S³oneczko siedzia³ ponad tym instrumentarium niczym mag, niczym
dobry czarodziej, zawsze w b³azeñskich
okularach, zawsze wystrzy¿ony na je¿a,
zawsze szeroko umiechniêty. Na przekór smêtnemu re¿imowi genera³a Jaruzelskiego gra³ oraz piewa³ zachodnie
przeboje muzyki pop, przedwojenne
szlagiery i lwowskie szmoncesy.
 To prawdziwy muzyk! To muzyk
z powo³ania  zachwyci³ siê Albert.
 Proszê zauwa¿yæ, ¿e granie sprawia
mu autentyczn¹ przyjemnoæ. Nie to, co
naszym skrzypkom w Filharmonii...

$

 Mo¿e i gra z potrzeby serca, ale to
przecie¿ straszna cha³tura  wypali³em
niepotrzebnie.
 Cha³a?!  zdenerwowa³ siê Albert
i zacz¹³ mn¹ potrz¹saæ niczym sparcia³ym workiem.  Cha³turê to ja odstawiê za dwa tygodnie. Mam zagraæ na
pasterce! Oczywicie, o ile wczeniej
wyszykujê instrument w kociele dobczyckim, nad zalewem...
Okaza³o siê, ¿e wspomniany koció³
od lat jest oczkiem w g³owie dobczyckiego proboszcza, ksiêdza dziekana
Micha³a. Postanowi³ on uroczycie
otworzyæ podwoje kocio³a, który wiele lat by³ w remoncie, a pasterka i wie¿o odnowione organy mia³y stanowiæ
godn¹ oprawê dla tego wydarzenia.
Oprócz miejscowego ludu zaprosi³ Biskupa tarnowskiego, kierownika Katedry Muzyki Kocielnej, witê z Papieskiej Akademii Teologicznej i mietankê wiata organowego.
 Cokolwiek zagram, bêdzie le! Jakkolwiek zagram, bêdzie le!  jêcza³ nieszczêsny wirtuoz.
 Mylê, ¿e to asekuracja  próbowa³em go pocieszyæ  albo zwyk³a trema. Zapewne wszystko bêdzie dobrze!
Skoro jednak masz w¹tpliwoci, mo¿esz
przecie¿ zrezygnowaæ...
 W tym problem! Nie mogê siê wycofaæ. Tak w ogóle to mia³ graæ kto inny
i jestem niejako w zastêpstwie. Zabrn¹³em za daleko i to jest najgorsze  westchn¹³ Albert i poszlimy na podwójnego portera.
Po dwóch tygodniach wirtuoz zako³ata³ do s¹¿nistych drzwi plebanii

WIARA

w Dobczycach. Z min¹ mêczennika odebra³ klucz do kocio³a nad zalewem
i instrukcje dotycz¹ce repertuaru. Próbowa³ co wyt³umaczyæ, ale odpowiedzi¹ by³y wy³¹cznie przyjacielskie poklepywania ksiêdza dziekana. Albert postanowi³ nie zwiedzaæ przybytku i od
razu rano wst¹pi³ na krête schody wiod¹ce na chór. Towarzyszy³ mu szczery
zamiar niezw³ocznego przyst¹pienia do
pracy. Wygodnie rozsiad³ siê na zydlu
za kontuarem i metodycznie j¹³ lustrowaæ zabytkow¹ gulgutierê. Na pewnym
etapie oglêdzin zydel zdradziecko zatrzeszcza³ i... wirtuoz organów run¹³ na
pod³ogê, waln¹wszy po drodze w wie¿o wyremontowan¹ szafê. Jak na komendê zaczê³y spadaæ z góry cynowe
piszcza³ki: istny deszcz piszcza³ek, dotkliwie kalecz¹cy muzyka.
 No to ³adnie siê zaczyna  pomyla³ grajek i od razu zapragn¹³ wróciæ
do konserwatywnej Filharmonii, w rachityczne objêcia Chopina, Brahmsa,
Schumanna i niemiertelnego Liszta.
Zapewne pragnienie to przeobrazi³by
w czyn, gdyby na schodach nie zamajaczy³a monumentalna sylwetka ksiêdza
dziekana.
 A có¿ tam za rumor? Przecie¿ prosi³em, aby nie wykonywaæ zbêdnych ruchów  grzmia³ tubalnym g³osem.
 Po³owa piszcza³ek nie zosta³a osadzona, a zatem jak mam graæ?  broni³
siê Albert.
 Masz Pan trzy dni czasu, to je sobie przykrêæ. Ja siê na tym w ogóle nie
znam. Czy to moja wina, ¿e ten, kto organy naprawia³, nagle zachorowa³ i nigdy wiêcej siê nie pokaza³?
 Trzeba by³o od razu powiedzieæ
prawdê  jêkn¹³ organista i organmistrz
w jednej osobie.
 Zapewne, ale wtedy móg³by Pan
nie przyjechaæ. Proszê siê nie martwiæ
 doda³ na odchodnym, widz¹c os³upienie wirtuoza.  Wszystko bêdzie dobrze.
Moi parafianie piewaj¹ na pasterkach
tak g³ono, ¿e organów nie bêdzie
w ogóle s³ychaæ...
Powiedziawszy to, umiechn¹³ siê
szeroko niczym Pan S³oneczko i znikn¹³ odwo³any do pilniejszych zajêæ. Albert pomyla³, ¿e skoro wierni zakrzy-
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cz¹ instrument, to jego obecnoæ jest
zbêdna i od razu zrobi³o mu siê l¿ej na
duszy. Z drugiej strony nale¿a³ do ludzi
uczciwych, tote¿ bior¹c pieni¹dze za
pracê, pragn¹³ wykonaæ j¹ sumiennie
i jak najlepiej.
Przyst¹pi³ do metodycznego remontu, a mia³ na to ca³e trzy dni. Dzieñ
pierwszy spêdzi³ na rozkrêcaniu i rozbieraniu mechanizmów, wielce dziwuj¹c siê przemylnoci nieznanego konstruktora. Dzieñ drugi polega³ na czyszczeniu i sk³adaniu owych czêci w ca³oæ. Kosztowa³o to zucha tyle, ¿e nie
mia³ si³ przyst¹piæ do æwiczeñ.
Rozpocz¹³ je trzeciego dnia z samego rana, ale ju¿ po pierwszych taktach
okaza³o siê, ¿e instrument w ogóle nie
trzyma stroju i brzmi fatalnie. Usilne
próby poprawienia sytuacji dawa³y rezultat odwrotny od zamierzonego.
Dwiêki, zamiast stawaæ siê czystsze,
stawa³y siê coraz nieznoniejsze i pod
wieczór organy wy³y, szumia³y, chrypia³y, skrzypia³y niczym nienaoliwione
drzwi stodo³y.
 Do diab³a! Nawet anio³ nie mia³by cierpliwoci tego grata nastroiæ
 ¿achn¹³ siê Albert, otar³ pot z czo³a
i zrezygnowany uda³ siê na nocleg.
Z hotelowego pokoiku roztacza³ siê
piêkny widok na Zalew Dobczycki: na

po³yskuj¹cym srebrzycie lodzie tkwili
okutani rybacy, zapewne usi³uj¹cy z³owiæ rybê na wigilijny stó³. O, jak chêtnie nasz wirtuoz zamieni³by siê ze
szczêliwymi wêdkarzami.
D³ugo nie potrafi³ zasn¹æ, biedaka
przeladowa³y koszmary. Lód na jeziorze poczerwienia³, jakby od spodu trawi³
go ogieñ. Woda zaczê³a bulgotaæ, a z bia³ych oparów wy³oni³y siê przedziwne
³odzie. W ka¿dej siedzia³ organista
i w stanie ekstazy gra³ na fisharmonii.
Pr¹d spycha³ je ku tamie i ³odzie kolejno
nieub³aganie spada³y w bia³¹ kipiel. Organici w ³odziach nie zwa¿ali na blisk¹
mieræ i zapamiêtale kontynuowali ukochany temat: b-a-c-h. Albert zrywa³ siê
na nogi i bieg³ do okna patrzeæ na zalew.
Koszmar wraca³ kilkakrotnie.
Muzyka zbudzi³o bicie dzwonów. Za
oknem panowa³a g³ucha noc. W wietle latarñ wirowa³y p³atki niegu,
a w dole majaczy³y cienie, nieme ludzkie sylwetki tuptaj¹cych dok¹d ludzi.
 Ale¿ oni id¹ na pasterkê!  uzmys³o-

wi³ sobie wirtuoz i czym prêdzej
zacz¹³ siê ubieraæ. Po kwadransie, z bij¹cym sercem, usiad³
za kontuarem strasznych organów i liczy³ minuty zbli¿aj¹ce
siê do pó³nocy:  Zaraz
wszystko siê wyda...
Pó³noc! Pierwszy dwiêk.
Palce automatycznie wydobywaj¹ osnowê kolêdy Cicha
noc. Niczym w transie Albert
rozwija temat, dziwi¹c siê, ¿e
ludzie pos³usznie podejmuj¹
podan¹ melodiê. No tak, dlaczego maj¹ gwizdaæ, skoro
organy brzmi¹ nieskazitelnie, niebiañsko, kryszta³owo
czysto...
 Dziw nad dziwami
 mówi sam do siebie, ale nie
ma czasu rozpamiêtywaæ d³u¿ej, bo pora na Triumfy Króla
Niebieskiego. Kto wystroi³ instrument.
Kto? Jak to mo¿liwe, by wczorajszy
rzêch sam z siebie przemieni³ siê w koncertowe pud³o godne najwytrawniejszych wirtuozów?
Dobczycka pasterka trwa³a bardzo
d³ugo. Zakoñczy³a siê organow¹ improwizacj¹ na temat: b-a-c-h. Kiedy muzyk
zatrzasn¹³ klapê kontuaru, rozleg³y siê
pojedyncze, a potem rzêsiste brawa.
Mimo d³ugich owacji Albert nie pojawi³ siê przed o³tarzem. Wiedzia³, ¿e jest
to jego ostatni koncert.
***
Tê niezwyk³¹ historiê Albert Kunz
opowiedzia³ mi po wielu latach. I jego,
i mnie intryguje, kto nastroi³ organy: z³y
czy dobry duch? Niestety, chyba nigdy
nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi i bêdziemy zdani na snucie domys³ów. Albert przesta³ koncertowaæ i dzi
ogranicza siê do napraw oraz strojenia.
Podczas tych prac wykazuje siê daleko
id¹c¹ ostro¿noci¹.
Herbert Oleschko

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
GRUDZIEÑ 2004:
Aby polskie rodziny opar³y siê pokusom komercjalizacji
i zewiecczenia wi¹t Bo¿ego Narodzenia
poprzez w³aciwe prze¿ycie Adwentu.
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Z perspektywy katowickiego deptaka albo przystanku tramwajowego nie widaæ zaciniêtych piêci, poszarza³ych twarzy i zdesperowanych spojrzeñ l¹skich górników. Trzeba w³¹czyæ telewizor, otworzyæ gazetê albo porozmawiaæ
z cz³owiekiem pracuj¹cym gdzie na kopalnianym przodku, aby dowiedzieæ siê
o dramatach rozgrywaj¹cych siê wokó³ wiêkszoci górniczych szybów tego
regionu. Na ulicach jest cicho. Ich pejza¿ zdominowali ró¿ni akwizytorzy
 pos³annicy ob³¹kañczego marketingu, odrzucani przez przechodniów jak pingpongowe pi³eczki. W powszedniej krz¹taninie co siê czai i tylko ten, kto
w lipcu widzia³ powybijane szyby dawnego ministerstwa górnictwa przy ulicy
Powstañców, nie mo¿e uwierzyæ, ¿e najbli¿sza Barbórka, Bo¿e Narodzenie
i ca³y nastêpny rok mog¹ byæ lepsze...

Czy mog¹ mieæ nadziejê?
 Mam na utrzymaniu 5-osobow¹
rodzinê  mówi mój s¹siad Roman C.,
zatrudniony przy wydobyciu w jednej
z katowickich kopalñ  pracujê ju¿ ponad 20 lat, nigdy nie mia³em ¿adnych
wpadek. Prze³o¿eni raczej mnie chwal¹, a mo¿e nawet lubi¹. Przez kilkanacie lat przybywa nam roboty, a to, co
za ni¹ dostajemy, wci¹¿ jest okrawane.
Pewnie, ¿e krew nas zalewa, bo jacy
tam urzêdnicy wci¹¿ chc¹ oszczêdzaæ
i zaciskaæ cudzego pasa! Nigdy nie s³ysza³em, aby oni odchudzali swoje pêkate
portfele, do których wk³adaj¹ po kilkaset tysiêcy premii i poborów! Czasem
to jest o sto razy wiêcej ni¿ ja zarabiam.
Inny mój znajomy z naprzeciwka
sarkastycznie zauwa¿a:  Pan siê pytasz, kiedy bêdzie lepiej? Lepiej, Panie, to ju¿ by³o. Teraz, to tylko pod
górê! Jak Panu nie zabior¹, to na pewno nic nie podaruj¹!
***
Rodzime górnictwo jest ju¿ jednym
z naczyñ globalnego systemu wydobycia wêgla. W czasie wakacji wiatowa
koniunktura tej bran¿y znacznie siê polepszy³a: wzros³o zapotrzebowanie na
stal i wêgiel; podniesiono ceny, co przyczyni³o siê do poprawy wyników finansowych i kondycji polskich kopalñ. Zdecydowana ich wiêkszoæ zosta³a w miêdzyczasie odd³u¿ona i to wzbudzi³o nadzieje górniczej braci przez szereg ostatnich lat systematycznie przymuszanej
do wyrzeczeñ. Trudno siê dziwiæ, ¿e teraz chcieliby co najmniej odzyskaæ to,
co wczeniej utracili. Wielu z nich wci¹¿

&

jeszcze nosi w sobie upokorzenia, na jakie ich czêsto nara¿ano, oskar¿aj¹c
o patologicznie roszczeniow¹ postawê
i niezdrowy apetyt na przywileje.
Niestety, niektórzy specjalici od
gospodarki i finansów twierdz¹, ¿e ów
boom jest krótkotrwa³y, a ostateczne
uzdrowienie przedsiêbiorstw górniczych wymaga konsekwentnego doprowadzenia do zakoñczenia procedur restrukturyzacyjno-prywatyzacyjnych.
Plotka g³osi, ¿e w zaciszu innych menad¿erskich gabinetów prognozuje siê
jednak odwa¿niej i ów, rzekomo krótkotrwa³y boom, powinien potrwaæ co
najmniej przez 7 t³ustych lat. Przedstawiciele firm górniczych zauwa¿aj¹
z przek¹sem, ¿e gdyby nie kilkunastoletnia restrukturyzacja sektora to ¿adna
koniunktura nie potrafi³aby poprawiæ
sytuacji tej bran¿y.
W¹tpliwoci i spory budzi te¿ sprawa prywatyzacji polskich kopalñ. Jednym z przeciwników prywatyzacji jest
senator Jerzy Markowski:  B³êdem by³oby pozbywanie siê kontroli nad górnictwem, bo to jest pozbywanie siê kontroli nad bezpieczeñstwem energetycznym pañstwa. Wed³ug mnie zasadnym
jest czêciowe przekazanie odpowiedzialnoci za wynik finansowy sektora
na za³ogi. By³oby rozs¹dne, aby czêæ
akcji polskiego sektora górnictwa wêgla kamiennego trafi³a do za³óg. Dla
innego rozwi¹zania nie widzê uzasadnienia. Bo jeli celem prywatyzacji ma
byæ dostêp do nowoczesnych technologii, to takiej potrzeby nie ma, bo pol-

skie górnictwo jest najnowoczeniejsze
w Europie, jeli celem prywatyzacji ma
byæ dostêp do rodków finansowych, to
te¿ takiej potrzeby nie ma, poniewa¿
polskie górnictwo ma obecnie dobre wyniki finansowe, przynosi zysk. Jeli celem ma byæ dostêp do nowych rynków
zbytu, to te¿ takiego problemu nie ma,
bo nawet gdybymy wydobywali wiêcej
wêgla, to wiêcej bymy go sprzedawali.
Nie ma wiêc typowych uzasadnieñ prywatyzacji  konkludowa³ senator.
Jednym z wielu programów dotycz¹cych sektora górniczego jest Plan dostêpu do zasobów wêgla przygotowany
przez Ministerstwo Gospodarki, który
bêdzie stanowi³ podstawê do nostryfikacji pomocy publicznej dla sektora
górnictwa wêgla kamiennego.
 Reforma polskiego górnictwa
by³a prowadzona dwa razy szybciej
i przy wykorzystaniu mniejszych rodków ni¿ reforma górnictwa w Wielkiej
Brytanii  przypomina Janusz Steinhoff, dawniej minister gospodarki.
W jego ocenie w stosunku do górnictwa i do ca³ego sektora paliwowo-energetycznego w Polsce za du¿o tworzy
siê planów, a za ma³o podejmuje konkretnych decyzji. Wed³ug niego jednym
z nagl¹cych rozstrzygniêæ powinno byæ
po³¹czenie w grupy wêglowo-energetyczne i wêglowo-koksowe.
***
W gabinetach i kuluarach tocz¹ siê
eleganckie dyskusje i futurystyczne rozhowory, a tymczasem przez Górny l¹sk
przetoczy³a siê kolejna fala protestów.
Ludzie domagaj¹ siê wy¿szych wynagrodzeñ, spieraj¹ siê o treæ nowych
uk³adów zbiorowych. Wiecuj¹ i negocjuj¹. Najbardziej zdecydowan¹ postawê zajêli pracownicy kopalñ nale¿¹cych
do Kompanii Wêglowej (KW)  najwiêkszego przedsiêbiorstwa górniczego
w Europie; Katowickiego Holdingu
Wêglowego (KHW); Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej (JSW) i Kopalni
Wêgla Kamiennego Budryk S.A.
***
W takich okolicznociach, jak zwykle, przedmiotem sporu s¹, najogólniej
mówi¹c, po¿ytki p³yn¹ce ze zwiêkszonego wydobycia i korzystniejszej sprzeda-
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¿y. Jedni (g³ównie pracodawcy) nawo³uj¹ do kumulowania rodków na inwestycje zabezpieczaj¹ce przysz³oæ firmie
oraz stanowiskom roboczym, inni (g³ównie zatrudnieni) ¿¹daj¹ poprawy sytuacji
socjalnej, a przede wszystkim podwy¿ki
wynagrodzeñ, ich zdaniem wci¹¿ niewspó³miernych do wysi³ku, dziêki któremu funkcjonuj¹ kopalnie.
Rozgoryczenia i rozczarowania prze¿ywaj¹ nie tylko osoby wci¹¿ aktywne zawodowo. Ci, którzy jeszcze przed laty (czasem po dwudziestu lub dwudziestukilku

przepracowanych latach) zmienili profesjê
teraz czuj¹ siê wystawieni do wiatru.
 Zabrak³o mi tylko jednego roku
 mówi Danuta W., dawny pracownik
kopalnianego dozoru górniczego  gdyby nie pokrêcili z tymi przepisami, mog³abym dzi mieæ ju¿ emeryturê...
Wydaje siê, ¿e wiêkszoæ sporów ma
szansê zakoñczyæ siê podobnie, jak
w JSW, do której nale¿y 5 kopalñ. Pod
koniec czerwca zosta³o tam zawarte
porozumienie zadowalaj¹ce pracodawców i pracobiorców tej spó³ki. Zwi¹zki

domaga³y siê pocz¹tkowo wzrostu wynagrodzeñ o 10 proc., ale ostatecznie
uzgodniono trzyprocentow¹ podwy¿kê,
od lipca pocz¹wszy.
Taki scenariusz negocjacji mo¿na
by uznaæ za najszczêliwszy i wzorcowy. Do jego realizacji potrzebna jest
jednak dobra wola, roztropnoæ, umiar
i chêæ do zgody  zarówno tych, którzy dochód wytwarzaj¹, jak i tych, którzy go dziel¹. Czy nie zabraknie tego
l¹skiemu górnictwu?
Henryk Szczepañski

Do wi¹t Bo¿ego Narodzenia jeszcze kilka tygodni. Tymczasem wystawy wielkich sieci sklepowych ju¿ od miesi¹ca ton¹ w bo¿onarodzeniowych dekoracjach. Zupe³nie jak kilka lat temu,
kiedy nagle tu¿ przed 24 grudnia na sto³ecznym Placu de Gaulle`a  pojawi³a siê purynowa
palma. Kosztowa³o to w³adze Warszawy maj¹tek, ale widaæ siê op³aca³o, bo stoi do dzi.

wiêty market
Wabienie klientów rozpoczê³o siê niemal dzieñ po Wszystkich wiêtych. Jak
po deszczu na witrynach i w tzw. galeriach handlowych zaczê³y pojawiaæ siê
ró¿norakie ozdoby i kolorowe choinki.
W radio pojawi³a siê równie¿ doæ charakterystyczna reklama. S³ychaæ, jak w.
Miko³aj mówi: Ja, a w zasadzie firma...
i tu pada nazwa znanego producenta napojów z kolorow¹ naklejk¹. Nic dodaæ,
nic uj¹æ. W kraju, w którym niedawno
us³ysza³em w s¹dzie, ¿e: bogiem sta³a siê
mamona, tradycyjni wiêci  ogólnie bior¹c  ma³o mog¹. Za to tacy prezesi koncernów miêdzynarodowych  ci to przynajmniej jaki prezent zaoferuj¹...
¯adna z wystaw w sklepach wielkopowierzchniowych (czyli marketach)
nie mia³a elementu prawdziwie wi¹tecznego. Nie widaæ by³o stajenki ani
Rodziny wiêtej, ani nawet Trzech Króli. Ot, wymalowane na kolorowo choinki, trochê bombek i jakie girlandy.
Powsta³ nastrój nowej wieckiej tradycji. wiêta na miesi¹c przed terminem.
Niez³y pomys³, zwa¿ywszy, ¿e jeden
z cz³onków rz¹du, a dok³adnie osoba odpowiadaj¹ca za Równy Status Kobiet
i Mê¿czyzn i promuj¹ca tzw. zwi¹zki
partnerskie publicznie przyzna³a, ¿e jej
idea³em jest Rewolucja Francuska.
Zgodnie z tym rozumowaniem, rz¹dz¹-

cy maj¹ wzorce cile okrelone: walka
z Kocio³em, rodzin¹, tradycj¹... Teraz
trzeba jedynie wcieliæ je w ¿ycie. No
i tu z pomoc¹ przychodz¹ sieci sklepów,
które zaczynaj¹ kreowaæ coraz bardziej
konsumpcyjny styl ¿ycia. I w ten to sposób powstaje nowy postrewolucyjny:
wiêty market.
Swoj¹ drog¹, w znajomym sklepie
osiedlowym, który w zesz³ym roku by³
przystrajany 23 grudnia, na wystawie
pojawi³a siê zarówno stajenka, jak

i wiêta Rodzina. Nikomu to nie przeszkadza³o. Co wiêcej, kupuj¹cy byli
wyranie zadowoleni: mieli do siebie
wzajemnie i do personelu sklepu nastawienie bardziej przyjazne. Ogólnie,
by³o, po prostu, wi¹tecznie. Wrêcz uroczycie. No, wiêc mo¿na. Tak, ale w³acicielka tego sklepu nie ma co liczyæ
na wsparcie od w. marketu. Mo¿e siê
oprzeæ na wiêtych Pañskich i ¿yczliwoci ludzkiej...
Grzegorz Guttman
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GOSPODARSKIM OKIEM
Zasiadaj¹c do sto³u wigilijnego, wypada, bymy siê zastanowili, czy ci konkretni ludzie, czêsto znani nam osobicie, którzy
cierpi¹ w naszym kraju niedostatek, w jakikolwiek sposób zas³u¿yli sobie na to, czy mo¿na przypisaæ im jak¹ konkretn¹
winê albo wskazaæ jakie okolicznoci si³y wy¿szej, które ich zubo¿y³y? W wiêkszoci wypadków nie! Wynika z tego, ¿e ich
biedê spowodowa³o dzia³anie osób trzecich. Tak wiêc naszym obowi¹zkiem zarówno moralnym, jak i patriotycznym jest nie
tylko wskazanie tych osób, lecz tak¿e opisanie i napiêtnowanie dzia³añ, które przynios³y tak fatalne skutki.

Lewica, dialog , bieda (cz. 1)
Wszyscy wiemy, ¿e bezporednim
objawem biedy jest brak pieniêdzy.
W skali spo³ecznej jest to spowodowane zbyt ma³¹ produkcj¹ dóbr i us³ug wymienialnych (czyli tym, ¿e mamy za
ma³y PKB na g³owê mieszkañca), co nie
pozwala na emisjê wystarczaj¹cej iloci pieniêdzy. Oznacza to, ¿e nasi producenci, mimo ¿e jeszcze 15 lat temu
sprzedawali wszystko, co wyprodukowali, nie zakupili nowych maszyn, nie
przeszkolili ludzi i nie opracowywali
nowych produktów. Ten cud gospodarczy spowodowa³, ¿e do dzisiaj nie ma
zadawalaj¹cej nas produkcji, a podjête
15 lat temu reformy gospodarcze by³y
chyba ca³kiem b³êdne, skoro po tylu latach reformowania gospodarki ³¹czna
wartoæ wyprodukowanych w naszym
kraju dóbr i us³ug wymienialnych jest
ni¿sza od ³¹cznej wartoci naszych elementarnych potrzeb. W wyniku tego dla
czêci z nas nie ma chleba, i to w sensie
dos³ownym, a nie przenonym!
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e obecnie ciê¿ar
utrzymania naszego spo³eczeñstwa spoczywa na barkach zaledwie kilku procent spo³eczeñstwa. W sektorze przedsiêbiorstw pracuje ok. 2,2 mln osób,
z czego prawie 70 proc. to pracownicy
administracyjni. Ca³a produkcja przemys³owa w Polsce jest wiêc wykonywana przez ok. 1 mln osób. Do tego dochodz¹ rolnicy  prowadz¹cy gospodarstwa towarowe (ok. 1.5 mln osób wraz
z ich pracownikami) i oko³o 200-300
tys. osób zatrudnionych (ale tylko przy
produkcji dóbr i us³ug wymienialnych)
w ma³ych firmach oraz w szarej strefie.
Razem daje to niespe³na 3 mln osób, co
stanowi nieco ponad 7 proc. spo³eczeñstwa. Ka¿dy producent ma na utrzymaniu 12 osób (oprócz siebie samego).



Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e jest biednie,
bo taka struktura spo³eczna musi rodziæ
biedê i tylko z pozoru nie jest w niczyim interesie finansowym.
To racja, ¿e tak biedne spo³eczeñstwo uniemo¿liwia czerpanie du¿ych zysków z jakiejkolwiek dzia³alnoci, ale
nie oznacza to, ¿e nie ma takiej grupy
spo³ecznej, która mo¿e mieæ relatywnie
 w stosunku do reszty spo³eczeñstwa
 bardzo wysokie zarobki z zajmowanego etatu i dziêki nim mo¿e siê wywy¿szaæ nad resztê spo³eczeñstwa.
A, im wiêksza bieda, tym ³atwiej siê wywy¿szyæ i wywy¿szanie siê lepiej smakuje. Czyli ka¿dy, którego celem ¿yciowym
jest wywy¿szanie siê nad innych ludzi,
czuje siê w Polsce dobrze i zapewne bêdzie broniæ obecnej struktury spo³ecznej
po to, by ciesz¹c siê z w³asnego dostatku,
á reburs cieszyæ siê z biedy innych.
Tak nieprawid³ow¹ strukturê spo³eczn¹ zawdziêczamy lewicy hellenistycznej i stworzonej przez ni¹ biurokracji. Chodzi o to, ¿e podstawowym
ród³em pieniêdzy w ca³ym pañstwie
jest tylko praca osób zajmuj¹cych siê
produkcj¹ dóbr i us³ug wymienialnych
 producentów za w ujêciu indywidualnym ród³em pieniêdzy jest jakikolwiek wysi³ek podejmowany na zlecenie
lub w interesie drugiej osoby. W wielu
wypadkach pojêcia te s¹ to¿same, ale
w niektórych nie. Bo po to, by producenci mogli w miarê bezpiecznie produkowaæ, musi byæ wojsko i policja,
a po to, by produkowali dobrze, musz¹
mieæ opiekê zdrowotn¹, owiatê i pozosta³e s³u¿by publiczne. Wszystkie te
i wiele innych grup spo³eczno-zawodowych mog¹ ze sob¹ wspó³dzia³aæ, bo
maj¹ wiele cech wspólnych i wszystkie
maj¹ interes grupowy zgodny z intere-

sem publicznym.
Prawie wszêdzie jest tak, ¿e, aby kto
móg³ wiêcej zarobiæ, musi dostarczyæ
wiêcej efektów w³asnej pracy  czyli
wszyscy ludzie funkcjonuj¹cy wg tej
zasady (maj¹c wspólny jêzyk) mog¹
uzgodniæ miêdzy sob¹ sposób wspó³dzia³ania. Ale do konsekwentnego wykonania tych uzgodnieñ niezbêdny jest
aparat administracyjny, który bêdzie sterowa³ przep³ywami pieniêdzy tak, by
ka¿dy policjant i nauczyciel dosta³ swoj¹ pensjê. Tyle, ¿e w tym w aparacie
pañstwowym i biurokracji nie ma zgodnoci interesu prywatnego i spo³ecznego. Ludzie tam zatrudnieni stanowi¹
swego rodzaju uk³ad sterowania. Najlepiej dzia³aj¹cy uk³ad sterowania to
taki, który nie powoduje strat w³asnych,
co w odniesieniu do systemu ekonomicznego oznacza, ¿e nie powinien nic
kosztowaæ lub przynajmniej d¹¿yæ do
tego. Czyli ci, którzy zajmuj¹ siê sterowaniem finansami publicznymi, nie powinni nic zarabiaæ lub przynajmniej do
tego d¹¿yæ, a jest to ewidentnie sprzeczne z ich interesem osobistym i  co bardzo wa¿ne  sprzeczne ze specyficznym,
ale doæ rozpowszechnionym pojêciem
sprawiedliwoci.
I w³anie to pojêcie sprawiedliwoci
musimy zakwestionowaæ, by poprawiæ
los biednych, gdy¿ spo³eczne skutki tego
konfliktu interesów s¹ bezporedni¹
przyczyn¹ naszej biedy. Bo tylko wtedy,
gdy wszystkie lub prawie wszystkie pieni¹dze, pobrane od producentów jako
podatki, wróc¹ do systemu gospodarczego w postaci us³ug publicznych u³atwiaj¹cych produkcjê, per saldo spo³eczeñstwo nie poniesie szkody.
Cdn.
Pawe³ Gospodarski
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IN FLAGRANTI
Od ponad roku opinia publiczna oczekuje od prezydenta zajêcia siê zmian¹
ordynacji wyborczej, to znaczy przedstawienia Sejmowi projektu, który po
dyskusjach i modyfikacjach parlamentarnych by³by wpisany do Konstytucji.
Prezydent zrazu nie reagowa³ na te apele, a¿ wreszcie publicznie podj¹³ temat i stwierdzi³, ¿e demokracja polska jeszcze nie dojrza³a do postulowanej
ordynacji jednomandatowej, wiêkszociowej. I nic wiêcej nie doda³. Widocznie uzna³, ¿e wcale nie musi uzasadniaæ swej opinii, wskazywaæ na przes³anki, które prowadzi³yby do wniosku o niedojrza³oci naszej demokracji.

Niedojrza³oæ demokracji
Piotr Wierzbicki, redaktor naczelny
Gazety Polskiej, na ³amach swego tygodnika napisa³, ¿e nie rozumie, jak demokracja mo¿e byæ dojrza³a lub niedojrza³a; dojrza³a  doda³ ¿artobliwie
 mo¿e byæ na przyk³ad liwka...
Jeli do najbli¿szych wyborów parlamentarnych nie zostanie  a najprawdopodobniej nie zostanie  w Konstytucji
zmieniony zapis o ordynacji z proporcjonalnej na wiêkszociow¹, jednomandatow¹ lub mieszan¹: proporcjonalno-wiêkszociow¹, to nasz parlament bêdzie, tak
jak dzisiaj, dla polityków partyjnych li tylko aren¹ rywalizacji o synekury.
A jest to groba zupe³nie realna.
Przecie¿ niedawna wypowied premiera Marka Belki, ¿e w Polsce jest za du¿o
podmiotów gospodarczych (sic!) oraz
zamiar rz¹du podniesienia prosperuj¹cym firmom sk³adki na ZUS, która i tak
jest najwiêksza w Europie  stanowi¹
zapowied utrwalania naszego politycznego i gospodarczego status quo.
Demokracja polska jest w rzeczy samej u³omna, gdy¿ jest degenerowana
uk³adami oligarchiczno-partyjnymi.
Oligarchia zaprzecza demokracji. Ustrój
demokratyczny jest mo¿liwy tylko tam,
gdzie na rynku wielki biznes ciera siê
i walczy o klientów z nieprzeliczaln¹
wrêcz liczb¹ rednich i ma³ych przedsiêbiorstw. W normalnych krajach kapitalistycznych od 60 do 70 proc. dochodu narodowego wytwarzaj¹ w³anie
mali i redni przedsiêbiorcy, a poniewa¿
jest ich w³anie du¿o i maj¹ rodki materialne, umiej¹ wp³ywaæ na rz¹dy.
W PRL uczeni marksici pos³ugiwali
siê francuskim okreleniem petits bour-

geois  mali bur¿uje, tchn¹c oczywicie
w te s³owa bezmiar swej pogardy i niechêci. Natomiast aparatczycy partii marksistowsko-leninowskiej pos³ugiwali siê
swojskim okreleniem: prywaciarze, które wyra¿a³o jeszcze wiêksz¹ abominacjê.
Ów prywaciarz przetrwa³ Polskê Ludow¹ i do dzi straszy miliony Polaków.
A zatem wedle s³ów i projektów premiera et consortes w III Rzeczypospolitej ma byæ mniej owych prywaciarzy.
No, bo jak by to w tradycji bolszewickiej mia³o wygl¹daæ, ¿e s¹ wród nas
prywaciarze, ¿e rozwija siê ma³a bur¿uazja, a proletariat i ch³opi ciê¿ko pracuj¹ rêkoma czarnymi od p³uga...
Mo¿e tu kto zapytaæ: jak to? O czym
piszê? Wi¹¿e z sob¹ logicznie, wszak
gospodarka to nie rzeczywistoæ polityczna, w przeciwieñstwie do demokracji. W dos³ownym t³umaczeniu demokracja znaczy rz¹dy ludu. Wszelako zauwa¿my, ¿e lud rz¹dzi siê suwerennie
jedynie wtedy, kiedy, po pierwsze, ma
pieni¹dze na rywalizacjê o dostêp do
instrumentów rz¹dzenia; po wtóre  jeli wszyscy z owego ludu traktuj¹ siê
wzajemnie tak samo, to znaczy przestrzegaj¹ zasad sprawiedliwego i uczciwego korzystania ze rodków produkcji; po trzecie wreszcie  gdy bez ¿adnych przywilejów i oszustw, jednakowo, tak jak sam lud ustali³ w swych ustawach zasadniczych, wybiera sporód
siebie najlepszych do rz¹dzenia sob¹.
Zwróæmy uwagê, ¿e na pierwszym
miejscu wymienione s¹ pieni¹dze. Tak
 podstawowym warunkiem demokracji, jej gleb¹, jest majêtnoæ demosu,
czyli ludu. W spo³ecznociach biednych

nie ma demokracji, s¹ za: niewolnictwo, feudalizm, dyktatury, oligarchie itp.
W normalnym kraju gospodarka tworzy
warunki dla demokracji; a demokracja,
¿eby trwaæ, ochrania gospodarkê, która
umo¿liwia ludowi nie tylko godziwe
¿ycie, ale przede wszystkim aktywne
uczestnictwo we wszystkich procesach
demokracji. Nie potrzebujemy wiêcej
rz¹du, ale mniej rz¹du w gospodarce
 napisa³ w Rzeczpospolitej Maciej Rybiñski, niezast¹piony tropiciel absurdów
III RP, albowiem mniej rz¹du to wiêcej
wolnoci obywatelskiej, a tym samym
silniejsza, dojrzalsza demokracja...
Pewien mój znajomy powiedzia³ mi
niedawno, ¿e dzisiejsza rzeczywistoæ
polityczna przypomina mu czasy saskie.
A¿ mi skóra cierp³a, bo jeli to prawda
 to co bêdzie dalej?
A swoj¹ drog¹ znamienne, ¿e premierowi siê wydaje, i¿ za du¿o jest firm
prywatnych, nadmierna liczba urzêdników pañstwowych natomiast wcale go
nie niepokoi. Nie przeszkadza mu ten
przerost biurokracji? A nie przeszkadza,
poniewa¿ za wzorem Rosji sowieckiej
w Polsce Ludowej, która uformowa³a
premiera, ka¿dy mieszkaniec, jeli nie
mia³ w PZPR chodów, nie móg³ nic samodzielnie przedsiêbraæ. Spowity by³
sieci¹ administracyjnych zakazów i nakazów, nie mówi¹c ju¿ o inwigilacji politycznej.
Prezydent ma wiêc jednak racjê: nasza demokracja jest niedojrza³a, poniewa¿ jest uwarunkowana potê¿nymi pozosta³ociami poprzedniego pañstwa,
z nader w¹t³ym wolnym rynkiem,
w który coraz agresywniej wtr¹ca siê
rz¹d, i z monstrualnymi uk³adami partyjno-oligarchiczno-mafijnymi  w³anie jak w PRL. Tylko dlaczego pan
prezydent w swej s³usznej opinii nie
wskaza³ tej przes³anki?
Jacek Wegner
W poprzednim In flagranti pope³ni³em
ma³y, acz wa¿ny w logice wywodu, b³¹d.
Otó¿ w drugiej szpalcie w pierwszym wierszu powinienem napisaæ: W tej obronie
rz¹du, a nie Sejmu. Proszê Czytelników
i Redaktorów, ¿eby ³askawie uznali tê pomy³kê za zwyk³y lapsus.
J.W.
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Gdy z ró¿nych stron staraj¹ siê nam wmówiæ, ¿e, w gruncie rzeczy, jedyn¹
prawdziw¹ war toci¹ jest pieni¹dz, zdobywany wszelkimi sposobami
(a wiêc tak¿e tymi niegodziwymi), wykonywana za przez cz³owieka praca
 bez wzglêdu na jego talent, przygotowanie fachowe i posiadane umiejêtnoci  jest tylko najtañszym towarem na r ynku  to, jak objawienie
innego wiata: pe³nego spychanych w niebyt lub zapomnianych, ale za to
prawdziwych war toci, jawi siê nam autobiografia prof. dra hab. in¿. Jerzego Juliana Wêgierskiego, zatytu³owana Bardzo ró¿ne ¿ycie.

Ciernista droga
Jako prawnuk uczestnika Powstania
Listopadowego  Antoniego Domaszewskiego i zarazem wnuk uczestnika
Powstania Styczniowego  Wac³awa
Domaszewskiego, niejako si³¹ rzeczy
zostaje wychowany na patriotê. To równie¿ sprawa tradycji rodzinnej.
Zaprzysiê¿ony jako ¿o³nierz Armii
Krajowej zostaje mianowany komendantem wiejskiego rejonu Wirniki
w Dzielnicy Wschodniej Lwowa. Wraz
z Kedywem Komendy Okrêgu dokonuje opró¿nienia sk³adu materia³ów wybuchowych firmy Swietelsky, która zatrudni³a go przy budowie drogi, jednoczenie skutecznie kieruj¹c podejrzenia
gestapo na dzia³aj¹cych w tej okolicy
nacjonalistów ukraiñskich. Organizuje
te¿ komórkê dywersji na w³asnym terenie oraz Wojskow¹ S³u¿bê Kobiet
i S³u¿bê Ochrony Powstania.
22 lipca 1944 r., we Lwowie, po rozpoczêciu przez AK dzia³añ wojskowych
w ramach operacji Burza, dowodzi skutecznie kilometrowym odcinkiem obrony. Broni przed Niemcami dojcia do
miasta na linii Pierwsza Wólka  Druga Wólka.
Po powrocie do Lwowa J. Wêgierski zostaje mianowany oficerem informacyjnym NIE w Dzielnicy Wschodniej. NKWD aresztuje go w dniu trzydziestych urodzin  13 lutego 1944
roku. Aresztowana zostaje te¿ jego
matka, kurierka Dowództwa Okrêgu
AK, pracuj¹ca na trasie Lwów  Warszawa, która w 1943 r. spêdzi³a trzy
miesi¹ce w wiêzieniu gestapo. W ró¿nych sprawach oboje otrzymuj¹ ten
sam wyrok  dziesiêciu lat ³agrów.
Po krótkim pobycie w Spassku Au-

tor zostaje przewieziony do specobozu
na terenie Kazachstanu  do Ekibastuzu. Pracuj¹c jako dziesiêtnik w brygadzie budowlanej, pierwszy raz spotyka
tam Aleksandra So³¿enicyna.
Próby przykrêcenia ruby przez w³adze i nowego komendanta (podejrzewano go o prowokacjê) koñcz¹ siê buntem
wiêniów, strzelanin¹ i strajkiem g³odowym. Po spacyfikowaniu strajku, propozycj¹ szczodrego rozdawnictwa jedzenia J. Wêgierski odmawia uczestnictwa w sutej kolacji. Z podziwem odnotuje to So³¿enicyn w Archipelagu Gu³ag, pisz¹c tam m.in.: Gdybymy wszyscy byli tacy dumni i nieustêpliwi  to
jaki tyran by siê osta³? Wspomina te¿ o
tym w swym licie do Autora, przytoczonym w autobiografii, a pochodz¹cym z 1963 roku.
Za bierny protest przeciwko przerwaniu g³odówki J. Wêgierski trafia do
ostatniego obozu  do D¿ezkazganu,
przy kopalniach miedzi.
W tym fragmencie wspomnieñ
J. Wêgierskiego na szczególn¹ uwagê
Czytelnika zas³uguj¹ dwa fragmenty.
Jeden z nich dotyczy w³anie pobytu
w obozowym szpitalu, gdzie odwiedzali
go zaprzyjanieni wspó³wiêniowie,
wród nich by³ W³adys³aw Bukowiñski
(który póniej pob³ogos³awi³ Autorowi
ma³¿eñstwo w Karagandzie). Toczyli
tam d³ugie dyskusje na ró¿ne tematy.
Ksi¹dz by³ bardzo zaskoczony, gdy
J. Wêgierski zaproponowa³, jako kolejny temat rozmowy: etykê w zawodzie in¿yniera... Po powrocie do Polski Autor
tak¿e czêsto rozmyla³ o jej braku, widz¹c, niby prozaiczne, tego skutki: le
odwodnione ulice czy b³êdnie wykona-
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ne schody uliczne, co by³o powodem
uci¹¿liwoci i nieraz nawet powa¿nych
k³opotów, a nawet kontuzji poruszaj¹cych siê pieszo. Temat etyki in¿yniera
stara³ siê póniej, ju¿ jako pracownik
naukowy na l¹sku, uczyniæ przedmiotem wyk³adów dla studentów. Niestety,
bez skutku
Drugi fragment dotyczy Mszy w.,
odprawianych na narach w obozowym
baraku przez greckokatolickiego ksiêdza z Zaleszczyk Konrada Werhuna.
Fragmentowi temu towarzyszy przepiêkny wiersz napisany przez J. Wêgierskiego w dniu pogrzebu m³odego
wspó³wiênia  lwowiaka Franka Piecionka (13 X 1953 r.).
Opisane dalej przez Autora w Bardzo ró¿nym ¿yciu kolejne jego okresy
s¹ logiczn¹ konsekwencj¹ prze¿ytych
dowiadczeñ.
Kamienie milowe na tej drodze, po
zwolnieniu J. Wêgierskiego z obozu 14
sierpnia 1954 r. to: spotkanie z matk¹
po jej powrocie z obozu w Astrachaniu
w lutym 1955 r; rejestracja na wyjazd
do Polski 14 lipca 1955 r.; spotkanie w
D¿ezkazganie z Józef¹ (Ziut¹) Hrozdiejówn¹ z Miêdzyrzecza ko³o Wo³kowyska  korespondencyjn¹ narzeczon¹14
wrzenia 1955 r. i zawarcie z ni¹ zwi¹zku cywilnego 17 wrzenia tego roku; sakrament ma³¿eñstwa 26 listopada 1955
r.  pob³ogos³awiony w Karagandzie
przez ks. W. Bukowiñskiego (z potwierdzeniem tego faktu na zdjêciu kap³ana);
przekroczenie obecnej granicy polskiej
11 grudnia 1955 roku. Kolejne lata to
ci¹g sukcesów zawodowych J. Wêgierskiego uwieñczony w czerwcu 1973
r. tytu³em profesora.
Kariera naukowa i zawodowa nie zak³óci³a mu jednak harmonijnego ¿ycia
rodzinnego, które rozpoczê³o siê przyjazdem ¿ony do Polski w czerwcu 1956
roku. Z dzieci, narodzonych z tego zwi¹zku: pierworodnego syna i trzech córek 
najm³odsza Urszula, zgodnie z tradycj¹
rodzinn¹, przywdzia³a habit zakonny.
Cezary Bunikiewicz
Ksi¹¿kê Jerzego J. Wêgierskiego: Bardzo ró¿ne
¿ycie mo¿na zamówiæ listownie u Autora pod adresem: ul. 1000-lecia 41/34; 40-879 Katowice
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Artysta, z natury swojej, jest przewa¿nie istot¹ nieumiarkowan¹. Hutawki nastrojów i apetytów, spiêtrzenia w pracy, nieustaj¹cy stres i emocjonalne rozwibrowanie, wiêkszoci
z twórców niezbêdne do kreacji, powoduj¹, ¿e umiar w zestawie cech w³aciwych artystom plasuje siê na jednym
z ostatnich miejsc. Sztuka wszak powstaje z wielkiej mi³oci do wiata,
czêsto nieuwiadomionej, a bardzo
czêsto  nieodwzajemnionej. Artysta
chcia³by byæ kochany za swoje dzie³a,
dowiadcza tego jednak, niestety, bardzo rzadko. Wiêc próbuje na ró¿ne sposoby przekroczyæ w³asne granice, maj¹c z³udn¹ nadziejê, ¿e jeli napisze,
namaluje lub zagra co piêkniejszego,
to ludzkoæ bêdzie kocha³a go bardziej.
Brodzi po bezdro¿ach swej wyobrani, poszukuje inspiracji na obrze¿ach
wiadomoci, wprawia siê w trans...
Potem przychodzi chwila konfrontacji

z rzeczywistym odbiorc¹  i okazuje
siê, ¿e jego g³ówne marzenie o byciu
kochanym musi pozostaæ niezaspokojone. I st¹d nocne imprezy zaprawiane
alkoholem i rodkami odurzaj¹cymi
oraz ekscesy w pokojach hotelowych
podczas tras koncertowych, które s¹
niczym innym jak ucieczk¹ od jasnego
uzmys³owienia sobie tego przera¿aj¹cego faktu.
Kolejne zagro¿enie artysty to jego
konieczna w tym fachu nadwra¿liwoæ.
Nieustanne cierpienie za miliony domaga siê co jaki czas znieczulenia  a nic
tak nie znieczula duszy, jak u¿ywki w³anie. Dlatego trudno siê dziwiæ, ¿e nieszczêni twórcy lgn¹ do nich i uzale¿niaj¹ siê od nich tak, jak cierpi¹cy na
raka uzale¿nia siê od morfiny.
Ponadto twórcy jest doæ trudno
funkcjonowaæ w pró¿ni. rodowisko
za konsoliduje siê podczas nieformalnych spotkañ, k³ótni i dyskusji, w któ-

rych niema³¹ rolê odgrywa zastawiony
stó³... W takim rodowisku trudno jest
w pe³ni zaistnieæ komu, kto nie dotrzymuje innym kroku w wychylaniu kolejnych kielichów. Jest to bardzo niebezpieczne dla ludzi o s³abszej g³owie czy
s³abszym systemie nerwowym. Grozi im
bowiem utrata kontroli nad samym
sob¹, zanik si³ twórczych, nierzadko
choroba psychiczna. Historia sztuki pe³na jest takich przypadków, czêsto zakoñczonych samobójstwem.
Mo¿na wiêc zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e choæ byæ mo¿e wród grzesz¹cych nieumiarkowaniem w jedzeniu
i  przede wszystkim  piciu odsetek artystów jest nieproporcjonalnie du¿y, to
jednak znaczn¹ czêæ kary za swój
grzech odbywaj¹ oni ju¿ tutaj, w swym
ziemskim bytowaniu. I mo¿na te¿ mieæ
nadziejê, ¿e Pan Zastêpów, który zna
wszystkie najdrobniejsze drgnienia duszy ka¿dego z nas, a wiêc tak¿e ka¿dego zapijaczonego twórcy, spojrzy ³askawym okiem na jego niekwestionowan¹ mi³oæ do wiata  i obdarzy go
pokojem.
Maria Szreder

Ewolucja

Mickiewicz, który ju¿ w XIX wieku zobaczy³ Katyñ, czego wiadectwem jest
wiersz Do matki Polki. A Niemiec Stefan George? Ten znowu z wyprzedzeniem z ogromn¹ dok³adnoci¹ ujrza³
Hitlera
 Natomiast dzi  Wac³aw smutnieje  ludzie olepli. Przez lata bardzo
uwa¿nie i wnikliwie czyta³em setki wier-

szy. Nikt nie przewidzia³ w nich niczego. Uwa¿am wiêc, ¿e ewolucja gatunku
Homo sapiens polega na utracie przysz³ociowego  jak to nazywam  wzroku. Gatunek, który widzia³ dal, dzi widzi czubek swego nosa. Jak gdyby bystrooki sokó³ przemieni³ siê ewolucyjnie w kreta
Jerzy Trammer

CHWILA MUZYKI

Nieumiarkowanie

Pan Wac³aw jest ewolucjonist¹ amatorem. Emocjonuje siê i inspiruje dzie³em Darwina, ale rozwija je w duchu
humanistyczno-poetyckim.
 Kiedy  powiada  pewni ludzie
bywali prorokami. Proszê przeczytaæ! 
podtyka mi wiersz Lermontowa: Nadejdzie rok  czarny Rosji rok, / Kiedy
spadnie carów korona, / Zapomni czerñ
dawn¹ do nich mi³oæ, / I straw¹ wielu
bêdzie mieræ i krew, / I g³ód krajem
potrz¹saæ bêdzie, / I ³una siê odbije w
falach rzek, / A¿ dnia pewnego stanie
mocny cz³owiek, / I ty go poznasz i zrozumiesz, / Dlaczego w jego rêce krwawy nó¿...
 Lermontow  krzyczy Wac³aw  z
prawie stuletnim wyprzedzeniem przewidzia³ rewolucjê bolszewick¹ i Stalina! Daleko widzieæ potrafi³ tak¿e nasz

rys. K. Kunicki

PS. W grudniu 2004 r. uka¿e siê ksi¹¿ka Jerzego Trammera Tylem.
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PS. A za nieca³e trzy lata  kolejne wybory prezydenckie w Rosji. Ju¿ dzisiaj
nikt nie ma w¹tpliwoci, ¿e Putin ma
ochotê na trzeci¹ kadencjê. Pozostaje
tylko kwestia, jak to sobie za³atwi. Czy
na sposób Lukaszenki, czy mo¿e bardziej subtelnie? Zobaczymy. W ka¿dym
razie widaæ, ¿e wschód Europy zaczyna iæ w³asn¹ drog¹, nie bacz¹c na po³ajanki z Warszawy i Brukseli.
A.W.P.

dok³adny
adres

za radykaln¹ wymian¹ ca³ej elity politycznej.  A co nam przeszkadza  powiada rdzenna Litwinka na ³amach Rz
 ¿e Rosjanin. Je¿eli potrafi dobrze rz¹dziæ, to niech i rz¹dzi Litw¹. Widzielimy w telewizji, jak potrafi³ uporz¹dkowaæ Kiejdany, mo¿e taki sam porz¹dek zaprowadzi na ca³ej Litwie... Kropkê nad i stawia Gazeta Wyborcza: Poparcie dla Upsaskicha deklaruj¹ wyborcy przekonani, ¿e krajem rz¹dzi skorumpowana klika ludzi o polityczno-gospodarczych powi¹zaniach... Robert Mickiewicz w korespondencji z Litwy dla
Rz wyjania: Upsaskich jest wcieleniem
nadziei na lepsze jutro dla wielu klepi¹cych biedê mieszkañców...
Na tym tle warto zapytaæ, co tak naprawdê liczy siê dla przeciêtnych ludzi,
którzy ¿yj¹ wy³¹cznie z pracy w³asnych
r¹k. Nie tylko na Litwie czy w Polsce,
lecz tak¿e w ka¿dym kraju, na przyk³ad
w bogatych Niemczech. Niedawno
wszystkie media informowa³y o pewnej ankiecie przeprowadzonej na terenie by³ej NRD. A¿ 20 proc. wschodnich Niemców przywita³oby radonie
ponowny podzia³ kraju i powrót ustroju komunistycznego! Ponad 35 proc.
jest wyranie niezadowolonych ze
zmian, jakie nast¹pi³y po zjednoczeniu
kraju. Dlaczego? Otó¿ te 20 i 35 proc.
stanowi¹ ludzie, których sytuacja ¿yciowa znacznie siê pogorszy³a. Fakt, ¿e
¿yj¹ w wolnym kraju, gdzie nie ma cenzury i wszechobecnej policji, ¿e maj¹
w domu paszport i mog¹ swobodnie

Aby unikn¹æ niepotrzebnych trudnoci i rozczarowañ Koció³ odradza zawieranie ma³¿eñstw mieszanych. Niebezpieczeñstwo polega na tym, ¿e wizja rzeczywistoci wyp³ywaj¹ca
z wyznawanej religii lub wyznawanego ateizmu mo¿e mieæ negatywny wp³yw na rozwój religijnoci ma³¿onków, prowadz¹c
do religijnej oziêb³oci. Pocz¹tkowe nieuwzglêdnianie ró¿nic
wyznaniowych mo¿e prowadziæ w póniejszym okresie do podzia³u rodziny. Ma³¿eñstwo niejednolite wyznaniowo mo¿e prowadziæ do zaburzenia pe³nej harmonii duchowej w ma³¿eñstwie
i rodzinie. Rzeczywistoæ nad wyraz dowodzi, ¿e ma³¿eñstwa
mieszane utrudniaj¹ wykonywanie obowi¹zków religijnych obydwu osobom i czêsto prowadz¹ do os³abienia wiary u katolików, których ¿ycie wystawione jest na powa¿ne próby i ¿yciowe egzaminy.
Dodatkowo wystêpuje jeszcze zak³ócenie w procesie wychowawczym pojawiaj¹cych siê dzieci. Dla w³aciwego wychowania koniecznoci¹ staje siê zachowanie jednej koncepcji wychowawczej. cieraj¹ce siê dwie p³aszczyzny powoduj¹, ¿e
dziecko staje na bezdro¿u i nie wie, w którym kierunku pod¹¿aæ. W takiej sytuacji trudno jest zachowaæ rodzicielsk¹ jednoæ w wychowywaniu. Dowiadczenie ¿ycia, a tak¿e socjologiczne obserwacje jasno wykazuj¹, ¿e konflikty na tym tle
w ma³¿eñstwach mieszanych s¹ nieuniknione. Dopóki nie ma
dziecka ¿ycie staje siê mo¿liwe, ale w momencie jego zaistnienia zaczynaj¹ siê pierwsze k³opoty. Kwestia wychowania dziecka
mo¿e bardzo poró¿niæ rodziców, a niekiedy wprowadziæ powa¿ny roz³am w ich ¿ycie.
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e rodzic katolik, dla którego
przywi¹zanie do religii jest wyzwaniem i zobowi¹zaniem, nie
mo¿e nara¿aæ siê na os³abienie, a w dalszej konsekwencji na
utratê wiary (Statystyki pokazuj¹, ¿e o wiele rzadziej w takich
ma³¿eñstwach zyskuje ma³¿onek katolicki. Jego wiara bardzo
czêsto doznaje uszczerbku.). Podobnie, wychowanie katolickie
dziecka nie mo¿e straciæ na wartoci.
Mimo ¿e nauka Kocio³a odradza zawieranie ma³¿eñstw mieszanych, to jednak nie ma prawa ich zakazywaæ. W zwi¹zku
z tym, aby w miarê mo¿liwoci zabezpieczyæ dobro obu stron
i wa¿nie zawrzeæ taki zwi¹zek Prawo Kanoniczne domaga siê
spe³nienia trzech warunków:
 ma³¿onek katolik zobowi¹zany jest owiadczyæ gotowoæ odsuniêcia od siebie niebezpieczeñstwa utraty wiary i z³o¿yæ szczere przyrzeczenie;
 ma³¿onek niekatolik musi byæ wiadomy treci przyrzeczenia
i obowi¹zku ma³¿onka katolika;
 obydwie strony maj¹ byæ pouczone o celach i przymiotach ma³¿eñstwa, których ¿adna ze stron nie mo¿e wykluczyæ (kan. 1125).
ks. Robert Nêcek

Datownik

Zacznijmy od Litwy. W po³owie
padziernika odby³y siê tam wybory
parlamentarne, wygrane przez Partiê
Pracy. Rzeczpospolita (Rz) alarmowa³a na pierwszej stronie, ¿e Na Litwie
tryumfuj¹ populici i podkrela³a rosyjskie pochodzenie Wiktora Upsaskicha  przywódcy i za³o¿yciela tej nowej partii, utworzonej zaledwie kilka
miesiêcy temu. Polityka i Wprost wskazywa³y na jego powi¹zania z wielkim
kapita³em rosyjskim i wyra¿a³y obawy,
¿e Litwa wejdzie teraz w orbitê politycznych wp³ywów Rosji, co zarówno
w Polsce, jak i w ca³ej Unii Europejskiej nie bêdzie dobrze przyjête. Obawa taka jest oczywicie uzasadniona,
warto jednak zastanowiæ siê, co takiego sta³o siê na Litwie, ¿e wyborcy masowo opowiedzieli siê za rdzennym
Rosjaninem, który osiad³ w ich kraju
zaledwie 19 lat temu i do tej pory nie
mówi p³ynnie po litewsku. Publicysta
Rz pyta retorycznie, co sta³o siê z ich
[tzn. Litwinów] dum¹ narodow¹?, ale
takie widzenie problemu niczego nie
wyjania. Zauwa¿my najpierw, ¿e do
urn posz³o zaledwie 37 proc. wyborców
(w poprzednich wyborach 52 proc.)
i by³a to w historii niepodleg³ej Litwy
najni¿sza frekwencja. Odpowied na
pytanie: dlaczego ludzie nie id¹ g³osowaæ? jest raczej oczywista: nie wierz¹,
¿e to cokolwiek zmieni w ich ¿yciu, albowiem takie maj¹ dowiadczenie
z ostatnich kilkunastu lat. Ci za, którzy g³osowali, opowiedzieli siê przeto

Ma³¿eñstwa
mieszane

dok³adny
adres

W³asna droga Wschodu

W naszym wiecie, pojmowanym jako globalna wioska co pewien
czas powraca na wokandê zagadnienie ma³¿eñstw mieszanych
rozumianych jako zwi¹zki pomiêdzy katolikami i niekatolikami.
Powstaj¹ liczne pytania o zasadnoci zawierania takich ma³¿eñstw.

Datownik

W ubieg³ym miesi¹cu najwiêksz¹ uwagê prasy przyci¹ga³a afera Orlenu i mafijne powi¹zania czo³owych polityków z biznesem, ja jednak oderwê siê w tym przegl¹dzie od spraw krajowych, by powiêciæ parê s³ów temu, co dzieje siê za nasz¹
wschodni¹ granic¹. A dzieje siê tam niema³o i  co wa¿ne  s¹
to wydarzenia istotne dla Polski i Polaków. Po pierwsze z powodu tradycyjnych wiêzów ³¹cz¹cych nas od wieków z Litw¹, Bia³orusi¹ i Ukrain¹ Po drugie, ¿e s¹ to nasi najbli¿si s¹siedzi,
z którymi powinnimy mieæ dobre stosunki polityczne i gospodarcze bez wzglêdu na to, kto w tych krajach sprawuje w³adzê.

podró¿owaæ po wiecie nie stanowi dla
nich ¿adnego zadoæuczynienia za to,
¿e nie maj¹ pracy, perspektyw i znaleli siê na spo³ecznym marginesie. Oni
czuj¹ siê zapomniani, odrzuceni i niepotrzebni, albowiem kolejne rz¹dy nie
robi¹ niczego, aby ich sytuacja uleg³a
poprawie. Ludzie dochodz¹cy do w³adzy w kolejnych wyborach postrzegani
s¹ jako ci, którzy myl¹ nie o kraju, ale
o napchaniu w³asnych kieszeni. I dlatego, tak jak na Litwie, wiêkszoæ wyborców nie idzie po prostu do urn, poniewa¿ nie wierzy, ¿e nowy parlament bêdzie choæ trochê inny od poprzedniego.
W tej sytuacji przestaje dziwiæ fakt,
¿e £ukaszenko tak ³atwo wygra³ na
Bia³orusi swoje referendum, pozwalaj¹ce mu po raz trzeci ubiegaæ siê o prezydenturê.
Co do Ukrainy, to kwestia pozostanie otwarta, dopóki nie poznamy wyników tamtejszych wyborów prezydenckich. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e Bruksela (a tak¿e NATO) nie raz wysy³a³a
do Kijowa sygna³y, i¿ nie widzi Ukrainy wród cz³onków Unii. Mówi siê
o Turcji, ale nie o Ukrainie, a przecie¿
Ru Kijowska by³a jednym z najstarszych pañstw europejskich i jej d¹¿enia
do integracji z Europ¹ powinnimy ze
wszech miar popieraæ. Niestety, nie
umiemy robiæ tego skutecznie. Bo zamiast doznawaæ chwilowej satysfakcji
z tego, ¿e Rada Europy wys³a³a na Ukrainê Cimoszewicza powinnimy przekonaæ Strasburg, ¿e lepszym kandydatem
na obserwatora tamtejszych wyborów
by³by Brytyjczyk lub Hiszpan.
Andrzej W. Pawluczuk
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Informujemy, ¿e cena jednego egzemplarza
miesiêcznika
Powci¹gliwoæ i Praca
nie zmienia siê i wynosi 4,00 z³.
Zachêcamy do prenumeraty naszego czasopisma.
Koszty wysy³ki pokrywa redakcja.
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Prenumerata krajowa 1 egzemplarza wynosi:
roczna  48 z³
pó³roczna  24 z³
Prenumerata zagraniczna 1 egzemplarza wynosi:
w Europie:
roczna  30 $
pó³roczna  15 $
w pozosta³ych krajach:
roczna  46 $
pó³roczna  23 $
(lub równowartoæ w z³)
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þAby otrzymaæ Powci¹gliwoæ i Pracê do domu,
wystarczy czytelnie wype³niæ zamieszczony obok blankiet,
zaznaczaj¹c na odwrocie okres prenumeraty oraz liczbê
egzemplarzy, wyci¹æ go oraz wp³aciæ na poczcie odpowiedni¹ kwotê.
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Przy zamówieniu 10 egzemplarzy udzielamy rabatu.
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þPrenumeratê mo¿na rozpocz¹æ w dowolnym czasie na okres roku lub pó³rocza.
þPrenumerata miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca mo¿e stanowiæ szczególnie mi³y upominek dla przyjació³ lub krewnych, zw³aszcza mieszkaj¹cych za granic¹,
a tak¿e dla starszej lub chorej osoby, której skromna emerytura wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby.
þRozpowszechniaj¹c prasê katolick¹, w³¹czasz siê
w dzie³o Nowej Ewangelizacji, przyczyniasz siê do formowania zdrowej opinii publicznej, pomagasz innym odkrywaæ piêkno ewangelicznych wartoci, stajesz siê wiadkiem Chrystusa.
þSta³ych Czytelników PiP zachêcamy do propago-

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

þW razie jakichkolwiek nieprawid³owoci zwi¹zanych z realizacj¹ prenumeraty, uprzejmie prosimy o piln¹
informacjê na adres redakcji.

PLASTYKA

Sacrum z Wiednia

Jak bardzo wa¿na w organizowaniu prezentacji dzie³ sztuki jest przemylana ekspozycja, przekonujemy siê, zwiedzaj¹c jedn¹ z najwa¿niejszych
wystaw mijaj¹cego roku: Transalpinum w warszawskim Muzeum Narodowym. Wystawa gromadzi obrazy, zarówno ze s³awnego wiedeñskiego
Kunsthistorisches Museum, jaki i z placówek polskich. I w³anie trafne
zestawienie dobrze nam znanych dzie³ sztuki zachodniej ze zbiorów polskich z arcydzie³ami wiedeñskimi przypomina i podkrela wysok¹ jakoæ
artystyczn¹ obrazów przechowywanych w naszych galeriach.
Oczywicie, trudno siê dziwiæ, i¿ najwiêksze zainteresowanie budz¹ w³anie dzie³a przywiezione z Wiednia: po pierwsze s¹ ma³o znane wiêkszoci
Polakom, a po drugie ich autorzy to najwybitniejsi artyci w dziejach sztuki
europejskich, jakich niestety w zbiorach polskich prawie nie spotykamy. Tytu³ wystawy Transalpinum. Od Giorgiona i Dürera do Tycjana i Rubensa
nawi¹zuje do sieci szlaków artystycznych wiod¹cych z Europy Pó³nocnej przez
Alpy do renesansowej Italii, a tak¿e do dróg, którymi wêdrowa³y dzie³a w³oskie, i którymi powracali z artystycznych woja¿y zarówno pó³nocni artyci,
jak i wiatli mecenasi sztuki i jej pierwsi kolekcjonerzy. Wystawa toczy siê
wiêc dwoma torami wyznaczaj¹cymi jej wewnêtrzny porz¹dek. Drog¹ artystyczn¹ mówi¹c¹ o wybitnych twórcach i ich niezwyk³ych dzie³ach oraz nurtem dziejów kolekcjonerstwa, ukazuj¹cym topografiê europejskich zbiorów,
stymuluj¹cych rozwój sztuki.
Niezwykle wa¿n¹ rolê w rozkwicie sztuki od XV do XVII w. odegra³y
dzie³a przeznaczona dla Kocio³a lub powiêcone tematom religijnym.
Warszawska wystawa prezentuje ich znaczny wybór, i to zarówno wród
43 obrazów pochodz¹cych z Wiednia, jak i wród 38 malowide³ ze zbiorów
polskich. Widzimy wiêc m.in. Adoracjê Dzieci¹tka integralnie po³¹czon¹
ze scen¹ Ukrzy¿owania pêdzla w³oskiego malarza Fra Diamante (1430
 1492) i Pok³on pasterzy flamandzkiego artysty Pietera Coecke`a van Aelsta
(1502  1550), oba te dzie³a z kolekcji warszawskiego Muzeum Narodowego powiêcone s¹ scenom Bo¿ego Narodzenia. Z Kunsthistorischies
Museum przyjecha³ wspania³y wizerunek Kardyna³a Niccola Albergatiego, namalowany przez najwybitniejszego portrecistê
XV w. Jana van Eycka (1390
 1441), wiêta Rodzina
ze wiêtym Agapitem Albrechta Altdorfera (1480
 1538) czy te¿ mistrzowsko
wkomponowana w pó³kolist¹ kamienn¹ niszê Madonna z Dzieci¹tkiem Jana Gossearta (1481  1532).
Te wszystkie piêkne religijne obrazy mo¿na ogl¹daæ
w Warszawie do 10 grudnia
br, pónej za w Muzeum
Narodowym w Gdañsku (do
15 lutego 2005 r.).

Jaros³aw Kossakowski

Wydawca miesiêcznika PiP:
Wydawnictwo MICHALINEUM
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Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a
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Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³
Pieni¹dze nale¿y wp³acaæ na konto:

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

W miejscu przeznaczonym na korespondencjê prosimy wpisaæ okres prenumeraty
i liczbê prenumerowanych egzemplarzy.
Miesiêcznik mo¿na otrzymaæ równie¿
za pobraniem pocztowym.
W przypadku wiêkszej liczby egzemplarzy (ponad 10) udzielamy rabatu.
Zamówienia na miesiêcznik PiP
prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(dzia³ kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel.: (22) 781 14 20
Redakcja dysponuje ograniczon¹ liczb¹
egzemplarzy archiwalnych.
Miesiêcznik mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych
Nak³ad: 5000 egz.
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w ka¿dej iloci mo¿na
nabyæ u kolporterów
Gocia Niedzielnego
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