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Piêkna jest nasza ojczyniana tradycja, pozwalaj¹ca
nam piewaæ kolêdy d³u¿ej ni¿ w Kociele powszechnym,
a choinki wygasiæ dopiero 2-go lutego  w wiêto Ofiarowania Pañskiego. Wspominamy wtedy Maryjê i Józefa
ofiarowuj¹cych w wi¹tyni jerozolimskiej ca³y sens swego ¿ycia  dzieciê Jezus.
To by³o niesamowite ofiarowanie. Nawet bez cienia nadziei na satysfakcjê. Bo oto zaraz, jakby smagniêcie katowskim pejczem po twarzy, uderzy³y Maryjê s³owa: Ten
jest na powstanie i upadek wielu... Znak sprzeciwu!
I tak ju¿ pozosta³o w rodzinie ludzkiej. Ci¹gle z³o wyzywaj¹co ur¹ga sprawiedliwoci. K³amcy, malwersanci,
krzywoprzysiê¿cy, gorszyciele  dumnie zasiadaj¹ w fotelach ministerialnych czy nawet prezydenckich, a ludzie
ubrani w togi sêdziowskie manipuluj¹ prawem dla zbudowania wielkich fortun  niewa¿ne, ¿e z cudz¹ krzywd¹...
A tymczasem, gdy kto g³ono siê przyzna, ¿e liczy siê
z prawem Bo¿ym i sumieniem  natychmiast budzi wielki
zgie³k mot³ochu i szybko jest, po prostu, eliminowany
z gry, przez  po¿al siê Bo¿e  obroñców wolnoci!...
A ró¿nej maci aposto³owie urawni³owki klepi¹ bez przerwy, ¿e ju¿ sama obecnoæ Kocio³a w wiecie jest istotnym ród³em niesprawiedliwoci spo³ecznej! Chcia³oby
siê rzec, i¿ to jaka wielka aberracja rozumu... Rzeczywistoæ niebezpiecznie skrzeczy... Mia³ racjê starzec Symeon: Zbawiciel by³, jest i chyba dalej bêdzie znakiem sprzeciwu, czêsto na komendê! Dlatego te¿ uroczystoæ naszej
polskiej Gromnicznej podpowiada, ¿e wszystkie rodziny,
które za Maryj¹ i Józefem ofiaruj¹ Bogu mi³oæ swego
¿ycia  jako uczestnicz¹ w tym znaku z wszelkimi konsekwencjami.
Dzieñ 2-go lutego to wiêto ¿ycia konsekrowanego. Ojciec wiêty z ca³ym Kocio³em wo³a dramatycznie o wielk¹ modlitwê za tych wszystkich braci i siostry, którzy  id¹c
za g³osem powo³ania  jak kadzid³o spalaj¹ siê w s³u¿bie
Bogu i cz³owiekowi, bêd¹c nieraz wyrzutem sumienia dla
wiata.
Natomiast matkom chrzecijañskich rodzin ze wszech
miar wypada  za przyk³adem Gromnicznej Stachiewicza  uj¹æ mocno obur¹cz wiat³o ¿ywej wiary i opêdziæ
swe rodziny przed sforami najemnych po³ykaczy sumieñ.
Bowiem ju¿ staro¿ytni mawiali, ¿e lepiej samemu ofiarowaæ, ni¿ staæ siê ofiar¹!...
n
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Rzucano k³ody pod nogi
Panie Sêdzio! Zakoñczy³ Pan
tr waj¹c¹ szeæ lat kadencjê
Rzecznika Interesu Publicznego.
Czas na podsumowania. Ja pragn¹³bym jednak zapytaæ o nadzieje, jakie Pan mia³, obejmuj¹c to
stanowisko.

Nadzieje by³y ogromne. Wydawa³o
siê, ¿e uda siê przeledziæ losy wielu
osobowych róde³ informacji, a przede
wszystkim ujawniæ tych, którzy w swoich owiadczeniach lustracyjnych nie
ujawnili prawdy o sobie, o swoich
zwi¹zkach ze s³u¿bami specjalnymi
PRL. Nie w pe³ni siê to uda³o, dlatego
¿e nie znalimy sytuacji, która siê wytworzy³a po 4 czerwca 1989 r., poprzez
dopuszczenie do masowego niszczenia
teczek personalnych i teczek pracy tajnych wspó³pracowników. Przecie¿ dopiero 30 stycznia 1990 r., ówczesny minister spraw wewnêtrznych gen. Czes³aw Kiszczak, wyda³ zarz¹dzenie zakazuj¹ce niszczenia jakichkolwiek materia³ów pozosta³ych po by³ej S³u¿bie
Bezpieczeñstwa. Przez ten czas, to jest
przez prawie siedem miesiêcy, w sposób masowy niszczono te materia³y,
wiêc jak¿e potem mo¿na by³o ustaliæ,
kto by³  sporód osób pe³ni¹cych funkcje publiczne  na us³ugach SB? Nie
mielimy wyobrani, nie wiedzielimy,
¿e te zniszczenia s¹ tak ogromne...
Mo¿emy je oszacowaæ?

W niektórych Wojewódzkich Urzêdach Spraw Wewnêtrznych, zw³aszcza w tych ma³ych, niemal 90 proc. materia³ów archiwalno-operacyjnych zosta³o zniszczonych. Przynajmniej taki
stan rzeczy wynika z raportów o zniszczeniu materia³ów. Oprócz tego by³y
przypadki wynoszenia materia³ów. Bo

"

je¿eli nie ma w wykazie niszczonych teczek personalnych materia³ów, których
szukalimy, i nie by³o ich w archiwach
po SB, to znaczy, ¿e je wyniesiono. Na
szczêcie by³y te¿ jednostki, takie Wojewódzkie Urzêdy Spraw Wewnêtrznych, w których potraktowano powa¿nie zarz¹dzenie gen. Kiszczaka o zakazie niszczenia jakichkolwiek dokumentów. Dziêki temu uda³o siê je odzyskaæ
z worów, w których by³y ju¿ z³o¿one
teczki personalne i teczki pracy, przeznaczonych do zniszczenia.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e praca
Rzecznika Interesu Publicznego
by³a dzia³aniem prawie detektywistycznym...

Na pewno by³a to praca poszukiwawcza. Trzeba by³o szukaæ  i tak jest
nadal  czy zachowa³ siê jaki materia³
dotycz¹cy osoby, która Rzecznika Interesu Publicznego interesowa³a. Czasami udawa³o siê znaleæ jakie odpisy
czy wyci¹gi z doniesieñ agenturalnych
w innych teczkach: w teczkach za³o¿onych na tzw. figurantów spraw operacyjnego rozpracowania. To znaczy, ¿e
tajny wspó³pracownik w swoim doniesieniu agenturalnym uwzglêdni³ kilka
osób, obci¹¿y³ je swoim doniesieniem,
a wyci¹gi z tego doniesienia zosta³y rozprowadzone do tych teczek, w których
wystêpowali ci tzw. figuranci, czyli osoby, na które zbierano materia³y. Mo¿na
siê wiêc by³o posi³kowaæ takim materia³em, je¿eli by³ on na przyk³ad kserowany, albo te¿ sporz¹dzi³ taki wyci¹g
by³y funkcjonariusz SB.W takiej sytuacji przes³uchiwalimy tego funkcjonariusza, aby opowiedzia³, w jaki sposób
on uzyska³ doniesienie agenturalne, dlaczego sporz¹dzi³ wyci¹g z tego donie-

sienia i gdzie ten wyci¹g ostatecznie trafi³. To jest bardzo z³o¿one poszukiwanie, ale nasi pracownicy nauczyli siê, jak
postêpowaæ w takich sytuacjach.
Ustalilimy, ¿e na koniec roku 2004
mielimy 588 osób, które by³y na stanowiskach lustracyjnych, wczeniej lub
aktualnie, ale co do których zachowa³y
siê tylko: rejestracja prowadzona przez
organy bezpieczeñstwa pañstwa, rejestracja w dzienniku rejestracyjnym, albo
w dzienniku koordynacyjnym, albo
w dzienniku archiwalnym. Natomiast
nie zachowa³a siê teczka pracy, czy teczka personalna takiej osoby. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e sama rejestracja nie
mo¿e byæ dostatecznym dowodem czyjej tajnej wspó³pracy, poniewa¿ szereg
osób zosta³o zarejestrowanych w ewidencji operacyjnej organów bezpieczeñstwa pañstwa, chocia¿ faktycznie nie
by³y one tajnymi wspó³pracownikami.
W zwi¹zku z tym musimy szukaæ innych
dowodów, ani¿eli sama rejestracja. Niekiedy to siê udaje, ale w zdecydowanej
iloci wypadków nie ma szans na odnalezienie jeszcze innych dowodów poza
rejestracj¹. Najwa¿niejszym z nich jest
teczka personalna lub teczka pracy tajnego wspó³pracownika. Ale, je¿eli tego
rodzaju teczki ju¿ nie ma, to sytuacja
dowodowa bardzo siê komplikuje.
Najtrudniejszymi  zdaje siê  by³y
te wszystkie sprawy lustracyjne,
które Pan prowadzi³, a które dotyczy³y prominentnych osób ze
wiata polityki...

Te osoby maj¹ ju¿ okrelony stosunek do lustracji i od samego pocz¹tku
by³y jej przeciwne  pewnie, domylaj¹c siê, ¿e mog³y siê zachowaæ materia³y, które je kompromitowa³y. A takie
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materia³y w niektórych jednostkach
s³u¿b specjalnych siê zachowa³y! Wojskowe s³u¿by specjalne dba³y o to, ¿eby
zachowa³y siê wszystkie teczki personalne i teczki pracy wspó³pracowników
tajnych ró¿nych kategorii, którzy wspó³pracowali z Zarz¹dem II, to znaczy
wywiadowczym, Sztabu Generalnego
Ludowego Wojska Polskiego. Te akta
s¹ w idealnym porz¹dku. Natomiast gorzej jest, gdy chodzi o teczki osobowych
róde³ informacji, a przede wszystkim
tajnych wspó³pracowników, którzy pracowali na rzecz Wojskowej S³u¿by
Wewnêtrznej...
Czyli wojskowego kontrwywiadu?

Tak. Tam zatrzymywano do koñca
teczki personalne tajnych wspó³pracowników, natomiast ich teczki pracy, je¿eli nie przedstawia³y szczególnej wartoci operacyjnej, by³y niszczone. St¹d
procesy lustracyjne, obejmuj¹ce osobowe ród³a informacji kontrwywiadu
wojskowego, by³y ju¿ bardziej skomplikowane. Trzeba by³o ustalaæ wiadków,
którzy  wed³ug zapisów w teczce personalnej  prowadzili dane ród³o. Trzeba ich by³o przes³uchiwaæ, aby uzyskaæ
pewnoæ, ¿e dana osoba by³a faktycznie ród³em informacji kontrwywiadu.
Natomiast najgorzej wygl¹da sprawa w S³u¿bie Bezpieczeñstwa. Jak ju¿
mówi³em, dopuszczono do masowego
niszczenia materia³ów operacyjnych,
które pozosta³y po Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych.

Panie Sêdzio, czy zgodzi³by siê Pan
z ostatnio lansowan¹ tez¹, ¿e trzeba og³osiæ nazwiska tych wszystkich, którzy wspó³pracowali ze
s³u¿bami specjalnymi PRL?

Czy oni wspó³pracowali, to w wietle wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego musia³by sprawdziæ s¹d. Bowiem
Trybuna³ Konstytucyjny uznawa³ tajn¹ wspó³pracê tylko przy spe³nieniu piêciu podstawowych przes³anek  a mianowicie: zobowi¹zanie do wspó³pracy,
które siê zachowa³o i musia³o zostaæ
zmaterializowane, to znaczy, ¿e osoba,
która zobowi¹za³a siê do tajnej wspó³pracy, musia³a przekazywaæ informacje
funkcjonariuszowi czy funkcjonariuszom SB. Te informacje, jak wypowie-

fot. R. Rzepecki

Z sêdzi¹ Bogus³awem Nizieñskim,
by³ym Rzecznikiem Interesu Publicznego,
rozmawia Pawe³ Smogorzewski

dzia³ siê w tej materii S¹d Najwy¿szy,
musia³y byæ pomocne i przydatne organowi bezpieczeñstwa pañstwa. Dopiero wtedy mo¿na mówiæ o zmaterializowaniu wspó³pracy, która by³a zrealizowana. Natomiast, je¿eli siê myli o tym
 tak jak w modelu czeskim  ¿eby
wprowadziæ do Internetu nazwiska tajnych wspó³pracowników czy te¿ funkcjonariuszy s³u¿b specjalnych, no to
bêdzie to nie ca³kiem jasne do koñca.
By³y bowiem przypadki, ¿e kto zosta³
zarejestrowany, ale z takich czy innych
wzglêdów nie podj¹³ wspó³pracy. Kiedy nazwisko takiej osoby pojawi siê
w Internecie jako: tajny wspó³pracownik, pojawi siê problem, czy on nim by³,
czy tylko podpisa³ zobowi¹zanie do
wspó³pracy, ale jej nie podj¹³.
Pokazano mi w jednej z delegatur
by³ego Urzêdu Ochrony Pañstwa
w³anie taki przypadek, gdzie cz³onek
Komisji Zak³adowej Solidarnoci
stan¹³ przed problemem  zgodziæ siê
na wspó³pracê czy zostaæ internowanym? Wybra³ to pierwsze: podpisa³ zobowi¹zanie o wspó³pracy. W tym zobowi¹zaniu obra³ konkretny pseudonim,
ale w jego teczce pracy nie ma ¿adnych
dokumentów, które mia³ wytworzyæ. S¹
tylko notatki funkcjonariusza, który
mia³ tego  w cudzys³owie  tajnego
wspó³pracownika na swoim kontakcie,
w których stwierdza, ¿e nie mo¿na na-

wi¹zaæ z nim ¿adnego kontaktu. Efekt
by³ taki, ¿e po pó³tora roku rozwi¹zano
tê wspó³pracê, a ta  w rozumieniu Trybuna³u Konstytucyjnego  wspó³prac¹ nie by³a. Ten cz³owiek, który podpisa³ tylko zobowi¹zanie do wspó³pracy
i przyj¹³ pseudonim, nie przekaza³ bezpiece ani jednej informacji...
Czyli mo¿na siê by³o wykrêciæ
z ucisków SB?

Mo¿na. A rzeczony dzia³acz Zak³adowej Solidarnoci zrobi³ to bardzo
sprytnie, bo nie da³ siê nigdy z³apaæ na
kontakt  ukrywa³ siê. Teraz pojawia siê
problem, poniewa¿ on w zasobie archiwalnym figuruje jako tajny wspó³pracownik. W SB przecie¿ nikt siê nie wdawa³ w to, czy wspó³praca zaistnia³a czy
te¿ nie. Je¿eli teraz kto taki trafi do Internetu, to pojawi powa¿ny problem,
równie¿ natury moralnej. Trzeba wiêc
wyranie zaznaczyæ, ¿e w tym materiale operacyjno-archiwalnym nie ma nic,
poza jego zobowi¹zaniem do wspó³pracy. Nie przekaza³ esbecji ¿adnych informacji. ¯eby to by³o jasne. Bo bardzo
³atwo mo¿na skrzywdziæ Bogu ducha
winnych ludzi.
Dok³adnie nie wiem, jak wygl¹da
projekt nowelizacji ustawy o Instytucie
Pamiêci Narodowej, jak równie¿ czy
pozostanie nadal Biuro Rzecznika Interesu Publicznego, czy Rzecznik Interesu Publicznego bêdzie nadal dzia-
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³a³. Wiem tylko, jak wygl¹da lustracja
w Internecie po czesku: tam siê wpisuje przy imieniu i nazwisku danej osoby
oraz przy dacie urodzenia kategoriê,
w jakiej ród³o funkcjonowa³o.
Nie wiem, jak to sobie wyobra¿aj¹
te osoby, które w tej chwili d¹¿¹ do nowelizacji ustawy. By³oby dobrze, jak
s¹dzê, gdyby wszystkich, którzy maj¹ teraz swoje teczki personalne i teczki pracy i s¹ dowody na to, ¿e przekazywali
informacje  ¿eby ich ujawniæ. Tylko,
z kolei pojawia siê niebezpieczeñstwo,
¿e te osoby bêd¹ twierdziæ, i¿ doniesienia agenturalne im przypisywane nie pochodz¹ z ich rêki. Mamy przecie¿ szereg procesów lustracyjnych, w których
ca³a linia obrony osobowego ród³a informacji jest oparta na twierdzeniu, ¿e:
to nie z jego rêki, ¿e to jest falsyfikat.
Konieczna jest wtedy potrzeba skorzystania z us³ug bieg³ego z zakresu grafometrii. To specjalista musi powiedzieæ
czy doniesienie agenturalne, czy te¿ zobowi¹zanie do wspó³pracy, pochodzi
z rêki danej osoby. To jest bardzo uci¹¿liwe postêpowanie dowodowe...
Na pocz¹tku naszej rozmowy stwierdzi³ Pan, ¿e rozpoczynaj¹c pracê
Rzecznika Interesu Publicznego, by³
pe³en nadziei. A w jakim nastroju
¿egna siê Pan z tym urzêdem?

Muszê przyznaæ, ¿e nie uda³o siê
wszystkiego zrealizowaæ  by³o to ponad nasze si³y. By³o wiele zakrêtów
w naszej pracy. W szczególnoci przy
nowelizowaniu ustawy lustracyjnej, które zaczê³o siê jesieni¹ roku 2001. To zahamowa³o pracê S¹du Lustracyjnego.
Przez siedem miesiêcy trzeba by³o czekaæ, aby Trybuna³ Konstytucyjny,
w wyroku z 28 maja 2003 r., orzek³, ¿e
nowela do ustawy lustracyjnej  która
wy³¹cza³a z pojêcia tajnego wspó³pracownika tych, którzy wiadczyli swoje
us³ugi w zakresie wywiadu, kontrwywiadu i ochrony granic  jest niekonstytucyjna i trzeba wróciæ do pierwotnej wersji. W tym zakresie dwukrotnie
czyniono zabiegi, aby lustracjê podwa¿yæ, ¿eby rzuciæ jej k³ody pod nogi.
W wyniku tego S¹d Lustracyjny musia³ zaprzestaæ prowadzenia szeregu
procesów, zawieszaj¹c postêpowanie lu-

$

stracyjne.

Ale wci¹¿ s¹ rodowiska, nazwijmy
je opiniotwórcze, które za wszelk¹
cenê chc¹ lustracjê ukróciæ...

Mnie siê wydaje, ¿e  na szczêcie
 po wydaniu wyroku przez Trybuna³
Konstytucyjny, ci, którzy zmieniali czy
chcieli zmieniæ ustawê lustracyjn¹, niejako siê uspokoili. Zrozumieli, ¿e przecie¿ nie mo¿na za wszelk¹ cenê d¹¿yæ
do zmiany ustawy, jeli ta zmiana siê nie
utrzyma w procesie przed Trybuna³em
Konstytucyjnym. Od wspomnianego
wyroku, który wszed³ w ¿ycie 4 czerwca 2003 r. ju¿ nie zaobserwowa³em prób
zmieniania ustawy lustracyjnej. Tyle, ¿e
ona wci¹¿, niestety, napotyka na trudnoci spowodowane karygodnym dopuszczeniem do zniszczenia tysiêcy teczek personalnych i teczek pracy agentury organów bezpieczeñstwa PRL.
Panie Sêdzio, jak Pan stwierdzi³,
rzucano k³ody pod nogi, ale by³y
w Pañskiej s³u¿bie dla Polski równie¿ i sukcesy. Który Pan uwa¿a
za najwiêkszy?

Mylê, ¿e czeka Pan, ¿ebym powiedzia³, ¿e takim zwyciêstwem jest wykazanie przez S¹d Lustracyjny, ¿e niezgodne z prawd¹ owiadczenie lustracyjne z³o¿y³ by³y marsza³ek Sejmu. To
by³ bardzo trudny proces. Dwukrotnie
s¹d pierwszej instancji rozpoznawa³
sprawê pana Józefa Oleksego i dwukrotnie S¹d Apelacyjny w Warszawie
stwierdzi³, ¿e pan Oleksy z³o¿y³ niezgodne z prawd¹ owiadczenie lustracyjne. Raz s¹d odwo³awczy uchyli³
pierwszy wyrok i nakaza³ s¹dowi pierwszej instancji  przy ponownym rozpoznawaniu sprawy  okazaæ szczególn¹
wnikliwoæ w kwestii nastêpuj¹cej: czy
Agenturalny Wywiad Operacyjny by³
ogniwem operacyjnym Zarz¹du II
Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego w rozumieniu artyku³u
4 ustêp 1 ustawy lustracyjnej. Na tym
s¹d skoncentrowa³ ca³¹ swoj¹ pracê przy
ponownym rozpoznawaniu sprawy. Natomiast Rzecznik Interesu Publicznego musia³ dostarczyæ s¹dowi materia³,
z którego by wynika³o, ¿e ta formacja
by³a ogniwem operacyjnym Zarz¹du
II. Temu celowi s³u¿y³o 27 teczek per-
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sonalnych czy teczek pracy wywiadowców AWO, którzy na rzecz tego wywiadu pracowali w tych samych latach, kiedy zarejestrowany by³ w tym charakterze pan marsza³ek Sejmu Józef Oleksy.
Chodzi³o o to, ¿eby przekonaæ S¹d, ¿e
to by³o ogniwo operacyjne, które zdobywa³o wiedzê poprzez swoich wywiadowców w czasie ich pobytów zagranic¹, oczywicie w krajach zachodniej
Europy, a wiêc tych, które by³y w tzw.
zainteresowaniu operacyjnym wojskowych s³u¿b wywiadowczych PRL. Dlatego ten proces by³ tak trudny.
Poza tym pan Józef Oleksy nie nale¿a³ do tzw. ³agodnych lustrowanych.
Stara³ siê  a do tego mia³ pe³ne prawo
 broniæ przed zarzutem, który zosta³ mu
postawiony. To by³ proces, który wniós³
wiele do sprawy oczyszczenia naszego
¿ycia publicznego i przyniós³ du¿y sukces. Musimy mieæ jednak na uwadze, ¿e
to dopiero po³owa drogi. Od tego wyroku s³u¿y odwo³anie, które pan Oleksy ju¿ zapowiedzia³. A w razie, gdyby
ten wyrok, który zapad³, zosta³ utrzymany w mocy przez s¹d odwo³awczy,
to panu Oleksemu  tak jak ka¿demu lustrowanemu  s³u¿y prawo do z³o¿enia
kasacji do S¹du Najwy¿szego. Jak widaæ droga jest jeszcze d³uga i daleka,
i nie wiadomo, jak siê zakoñczy.
Za Panem szeæ nadzwyczaj pracowitych lat. Odchodzi Pan w stan
spoczynku?

Na wypoczynek? Ostatnio z³apa³em
siê na tym, ¿e kiedy szed³em pieszo
przez centrum Warszawy, to w³aciwie
nie pozna³em mojego miasta! Jedzi³em
z domu do pracy i z pracy do domu. Tyle
by³o mojego kontaktu ze stolic¹, z jej
¿yciem. W³aciwie teraz nie umiem siê
znaleæ w tym miecie. Muszê wiêc trochê odpocz¹æ i pomyleæ, co robiæ dalej. Tym bardziej, ¿e w tej chwili jeszcze jestem, tak jak i pan Sêdzia Krzysztof Kauba, w okresie przekazywania
moich agend nastêpcom.
Dziêkuj¹c za wszystko, co zrobi³
Pan do dobra Polski, proszê równie¿ przyj¹æ serdeczne Bóg zap³aæ
od redakcji i ca³ego rodowiska
Powci¹gliwoci i Pracy.

Rozmawia³ Pawe³ Smogorzewski
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
W rodê, 5 stycznia 2005 r. zosta³am zaproszona przez dziennikarkê Gazety Wyborczej (jako osoba o pogl¹dach konserwatywnych) do udzia³u w debacie o przemocy
wobec kobiet. Uczestniczkami rozmowy mia³y byæ: pani prof. M. roda i pani
dr E. Adamiak, a celem spotkania  pog³êbienie problemu z dala od polityki. Przyjê³am
zaproszenie, ale wtedy (!) z udzia³u w dyskusji wycofa³a siê pani minister M. roda. Odpowiedzia³am wiêc dziennikarce, by realizowa³a swój zamiar beze mnie. Tak te¿ siê sta³o,
a rozmowa kobiet ponad podzia³ami ukaza³a siê w GW w poniedzia³ek 17 stycznia 2005
roku. Przeczyta³am zapis dyskusji bardzo uwa¿nie i wreszcie zrozumia³am powody, dla
których minister M. roda wyg³osi³a w Sztokholmie swój kontrowersyjny referat.

Kobiety ponad
podzia³ami?
Barbara Fedyszak-Radziejowska
Przypuszczam, ¿e uczyni³a to przede
wszystkim na nasz wewnêtrzny, stricte
polityczny, u¿ytek. Chodzi³o o zapewnienie przez co najmniej kilka tygodni
trwa³ej obecnoci minister M. rody na
³amach prasy, w telewizyjnym okienku
i na falach eteru. Byæ mo¿e ju¿ za 4  5
miesiêcy odbêd¹ siê w Polsce wybory
parlamentarne. SLD nie ma wiêkszych
szans na elektorat wiêkszy ni¿ 8  10
proc. wyborców. Ale zawsze mo¿e podj¹æ walkê o g³osy selektywnie zmobilizowanych grup spo³ecznych, np. o g³osy tysiêcy kobiet cierpi¹cych z powodu
rodzinnych problemów, kobiet upokarzanych, a mo¿e i bitych przez mê¿ów.
Jeli uda siê je przekonaæ, ¿e ród³a ich
tragedii tkwi¹ w patriarchalnym Kociele katolickim, w prawicowym, konserwatywnym, rodzinocentrycznym systemie wartoci, to prawicowe partie polityczne mog¹ straciæ kilka procent g³osów na rzecz SLD. Ma³o prawdopodobne? Ton¹cy brzytwy siê chwyta, a ka¿dy g³os ma dzisiaj dla SLD wagê sejmowego fotela.
Jeli wywiady i dyskusje z profesor
M. rod¹ (osob¹ znacznie bardziej naturaln¹ i sympatyczn¹, ni¿ profesor
M. Szyszkowska czy pos³anka Senyszyn) bêd¹ pojawiaæ siê co kilka dni
w GW, Polityce, w kobiecych tygodnikach, w TVN, TVP i polskim radio, to

jej polityczne zaplecze mo¿e zebraæ kilka procent poparcia.
Powodem postawienia tej hipotezy
sta³o siê u¿yte w GW zdanie: kobiety
ponad podzia³ami. Co znaczy ten sielankowy postulat, wzywaj¹cy kobiety
do szczególnej jednomylnoci i pokazuj¹cy zarazem, ¿e lewica nie potrafi
uwolniæ siê od sloganów o klasowej
wspólnocie interesów i klasowej wiadomoci, tym razem nie proletariatu,
a  kobiet?
Dlaczego panom przys³uguje prawo
do zró¿nicowanych interesów, pogl¹dów i stanów wiadomoci, a kobiety,
zdaniem dyskutuj¹cych na ³amach GW
wiat³ych pañ, powinny tworzyæ jednolity front ponad podzia³ami? Ca³a w³adza w rêce kobiet  zdaj¹ siê wo³aæ lewicowe feministki. Jeli nie dzisiaj, to
w niedalekiej przysz³oci. Je¿eli, rzecz
jasna, w najbli¿szych wyborach jak najwiêcej w³adzy trafi w rêce SLD. Mo¿e
uda siê wmówiæ jakim zranionym, nieszczêliwym kobietom, ¿e s¹ polityczn¹ wspólnot¹, dyskryminowan¹ przez
mê¿czyzn o prawicowych pogl¹dach,
przez ksiê¿y i Koció³ katolicki? Jeli
tak  oddadz¹ swój g³os na polityczne
zaplecze pani Minister.
Do postawienia tej hipotezy sk³ania
mnie tak¿e treæ referatu pani minister
M. rody. Trudno mi bowiem uwie-

rzyæ, ¿e profesor filozofii, wytrawny
dydaktyk, zapewne tak¿e w jakiej mierze logik (jak przysta³o filozofom), jest
Autork¹ tak niespójnego i nie popartego merytorycznymi argumentami intelektualnego wywodu. O ile wiem, treæ
referatu nie pojawi³a siê w ¿adnym
z poczytnych dzienników lub tygodników, mo¿e wiêc warto przybli¿yæ j¹
Czytelnikom PiP.
Pani Profesor sporo uwagi powiêca trudnociom, które w walce z przemoc¹ sprawia klasowe, historyczne pojêcie honoru. Powtarza tê myl tak¿e
w rozmowie opublikowanej w GW. Pisze: Mê¿czyzna, który przepuszcza kobietê w drzwiach, jest kim, kto ma w³adzê i to zarówno przepuszczania jej
przez drzwi, jak i zamkniêcia jej tych
drzwi przed nosem. Honorowe i galanteryjne zachowania wobec kobiet s¹ w
istocie rzeczy oznak¹ dominacji, tyle, ¿e
w aksamitnym wydaniu... Trudno uwierzyæ, ¿e kto powa¿nie traktuje tego rodzaju argumentacjê. Nie jestem ju¿ m³od¹ osob¹, ale pamiêtam, ¿e gdy 30 lat
temu przechodzi³am przez drzwi w towarzystwie innej kobiety, ustêpowa³am
jej zawsze, gdy górowa³a nade mn¹ wiekiem i powag¹. Co wiêcej, nie mia³am
zwyczaju pchaæ siê do drzwi tak¿e
w wypadku spotkania z rówienic¹,
s³usznie przewiduj¹c bolesne zetkniêcie
z framug¹. Czy z naukowego punktu widzenia by³a to demonstracja przewagi,
a moje galanteryjne zachowanie wobec
Babci oznacza³o dominacjê?
Dalej pani Profesor pisze: to w³anie
pojêcie honoru sankcjonowa³o w pewnym okresie historycznym g³êbokie uzale¿nienie kobiet... Trudno uwierzyæ, by
Autorka tych s³ów naprawdê s¹dzi³a, ¿e
tylko mê¿czyzna  pozbawiony zarówno galanterii, jak i honoru  traktowa³
w pewnym okresie historycznym kobiety po partnersku. Pani Profesor o honorze myli tak: za owym w¹skim pojêciem
honoru kryje siê jego szerokie rozumienie jako przemocy zwi¹zanej z dominacj¹... (i dalej): za kategoriami natury,
honoru, spo³eczeñstwa, a nawet galanterii, kryje siê zró¿nicowana, a czêsto
ukryta, mo¿na powiedzieæ, drzemi¹ca
 przemoc wobec kobiet...
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IN FLAGRANTI
Od wypowiedzi minister Magdaleny rody o tym, ¿e pr zemoc w rodzinie inspirowana jest katolicyzmem, up³ynê³o ju¿ tyle czasu, ¿e nie powinienem tego tematu podejmowaæ. Wszelako wracam do twierdzenia
min. rody, poniewa¿ znany i ceniony publicysta Wojciech Sadurski
wydr ukowa³ w dzienniku Rzeczpospolita ar tyku³ temu powiêcony.

Mêdrcy niewiedzy

Zaiste, prawdziwy horror. Przemoc
wobec kobiet czai siê w ka¿dym zak¹tku. Jest wszechobecna. A walka z ni¹
wymaga stoczenia zwyciêskiej bitwy
(bez u¿ycia przemocy!?!) nie tylko z natur¹, lecz tak¿e ze spo³eczeñstwem.
Co zostanie po tej dramatycznej walce?
Trudno powiedzieæ. Ale jeli rzeczywicie uda siê nam zlikwidowaæ i galanteriê, i naturê, i honor, i spo³eczeñstwo
 na pobojowisku zostanie... czy nie
przemoc w³anie?
Jak walczyæ z przemoc¹, skoro jest
ona niezbywalnym elementem kultury
 dramatycznie pyta pani Profesor. I znajduje odpowied: przemoc jest elementem
kultury patriarchalnej, czyli trzeba siê
odwróciæ do patriarchatu plecami i stworzyæ kulturê matriarchaln¹, opart¹ na
wartociach i pryncypiach kobiecych.
I chocia¿, jak pisze pani Profesor, z praktycznego punktu widzenia wiemy, ¿e nie
da siê tego zrobiæ, to jednak w ramach
pluralistycznego spo³eczeñstwa rozliczne wspólnoty wyboru (np. wspólnoty lesbijek) s¹ mo¿liwe i zapewne po¿¹dane...
Przyznam, ¿e mam k³opoty ze zrozumieniem, dlaczego spo³eczeñstwo

&

matriarchalne kojarzy mi siê z macierzyñstwem i wysok¹ pozycj¹ kobiet
 matek  rodzicielek, a dla pani Profesor matriarchat oznacza wspólnoty
lesbijek. Byæ mo¿e nie doczyta³am najnowszych odkryæ feministek, które
w kulturze matriarchalnej dostrzeg³y
dominacjê zwi¹zków damsko-damskich i mêsko-mêskich.
To zreszt¹ t³umaczy³oby powody, dla
których nasza cywilizacja odesz³a od
matriarchatu w stronê kultury patriarchalnej. Gdyby bowiem matriarchat
w swojej doskona³ej postaci by³ rzeczywicie wspólnot¹ lesbijek, nie by³oby
dzisiaj komu spisywaæ najnowszych odkryæ nauki.
Wróæmy jednak do kolejnej odpowiedzi pani Profesor na dramatyczne
pytanie o skuteczne instrumenty walki
z przemoc¹. M. roda pisze tak: Najpowa¿niejsze bariery w walce z przemoc¹ s¹ (w Polsce) po stronie mentalnoci samych ofiar, jak i spo³eczeñstwa
polskiego. (...) Dla wielu kobiet przemoc jest czym normalnym, niczym
deszcz... Inn¹ barier¹ jest rodzinocentryczny typ spo³eczeñstwa i wspólno-

towy charakter cenionych wartoci.
Zwi¹zane jest to z tradycj¹ polsk¹,
przede wszystkim za z religi¹.
To ostatnie zdanie w angielskiej wersji referatu brzmi tak: This is connected with the Polish tradition and first
and foremost with Catholicism.
To, ¿e Szwedzi z ulg¹ przyjêli wiadomoæ, i¿ przemoc ma zwi¹zek z katolick¹, a nie protestanck¹ tradycj¹, rozumiem. Ale to, ¿e przedstawiciel polskiego rz¹du troszczy siê g³ównie o samopoczucie Szwedów, a nie swoich
obywateli  tego poj¹æ nie mogê. Tym
bardziej, ¿e  jak sam przyznaje w polskojêzycznej wersji referatu: jeli chodzi o statystyki, to nie s¹ one takie z³e,
jeli porównaæ Polskê do krajów europejskich, czy USA. W wersji anglojêzycznej tego ostatniego zdania po prostu nie ma!
Czyta³am referat pani Minister kilka razy i nie uwierzy³am, ¿e napisany
zosta³ przez naukowca. Ale w to, ¿e
napisa³ go polityk z myl¹ o nadchodz¹cych wyborach, jestem sk³onna
uwierzyæ.
Barbara Fedyszak-Radziejowska
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Autor zaczyna wywód od s³ów: Magdalena roda zapewne post¹pi³a nieroztropnie, wypowiadaj¹c siê na temat
zwi¹zku miêdzy katolicyzmem a przemoc¹ w rodzinie (...), dlatego ¿e wypowiada³a siê jak profesor uniwersytecki, podczas gdy jest ministrem rz¹du, któremu
zale¿y  i s³usznie  na harmonijnych stosunkach z hierarchi¹ kocieln¹...
Dobre sobie, profesor akademicki
 a Magdalena roda jest doktorem habilitowanym nauk filozoficznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wyk³ada...: etykê  mo¿e sobie pozwoliæ na
g³oszenie tez niepopartych ¿adnym dowiadczeniem, przeciwnie, którym dowiadczenie wielowiekowe zaprzecza.
Przy okazji Sadurski postponuje opiniê Macieja Rybiñskiego, felietonisty
tego samego dziennika, który napisa³,
¿e przemoc wobec kobiet jest przejawem
braku kultury. Sadurski ripostuje: Ekwiwalentem tej oceny by³oby stwierdzenie,
¿e rozbicie komu g³owy kijem bejsbolowym jest przejawem z³ego wychowania lub nietaktem...
Ale¿ tak!  Panie Redaktorze Sadurski  okaleczenie kogo nie w obronie
w³asnej, za to z premedytacj¹, jest przejawem barbarzyñstwa, a barbarzyñstwo
to  jak wiadomo wszystkim, którzy
czytaj¹ gazety i ksi¹¿ki  zaprzecza kulturze (wszelkiej)!
I w³anie o kulturê i wiedzê chodzi
w sporze z Magdalen¹ rod¹ i Wojciechem Sadurskim  jej sekundantem: kulturê chrzecijañsk¹, wynosz¹c¹ na najwy¿szy piedesta³ ¿ycia duchowego katolików kobietê  Matkê Bo¿¹. A ile
w dziejach Kocio³a jest wiêtych kobiet!
W kulturze chrzecijañskiej dzieciom, od zarania ich wiadomoci, wpaja siê szacunek do kobiet. Przede

wszystkim dlatego, ¿e Bóg powo³a³ je
do dawania wiatu nowych ludzi. Ci¹¿a i rodzenie jest cudem niezwyk³ym
i trudnym do udwigniêcia, który znakomita wiêkszoæ kobiet podejmuje
z w³asnej woli.
Przywo³ajmy teraz Ewangeliê. Jest
tam kilka sekwencji, których g³ównymi
bohaterami s¹ kobiety. Na przyk³ad rozmowa Pana Jezusa z Samarytank¹ przy
studni. Kobieta wróci³a do swej wsi
i opowiedzia³a o spotkaniu z Jezusem,
i wtedy wszyscy  jak podaje Ewangelista  uwierzyli w Mesjasza. To znaczy, ¿e kobieta przynios³a do swej spo³ecznoci ideê Boga.
A kto pierwszy spotka³ Zmartwychwsta³ego Chrystusa i kto pierwszy
o Zmartwychwstaniu siê dowiedzia³?
Trzy kobiety, które Aposto³om przekaza³y tê wiadomoæ:  Powiedzcie moim
braciom, ¿e idê do Galilei  powiedzia³
Zmartwychwsta³y Chrystus kobietom.
I one wype³ni³y tê misjê. St¹d chrzecijañstwo uznaje wielk¹ spo³eczn¹ i moraln¹ rolê kobiet, tradycyjnie przynosz¹cych do rodzinnego ogniska ideê Zmartwychwstania.
Kobiety spe³nia³y to pos³annictwo
mniej wiêcej do koñca XIX w. Póniej,
gdy wywalczy³y sobie  i s³usznie
 równouprawnienie, zaczê³y o tym
ewangelicznym powo³aniu zapominaæ,
albo je lekcewa¿yæ. I dzi pewna ich
czêæ jest mo¿e mniej religijna od mê¿czyzn... Na tym bodaj polega kryzys
wspó³czesnego chrzecijañstwa, wspó³czesnego katolicyzmu.
Czy¿by pani roda  profesor akademicki  nie zna³a historyczno-religijnej roli kobiet w chrzecijañstwie?
A mo¿e ma podstawow¹ wiedzê ewangeliczn¹ i z historii Kocio³a, tylko,

w jakich nieznanych nam celach, publicznie  i to zagranic¹  j¹ przek³ama³a?
Jeli natomiast ignorancj¹ t³umaczyæ
wypowied min. rody, to jak wyjaniæ,
¿e ma tytu³ doktora habilitowanego nauk
filozoficznych?
Inaczej z enuncjacj¹ Sadurskiego
 jej g³ówn¹ ideê rozumie siê bez trudu: minister nie mo¿e, a profesor akademicki mo¿e g³osiæ, ¿e religia katolicka staje siê przyczyn¹ przemocy w rodzinie. Sadurski bowiem nie zdaje sobie sprawy, jak napisa³ (we wczeniej
cytowanym tu fragmencie), ¿e mê¿czyni maltretuj¹cy swe ¿ony i dzieci s¹ barbarzyñcami. Tak, Panie Redaktorze, bez
jakiejkolwiek kultury, degeneraci moralni i umys³owi, którzy nie maj¹ ¿adnych
zwi¹zków z Kocio³em katolickim
oprócz chrztu. Koció³ i sakramenty w.
s¹ im niepotrzebne. Ka¿dy ksi¹dz katolicki, gdyby spowiada³ mê¿czyznê drêcz¹cego rodzinê, udzieli³by mu rozgrzeszenia pod warunkiem, ¿e wiêcej tego
czyniæ nie bêdzie. Przecie¿ Koció³  od
czasów, gdy jego Prawodawca naucza³
na ziemi izraelskiej  z ca³¹ stanowczoci¹ potêpia wszelk¹ przemoc, a wiêc
i przemoc wobec najbli¿szych. JAK
MO¯NA TEGO NIE WIEDZIEÆ?!
Sadurski wydrukowa³ artyku³ chyba
jedynie w tym celu, ¿eby pokazaæ Czytelnikom, jaki jest bezstronny, jaki m¹dry w tej zrównowa¿onej bezstronnoci.
Lecz tê m¹droæ, nie tylko rozmazuj¹
nasze podejrzenia o brak wiedzy, lecz
tak¿e sposób wyra¿ania myli przez Autora. Oto maleñki przyk³adzik pióra tego
mistrza publicystyki: Ale sednem problemu nie jest to, czy wypowiedzi rody (...)
by³y obraliwe (...), ale raczej to, czy
wiadczy³y one o braku kwalifikacji do
realizowania celów realizowanych przez
urzêdy przez te osoby pe³nione...
Krótko i dosadnie mówi¹c: w tekcie
Sadurskiego spotyka siê dwoje mêdrców.
Jeden g³osi publicznie nonsensy, którym
zaprzecza elementarna wiedza teologiczno-historyczno-etyczna. Drugi za wcale tych nonsensów nie piêtnuje, przeciwnie  t³umaczy mo¿liwoæ ich publicznego wypowiadania z perspektywy nie
politycznej, a naukowej.
Jacek Wegner
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Jadziê Markur spotykam co niedzielê na Mszy w. w sanktuarium Serca
Pana Jezusa w Szczecinie. Wózek inwalidzki zawsze popycha jej m¹¿ Bogus³aw  zawodowy kierowca. Zapewne pr zypomina sobie swój niezwyk³y
lub spr zed wielu lat w tej samej, najludniejszej wi¹tyni Grodu Gryfa.
¯ycie 54-letniej Jadzi by³o pasmem wyj¹tkowego cierpienia, a mimo to
jest ona osob¹ niezwykle pogodn¹ i bezgranicznie ufn¹ Bogu.

Cierpienie i talent
Jadwiga Markur urodzi³a siê
w Szczecinie bez r¹czek i lewej nó¿ki.
Najbardziej przera¿ona by³a jej matka,
Anastazja. W okresie ci¹¿y (z jedyn¹
i tak bardzo upragnion¹ córk¹) podda³a
siê szczepieniu. By³a to tak silna dawka
szczepionki, i¿ z tego powodu urodzi³a
siê dziewczynka bez r¹czek i nó¿ki. Anastazja by³a tak zrozpaczona, ¿e kilka razy
sz³a z kalek¹ dziewczynk¹ utopiæ siê
w pobliskiej Odrze. Jednak, jako osob¹ g³êboko wierz¹ca, czu³a, ¿e jaka tajemnicza si³a na brzegu rzeki odpycha³a j¹ od samobójczego kroku. By³a to
niew¹tpliwie pomoc samego Chrystusa, któremu powierzy³a ¿ycie swoje
i niepe³nosprawnej Jadzi. Wprawdzie
ludzie Jadwigê opucili, ale nie zapomnia³ o niej sam Bóg.
Jadwiga ma jeszcze dwóch braci:
m³odszego i starszego  pe³nosprawnych, okazuj¹cych jej ci¹gle swoj¹
¿yczliwoæ i pomoc. Tak jest do dnia
dzisiejszego, pomimo ¿e maj¹ ju¿ w³asne rodziny.
Pani Jadzia porusza³a siê na poladkach. Jedyna, prawa noga zastêpuje jej
rêce. Je ni¹ i poznaje napotykane
przedmioty.
Jako dziecko zosta³a skierowana do
wiebodzina, gdzie znajduje siê sanatorium dla dzieci kalekich. Tam nauczy³a siê jeæ, pisaæ i chodziæ. Przesz³a kilka bolesnych operacji prostowania ca³ej, lecz zniekszta³conej, koñczyny.
Otrzyma³a protezê, która pozwoli³a jej
ogl¹daæ wiat z normalnej wysokoci.
wietnie daje sobie radê ze spo¿ywaniem posi³ków: zupê je, naciskaj¹c ³y¿kê ramieniem. Kromkê chleba chwyta
brod¹ i k³adzie na ramiê. Podobnie robi
ze szklank¹ z herbat¹ lub kaw¹. Ukoñ-



czy³a szko³ê podstawow¹, a potem  we
Wroc³awiu  specjalne technikum ekonomiczne w roku 1970. Tam otrzyma³a, dyplom technika-ekonomisty ze specjalnoci¹  handel spó³dzielczy.
Jadzia nigdy nie chcia³a byæ dla nikogo ciê¿arem, dlatego podjê³a pracê
referenta ds. statystyki w szczeciñskiej
spó³dzielni JEDNOÆ. Potem zosta³a
telefonistk¹, bo mia³a dar nawi¹zywania kontaktów z ludmi. Nauczy³a siê
przyciskaæ guziczki kikutami w centrali telefonicznej. Du¿¹ pomoc okazywa³a jej  jak zawze niezast¹piona  matka. Pracuj¹c jako szatniarka w pobliskiej szkole wpada³a przygotowaæ jej
niadanie lub pomóc przedostaæ siê do
toalety. Po 15 latach pracy w spó³dziel-

ni pani Jadwiga wypracowa³a sobie rentê inwalidzk¹.
***
Za Bogus³awa  pe³nosprawnego
mê¿czyznê  wysz³a za m¹¿ w roku 1984.
Doskonale pamiêta  jak ka¿da kobieta,
¿e mia³a wtedy na sobie d³ug¹, niebiesk¹
sukniê (mia³a za³o¿one protezy), a na g³owie  bia³y toczek. Na weselu wytañczy³a siê za wszystkie lata. Najmilej wspomina pierwsze lata tego nietypowego
ma³¿eñstwa. Nawet mia³a ma³ego fiata,
którym m¹¿ odwozi³ j¹ do pracy. Zaczêli
tak¿e budowê domku jednorodzinnego.
Niestety, ich ma³¿eñstwo, które trwa³o
siedem lat, rozpad³o siê wskutek z³ego
towarzystwa kolegów Bogus³awa, alkoholu i innej kobiety.
***
Jadzia ju¿ we wroc³awskim technikum da³a siê poznaæ jako dziewczyna
o duszy i talencie artystycznym. Jeden
z nauczycieli tej bezrêkiej szczeciniance przepowiedzia³, ¿e w przysz³oci zajmie siê na serio malowaniem.
Tak siê sta³o. Gdy przesz³a na rentê
inwalidzk¹ chcia³a ten wolny czas po¿ytecznie wype³niæ. W ci¹gu kilkunastu
lat namalowa³a  nog¹  setki olejnych
obrazów. Przedtem trochê malowa³a
brod¹. Obrazy pani Markur s¹ znane w ca³ej Polsce, ale zawêdrowa³y tak¿e do ró¿nych krajów europejskich i do Ameryki. Jeden
z nich jest nawet w galerii w Waszyngtonie. Jej widokówki ozdabiaj¹ kalendarze. Pani Jadwiga
najchêtniej maluje kwiaty, przyrodê i motywy religijne.
Jeden ze swoich obrazów
ofiarowa³a do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu.
W podziêkowaniu  kustosz, ks.
mgr Eugeniusz Makulski  napisa³ do malarki wzruszaj¹cy
list: Serdecznie dziêkujê za liczny obraz Anio³a Stró¿a. Posi¹æ
sztukê malowania to ju¿ wielki dar
od Boga, ale malowanie stop¹ to
wprost nieprawdopodobne. Zdolnoci¹, któr¹ Ciê Bóg Mi³osierny
obdarowa³, nie daj¹c innych mo¿liwoci, wk³ada w Twoje serce
swoj¹ wielk¹ mi³oæ i tchnienie.

fot. B. Nowak
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Niech dzie³a Twoje ciesz¹ ludzkie oczy.
Niech Twoje zdolnoci bêd¹ w pe³ni wykorzystane i docenione. Oby czerpa³a
z ¿ycia radoæ i zadowolenie, czego Ci
z ca³ego serca ¿yczê.
Markur nale¿y do wiatowego
Zwi¹zku Artystów Maluj¹cych Ustami i Stopami w Vaduz (Ksiêstwo Liechtenstein), sk¹d otrzymuje stypendium,
pozwalaj¹ce jej uprawiaæ swoj¹ artystyczn¹ pasjê. Tê fundacjê za³o¿y³ kilkadziesi¹t lat temu bezrêki artysta-malarzgrafik-rzebiarz niemiecki  Arnuif
Erach Stegmann (1912  1984). Artystka przez malowanie wyra¿a swoje myli, samotnoæ i mi³oæ do Boga, czyli to
wszystko, co trudno przekazaæ s³owami.
Bezrêka malarka jest laureatk¹ wielu nagród i wyró¿nieñ  m.in. s³ynnego ksiêdza-patrioty-spo³ecznika Boles³awa Domañskiego, za dzia³alnoæ artystyczn¹, która jest przyk³adem zwyciêstwa ducha nad materi¹. Swoje obrazy malowane stop¹ przekazuje te¿ na
cele charytatywne.
***
Jadzia czuje siê znów szczêliw¹
mê¿atk¹, bo po siedmiu latach powróci³ do niej m¹¿. Dopiero po takim czasie nieobecnoci w sakramentalnym
zwi¹zku przekona³ siê, ¿e skrzywdzi³
niepe³nosprawn¹ ¿onê. Sam te¿ jest ju¿
rencist¹, wskutek przejcia ró¿nych chorób i dlatego zapewne lepiej rozumie
psychikê inwalidy:  Bogu pomaga mi
fizycznie, a ja wspieram go duchowo
 stwierdza Jadzia z umiechem  Gdy
idziemy na spacer, to ja siedzê na wózku
inwalidzkim, który prowadzi m¹¿ przed
sob¹, ale ja zwykle wtedy mówiê: TO JA
CI¥GNÊ BOGUSIA DO PRZODU.
Cztery lata temu Jadzia naby³a
w komisie samochód marki OPEL KADETT, który prowadzi Bogus³aw. Razem je¿d¿¹ na ró¿ne wystawy, plenery,
prezentacje, spotkania, pielgrzymki
Uruchomi³a te¿ telefon przyjani
JAGÓDKA dla osób niepe³nosprawnych, by im u³atwiæ ¿yczliwe kontakty
miêdzy sob¹. Ona sama najlepiej wie,
co znaczy samotnoæ w ¿yciu cz³owieka-inwalidy. Chce innych uchroniæ od
takiego stanu cierpienia duszy.
Bogdan Nowak
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Tym, którzy wierz¹, ¿adne wyjanienie nie jest potrzebne.
Dla tych, którzy nie wierz¹, ¿adne wyjanienie nie jest mo¿liwe.
Franz Wer fel

Wiara uzdrawia
Anna Sokó³
Jeff Levin  prof. nadzwyczajny
zdrowia i medycyny rodowiskowej
w Szkole Medycznej w Wirginii
Wschodniej  przeprowadzi³ wiele badañ i stwierdzi³, ¿e istnieje bardzo silny
zwi¹zek miêdzy religi¹ a zdrowiem.
Wobec ograniczeñ, a w niektórych przypadkach bezradnoci medycyny, wspó³czesny cz³owiek coraz czêciej zaczyna szukaæ pomocy wewn¹trz siebie.
Ju¿ od staro¿ytnoci medycyna by³a
cile powi¹zana z religi¹ i dotyka³a tak
delikatnej materii, jak¹ jest ludzki
duch. Przypisywano mu ogromn¹ si³ê,
z jak¹ mo¿e dzia³aæ na organizm. (Trzeba tu od razu zaznaczyæ, ¿e bycie religijnym wcale nie musi oznaczaæ bycie
uduchowionym. Wielu ludzi spe³nia
tylko religijny rytua³, przekazywany
z pokolenia na pokolenie. Cz³owiek
duchowy siêga w g³¹b siebie, ma poczucie czego niezwyk³ego, wykraczaj¹cego poza ramy cz³owieczeñstwa.)
Podczas silnego negatywnego stresu
 albo w jakich bardzo trudnych sytuacjach ¿yciowych  wielu ludzi szuka
pomocy i pocieszenia w modlitwie.
W USA przeanalizowano liczne badania i wykazano, ¿e religia i duchowoæ w znacznym stopniu mog¹ przyczyniæ siê do uzdrowieñ. Dr Dale Matthews z Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu Georgetown wykaza³ niezwyk³y
wprost procent wyleczeñ z wielu nieuleczalnych chorób, na które korzystnie
wp³ywa³a religia. Victor Frankl, wiêzieñ
obozu owiêcimskiego, powiedzia³, ¿e
piek³o obozu ³atwiej by³o przetrwaæ

tym, którzy mieli wiarê: ludzie g³êboko
religijni mieli znacznie wiêksze szanse
na przetrwanie okrucieñstwa obozów
koncentracyjnych, ni¿ ci, dla których
¿ycie straci³o wszelki sens...
J. Milton uwa¿a, ¿e kiedy w obliczu
cierpienia cz³owiek zwraca siê ku religii, wyra¿a w ten sposób swoj¹ niezgodê na poddanie siê beznadziei, rozpaczy czy mierci. J. W. Goethe, poeta romantyczny, powiedzia³ kiedy: Godzien
¿ycia jest tylko ten, kto walczy o nie codziennie...
***
Zwracanie siê do Boga nie jest ³atwe. Wymaga sporo wysi³ku. Pomimo
ci¹g³ego bólu, cierpienia, poczucia pustki i bezsensu ¿ycia stale trzeba odnawiaæ
wiê z Bogiem. Nawet wtedy, gdy siê
nam wydaje, ¿e to nic nie daje. Kiedy
modlimy siê cierpliwie i z ufnoci¹, nad
nami otwiera siê niebo (ksi¹dz Jan
Twardowski).
W katolickim Radiu Józef us³ysza³am zdanie, które g³êboko zapad³o mi
w pamiêæ: modlitwa jest jak transfuzja
krwi. Tak, modlitwa mo¿e w skuteczny
sposób podtrzymywaæ lub przywracaæ
¿ycie i nadawaæ mu sens. Gdy ¿ycie ma
sens cz³owiek dowiadcza jakiej specjalnej Si³y, która popycha go do zmagania siê ze z³em, które go spotka³o.
***
Pamiêtam, jak przyjecha³a do mnie
znajoma z Poznania i z litoci¹ w g³osie powiedzia³a, ¿e teraz jestem taka
biedna i samotna, uwiêziona przez chorobê w czterech cianach:
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 Ty, taka aktywna, ¿ywotna, do tego
w obcym miecie, bez znajomych. A tylu
ich mia³a...  Wyjê³am ró¿aniec, który
moja przyjació³ka przywioz³a mi z Medjugorie, i umiechnê³am siê:
 Wcale nie jestem samotna...  Znajoma ze zrozumieniem pokiwa³a g³ow¹.
***
Si³ê modlitwy ró¿añcowej w pe³ni
pojê³am na S³owacji. Jechalimy na ferie w góry. Mój m¹¿ znalaz³ ciekaw¹
i niedrog¹ ofertê domku w Tatrach po
s³owackiej stronie, tu¿ przy granicy
z Polsk¹.
Pojechalimy. Droga, mimo du¿ych
opadów niegu, by³a dobra. Tylko, ¿e
bardzo szybko robi³o siê ciemno. Po
przekroczeniu granicy polsko-s³owackiej w £ysej Polanie pojechalimy
 zgodnie ze wskazówkami w³aciciela domku  boczn¹, górsk¹ drog¹. I tu
zakopalimy siê ko³ami tak, ¿e nie
mo¿na by³o ruszyæ w ¿adn¹ stronê. Nie
pomaga³o podk³adanie ga³êzi, które
mia³y stanowiæ odbicie dla kó³. Samochód nawet nie drgn¹³. Ciemno, g³ucho, beznadziejnie. I do tego jeszcze
mija³a godzina, do której mielimy siê
stawiæ w górskim domku.
 Wracamy do Warszawy  powiedzia³
zdenerwowany bezowocn¹ prac¹ m¹¿.
Córka zaczê³a p³akaæ, bo tak siê cieszy³a z tych ferii.
Zazwyczaj w takich sytuacjach reagowa³am nerwowo i awantura by³a
tu¿, tu¿. Ale zaczê³am siê w duchu modliæ do Matki Boskiej. I wtedy sta³ siê
pierwszy cud. Obok naszego samochodu zatrzymali siê jacy turyci z Polski. Podjêli próbê wyci¹gniêcia nas, ale
i ich wysi³ki spe³z³y na niczym. Nie
mieli w swoim samochodzie linki holowniczej. Zatrzymali wiêc  jad¹cy
po³o¿on¹ nieopodal szos¹  samochód.
Byli to S³owacy. Przyczepili linkê do
naszego samochodu. Uda³o siê.
Musielimy jeszcze odnaleæ nasz
domek, a godzina odbioru kluczy ju¿
dawno minê³a. Pojechalimy w stronê
zapalonych wiate³ z rzadka pojawiaj¹cych siê domów. W jednym z nich chcielimy siê dowiedzieæ, gdzie stoi wynajêty przez nas dom, albo gdzie mo¿emy
znaleæ w³aciciela, z którym zawarli-



my umowê wynajmu. Jako, ¿e to ja
mam k³opoty z nogami, pytaæ poszli
m¹¿ z córk¹.
Zosta³am w samochodzie sama, na
ciemnej, górskiej cie¿ce. S³ysza³am
przez zamkniête szyby, jak wiszcze
wiatr. Sylwetki bliskich mi osób zaczê³y wspinaæ siê na górê. Straci³am ich
z oczu. By³am zupe³nie sama w obcym
kraju. Znowu zaczê³am na palcach rêki
odmawiaæ ró¿aniec. Po pierwszej dziesi¹tce poczu³am, ¿e przestajê siê baæ
i ogarnia mnie spokój.
Modli³am siê dalej i wtedy sta³ siê
drugi cud. Obok mojego samochodu
zatrzyma³a siê granatowa mazda. Wysiad³ z niej siwy mê¿czyzna i podszed³
do mnie. Okaza³ siê byæ poszukiwanym
w³acicielem domku. Po naszej krótkiej
rozmowie uda³ siê na poszukiwanie
mojej rodziny. Znalaz³ ich bez trudu.
Razem z nim dotarlimy bezpiecznie na
wzgórze, gdzie sta³ murowany, górski
domek, opatrzony numerem 5  czyli
nasz. Kiedy póniej pilimy gor¹c¹ herbatê, m¹¿ zapyta³:
 Co Ty robi³a, siedz¹c sama tak d³ugo w samochodzie?
 Czeka³am  odpowiedzia³am.
Mylê, ¿e modlitwa Matki Bo¿ej torowa³a drogê cudom...
***
Nikt nie chce cierpieæ, ale to w³anie  obok radoci  w nasze ¿ycie
wpisane jest cierpienie. Cz³owiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne
¿ycie (Hi 14, 1-2).
Jak sobie z tym cierpieniem poradziæ? S¹ ró¿ne sposoby radzenia sobie
z problemami, tak jak ró¿ni s¹ ludzie.
Jedno zauwa¿y³am na pewno, ¿e ludzie
reaguj¹ na cierpienie tak samo, jak reaguj¹ na wiele innych spraw w ¿yciu codziennym. Ka¿da forma cierpienia, które prze¿ywamy, mo¿e staæ siê dla nas
albo czym przygnêbiaj¹cym, albo mo¿emy odkryæ w sobie drzemi¹ce si³y,
które s¹ silniejsze ni¿ nasza niemoc.
Przyk³adem niech tu bêd¹ artyciplastycy, którzy z powodu swojego kalectwa maluj¹ ustami i nogami. Prowadz¹ wietnie funkcjonuj¹ce firmy, które sprzedaj¹ ich prace w formie wi¹tecznych kart, kalendarzy czy obrazów.

KOCIÓ£

Ból, choroba lub inne cierpienie dotyka
nas wbrew naszej woli. Duchowe wartoci  umiejêtnie pielêgnowane i rozwijane  znacznie pomagaj¹ nam znieæ
z³o. Ale  uwaga  skupianie siê wy³¹cznie na wiecie duchowym mo¿e groziæ zamkniêciem siê na ludzi i wiat.
Podobnie, jak otaczanie siê tylko
dobrem materialnym, tak i przesadna
duchowoæ mo¿e doprowadziæ do naruszenia, tak wa¿nej w zdrowym organizmie, równowagi. W cz³owieku
wszystko jest wa¿ne: i cia³o, i umys³,
i duch. Nie zapominajmy o tym: gdy
zaniedbujemy dom, dzieci, bo oddajemy siê wielogodzinnym modlitwom
czy medytacjom. ¯eby zdrowo i dobrze
funkcjonowaæ, musimy rozwijaæ i swoje cia³o, i swój umys³, i swojego ducha. £atwo zauwa¿yæ, ¿e z tych trzech
elementów sk³ada siê cz³owiek, który
zosta³ stworzony na Bo¿e podobieñstwo. Kiedy zapiszemy pierwsze litery z tych trzech s³ów wyjdzie nam s³owo CUD. Tak, to jest cud, na który sami
musimy zapracowaæ.
***
We wszystkich aspektach naszego
¿ycia bardzo wa¿na jest znajomoæ
obecnoci Boga w nas. Nie znaczy to
wcale, ¿e Bóg w jaki cudowny sposób usunie nasze trudnoci, ale jest
z nami obecny i pomaga zmagaæ siê
z problemami. To my sami  wzmocnieni si³¹ Boga  musimy uporaæ siê
z tym wszystkim, co niesie ¿ycie. Powtórzê swoj¹ ulubion¹ maksymê: Pan
Bóg pomaga tym, którzy pomagaj¹
sobie sami. Wzmocniê j¹ s³owami Tomasza à Kempis: czyñ, co w twojej
mocy, a Bóg wspomo¿e twoj¹ wolê.
***
Kiedy kilka lat temu przeprowadza³am wywiad z ojcem Jackiem Salijem
i wys³a³am mu go mailem do autoryzacji, odes³a³ mi go po kilku dniach
z umieszczonymi na koñcu ¿yczeniami
wi¹tecznymi (a by³o to przed Wielkanoc¹). Obok piêknych ¿yczeñ wi¹tecznych ojciec Salij ¿yczy³ mi, abym zawsze w ¿yciu trzyma³a siê Chrystusa.
Wtedy te s³owa nie mia³y dla mnie takiego znaczenia, jak teraz.
Anna Sokó³
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LADAMI KSIÊDZA BRONIS£AWA MARKIEWICZA

Droga do beatyfikacji

(2)

Z ks. Marianem Babul¹ CSMA  pracownikiem Kongregacji
ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego
i postulatorem w procesie beatyfikacyjnym
ks. Bronis³awa Markiewicza 
rozmawiaj¹ ks. Edward Data CSMA i ks. Sylwester £¹cki CSMA
Czy mo¿e Ksi¹dz powiedzieæ co
wiêcej na temat uzdrowienia, które zosta³o uznane jako cudowne,
za przyczyn¹ ks. Markiewicza?

W niedzielê 31 lipca 1994 r., podczas sprawowania Mszy w., u ks. Romana W³odarczyka  michality
(ur. 2.01.1934 r.), wyst¹pi³y zaburzenia
mowy w postaci u¿ywania nieodpowiednich do sytuacji wyrazów. Nie
móg³ on dokoñczyæ Mszy w.  dozna³
udaru mózgu. Po odwiezieniu ks. Romana do Szpitala Wojewódzkiego
w Toruniu stwierdzono, ¿e przyczyn¹
zaburzeñ by³ udar (silne niedokrwienie)
mózgu, który spowodowa³ pora¿enie
po³owiczne z afazj¹.
A oto, co pisz¹ na ten temat biegli
lekarze: Stwierdzone u ksiêdza Romana W³odarczyka pora¿enie po³owiczne
z afazj¹ wiadczy o wyst¹pieniu du¿ego obszaru niedokrwienia lewej pó³kuli mózgu. Ogólny stan zdrowia ksiêdza
nie by³ dobry. Stwierdzono nadcinienie têtnicze, zmiany mia¿d¿ycowe têtnic,
nadwagê. Czas utrzymywania siê pora¿enia trwa³ oko³o 6 tygodni. Wszystkie
te czynniki wskazywa³y, ¿e w chwili
przekazania pacjenta do Oddzia³u Rehabilitacyjnego mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e z zejciem tego udaru mózgowego nast¹pi znaczne inwalidztwo.
Stwierdzony 23.10.1996 r. prawid³owy stan neurologiczny jest dla nas zupe³nym zaskoczeniem. Dowiadczenia
nasze w³asne i dane z literatury wskazuj¹, ¿e zupe³ne wycofanie siê objawów
neurologicznych jest zdarzeniem wyj¹tkowym.
Wyj¹tkowoæ zdarzenia, które przejawi³o siê w odzyskaniu przez ks. Romana W³odarczyka prawid³owego sta-

nu neurologicznego, sprowadza siê miêdzy innymi do tego, ¿e:
1) w naszej praktyce lekarskiej... nie
pojawi³o siê analogiczne lub przynajmniej podobne wycofanie siê objawów
neurologicznych u pacjenta dotkniêtego t¹ sam¹ jednostk¹ chorobow¹, co
u ks. Romana W³odarczyka, a in specie
w takim samym stopniu rozleg³oci;
2) w literaturze fachowej oraz dokumentacji medycznej nie spotkalimy doniesieñ o podobnym lub analogicznym, jak
u ks. Romana W³odarczyka, wycofaniu
siê objawów neurologicznych;
3) nie zachodzi korelacja pomiêdzy zastosowanym u ks. Romana W³odarczyka procesem leczenia i rehabilitacji
a zaistnia³ym faktycznie w dniu badania kontrolnego... jego stanem zdrowia, objawiaj¹cym siê prawid³owym
stanem neurologicznym;
4) ani literatura fachowa, ani nasza
wiedza i praktyka medyczna nie pozwalaj¹ nam na stwierdzenie analogicznego lub chocia¿ zbli¿onego przypadku
wycofania siê objawów neurologicznych w jednostce chorobowej, jak¹ by³
dotkniêty ks. Roman W³odarczyk (Copia Publica, p. 171).
Jak ju¿ wspomnia³em, 22 kwietnia
2004 r. lekarze Konsulty medycznej potwierdzili orzeczenie polskich lekarzy,
uznaj¹c jednog³onie uzdrowienie ks.
W³odarczyka za szybkie, ca³kowite i sta³e oraz niewyt³umaczalne z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej.
Oczywicie, od samego pocz¹tku pobytu ks. W³odarczyka w szpitalu, tj. od
2 sierpnia 1994 r., zanoszona by³a nieustanna modlitwa do Boga, przez wstawiennictwo Czcigodnego S³ugi Bo¿ego
ks. Bronis³awa Markiewicza, we

wszystkich placówkach obydwu Zgromadzeñ, a w sposób szczególny w parafii pod wezwaniem w. Micha³a Archanio³a w Toruniu, gdzie pe³ni³ swoj¹
pos³ugê kap³añsk¹. Ta nieustanna modlitwa spowodowa³a niespodziewany
prze³om w chorobie, doprowadzaj¹c do
zupe³nego uzdrowienia pacjenta.
O trwa³oci tego uzdrowienia wiadcz¹ szczegó³owe badania lekarskie, przeprowadzone w kwietniu 2004 roku.
Ksi¹dz W³odarczyk czuje siê bardzo dobrze i pe³ni regularnie i z zaanga¿owaniem
wszystkie pos³ugi kap³añskie i zakonne.

2 lipca 1994 r. zosta³ og³oszony
dekret o heroicznoci cnót S³ugi
Bo¿ego. Po 10 latach doczekalimy siê dekretu o cudzie. Dlaczego Koció³ wymaga tych dwóch
aktów, aby mog³a nast¹piæ beatyfikacja wyznawców? W przypadku
bowiem mêczenników (np. do beatyfikacji) nie jest wymagany cud
za ich wstawiennictwem...

Mêczeñstwo rozumiane by³o od
pierwszych wieków chrzecijañstwa jako
chrzest z krwi, który nie tylko rodzi³ takie skutki jak chrzest z wody, lecz nawet
go przewy¿sza³, gdy¿ zapewnia³ mêczennikowi chwa³ê w niebie bezporednio po
oddaniu ¿ycia. Przekonanie to przetrwa³o przez wszystkie wieki i zosta³o jakby
na nowo ujête w Konstytucji Dogmatycznej o Kociele (nr 50), gdzie czytamy
m.in.: Co siê za tyczy Aposto³ów i mêczenników Chrystusowych, którzy  przelawszy krew swoj¹  dali najwy¿sze wiadectwo wiary i mi³oci, to Koció³ zawsze
wierzy³, ¿e s¹ oni cilej z³¹czeni z nami
w Chrystusie, okazywa³ im  jak i B³ogos³awionej Maryi Dziewicy i wiêtym
Anio³om  czeæ szczególn¹ i pobo¿nie
modli³ siê o pomoc ich wstawiennictwa...
Ten sam dokument mówi dalej: Do
nich wszystkich do³¹czeni zostali niebawem tak¿e inni, którzy dok³adniej naladowali dziewictwo i ubóstwo Chrystusa, a w koñcu i ci, których znamienite praktykowanie cnót chrzecijañskich
i boskie charyzmaty zaleca³y pobo¿nej
czci i naladowaniu wiernych...
W odniesieniu do mêczennika Ko-
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fot. K. Tadej. Jan Pawe³ II wys³uchuje dekretu o cudzie  20.12.2004

LADAMI KSIÊDZA BRONIS£AWA MARKIEWICZA

ció³ wiêty domaga siê rzetelnego udowodnienia faktu mêczeñstwa i  w myl
definicji podanej powy¿ej  nie wymaga
dodatkowego potwierdzenia ze strony
Pana Boga w postaci cudu zdzia³anego
za jego wstawiennictwem. Dla przyk³adu podam, ¿e na tej zasadzie zosta³o beatyfikowanych w 1999 r. w Warszawie
108 Mêczenników Polskich, wród których byli te¿ dwaj nasi wspó³bracia michalici, b³ogos³awieni: ks. W³adys³aw
B³¹dziñski i ks. Wojciech Nierychlewski,
czy te¿ trzy lata wczeniej, w Rzymie
 Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy,
Mêczenników Podlaskich, którzy w roku
1874 oddali ¿ycie za wiarê, broni¹c swojej przynale¿noci do Kocio³a unickiego  mia³em zaszczyt byæ postulatorem
ich sprawy beatyfikacyjnej.
Jeli natomiast chodzi o innych wiêtych i b³ogos³awionych Koció³ zawsze
wymaga³ cudów, które by³y rozumiane
jako nadprzyrodzone potwierdzenie ze
strony Boga wiêtoci okrelonego kandydata do chwa³y o³tarzy. Zbiory cudów
rozpowszechni³y siê w Kociele podobnie, jak Akta mêczenników. St¹d w. Tomasz z Akwinu uwa¿a, ¿e: cud jest potwierdzeniem wiêtoci osoby, któr¹ Bóg
chce przedstawiæ ludziom jako wzór cnoty. Trudno mi jest zag³êbiaæ siê tutaj w tê
tematykê, ale wed³ug tego, czego nas
uczono na studium dla postulatorów
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
pojawia³y siê wród niektórych teologów
propozycje zniesienia koniecznoci cudu

"

do beatyfikacji i kanonizacji, sugeruj¹c,
¿e by³oby wystarczaj¹ce stwierdzenie heroicznoci cnót. Jest z pewnoci¹ w tym
wiele prawdy. Uwa¿a siê jednak, ¿e
stwierdzenie heroicznoci cnót, chocia¿
tak wa¿ne, jest w jakim stopniu nie
w pe³ni doskona³e. Pozycja o ¿yciu
i cnotach przygotowywana jest na podstawie zeznañ wiadków, pism, dokumentów. Jest to jakby patrzenie z zewn¹trz na ¿ycie danego kandydata.
Oczywicie, zachowanie zewnêtrzne
odzwierciedla w du¿ym stopniu ¿ycie
wewnêtrzne, które w ca³oci jest znane
jedynie Bogu, bowiem spowiednicy
i ojcowie duchowni nie mog¹ zeznawaæ
w procesie. St¹d potrzeba potwierdzenia, przypieczêtowania z Nieba heroicznoci, ukazanej w Pozycji przygotowywanej pod czujnym okiem Relatora
i wnikliwie ocenianej przez CenzorówTeologów oraz Kardyna³ów, Arcybiskupów i Biskupów  cz³onków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Na przestrzeni lat wiele osób pracowa³o nad spraw¹ S³ugi Bo¿ego
ks. Markiewicza. Mo¿e przy tej
okazji nale¿a³oby wspomnieæ kogo w sposób szczególny?

Przystêpuj¹c do pracy przy procesie
beatyfikacyjnym mia³em bardzo u³atwion¹ drogê, bowiem wszystkie materia³y zosta³y ju¿ zebrane w³anie przez
grono wielu ludzi. Szczególne wyrazy
uznania i wdziêcznoci nale¿¹ siê
wszystkim Prze³o¿onym generalnym

obydwu Zgromadzeñ w. Micha³a Archanio³a  poczynaj¹c od ks. Antoniego Sobczaka i S³ugi Bo¿ej Matki Anny
Kaworek, a koñcz¹c na obecnych: ks.
Kazimierzu Radziku i m. Edycie Goliñskiej  za ich wielkie zaanga¿owanie
i zatroskanie o pomylny przebieg procesu beatyfikacyjnego: wszystkim bez
wyj¹tku. Mym wdziêcznym wspomnieniem obejmujê w sposób szczególny
trzech poprzednich prze³o¿onych generalnych: ks. Aleksandra Ogrodnika, który wys³a³ mnie zaraz po wiêceniach
kap³añskich na studia prawnicze, z myl¹ o pracy przy procesie beatyfikacyjnym; ks. Jana Chrapka, który powierzy³
mi pisanie Pozycji o ¿yciu i cnotach,
sprawdzaj¹c nawet kilka razy w tygodniu postêp prac oraz ks. Kazimierza
Tomaszewskiego, który mianowa³ mnie
postulatorem generalnym Zgromadzenia. Z kolei nale¿y wspomnieæ ks. Waleriana Moroza CSMA  postulatora
sprawy na szczeblu diecezjalnym
w Przemylu; ks. pra³ata Piotra Naruszewicza  postulatora sprawy na szczeblu rzymskim oraz ks. Mieczys³awa
G³owackiego CSMA  mego bezporedniego poprzednika na tym urzêdzie.
Pragnê te¿ wspomnieæ o wielkim zaanga¿owaniu ks. W³adys³awa Suchego
CSMA i pani Marii G. Manni z Nepi,
zw³aszcza przy redagowaniu i przepisywaniu Pozycji o ¿yciu i cnotach.
W procesie o domniemanym cudzie,
zdzia³anym przez Boga za wstawiennictwem Czcigodnego S³ugi Bo¿ego, nale¿y wspomnieæ  oprócz ks. Kazimierza Tomaszewskiego, ówczesnego prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia,
i obecnego ks. Kazimierza Radzika  ks.
Czes³awa Kustrê  ówczesnego prze³o¿onego domu w Toruniu, za jego zaanga¿owanie w sprawê. Podczas Kongresu Cenzorów Teologów podawano jako
wzór postawê ks. Kustry dotycz¹c¹ zorganizowania nieustannej modlitwy zanoszonej do Boga przez wstawiennictwo o. Za³o¿yciela o uzdrowienie
ks. Romana W³odarczyka. Nastêpnie
wymieniæ nale¿y: ks. Tadeusza Musza
CSMA  radcê generalnego i wicepo-
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stulatora w procesie o cudzie, ks. Piotra Prusakiewicza CSMA, który jako
nowy radny generalny przej¹³ od ks.
Musza troskê o cud na terenie Polski
oraz ks. Bogus³awa Turka CSMA  pracownika Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych  za wielk¹ ¿yczliwoæ i pomoc.
Jestem przekonany, ¿e nale¿a³oby wymieniæ z imienia i nazwiska wiele innych osób  na pierwszym miejscu
wszystkich Wspó³braci w Zgromadzeniu i wszystkie Siostry michalitki  za
ich zaanga¿owanie i wsparcie modlitewne. Mylê, ¿e w tym miejscu jest to
niemo¿liwe. Mog³oby to byæ przedmiotem specjalnego artyku³u.
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II czêsto
interesuje siê kandydatami do
chwa³y o³tarzy. Czy mo¿na tak
powiedzieæ w przypadku ks. Markiewicza?

Ojciec wiêty Jan Pawe³ II nie tylko siê interesuje kandydatami do chwa³y o³tarzy, lecz czyni wszystko, by mogli oni byæ jak najszybciej og³oszeni
b³ogos³awionymi i wiêtymi. W tym
te¿ celu Konstytucj¹ Apostolsk¹ Divinus Perfectionis Magister znacznie
uproci³ procedurê procesow¹, dziêki
czemu uda³o siê doprowadziæ do szybkiego zakoñczenia wielu procesów.
¯aden z papie¿y nie wyniós³ takiej iloci osób do chwa³y o³tarzy, co Papie¿
Jan Pawe³ II. Ojcu wiêtemu zale¿y te¿
bardzo na sprawach polskich. Znana
mu jest postaæ i sprawa beatyfikacyjna
naszego Ojca Za³o¿yciela. Wspomina
o nim podczas spotkañ z naszymi
Wspó³braæmi. Poprzez Sekretariat Stanu prosi³ Kongregacjê Spraw Kanonizacyjnych o przypieszenie prac nad
procesem o domniemanym cudzie,
zdzia³anym przez Boga za wstawiennictwem ks. Markiewicza. Przychyli³
siê te¿ do proby Prze³o¿onych generalnych naszych obydwu Zgromadzeñ
zakonnych o jego beatyfikacjê.
Dziêkujemy za rozmowê.
***
28 grudnia 2004 r. Sekretariat Stanu og³osi³, ¿e beatyfikacja Czcigodnego S³ugi Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza odbêdzie siê
w Rzymie 24 kwietnia 2005 roku.

G£OS OJCA ZA£O¯YCIELA
W ar tykule pt. Cel szkó³ rednich i wy¿szych, zamieszczonym
na ³amach Powci¹gliwoci i Pracy, odnajdujemy osobiste
wyznanie ks. Markiewicza: Ja sam, kszta³cony od dziecka na
Skardze i Krasiñskim, czytaj¹c w 18. roku ¿ycia mego dzie³a
wielce powa¿ne z dziedziny historii i nauk przyrodniczych
w jêzyku niemieckim, a obok nich autorów greckich i ³aciñskich w ca³oci, nie zadowalaj¹c siê szkolnymi podrêcznikami, wkrótce straci³em wiarê w Boga i harmoniê wewnêtrzn¹,
których brak odebra³ mi pogodê i spokój duszy...

Odnaleæ Boga
Utraciæ Boga, zw¹tpiæ w wierze, to
 jak s³yszelimy  bolesne dowiadczenie. Maryjê dotknê³o bardzo ciê¿kie dowiadczenie pe³nienia woli Bo¿ej. Mimo, ¿e sama bez grzechu, umiej¹ca czytaæ jakim nieomylnym wzrokiem plany Bo¿e, gubi¹c Syna w Jerozolimie, stanê³a wobec tajemnicy, która J¹ przeros³a. Bo przecie¿  mimo doskona³oci  by³a, jak my, cz³owiekiem.
Jednak szuka³a i odnalaz³a Go: zajêtego sprawami Ojca.
***
Dramatyczn¹ drogê poszukiwania
Prawdy przeszed³ tak¿e ks. Bronis³aw
Markiewicz. Z serca rozdartego bólem
i niepewnoci¹ p³ynê³y wstrz¹saj¹ce s³owa m³odego cz³owieka: Niech stracê
nogi, w rêkach w³adzê, bylebym Ciê
pozna³, Prawdo nieomylna. Jeli istniejesz, Bo¿e, daj mi siê poznaæ, wszystko
dla Ciebie gotowym uczyniæ
I wyznaje dalej: W tej chwili nape³ni³ mnie Pan Bóg wielk¹ wiat³oci¹
wewnêtrzn¹, która sprawi³a, i¿ uwierzy³em we wszystko, co Koció³ wiêty do
wierzenia podaje, i tego¿ jeszcze dnia
wyspowiada³em siê z ca³ego ¿ycia. I odt¹d 41 lat minê³o, jak panuje sta³y po-

kój i pogoda w sercu moim...
***
£atwo dzi zgubiæ Boga: w wietle
reklam, wród anten satelitarnych, pokrzykiwañ mo¿nych tego wiata, usi³uj¹cych zdobyæ nas za miskê soczewicy,
albo za trzydzieci srebrników...
Poszukaæ trzeba Chrystusa w Kociele, bo sam mówi³: Czy nie wiedzielicie, ¿e powinienem byæ w tym, co nale¿y do mojego Ojca? (£k 2, 49).
Poszukaæ trzeba Boga mojego
w Jego s³owie, które pada z kart Biblii,
z ambony i zza kratek konfesjona³u.
Odnaleæ trzeba Chrystusa w drugim
cz³owieku, bo sam powiedzia³, ¿e wszystko, co uczyni³em jednemu z tych najmniejszych, uczyni³em Jemu samemu.
A wtedy stanie siê to, o czym pisze
ks. Jan Twardowski:
I nagle cud siê zdarzy³,
¯e w to straszne wnêtrze 
Sz³y na mnie jakie d³onie
Od winnic gorêtsze 
I unios³y m¹ duszê nad rude anio³ki,
Pod Matki Bo¿ej oczu szafirowe p¹ki
I wtedy ukl¹k³em.
I p³aka³em wiele.
ks. Dariusz Kielar CSMA

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
LUTY 2005:
Za kap³anów i cz³onków zgromadzeñ zakonnych,
za prze¿ywaj¹cych trudnoci w swoim powo³aniu,
o dar wiary i g³êbokiej wiêzi z Bogiem.
W sprawie pielgrzymek do Rzymu na beatyfikacjê ks. Bronis³awa Markiewicza
prosimy konaktowaæ siê z ks. Piotrem Prusakiewiczem CSMA (0-603 511 225)
oraz z ks. Krzysztofem Powiat¹ CSMA (0-604 838 749)
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RAPORT O STANIE WIARY

(2)

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

Wypowiadaj¹c siê na temat realizacji dokumentów soborowych (dwadziecia lat po ich opublikowaniu), kardyna³ Ratzinger nie ukrywa swojego rozczarowania z powodu wieloci interpretacji tych dokumentów, ja³owej, destrukcyjnej krytyki, upadku ducha i zniechêcenia. Mówi o kryzysie, panuj¹cym
w Kociele, i o tym, ¿e nie wolno za ten
kryzys obci¹¿aæ win¹ Soboru, jak czyni¹ to albo zbyt niecierpliwi i powierzchownie odczytuj¹cy dokumenty, albo
 przeciwnie  nostalgicy, pragn¹cy powrotu do przesz³oci.
A tymczasem trzeba w ca³oci zaakceptowaæ Sobór Watykañski II. Nale¿y
go jednak traktowaæ jako fundament pod
wzniesienie trwa³ej budowli, a nie jako
punkt wyjcia, od którego mo¿na siê szybko oddaliæ. Poza tym zaczyna nam siê
objawiaæ profetyczna funkcja Soboru.
Niektóre z tekstów Vaticanum II, w momencie ich og³aszania, by³y naprawdê
antycypacj¹. Przecie¿ dopiero potem
nadesz³y rewolucje kulturalne i wstrz¹sy spo³eczne; Ojcowie soborowi nie mogli ich z pewnoci¹ przewidzieæ. Teraz
okazuje siê, ¿e ich wypowiedzi, tak wtedy antycypuj¹ce, s¹ w wietle wydarzeñ
odpowiednie do obecnej sytuacji. (...)
A sytuacja ta jest m.in. skutkiem rewolucji obyczajowej na Zachodzie, która doprowadzi³a do nies³ychanych
zmian w sposobie ¿ycia, zw³aszcza w
obrêbie redniego mieszczañstwa. To
nowe  tzw. trzecie  mieszczañstwo ho³duje przede wszystkim indywidualizmowi, racjonalizmowi i hedonizmowi,
w ramach wyznawanej przez siebie radykalno-liberalnej ideologii. (...) Oto,

$

dlaczego powrót do dokumentów soborowych jest tak szczególnie aktualny.
Przygotowuj¹ one we w³aciwy sposób
do konfrontacji z problemami dnia dzisiejszego. Jestemy wezwani do odbudowy Kocio³a nie  mimo, ale w³anie
 dziêki Soborowi (...), który absolutnie nie zamierza³ ingerowaæ w ci¹g³oæ
czasow¹ Kocio³a. (...) Nie ma ¿adnego
Kocio³a przed i po Soborze. Jest tylko
jeden jedyny Koció³, który zmierza ku
Panu przez coraz g³êbsze zrozumienie
istoty depozytu wiary, powierzonego
nam przez Niego. (...) Intencj¹ papie¿a
Jana XXIII, inicjatora Vaticanum II,
a tak¿e tego papie¿a, który wiernie poprowadzi³ sobór  Paw³a VI, nie by³o
w ¿adnej mierze poddawanie pod dyskusjê depositum fidei, którego niepodzielnoæ jest bezsporna. Chodzi³o o przedstawienie zasad wiary w sposób najbardziej trafiaj¹cy do wspó³czesnego katolika, a nie o jak¹kolwiek zmianê.
Kardyna³ Ratzinger dodaje: dialog ze
wiatem jest mo¿liwy tylko przy pe³nym
zachowaniu to¿samoci. Je¿eli mo¿na,
nale¿y siê otworzyæ na wiat, ale pod
warunkiem, ¿e osi¹gnê³o siê w³as-n¹ to¿samoæ i ¿e ma siê co do powiedzenia.
Trwa³a to¿samoæ jest warunkiem owego otwarcia. Tak uwa¿ali papie¿e i Ojcowie soborowi. Niektórzy z nich dali siê
ponieæ optymizmowi, za co my  z naszej perspektywy  os¹dzamy ich jako
nastawionych ma³o krytycznie i ma³o realistycznie. A przecie¿ je¿eli oni pomyleli o ufnym otwarciu na to, co jest pozytywne we wspó³czesnym wiecie, to
dlatego, ¿e byli pewni swej to¿samoci
wiary. Natomiast w ostatnich latach wie-

lu katolików otworzy³o siê na ocie¿, bez
¿adnych hamulców ani filtrów, i pozwoli³o zapanowaæ nad sob¹ nowoczesnej
mentalnoci, przez co zw¹tpili w podstawê depositum fidei, która dla wielu z nich
przesta³a byæ oczywista.
Chrzecijanie musz¹ stale pamiêtaæ,
¿e wiat jest w opozycji do nich, odk¹d
og³oszono prawdê o Bogu, Chrystusie
i cz³owieku. wiat ten burzy siê, kiedy
grzech i ³aska zostaj¹ nazwane po imieniu. Po okresie nieodpowiedzialnych
«otwaræ» przyszed³ czas, by chrzecijanin ponownie sobie uwiadomi³, ¿e
nale¿y do mniejszoci i ¿e musi przeciwstawiæ siê wszystkiemu, co jest niby logiczne i naturalne, a co Nowy Testament
 bynajmniej nie w dodatnim sensie
 nazywa «duchem wiata». Nadszed³
czas, by odnaleæ w sobie odwagê bycia nonkonformist¹, zdolnoæ do stawiania oporu, do odkrywania prawdziwego oblicza niektórych tendencji we
wspó³czesnej kulturze, odrzucaj¹c pewne typy euforii posoborowej.
Kardyna³ Ratzinger jest przekonany
o potrzebie odnowy, ale dokonanej
w takim duchu, jak to na przyk³ad zrobi³ Karol Boromeusz w epoce Renesansu. Jego reforma ukaza³a, jak nale¿y ¿yæ
w nowy sposób, trwaj¹c przy niezmiennych wartociach i maj¹c na uwadze
zarówno ca³oæ dzie³a chrzecijañskiego, jak i ca³oæ ludzkoci. (...) Karol
Boromeusz móg³ przekonaæ innych, bo
sam by³ cz³owiekiem przekonanym.
Dziêki tej pewnoci móg³ opieraæ siê
sprzecznociom swoich czasów, bo sam
je prze¿ywa³. I móg³ je prze¿ywaæ, bo
by³ chrzecijaninem w najg³êbszym sen-
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fot. G. Ga³¹zka

Sobór do ponownego odkrycia

sie tego s³owa, to znaczy, by³ absolutnie skoncentrowany na Chrystusie. Odbudowaæ ten ca³kowity zwi¹zek z Chrystusem, oto co naprawdê jest wa¿ne.
Kardyna³ Ratzinger jeszcze raz podkrela: Prawda, ¿e reformy wymagaj¹
czasu, cierpliwoci i nara¿aj¹ na ryzyko; ale nie wolno powiedzieæ  «nie róbmy reform, bo s¹ niebezpieczne». Wierzê zatem, ¿e prawdziwy czas Vaticanum II nie nadszed³ jeszcze, ¿e jego
w³aciwa recepcja jeszcze siê nie zaczê³a. Jego dokumenty zosta³y szybko pogrzebane w licznych i powierzchownych
publikacjach na ich temat. Ponowne odczytanie litery dokumentów umo¿liwi
odtworzenie prawdziwego ducha Soboru. Tym samym otworz¹ siê nam oczy
na ich prawdziwe znaczenie. Wtedy te
wielkie teksty pozwol¹ nam zrozumieæ,
co naprawdê wydarzy³o siê na Soborze,
a wówczas nasza reakcja bêdzie mia³a
nowy rodzaj wie¿oci. Powtarzam: katolik, który jasno widzi szkody poniesione przez Koció³ z winy póniejszych
deformacji Soboru Watykañskiego II
i ubolewa nad tym, w tym samym Vaticanum II powinien odnaleæ mo¿liwoæ
ich naprawienia. (...)
Na pytanie Vittorio Messoriego, czy
w tej kryzysowej sytuacji widaæ jakie
wiat³o, jak¹ nadziejê, Kardyna³ odpo-

wiada: Paradoksalnie, w³anie to, co
negatywne, mo¿e przekszta³ciæ siê
w pozytywne. Wielu katolików dowiadczy³o w ostatnich latach odstêpstwa,
a w konsekwencji zobaczy³o rezultaty
konformistycznej postawy wobec ideologii i spróbowa³o, co znaczy oczekiwaæ od wiata zbawienia, wolnoci,
nadziei. O tym, jaki wymiar ma ¿ycie bez
Boga, co znaczy wiat bez Boga, wiedzia³o siê do niedawna teoretycznie, teraz sta³o siê to wiadome z dowiadczenia. Ale odchodz¹c od takiej rzeczywistoci, która sta³a siê pustk¹, mo¿na
odkryæ na nowo, jakie bogactwo niesie
ze sob¹ wiara, jak jest ona niezbêdna.
Dla wielu te lata by³y jak powolne, trudne oczyszczenie, prawie jak przejcie
przez ogieñ, ale to otworzy³o przed nimi
nowe mo¿liwoci pog³êbienia wiary.
Nie zapominajmy, ¿e ka¿dy sobór jest
przede wszystkim reform¹ na szczycie,
która dopiero potem ogarnia podstawê.
Po ka¿dym soborze, by móg³ on zaowocowaæ, powinna nast¹piæ fala wiêtoci. Tak sta³o siê po Soborze Trydenckim, który w³anie dziêki temu osi¹gn¹³
swój cel  prawdziw¹ reformê. Ocalenie Kocio³a mo¿e przyjæ i przychodzi
tylko z jego wnêtrza, nie jest ono uzale¿nione od dekretów hierarchii. Od
wszystkich katolików zale¿y, czy Vatica-

num II i jego zdobycze zostan¹ uznane
za wietlany okres w historii Kocio³a,
bo to oni wezwani s¹ do wcielenia go
w ¿ycie. Papie¿ Jan Pawe³ II niejednokrotnie mówi³: «Koció³ dzisiejszy nie
potrzebuje nowych reformatorów. Koció³ potrzebuje nowych wiêtych». (...)
To, co budzi nadziejê Kocio³a powszechnego, a co p³ynie z samego kryzysu w Kociele wiata zachodniego, to
powstawanie nowych ruchów, przez nikogo nie projektowanych, spontanicznych, bêd¹cych wyrazem ¿ywotnoci
samej wiary. Oczywicie wszystkie te
ruchy nios¹ ze sob¹ jakie problemy,
mniejsze czy wiêksze niebezpieczeñstwo. Ale tak bywa w ka¿dej ¿ywej rzeczywistoci. Coraz czêciej zdarza mi
siê spotykaæ grupy m³odych ludzi ca³kowicie oddanych wierze Kocio³a.
M³odych, ¿yj¹cych wiar¹ i maj¹cych
w sobie wielki zapa³ misjonarski. Intensywne ¿ycie wiar¹ nie sk³ania ich wcale do ucieczki w sentymentalizm, w ¿ycie prywatne, lecz jest w³¹czeniem
w pe³n¹, integraln¹ katolickoæ. Radoæ
wiary, której daj¹ wyraz, ma w sobie co
zaraliwego. To wród tych grup rodz¹
siê autentyczne powo³ania do s³u¿by kap³añskiej i do ¿ycia zakonnego. (...)
Wy³ania siê z nich nowe pokolenie Kocio³a, na które patrzê z wielk¹ nadziej¹
 mówi kardyna³ Ratzinger.  To cud,
¿e Duch wiêty okaza³ siê jeszcze raz
silniejszy od wszelkich naszych programów. W tym sensie odnowa, choæ jeszcze przyciszona, zaczyna siê realizowaæ.
Stare formy, które uwik³a³y siê w wewnêtrzne sprzecznoci i znalaz³y upodobanie w negacji, schodz¹ ze sceny, nowe
za toruj¹ sobie drogê. Naturalnie  nie
przemawiaj¹c jeszcze pe³nym g³osem
w dysputach na najwa¿niejsze tematy.
Ruchy te wzrastaj¹ w ciszy. Moje zadanie, jako urzêdnika w s³u¿bie Kocio³a
i jako teologa, polega na otwieraniu
drzwi, przygotowaniu miejsca.
Kryzys jest powa¿ny  mówi Kardyna³, odpowiadaj¹c na ró¿ne pytania Vittorio Messoriego  ale je¿eli tylko staniemy przed nim, bez ¿adnych uprzedzeñ, zdo³amy go przezwyciê¿yæ.
Cdn.
Oprac. Jolanta Klecel
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Do psychologa!
Psycholog! Podaj¹c tê najmodniejsz¹ obecnie receptê na nieszczêcie, nie
zastanawiam siê, jak  wykszta³cony
w Niemczech, Francji lub Polsce  specjalista od psychoanalizy móg³by pomóc rodzinie muzu³mañskiej, która straci³a matkê, ojca, dzieci. Rodzinie, która
nie rozumie jego jêzyka, a oparcia szuka nie u obcych, ale wród krewnych
i w meczecie. Wiêkszoci medialnym
specjalistom nie przychodzi nawet do
g³owy, ¿e wierz¹cy muzu³manie, podobnie jak wierz¹cy chrzecijanie, w czasie ¿a³oby po utracie bliskich modl¹ siê,
prosz¹c o opiekê Boga. Postêpowcy powtarzaj¹ jak mantrê: Potrzebny psycholog! Podobne komunikaty mo¿na by³o
us³yszeæ w czasie tragedii w Bies³anie.
Zrozpaczonym rodzinom trzeba podes³aæ z Polski kilku psychologów. Zbudowaæ orodek terapeutyczny dla dzieci Po co? W dotkniêtych nieszczêciami, ubogich regionach najbardziej potrzebna jest ¿ywnoæ, woda pitna, dach
nad g³ow¹. Jeli teren zagro¿ony jest
epidemi¹, potrzeba lekarzy specjalistów.
Jeli nie ma epidemii  wystarcz¹ internici i pediatrzy zaopatrzeni w podstawowe leki. Dentyci s¹ w tej sytuacji
po¿¹danym luksusem, choæ rzadko wysy³ani s¹ w ramach pomocy.
Wiele lat temu, po katastrofie w reaktorze atomowym w Czarnobylu, kto
zorganizowa³ pobyt w Polsce dzieciom
z tamtych terenów. Pobyt trwa³ kilka
tygodni. W tym czasie rodziny zapraszaj¹ce dzieci stara³y siê przede wszystkim za³atwiæ ma³ym gociom porz¹dne
badania lekarskie. Oprócz tego okazywa³y im troskê i serdecznoæ. Trochê
serca (zamiast terapii grupowej)
 i wszystkie zaczê³y siê umiechaæ.
Psycholodzy pojawili siê tak¿e na
froncie. Historia za³o¿yciela ksiê¿y ma-

&

rianów, o. Stanis³awa Papczyñskiego,
opowiada o tym, ¿e po bitwach przemierza³ pola bitewne i spowiada³ umieraj¹cych. Modli³ siê za tych, którzy gwa³townie zginêli. Na zachowanych obrazach widaæ o. Papczyñskiego wyci¹gaj¹cego z otch³ani czyæcowe dusze.
W XVII w., w czasie dzia³alnoci
o. Papczyñskiego, ¿o³nierze walczyli
i ginêli z pobudek patriotycznych albo
dla pieniêdzy. W najtrudniejszych chwilach zawsze towarzyszyli im kap³ani.
Os³abienie tradycyjnych struktur
Im gorzej funkcjonuj¹ tradycyjne
struktury spo³eczne, im bardziej os³abiona jest rodzina, tym lepiej powodzi siê
psychologom.
Znajomi pañstwo Z. zaczêli siê k³óciæ. Co zrobiæ? Poszli do psychologa.
Terapeuta zachêci³ pani¹ Z., ¿eby nie
t³amsi³a swojej osobowoci. Ma walczyæ o swoje. Ma³¿eñstwo zakoñczy³o
siê rozwodem. Po rozwodzie dziecko
pañstwa Z. zaczê³o mieæ trudnoci
w nauce i objawy nerwicowe. Trafi³o do
psychologa...
Coraz wiêcej dzieci z rozbitych rodzin i wychowywanych przez samotne
matki ma problemy szkolne. Ronie zapotrzebowanie na psychologów.
¯ycie Warszawy pisze o dwunastoletnim Jasiu:  Jest agresywny i nieuprzejmy. Dzieci siê go boj¹. Do dyrektorki swojej podstawówki powiedzia³
 Ty suko! Wczeniej wyt³uk³ kilka szyb
na osiedlu i pobi³ dwóch kolegów.
Czy zosta³ za to ukarany? Nie! Poniewa¿ ma zawiadczenie wydane przez
psychologa, ¿e cierpi na zespó³ nadpobudliwoci psychoruchowej...
Takich nadpobudliwych dzieci jest
coraz wiêcej. Zaopatrzone w opinie
psychologów, bij¹ rówieników i ubli-

¿aj¹ nauczycielom. Co z nich wyronie, skoro s¹ przekonani o swojej bezkarnoci?
Wspó³czesny system wychowawczo-psychologiczny, zamiast d¹¿yæ do
korygowania wczenie wykrytych zaburzeñ u dzieci, nagradza lenistwo, agresjê i k³amstwo. W czasach mojego dzieciñstwa, w nauczaniu pocz¹tkowym,
wiele czasu powiêcano na naukê pisania. By³a nawet kaligrafia, a uczniowie
piêknie prowadz¹cy zeszyty byli chwaleni przez nauczycieli. W przypadku
moich dzieci, nauczyciele znacznie
mniej uwagi powiêcali starannemu
odrabianiu lekcji, ale w szkole podstawowej zd¹¿y³y siê nauczyæ czytania
i wyra¿ania swoich myli na pimie.
Kiedy pod koniec lat 80. trafilimy
do szkó³ amerykañskich, stwierdzi³am
ze zdumieniem, ¿e nawet w klasie
czwartej wiêkszoæ dzieci nie potrafi
utrzymaæ siê w linii, pisz¹c kulfoniaste
litery: raz w górê, raz w dó³. Nauczyciele, pytani o tak s³abe wyniki nauczania, zwykle odpowiadali, ¿e: dzieci pisz¹, jak chc¹, nie nale¿y ich poprawiaæ,
bo siê stresuj¹... Walka ze stresem trwa³a wtedy na wszystkich szczeblach nauczania. Nawet na uniwersytetach. Znajomy, który uczy³ ³aciny na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado opowiada³,
¿e w czasie pocz¹tkowych zajêæ studenci rysuj¹ bazgro³y na tablicy, ¿eby wyraziæ swoj¹ osobowoæ... (Wtedy wydawa³o mi siê to bardzo mieszne!)
Postêp w szkolnictwie
Postêp pojawi³ siê i w naszym systemie szkolnym. Im mniej czasu i energii powiêcano na naukê pisania i czytania, tym wiêcej pojawia³o siê problemów. Ka¿dym z nich zajêli siê specjalici. Mamy specjalistów od dysleksji
i dysgrafii, dyskalkulii i dysortografii.
Ministerstwo Owiaty, kieruj¹c siê zaleceniami psychologów, wprowadzi³o
udogodnienia egzaminacyjne dla
uczniów cierpi¹cych na ww. dolegliwoci. I wtedy dysleksja i dysgrafia przybra³y rozmiary epidemii! W czasie egzaminacyjnym uczniowie masowo zg³aszali siê z zawiadczeniami o swoich
u³omnociach. W Sopocie 47 proc.
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uczniów to dyslektycy lub dysgraficy,
w Gdañsku prawie 34 proc., podobnie
w Grodzisku Mazowieckim. W Warszawie na Mokotowie by³a podobno klasa,
w której takim zawiadczeniem legitymowa³o siê 90 proc. uczniów. Mniej
dyslektyków notuje siê w rejonach,
gdzie jest ma³o poradni psychologicznych. Na Podkarpaciu, gdzie jest tylko
jedna Poradnia Specjalistyczna dla
Dzieci i M³odzie¿y Dyslektycznej
i 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych, odnotowano wskanik dysleksji: 4,7 proc.
 Jeli stworzy siê wiêcej takich
placówek, wskanik ten na pewno
wzronie  zapewniaj¹ psycholodzy.
I pewnie maj¹ racjê. Nagradzanie
pewnych zachowañ powoduje ich
utrwalanie. Niedawno mielimy okazjê
o tym siê przekonaæ, gdy wzros³y zasi³ki dla samotnych matek...
Izabela Sikora

Psychosynteza
Mówi³ mi pan, który przez lata ¿y³
w Ameryce, ¿e gdy tam mieszka³, panowa³a moda na psychoanalizê i psychoanalityków. Znajomi tego pana, ich ¿ony
itd. mieli psychoanalityków, do których
regularnie uczêszczali, by leczyæ dusze,
stargane nerwy, konflikty w pracy, spiêcia w rodzinie itp.
W pewnym momencie jeden psychoanalityk zbuntowa³ siê przeciwko swojemu zawodowemu rodowisku, przeciwko swej w³asnej profesji:  Ludziom
 powiedzia³ i napisa³  psychoanaliza
nie jest potrzebna! Psychoanaliza pacjentom szkodzi, rw¹c ludzkie JA na
strzêpy, zwiêkszaj¹c zapatrzenie w siebie, uwagê odwracaj¹c od wiata, od
bliniego, od dali, horyzontów i zawiatów. Potrzebna jest psychosynteza czyli

scalenie, umocnienie, synteza ducha...
Opowiadaj¹cy pan, wczeniej chodz¹cy do psychoanalityka, zacz¹³ uczêszczaæ do psychosyntetyka. Natychmiast
zauwa¿y³, ¿e psychosyntetyk traktuje
pacjenta identycznie, jak psychoanalityk.
Le¿a³o siê na le¿ance, mówi³o, co siê
chcia³o, a doktor z rzadka mrucza³ czy
chrz¹ka³ lub wtr¹ca³ s³owo albo zdanie.
A jednak inni twierdzili, ¿e odk¹d
analityka zmienili na syntetyka, poczuli
siê o niebo lepiej, stanêli na nogi, odczuli smak i urok ¿ycia, odnieli wielkie
sukcesy zawodowe, zwiêkszyli zarobki,
stali siê lepsi, wspó³czuj¹cy, czuli, wyszli z egocentryzmu itd.
Tych ludzi wiêc leczy³o s³owo: leczy³a nowa nazwa.
Jerzy Trammer

ZDOB¥D INDEKS STUDIÓW DZIENNIKARSKICH

Ruszy³a IV edycja Konkursu Akademickiego o Indeks im. bp. Jana Chrapka CSMA. Zwyciêzcy mog¹ zdobyæ indeksy
na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim lub Jagielloñskim oraz stypendium naukowe.

fot. G. Ga³¹zka

Ocala³ym z kataklizmu najbardziej potrzebny jest psycholog  stwierdza
repor ter Rzeczpospolitej, relacjonuj¹cy ogrom zniszczenia i tragediê ludzk¹ po trzêsieniu ziemi i tsunami w Azji...

CYWILIZACJA

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przeznacza dla laureatów konkursu cztery indeksy:
1. Dwa indeksy na piêcioletnie dzienne
magisterskie studia dziennikarskie;
2. Indeks na piêcioletnie wieczorowe
magisterskie studia dziennikarskie;
3. Indeks na piêcioletnie zaoczne magisterskie studia.
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Jagielloñskiego oferuje laureatom Konkursu trzy

indeksy:
1. Dwa indeksy na trzyletnie dzienne
licencjackie studia dziennikarskie
z kontynuacj¹ na dwuletnich studiach
magisterskich;
2. Indeks na trzyletnie wieczorowe licencjackie studia dziennikarskie z kontynuacj¹ na dwuletnich studiach magisterskich.
Warunki udzia³u w Konkursie:
 egzamin dojrza³oci zdany w roku konkursu; miejsce zamieszkania na wsi lub
w miecie do 10 tys. mieszkañców; rednia ocen nie ni¿sza ni¿ 4.5, b¹d udokumentowane inne zdolnoci (np. udzia³
w olimpiadach, konkursach lub wybitne
uzdolnienia w jednej dziedzinie); potwierdzony dochód na osobê w rodzinie
nie wy¿szy od 0.7 najni¿szego wynagrodzenia brutto og³aszanego przez Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej, wed³ug stanu na dzieñ sk³adania wniosku (obecnie
560 z³ brutto ); udokumentowany dorobek dziennikarski (za³¹czone kserokopie
publikacji lub tamy audio-wideo, strony internetowe); pozytywna opinia rekomenduj¹cej szko³y (dyrekcji i wycho-

wawcy), która ma prawo wytypowaæ
maksimum dwóch kandydatów sporód
swoich absolwentów; napisanie pracy,
której formê i temat corocznie ustala
Komisja Konkursowa.
Tematy prac konkursowych:
1. Esej lub artyku³ publicystyczny (do
6 tys. znaków, czcionka 14): Czy mo¿na, a mo¿e trzeba, ograniczaæ w³asne
marzenia;
2. Reporta¿ (do 10 tys. znaków, czcionka 14): Na podstawie dowiadczeñ osób
ze swego rodowiska ustosunkuj siê do
tezy, ¿e pieni¹dze szczêcia nie daj¹.
Laureaci winni przedstawiæ w sekretariatach swoich studiów dokument wiadectwa dojrza³oci w oryginale, najpóniej do koñca czerwca 2005 roku.
Uczestnicy Konkursu powinni ponadto nades³aæ swój dotychczasowy dorobek dziennikarski (termin nadsy³ania
prac up³ywa 31 marca 2005 r.) na adres:
Fundacja Dzie³o Nowego Tysi¹clecia
Skwer Kard. Stefana Wyszyñskiego 6
01-015 Warszawa.
Wiêcej szczegó³ów na stronie:
www.dzielo.pl
n
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PODGL¥DANE CZYNY, PODS£UCHIWANE ROZMOWY

W tym cyklu pragniemy upowszechniaæ materia³y archiwalne, które z IPN uda³o siê wydobyæ osobom pokrzywdzonym przez dzia³ania MBP, UB i SB.

Cenzorskie no¿yce
Zadaniem cenzury, a wiêc G³ównego Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk i podleg³ych mu urzêdów
wojewódzkich, by³o kszta³towanie nowej historii i nowego cz³owieka. Urz¹d,
który narodzi³ siê jeszcze przed zakoñczeniem wojny, zaj¹³ siê wykrelaniem
niewygodnych faktów i niebezpiecznych dla w³adzy ludowej myli. Wydaje
siê, ¿e ze swojej pracy cenzorzy wywi¹zali siê nadspodziewanie dobrze. Potrafili najwyraniej wychowaæ nowego
cz³owieka, który pozosta³ im wierny.
Bywa przecie¿, ¿e tym samym  co kiedy  mylom, wydarzeniom i przemyleniom dzi tak¿e trudno jest zaistnieæ
w rodkach masowego przekazu. ¯e nadal s¹ one niewygodne, a co gorsza
 prognozy i przewidywania ocenzurowanych autorów sprawdzi³y siê.
I tak, na przyk³ad, w roku 1947 ocenzurowano w Gazecie Ludowej Odezwê
biskupów polskich do wiernych, odczytan¹ z ambon wi¹tyñ katolickich
23 wrzenia. Wykrelone zosta³y m.in.
nastêpuj¹ce s³owa: Maj¹ miejsce fakty,
godz¹ce w wiêtoæ wyznawanych przez
nasz Naród prawd Wiary (...) podwa¿aj¹ce wiarê ludu, dobre obyczaje
i uznan¹ czeæ Bo¿¹. A jest ich ca³y szereg, tak i¿ odnosi siê wra¿enie istnienia
jakiej rozmylnie kierowanej, ukrytej
walki z Bogiem i Kocio³em. (...) Podnosimy swój ostrzegawczy g³os przeciwko wzrastaj¹cej zuchwa³oci blunierców, którzy w sposób coraz to bardziej
natarczywy czyni¹ przedmiotem ¿artu,
zabawy, igraszki, to wszystko, co wi¹¿e
siê ze wiêtym imieniem Boga. (...)
Strze¿cie siê pob³a¿liwoci wobec pism
¿yj¹cych z blunierstwa, nie bierzcie ich
do rêki. (...) Niech rodzice katoliccy starannie strzeg¹ swych praw w szkole,



(1)

niech w rodzinie wype³niaj¹ wychowawcze obowi¹zki. (...) Nie mniej grone
niebezpieczeñstwo, godz¹ce tym razem
w dusze najniewinniejszych, widzimy na
odcinku wychowania dzieci. Powsta³y
bowiem zak³ady wychowawcze, które
przyjê³y sobie za cel wychowanie tzw.
cz³owieka nowego, to jest cz³owieka
pozbawionego wiary w Boga, nie znaj¹cego ju¿ Imienia Chrystusa Pana, na
mod³ê os³awionych szkó³ hitlerowskich.
(Akta GUKPPiW syg.6, 1/21, k. 105,
Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
***
Krytyczne uwagi na temat wychowania dzieci i m³odzie¿y by³y z regu³y odrzucane.  Ch³opcy w wieku dojrzewania maj¹ psychologiê kaniba³ów. Zbyt
ma³o robimy dzisiaj, aby z tych kaniba³ów wyroli po prostu ludzie  pisa³o w
1948 r. Dzi i Jutro. Cenzorzy: Kamieniecki i Papaj wykrelili z artyku³u ci¹g
dalszy:  Od czasu, gdy w szkole powszechnej blednie  ognisty niegdy
 napis «Nie zabijaj» i «Nie bêdziesz
mia³ Bogów cudzych przede mn¹», obawiaæ siê mo¿na, ¿e nastêpne roczniki nie
oddal¹ siê zbytnio od tego, co nazwano
u nas «zara¿eniem siê mierci¹»!
(GUKPPiW syg. 23, 1/46, k. 104, AAN)
***
 Szatan nie posiada mo¿e lepszego narzêdzia do odrywania ludzi od
wiary, jak bezbo¿nego nauczyciela
 pisa³a w 1947 r. m³oda dziewczyna
do Rycerza Niepokalanej  A skutki?
Wszak dzi tyle m³odzie¿y szkolnej ze-
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psutej do szpiku koci. Jej list nie ujrza³ wiat³a dziennego. Podobnie, jak
(za spraw¹ cenzorów Landsberga i Kowalczyka) nastêpuj¹cy fragment: Og³oszenia w sprawie bibliotek parafialnych z Dzi i Jutro  Strze¿cie siebie,
m³odzie¿ i dzieci przed z³ym s³owem
drukowanym, które w piêknej postaci,
pod szlachetnymi pozorami wciska siê
do rodzin polskich, aby je zatruæ, os³abiæ i rozbiæ.
***
Dobrego s³owa drukowanego zachwalaæ nie nale¿a³o. W 1950 r. katowickie pismo Nasza Droga, przy wyborze lektury, doradza³o m³odym ludziom kontakt z rodzicami, nauczycielami i spowiednikami. Poleca³o ksi¹¿ki
Prusa, Orzeszkowej, Conrada, Fiedlera
i Malewskiej. Cenzor Jerzy Adaszek
porady te wykreli³. W Uzasadnieniu
za napisa³:  Próba nak³aniania m³odzie¿y do czytania ksi¹¿ek wy³¹cznie
religijnych. Przeciwstawianie naszym
wydawnictwom ksi¹¿ek katolickich.
(GUKPPiW 15, 1/33, k. 316;
GUKPPiW 9, 1/24, k. 103; GUKPPiW
80, 6/4 d, k. 57, AAN)
***
Niedopuszczalne by³o te¿ przekazywanie pozytywnych wzorów, niezgodnych z obowi¹zuj¹c¹ lini¹ partii. W roku
1949 poznañski Tygodnik Katolicki
pragn¹³ przedstawiæ Wzory bohaterów
i wiêtych, wymieniaj¹c nazwiska hetmana ¯ó³kiewskiego, Jana Sobieskiego,
w. Kazimierza, w. Stanis³awa Kostkê
i w. Jadwigê, stwierdzaj¹c przy tym:
 Je¿eli dokonali wielkich rzeczy, to
dziêki wierze i prawoci chrzecijañskiej. Poniewa¿ byli dobrymi chrzecijanami, byli te¿ dobrymi Polakami. Wykrelaj¹c to zdanie cenzor Schmidt t³umaczy³:  Próba wychowania m³odzie¿y w duchu zacofania.
(GUKPPiW 85, 6/9 ³, k. 27, AAN)
Opr.
Janina Hera-As³anowicz

Drodzy Czytelnicy!
Nasze ³amy s¹ otwar te na prezentacjê archiwaliów, jakie
fabrykowano na Was i Waszych Najbli¿szych w latach 1944  1989.
Redakcja PiP

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 2/2005

Polemiki wokó³ teczek Ma³gorzaty Niezabitowskiej wywo³a³y szereg nieporozumieñ. Nie wchodz¹c w tak subteln¹ materiê, jak pytanie: czy by³a pani Rzecznik by³a, czy te¿ nie tajnym wspó³pracownikiem SB  to jest zadanie i w³aciwoæ s¹du  trzeba odpowiedzieæ na inne pytanie. Trzeba rozstr zygn¹æ mianowicie, czy teczki s³u¿b specjalnych PRL stanowi¹ dobre ród³o do poznania
historii naszego kraju? Czy stanowi¹ iluzjê, która mia³a nie tyle opisywaæ rzeczywistoæ, co j¹ zaklinaæ i zak³amywaæ? W wietle tego, jak wygl¹da³a statystyka, historiografia i sprawozdawczoæ PRL, nie jest to nieprawdopodobne.

Pajêcza sieæ
1. Trzeba zwróciæ uwagê na kilka faktów. Po pierwsze tzw. teczki by³y dokumentami przeznaczonymi do obiegu wewnêtrznego, a nie zewnêtrznego  to je
odró¿nia od statystyk czy sprawozdañ.
Wszystkie by³y opatrzone gryfami tajnoci i ob³o¿one pieczêciami tajemnicy. Z racji swej wewnêtrznoci nie by³y
narzêdziem propagandy, sta³y siê takimi, kiedy zaczê³y wyp³ywaæ na zewn¹trz. Trudno by³o przypuszczaæ, ¿e
zosta³y spreparowane dla przysz³ej walki politycznej w dziesiêæ lat póniej,
w przysz³ej, wolnej III Rzeczpospolitej.
Ja sobie w najmielszych snach nie by³em w stanie jej wymarzyæ, a ów podporucznik SB, który próbowa³ zwerbowaæ pani¹ Niezabitowsk¹ (nie rozstrzygamy z jakim rezultatem), nie widzia³
w swych snach najczarniejszych. Poza
wszystkim, meldunki agentów (TW
 tajnych wspó³pracowników) by³y broni¹ wymierzon¹ przez SB w innych ludzi. ¯aden rozs¹dny myliwy nie psuje
celownika przy swojej strzelbie, bo nie
by³by w stanie skutecznie polowaæ. S³u¿by specjalne PRL nie mia³y ¿adnego interesu w tym, aby fa³szowaæ teczki.
2. Znany jest jeden wypadek sfa³szowania teczki. To teczka TW pseudonim
Bolek  czyli Lecha Wa³êsy. Chodzi³o
o operacjê wywiadowcz¹  z podrzuceniem tych dokumentów Ambasadzie
Norwegii  i uniemo¿liwienie Lechowi
Wa³êsie uzyskanie nagrody Nobla. Okaza³o siê to nawet skuteczne, ale na jeden rok. W nastêpnym nagrodê dosta³,
jednak zapach pozosta³. Wymaga³o to
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego specjalisty od pisma rêcznego  tak
w oficjalnym jêzyku nazywa siê fa³szerza, czy speca od papieru o okrelonej

gramaturze, a nawet d³ugopisu sprzed
lat czternastu. A wszystko po to, ¿eby
dokonaæ kopii kserograficznych.
Sporz¹dzanie fa³szywek, co prawda,
nie le¿a³o w interesie SB (pkt.1), ale nie
by³o niemo¿liwe (pkt.2). Czy mo¿emy
wiêc powiedzieæ z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹, ¿e by³o prawdopodobne, ¿e jest
to gra teczkami, potyczka nies³usznych
oskar¿eñ, której z chichotem historii
sekunduj¹ dawni oficerowie SB?
Wysnuwaj¹c tak¹ tezê, nie zdajemy
sobie sprawy, czym s¹ owe teczki. To nie
jest tak, ¿e albo siê ma swoj¹ teczkê, albo
siê jej nie ma. To nie jest tak, ¿e teczkê
mo¿na zniszczyæ. Oczywicie, fizycznie
mo¿na. Mo¿na spaliæ na poligonie
w Drawsku, mo¿na zmieliæ w papierni
w Konstancinie. Ale ladów dzia³alnoci TW to ani nie zatrze, ani nie usunie.
Prócz teczki osobowej TW, gdzie przechowuje siê zobowi¹zania wspó³pracy, historiê werbunku, pokwitowania wynagrodzeñ, jest jeszcze teczka pracy TW. Tam
zbierane s¹ meldunki, wyniki rozmów;
czasami spotyka³em siê z adnotacj¹: ze
s³ów  odró¿niaj¹c¹ meldunki ustne od
pisemnych. Ale meldunki TW mieszcz¹
siê tak¿e, a mo¿e przede wszystkim,
w materia³ach, tzw. teczkach figurantów
opracowania operacyjnego, do których
mam zaszczyt siê zaliczaæ. S¹ to teczki
nie tych, którzy donosili, ale tych, na których donoszono. Przy ka¿dym donosie
zaznaczono ród³o, z którego pochodzi.
I choæ obdarzony jest gryfem: TAJNE
spec. znacz. egz. poj. (to najwy¿szy gryf
tajnoci)  wcale nie musia³ byæ sporz¹dzany w jednym egzemplarzu.
Ma racjê Jadwiga Staniszkis w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, ¿e nast¹pi
teraz druga fala lustracji. Druga fala

polegaj¹ca na tym, ¿e ci, którym (jako
pokrzywdzonym) udostêpniono ich teczki, zaczn¹ siê domylaæ, kto ich krzywdzi³. To Krzysztof Wyszkowski, by³y
sekretarz redakcji Tygodnika Solidarnoæ, odtajniaj¹c swoj¹ teczkê, wysnu³
hipotezê, ¿e informator pos³uguj¹cy siê
kryptonimem: Nowak, to mo¿e byæ Ma³gorzata Niezabitowska. Takich odkryæ,
takich podejrzeñ mo¿e byæ wiêcej. Musimy uzbroiæ siê w narzêdzia poznawcze,
pytaæ historyków, archiwistów z IPN,
bymy mogli stawiæ czo³a drugiej fali.
¯eby mia³a ona charakter oczyszczaj¹cy
i nie zala³a nas ekskrementami.
W moich papierach (to cztery powa¿nie wymeliorowane tomy  zachowa³y siê nawet protoko³y zniszczeñ pods³uchów telefonicznych i pokojowych
oraz obserwacji z 1970 r.) znajduje siê
historia pewnej dziewczyny (a w³aciwie dwu). Mia³em wtedy (koniec lat 70.)
tak zwany berufverbot, czyli zakaz pracy (jaka by³a rola SB w uniemo¿liwieniu mi pracy naukowej w PAN-ie, te¿
jest w moich aktach), zarabia³em przeto na ¿ycie udzielaniem korepetycji. SB
podes³a³a mi uczennice, aby bêd¹c
w moim domu, mia³y dostêp do jego tajemnic. Czyta³em tê nieporadnoæ p³yn¹c¹ z meldunków m³odych dam przed
matur¹. Zawsze siê zaprzyjania³em ze
swoimi uczennicami i w ich meldunkach widzia³em mêkê, ¿e z jednej strony chcia³y mnie chroniæ, a z drugiej
musia³y donosiæ. I mylê, ¿e prawdziwymi ofiarami byli nie ci z³amani luminarze, ale te m³ode dusze.
Wydaje siê, ¿e s³u¿by specjalne PRL
na podobieñstwo paj¹ków tka³y sieæ,
któr¹ chcia³y nas wszystkich spêtaæ
i omotaæ. Ale takie sieci, to specyficzna
konstrukcja, w której jedno oczko zale¿y od drugiego, jeden wêze³ sieci od nastêpnego. Nawet kiedy siê j¹  sieæ
 w jakim miejscu przerwie, to logika
jej konstrukcji powie, jakich oczek braknie. Na teczkach powinni zatem polegaæ ci, którzy potrafi¹ krytycznie podchodziæ do róde³, analizowaæ sine ira
et studio; a nie ci, którzy chc¹ z nich
uczyniæ narzêdzie propagandy i politycznego przetargu. One nie s¹ po to.
Marek Karpiñski
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Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich  organizacja, z której (jak mo¿na by
mniemaæ) wiatr stanu wojennego wywia³ wszelkie mieci, ju¿ chocia¿by z tego
powodu posiada³a wielki kredyt zaufania, zarówno u ludzi z w³asnego rodowiska, jak i u wiat³ej czêci spo³eczeñstwa. Jednak z up³ywem lat, biegn¹cych
od chwili restytuowania Stowarzyszenia, stawa³o siê ono swego rodzaju gettem piêknoduchów, coraz bardziej odleg³ym od prawdziwych problemów rodowiska dziennikarzy. Obecnie rednia wieku jego cz³onków sytuuje siê wyranie
powy¿ej piêædziesi¹tki. Dop³yw ludzi m³odych jest jedynie ladowy. Nie powinno to dziwiæ w sytuacji, gdy ta organizacja mog³a do niedawna zaoferowaæ
w³asnym cz³onkom jedynie mo¿liwoæ p³acenia sk³adek  jeli nie liczyæ kilku
stolików w kor ytarzu, na któr ych emer yci mog¹ zagraæ w brid¿a.

Rojenia

Z oporem spotyka³y siê wszelkie
próby stworzenia warunków do instytucjonalnej obrony praw dziennikarzy,
przy jednoczesnym, zupe³nie niezrozumia³ym, kokietowaniu wydawców.
Z których przecie¿ wiêkszoæ, w zamian za groszow¹ zap³atê, traktuje
swoich pracowników jak cytrynê do
wyciniêcia lub najwy¿ej jak koñski
nawóz, na którym wyrastaj¹ zdatne do
sprzeda¿y pieczarki. Jak wiadomo,
taki nawóz, po jego wyja³owieniu, wyrzuca siê po prostu na mietnik i wymienia na nowy.
Przera¿aj¹ce w tym kontekcie s¹
poprzedzaj¹ce styczniowy Zjazd Delegatów rozwa¿ania honorowego prezesa SDP Stefana Bratkowskiego, zamieszczone pod tytu³em Kwestia to¿samoci w nr 1 (79) pisma Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  Forum
dziennikarzy. Na pocz¹tku, daj¹c odpór
tym, którzy chcieliby przywróciæ SDP
status zwi¹zku zawodowego, jakim by³o
przed 1980 rokiem, Kolega Prezes postuluje stworzenie organizacji elitarnej,
otwartej dla dziennikarzy co najmniej
dobrych. Gdzie (cytujê dos³ownie):
Komisje Cz³onkowskie niech nie zajmuj¹ siê przyjmowaniem podañ kandydatów na cz³onków, ale odwrotnie  obserwacj¹, wyszukiwaniem i proponowaniem akcesu tym, których uwa¿aj¹ za
wartych wci¹gniêcia w szeregi cz³onków. Jak w krêgu Filomatów czy póniejszego Zetu. W³anie tak  bo dzisiejsze m³odsze pokolenie dziennikarzy, i to nawet najlepsi, czêsto nawet
nie wie o istnieniu SDP. I w³anie tych
najlepszych i dobrych z m³odszych po-

fot. P. ¯ycieñski

koleñ trzeba wy³awiaæ, obserwowaæ
i wci¹gaæ do Stowarzyszenia; atrakcj¹
ma byæ presti¿  i sporo wspólnych
spraw do za³atwienia.
Ale ¿eby byli ci lepsi, musi przecie¿
istnieæ rzesza tych przeciêtnych, np.
wyrobników pióra  którym te¿ nale¿a³oby umo¿liwiæ godne ¿ycie i mieæ
z nimi jakie wspólne sprawy do za³atwienia. Poza tym powszechnie wiadomo, ¿e proces kreowania tych lepszych
bardzo czêsto jest wypadkow¹ jakich
zakulisowych protekcji, przetargów,
trendów, na koniec familijnych tradycji
(przecie¿ kiedy, w 1980 r. krzyczelimy
np. nigdy wiêcej Wojny!, a i tak towarzysz Wojna powróci³ niebawem na lukratywne funkcje, ju¿ we wcieleniu
syna)  i wielu innych, pozamerytorycznych czynników.
Ponadto, id¹c za rozumowaniem prezesa Bratkowskiego, cz³onkowie SDP
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powinni siê przygotowaæ albo do zejcia w jakie patriotyczne podziemie
(dlaczego?), albo do przekszta³cenia
struktur Stowarzyszenia w wolnomularskie. Bowiem tylko do takich (obu rodzajów) organizacji nie mo¿na siê
dostaæ, przychodz¹c po prostu frontowymi drzwiami, lecz jedynie bêd¹c
tam wprowadzonym bez rozg³osu, cichaczem, przez wtajemniczonych
i znaj¹cych prawdziwe, a nieznane
ogó³owi, cele ju¿ dawniej zaprzysiê¿onych cz³onków. Pozostaje tylko
okrelenie obrz¹dku: czy bêdzie
francuski, czy szkocki
Do niedawna biedne, jak przys³owiowa mysz kocielna, Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich odwojowa³o
(w znacznej mierze dziêki energii, uporowi i wierze w istnienie jakich reliktów sprawiedliwoci w otaczaj¹cej nas
rzeczywistoci  prezes Krystyny Mokrosiñskiej) pozosta³oci swojego maj¹tku, który zosta³ zrabowany przez komunistyczne w³adze w okresie stanu
wojennego i przez dziesi¹tki lat by³ ze
smakiem konsumowany przez organizacjê bêd¹c¹ tworem gen. W. Jaruzelskiego (primo voto Stowarzyszenie
Dziennikarzy PRL, secundo voto Stowarzyszenie Dziennikarzy RP).
Ale gdzie pojawiaj¹ siê pieni¹dze,
tam pojawia siê i pokusa Pierwszy
dzieñ Zjazdu Delegatów SDP
(14 stycznia br.) up³yn¹³ pod znakiem
konfrontacji zwolenników przekszta³cenia Stowarzyszenia w tzw. organizacjê
po¿ytku publicznego, o bardziej otwartej formule, i ich przeciwników, którzy
pragnêli, by wszystko pozosta³o po staremu. W tle pojawi³a siê ochota na
skonsumowanie we w³asnym gronie
funduszy, które powinny pos³u¿yæ odbudowaniu maj¹tku Stowarzyszenia.
Gdyby ta opcja zwyciê¿y³a, byt SDP
by³by w zasadzie przes¹dzony. Kiedy
w kasie ukaza³oby siê dno, ostatni zgasi³by wiat³o w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Foksal 3/5.
Na szczêcie zwyciê¿y³ rozs¹dek
okazany w g³osowaniu przez wiêkszoæ
delegatów. Gwarancj¹, ¿e ten kierunek
zostanie zachowany, by³ wybór na kolejn¹ kadencjê dotychczasowej prze-
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wodnicz¹cej  Krystyny Mokrosiñskiej,
dokonany w dniu nastêpnym: 15 stycznia 2005 roku.
Chocia¿ oddalona zosta³a bezporednia groba rych³ego uwi¹du (starczego
i finansowego) SDP  miêdzy swoimi,
w atmosferze ciep³ego grajdo³ka i wykonywania pozorowanych ruchów
w rzeczywistym bezruchu  egzekucja
w³asnymi rêkami zosta³a tylko oddalona w czasie. Je¿eli Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich nie bêdzie mia³o ambicji reprezentowania ca³ego rodowiska dziennikarskiego i faktycznie
uchyli siê od walki o jego elementarne
prawa do godnego wykonywania zawodu i do przynajmniej nieco wiêkszych
dochodów, ani¿eli te, które s¹ potrzebne do prze¿ycia dla przeciêtnej rodziny
polskiej  skazane jest na osuniêcie siê
w nicoæ i to zapomnienie, które ju¿ staje siê faktem i o którym mimochodem
wspomina Bratkowski (patrz cytat). Dla
wszystkich ludzi rozs¹dnych jest zrozumia³e, ¿e chocia¿by ze wzglêdu na
swój szczególny charakter i stosunkowo nieliczn¹ grupê cz³onków, roli lidera rodowiska nie przejmie od SDP
bratnie Katolickie Stowarzyszenie
Dziennikarzy.
Kto wówczas pozostanie na placu
boju? Oczywicie postkomunistyczne
SDRP, które znowu na jakim polu nas
wyprzedzi³o. Ju¿ jest przecie¿ urzêdowo uznane za organizacjê po¿ytku publicznego. Wystêpowa³o te¿ z projektem, co prawda u³omnym, ale przecie¿
maj¹cym za cel przynajmniej jak¹ próbê ochrony ogó³u dziennikarzy przed
niekontrolowanym wyzyskiem ze strony pracodawców. My za obecnie zatrzymalimy siê w momencie, kiedy
przysz³o nam wpatrywaæ siê z przera¿eniem w jakie, utrwalone na pimie, rojenia o elitarnej lo¿y masoñskiej.
Cezary Bunikiewicz
Autor jest cz³onkiem w³adz Oddzia³u
Warszawskiego SDP i delegatem na
opisywany Zjazd, którego kontynuacj¹
za dwa miesi¹ce bêdzie Nadzwyczajny Zjazd, powiêcony uchwaleniu nowego Statutu SDP.

Miêdzy ulicami Roso³a, W¹wozow¹, Kiepury i Dembego na sto³ecznym Ursynowie
powsta³ mur. Ogrodzone zosta³o 17 hektarów, czyli obszar wiêkszy od Starego
Miasta liczonego w obrêbie murów. Ca³oæ jest monitorowana, strzeg¹ jej fur tki
i ochroniarze. Na zagadnienie trzeba patrzeæ dwojako. Po pierwsze, jako na zjawisko spo³eczne: odgradzanie siê zamo¿niejszych mieszkañców od reszty, oraz
psychologiczne: jako popadanie czêci spo³eczeñstwa w coraz silniejsze lêki...

Mury
Grodzone czy wydzielone osiedla
nie s¹ niczym nowym w warszawskim
krajobrazie. Ju¿ kilkanacie lat temu
teren Wilanowa ko³o ul. Wiktorii Wiedeñskiej, Królewicza Aleksandra, Kosiarzy, Urodzajnej i Rumianej sto³eczna ulica nazwa³a Zatok¹ Czerwonych
wiñ. I nie chodzi³o bynajmniej o kolor
budynków, tylko o sk³ad osobowy
mieszkañców tego terenu.
Jeszcze wczeniej czêciowo otoczone ogrodzeniem z drutu kolczastego
by³y Al. Ró¿ i Al. Przyjació³, ale to jedynie po to, aby towarzysze, pracuj¹cy
w pobliskim Ministerstwie Sprawiedliwoci nad utrwalaniem w³adzy ludowej
 mogli czuæ siê bezpiecznie w swoich
domowych pieleszach. Obecnie prawie
trzy czwarte powstaj¹cych w stolicy inwestycji mieszkaniowych jest ogrodzone lub strze¿one. Prawie po³owa  ogrodzona i strze¿ona.
Warto zastanowiæ siê, dlaczego tak
jest. Szczególnie w kontekcie podpisanej w zesz³ym roku uchwa³y Rady
Miasta na temat uw³aszczenia spó³dzielni mieszkaniowych. Uchwa³a co prawda wesz³a w ¿ycie i zosta³a podpisana
przez prezydenta Kaczyñskiego, ale nie
wydano do niej przepisów wykonawczych. Dlatego pomys³, aby spó³dzielcy mogli siê uw³aszczyæ, wp³acaj¹c jedynie 1 proc. wartoci mieszkania, pozosta³ jedynie marzeniem wielu rodzin.
Z drugiej strony na tzw. wolnym rynku mieszkaniowym pojawia siê mnóstwo propozycji od deweloperów budowlanych. Zachêcaj¹ oni do kupna
mieszkania po wolnych cenach. W budynku budowanym przy zbiegu ulic S³owackiego i Ks. Popie³uszki cena 1 m.
kw. wynosi 3600 z³otych. Przy obecnym
poziomie zarobków albo wysokociach
rat sp³acanych bankom  suma, jak¹ na-

le¿y wp³aciæ za, powiedzmy, 70 metrowe mieszkanie (bez wyposa¿enia)
 wynosi 252 000 z³ (!!!). Je¿eli wemie
siê pod uwagê, ¿e wed³ug oficjalnych
statystyk w Polsce jest ponad 3 mln
bezrobotnych, to taka cena jest wziêta
z sufitu. Zupe³nie tak samo abstrakcyjna, jak podarowanie w 1981 r. miliona
dolarów.
I teraz przechodzimy do sedna zagadnienia. Je¿eli praca jest reglamentowana i wrêcz niemo¿liwoci¹  bez odpowiednich koneksji  jest jej zdobycie, to ka¿dy, kto kupuje mieszkanie na
wolnym rynku, musi byæ postrzegany
przez ogó³  jako nie do koñca czysty.
Je¿eli przy tym wszystkim zarabia przyzwoite pieni¹dze i afiszuje siê z tym na
zewn¹trz  samochód, sprzêt elektroniczny  jest postrzegany co najmniej
jako cz³owiek z powi¹zaniami, czyli
niezbyt uczciwy.
Tacy ludzie maj¹ siê czego obawiaæ.
Nic wiêc dziwnego, ¿e zamykaj¹ siê
w coraz to doskonalszych gettach. Prowadzi to do sytuacji znanej ju¿ w wiecie. W morzu nêdzy powstaj¹ enklawy
ludzi wyj¹tkowo bogatych, którzy ¿yj¹c
w ca³kowitej izolacji, nie maj¹ potrzeby wychodziæ ze swoich z³otych klatek.
Na miejscu maj¹ bowiem wszystko, czego im trzeba do ¿ycia: szko³y, sklepy,
ochronê i pogotowie. W ten to sposób
sami zamykaj¹ siê w z³otych wiêzieniach. Jak prawie dwadziecia lat temu
piewa³ bard lat osiemdziesi¹tych: Moje
miasto murem podzielone, po jednej
stronie nigdy siê nie budzi, po drugiej
stronie nigdy nie zasypia...
Jednak nawet najwiêksza iloæ kluczy, zamków, ochroniarzy nie da poczucia bezpieczeñstwa komu, kto nie jest
przyzwoitym, uczciwym cz³owiekiem.
Takiemu nie pomog¹ ani ochroniarze,
ani policjanci, ani nawet czo³gi na ulicach. Bo to, co go najbardziej osacza,
to... sumienie.
Grzegorz Guttman
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GOSPODARSKIM OKIEM
Trzeba bymy siê zastanowili, czy ci konkretni ludzie, czêsto znani nam osobicie, którzy cierpi¹ w naszym kraju niedostatek, w jakikolwiek sposób zas³u¿yli sobie na to; czy mo¿na przypisaæ im jak¹ konkretn¹ winê, albo wskazaæ jakie
okolicznoci si³y wy¿szej, które ich zubo¿y³y? W wiêkszoci wypadków  nie! Wynika z tego, ¿e ich biedê spowodowa³o
dzia³anie osób trzecich. Tak wiêc naszym obowi¹zkiem  zarówno moralnym, jak i patriotycznym  jest nie tylko wskazanie tych osób, lecz tak¿e opisanie i napiêtnowanie dzia³añ, które przynios³y tak fatalne skutki.

Lewica, dialog , bieda (3)

"

porównaæ, który z nich jest lepszy. Systemu hellenistycznego nie wybior¹ na
pewno, nie tylko dla tego, ¿e jest on
sprzeczny z nasz¹ tradycj¹, ale i dlatego,
¿e jest on nieproduktywny i sam nie jest
w stanie siê utrzymaæ.
***
Staraj¹c siê unikn¹æ odpowiedzi na
pytanie, kto ma nie jeæ do syta i dlaczego  mimo ¿e dla wszystkich nie ma
chleba  nale¿y siê zastanowiæ nad tym,
jak technicznie powsta³a nasza nêdza
i co zmieni nasz sprzeciw wobec systemu spo³ecznego generuj¹cego nêdzê.
Zwróæmy uwagê na to, ¿e gdyby reformy spo³eczne sprzed 15 lat nie polega³y na zmianie w³aciciela  przy zachowaniu struktury wewnêtrznej przedsiêbiorstw i ich powi¹zañ z reszt¹ systemu spo³ecznego, czyli niejako od góry,
a zaczyna³y by siê od zmiany struktury
wewnêtrznej przedsiêbiorstw i zmiany
ulokowania pojedynczych miejsc pracy
w mikrosystemie spo³ecznym funkcjo-

nuj¹cym w zak³adzie pracy, dopiero za
w wyniku powstawania nowych wiêzi
kooperacyjnych nastêpowa³a by zmiana w³asnoci przedsiêbiorstwa  to prywatyzacja mog³a by byæ prawie 10-krotnie efektywniejsza, czyli wystarczy³oby sprywatyzowaæ tylko 10 proc. maj¹tku, uzyskuj¹c dla pañstwa ten sam
wp³yw finansowy. W przyjêtym sposobie prywatyzacji przedmiotem transakcji by³a tak na prawdê kwota pieniêdzy,
jak¹ przynosi³ prywatyzowany zak³ad,
a nie jego sk³adniki maj¹tkowe. Bra³o
siê to z tego, ¿e te sk³adniki maj¹tkowe
by³y w wiêkszoci miejscem pracy jakich ludzi. Przy zachowaniu struktury
zatrudnienia  przynajmniej w momencie sprzeda¿y firmy  trzeba by³o zachowaæ równie¿ i maj¹tek wykorzystywany przez tych ludzi w pracy. Nie móg³
byæ on, w zwi¹zku z tym, w tym czasie
przedmiotem obrotu handlowego, wiêc
jego wartoæ wynosi³a 0.
Pawe³ Gospodarski
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Wiara artysty
Ka¿dy twórca ma sk³onnoæ do ubóstwiania sztuki, to jasne. Bez tego jego
egzystencja by³aby kompletnie pozbawiona sensu, zw³aszcza w tak czêstych
momentach zw¹tpienia, kiedy  wydawa³oby siê  zarówno krytycy jak i odbiorcy oraz koledzy-artyci sprzysiêgaj¹ siê, aby wykazaæ nieszczênikowi, ¿e
to, co robi, jest z gruntu chybione i nikomu niepotrzebne. Wtedy tylko wiara
mo¿e go uratowaæ od za³amania psychicznego, na którego krawêdzi zreszt¹
i tak ka¿dy artysta stale siê znajduje.
Podlegaj¹cy nieustannej presji
twórca, który przecie¿ w ka¿de dzie³o
wk³ada cz¹stkê siebie, zwraca siê czêsto do swego naturalnego partnera:
Stwórcy Wszechrzeczy. Zwraca siê
z ró¿nymi inwokacjami  czêsto jak
równy do równego ( przyk³adem takiej

postawy, wcale nierzadkiej, jest nasz
czo³owy wieszcz narodowy Adam
Mickiewicz i jego Wielka Improwizacja), z nadziej¹, ¿e akt twórczy, bêd¹cy wszak dalekim odbiciem stworzenia wiata, upowa¿nia go do tego.
Czy mo¿emy sobie wyobraziæ reakcjê Pana Niebios na takie uzurpatorskie enuncjacje? Mo¿na przypuciæ, ¿e
przypomina ona reakcjê ojca rodziny,
któremu dorastaj¹ce dzieci pokazuj¹
swoje pierwsze zarobione pieni¹dze,
obiektywnie rzecz bior¹c, niewystarczaj¹ce nawet na zakup pary butów,
zdartych podczas wykonywania pracy.
 A jednak  myli ojciec  to moje
kochane dziecko dzielnie stara siê
sprostaæ wyzwaniom Rzeczywistoci.
Oto jest na dobrej drodze. Bêdê je
wspiera³, nie bêdê przecie¿ gasi³ jego

entuzjazmu. Tak i nasz Ojciec zapewne cieszy siê z ka¿dego nowego dzie³a, które potwierdza, ¿e równie¿ w obszarze twórczoci jestemy Jego obrazem i podobieñstwem. Aczkolwiek
chyba racjê ma Ojciec wiêty, który
w dramacie Brat naszego Boga
 a równie¿ i w³asnym przyk³adem
 pokazuje, ¿e wiadomy swego powo³ania twórca mo¿e zrezygnowaæ z uprawiania sztuki na rzecz powo³ania jeszcze wiêkszego  s³u¿by blinim. Choæ
nie ka¿dy musi dojrzeæ do takiej transformacji; Pan Zastêpów, jak ka¿dy kochaj¹cy ojciec, zostawia nam w tej
kwestii woln¹ wolê. Nie narzuca Swojej woli nawet tym, którzy, jak krn¹brne dzieci, odwracaj¹ siê od Niego, preferuj¹c wiarê w sztukê lub w siebie.
Jak marne to bo¿ki, przekonaj¹ siê
jednak wszyscy prêdzej czy póniej
 i oby nie by³o to zbyt póno!
Maria Szreder

PLASTYKA

Gromnica...
zimy po³owica

fot. P. ¯ycieñski

S¹dzê, ¿e tylko rodowiska katolicko-patriotyczne s¹ jedyn¹ si³¹, która mo¿e
przeprowadziæ niezbêdne zmiany gospodarcze. Jedynym sposobem na to, jest
naprawa finansów pañstwa przez doprowadzenie do zmiany dynamiki wewnêtrznej biurokracji.
Chodzi o to, by ludzie zatrudnieni
w administracji  na skutek naszej postawy  nie mieli interesu osobistego
w szkodzeniu gospodarce. Sprawa bowiem polega na tym, ¿e gdy nie ma obiektywnego kryterium wyliczenia wysokoci zarobków (biurokracja, dzia³aj¹c z definicji na szkodê gospodarki, nie mo¿e
mieæ takiego kryterium), a trzeba to zrobiæ, to jedynym sposobem jest wycena
cech osobistych. W zwi¹zku z tym osoba, która chce zarabiaæ wiêcej lub mieæ
wiêcej w³adzy, nie jest zainteresowana
rzeczywistymi skutkami swoich dzia³añ,
a jedynie udokumentowaniem swojej
przewagi spo³ecznej nad konkurentami
do tego stanowiska. W rezultacie aktywnoæ zawodowa zaczyna siê sprowadzaæ
do uczestnictwa w swoistym konkursie
piêknoci, w którym  w zale¿noci od
zajêtego miejsca  ma siê status spo³eczny i materialny.
Oznacza to, ¿e praprzyczyn¹ naszych
problemów gospodarczych jest konstrukcja spo³eczeñstwa wg doktryny hellenistycznej. Dlatego, by naprawiæ gospodarkê, musimy wprowadziæ w to miejsce katolick¹ doktrynê spo³eczn¹. W tym celu
nade wszystko musimy powiedzieæ, ¿e
hellenizm jest z³y i nie chcemy mieæ
z nim nic wspólnego. Zakoñczyæ wszelki z nim dialog, a zacz¹æ siê z nim spieraæ. Ten spór mo¿emy bez trudu wygraæ.
Je¿eli dojdzie do przerwania dialogu, to
bêd¹ dwa systemy i ludzie bêd¹ mogli

CHWILA MUZYKI

Staropolska nazwa wiêta Matki
Boskiej Gromnicznej (2 lutego) nawi¹zuje do ³aciñskiego festum candelarum, czyli uroczystoci wiec. Przypada ono w uroczystoæ Ofiarowania
Pañskiego i Oczyszczenia Najwiêtszej Marii Panny, ustanowione
w IV wieku i najwczeniej obchodzone w Jerozolimie.
W naszym kraju dawniej i dzi we
wszystkich kocio³ach podczas nabo¿eñstwa wiêci siê woskowe wiece,
które pobo¿ni ludzie przynosz¹ zapalone do swoich domów. Wed³ug ludowych tradycji, powiêcone wiece zapala³o siê w chwilach zagro¿enia, podczas powodzi lub gwa³townych burz
 st¹d przypuszczalnie wywodzi siê nazwa wiecy  gromnica.

Na licznych obrazach, malowanych
przez ludowych twórców, Matka Boska Gromniczna ukazywana by³a w towarzystwie wilków. Zgodnie z legend¹, Matka Bo¿a idzie noc¹ przez onie¿one pola i pilnuje ozimin, by nie wymarz³y w lutowe mrozy. Przywiecaj¹c sobie gromnic¹, pomaga b³¹dz¹cym
odnaleæ drogê, dogl¹da tak¿e ludzkich
obejæ, do których podkradaj¹ siê wyg³odzone wilki. Litociwa Matka Bo¿a
nie wyda³a jednak wilka cigaj¹cym go
ch³opom, odpowiadaj¹c im tak w wierszu Kazimiery I³³akowiczówny: Anim
go szuka³a, ani go wydam, patrzcie lepiej po sercach, to wam siê przyda, bo
tam w³anie, a nie wród lenych cie¿yn, wilk le¿y. Wiersz I³³akowiczówny
znajduje szczêliwe zakoñczenie: Od-

t¹d chodzi wilk z Matk¹ Najwiêtsz¹
wiernie, przez niegi puste, zawiane
ciernie, pe³ni¹c wród nocy mrocznych i d³ugich ró¿ne pos³ugi. A kiedy
jasna gromnica wieci, Panna Przeczysta poród zamieci, tu¿ i Gromniczny
Wilk za sw¹ Pani¹ jarzy lepiami.
wiêto Matki Boskiej Gromnicznej zamyka radosne uroczystoci Bo¿ego Narodzenia z ludowymi jase³kami, piewaniem kolêd i duszpasterskimi wizytami w domach pobo¿nych parafian. Wystêpuj¹ca czêsto  na malarskich przedstawieniach wiêta
Ofiarowania Pañskiego  postaæ Symeona przypomina jego prorocze s³owa: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu
i na znak, któremu sprzeciwiaæ siê
bêd¹. A Twoj¹ duszê miecz przeniknie, aby na jaw wysz³y zamys³y serc
wielu (£k 2, 34-35). Po wiêcie Matki Boskiej Gromnicznej ju¿ zbli¿a siê
roda Popielcowa i Wielki Post.
Jaros³aw Kossakowski
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Dzieñ po kongresie SLD, Rzeczpospolita w komentar zu redakcyjnym stwierdzi³a, ¿e zwyciêstwo Józefa Oleksego to dobra wiadomoæ dla pr zeciwników SLD. Ten par tyjny konwentykiel, odbywany w najlepszym stylu lat siedemdziesi¹tych, pokaza³, ¿e postkomunici nie potrafi¹ rozstaæ siê z tradycyjnym poczuciem wszechwiedzy i nieomylnoci, jak równie¿ z tradycyjnym poczuciem wy¿szoci; za nic maj¹ opiniê publiczn¹, a nawet swoich
wyborców, choæ to pr zecie od nich zale¿y dalszy los par tii.

K³amca

Podobnie oceni³a zjazd Gazeta Wyborcza, pisz¹c, ¿e wraz z nowym przewodnicz¹cym Oleksym wygra³ partyjny beton, natomiast wraz z Janikiem
przegrali zwolennicy mia³ego oczyszczania partii i integracji lewicy.
Tymczasem liczby s¹ bezlitosne
i pokazuj¹, czym jest dzisiaj partia, która
poprzednie wybory wygra³a z mia¿d¿¹cym, bo 40-procentowym, poparciem.
Pod koniec grudnia, wed³ug danych
CBOS, poparcie dla SLD zmala³o a¿
omiokrotnie i wynosi zaledwie 5 procent. To jest za próg, przy którym partia znalaz³a siê na granicy politycznego
samobójstwa. Je¿eli nie wejdzie do Sejmu w najbli¿szych wyborach (a wiele
na to wskazuje), zapewne bezpowrotnie zniknie ze sceny. Jakby tego by³o
ma³o, Józef Oleksy niczego nie rozumie
i w kuluarach zjazdu mówiono ca³kiem
powa¿nie, ¿e chce on startowaæ w najbli¿szych wyborach prezydenckich.
Mo¿na by podziwiaæ tê odwagê, gdyby
nie fakt, ¿e wszystko to odbywa³o siê
kilka dni przed tym, jak S¹d Lustracyjny orzek³, i¿ Oleksy jest k³amc¹,
poniewa¿ zatai³ prawdê w owiadczeniu lustracyjnym. Taki wyrok s¹du przewidzia³y niemal wszystkie media i nie
ma siê czemu dziwiæ. Rzecznik Interesu Publicznego sêdzia Bogus³aw Nizieñski (Laureat nagrody Bóg Zap³aæ
2002), stawiaj¹c Oleksego w stan oskar¿enia, posiada w tej mierze niezbite dowody. By³o to oczywiste dla wszystkich,
tylko nie dla lewicy spod znaku SLD
i samego zainteresowanego.
Rzeczpospolita przewiduje przeto,
¿e SLD zniknie wkrótce ze sceny politycznej. Partia uwik³ana w dziesi¹tki
kompromituj¹cych afer  pisze Igor Janke  odpowiedzialna za fatalny styl rz¹-

$

dzenia, za wszechobecny nepotyzm i kapitalizm polityczny, wybra³a na swego
przywódcê cz³owieka, którego nie sposób uznaæ za odnowiciela lewicy. Od lat
jest przecie¿ jednym z g³ównych rozgrywaj¹cych w tym obozie... Ocena jest
bezlitosna: SLD niczego siê nie nauczy³
i niczego nie rozumie, skoro postanowi³ zmieniæ lidera na cz³owieka jeszcze
bardziej kojarz¹cego siê z tym samym
postpezetpeerowskim establishmentem.
Józef Oleksy  w swej d³ugiej karierze
politycznej, i siêgaj¹cej lat 80. I Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bia³ej
Podlaskiej, gdzie by³ pierwszym sekretarzem  nie objawi³ siê jako cz³owiek
zdolny do radykalnej przebudowy czegokolwiek. Ma niew¹tpliwie wielki talent do zdobywania kolejnych stanowisk. Ale ta umiejêtnoæ dzi raczej nie
wystarczy. Oleksy nie jest symbolem
zmian. To znak ci¹g³oci w obozie postkomunistycznym.
Wyrok S¹du Lustracyjnego z 22 grudnia ubieg³ego roku jest na to niezbitym
dowodem. Na podstawie licznych dokumentów, które uznano za wiarygodne, s¹d
orzek³, i¿ Józef Oleksy w latach 1970
 1978 wspó³pracowa³ z wywiadem
wojskowym, bra³ za to wynagrodzenie
i zatai³ prawdê w owiadczeniu lustracyjnym. Z akt jednoznacznie wynika, ¿e
w 1969 roku agenturalny wywiad operacyjny przy II Sztabie Generalnym
Ludowego Wojska Polskiego wytypowa³ go jako kandydata na wywiadowcê, po czym Oleksy zosta³ skutecznie
zwerbowany. W latach 1970-74 spotyka³ siê kilkadziesi¹t razy z prowadz¹cymi go oficerami wywiadu  w lokalach gastronomicznych i kontaktowych
 przekazywa³ im ¿¹dane informacje
oraz proponowa³ pomoc przy werbowa-
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niu w rodowisku studenckim kolejnych
agentów. Gazeta Wyborcza przypomnia³a, ¿e w roku 1973 Oleksy odby³
specjalistyczne przeszkolenie jako agent
i dwa razy otrzyma³ wynagrodzenie za
swoj¹ pracê wywiadowcz¹: dwa tysi¹ce i pó³tora tysi¹ca z³otych. Rzeczpospolita ujawni³a z kolei, ¿e w archiwum
II Sztabu Generalnego zachowa³y siê
dwie teczki, dokumentuj¹ce dok³adnie
tê wspó³pracê: teczka personalna i teczka pracy, dodaj¹c, ¿e Oleksy jako wywiadowca mia³ swój pseudonim.
Oleksy wszystkiemu oczywicie zaprzeczy³. Stwierdzi³, ¿e dokumenty zosta³y sfa³szowane, ¿e jest ofiar¹ lustracji, która nie jest spo³ecznie akceptowana, i zapowiedzia³ zaraz po rozprawie,
¿e zaskar¿y wyrok s¹du. Pikanterii ca³ej tej sprawie dodaje fakt, ¿e przecie¿
ówczesny marsza³ek Sejmu nie by³ s¹dzony za wspó³pracê ze s³u¿bami specjalnymi PRL-u, ale za to, ¿e tê wspó³pracê zatai³. Jest to smutnym wiadectwem tego, z jakiego pokroju ludzi sk³ada siê nasza klasa polityczna i jacy ludzie siêgaj¹ po najwy¿sze stanowiska
pañstwowe.
Id¹c teraz w zaparte, Oleksy wykazuje siê odwag¹, której zabrak³o mu,
kiedy sk³ada³ owiadczenie lustracyjne.
Có¿, mo¿na powiedzieæ? ¯e w takiej sytuacji (po uprawomocnieniu siê wyroku Oleksy bêdzie na 10 lat odsuniêty od
sprawowania funkcji pañstwowych) jest
to tania odwaga. Za to g³upota jest nadal w cenie. Przypomnijmy bowiem, ¿e
kiedy pose³ Andrzej Pêczak powêdrowa³ do aresztu, marsza³ek Sejmu nie
widzia³ przeszkód, aby nadal, zza krat
wiêziennych, wykonywa³ on swoj¹
funkcjê parlamentarzysty. Eliminowanie
z ¿ycia publicznego takich ludzi, jak
Oleksy, jest ze wszech miar po¿¹dane.
Powinno siê to jednak  w naszym
wspólnym interesie  robiæ sprawnie
i skutecznie.
Tymczasem proces lustracyjny Oleksego toczy siê ju¿ szósty rok i nikt mnie
nie przekona, ¿e nie móg³ zakoñczyæ siê
wczeniej.
Andrzej W. Pawluczuk

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 2/2005

W numerze 11 (643) Powci¹gliwoci i Pracy, z listopada 2004 r., przeczyta³em ar tyku³ ks. Henryka Krolla
Niedawno temu na Kartuzach. Ksi¹dz Kroll napisa³:
...Bóg da³ mi prezent: dokumenty z IPN..., a ja piszê:
ks. Henr yk Kroll da³ mi prezent swoim ar tyku³em.

24 listopada minê³a 38. rocznica mierci mojego dziadka  Paw³a Stankiewicza. Zmar³ w szkole w Wêsiorach (parafia i gmina Sulêczyno), podczas
okolicznociowego spotkania z rodzicami.
Dziadek  rocznik 1901  urodzi³ siê na Litwie. W 1918 r. jako harcerz
przyjecha³ do Warszawy z poczt¹ (meldunki, tajna korespondencja, itp.).
Tam dowiedzia³ siê, ¿e jego rodzinne strony zajêli Litwini i nie ma po co
wracaæ, bo przeladuj¹ Polaków. W Warszawie otrzyma³ rz¹dowe stypendium, zda³ maturê i zosta³ wys³any jako nauczyciel do pracy na Kaszuby
 trafi³ do Wêsior.
Na pocz¹tku by³o mu ciê¿ko. Jednak po kilku latach pracy i wspólnego
¿ycia zdoby³ szacunek i zaufanie Kaszubów, a to dziêki swej wielkiej pobo¿noci. Jeszcze przed wojn¹ zosta³ kierownikiem szko³y. By³ nim równie¿ po
wojnie, a¿ do swojej mierci. Babcia W³adys³awa (z domu Paff) pochodzi³a
natomiast z Sambora (obecnie Ukraina). Wszystkie dzieci (2 synów i 7 córek)
urodzi³y siê w Wêsiorach (moja p. mama biegle zna³a jêzyk kaszubski).
Ksi¹dz Kroll wspomina³ ks. proboszcza parafii Sulêczyno. Nie pamiêtam
jego nazwiska, ale wiem, ¿e czêsto przebywa³ w domu mojego dziadka: udzieli³
lubu moim rodzicom i ochrzci³ mnie. Na zdjêciu lubnym moich rodziców
siedzi obok mamy. Podarowa³ im w prezencie obraz Chrystus nauczaj¹cy
z ³odzi (mama by³a wówczas pocz¹tkuj¹c¹ nauczycielk¹), który jest obecnie
w moim posiadaniu.
Po mierci babci, w styczniu 2003 r., trafi³ do moich r¹k inny obraz 
pami¹tka po dziadkach, Matka Boska Czêstochowska  z dedykacj¹: KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ, DZIECIOM POMORZA NA PAMI¥TKÊ 3-GO
MAJA 1925 ROKU. Na odwrocie obrazu widnieje napis: Za pilnoæ w nauce
i... otrzyma³ uczeñ... Klemens Bronk i ofiarowa³ klasie. Obraz ten wisia³
w klasie szkolnej od 1925 r., przez okres okupacji do  wspomnianego w
artykule  1958 r. (zarz¹dzenie Ministra Owiaty dot. zdjêcia w szko³ach
emblematów religijnych).
Dziadkowie zajmowali mieszkanie s³u¿bowe w szkole (obszerne poddasze). Z opowiadañ wiem, ¿e dziadek do koñca by³ przeciwny wykonaniu ww.
zarz¹dzenia. Ponoæ to babcia noc¹, w przeddzieñ wizytacji szko³y przez ówczesne w³adze owiatowe, przenios³a obraz z klasy do mieszkania. Czy mo¿na dziwiæ siê babci? Poza swoimi dzieæmi nie mieli w tych stronach bli¿szej
rodziny, nie byli w³acicielami gospodarstwa ani nawet jakiegokolwiek domu
czy lokalu. W r. 1958 mieszkali z 5-k¹ nieletnich dzieci, 2 dorastaj¹cymi córkami, moj¹ mam¹ i mn¹ w s³u¿bowym mieszkaniu. Co by siê sta³o, gdyby
dziadek straci³ pracê? Chwile i decyzje musia³y byæ bardzo dramatyczne.
W innym fragmencie artyku³u wspomniany jest ks. Król z Sierakowic
i jego praca z m³odzie¿¹. Moja mama w latach 1953  56 uczêszcza³a do szko³y w Sierakowicach. Czêsto wspomina³a ten czas i opowiada³a o spotkaniach
m³odzie¿y z tamtejszym ksiêdzem: o wspólnych pogadankach, zabawach, op³atkach itp. Najprawdopodobniej opowiada³a o ks. Królu.
Szczêæ Bo¿e!
Kazimierz Zarañski
Elbl¹g
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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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