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Widzia³em diab³a!  mówi³ mi kiedy seminaryjny kolega.
A by³o to podczas wakacyjnej w³óczêgi po Bieszczadach.
Z braku noclegu, wspomniany kolega i trzech jego towarzyszy, zakopali siê w stogu siana, które wojsko trzyma³o dla swoich koni. Rano, jeszcze pó³senny kolega, dostrzeg³ nagle nad
sob¹ pochylony rogaty ³eb z d³ug¹ brod¹, a doko³a  niesympatyczny odór. Diabe³!  krzykn¹³. I zamkn¹³ oczy, powtarzaj¹c mechanicznie: Jezus, Maria!... Obudzeni wspó³towarzysze przybiegli do niego... Gdy im zacz¹³ relacjonowaæ, wybuchnêli miechem... Tu¿ obok pas³o siê niewinne stadko kóz.
Kozio³ek odegra³ rolê diab³a...
Ja natomiast mogê powiedzieæ zupe³nie powa¿nie, ¿e widzia³em piek³o w oczach ma³ego ch³opca. W zak³adzie wychowawczym, gdzie pracowa³em  prawie pó³ wieku temu 
dziecku kto wyrz¹dzi³ krzywdê. O odwecie nie by³o mowy,
bo ten kto by³ mocniejszy... Wiêc dzieciak pos³a³ to okropne
spojrzenie. To by³o co tak niesamowitego, ¿e mrowie przesz³o mi po ciele. By³em oszo³omiony... Teraz, gdy s³yszê
o niebie w oczach dziecka  tamten obraz powraca... Jest jakby zadr¹, pytaniem, dlaczego taka przepaæ w spojrzeniach?
Wielki Post jest chyba czasem szukania odpowiedzi na
takie pytania. To czas rekolekcji, refleksji. Czas wielkich powrotów, rachunków sumienia, dobrych postanowieñ i modlitwy. Ju¿ na samym pocz¹tku Wielkiego Postu Koció³ ka¿e
nam czytaæ Ewangeliê o kuszeniu samego Chrystusa, by nam
uwiadomiæ prawdê, ¿e jest Szatan  kusiciel: istota duchowa, potê¿na inteligencj¹. I dialog z nim zawsze przegrywamy.
Chrystusa kusi³ tekstami biblijnymi, a nam formuje pokuszenie w sposób piêkny, sugestywny i niewinny. Mówi najpierw:
 Odpuæ sobie tym razem, zas³u¿y³e na to... To drobiazg,
wiat siê nie zawali... Bóg nie jest drobiazgowy... I jutro znowu:  I tym razem odpuæ sobie... I ani siê spostrze¿esz, gdy
omota ciê zniewolenie, przyzwyczajenie do odpuszczania sobie  generalnie wszystkiego: od zwyk³ej, zgrzebnej uczciwoci zaczynaj¹c... A dowody?  Ano gangi, mafie, wszelkie
szarlatañstwo, które podpowiada:  Mo¿esz mieæ ³atwo chleb,
w³adzê, s³awê... Podpisz tylko cyrograf, diabelsk¹ lojalkê...
Ile¿ to pokuszeñ szturmuje dzisiejszego chrzecijanina?
Dlatego Koció³ podpowiada w Wielkim Pocie budowanie
kondycji duchowej: odpornoci na z³o, wytrwa³oci w dobrym.
S³owem: æwiczenia ducha. Jak sportowiec miênie. Asceza to
nie tylko zachowanie pi¹tków, lecz tak¿e umiejêtnoæ bycia
panem siebie, panem rzeczy  a nie s³ug¹... Najpierw muszê
wyzwoliæ siê od siebie i wiata rzeczy, by kusicielowi powiedzieæ skutecznie: id precz!
n
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Mówiæ z mi³oci¹

fot. G. Ga³¹zka

Z J.E. ks. bp. Józefem Zawitkowskim rozmawia Jan Korcz

Jak g³osiæ Chrystusa dzi, gdy
wokó³ zalewa nas potok s³ów
 nadu¿ywanych, zdewaluowanych...?

Ewangelia jest powiedziana jêzykiem prostym. Przypowieci jako gatunek literacki, którym czêsto pos³ugiwa³
siê Pan Jezus, jest zrozumia³y zarówno
dla s³uchaj¹cych Dobrej Nowiny, jak
i dla nas. Wyszed³ siewca, aby siaæ...
Wydaje siê to jeszcze dla Borynowego
pokolenia bardzo proste, ale przecie¿
pokolenie dzieci ze szko³y podstawowej
na wsi nigdy nie widzia³o prawdziwego siewcy. Widzia³y siewnik, ci¹gnik.
Jak opowiedzieæ dzieciom przypowieæ o siewcy? Prze¿ywam drug¹ trudnoæ, gdy pos³ugujê siê pojêciami teologicznymi: Mi³oæ Boga Ojca, ³aska
Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar
jednoci w Duchu wiêtym, niech bêd¹
z Wami Wszystkimi.  Powiedzia³em
zdanie, w którym s³uchacz nie rozumie
ani jednego s³owa: Mi³oæ, ³aska, jednoæ. Co gorsze, s³uchacz te¿ odwzajemnia mi siê równowa¿nikiem zdania:
I z duchem twoim. Bojê siê ducha, nawet swojego i te¿ nie wiem, o co w tym
hebraizmie chodzi. Mówiê to dlatego,
aby pokazaæ, ¿e mówimy do siebie jêzykiem pustych s³ów.

"

Jak to powiedzieæ po
polsku i po naszemu? Mam
takich idoli, którzy potrafi¹
mówiæ rzeczy dawne jêzykiem wspó³czesnych. Jest
zdanie w psalmie: ...Choæbym przechodzi³ przez
ciemn¹ dolinê, z³a siê nie
ulêknê, bo ty jeste ze mn¹...
Muzyczna Arka wypiewa
mi to zdanie tak:
Nie bojê siê, gdy
ciemno jest,
Ojciec za rêkê prowadzi mnie...
I dziêkujê, to rozumiem.
Nie chodzi mi o to, abym wszystkie
ewangelijne logia Pana Jezusa mówi³ jêzykiem Arki. Powinienem jednak sam
dotrzeæ do sensu s³owa, potem zdania.
Wzi¹æ sobie to na studium i na medytacjê. Wyt³umaczyæ to samemu sobie. Jeli ja to rozumiem, to powiem to jasno
s³uchaj¹cym. Oni te¿ to zrozumiej¹.
Dzi wszyscy mówi¹  w kociele,
w radiu, w telewizji. Organizm cz³owieka jest m¹dry, ¿e siê wy³¹cza, broni siê,
bo pêk³aby g³owa. Ucieka wiêc cz³owiek do obrazków, ¿uje gumê. Gdybymy umieli s³uchaæ ciszy, zaczêlibymy
samodzielnie myleæ. Wtedy ³atwiej
by³oby byæ filozofem i s³uchaæ Mistrza.
Wszyscy Ksiêdza Biskupa kochaj¹! I s³usznie! Bo Ekscelencja bardzo szanuje swoich s³uchaczy
i czytelników.

Nie wszyscy kochaj¹. Poka¿ê Ci palcem, którzy nienawidz¹, dziobi¹, drapi¹.
Bojê siê zdania Pana Jezusa:  Przeklêci, których ludzie chwal¹... Pochwa³y
te¿ s¹ ¿yczeniem, abym takim by³, wiêc
przyjmujê je jako pracê domow¹. Trudn¹ te¿ rzecz¹ jest mówiæ nag¹ prawdê.
Nie mówi¹ tego wszyscy maj¹cy w³adzê. Powiedzieæ dzisiaj:  Nie wolno ci
mieæ ¿ony twego brata, to najchêtniej
ciêliby g³owê.

Modne jest s³owo tolerancja. Szanujê twoje mylenie, ale jeli mówisz
lub czynisz z³o, nie mogê pochwalaæ
tego zachowania. Odró¿niam cz³owieka od jego z³ych czynów.
Modne jest s³owo dialog, konsultacja, negocjacje. Dobrze panuj¹cym jest
u nas tylko monolog:  S³uchaj tego, co
ja mówiê, bo tylko ja mam racjê. Tak¹
form¹ jest kazanie. Bojê siê, abym sob¹,
swoim s³owem nie przes³oni³ ludziom
Boga. S³ucham wiêc zdania pana, który
wczeniej mi naubli¿a³, ale zakoñczy³
maksym¹:  Nie przeszkadzajcie ludziom siê zbawiæ! Nie daj Bo¿e!
W kazaniu zapewne wa¿na jest nie
tylko treæ, lecz tak¿e jego forma.
Pan prof. Jan Miodek z g³êbokim
uznaniem wyra¿a³ siê o sztuce
kazañ i homilii g³oszonych przez
ks. bpa Józefa Zawistowskiego...

Komplementy Pana profesora Jana
Miodka przyjmujê jako zadanie. Kazanie jest form¹ literack¹. Treci kazania
mogê siê nauczyæ. Ono mo¿e byæ bardzo m¹dre. Mo¿e byæ wyk³adem, referatem, przemówieniem wiecowym,
kampani¹ wyborcz¹ albo nieudolnym
powtórzeniem Ewangelii, fragmentem
traktatów teologicznych, cytowaniem
dokumentów kocielnych, a nawet wypowiedzi Ojca wiêtego. Im tego wiêcej, tym m¹drzej. Dobrze, ale to jednak
nale¿y do dokumentów, którymi zajm¹
siê naukowcy.
Powiedz mi to, czego siê nauczy³e
od uczonych i wiêtych, powiedz mi po
ludzku tak, abym ja zrozumia³, bo to jest
katecheza, to jest kerygma. W innym
wypadku bêdê grzeczny i tego ci nie
powiem, ale pomylê:  Mo¿e ty jeste
i m¹dry, ale nic mi nie pomog³e uwierzyæ Bogu, zaufaæ Mu i trochê wiêcej
Go ukochaæ.
Jak wiêc mówiæ homiliê? Powiedz
j¹ dla siebie. Miej na wzglêdzie tych,
którzy ciê s³uchaj¹. Powiedz im naukê
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z trosk¹. Powiedz im, ¿e ich kochasz,
ale jeli nie, to ich nie ok³amuj. Oni siê
na tym znaj¹.
Nie jest tajemnic¹, ¿e Ekscelencja posiad³ tak¿e wykszta³cenie
muzyczne. Ale to wszystko jeszcze
nie stanowi o wysokiej jakoci
kazania. Potrzebna jest iskra
Bo¿a. Co to takiego?

Pan Bóg otworzy³ mi uszy. Umiem
s³uchaæ muzyki, poradzê sobie z analiz¹ utworu. Mia³em szczêcie mieæ dobrych organistów, którzy mieli w repertuarze sporo literatury muzyki organowej, znali treci pieni. I tak mój .p.
Henio Mi³ek s³ucha³ homilii, a ja wiedzia³em, jakim utworem granym mi odpowie. Wtedy dobrze jest siê z organist¹ modliæ.
Mêk¹ jest, gdy organista nic nie gra,
a to, co gra, tak mêczy, ¿e ludzie i ja,
wychodz¹c z kocio³a, jestemy zdenerwowani i nie wiemy dlaczego. To robi
z³a muzyka. Na dyskotekach rozwciecza ludzi i czyni ich agresywnymi.
W kociele czasem jest podobnie.
Homilia to te¿ koncert. Gdybym ca³y
czas w kazaniu krzycza³, to s³uchaj¹cy
nie wytrzymaliby. W homilii jest równie¿ zapowied tematu, jest rozwiniêcie, jest coda, a w miêdzyczasie zmiany
dynamiki, rytmu, wariacje, imitacje
i ca³y warsztat twórczy kompozytora.
Wtedy i homilia jest prze¿yciem estetycznym. To jest piêkne  z Boga jest,
bo piêkno jest po to, by zachwyca³o. Po
homilii, jak po koncercie, powinien
cz³owiek byæ trochê lepszy.
Co do tych pieni, to by³o tak. Dzwoni noc¹ Wiesio i mówi:
 Józek, bêdzie Kongres Eucharystyczny, przyjedzie Ojciec wiêty, trzeba Mu
co zapiewaæ.
 Ale co?
 Co o chlebie, o dzieleniu siê chlebem, no wiesz...
Chodzê wiêc tak z t¹ zadan¹ prac¹ i co
takiego siê rodzi. Gdy otrzyma to Wiesio, mówi:
 S³uchaj, to siê od razu piewa...  Potem jeszcze poprawki muzyki, s³ów
i sta³o siê.
Chcia³bym siê pochwaliæ, co cz³owiek prze¿ywa, gdy wszêdzie piewa-

j¹: Panie, dobry jak chleb... Wybrzydzali na to teologowie  jak mo¿na Boga
nazywaæ rzecz¹? A wiêci tak nazywali
 Bone Pastor panis vere. Wybrzydzali
polonici, ¿e b¹d uwielbiony ³¹czy siê
nie z tym przypadkiem. Nie od swego
Kocio³a, ale przez swój Koció³...
Wybroni³ mnie prof. Miodek, który
pochwali³ za umiejêtne archaizowanie:
Od narodów upragniony, od proroków
og³oszony, od nas wszystkich uwielbiony...
Najwiêkszy jednak komplement wypowiedzia³ ks. prof. Marek Starowieyski,
który podczas koncelebry na Placu Defilad, gdy tê pieñ piewa³a Warszawa, powiedzia³:  Józek, nie napisa³by tego,
gdyby nie by³ ze wsi. Tobie pachnie chlebem, gdy ³an dojrzewa... Ale dla mnie
naj³adniejsz¹ pieni¹, która siê urodzi³a
od bliniaczych dusz, to Pieñ o Matce
Boskiej Ostrobramskiej:
O Mi³osierna z Ostrej Bramy!
Przenie m¹ duszê utêsknion¹
Tam, gdzie niebieskie s¹ polany,
Litewska Ksiê¿no z Ostrej Bramy!
A Wiesio wypiewa³ to przez ³zy.
Tak to jest z tymi kazaniami i z muzyk¹. Nie wiem tylko z czego bêdzie mnie
Pan Bóg s¹dzi³: z biskupowania czy
z muzykowania?
W kazaniach Waszej Ekscelencji
jest wiele cytatów z literatury polskiej, zw³aszcza romantycznej. To
bardzo siê podoba s³uchaczom,
tym nastawionym patriotycznie.
Dzisiaj jako pojêcie patriotyzmu
siê zaciera...

Poeci widz¹ daleko. Ich myli wypowiedziane poezj¹ staj¹ siê powszechnie znane i powtarzane jako m¹droæ:
M¹drej g³owie doæ dwie s³owie.
Znam du¿o poezji na pamiêæ. Nie
tylko klasyków, romantyków, lecz tak¿e wspó³czesnych. Gdy chcê wypowiedzieæ myli i szukam s³owa czy formy,
przychodzi na myl taki wers poetycki,
¿e nic m¹drzejszego i piêkniejszego nie
wymylê. Móg³bym przytaczaæ zdania
z traktatu De Incarnatione (O Wcieleniu), a mój stary Mickiewicz powiedzia³
to w omiu s³owach:
Grom  b³yskawica
Stañ siê  sta³o

Matk¹  Dziewica
Bóg  Cia³o
I niech to kto spróbuje powiedzieæ
lepiej. Czy wspó³czeni to rozumiej¹?
Tak. M³odzi s¹ poetami. Ten jêzyk rozumiej¹ wszyscy:
Ponad wszystkie wasze uroki
Ty, Poezjo! i Ty, Wymowo!
Jeden  wiecznie bêdzie wysoki!
Odpowiednie daæ rzeczy s³owo.
Owszem, jest w tym patriotyzm, ale
jêzyk poezji jest uniwersalny. Szekspirowe: Byæ, albo nie byæ  oto jest pytanie i Mickiewiczowe: Cz³owieku, gdyby wiedzia³, jaka twoja w³adza  rozumiej¹ wszyscy. Co dzi znaczy byæ patriot¹  to osobna  refleksja.
Na ³amach czêstochowskiej Niedzieli ukazywa³ siê cykl artyku³ów
autorstwa Ksiêdza Biskupa pt. To
jest Kto. Widnieje tam pseudonim Ksi¹dz Tymoteusz.

Tak, w Niedzieli, i nie tylko, podpisujê siê Tymoteuszem. Dzi ju¿ nie jest
to tajemnic¹. By³ czas, kiedy oprócz
PAX-owskiej Zorzy ukazywa³o siê Za
i przeciw  Chrzecijañskiego Stowarzyszenia Spo³ecznego. (To by³y m³odsze s³u¿ebne siostry Partii). Moich kazañ do dzieci pods³uchiwa³, w warszawskiej katedrze, pan Andrzej Szomañski
 redaktor Za i przeciw. W rozmowie
na uroczej Kanonii zapyta³, czy nie
chcia³bym prowadziæ rubryki dla dzieci, w³anie w Za i przeciw? Spyta³em
ks. pra³ata Stefana Piotrowskiego, czy
mogê pisaæ w Za i przeciw. Rozmawialimy d³ugo. Ks. Pra³at powiedzia³  Ty
mo¿esz, ale nie afiszuj siê nazwiskiem.
 Bardzo mi siê podoba³ ten Paw³owy
Tymoteusz. By³a wiêc Tymoteuszowa
rubryka w Za i przeciw zatytu³owana:
Nasz intymny ma³y wiat. Pretensjonalny tytu³, ale by³y to cotygodniowe listy
do dzieci.
Dzi wygodnie mi pisaæ pod tym
pseudonimem, bo nie wszystko wypada napisaæ ekscelencji. Tymoteuszowi
jako ujdzie.
Jak Ksi¹dz Biskup widzi przysz³oæ
m³odzie¿y w Kociele, w Polsce,
gdy bêdziemy w Unii Europejskiej?

Nie bojê siê o ich przysz³oæ. Oni nie
maj¹ kompleksów wobec kolegów
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z krajów Unii. Jestemy sk³onni do nowinek i chêtnie ma³pujemy, zw³aszcza
to, co z³e. Nasza m³odzie¿ szybko spostrzega, ¿e naprawdê kochaj¹ j¹ ci, którzy od niej wymagaj¹. Wymaga od córy
czy syna dobra mama, tata, nauczyciel,
ksi¹dz i Ten, Który przebacza, nie pamiêta i ka¿e zacz¹æ jeszcze raz, ale lepiej. To mój Pan Jezus. Maj¹ oni grzeszyska, ale s¹ szczerzy. Potrafi¹ ¿a³owaæ, p³akaæ. Potrafi¹ kochaæ a¿ do ofiary. S¹ szlachetni, m¹drzy, dobrzy.
Jest margines. To te¿ nie ich wina.
Proszê zobaczyæ, kim s¹ rodzice. Wszyscy mamy wobec nich grzechy  ksi¹dz,
nauczyciel i rodzice. Oni szukaj¹ wiadków wiary, na których ¿ycie patrz¹c,
mog¹ uwierzyæ, ¿e jest Pan Bóg.
 Patrzcie, jak oni potrafi¹ piêknie
¿yæ! Jaki wiêc Wielki musi byæ ich Bóg!
 Patrzê na dzieci pierwszokomunijne,
na bierzmowanych, na tych ze szkolnych spotkañ. Oni potrafi¹ refleksyjnie
prze¿ywaæ wydarzenia religijne. Patrzê
na nich z nadziej¹. Inaczej bym ich nie
bierzmowa³. Wiem, ¿e to przez nich
spe³ni siê proroctwo S³owackiego:
Przyjdzie nowych ludzi plemiê
jakich dot¹d nie widziano.
A co bêd¹ robiæ w Europie? Ja jestem Europejczykiem. Nie mam oporów, aby byæ w Europie. Przecie¿ w niej
jestemy. Mam tylko trzy zastrze¿enia.
Ci bogatsi i m¹drzejsi pozwolili na to,
bymy popadli w niewolê ZSRR. W rozrachunku nie policzyli nam daniny krwi
od Grunwaldu do Berlina. Wiêkszy dystans mam do tych, którzy z tak¹ gorliwoci¹ popychaj¹ nas do Unii, a przecie¿ ich ideologiczni ojcowie naszych
ojców popêdzali do innej Unii 
z ZSRR. Nie podobaj¹ mi siê negocjacje. Zbyt wyranie widaæ nieczyste intencje mocniejszych i tych, którzy uwa¿aj¹ siê za m¹drzejszych. Mylê, ¿e
przyjdzie czas nowej Wiosny Ludów,
kiedy ka¿de pañstwo wróci do siebie
i bêdzie chcia³o o sobie stanowiæ.
Mnie to ma³o interesuje, bo jestem
w innej unii: Jeden jest Pan, do Niego
nale¿¹ czasy, wieki i pokolenia.
Serdecznie dziêkujê Ekscelencji za
rozmowê.

Rozmawia³ Jan Korcz
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Oby ¿y³ w ciekawych czasach... Wiele wa¿nych rzeczy wydarzy³o siê w pierwszych dniach
2003 roku, ale to co najwa¿niejsze, toczy siê dzisiaj na naszych oczach. Pocz¹tkiem
by³o lipcowe spotkanie L. Rywina z W. Rapaczyñsk¹, potem  nagrana przez A. Michnika
jego rozmowa z L. Rywinem. A kamyczkiem, który uruchomi³ lawinê, artyku³ P. Smoleñskiego Przychodzi Rywin do Michnika z 27 grudnia 2002 roku. Ten tytu³ przejdzie do
historii, chocia¿ dzisiaj jeszcze nie wiemy, czy jako symbol klêski, czy sukcesu polskiej
demokracji. Pierwsze reakcje na artyku³ nie zapowiada³y tego, co dziêki pracom komisji
ledczej i publikacjom prasowym wiemy dzisiaj, gdy Rzeczpospolita ujawni³a wydruki
rozmów telefonicznych L. Rywina i R. Kwiatkowskiego z lipca 2002 roku. Okaza³o siê,
¿e panowie czêsto rozmawiali ze sob¹ w czasie, gdy pier wszy z nich z³o¿y³ Agorze
propozycjê zawarcia korupcyjnej umowy o treæ ustawy o radiofonii i telewizji oraz
o podzia³ rynku medialnego w Polsce.

Afera Rywina 
pocz¹tek prze³omu?
Przypomnijmy: gdy 30 grudnia 2002
roku marsza³ek sejmu M. Borowski powo³a³ zespó³ ekspertów do weryfikacji
projektu nowelizacji tej¿e ustawy, zapewnia³, ¿e nie ma to zwi¹zku z artyku³em w GW  to zwyk³y zbieg okolicznoci  powiedzia³. Tego samego dnia
(30.12.2002 r) Prokuratura Apelacyjna
w Warszawie wszczê³a ledztwo w sprawie domniemanej p³atnej protekcji
L. Rywina wobec Agory.
Minê³o 6 tygodni i dzisiaj znamy ju¿
pe³ny, a nie okrojony zapis nagranej
przez A. Michnika rozmowy, znamy tak¿e zeznania z³o¿one przez redaktora naczelnego GW przed komisj¹ ledcz¹,
a dziêki nim, tak¿e nazwiska co najmniej dwu osób, do których prowadzi
trop wskazany przez L. Rywina. I mimo
¿e sejmowa komisja zosta³a powo³ana
w sk³adzie zapewniaj¹cym przewagê
rz¹dz¹cej koalicji, to jej obrady s¹ transmitowane przez stacje telewizyjne,
a zgromadzone przez prokuraturê materia³y udostêpniono cz³onkom komisji.
Wiemy te¿, ¿e pierwszy miesi¹c dzia³añ
prokuratury nie przyniós³ wielu efektów,
ale im dok³adniej pytaj¹ pos³owie komisji ledczej, tym bardziej profesjonalnie
dzia³a prokurator.
Przeszukano miejsce pracy i zamieszkania g³ównego podejrzanego, tak¿e
gabinet prezesa TVP S.A. R. Kwiatkowskiego. Co prawda nadal pozostaj¹ tajemnic¹ wydruki rozmów telefonicznych

premiera, ale jeszcze 30 grudnia trudno
by³o wierzyæ w wyjanienie czegokolwiek w tej sprawie.
Zdumiewaj¹ce, ale w felietonie opublikowanym w styczniowym numerze
PiP pisa³am: O nadchodz¹cym, 2003
roku, ju¿ dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e
wejdzie do naszej historii niezale¿nie od
wyniku akcesyjnego referendum... ¯yjemy w czasach, w których rzeczy niezwyk³e dziej¹ siê codziennie, a zwyk³e, tylko
od czasu do czasu.(...) i dalej ... Mo¿e
do wiêzienia trafi chocia¿ jeden posiadacz wielkiego i nieprawnie zdobytego
maj¹tku, posiadaj¹cy wyranie polityczne koneksje, i to nie z J. Buzkiem lub
M. Krzaklewskim  lecz z kim z zupe³nie innego uk³adu politycznego. Niemo¿liwe? Zobaczymy... A gdyby tak dosz³o
do rewolucyjnych zmian w TVP? (...) Ale
przecie¿ wszystko mo¿e zdarzyæ siê
w kraju, w którym ¿ycie przypomina tak
dalece sensacyjny film, ¿e aktorzy przestali zauwa¿aæ, ¿e graj¹ w nim wa¿ne
role...
Nie wypada cytowaæ w³asnych tekstów, ale czujê siê w obowi¹zku zapewniæ Czytelników PiP, ¿e nie mia³am pojêcia o propozycji z³o¿onej Agorze przez
L. Rywina ani o rozmowach A. Michnika z prominentnymi osobami. Nie nale¿ê do ¿adnego towarzystwa, a te prorocze s³owa napisa³am, nie maj¹c o niczym
zielonego pojêcia.
Czekaj¹ nas przes³uchania kolejnych
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wiadków i coraz g³oniejsze staj¹ siê
odg³osy walki buldogów pod dywanem.
Byæ mo¿e afera zostanie wyciszona
a jedynymi odpryskami oka¿¹ siê ciche,
pozornie neutralne, zdrowotne dymisje
wa¿nych osób. Ale poznamy prawdê
o systemie politycznym, który zbudowalimy przez ostatnie 13 lat. Wiemy ju¿
kilka rzeczy na pewno. Kilka nowych
poznamy w najbli¿szym czasie. Nawet
je¿eli bêdziemy siê baæ mówiæ prawdê,
raz zdobytej wiedzy  nie oddamy.
Nie zamierzam snuæ ¿adnych szczególnych przypuszczeñ, nie chcê bowiem
powtórzyæ losu red. A. Krasnowolskiego, jedynej osoby skazanej na pocz¹tku
lat 90. w aferze FOZZ  za znies³awienie Grzegorza ¯.  g³ównego oskar¿onego w tocz¹cym siê dzisiaj procesie.
A. Krasnowolski napisa³ w Spotkaniach
(by³ taki tygodnik) artyku³ o aferze
FOZZ i zasugerowa³, ¿e Grzegorz ¯.
wyprowadzi³ z Funduszu setki tysiêcy
dolarów. Dlatego napiszê tylko tyle, ile
powinnam.
S¹dzê, ¿e dotrzymanie umowy zaproponowanej Agorze przez L. Rywina,
a wiêc  zap³acenia 17, 5 mln dolarów
za korzystny dla Agory kszta³t ustawy 
wymaga³o poparcia tej ustawy przez
wiêkszoæ parlamentarn¹, a tê wiêkszoæ
ma dzisiaj koalicja SLD  UP  PSL.
W jaki sposób towarzystwo stoj¹ce za
L. Rywinem zamierza³o dotrzymaæ
obietnicy i doprowadziæ do uchwalenia
ustawy  nie mam pojêcia. Szczerze mówi¹c  nie chcê mieæ pojêcia.
Ale wiem, na czym polega korupcja
jako zjawisko spo³eczne i wiem dlaczego niszczy gospodarkê rynkow¹, demokracjê i kondycjê moraln¹ spo³eczeñstwa. Wiem, ¿e korupcja odbiera ludziom wolnoæ, pañstwu  profesjonalnych i pracowitych urzêdników, a nam
wszystkim  perspektywê dobrobytu
i bezpieczeñstwa.
Powszechnie uwa¿a siê za najbardziej bulwersuj¹ce w korupcji zjawisko
niezgodnego z prawem wzbogacania siê
osób publicznych wykorzystuj¹cych piastowane stanowiska do przyjmowania
³apówek. Przyjê³o siê w Polsce mówiæ,
¿e szczególnie podatne na korupcje s¹
spo³eczeñstwa biedne. Spróbujê udowodniæ, ¿e prawda jest bardziej z³o¿ona

i grona. Przyjêcie korzyci maj¹tkowej
to najmniej znacz¹cy element korupcji,
za bieda obywateli nie jest jej przyczyn¹, a skutkiem.
Wyobramy sobie przetarg rozpisany w urzêdzie centralnym, w ministerstwie gospodarki, w miecie sto³ecznym
Warszawa... Zg³aszaj¹ siê trzy firmy
i wygrywa ta, której ³apówkê przyjê³a
Bardzo Wa¿na Osoba na tak wysokim
stanowisku, ¿e mog³a zapewniæ firmie
sukces w przetargu. Od tego momentu
zaczynaj¹ siê dziaæ rzeczy naprawdê niebezpieczne i kosztowne. Firmy, które
przegra³y przetarg (bo nie daj¹ ³apówek)
s¹ dobre i powinny przetargi wygrywaæ.
Tymczasem przegrywaj¹ i bankrutuj¹.
Dobrzy pracownicy trac¹ pracê. W³aciciel, nauczony dowiadczeniem, albo
nastêpnym razem da ³apówkê i przestanie dbaæ o jakoæ, niskie koszty, albo
wytrzyma presjê deprawacji i zostanie
na rynku. Straci zapewne czêæ dobrych
pracowników, którzy poszukaj¹ pracy
w firmie p³ac¹cej lepiej  ale daj¹cej ³apówki Bardzo Wa¿nym Osobom.
Firma, która wygra³a dziêki ³apówce,
odbierze sobie to, co zap³aci³a Bardzo
Wa¿nej Osobie. Wiêc opóni wykonanie
zlecenia, podniesie koszty, kupi tandetne
materia³y i zlekcewa¿y jakoæ us³ugi. Dlaczego? Bo maj¹c w rêku Bardzo Wa¿n¹ Osobê, mo¿e pozwoliæ sobie prawie
na wszystko, skorumpowany urzêdnik
(polityk) bêdzie musia³ przyj¹æ jej nowe
warunki. Ma wiadomoæ, ¿e firma posiada dowody przyjêcia ³apówki i u¿yje
ich, gdy przestanie byæ pos³usznym.
A Bardzo Wa¿na Osoba nie ma zamiaru ryzykowaæ, wiêc kryje firmê i p³aci z bud¿etu pañstwa, miasta, przedsiêbiorstwa z udzia³em skarbu pañstwa
etc... Nasze podatki wartkim strumieniem op³acaj¹ z³¹ pracê, nisk¹ jakoæ
i skorumpowan¹ firmê. Ale to jeszcze
nie koniec. Podw³adni Bardzo Wa¿nej
Osoby domylaj¹ siê powodów, dla których tak potulnie godzi siê ona na niekorzystne warunki, ulegaj¹c ci¹g³ym ¿¹daniom firmy. Wiêc przynajmniej niektórzy wykorzystuj¹ szansê, wiedz¹c, ¿e
ich zwierzchnik nie puci pary z ust,
(maj¹ na niego haka) i podobnie zachowuj¹ siê w przetargach, na które maj¹
wp³yw. Bardzo Wa¿na Osoba dostrze-

ga tê aktywnoæ i tak powstaje uk³ad oligarchiczny, przypominaj¹cy mafiê. Coraz wiêcej osób ³¹czy szczególna lojalnoæ, wiê wspólnych nieprawoci. ¯aden le pracuj¹cy urzêdnik pañstwowy
bêd¹cy wewn¹trz takiego uk³adu nie
straci pracy. Wie za du¿o.
Towarzystwo zaprasza na rauty dziennikarzy, prokuratorów, policjantów,
przedsiêbiorców i wiele równie wa¿nych
i znamienitych osób. Wzajemne zwi¹zki i uzale¿nienia nie dla wszystkich s¹
zrozumia³e, ale przyjañ, sympatia
i wspólne drogie wycieczki, zlecenia,
ekspertyzy, przywileje wi¹¿¹ ludzi uczciwych z ludmi ³ami¹cymi prawo. Demokracja przestaje byæ demokracj¹  g³osujemy na ludzi, o których niewiele wiemy. Gospodarka rynkowa przestaje byæ
wolna i konkurencyjna, wygrywaj¹ gorsi, dziêki ³apówkom i obecnoci w uk³adzie. Urzêdnicy publiczni przestaj¹ dbaæ
o spo³ecznoæ, która ich wybra³a, dla
której powinni uczciwie i lojalnie pracowaæ. Z ¿ycia publicznego wyciekaj¹
dobre obyczaje, normy moralne, zaufanie obywateli do elit w³adzy i autorytetów, w koñcu  do w³asnego pañstwa.
Media przestaj¹ byæ wolne i razem przywalaj¹ tym, co trzeba  L. Rywin w rozmowie z A. Michnikiem u¿y³ znacznie
bardziej wulgarnego okrelenia. A my
wszyscy dop³acamy z naszych podatków,
z naszych kieszeni do marnuj¹cego publiczne rodki pañstwa. Bieda i bezrobocie zagl¹da nam w oczy.
Z. Kranodêbski, w znakomitym artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej
pt. System Rywina  z socjologii III
Rzeczpospolitej, napisa³, ¿e najwiêksz¹
przeszkod¹ w modernizacji Polski nie s¹
ma³orolni rolnicy, lecz polskie elity, to
towarzystwo z kapita³em, wp³ywowe,
zasobne i pewne siebie. Scala ono
wszystkie dziedziny ¿ycia w jedn¹ wierchuszkê, jak za dawnych czasów...
Na zakoñczenie pozwolê sobie przytoczyæ jedno zdanie z tekstu opublikowanego w styczniowym numerze PiP,
licz¹c, ¿e bêdzie ono równie prorocze,
jak poprzednio cytowane: Jestemy narodem dojrza³ym, odwa¿nym i przedsiêbiorczym. Damy sobie radê.
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Barbara Fedyszak-Radziejowska
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Fotografia
z bia³¹ go³êbic¹
Mur na K³obuckiej
Bywalcy wycigów konnych na S³u¿ewcu dobrze znaj¹ Alejê Wycigow¹,
prowadz¹c¹ wzd³u¿ torów wycigowych. W lutym, za szarym murem, jeszcze przedsezonowa cisza, ale wiosn¹ bêdzie tu s³ychaæ têtent koñskich kopyt,
okrzyki d¿okejów, szmer zachwytu na
trybunach. Rozpêdzone konie, symbol
swobody.
Kilka przecznic dalej, na K³obuckiej  inny mur: wysoki, solidny z zêbami krat i czujnym okiem kamer. Przechodnie spogl¹daj¹ z obaw¹ na z³owrog¹ bramê, przy której wisi niedu¿a tablica: Areszt ledczy, Warszawa S³u¿ewiec.
We wtorek, czwartego lutego w biurze przepustek ruch wiêkszy ni¿ zwykle. Dziennikarze, ekipy telewizyjne.
W zak³adzie karnym na S³u¿ewcu odbêdzie siê specjalna uroczystoæ: ks.
Prymas udzieli grupie wiêniów Sakramentu Bierzmowania. Wiadomoæ
o uroczystoci pójdzie do prasy, uka¿e
siê w wieczornych serwisach informacyjnych. Dla telewidzów przyzwyczajonych do kroniki kryminalnej, w której
norm¹ s¹ sceny mordów i gwa³tów, bêdzie to niecodzienna sytuacja...
 Bierzmowanie w wiêzieniu?  powie niejeden...  Patrzcie pañstwo, zamiast bandytów krótko trzymaæ, o chlebie i wodzie, urz¹dza siê im uroczystoci... Nawet Prymas do nich przyje¿d¿a...
W prasie uka¿¹ siê komentarze
o potrzebie zaostrzenia kar i wynikach
ostatnich sonda¿y w sprawie kary mierci. Ksi¹dz Prymas jednak nie przejmuje siê tym medialnym zgie³kiem, w zak³adzie karnym na S³u¿ewcu jest ju¿ po
raz drugi:  By³em g³odny... by³em ubogi... by³em w wiêzieniu  naucza³ Pan
Jezus.

&

Po sprawdzeniu dokumentów z grup¹ dziennikarzy przekraczam wiêzienn¹ bramê. Dziedziniec, nastêpna brama
i furta, która otwiera siê na has³o. Zanim zd¹¿ê siê zorientowaæ, jestemy
w wietlicy wiêziennej  dzi przerobionej na kaplicê. Na o³tarzu dominuje
du¿y drewniany krzy¿ i bia³a go³êbica 
symbol Ducha wiêtego. Na krzese³kach, przed o³tarzem, gromada m³odych
ludzi. Jedni w wiêziennych drelichach,
inni w bluzach i d¿insach, wiêkszoæ
w adidasach. Krótko ostrzy¿eni. Spokojni, skoncentrowani na czytanym tekcie.
Gdyby nie wiadomoæ, ¿e jestemy
w wiêzieniu, mo¿na by pomyleæ, ¿e to
szkolna klasa przygotowuje siê do lekcji. Siostry szarytki, które pomaga³y grupie przygotowaæ siê do Sakramentu,
wydaj¹ ostatnie dyspozycje. W miêdzyczasie dostajemy Notatkê o przygotowaniach do Sakramentu Bierzmowania,
z której mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e do
bierzmowania przygotowa³o siê piêtnastu skazanych. Zajêcia trwa³y kilka miesiêcy (od wrzenia ub. roku) obejmowa³y katechizacjê, rekolekcje, spowied
i Komuniê w. Pomocy udziela³y siostry
zakonne i wolontariusze z Bractwa Wiêziennego pod kierunkiem kapelana wiêziennego ks. Kazimierza Pierzcha³y.
Wchodz¹ kolejni dziennikarze, pojawiaj¹ siê kamery telewizyjne. W kaplicy lekka konsternacja. Siostry przypominaj¹: Nikt z obecnych nie mo¿e byæ
filmowany bez swojej zgody. W ujêciach
zbiorowych nie nale¿y pokazywaæ twarzy... Skazani, jak grzeczne dzieci, zas³aniaj¹ siê kartkami z tekstem, ale za
chwilê uwaga wszystkich skupia siê na
czym innym. Siostry szarytki rozpoczynaj¹ Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia,
¿eby godnie przygotowaæ siê do Mszy
wiêtej. Modlimy siê za stoj¹cych przed
o³tarzem, za ich rodziny i najbli¿szych.

O duchow¹ przemianê, o dary Ducha
wiêtego.
Siedlisko z³a
Poruszenie wród dziennikarzy
zwiastuje przybycie Ksiêdza Prymasa
i dostojnych goci. W tej grupie dostrzegam znajom¹ sylwetkê Marka £agodziñskiego, wspó³twórcy Fundacji S³awek wyró¿nionej przez nasz¹ redakcjê
nagrod¹ Bóg Zap³aæ za pracê wród
wiêniów i uzale¿nionych od alkoholu,
popart¹ w³asnym wiadectwem i stworzeniem skutecznego modelu pomocy
osobom opuszczaj¹cym wiêzienie. Ten
Bóg Zap³aæ przyznalimy na wiosnê
1998 r. Od tamtej pory Fundacja znacznie okrzep³a, przyby³o jej wolontariuszy, ale w sprawach najwa¿niejszych nic
nie dzieje siê bez Marka.  Mia³em bardzo obiegowe pojêcie o ludziach, którzy siedzieli w wiêzieniu  wyznaje
Marek £agodziñski.  Myla³em, ¿e s¹
li, zepsuci. Jak kto trafi³ do wiêzienia,
to ju¿ dobry nie mo¿e wyjæ, bo tam
mo¿e siê nauczyæ kraæ, napadaæ i czyniæ z³o. Dopiero kiedy pozna³em wielu
wiêniów, kiedy zobaczy³em, jak boj¹ siê
wolnoci, (ci którzy chc¹ siê zmieniæ) 
zupe³nie zmieni³em stosunek do nich.
Pan Bóg, po pierwsze, skierowa³ mnie
do wiêzienia, ¿ebym ich pozna³. Po drugie: pokaza³ mi, ¿e wród ludzi nie mo¿na tak naocznie dostrzec obecnoci
Chrystusa, jak w wiêzieniu. Wybierzcie
siê choæby raz na Mszê wiêt¹ w wiêzieniu, gdzie ci ludzie siê modl¹, odmawiaj¹c przed rozpoczêciem nabo¿eñstwa po³owê katechizmu, zobaczcie jak
s¹ przejêci, kiedy przystêpuj¹ do Komunii w. Wielu z nich dopiero w wiêzieniu zostaje ochrzczonych, przystêpuje
do Pierwszej Komunii w. i Bierzmowania. Ja wczeniej tego nie wiedzia³em.
Myla³em, ¿e wiêzienie jest siedliskiem
z³a. Trafi³em tam, nie za spraw¹ prokuratora, ale za spraw¹ Chrystusa. Wtedy te¿ zrozumia³em, ¿e kiedy co dajesz,
to otrzymujesz podwójn¹ zap³atê.
Có¿ ja mogê im daæ? Trochê swojego czasu. Jak kto wychodzi na wolnoæ
i nie ma co ze sob¹ zrobiæ  mogê go
przyj¹æ, bo fundacja ma wreszcie swój
dom. To niby nic, ale dla takiego cz³owieka jest to moment decyduj¹cy o jego
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dalszym ¿yciu. Bo te pierwsze godziny
spêdzi w bezpiecznych warunkach
wród ludzi, którzy nie namówi¹ go do
pijañstwa, nie namówi¹ do przestêpstwa
 tylko poka¿¹, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej.
Poznawszy uczciwe ¿ycie, bêdzie póniej wiedzia³, co straci. S³awek, Jacek
i inni  ludzie, którym pomog³em w tych
ciê¿kich chwilach, odp³acaj¹ mi teraz
prawdziw¹ przyjani¹.
Praca wród wiêniów wymaga wielu wyrzeczeñ, nieraz kosztem rodziny.
Zdarzaj¹ siê chwile, kiedy dzwoni kto
do mnie o 10.00 w nocy i mówi, ¿e stoi
na dworcu i nie wie, co dalej, bo w³anie wyszed³ z wiêzienia.  Czy mam
mu odpowiedzieæ?: Nie mam dla ciebie czasu! Poczekaj, mo¿e w przysz³ym tygodniu siê umówimy...  Przecie¿ on mo¿e nie doczekaæ do przysz³ego tygodnia...
Byæ dobrym
W kaplicy zak³adu karnego na S³u¿ewcu skupiona cisza, w której wyranie s³ychaæ dobitne s³owa Prymasa: 
S¹ ró¿ne kodeksy. Cywilne i karne. Najwa¿niejszy jest jednak kodeks, który
otrzymalimy od Boga. Dziesiêæ Przykazañ. Kto ich przestrzega, mo¿e iæ
przez ¿ycie z podniesion¹ g³ow¹... Nie
bêdziesz mia³ bogów cudzych przede

fot. I. Sikora
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mn¹... Nie bêdziesz bra³ imienia Pana
Boga swego nadaremno... Pamiêtaj,
aby dzieñ wiêty wiêci³... Czcij ojca
swego i matkê swoj¹... Nie kradnij!...
Nie zabijaj!... Gdyby to rozszerzyæ, moglibymy dodaæ: Nie maltretuj, nie znêcaj siê nad s³abszymi... Nie poniewieraj!... To przykazanie dotyczy tak¿e naszego stosunku do zwierz¹t i do przyrody, o któr¹ powinnimy siê troszczyæ...
Duchu wiêty, przyjd!
Duchu wiêty, przyjd!
Niech wiara zagoci.
Nadzieja zagoci w nas  intonuje
siostra Anna.  Duchu wiêty, przyjd!
 powtarza chór mêskich g³osów...
Z oczekiwaniem, têsknot¹ i nadziej¹.
To niecodzienne miejsce i niecodzienne s³owa. Pamiêtajmy o tym, ¿e
bramy wiêzienne szczelnie zamkniête
na S³owo Bo¿e, uchyli³y siê dopiero
w latach dziewiêædziesi¹tych. Wtedy
do cel wiêziennych przyszli kapelani,
siostry zakonne, wolontarisze Bractwa
Wiêziennego. Pojawili siê terapeuci
pomagaj¹cy uporaæ siê z na³ogiem.
Praca tej grupy zapaleñców trwa dopiero od kilku lat, przynosz¹c nadspodziewane efekty. Któ¿by pomyla³, ¿e
zatwardzia³y recydywista, który po³owê ¿ycia spêdzi³ w wiêzieniu mo¿e siê

nawróciæ, za³o¿yæ rodzinê i na wolnoci zacz¹æ nowe ¿ycie. Ma³o tego! Zacznie troszczyæ siê o innych skazañców, odwiedzaæ ich w wiezieniu  ¿eby
przyk³adem w³asnego ¿ycia powiedzieæ:  Nie traæcie nadziei! Wszystko
jest mo¿liwe... Skoro mnie siê uda³o,
wam tak¿e siê uda! Takie by³y pocz¹tki fundacji S³awek.
Przypomnijmy s³owa S³awka, który
tak opowiada³ o swojej przemianie duchowej:  Kiedy terapeutka zapyta³a
mnie... Jakim chcia³by byæ?  Dobrym...
 Wtedy myla³em, ¿e byæ dobrym  to
mieæ kupê forsy i rozdawaæ innym. Teraz
wiem, ¿e to nie na tym polega. Byæ dobrym, to znaczy nie robiæ z³ych rzeczy.
Teraz mogê powiedzieæ, ¿e jestem S³awkiem dobrym. Nikogo nie okrad³em! Nikogo nie oszuka³em! Nawet na kobiety
patrzê inaczej... Wiem, ¿e dzi dobro we
mnie wygrywa. ¯yjê godnie, nikomu nie
robiê krzywdy. To jest szczêcie!...
Msza wiêta w wiêziennej kaplicy
dobiega koñca. Z powodu kamer i dziennikarzy trudno docisn¹æ siê do o³tarza.
Wiêniowie jednak nie rezygnuj¹... 
Siostro, jeszcze my do Komunii... Nie
moglimy siê dopchaæ...  Potem b³ogos³awieñstwo i podziêkowania.
Dla Ksiêdza Prymasa, który
w dniach swojego jubileuszu dwudziestolecia otrzymania godnoci kardyna³a przyjecha³ za wiêzienn¹ bramê, jeden
z wiêniów wyrzebi³ figurkê wiêtego
Piotra-Rybaka... Od dzisiaj zamiast ryb,
bêdziesz ³owi³ dusze...  powiedzia³ Piotrowi Pan Jezus... Obfitych po³owów
i wszelkich ³ask Bo¿ych ksiêdzu Prymasowi ¿yczyli wiêniowie i wszyscy zgromadzeni. Wyrazy wdziêcznoci otrzyma³a pani naczelnik wiêzienia, dziêki
której praca z wiêniami mo¿e odbywaæ siê bez przeszkód. Siostry szarytki i siostry misjonarki mi³oci, duchowni i wolontariusze. W imieniu
bierzmowanych i wszystkich objêtych
pomoc¹ w wiêzieniu dziêkowa³ ks.
kapelan K. Pierzcha³a.
Na koniec wspólne zdjêcie. Przemek i Karol obok ksiêdza Prymasa.
Artur powa¿ny, Micha³ umiechniêty,
siostra Anna z gitar¹. Nad nimi bia³a
go³êbica, Duch wiêty.
n
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WYCHOWANIE

Marcin Zatyka

Trenowanie wiary
Adepci bokserskiego klubu Serafin nie poszukuj¹ g³êbokich doznañ religijnych. Przychodz¹ na treningi, bo chc¹ rozwijaæ swoje umiejêtnoci sportowe. Jedni  aby b³yszczeæ wród kolegów, inni  by obroniæ siê w niebezpiecznym miecie. Przy okazji mog¹ porozmawiaæ o Bogu...

Warszawskie ródmiecie, listopadowy wieczór. Wchodzê do ma³ej szko³y, w której zajêcia bokserskie prowadz¹ bracia Skupiñscy, byli reprezentacyjni piêciarze. Zagl¹dam do szatni.
Kilku nastolatków wita mnie gronymi
spojrzeniami.  Patrz S³oniu, twój sparing-partner przyszed³  jeden z krótko
ostrzy¿onych ch³opaków mówi do swojego du¿ego i wytatuowanego kolegi,
pokazuj¹c na mnie.
Ku wiêkszej chwale Boga
 Ten napis na koszulkach to skrót
od ³aciñskiego Ad Maiorem Dei Glo-

riam. Oznacza to, ¿e jestemy nieformalnym klubem katolickim i wszystko,
co tutaj robimy, jest na wiêksz¹ chwa³ê
Bo¿¹  wyjania mi Skupiñski.
Na chwilê przerywa, podchodzi do
ustawionych w szeregu zawodników
i wydaje im polecenia.  Najpierw rozgrzewka, kilka minut rozci¹gania, póniej æwiczenia w parach  t³umaczy filigranowej postury trener.
Za chwilê znów jest przy mnie.  Na
czym to skoñczylimy?  pyta, nie odrywaj¹c wzroku od kilkunastoosobowej
grupy, która w³anie rozpoczê³a bieg
dooko³a sali.  Aha... Napis na koszul-
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kach to nie wszystko. Nasz klub nazywa
siê Serafin, tak samo jak anio³, który
kontempluje oblicze Boga. Niektórzy
dziwi¹ siê, ¿e tak¹ w³anie nazwê wybralimy dla klubu boksu tajskiego. Có¿,
na pocz¹tku nazywa³ siê Skorpion, ale
po przemianach, jakie nast¹pi³y w moim
¿yciu, stara nazwa wydawa³a mi siê trochê mieszna. Mojego brata Micha³a,
z którym wspólnie zak³adalimy klub, te¿
trochê bawi³a. Nie wahalimy siê jej
zmieniæ...
Maciek jest dzisiaj sam. W grupce
trenuj¹cych nie udaje mi siê znaleæ
jego brata bliniaka. Szkoda, pozostaj¹
mi jedynie opowieci o bokserskich
umiejêtnociach Micha³a.
O braciach Skupiñskich g³ono by³o
nie tylko w wiecie sportowym. Do niedawna mówi³ o nich tak¿e pó³wiatek.
Kiedy godzili karierê sportow¹ z prac¹
na bramkach sto³ecznych dyskotek
zmuszeni byli do karcenia agresywnych
goci. Jeli okaza³ siê nim który z miejscowych gangsterów, najczêciej wraca³ z grup¹ kolegów. Koñczy³o siê du¿¹
awantur¹, lokal tymczasowo zamykano,
a prowokuj¹cym swym wygl¹dem filigranowym bliniakom dziêkowano za
wspó³pracê w obawie przed kolejn¹
wizyt¹ intruzów.
 Widzisz tego w czerwonych
spodenkach?  Maciek pokazuje g³ow¹
w kierunku du¿ego ch³opaka z wizerunkiem smoka na ramieniu.  Kamil to typowy zabijaka z dyskoteki. Przychodzi
do nas od niedawna i ju¿ nauczy³ siê
pokory dla swoich rywali. Ch³opcy szybko pokazali mu, ¿e w walce licz¹ siê
przede wszystkim umiejêtnoci, a nie
agresja...

fot. P. ¯ycieñski

Micha³ Zawodowiec
Karierê sportow¹ bracia Skupiñscy
rozpoczêli ju¿ w szkole podstawowej.
Najpierw trenowali akrobatykê sportow¹, póniej karate kyokushinkai, boks
tradycyjny i kick boxing. Medale zdobywane podczas mistrzostw Polski zadowala³y jednak na krótko. Bliniacy
coraz czêciej myleli o karierze miêdzynarodowej.
Latem 2000 r. marzenia zaczê³y siê
spe³niaæ. Micha³ Skupiñski wyszed³ na
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zawodowy ring i podczas bokserskiej
gali w Ko³obrzegu pokona³ przez nockaut techniczny Wêgra Atillê Toroka.
Prawie 10 tys. kibiców zgotowa³o owacjê na stoj¹co nowej gwiedzie piêciarstwa.
 Tamten okres by³ bardzo wa¿ny w
naszym ¿yciu sportowym, ale ma³o rozwijaj¹cy wewnêtrznie  wspomina Maciek.  Pieni¹dze nas siê nie trzyma³y.
¯ylimy szybko i weso³o...
Rozbite puchary
Radoæ bliniaków nie trwa³a d³ugo.
Kilka tygodni po sportowym sukcesie
Micha³ i Maciek dowiedzieli siê
o miertelnej chorobie ich mamy.  Dolegliwoci nasila³y siê  opowiada Maciek.  Mama z dnia na dzieñ by³a s³absza, a my, ludzie si³y, szanuj¹cy dotychczas jedynie zdrowych i sprawnych fizycznie, stalimy w konflikcie z samym
sob¹. Musielimy wówczas wiele przewartociowaæ. Kiedy dotar³a do nas
myl o kruchoci istnienia, zaczêlimy
myleæ o mierci, o Bogu, o naszej przysz³oci. Przesz³oæ przesta³a siê liczyæ.
Za ka¿dy kolejny dzieñ ¿ycia mamy ka¿dy z nas odda³by wszystkie dni swojej
sportowej glorii. Kiedy zrozumia³em, ¿e
mama nas opuci, z ¿alu i bezradnoci
pot³uk³em wszystkie puchary...
mieræ mamy by³a ostatnim etapem
kariery braci Skupiñskich. Nie chcieli
wracaæ do wyczynowego sportu, ale ¿al
im by³o porzucaæ ring. Powoli w ich
g³owach wita³ plan utworzenia szko³y
bokserskiej, w której obok zajêæ typowo sportowych mo¿na by wychowywaæ
m³odzie¿.  Czulimy potrzebê radykalnego zerwania z naszym dotychczasowym ¿yciem, ale nic innego poza boksem nie potrafilimy robiæ  opowiada
Skupiñski.  Postanowilimy za³o¿yæ
szko³ê boksu tajskiego, ale odmienn¹ od
ju¿ istniej¹cych. Szko³ê, w której bêd¹
rozwijane nie tylko umiejêtnoci fizyczne, lecz tak¿e kszta³towane postawy
chrzecijañskie. Dok³adnie omówilimy
sens istnienia klubu z dwoma zaprzyjanionymi ksiê¿mi.
Obaj pocz¹tkowo mieli w¹tpliwoci
co do takiej formy wys³awiania Boga.
Z czasem jednak przekonali siê. Poradzi-

li, by wychowywaæ i czekaæ na owoce.
Dzia³acze K.S. Serafin szybko wystarali siê o dwie sale gimnastyczne
i rozpoczêli profesjonalne treningi.
O swojej dzia³alnoci wkrótce te¿ poinformowali przez internet, zaznaczaj¹c,
¿e wszystkie wiadomoci publikuj¹ za
zgod¹ prze³o¿onych Kocio³a.
 Nie wszyscy dali siê przekonaæ 
dodaje Maciek.  U nas nadal do takich
form ewangelizowania podchodzi siê
z dystansem. Daleko nam do Irlandii,
gdzie katolickie kluby bokserskie nale¿¹ do codziennoci...
Nie dla przestêpców
 Mi³osz, stop!  trener Serafina
przerywa pojedynek dwóch nieproporcjonalnych wzglêdem siebie zawodników. Pozornie s³abszy ok³ada wiêkszego.  S³oniu, opuci³e kilka treningów
i ju¿ ledwo zipiesz  karci pokonanego
Skupiñski.  Kolejna dwójka na sparing!
Maciek wraca do mnie, kiwaj¹c g³ow¹ z wyran¹ dezaprobat¹:  Zawsze im
powtarzam, ¿e wiêcej potu na treningu,
to mniej krwi w walce. Wielu myli, ¿e
warunki fizyczne lub wiek s¹ najwa¿niejsze. Taka regu³a tutaj nie istnieje.
Zdarza siê, ¿e siedemnastolatek potrafi
pokonaæ trzydziestoletniego zawodnika.
Ci, którzy rzetelnie trenuj¹, rzadko przegrywaj¹.
Walczy nastêpna para  dwóch niskich ch³opaków, których Maciek przedstawia jako studentów. Pojedynek bardzo wyrównany i zaciêty. Du¿o ciosów
i kopniêæ.
 Nie obawiasz siê, ¿e szkolisz potencjalnych przestêpców?  pytam.
Maciek milczy. Patrzy na walkê. Po
chwili odpowiada:  Kilkakrotnie ju¿ zadawano mi to pytanie. Wiesz, w dzisiejszych czasach przestêpcy nie musz¹
marnowaæ czasu na treningach. Wystarczy, ¿e na pierwszym lepszym targowisku kupi¹ kastet, nó¿, albo pistolet.
Przestêpca to zazwyczaj cz³owiek bez
charakteru, który woli przyjemniej spêdzaæ czas ni¿ mêczyæ siê na ringu. Sporty walki kszta³tuj¹ cz³owieka, wymagaj¹ od niego wielu wyrzeczeñ. Oczywicie, nie mogê wykluczyæ, ¿e który

z moich ch³opców kiedy wykorzysta te
umiejêtnoci w z³ym celu. Dlatego, poza
tym ¿e wpajamy im zasady szlachetnej
walki, staramy siê te¿ rozmawiaæ z nimi.
Niekiedy zwierzaj¹ siê nam z osobistych
problemów, prosz¹ o radê, a wtedy opowiadam im o moich zakrêtach ¿yciowych, o zaufaniu do Boga...
Po¿egnania i powroty
Do Serafina nie przychodz¹ jednak
tylko religijni ch³opcy. Skupiñscy dobrze pamiêtaj¹ wrogoæ, z jak¹ kilku
zawodników przyjê³o ksiêdza, który
pojawi³ siê, aby powiêciæ salê.  Niektórzy wyra¿ali swoj¹ dezaprobatê
w zwi¹zku z t¹ wizyt¹  wspomina Maciek.  Ale najwa¿niejsze, ¿e zmieniaj¹ siê. Na Mszy inauguruj¹cej sezon jesienny by³o a¿ dziewiêciu zawodników.
Rok wczeniej tylko ja z bratem. Boks
tajski jest sportem kontaktowym, bardzo brutalnym. Ale dziêki temu przyci¹ga agresywnych ludzi z ró¿nych rodowisk. Nam czasami udaje siê ich
zmieniaæ.
Trener o¿ywia siê. Pokazuje mi ch³opaków, którzy dla boksu tajskiego rzucili palenie lub ograniczyli swoje kontakty z alkoholem.
 Czasami mi³o mnie zaskakuj¹ 
kontynuuje Skupiñski.  Pamiêtam, jak
dwukrotnie okradziono nasz¹ szatniê.
Za drugim razem wiedzielimy, kto to
zrobi³, ale namówi³em ich, ¿ebymy potraktowali to jako nauczkê i wstrzymali
siê od zemsty. Wiedzia³em, ¿e ¿¹dam od
nich niemo¿liwego, a jednak siê uda³o.
Trening powoli dobiega koñca. Maciek odprowadza mnie do drzwi.
 Nie têsknicie za wielk¹ karier¹? 
pytam, ¿egnaj¹c siê z trenerem.
 Ani trochê. Ta szko³a daje znacznie
wiêcej satysfakcji ni¿ sportowe trofea.
 Twojemu bratu te¿?  dr¹¿ê.
 No wiesz, ...chyba tak... jemu na pewno dawa³a... Micha³ niedawno wst¹pi³
do seminarium  mówi szeptem Maciek, z zak³opotaniem drapi¹c siê po
g³owie.  Nie wiem, jak to powiedzieæ
ch³opakom... Jeszcze trochê, a przestrasz¹ siê tych naszych treningów 
mruga do mnie i, cicho miej¹c siê,
wraca na salê.
n
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Nie dawaj na ulicy!
 czyli s³ów kilka o ja³mu¿nie wielkopostnej
Monika Przybysz
By³ sobie pewien lepy ¿ebrak. ¯y³
w Nowym Jorku. Codziennie siada³
w tym samym miejscu, na Madison Avenue  ulicy, przy której mieszcz¹ siê
najwiêksze agencje reklamowe. Siedzia³
i siedzia³, ale nikt nie zwraca³ uwagi na
jego tabliczkê z napisem: wspomó¿cie
lepca. Pewnego dnia podszed³ do niego copywriter (pracownik agencji reklamowej). lepiec poprosi³ go o ja³mu¿nê. Copywriter odpar³:  Nie dam ci pieniêdzy, ale sprawiê, ¿e ju¿ nigdy twoja
puszka na datki nie bêdzie pusta.
Wzi¹³ tabliczkê, przekrêci³ j¹ na drug¹ stronê i  po chwili zastanowienia 
sprawn¹ rêk¹ co na niej napisa³. Nastêpnie postawi³ tabliczkê przed ¿ebrakiem i odszed³. lepy ¿ebrak nie wiedzia³, jaki napis pojawi³ siê na jego tabliczce, ale s³ysza³, jak od tego momentu jego puszka na ja³mu¿nê regularnie
siê zape³nia³a. Po kilku dniach nie wytrzyma³ i poprosi³ przypadkowego przechodnia o przeczytanie napisu. Tekst
brzmia³ nastêpuj¹co: Jest przepiêkna
wiosna. wiat budzi siê do ¿ycia. Po
alejkach w parku zakochani chodz¹
trzymaj¹c siê za rêce. Rozkwitaj¹ p¹czki wie¿ych kwiatów. Promyki s³oñca
padaj¹ na soczycie zielon¹ trawê. Jest
wiosna... a ja nigdy tego wszystkiego nie
zobaczê.
Mora³? W reklamie jest jak w ¿yciu:
najbardziej porusza ludzi nie to, co
mówimy, ale sposób, w jaki mówimy.
S¹ i tacy, których mo¿na by s³uchaæ
z zapartym tchem, nawet gdyby czytali



ksi¹¿kê telefoniczn¹.
Zawód jak ka¿dy inny?
W ubieg³orocznej, sierpniowej pielgrzymce do Ojczyzny Jan Pawe³ II prosi³ nas o mi³osierdzie dla ludzi potrzebuj¹cych, odrzuconych, dowiadczonych przez cierpienie i trudnoci. Mi³osierdziem nie jest jednak dawanie pieniêdzy ¿ebrakom na ulicy. Ta piêkna
historia ¿ebraka ma nas nie tylko wzruszyæ, lecz tak¿e zwróciæ nasz¹ uwagê na
bardzo wa¿ny fakt. ¯ebranie na ulicy
zwi¹zane jest najczêciej, podobnie, jak
w reklamie  z naci¹ganiem nas! Dlaczego? Ju¿ wyjaniam.
¯ebractwo w du¿ym stopniu jest po
prostu zawodem. Wielu z ludzi ¿ebrz¹cych na ulicy nastawia siê na taki sposób zarabiania na ¿ycie. Najczêciej
naci¹gaj¹ oni naiwnych przechodniów
na pieni¹dze, które póniej wydaj¹ na
alkohol, narkotyki, czy inne u¿ywki. Na
warszawskiej Starówce wielokrotnie
mo¿na spotkaæ ledwo przytomnego
m³odzieñca z tabliczk¹: Zbieram na
piwo. Z kolei jeden z jego kolegów po
fachu do powy¿szego tekstu dopisa³
jeszcze na swojej tabliczce: Dla siebie
i dla psa. Skoro jednak staæ go na posiadanie zwierzaka, to logika nakazuje
przypuszczenie, i¿ poradzi sobie równie¿ z op³at¹ za napój chmielowy. Nie
jest obecnie dla nikogo tajemnic¹, i¿ zawodowi ¿ebracy przechwalaj¹ siê czasem sumami rzêdu nawet kilkuset z³otych dziennie, zebranymi w bardziej

atrakcyjnych miejscach wiêkszych
miast.
Litoci¹ i pobo¿noci¹ ¿ebrak siê
bogaci
Specyficzn¹ grupê ¿ebraków na polskich ulicach stanowi¹ cudzoziemcy,
najczêciej z Rumunii, Ba³kanów i innych rejonów dotkniêtych konfliktami
zbrojnymi. Wed³ug szacunkowych danych ta grupa stanowi³a pod koniec lat
dziewiêædziesi¹tych oko³o 70 proc. ogó³u ¿ebraków w Polsce. Czy¿by wiêc Polska nie by³a a¿ tak biednym krajem, skoro posiada taki nap³yw specyficznej grupy ludzi pracuj¹cych?
Wspó³czeni ¿ebracy ucz¹ siê wielu
technik reklamowych. W grupie prosz¹cych o ja³mu¿nê cudzoziemców zdecydowanie przewa¿aj¹ m³ode kobiety, najczêciej z ma³ymi dzieæmi. Jest to tzw.
trick na litoæ, bo có¿ winne s¹ te maleñstwa... Przechodnie wierz¹ naiwnie,
¿e udzielone wsparcie materialne polepszy los dzieci. Mê¿czyni za w spokoju
czekaj¹ na zebrane pieni¹dze w ogródkach
piwnych, prowadz¹c d³ugie rozmowy
przez telefony komórkowe...
Inni ¿ebracy z kolei stosuj¹ pewien
terroryzm duchowy. Zak³adaj¹, ¿e wiêkszoæ polskiego spo³eczeñstwa to ludzie
wierz¹cy. Wykorzystuj¹ wiêc ten fakt
i siêgaj¹ po ró¿añce, krzy¿e, wiête obrazki, aby za ich pomoc¹ poruszyæ wra¿liwe dusze przechodniów.
Pomagajmy dobrze
Oczywicie nie wszyscy ¿ebracy s¹
naci¹gaczami. Niektórzy z nich znaleli
siê na marginesie normalnego ¿ycia nie
ze swojej winy. Czasem s¹ to ludzie starsi, którym niska emerytura nie wystarcza na ¿ycie. Bezrobotni, od d³u¿szego
czasu nie mog¹cy znaleæ pracy i nie
maj¹cy prawa do zasi³ku. Osoby kalekie i ciê¿ko chore, których nie staæ na
leczenie. Trudno jest jednak odró¿niæ
naci¹gacza od cz³owieka potrzebuj¹cego. Co wiêc robiæ, jak siê zachowaæ
wobec tak wielu blinich prosz¹cych
o pomoc?
Najlepszym z rozwi¹zañ jest wspieranie instytucji, które maj¹ dowiadczenie w pomocy najbiedniejszym. Wery-
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dawanie pieniêdzy nie przyczyni siê do
wyci¹gniêcia ich z biedy. Mo¿e byæ
pomoc¹ doran¹, ale nie rozwi¹¿e problemu.

fot. P. ¯ycieñski

Spotkaæ ich mo¿na na dworcach, przy supermarketach i g³ównych ulicach
albo w przejciach podziemnych. Niektórzy ze spuszczon¹ g³ow¹ pokornie
czekaj¹ na datek. Inni natrêtnie, a czasem i nachalnie, domagaj¹ siê ja³mu¿ny. S¹ dla nas jak wyrzut sumienia, poniewa¿ mamy gdzie mieszkaæ i za co
kupiæ chleb. Ka¿dy z nich wydaje siê bardziej od nas nieszczêliwy, bezradny,
skrzywdzony przez los...
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fikuj¹ one w miarê mo¿liwoci sytuacjê
podopiecznych. Jest konieczne bowiem,
aby potrzebuj¹cy chcia³ wyjæ ze swojej trudnej sytuacji. Tylko wtedy pomoc
jest skuteczna. Takimi instytucjami s¹
Caritas, Towarzystwo Pomocy im. w.
Brata Alberta, czy te¿ inne zgromadzenia zakonne, pracuj¹ce wród ubogich
i bezdomnych. W okresie Wielkiego Postu mo¿emy przecie¿ ju¿ od wielu lat
zbieraæ ja³mu¿nê w skarbonki rozdawane przez Caritas i przynieæ je do Kocio³a w niedzielê palmow¹. Zasada,
któr¹ odkryli ju¿ dawno pracownicy takich instytucji, jest bardzo prosta: jeli
nie bêdzie dawania, to zniechêc¹ siê
równie¿ ci, którzy bior¹ na ulicy.
Akcja reklamowa, rozpoczêta w lutym 2001 roku we Wroc³awiu przez organizacje charytatywne, informowa³a

mieszkañców miasta, i¿ dawane na ulicy pieni¹dze przyczyniaj¹ siê do rozwoju ¿ebractwa. Plakaty z dziurawym
¿ebraczym kapeluszem, przez który
przelatuj¹ ofiarowane pieni¹dze, zawis³y w kocio³ach, placówkach pomocy
spo³ecznej i innych miejscach publicznych. Apel Pomagajmy dobrze rozpowszechniany by³ tak¿e przez ulotki rozdawane na ulicach, szczególnie w miejscach chêtnie obstawianych przez osoby ¿ebrz¹ce. Kolportowali je mieszkañcy wroc³awskich schronisk dla bezdomnych. Akcja zosta³a rozszerzona
tak¿e na inne miasta, np. Wadowice.
U mieszkañców tych miast poziom
wiedzy, jak pomagaæ innym, wyranie
wzrós³. Liczba ¿ebraków za trochê siê
zmniejszy³a... Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e w przypadku osób ubogich samo

Chleb zamiast pieni¹dza
Problem ¿ebractwa dotyczy ca³ej
rodziny. Wobec dylematu, jak takim ludziom pomagaæ, stajemy bowiem nie
tylko my, lecz tak¿e nasze dzieci. Nasza m¹droæ w udzielaniu wsparcia
mo¿e nie zostaæ dobrze przez nich rozumiana. Warto jest wiêc wyt³umaczyæ
dzieciom mechanizmy, które rz¹dz¹
wiatem ¿ebraczym. Widz¹c ¿ebraka,
cz³owiek wra¿liwy staje bowiem przed
dylematem: daæ czy nie daæ? Na bezporedni¹ obecnoæ ludzi prosz¹cych
o pomoc trzeba jako zareagowaæ. Niektórzy staraj¹ siê ich omijaæ, udaj¹c,
¿e ich nie widz¹, lub wprost kategorycznie odmawiaj¹ wsparcia. S¹ tak¿e
ci, którzy daj¹ pieni¹dze, kierowani
zreszt¹ bardzo ró¿n¹ motywacj¹, np.
aby siê poczuæ dobrym cz³owiekiem,
rozgrzeszyæ, ¿e nie jest siê takim
z³ym..., albo z nieumiejêtnoci okazania prawdziwej pomocy. Jak wiêc siê
zachowaæ?
Dobrym sposobem mo¿e byæ zaoferowanie prosz¹cemu o pomoc czego do
jedzenia, zamiast pieniêdzy. Prawdziwie
potrzebuj¹cy nie odmówi. Naci¹gacz
mo¿e nas za tak¹ propozycjê nawet obraziæ. Taka reakcja oznacza, ¿e nasz¹
pomoc chcia³ wykorzystaæ prawdopodobnie na u¿ywki lub inne  niekoniecznie dobre  cele.
Wkraczamy w wielkie wiêto zwyciêstwa ¯ycia nad mierci¹, zostawiaj¹c wszystko, co stare i z³e, za sob¹.
To dobry czas na wprowadzenie pozytywnych zmian w naszym ¿yciu. Jedn¹
z nich mo¿e byæ nawyk udzielania dobrej i m¹drej pomocy. To nie zawsze
przychodzi ³atwo. Zagoniony cz³owiek
nie ma czasu, aby pójæ do sklepu
i kupiæ g³odnemu chleb oraz kawa³ek
czego do chleba. £atwiej jest wrzuciæ grosik do puszki. Warto przypomnieæ sobie jednak wa¿n¹ zasadê
w ¿yciu  niejednokrotnie sposób dawania znaczy o wiele wiêcej ni¿ to, co
siê daje!
n
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Dziedzictwo
przemys³owe
S

oborowa Konstytucja GAUDIUM
ET SPES mówi, ¿e mianem kultury w sensie ogólnym oznacza siê
wszystko, czym cz³owiek doskonali
i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i cia³a; stara siê drog¹ poznania i pracy poddaæ sam wiat pod
swoj¹ w³adzê; czyni bardziej ludzkim
¿ycie spo³eczne tak w rodzinie, jak
i w ca³ej spo³ecznoci pañstwowej
przez postêp obyczajów i instytucji;
wreszcie w dzie³ach swoich w ci¹gu
wieków wyra¿a, przekazuje i zachowuje wielkie dowiadczenie duchowe
i d¹¿enia na to, aby s³u¿y³y one postêpowi wielu, a nawet ca³ej ludzkoci. Do
naszych rozwa¿añ warto do³¹czyæ jeszcze jeden fragment ze wspomnianego
dokumentu  Wynika st¹d, ¿e kultura
ludzka z koniecznoci ma aspekt historyczny i spo³eczny oraz, ¿e wyraz kultura przybiera nieraz znaczenie socjologiczne oraz etnologiczne; w tym za
znaczeniu mówi siê o wieloci kultur.
Z ró¿nego bowiem sposobu u¿ywania
rzeczy, wykonywania pracy i wypowiadania siê, pielêgnowania myli i kszta³towania obyczajów, stosowania praw
i instytucji prawnych, rozwijania nauk
i sztuk oraz kultywowania piêkna powstaj¹ ró¿ne, wspólne warunki ¿ycia
i ró¿ne formy uk³adu dóbr ¿yciowych.
Tak z przekazanych instytucji powstaje dziedzictwo swoiste dla ka¿dej ludzkiej wspólnoty...

D

zi pochylamy siê nad t¹ cz¹stk¹
dziedzictwa, któr¹ jest dziedzictwo przemys³owe. Jest ono wiadectwem  znakiem tych wielorakich wysi³ków, nieraz ca³ych pokoleñ, które
drog¹ poznania i pracy, czyni¹c sobie

"

ziemiê poddan¹  poddawa³y wiat
swej w³adzy. Przechodz¹c zatem przez
najró¿norodniejsze wytwory ludzkiej
myli (lub obok nich), w tym przez
obiekty i dzie³a takie jak maszyny,
wchodzimy w kr¹g ludzkich zmagañ 
minionych pokoleñ  po to, by czyniæ
wiat coraz bardziej przyjaznym, coraz bardziej nacechowanym ¿yczliwoci¹ i daj¹cym poczucie bezpieczeñstwa cz³owiekowi. Z bogactwa tego
dziedzictwa staramy siê odczytywaæ
ludzki geniusz, jego myl twórcz¹, zasady, którymi kierowano siê przy projektowaniu i wznoszeniu dzie³ obiektów, których zadanie i rola dzi ju¿ nie
s¹ przydatne do bezporedniego rozwoju  dzia³alnoci gospodarczej, u¿ytkowej, handlowej. Ale dlatego, ¿e dzi
wiele tych dzie³ nie jest bezporednio
nawet potrzebnych  tym bardziej rodzi siê pytanie: jakie jest ich miejsce
poród dziedzictwa, które narasta jako
owoc pracy r¹k ludzkich ka¿dego pokolenia? Miejsce ich bêdzie takie, jak
obecne i przysz³e pokolenia widzieæ
bêd¹ miejsce cz³owieka jako twórcy,
orodka i celu ca³ego ¿ycia gospodarczego. Zale¿eæ bêdzie od tego, czy
cz³owiek uzna godnoæ drugiego cz³owieka, zdolnego do rozró¿niania dobra
i z³a; wyboru dobra, a odrzucania z³a;
czy uzna kwestiê sumienia jako wiod¹c¹ we wspó³czesnej kulturze.

Z

dzie³ techniki uczymy siê tak wie
le o cz³owieku minionych czy mijaj¹cych dziesiêcioleci. Uczymy siê
tego, w jakim celu by³y tworzone dzie³a-obiekty; jakie przynosi³y po¿ytek
i czy cz³owiek, bêd¹c zwi¹zany wiêzami pracy  wychodzi³ niejako z nich

uszlachetniony. Moja m³odoæ i czas
studiów na pierwszym wydziale zwi¹zane s¹ z miastem, w którym jest wiele zabytków techniki. Odbywa³em
praktyki na terenie zak³adów, które
znane s¹ z wykwintnej architektury,
przechodzi³em wiele razy wród maszyn, które dzi s¹ ju¿ zbêdne. Mam
w pamiêci zmagania dziesi¹tków mê¿czyzn i kobiet przemys³u w³ókienniczego, ich pot wsi¹kaj¹cy w miejsca
pracy. ciany wielu fabryk nas¹czone
s¹ ¿arliw¹ trosk¹ o wytrwanie, a nieraz z³orzeczeniem na trudne warunki
pracy. Kilka tygodni temu  odwiedzaj¹c £ód  bo to miasto mam przed
oczyma  stan¹³em w pobli¿u fabryk,
które pozna³em z bezporedniego dowiadczenia. Zamkniête na cztery spusty, chwasty porastaj¹ce dachy i okapy, walaj¹ce siê maszyny. Co z tego ma
pozostaæ jako wiadectwo pokoleñ
ludzkiego geniuszu, ludzkiej troski,
tak¿e wiele razy jako wiadectwo niesprawiedliwoci, zawsze jednak jako
wiadectwo prawdy o cz³owieku?!

Z

abytki techniki nale¿¹ zatem do
szeroko rozumianego dziedzictwa
kulturowego; dziedzictwa nosz¹cego
lady dojrzewania cz³owieka we
wszystkich jego zdolnociach. Nosz¹
tak¿e lady prawdy o sumieniu twórców dzie³ techniki. Czy by³y one tworzone z myl¹ o cz³owieku czy podporz¹dkowane tylko niekontrolowanym
mechanizmom produkcji? Im zatem
odwa¿niej popatrzymy, m. in. na zabytki techniki  dojdziemy do wniosku,
¿e musimy je  przynajmniej w znacz¹cej czêci  zachowaæ, aby by³y
wiadectwem kultury minionych pokoleñ, twórczoci. Pokoleñ, wobec których mamy zobowi¹zania wdziêcznoci za dar ¿ycia. Abymy mogli i my
i nastêpne pokolenia odczytywaæ prawdê zmagañ o ludzki los, o wolnoæ
cz³owieka, o warunki jego pe³nego
uczestnictwa w ludzkiej kulturze, która wtedy jest ludzka, gdy nacechowana jest mi³oci¹ pozwalaj¹c¹ wzrastaæ
cz³owiekowi tak, by coraz pe³niej dowiadcza³ w sobie Bo¿ego obrazu
n
i Bo¿ego podobieñstwa.
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PRZEZ ¯YCIE Z ANIO£EM

Józef  opiekun
wiêtej Rodziny
W dawnych czasach ¯ydzi zwykli,
nieco inaczej ni¿ my dzisiaj, rozumieæ
zarêczyny i zalubiny. W wietle prawa
zarêczeni ju¿ stanowili ma³¿eñstwo:
zobowi¹zywali siê do wiernoci i mi³oci. Je¿eli jedno z narzeczonych zmar³o, wówczas drugie otrzymywa³o status
wdowy lub wdowca. Mniej wiêcej po
roku takiego okresu narzeczeñstwa nastêpowa³y zalubiny. Polega³y one na
uroczystym wprowadzeniu narzeczonej
do domu pana m³odego i wspólnym zamieszkaniu. Na weseln¹ uroczystoæ
schodzili siê krewni i znajomi. Jedli, pili
i hulali na koszt pana m³odego przez
siedem dni.
W³anie takimi narzeczonymi, czyli
ma³¿onkami bez wspólnego zamieszkania, byli pewni ubodzy ludzie z Galilei
 ma³ej prowincjonalnej krainy po³o¿onej na rubie¿ach ówczesnego cywilizowanego wiata. Ona nosi³a imiê Maryja. Jego nazywano Józef. Podobnie jak
ojciec zarabia³ na chleb w warsztacie
ciesielskim. Ostatnio pracowa³ wiêcej
ni¿ zwykle, gdy¿ chcia³ od³o¿yæ nieco
grosza na kosztowne wesele. W wolnych chwilach zawziêcie majstrowa³
zydle i inne sprzêty domowe, które mia³y zast¹piæ dotychczasowe, wys³u¿one
i wielce sfatygowane.
Od kilku dni robota posuwa³a siê jednak lamazarnie. Jego narzeczona przez
trzy miesi¹ce przebywa³a u krewnych
w Judei i po powrocie zdawa³a siê podejrzanie zmieniona. Józef bi³ siê z mylami. Odgania³ niejasne przeczucie, ¿e
wybranka bez jego udzia³u zasz³a w ci¹¿ê, ale czarne myli uparcie wraca³y i
przysparza³y coraz wiêcej utrapieñ. Najgorsze w tym wszystkim, ¿e Maryja nic
na ten temat nie mówi³a, jakby w ogóle
nic siê nie sta³o.

Józef postanowi³, ¿e póki co spróbuje niczego nie dostrzegaæ.  Tak przecie¿ nie mo¿e byæ zbyt d³ugo! Co tu robiæ?  pyta³ sam siebie, bezmylnie strugaj¹c deskê, a¿ ta sta³a siê tak cienka,
¿e nadawa³a siê ju¿ tylko do wyrzucenia.  Przecie¿ to nie moje dziecko! Powinienem jak najszybciej napisaæ list
rozwodowy i og³osiæ, ¿e nie pozosta³a
mi wiern¹. Dobrze, ale je¿eli tak uczyniê, sprawa trafi do s¹du i wyrok mo¿e
byæ tylko jeden  publiczne ukamienowanie...
Tak post¹piæ nakazywa³o Prawo, ale
Józef szczerze kocha³ swoj¹ narzeczon¹ i nie chcia³ przysporzyæ jej okrutnego losu. Jedyne, co pozostawa³o, to spakowaæ najpotrzebniejsze narzêdzia
i potajemnie opuciæ Nazaret. Ludzie
stan¹ co prawda przeciwko niemu i ju¿
nigdy nie bêdzie moóg³ pokazaæ siê
w rodzinnych stronach, ale przynajmniej
Maryja ocali ¿ycie.
Bi³ siê bezsilnie z mylami, snu³ siê
po domu, w nocy nie móg³ zmru¿yæ oka.
Schud³ i opad³ z si³. Przyjaciele oraz
s¹siedzi myleli, ¿e g³ównym powodem
jest przepracowanie i doradzali zatrudniæ pomocnika. I wtedy zdarzy³o siê co
bardzo niezwyk³ego. Kiedy Józef pewnego ranka zdrzemn¹³ siê na zydlu przy
pokrytym trocinami stole, we nie pojawi³ siê Anio³. Usiad³ sobie obok na
drugim sto³ku, ostro¿nie, jakby nie
chc¹c ubrudziæ lni¹cobia³ej sukni.
W kilku s³owach wy³o¿y³ sprawê.
 Józefie! Nie bój siê wzi¹æ do siebie Maryi. To, co w niej siê poczê³o,
pochodzi z Ducha wiêtego. Urodzi
syna i nadasz mu imiê Jezus...
S³owa Anio³a, bardzo dziwne i niezwyk³e, nape³ni³y cielê g³êbokim zdumieniem, ale i jakim trudnym do wy-

fot. P. ¯ycieñski

ks. Kazimierz Kurek SDB

s³owienia spokojem. Przez tyle tygodni
szuka³ bezskutecznie podpowiedzi lub
wskazówki i oto w koñcu otrzyma³ j¹.
Je¿eli wczeniej mia³ liczne rozterki, to
teraz znik³y one wszystkie bez ladu.
Odstawi³ pracê i z wielk¹ radoci¹, pozostawiwszy otwarte drzwi w warsztacie, pobieg³ do swojej narzeczonej, by
spe³niæ jak najszybciej polecenie Anio³a.  Przyspieszmy nasze zalubiny! Pieniêdzy na wesele mam dosyæ, najwy¿ej
gocie dostan¹ trochê mniej jedzenia...
Maryja nie powiedzia³a ani s³owa,
zgodnie kiwnê³a g³ow¹. Wieczorem po
kilku dniach odwiêtnie ubrany Józef
w towarzystwie krewnych i najbli¿szych przyjació³ stan¹³ przed domem
swojej wybranki. Tam ju¿ czekano, tote¿ szybko uformowa³ siê kilkudziesiêcioosobowy orszak weselny. Radosny
korowód przeszed³ w¹skimi uliczkami
i dotar³ do domu Józefa. Po zachodzie
s³oñca rozpoczê³a siê uczta, zgodnie
z tradycj¹ trwa³a ona ca³y tydzieñ. Weselnicy nie nale¿eli do g³odomorów, tote¿ nikomu ani jad³a ani picia nie zabrak³o.
Od wesela up³ynê³o kilka miesiêcy,
które ma³¿onkowie spêdzili zgodnie,
urz¹dzaj¹c mieszkanie i przyzwyczajaj¹c siê do siebie. Przygotowywali siê
spokojnie do narodzin dziecka, ci¹gle
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co zmieniali w umeblowaniu i wystroju domu, a¿ tu gruchnê³a wiadomoæ na
ca³¹ Galileê o edykcie cesarza Augusta
Oktawiana obwieszczaj¹cym wielki
powszechny spis w ca³ym Imperium
Rzymskim. Jak ju¿ wspomniano, Galilea by³a malutk¹ i ma³o znacz¹c¹ prowincj¹, z niewiadomych powodów tylko tu obowi¹zywa³ nakaz stawienia siê
do spisania nie w miejscu aktualnego
zamieszkania, ale w miejscu pochodzenia. Poniewa¿ przodkowie Józefa pochodzili z Betlejem, ma³¿onkowie,
chc¹c nie chc¹c, ruszyli w drogê.
Zjawili siê w Betlejem jako jedni
z ostatnich. Z powodu ogromnej iloci
goci przyby³ych na spis wszystkie gospody i zajazdy zosta³y zajête i zape³nione do ostatniego miejsca. Wielu takich jak Józef, którym nie uda³o siê
wynaj¹æ noclegu, wa³êsa³o siê po okolicy.
 Co robiæ?  g³owi³ siê Józef. Zaprowadzi³ ma³¿onkê do pasterskiej groty
i w³anie tam w nocy przyszed³ na wiat
Jezus. Nastêpnego dnia Józef zacz¹³ rozgl¹daæ siê za czym odpowiedniejszym
do zamieszkania. Ma³¿onkowie rozwa¿ali, czy nie osiedliæ siê w Betlejem.
Póki co, w ósmym dniu od narodzin, Jezus zosta³ obrzezany, a w dniu czterdziestym Maryja  jak nakazywa³a tradycja
 z³o¿y³a w wi¹tyni ofiarê ubogich,
czyli dwa go³êbie. Ofiara Józefa by³a
znacznie wiêksza, bo 5 sykli srebra, czyli odpowiednik jego miesiêcznego dochodu. Tak¹ kwotê ustalono za wykupienie pierworodnego dziecka od stanu
kap³añskiego.
Wszystko sz³o dobrze i spokojnie, a¿
tu którego dnia pojawili siê niespodziewani i nieznani gocie. Trzech cudzoziemców o dziwnym wygl¹dzie, pos³uguj¹cych siê nie mniej dziwnym jêzykiem pochodz¹cym z Dalekiego Wschodu, poda³o siê za uczonych astrologów.
Dojrzeli oni tajemnicz¹ gwiazdê na niebie i id¹c za ni¹ dotarli do Betlejem.
Uznali Jezusa za wybrañca ludzkoci,
z³o¿yli mu pok³on i przekazali rodzicom
kosztowne dary.
Józef nie zd¹¿y³ jeszcze och³on¹æ po
niespodziewanych odwiedzinach, kiedy
ponownie pojawi³ siê Anio³:  Uciekaj-

$

cie do Egiptu! Pozostañ tam z Rodzin¹,
a¿ dam ci znaæ  nakaza³ nie znosz¹c
sprzeciwu dobry duch.  Król Herod
zacz¹³ szukaæ waszego dziecka i chce
je zabiæ!
Józef, jak wszyscy, zna³ okrucieñstwo Heroda Wielkiego. Król ten lubowa³ siê w wystawnych budowlach
i wielkich widowiskach. Aby zdobyæ na
te przedsiêwziêcia fundusze, gnêbi³
biednych poddanych coraz to nowymi
podatkami. By dojæ do w³adzy nie zawaha³ siê, aby wymordowaæ ca³¹ rodzinê. Mimo to nie zazna³ spokoju i wszêdzie wêszy³ spiski. Ten niebezpieczny
szaleniec by³ do wszystkiego zdolny
i ka¿dy, kto móg³, zawczasu ustêpowa³
tyranowi z drogi.
Józef wiedzia³, ¿e ostrze¿enia anielskiego nie nale¿y bagatelizowaæ. Natychmiast osiod³a³ osio³ka i za³adowa³
skromny dobytek. Nie minê³a godzina,
jak wyruszy³ z Rodzin¹ w nieznan¹
przysz³oæ, by po raz trzeci zaczynaæ
wszystko od nowa. Po dwóch dniach
dotarli do Gazy, przed nimi otworzy³ siê
najd³u¿szy i najtrudniejszy etap podro¿y, prawie dwutygodniowa wyprawa
przez pustyniê, w dodatku z malutkim
dzieckiem.
Szczêliwie dotarli do Egiptu i osiedlili siê w wiosce po³o¿onej oko³o osiem
kilometrów od Kairu. Tymczasem szalej¹cy Herod w ci¹gu kilku miesiêcy wymordowa³ w ca³ym Izraelu prawie
wszystkie pierworodne dzieci.
Gdzie po roku przyby³ Anio³, poja-
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wi³ siê Józefowi ju¿ po raz trzeci, ale
tym razem ostatni:  Wracajcie do
domu! Umarli ci, którzy czyhali na wasze dziecko. Nie ma ju¿ Heroda wród
¿ywych...
wiêta Rodzina ochoczo wyruszy³a w powrotn¹ drogê, bo Egipt nie do
koñca spe³ni³ oczekiwania. Wygnañcy
têsknili do rodzinnych stron. Planowali
zrazu powróciæ do Betlejem, ale kiedy
dowiedzieli siê, ¿e w miejsce Heroda
rz¹dy obj¹³ równie okrutny syn Archelaos, postanowili osiedliæ siê na sta³e
w Galilei. Osiedli zatem w starym, dobrze znanym Józefowym domku w Nazarecie.
***
Po raz ostatni Józef pojawia siê podczas odnalezienia dwunastoletniego Jezusa w wi¹tyni. Póniej Bo¿y Opiekun
znika z Ewangelii, nie znajdziemy ju¿
o nim ¿adnej wzmianki. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Józef przemkn¹³ przez Ewangelie niczym meteor: zaledwie kilka
perykop u dwóch ewangelistów, Mateusza i £ukasza. Pewne tropy podaj¹ apokryfy. Ka¿¹ nam one wierzyæ, ¿e Ciela
z Nazaretu umar³ w obecnoci Jezusa
i Maryi. Mia³ mieæ wówczas oko³o 50
lat, co na ówczesne czasy wydawa³o siê
ca³kiem powa¿nym wiekiem.
Imiê Józef znaczy Dodane od
Boga. By³ dla wiêtej Rodziny niczym
anio³  doskona³ym i dyskretnym opiekunem. Znikn¹³ po wype³nieniu swej
misji.
Herbert Oleschko

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

zapraszaj¹ m³odzie¿ mêsk¹ na Wieczerniki Powo³aniowe, które zbli¿¹
Ciê do Jezusa i pomog¹ rozeznaæ wolê Bo¿¹ we w³asnym ¿yciu.
A oto terminy proponowanych spotkañ:
9  11 maja WIDER k. Warszawy
16  18 maja B¥BLIN k. Poznania
MATURZYSTÓW, którzy poszukuj¹ w³asnej drogi ¿ycia, zapraszamy
na Dni Skupienia 25  29 kwietnia (Kazimierz Bpi  Górka Kl.). Nim
zaczniesz boje maturalne, najpierw si¹d u stóp Mistrza i ws³uchaj siê
w Jego g³os.
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ZGROMADZENIE SIÓSTR M.B. LORETAÑSKIEJ
Kontemplacyjno-czynne Zgromadzenie Sióstr Matki Bo¿ej Loretañskiej za³o¿y³ w 1920 roku w Warszawie S³uga Bo¿y ks. Ignacy
K³opotowski. Celem Zgromadzenia jest uwielbienie Boga, d¹¿enie do doskona³ej mi³oci i ca³kowite powiêcenie siê dla zbawienia blinich (Konst. Art. 3). W realizacji tego celu siostry loretanki wyró¿niaj¹ siê tym, ¿e wród ró¿nych form s³u¿by Bogu
i cz³owiekowi daj¹ pierwszeñstwo apostolstwu poprzez s³owo drukowane i inne rodki spo³ecznego przekazu. W Polsce ju¿ od
ponad 70 lat dzia³a Wydawnictwo Sióstr Loretanek wraz z drukarni¹, które  oprócz licznych ksi¹¿ek  wydaje czasopisma:
Ró¿aniec i Anio³ Stró¿. Na ziemi w³oskiej istnieje od 20 lat loretañskie Wydawnictwo Mimep-Docete wraz z drukarni¹. Od kilku
lat Loretanki prowadz¹ tak¿e drukarnie w Rumunii i na Ukrainie. Zgromadzenie liczy 233 siostry, w tym 209 Polek.

Aposto³ki s³owa drukowanego
Z siostrami: Leticj¹ Balcerek, Anicet¹ Borowsk¹ i Alojz¹ Hornowsk¹
rozmawiaj¹: ks. Sylwester £¹cki CSMA, Pawe³ Smogorzewski i Eugeniusz Zdanowicz

Postaæ ks. Ignacego K³opotowskiego, za³o¿yciela Zgromadzenia
Sióstr Loretanek, kojarzona jest
przewa¿nie z Warszaw¹, jednak
korzenie duchowej formacji tego
niezwyk³ego kap³ana siêgaj¹ daleko poza stolicê, do miejsc rodzinnych, a¿ pod Drohiczyn...

Nasz Za³o¿yciel przyszed³ na wiat
20 lipca 1866 roku w Korzeniówce nad
Bugiem, w parafii drohiczyñskiej. Atmosferê domu rodzinnego kszta³towa³y g³êboka religijnoæ i wiernoæ patriotycznym tradycjom. Ojciec Jan w partii
ks. Stanis³awa Brzózki dos³u¿y³ siê nawet stopnia pu³kownika.
Podstawy wykszta³cenia otrzyma³
w domu rodzinnym. Dopiero w wieku
jedenastu lat zosta³ wys³any do gimnazjum w Siedlcach. Bardzo wczenie
odkry³ w sobie powo³anie. Studia seminaryjne w Lublinie ukoñczy³ na d³ugo
przed osi¹gniêciem przewidzianego prawem kanonicznym wieku, w którym
mo¿liwe staje siê przyjêcie wiêceñ kap³añskich. W³adze duchowne wys³a³y
go wiêc do Petersburga, na dalsze studia w Akademii Duchownej. Warto
w tym miejscu dodaæ, ¿e wielki wp³yw
na przysz³ego kap³ana mia³ jego wuj 
ks. Franciszek Dobrowolski, proboszcz
parafii w. Katarzyny w Petersburgu.
Wkrótce przysz³y S³uga Bo¿y zdoby³ tytu³ magistra teologii, a tak¿e dost¹pi³ wiêceñ diakonatu. Zaraz te¿ wezwany zosta³ pilnie przez ordynariusza
lubelskiego ks. bpa Franciszka Jaczew-

skiego do Lublina. Po odbyciu rekolekcji, na dwa tygodnie przed ukoñczeniem
dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia, przyj¹³ z r¹k swego ordynariusza wiêcenia
kap³añskie. By³o to 5 lipca 1891 roku.
W jaki sposób miejscowa hierarchia wykorzysta³a talenty oraz
znakomite i wszechstronne przygotowanie ks. K³opotowskiego do
pracy duszpasterskiej?

W istocie, ob³o¿ony zosta³ prac¹,
która dla niejednego cz³owieka wydawa³aby siê ponad si³y. By³ przecie¿ wikariuszem lubelskiej katedry i kapelanem miejscowego szpitala, a tak¿e profesorem i wyk³adowc¹ macierzystego
seminarium duchownego. W³anie sprawuj¹c tê ostatni¹ funkcjê zas³yn¹³ jako
za³o¿yciel wielu orodków opieki nad
dzieæmi i ubogimi, a tak¿e jako ten, który powo³a³ do istnienia dom dla upad³ych dziewcz¹t. Przetrwa³ on zreszt¹ do
dzi, ale pracê wychowawcz¹ prowadz¹
w nim Siostry Pasterki. Za³o¿yciel powo³a³ tak¿e do ¿ycia Lubelski Dom Zarobkowy. W domu tym jego podopieczni, poza doran¹ pomoc¹, mieli mo¿noæ uzyskania takiej pracy, która pozwala³a zarobiæ na w³asne utrzymanie.
W³anie w tej kwestii ks. K³opotowski kontaktowa³ siê listownie z ks. Bronis³awem Markiewiczem, za³o¿ycielem
i wydawc¹ Powci¹gliwoci i Pracy
oraz za³o¿ycielem dwu zgromadzeñ zakonnych  michalitów i michalitek. Ks.
Markiewicz by³ g³onym na owe czasy
twórc¹ szkó³ rzemielniczych oraz

warsztatów (w Miejscu Piastowym) dla
ch³opców bezdomnych i z rodzin biednych. Póniejszy Za³o¿yciel loretanek
prosi³ w tych listach o radê, a tak¿e
o pomoc w uzyskaniu  jak bymy to
dzi powiedzieli  instruktorów i wykwalifikowanych si³ przygotowanych
w markiewiczowskim orodku. Jak wiadomo, zabiegi ks. K³opotowskiego zosta³y uwieñczone sukcesem, a wspó³praca obu S³ug Bo¿ych przynios³a piêkne
owoce. To oczywiste, ¿e aby mo¿na by³o
prowadziæ te wszystkie dzie³a, potrzebne by³y rodki finansowe. Ksi¹dz Ignacy nie wstydzi³ siê, ani te¿ nie waha³,
osobicie kwestowaæ na lubelskich ulicach, po których chodzi³, ci¹gn¹c wózek ozdobiony wielkim napisem  Co
zbywa wam, oddajcie nam.
W Lublinie ks. Ignacy rozpoczyna
równie¿ pos³ugê duszpastersk¹ za
pomoc¹ s³owa drukowanego...

Ró¿norodnoæ i ró¿norakoæ dzie³
prowadzonych przez naszego Za³o¿yciela ma swe ród³o w pewnym zdarzeniu, które mia³o miejsce w dniu jego
prymicji. Wtedy to ks. Franciszek Mazurek, kolega kursowy, mia³ zapytaæ:
Czym siê Bogu odwdziêczysz za ³askê
kap³añstwa? Nasz Za³o¿yciel potraktowa³ to pytanie bardzo powa¿nie, jako
znak i, w pewnym sensie, tak¿e jako program. Dlatego te¿ ka¿dego dnia dawa³
odpowied na to pytanie i to w sposób
bardzo konkretny.
Trzeba tu dodaæ, ¿e w latach dzieciñstwa i m³odoci ks. K³opotowskie-
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go na Stolicy Piotrowej zasiadali papie¿e, którzy doskonale odczytywali znaki
czasu. B³. Pius IX, Leon XIII i w. Pius
X nawo³ywali do popierania i rozszerzania dobrej prasy:  Z³a prasa zgubi³a chrzecijañsk¹ spo³ecznoæ, trzeba jej
zatem przeciwstawiaæ dobr¹ prasê.
Katolicy nie powinni ustawaæ w pracy
dla swojej dobrej prasy, pamiêtaj¹c
o tym, ¿e dobra prasa to nieustaj¹ca misja. (...) Jestemy przekonani, ¿e nasze
czasy wymagaj¹ tych w³anie rodków
(katolickich pism) i energicznych obroñców...  wo³a³ papie¿ Leon XIII. Dla m³odego kap³ana ten apel Nastêpcy w. Piotra by³ wyrazem woli Boga co do kszta³tu jego ¿yciowego programu. Dowiadczenie w pracy duszpasterskiej utrwali³o w nim to przekonanie, ¿e w szerzeniu
i propagowaniu dobra niezwykle u¿yteczne mo¿e byæ s³owo drukowane
w postaci broszury, ksi¹¿ki i prasy.
Pierwszym sygna³em owych g³êbokich przemyleñ jest katolicki tygodnik
Praca. Czy mo¿na w tym tytule doszukaæ siê echa Markiewiczowskiej Powci¹gliwoci i Pracy, trudno dzi jednoznacznie odpowiedzieæ. Choæ przysz³y S³uga Bo¿y, utrzymuj¹c kontakty
z ks. Bronis³awem Markiewiczem,
z pewnoci¹ by³ pod wra¿enie jego miesiêcznika, a wielu jego podopiecznych
i wspó³pracowników nale¿a³o przecie¿
do Towarzystwa Powci¹gliwoci
i Pracy. W kilka lat póniej, ju¿ po tak
zwanym edykcie tolerancyjnym, nasz
Za³o¿yciel uruchomi³ dziennik Polak 
Katolik. Tytu³ owej gazety codziennej nie
przypad³ carskim w³adzom do gustu. Ks.
K³opotowski, mimo owego edyktu tolerancyjnego, przesiedzia³ za sam ów
tytu³ kilka dni pod karabinami...
Ks. K³opotowski szuka³ mo¿liwoci dotarcia ze s³owem drukowanym do najró¿niejszych warstw
spo³ecznych. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e jego apostolstwo s³owa
drukowanego mia³o wyranie charakter stanowy...

To prawda. Do mieszkañców wsi
adresowany by³ przecie¿ tygodnik Posiew. Miesiêcznik Dobra S³u¿¹ca, który w roku 1907 zmienia tytu³ na Pracownicê Polsk¹ powiêcony jest ka¿dej

&

pracuj¹cej kobiecie. Zarówno tê przesi¹kniêt¹ duchem religijnym i patriotycznym, prasê jak i tanie broszury nasz
Za³o¿yciel adresowa³ g³ównie do ludzi
prostych. To im ks. K³opotowski chcia³
przybli¿aæ Boga uwa¿aj¹c, ¿e maszyna
drukarska jest kazalnic¹ naszych czasów. Trzeba wyranie powiedzieæ, ¿e
mimo rozwoju najnowoczeniejszych
rodków komunikacji spo³ecznej ta
myl naszego Ojca Za³o¿yciela nie straci³a nic ze swej aktualnoci, a jego s³owa okaza³y siê prorocze. Wyprzedza³y
one w jakim sensie nawet konstytucje
Soboru Watykañskiego II, który zwraca uwagê na to, ¿e w dziele ewangelizacji wspó³czesnego wiata nie wystarcza sama ambona, ¿e trzeba korzystaæ
ze wszystkich dostêpnych i godziwych
rodków przekazu.
Chocia¿ dom wydawniczy w Lublinie rozwija³ siê bardzo dynamicznie, to jednak w roku 1908
ks. Ignacy K³opotowski opuszcza
to miasto i przybywa do Warszawy. Dlaczego?

W Warszawie dostrzega³ o wiele
wiêksze mo¿liwoci oddzia³ywania na
ca³y kraj, bêd¹cy przecie¿ wci¹¿ pod
zaborami. Na pocz¹tku swej dzia³alnoci duszpasterskiej w Warszawie ks.
K³opotowski zosta³ przydzielony do
pracy przy kociele w. Jacka, który nale¿y dzi do Ojców Dominikanów. Póniej zosta³ przeniesiony do w. Anny.
Tu¿ obok tej wi¹tyni, na rogu Krakowskiego Przedmiecia i ulicy Miodowej,
powstaje pierwsza drukarnia, z czasem
przeniesiona na Tamkê.
Najwiêkszym jednak warszawskim
dzie³em ks. K³opotowskiego jest
powo³anie do istnienia Zgromadzenia Sióstr Loretanek. W jakich
warunkach dochodzi do fundacji
zakonu?

Ju¿ w wolnej Polsce, w roku 1919,
ówczesny metropolita warszawski ks.
Aleksander kardyna³ Kakowski mianowa³ ks. Ignacego K³opotowskiego proboszczem parafii Matki Bo¿ej Loretañskiej przy kociele w. Floriana na Pradze. W owym czasie by³a to parafia
obejmuj¹ca ogromne obszary prawobrze¿nej Warszawy. Nowo mianowany

proboszcz od razu rzuca siê w wir dzia³alnoci charytatywnej. Sprowadza do
pracy w noclegowniach dla najubo¿szych braci albertynów i siostry albertynki. Gdy za chodzi o nasze Zgromadzenie, to jego powstanie jest w znacznym stopniu wyrazem spe³nienia osobistego lubu Ojca Za³o¿yciela. Kiedy
bowiem podczas ob³o¿nej choroby by³
zagro¿ony amputacj¹ nogi, w gor¹cej
modlitwie uprasza³ Bogarodzicê o przywrócenie zdrowia. lubowa³ wówczas,
¿e za jego ocalenie wywdziêczy siê fundacj¹ zakonn¹. Szczególny za kult, którym darzy³ Matkê Bosk¹ Loretañsk¹,
znalaz³ swój wyraz w nazwie nowopowsta³ego Zgromadzenia.
Pierwsze loretanki sk³adaj¹ luby
zakonne 31 lipca 1920 r. W dwa
tygodnie póniej, na przedpolach
Warszawy, zostanie stoczona wielka bitwa, która na dwadziecia lat
odsunie bolszewick¹ nawa³ê na
Polskê i ca³¹ Europê. Czy ten fakt
odnotowuj¹ zakonne kroniki?

Wiemy, ¿e ks. K³opotowski zna³ siê
z poleg³ym w Bitwie Warszawskiej kapelanem Legii Akademickiej ks. Ignacym Skorupk¹. W archiwum pami¹tek
po Za³o¿ycielu zachowa³ siê m.in. obrazek prymicyjny tego bohaterskiego
kap³ana, który przechowywany by³
w brewiarzu. Widnieje na nim notatka
 Poleg³ pod Radzyminem...  której autorem by³ nasz Za³o¿yciel.
To nie jedyna wa¿na w dziejach Polski osoba, z któr¹ ³¹czy³y ks. K³opotowskiego bliskie wiêzi. Owiêcimski mêczennik o. Maksymilian Kolbe by³ przez
jaki czas jego spowiednikiem. Przyjani¹ darzy³ go równie¿ nuncjusz apostolski w Polsce monsignore Achilles Ratti, póniejszy papie¿ Pius XI (w latach
1922  1939). To w³anie on, wspólnie
z ks. K³opotowskim uczestniczy³ w projektowaniu naszego stroju zakonnego. Dlatego do dzi na naszych welonach nosimy znak oddania Stolicy Apostolskiej  bia³y, równoramienny krzy¿yk z ¿ó³t¹ obwódk¹.
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Nuncjusz zachêca³ Ksiêdza Ignacego, aby ten nie ustawa³ w dzia³alnoci wydawniczej. Nie bez powodu mówi siê wiêc o waszym

Figura Matki Bo¿ej Loretañskiej w Sanktuarium w Loretto ko³o Wyszkowa
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Sarkofag S³ugi Bo¿ego w Sanktuarium w Loretto

S³uga Bo¿y ks. Ignacy K³opotowski

Widok Sanktuarium Matki Bo¿ej w Loretto ko³o Wyszkowa
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Zgromadzenie Sióstr MB Loretañskiej

fot. P. ¯ycieñski

fot. Archiwum Sióstr

Liturgia S³owa

Przygotowanie materia³ów do druku

Sk³ad komputerowy

fot. P. ¯ycieñski

Msza w. przed figur¹ Matki Bo¿ej Loretañskiej

Przy maszynie falcuj¹cej

Na modlitwie
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Przy stole monta¿owym
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Zgromadzeniu, ¿e jestecie aposto³kami s³owa drukowanego...

Wród innych form naszej s³u¿by
Bogu szerzenie Dobrej Nowiny za pomoc¹ s³owa drukowanego wydaje siê
byæ najwa¿niejsze. Pamiêtamy jednak,
¿e jestemy równie¿ pos³ane, aby wychowywaæ dzieci i m³odzie¿, prowadziæ
edukacjê, pe³niæ pos³ugê w parafiach.
Jako Zgromadzenie kontemplacyjnoapostolskie, tworzone na wielkiej tradycji duchowoci benedyktyñskiej, ³¹czymy modlitwê i pracê tak, aby we wszystkim Bóg by³ uwielbiony. I w³anie to
w pe³ni wyra¿a nasze zakonne has³o.
Prowadzenie drukarni i oficyny
wydawniczej, pracuj¹cej na potrzeby Kocio³a w Polsce, by³o komunistycznym w³adzom sol¹ w oku.
W jaki sposób przetrwa³ycie ten
tragiczny czas?

Pos³ugiwanie chorym i sêdziwym

Siostry z dzieæmi na wycieczce w lesie

Praca z dzieæmi

Wspólna rekreacja sióstr
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Szczêliwie z wojennej zawieruchy
wysz³ymy w³aciwie bez szwanku. To
swoisty cud. Nie zginê³a ¿adna z sióstr,
chocia¿ na skalê swoich mo¿liwoci
prowadzi³y czynny opór przeciwko okupantom. W budynku naszej drukarni na
warszawskiej Pradze, gdzie dzisiaj mieci siê dom generalny, odbywa³y siê tajne komplety, mimo ¿e stacjonowali tam
Niemcy. Jaki czas prowadzono u nas
równie¿ wyk³ady dla studentów podziemnego seminarium duchownego,
których uczestnikiem by³ obecny biskup
senior diecezji warszawsko-praskiej
Zbigniew Kraszewski.
W Loretto pod Wyszkowem siostry
ukrywa³y ¯ydów. Stamt¹d te¿, na pomoc
oddzia³om partyzanckim, sz³y nasze siostry sanitariuszki. W latach czterdziestych, a przede wszystkim w piêædziesi¹tych, wyremontowana po dzia³aniach
wojennych drukarnia (wród szalej¹cego ucisku, wszechw³adnej cenzury, drastycznego ograniczania nak³adów papieru) nie mog³a osi¹gn¹æ pe³ni mocy produkcyjnej. Najbardziej siostry prze¿y³y
zamkniêcie, w 1953 roku, Kó³ka Ró¿añcowego oraz zamkniêcie i oplombowanie przez milicjê ca³ej drukarni w latach
1957  1958, a wiêc po tzw. odwil¿y
padziernikowej. Do tych posuniêæ dosz³o, dlatego ¿e siostry odmówi³y
wspó³pracy z komunistycznymi w³adza-

mi. By³ to jawny dowód, ¿e wraca stare, a zmienia siê tylko front walki z Kocio³em. Maszyny poligraficzne, zamiast drukowaæ ksi¹¿ki i czasopisma,
zbiera³y kurz... W zaplombowanej zecerni pozosta³a wtedy zamkniêta figura
w. Józefa, która dzisiaj znajduje siê w
naszej kaplicy. ¯eby nie poddawaæ siê
zw¹tpieniu i aby podtrzymaæ ducha
wród wspólnoty, siostry zachêca³y siê
do gor¹cej modlitwy z ufnoci¹, ¿e
w koñcu w. Józef, przebywaj¹c
w areszcie, nie bêdzie... pró¿nowa³, lecz
wraz ze zmar³ym Za³o¿ycielem stanie
siê naszym potê¿nym Orêdownikiem
u Najwy¿szej Instancji w niebie. Przypomina³y te¿ s³owa naszego Ojca:  Nie
martwcie siê, gdy umrê, bo wtedy bêdê
móg³ wiêcej u Boga wyprosiæ, wiêcej siê
bêdê wami zajmowa³...
Pan Bóg wyranie czuwa³ nad nami.
Mimo i¿ szykany trwa³y, z mniejszym
lub wiêkszym natê¿eniem, w³aciwie
przez ca³y okres PRL-u, a¿ do upadku
komuny, uda³o siê nam wytrzymaæ przy
apostolstwie s³owa drukowanego.
Przeladowania, które przeszed³
Koció³, najbardziej odcisnê³y siê
na rodzinach zakonnych. Niektóre mêskie zakony przetrwa³y wy³¹cznie w oparciu o parafie...

Nie znaczy to, ¿e loretanki mia³y lepiej. Wci¹¿ poddawane by³ymy ró¿norakim szykanom i uci¹¿liwym kontrolom, choæby pod pretekstem sprawdzenia czy nie wydajemy przypadkiem czego poza pañstwow¹ cenzur¹. Ów czas,
pe³en niepewnoci o dzieñ jutrzejszy,
upamiêtni³ Prymas Tysi¹clecia. Ks. Stefan kardyna³ Wyszyñski w swych Zapiskach wiêziennych. Notuj¹c pod dat¹
4 lutego 1955 roku, pisa³: Wróci³ ksi¹dz
Stanis³aw z widzenia ze swoim ojcem
i przwióz³ Directorium na 1955 rok. Ja
nie mogê doprosiæ siê o warszawsk¹
Rubrycellê, chocia¿ ponawia³em probê kilkakrotnie. Z Directorium dowiadujemy siê przynajmniej tyle, ¿e Ojciec
wiêty ¿yje, ¿e KUL nadal dzia³a, skoro
s¹ og³oszone tacki, i ¿e drukarnia Loretañska nadal przyjmuje prace kocielne do wykonania...
A jak obecnie wygl¹da dzia³alnoæ
loretañskiego Zgromadzenia?

Wci¹¿ pragn¹c naladowaæ naszego Za³o¿yciela, który nigdy nie szczêdzi³ si³, aby nieæ ludziom potrzebuj¹cym pomoc duchow¹ i materialn¹ 
staramy siê kroczyæ wyuczon¹ przez
niego drog¹. S³u¿ymy osobom starszym w prowadzonych przez nas domach opieki. Jestemy tak¿e otwarte na
potrzeby najm³odszych. St¹d chocia¿by nasza wietlica rodowiskowa pod
nazw¹ Dom Ojca Ignacego. wietlica
ta s³u¿y najbiedniejszym dzieciom
z warszawskiej Pragi. Mieci siê w budynku dawnej drukarni Zgromadzenia.
Natomiast, spe³niaj¹cy wyzwania
wspó³czesnoci, nowy dom wydawniczy uda³o siê nam wznieæ w Rembertowie. Dziêki temu mo¿emy nadal realizowaæ tak¿e ów, wyró¿niaj¹cy nas
wród ¿eñskich wspólnot zakonnych,
charyzmat aposto³owania s³owem drukowanym.
Od pewnego czasu loretanki przesta³y ju¿ byæ wy³¹cznie polsk¹
wspólnot¹ zakonn¹...

Pe³nimy równie¿ pos³ugê misyjn¹
poza granicami Polski. Jestemy obecne w Szwajcarii, Rosji, USA, na Ukrainie, we W³oszech, w Rumunii.

To swoisty paradoks, ale wydaje
siê, ¿e tam niezwykle pomaga Siostrom ów znak wiernoci Stolicy
Apostolskiej, który nosicie na swoich kornetach w postaci bia³ego,
równoramiennego krzy¿a z ¿ó³t¹
obwódk¹...

To prawda, ¿e na Wschodzie jestemy bardzo dobrze przyjmowane,
mo¿e dlatego, ¿e Zgromadzenie ma
dwa obrz¹dki: ³aciñski i grekokatolicki. U³atwia to ogromnie pracê na przyk³ad na terytorium Rumunii, bo diecezja Maramare¿, gdzie objê³ymy niewielk¹ drukarniê, zamieszkuje ludnoæ
w wiêkszoci greckokatolicka. Zreszt¹ panuje tam prawdziwie ekumeniczna atmosfera. Znakomicie dogaduj¹ siê
z naszymi siostrami tak¿e miejscowi
prawos³awni i protestanci.
Dziêkujemy Siostrom za rozmowê.

Rozmawiali: ks. Sylwester £¹cki,
Pawe³ Smogorzewski
i Eugeniusz Zdanowicz
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Pora¿enie mózgowe dzieciêce objawia siê bardzo ró¿nie i z ró¿nym nasileniem. Niektórzy maj¹ niedow³ad jednej rêki, a inni nie s¹ w stanie nic zrobiæ
samodzielnie. Ewa mówi, ¿e mia³a szczêcie  cierpi na spastyczne pora¿enie nóg i czêciowo r¹k, z przewag¹ pora¿enia lewej strony cia³a. Porusza siê
na wózku, ale mo¿e sama jeæ, sama siê ubraæ, umyæ... Umys³ ma ca³kowicie sprawny, a zdarza siê, ¿e choroba ta upoledza tak¿e umys³owo. Poza
tym urodzi³a siê w Warszawie  gdyby mieszka³a w ma³ym miecie czy na
wsi, mog³aby podzieliæ losy setek dzieci, które nigdy nie by³y rehabilitowane,
nie uczy³y siê. Niektóre z nich s¹ ukrywane przez swoich rodziców w domach,
jakby by³y jakimi potworami...

Na kó³kach
z umiechem
Magdalena Malinowska-Orfinger
Walka z w³asn¹ s³aboci¹
S³yszy siê nieraz opinie, ¿e wielu
ludzi niepe³nosprawnych nie mo¿e spe³niæ swoich marzeñ, gdy¿ nie pozwala
im na to upoledzenie. Ewa uwa¿a, ¿e
przyjêcie takiego punktu widzenia przekrela wiele z szans i mo¿liwoci, które
maj¹. Skoro oni sami nie wierz¹, ¿e
mog¹ prze³amaæ w³asne ograniczenia,
to rzeczywicie nie uda im siê to. Jeliby tylko choæ trochê wierzyli w siebie,
podjêli walkê ze swoimi ograniczeniami i s³abociami, z pewnoci¹  zdaniem
Ewy  odnieliby sukces. Wiele razy
w jej dowiadczeniach potwierdzi³a siê
ta opinia. Je¿eli wbrew wszystkim
przes³ankom, wbrew opinii innych
osób, stara³a siê czego dokonaæ i mocno o to walczy³a, to zawsze w koñcu
jej siê udawa³o.
Ewa mówi, ¿e osoby niepe³nosprawne po pewnym czasie przyzwyczajaj¹ siê
do swoich ograniczeñ, traktuj¹ je jako
integraln¹ czêæ swojego ¿ycia. Jednak¿e przyzwyczajenie nie zawsze równoznaczne jest z akceptacj¹. Przyzwyczajamy siê do wielu rzeczy czy sytuacji,
nie znaczy to jednak wcale, ¿e zgadzamy siê na nie, ¿e jestemy zadowoleni.
Wiele niepe³nosprawnych osób poddaje siê. S¹ bierni, nie chc¹ zrobiæ nic, aby

"

zmieniæ swój los, bo s¹dz¹, ¿e i tak im
siê nie uda. Niektórzy zamykaj¹ siê
w sobie, staj¹ siê z³oliwi i nieprzyjani. A przecie¿ to, jakie jest nasze ¿ycie, zale¿y przede wszystkim od nas 
mówi Ewa.
Jako nastolatka Ewa przesz³a okres
buntu. Uwa¿a, ¿e wtedy zrodzi³a siê
w niej potrzeba i chêæ walki z ograniczeniami  zarówno wewnêtrznymi, jak
i tymi na zewn¹trz  z nieprzystosowanymi mieszkaniami, z krawê¿nikami,
z bezdusznymi urzêdnikami.
Jej zdaniem zaakceptowaæ siebie 
to mieæ wiadomoæ w³asnego cz³owieczeñstwa, w³asnej podmiotowoci. Konieczna jest przy tym oczywicie rzetelna ocena w³asnych mo¿liwoci i ograniczeñ. Osoba je¿d¿¹ca na wózku nigdy
nie bêdzie baletnic¹. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby, korzystaj¹c
z pomocy innych, tañczy³a.
Ewa bardzo lubi tañczyæ. Partner
trzyma j¹ za rêce i ci¹gn¹c lub odpychaj¹c powoduje, ¿e wózek siê porusza. £atwo siê tego nauczyæ. Trzeba
jednak bardzo uwa¿aæ na innych tañcz¹cych. Rozpêdzony wózek trudno
jest zatrzymaæ i mo¿e czasem zrobiæ
innym krzywdê.
Ewa nie wie, czy zaakceptowa³a sie-

bie w pe³ni. Ka¿dego dnia musi przyjmowaæ siebie tak¹, jaka jest. Czasem
jest to dla niej bardzo proste, czasem
ca³ymi dniami nie umie sobie z tym poradziæ. Wpada wówczas w chandrê, któr¹ udaje siê jej prze³amaæ z wielkim
wysi³kiem.
Uwa¿a, ¿e lekarstwem na smutek
i napady pesymizmu jest dzia³anie. Zdecydowa³a siê ukoñczyæ kurs komputerowy, który pozwoli³ jej podj¹æ pracê, najpierw w Fundacji Karta, a teraz w Laboratorium Kosmetycznym dr Irena Eris
SA. Ma w³asny komputer i modem, dziêki
czemu mo¿e pracowaæ w domu.
Nauczy³a siê jedziæ konno, chodzi
na polowania ze znajomym myliwym
w podsuwalskich Wi¿ajnach. Kiedy
posz³a z nim i kilkoma innymi przyjació³mi do pubu na piwo. Dla wygody
nie brali wózka  wnieli Ewê do samochodu a potem do baru, w rodku posadzili na krzele i to siedzenie wygl¹da³o zupe³nie naturalnie. Kiedy chcieli
wychodziæ, znajomi zaczêli ¿artowaæ:
Ewka, znów siê upi³a, znowu musimy
ciê wynosiæ... Zaciekawieni klienci baru
zaczêli przygl¹daæ siê im z niedowierzaniem. Gdy jednak kolega wzi¹³ j¹ na
rêce i ruszyli w stronê wyjcia, wszyscy os³upieli z wra¿enia.
Boli j¹, ¿e ludzie niepe³nosprawni s¹
czêsto postrzegani przez normalnych
jako s³abi, niezaradni ¿yciowo, uzale¿nieni od innych, pokrzywdzeni przez
los. Samo s³owo niepe³nosprawnoæ
budzi u wielu przykre odczucia. Kojarzy siê z chorob¹, tragedi¹, smutkiem.
Ewa pamiêta z dzieciñstwa, ¿e nieraz
przypadkowo napotkani ludzie patrzyli
na ni¹ ze wspó³czuciem, a nawet z litoci¹, mówili: Biedna, nieszczêliwa
dziewczynka, taki z³y los j¹ spotka³.
Czasem zdarza siê jej to tak¿e teraz.
Kiedy pewna kobieta podesz³a do niej
i oznajmi³a ze zdziwieniem: Nie wiem,
jak to siê dzieje, ¿e jeste taka pogodna, czêsto siê miejesz, pomimo ¿e poruszasz siê na wózku inwalidzkim. Mia³a
wówczas ochotê odpowiedzieæ, ¿e ona
ma tylko pora¿one nogi, a nie miênie
twarzy. Wtedy w³anie zda³a sobie spra-
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wê, jaki smutny obraz osób niepe³no- musia³a na nie czekaæ 5 lat. Jednak¿e
sprawnych nosi w sobie polskie spo³e- remont i tak nie zosta³ wykonany cile
wed³ug jej ¿yczeñ. Wykonawca mia³
czeñstwo.
Nie twierdzi, ¿e jej niepe³nospraw- bowiem swoje w³asne pomys³y i tylko
noæ nic dla niej nie znaczy. Czêsto od- czêæ z nich konsultowa³ z Ew¹.
Dla osób niepe³nosprawnych bardzo
czuwa jej skutki, na co dzieñ boryka siê
z wieloma wynikaj¹cymi z niej prze- wa¿ne jest systematyczna rehabilitacja.
szkodami. Dojazd w jakie bardziej od- Dziêki niej mog¹ utrzymaæ swój orgaleg³e miejsce  nawet w Warszawie,
nie jest dla niej prosty, szczególnie
teraz, gdy TUS (Transport Us³ug
Specjalnych  firma zajmuj¹ca siê
transportem osób niepe³nosprawnych) boryka siê z problemami finansowymi i ogranicza liczbê samochodów, oraz podnosi ceny.
Nieraz nawet urzêdnicy instytucji stworzonych z myl¹ o osobach
niepe³nosprawnych piêtrz¹ przed ni¹
problemy. Tak by³o szeæ lat temu,
kiedy stara³a siê o dofinansowania
z PFRON-u na modernizacjê swojego mieszkania. Chcia³a wówczas
przystosowaæ kuchniê, zainstalowaæ
blaty, obni¿yæ kuchenkê, zlewozmywak i szafki kuchenne tak, aby mog³a samodzielnie funkcjonowaæ,
chcia³a te¿ przystosowaæ ³azienkê
(przede wszystkim obni¿yæ wannê).
Od z³o¿enia wymaganych dokumentów minê³y 3 lata. Wówczas teoretycznie Ewie przyznano rodki finansowe na modernizacjê mieszkania. Nie mog³a jednak spe³niæ wymagañ stawianych przez PFRON,
poza tym urzêdnicy mieli w³asn¹
koncepcjê przeznaczenia tych rodków finansowych. Miêdzy innymi
proponowano jej kupienie specjalnej wanny za... 20 tysiêcy z³otych
lub  poniewa¿ Ewa mieszka na
pierwszym piêtrze bloku, w którym
fot. P. ¯ycieñski
na parter, gdzie znajduje siê winda,
mo¿na siê dostaæ pokonuj¹c jedynie
8 schodów  windy na korbkê, która nizm w maksymalnej sprawnoci. Krótopuszcza³aby j¹ z balkonu na ogródek ka nawet przerwa w æwiczeniach mo¿e
s¹siada. W ogóle nie brano pod uwa- spowodowaæ, ¿e nie bêd¹ umieli wykogê, ¿e Ewa ma inne plany wydania tych naæ prostych czynnoci. O tak¹ systepieniêdzy. W konsekwencji pieni¹dze matyczn¹ rehabilitacjê, jeli nie op³aca
siê jej w³asnymi pieniêdzmi, nie jest ³aprzepad³y.
W koñcu, kiedy ju¿ zupe³nie prze- two. Ewie na prze³omie 2001 i 2002
sta³a na to liczyæ, finanse zosta³y jej roku przyznano indywidualne zajêcia.
przyznane po raz kolejny. Tym razem Co kilka dni przez trzy miesi¹ce przyuda³o siê z nich skorzystaæ. W sumie chodzi³ do niej rehabilitant i prowadzi³

z ni¹ æwiczenia w domu. Na pocz¹tku
nie by³a w stanie zgi¹æ nóg w kolanie
pod k¹tem prostym, pod koniec rehabilitacji by³o to mo¿liwe. Sprawnoæ jednak bardzo szybko zanika, dlatego Ewa
jeszcze podczas tej rehabilitacji zaczê³a siê staraæ o turnus rehabilitacyjny
w Konstancinie pod Warszaw¹. Czeka
siê na niego oko³o 6 miesiêcy... Gdyby mia³a wiêcej wewnêtrznej dyscypliny i potrafi³a zmusiæ siê do samodzielnych æwiczeñ, by³oby jej znacznie ³atwiej utrzymaæ kondycjê. Zna
wiele osób, które dziêki regularnym,
samodzielnie prowadzonym æwiczeniom potrafi¹ same jedziæ wózkiem. Zdaje sobie jednak sprawê
z tego, ¿e ka¿dy ma indywidualne
mo¿liwoci i ograniczenia i pewnych rzeczy nie da siê przeskoczyæ
 choæby æwiczy³a bardzo ciê¿ko
i stara³a siê z ca³ych si³, niesprawnoæ lewej rêki sprawia, ¿e samodzielnie mo¿e pokonywaæ wózkiem
jedynie niewielkie odleg³oci.
Wózek inwalidzki osobie niepe³nosprawnej przys³uguje co piêæ lat.
Oczywicie, po tak d³ugim czasie
eksploatacji jest on ca³kowicie
zniszczony  to tak, jakbymy nosili przez piêæ lat jedn¹ parê butów.
Zdobycie nowego wózka nie jest zadaniem prostym. Za ka¿dym razem
Ewa musi toczyæ boje z urzêdnikami, aby przyznali wózek, który by³by dopasowany do jej wzrostu
i wagi. Nigdy jeszcze nie wygra³a
 za ka¿dym razem nowy wózek
trzeba domowymi sposobami dostosowywaæ do jej potrzeb. Urzêdnicy
t³umacz¹, ¿e taki wózek, jaki Ewa
by chcia³a, kosztuje kilka tysiêcy
z³otych i oni nie mog¹ jej takiego
przyznaæ.
Na pocz¹tku 2001 roku firma, w której Ewa obecnie pracuje, da³a jej 14 tysiêcy z³otych na nowy wózek. Kupi³a za
nie wózek elektryczny. Dziêki niemu
mo¿e sama pojechaæ na spacer, pójæ do
sklepu czy gdziekolwiek indziej, niestety tylko teoretycznie, poniewa¿ schody
na klatce schodowej stanowi¹ barierê
nie do pokonania.
Cdn.
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Dzieci Zamojszczyzny

(cz. 2)

Wspomina Marianna Fandry, dzia³aczka Spo³em i ¿o³nierz AK
Po trzech dniach przysz³o do Spo³em
gestapo z imiennym papierkiem dla
mnie. Mia³am siê natychmiast stawiæ
w pa³acu Bruhla (gdzie mieci³a siê siedziba gubernatora L. Fischera i naczelnych w³adz Dystryktu Warszawskiego),
¿eby siê wyt³umaczyæ, na czyje polecenie i dlaczego przywioz³am dzieci itd.
Oczywicie ze Spo³em prêdko mnie
przerzucono do Szklanych Domów na
¯oliborzu.
W Spo³em zatrudniony by³ pu³kownik WP o nazwisku Zieliñski, którego
zadaniem by³o za³atwianie wszystkich
spraw z Niemcami i kiedy to by³o mo¿liwe, tak¿e wyci¹ganie z gestapo pracowników, którzy zostali aresztowani.
Niemcom zale¿a³o na Spo³em, bo mymy ¿ywili armiê niemieck¹. Mielimy
przecie¿ ogromne magazyny ¿ywnoci.
Na drugi dzieñ przysz³o kolejne wezwanie, ale ju¿ mnie wywieziono dalej
w bezpieczne miejsce, poza Warszawê.
W tym wezwaniu gro¿ono, ¿e jeli siê
nie stawiê, to przyjd¹ po mnie osobicie.
Wówczas prezes Rapacki wys³a³ do
pa³acu Bruhla p. Zieliñskiego. Jak siê
potem dowiedzia³am, to poza ogromn¹
iloci¹ ¿ywnoci prezes zap³aci³ za mnie
Niemcom gotówk¹ 250 tys. z³ (a by³y
to ogromne pieni¹dze!). Za to, ¿eby
mnie zostawili w spokoju. Ale Marian
Rapacki doskonale wiedzia³, ¿e ja ju¿
by³am po wiêzieniu i wystêpowa³am
pod fa³szywym nazwiskiem. Wywieziono mnie pod Dwikozy, bogat¹ wie,
gdzie Spo³em mia³o wytwórniê marmo-
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lad. Musia³am tam przesiedzieæ prawie
miesi¹c, do czasu a¿ za³atwili z Niemcami moje sprawy. Kiedy wróci³am,
gestapo zapowiedzia³o ju¿ RGO, ¿e do
Warszawy nie wolno przywieæ nikogo
wiêcej z wysiedlonych. Za dyr. Janowi
Starczewskiemu i dr. £¹ckiemu powiedziano, ¿e otrzymaj¹ przepustkê dla karetki, któr¹ maj¹ pojechaæ w teren i zorientowaæ siê, jak wygl¹da tam sytuacja
wysiedlonych z Zamojszczyzny. Przywieli oni stamt¹d siedemnacioro dzieci w bardzo ciê¿kim stanie. Podczas
tego objazdu byli, m.in. w Garwolinie,
£askarzewie, Miñsku Mazowieckim i
Ka³uszynie.
Gestapo za¿¹da³o, ¿eby RGO utworzy³o ko³a, którym wolno siê bêdzie
opiekowaæ (ale tylko w terenie!) wysiedlonymi. A poniewa¿ to w³anie Spo³em odkry³o dzieci z Zamojszczyzny
i dowioz³o je do Warszawy  dosta³o
jako swój przydzia³ Ko³o nr 1, dla przesiedlonych do Ka³uszyna, Ceg³owa,
Mrozów itd. Inne polskie instytucje dosta³y kolejne przydzia³y. Ka¿da z nich
mia³a siê opiekowaæ wysiedlonymi na
przyznanym sobie terenie. Do przyznanego nam Ka³uszyna pojecha³a ze mn¹
Krystyna Lichaczewska, Leon Marsza³ek i jeszcze kto. Stanowili oni komisjê, która mia³a siê zapoznaæ z tamtejszymi potrzebami.
Ka³uszyn by³ wtedy miasteczkiem
z drewnianymi domkami (zamieszka³ymi przed wojn¹ przewa¿nie przez ¯ydów) które sta³y opuszczone, bo powy-

wo¿ono ich w³acicieli. Mieszkania
w tych domach by³y niesamowicie brudne. Komisja wróci³a do Warszawy. Ja
pozosta³am na miejscu. Przyj¹³ mnie
miejscowy proboszcz i zakwaterowa³
u siebie. Zaczê³am organizowaæ pomoc.
Spo³em przywioz³o mi wtedy z Soko³owa i Wêgrowa m¹kê, kaszê, t³uszcze 
no i pieni¹dze. Urz¹dzi³am tam tak¹
garkuchniê, gdzie w kotle gotowa³o siê
tzw. Eintopfgericht. Ka¿dy z wysiedlonych móg³ tam otrzymaæ ciep³e jedzenie. Wspó³pracowa³am z lekarzem powiatowym (który by³ lekarzem dyspozycyjnym Armii Krajowej). On pomóg³ mi za³o¿yæ Izbê Chorych  taki
szpitalik dla tych dzieci. Te dzieci czêsto chorowa³y na jaglicê, ale przede
wszystkim cierpia³y na wierzb: bywa³o, ¿e ca³e ich podbrzusza by³y jedn¹
ran¹! Spo³em przysy³a³o mi wtedy ca³e
wiadra maci tranowej, bo nasz doktor
powiedzia³:  Nie mo¿emy teraz zastosowaæ maci przeciwwierzbowej, musimy daæ najpierw maæ tranow¹, aby
podgoiæ rany...
Obesz³am wszystkie mieszkania,
gdzie zakwaterowano przesiedlonych.
Ustali³am, ¿e s¹ wród nich chorzy na
tyfus plamisty. Chorzy mieli ponad 40
stopni gor¹czki. Gdy dos³ownie za g³owê z³apa³am lekarza miejskiego, usi³owa³ mi wmówiæ, ¿e jestem za m³oda,
aby móc rozpoznaæ objawy tyfusu plamistego. Powiedzia³am wtedy:  Jeli
w tej chwili nie zadzwoni pan do Miñska Mazowieckiego, ¿eby karetki poza-
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biera³y chorych na tyfus, to ja natychmiast dzwoniê na ¿andarmeriê niemieck¹, zameldujê o tyfusie i o pañskiej niechêci do dzia³ania!  Dopiero wtedy,
gdy siê na dobre przestraszy³, przywo³a³ karetki. Chorych na tyfus wywieziono. Dziêki moim staraniom do Miñska
Mazowieckiego zabrano te¿, na polecenie lekarza powiatowego, te dzieci, które mia³y powyjadane przez wszy miênie. W szpitalu chirurgicznie usuwano
im te wszy. Na burmistrzu wymog³am,
¿eby przys³a³ piec do dezynfekcji ubrañ,
aby to, co siê da, móc uratowaæ.
A z Warszawy te¿ ju¿ mi poprzysy³ali spodnie, koszule itp. Przys³ali mi te¿
du¿o lizolu. Spryskiwa³am szpryc¹ po
kolei mieszkania wysiedlonych, potem
nakaza³am im jeszcze pomyæ pomieszczenia. Jako harcerka zna³am ró¿ne
metody dezynfekcji i dezynsekcji. Jedno z pomieszczeñ zamieni³am na ³aniê.
Na lince u sufitu zawiesi³am konewkê.
Ka¿dego ze starych ludzi goli³am we
wszystkich miejscach, gdzie mia³ wszy.
W balii szarym myd³em ka¿demu my³am g³owê i ca³e cia³o.Tak wymyci ludzie dostawali wie¿¹ bieliznê i dopiero wtedy wracali do czystych mieszkañ
z nowymi siennikami, zrobionymi z zakupionej przeze mnie s³omy, a przys³anymi przez Spo³em.
Dla dzieci przebywaj¹cych w miejscowym szpitaliku kupowa³am bia³e
pieczywo, mas³o i mleko. Dla pozosta³ych by³a na razie w garkuchni gotowana kawa zbo¿owa. Potem przys³ali mi

fot. P. ¯ycieñski

Próbnych wysiedleñ ludnoci Zamojszczyzny hitlerowcy dokonali ju¿ w listopadzie 1941 r. Natomiast w grudniu 1942 r. przyst¹pili do
masowych wysiedleñ. Od zbrodni tej up³ynê³o wiêc dok³adnie 60 lat. Pocz¹tkowo w³adze okupacyjne nie zezwoli³y Radzie G³ównej
Opiekuñczej (RGO) (jedynej polskiej instytucji, której oficjalnie wolno by³o koordynowaæ i organizowaæ pomoc dla rodaków) na
udzielanie pomocy wysiedlonym. Ani podczas ich transportu do obozów, ani w trakcie pobytu. Agendy i placówki RGO mog³y dopiero
obj¹æ opiek¹ tych z wysiedlonych, których Niemcy po jakim czasie przewieli na odleglejsze od Zamojszczyzny tereny Generalnej
Guberni. W koñcu lutego 1943 r. w Dystrykcie Warszawskim przebywa³o ju¿ ponad 4 tysi¹ce wysiedlonych, w tym 1070 dzieci. Byli
to przede wszystkim ludzie niezdolni do pracy przymusowej na terenie Niemiec, a wiêc dzieci, starcy i chorzy. Pierwsz¹ osob¹, która,
po trafieniu na lad dzieci z Zamojszczyzny, przywioz³a dwie ich grupy do Warszawy, korzystaj¹c z moralnego i realnego wsparcia ze
strony swoich zwierzchników ze Spo³em, by³a Marianna (z domu Jeruzal) Fandry, u¿ywaj¹ca wówczas imienia Janina Dêbska.

tyle ¿ywnoci, ¿e na poszczególne domki dawa³am suchy prowiant, a w kotle
gotowa³o siê raz dziennie gor¹cy posi³ek dla wszystkich. Na terenie Ka³uszyna utworzy³am jeszcze przedszkole 
przydzielono mi m³od¹ osobê, która
by³a w podziemiu i musia³a siê ukrywaæ.
Ona poprowadzi³a to przedszkole, a ja
przyje¿d¿a³am póniej tylko na kontrole. Pilnowa³am, czy wszyscy otrzymuj¹
prowiant i czy nikt nie rozkrada tej ¿ywnoci oraz rodków na utrzymanie wysiedlonych. Jedzi³am m.in. do Ceg³owa i Mrozów, gdzie kierownik szko³y
o nazwisku Wolf prowadzi³ ko³o Czerwonego Krzy¿a i z jego ramienia opiekowa³ siê wysiedlonymi. On mi tylko
referowa³, ile ma osób pod opiek¹. Ja
za dawa³am mu pieni¹dze na mleko, na
pieczywo i inne potrzeby dzieci.
Potem przydzielili nam jeszcze Garwolin. Pojecha³am tam, ¿eby zrobiæ dezynfekcjê i przegl¹d, podobnie jak
w Ka³uszynie. Wysiedleni z Zamojszczyzny zasiedleni byli przez Niemców
tak¿e w okolicach Garwolina w kilku
miejscowociach, m.in. w po¿ydowskich domach w Parysowie. Ale w Garwolinie mia³am ju¿ sytuacjê ³atwiejsz¹,
bo tamtejsi ludzie bardzo chêtnie przychodzili mi pomagaæ. Tam by³a mykwa,
przez któr¹ musia³ przejæ ka¿dy z podopiecznych. Gdy czasami robi³o mi siê
niedobrze od iloci wesz, z jak¹ przysz³o mieæ do czynienia, starano siê mn¹
troskliwie zaopiekowaæ i odci¹¿yæ od
obowi¹zków, nawet od tych najciê¿-

szych i najobrzydliwszych. Wiedzia³am,
¿e tam naprawdê mogê liczyæ na ludzi.
W Garwolinie powsta³ te¿ w Komitet
Pomocy, któremu bez zastrze¿eñ mog³am powierzyæ suchy prowiant i pieni¹dze na mleko dla dzieci. I tak¿e na
inne potrzeby wysiedlonych
Tak¹ dzia³alnoæ prowadzilimy do
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Dzieci zosta³y rozlokowane w ró¿nych
domach i placówkach opiekuñczych. Do
dnia dzisiejszego mam z niektórymi
kontakty. Mam dawnych podopiecznych
w Bia³ymstoku, w Hrubieszowie,
w Gozdowie; jeden mieszka w Warszawie. Zapraszaj¹ mnie i wielokroæ jedzi³am do nich w odwiedziny.
Kiedy wybuch³o Powstanie, to dzieci z domu sióstr urszulanek na Tamce
i od ksiê¿y salezjanów z Powila zosta³y wyprowadzone z Warszawy i wywiezione dalej w bezpieczne miejsca, m.in.
do Zakopanego. Po wojnie czêæ dzieci, która figurowa³a w spisach PCK, odnalaz³a swoich bliskich. Inni podopieczni, np. dzieci oddane indywidualnie pod
opiekê warszawiaków bywa³y potem
niekiedy przez swoich opiekunów tak
g³êboko zakonspirowane, ¿e jedynie
przypadkiem móg³ je rozpoznaæ na ulicy kto z rodziny.
Pewnego dnia G³ówna Komisja do
Badania Zbrodni Hitlerowskich zaprosi³a mnie w swój sk³ad. I tam przys³uchiwa³am siê ró¿nym relacjom dotycz¹cym wysiedleñ z Zamojszczyzny. Niemcy nawet nie przypuszczali, ¿e partyzanci mog¹ staraæ siê opanowaæ poci¹g
z wysiedlonymi. Gdy tak siê sta³o, po
zlikwidowaniu eskorty, otworzono wagony, a te  nie ogrzewane, stale zamkniête  by³y wtedy w ruchu ju¿ od
szeciu tygodni, za jad¹cym nimi nieszczênikom nie podano jedzenia, to
okaza³o siê, ¿e z g³odu jeszcze ¿yj¹cy
wyjadali miêkkie czêci nie zesztywnia³ych na mrozie cia³ (!!!). To, co wówczas opowiadano przed Komisj¹, czêsto przekracza³o wszelk¹ wyobraniê
cywilizowanego cz³owieka...
Za nic nie wolno dopuciæ do zepchniêcia w niepamiêæ podobnych
zbrodni!!!
Zanotowa³: Cezary Bunikiewicz
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Referendum,
jak dum-dum
Odzywaj¹ siê ze strony lewicy g³osy
dotycz¹ce ewentualnego referendum
w sprawie zmiany ustawy aborcyjnej
na id¹c¹ w kierunku zapotrzebowania
tych, którzy chc¹ sobie niegodnie u³atwiæ ¿ycie. Rozumiem referendum
w sprawie przyst¹pienia do Unii Europejskiej. Pytamy naród czy chce, ale tu
i jedno i drugie wyjcie nie narusza moralnoci ani nie narusza zasad prawnych,
ani ¿adnego z Bo¿ych Przykazañ. Referendum mo¿na organizowaæ na takie
w³anie tematy, które w wyniku odpowiedzi tak lub nie, ewentualnie za lub
przeciw daj¹ do wyboru to, co godzi siê
wybraæ bez wzglêdu na stanowisko
i odpowiedzi pytanych.
Tymczasem referendum w sprawie
aborcji przypominaæ by mog³o referendum w sprawie takiej: czy uwa¿asz ¿e
wolno kraæ samochody! Tak czy nie?
Ostatecznie nie musimy tego nazywaæ
kradzie¿¹, mo¿na uznaæ sprawê przedstawian¹ inaczej: czy wolno u¿yæ znalezionego samochodu i uznaæ go za mienie porzucone? Znaleziony samochód to
stoj¹cy na ulicy bez kierowcy lub pasa¿era. Tak, jak teczka czy paczka, b¹d
portfel zgubiony na ulicy mo¿na podnieæ i zabraæ, ewentualnie domagaæ siê
znalenego. Wiêc i ka¿dy pusty samochód mo¿e byæ uznany za porzucony, bo
nikt siê nim nie opiekuje, a przy pomocy posiadanych urz¹dzeñ otworzyæ go
i odjechaæ nim w sin¹ dal. Po czym u¿ywaæ samemu lub go sprzedaæ.
Powiedzmy, ¿e w referendum wiêkszoæ opowie siê za zezwoleniem na
zbieranie znalezionych samochodów.
Jeli wiêc wiêkszoæ opowie siê za bezprawiem, to czy bezprawie zostaje uprawomocnione dlatego, ¿e tak zechcia³a
wiêkszoæ? Znaczy³oby to, ¿e wiêkszoæ
albo jest z³odziejami albo kandydatami

&

na z³odziei lub z³odziei popiera. Czy
mniejszoæ, która by³a przeciwna, ma teraz z czystym sumieniem kraæ czyli
przyw³aszczaæ sobie cudze samochody?
Argument referendarzy jest taki: rozwija siê podziemie aborcyjne... I w ten
sposób siê je ukróci. No w³anie, to tak
jakby legalizuj¹c kradzie¿e samochodów rozwi¹¿emy problem, poniewa¿ nie
bêdzie kogo za to cigaæ i policja bêdzie mia³a wiêcej czasu na ciganie z³odziei czego innego, a nie samochodów,
wzglêdnie tylko innych rabusiów i morderców. Sama korzyæ!
Miêdzynarodowe konwencje (Czerwony Krzy¿) zabraniaj¹ u¿ycia na wojnie pocisków dum-dum. Jest to bowiem
niehumanitarne. Nieprzyjaciel nie tylko
jest zraniony, lecz tak¿e straszliwie okaleczony. Miejsce wlotu pocisku ma milimetry rednicy, wylot mo¿e byæ wielkoci talerza.
Wyobramy sobie, ¿e zorganizuje siê
referendum na temat tego, czy mo¿na
u¿ywaæ pocisków dum-dum i strona
dum-dumowa wygrywa: mo¿na! Czy
przez to usuniemy z tego rodzaju broni
jej niehumanitarnoæ dlatego, ¿e niehumanitarnoæ sta³a siê legalna?
Czy znów nie przypomina to rozumowania zwolenników referendum aborcyjnego? Nawet strona proaborcyjna uwa¿a, ¿e aborcja jest nieszczêciem a nawet z³em, ale... wybiera siê mniejsze z³o
poprzez jej dokonanie, bo wiêkszym z³em
by³aby  jak pisze pewien tygodnik 
panna z brzuchem, (bo) zostanie wyrzucona poza margines tego zak³amanego patriarchalnego spo³eczeñstwa... Wynika³oby
z tego, ¿e aborcjê stosuje siê
dla zadowolenia spo³eczeñstwa czy dla
uspokojenia
spo³eczeñstwa,

ale nie ze wzglêdu na osobê aborcjonowan¹.
Tysi¹ce ma³¿eñstw zawiera siê z kobietami, które ju¿ maj¹ dziecko czy
dzieci ma³¿eñskie czy pozama³¿eñskie.
T³umaczenie ostracyzmu spo³ecznego
jest fa³szyw¹ wymówk¹. W³aciwy powód  jak pisze inny czytelnik tego tygodnika  to taki  ¿e unika siê obowi¹zków wynikaj¹cych z wychowania
dziecka!
Co do podziemia aborcyjnego to
jest ono tylko pó³podziemiem, o czym
³atwo przekonaæ siê z og³oszeñ. Proaborcjonici walcz¹ wiêc w³aciwie o
cenê wykonywania aborcji. Niedow³ad
prawny w kwestii przestrzegania prawa w tej mierze obowi¹zuj¹cego jest
karygodny.
Inny argument: nie przestrzegane
prawo nale¿y znieæ. Niestety nie przestrzega siê u nas prawa: nie kradnij i nie
zabijaj, a za fa³szywe wiadectwo przeciw bliniemu mo¿na dostaæ karê z zawieszeniem. Mo¿e wiêc by³oby lepiej
usprawniæ obowi¹zuj¹ce prawo i je egzekwowaæ. Lekarze pó³podziemia uwa¿aj¹, ¿e przysiêga Hipokratesa ich najwyraniej nie dotyczy. A krzywoprzysiêstwo te¿ uchodzi p³azem. Wemy choæby przysiêgê ma³¿eñsk¹. Kiedy W³ochy
jej przestrzega³y i kara³y niewiernoæ,
potem siê z tego prawa wycofa³y. Mo¿e
w ogóle wycofamy siê z prawa z powodu nadmiaru przestêpców. A mo¿e nale¿y je zaostrzyæ? Czy¿ nie tak?...
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Jan Pruszyñski

Sprawiedliwoæ
Sprawiedliwoæ spo³eczna pojawia
siê czêsto w wypowiedziach polityków,
w enuncjacjach prasowych i w ¿¹daniach strajkuj¹cych. Mówi¹ o niej ksiê¿a, powo³uj¹cy siê w swych homiliach
na naukê spo³eczn¹ Kocio³a. Zarówno to okrelenie, jak i idea w³asnoci
spo³ecznej wywo³uje resentymenty
u nader licznych dzia³aczy partii politycznych mianuj¹cych siê lewicowymi
oraz bêd¹cych nimi zwi¹zków zawodowych. Warto zastanowiæ siê, czym
s¹ one w istocie, zw³aszcza ¿e zasada
w³asnoci spo³ecznej by³a na d³ugie
lata utwierdzona art. 12  18 Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku, za
artyku³ 2 obowi¹zuj¹cej Konstytucji
RP z 2 kwietnia 1997 g³osi, i¿ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
pañstwem prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoci spo³ecznej...
Sprawiedliwoæ jest jednym z pojêæ najczêciej wystêpuj¹cych w tekstach biblijnych. Wród Omiu B³ogos³awieñstw wymieniona jest dwukrotnie i to ze szczególnym naciskiem: B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoci, albowiem oni bêd¹ nasyceni...; B³ogos³awieni, którzy cierpi¹
przeladowanie dla sprawiedliwoci,
albowiem do nich nale¿y królestwo
niebieskie... (Mt 5,6,10). Psalmy podkrelaj¹, ¿e: Pan mi³uje sprawiedliwoæ (37,28); sprawiedliwoæ i prawo
podstaw¹ Jego tronu (97,2); wzywaj¹:
Panie, do Ciebie siê uciekam, niech
nigdy nie doznam zawodu; wybaw
mnie w Twojej sprawiedliwoci (31,2);
jêzyk mój bêdzie g³osi³ Twoj¹ sprawiedliwoæ (35,28).
Od dawna te¿ zaprz¹ta ona uwagê
mylicieli. w. Pawe³ wielokrotnie
zwraca³ na ni¹ uwagê w swych listach,
podkrelaj¹c, ¿e owocem wiat³oci jest

wszelka prawoæ i sprawiedliwoæ,
i prawda... (Ef 5,9). Przypomnijmy jednak, ¿e wed³ug powszechnie uznawanej
definicji prawa rzymskiego jest ona sta³¹ i mocn¹ wol¹ oddania ka¿demu tego,
co mu siê z prawa nale¿y (iustitia est
firma et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi). A wiêc nie ka¿demu
jednakowo, ale tyle, a¿ tyle i tylko tyle,
na ile pozwala prawo, zarówno w zakresie równoci, jak i w³asnoci. O ni¹
te¿ g³ównie chodzi krytykom nadmiernego bogacenia siê nielicznych, rzekomo kosztem ubo¿ej¹cego spo³eczeñstwa. XIX-wieczne doktryny zak³adaj¹ce uspo³ecznienie domniemanej wspólnej w³asnoci ziemi i narzêdzi produkcji tj. wyw³aszczenie bez odszkodowania posiadaczy wiêkszego maj¹tku
i oddanie go pod kontrolê pañstwa, wydawa³o siê niektórym teoretykom sposobem rozwi¹zania konfliktów wynikaj¹cych z bogacenia siê jednostek i rosn¹cego ubóstwa znacznych czêci spo³eczeñstw. Czy by³o to zjawisko nowe?
Z pewnoci¹ nie, boæ w. £ukasz napomina: biada wam, bogaczom (£k 6,24);
trzej ewangelici jednakowo zanotowali s³owa Chrystusowe: ³atwiej jest
wielb³¹dowi przejæ przez ucho igielne ni¿ bogatemu wejæ do Królestwa
niebieskiego (Mt 19,24; Mk 10,25; £k
18,25), za w. Pawe³ pisa³ do Tymoteusza: Bogaczom tego wiata nakazuj,
a¿eby siê nie wynosili i nie pok³adali
nadziei w niepewnym bogactwie, lecz
w Bogu (...), a¿eby dobrze czynili, byli
hojni i chêtnie dzielili siê z innymi...
(I Tym 6,17-18).
Iluzja, ¿e uspo³ecznienie zapewni
sprawiedliwy podzia³, za dba³oæ o
wspólne dobro bêdzie wy¿sza ni¿ troska o w³asny interes, opanowa³a umys³y na ca³e minione stulecie, choæ w ¿aden sposób nie da siê wywieæ, ¿e co-

kolwiek mo¿e byæ w³asnoci¹ ca³ego
spo³eczeñstwa, a ju¿ szczególnie gdy
doktryna wyjania, ¿e jedynym, wy³¹cznym w³acicielem ca³ego mienia
pañstwowego jest ca³y naród... w osobie swego pañstwa socjalistycznego.
St¹d konfiskatê mienia na rzecz pañstwa nazwano eufemistycznie uspo³ecznieniem. Jak dalece wydawa³o siê
to uzasadnione i oczywiste, widaæ
w przek³adzie Biblii Tysi¹clecia, gdzie
cytowane napomnienie bogaczy w Licie do Tymoteusza zmieniono na:
niech bêd¹ hojni, uspo³ecznieni, mimo
¿e owo uspo³ecznienie zadekretowane
w prawie PRL nie powodowa³o szczególnej hojnoci rz¹dz¹cych, a jedynie
powszechn¹ równoæ w niedostatku.
Popularnego has³a politycznego
sprawiedliwoci spo³ecznej, w jego
konstytucyjnej wersji, nie da siê w ¿aden sposób prze³o¿yæ na prawne obowi¹zki organów pañstwa. Jan Józef
Szczepañski nazwa³ wiat absolutnej
sprawiedliwoci spo³ecznej utopi¹,
stwierdzaj¹c, ¿e do jego budowy u¿ywano rodków budz¹cych opory moralne. Mo¿na co najwy¿ej mówiæ o kierowaniu siê zasadami sprawiedliwoci, ale na pewno nie o iluzorycznym
urzeczywistnianiu sprawiedliwoci
spo³ecznej, szczególnie gdy uto¿samia
siê j¹ z interesem spo³ecznym partii lub
grupy zawodowej wyartyku³owanym
przez jej przedstawicieli. Godzi siê te¿
przypomnieæ, ¿e obowi¹zuj¹ce prawo
cywilne zrezygnowa³o z kategorii
w³asnoci spo³ecznej jako doktrynalnie b³êdnej. Niestety przeinaczenia i
zwyk³e nieprawdy prze¿y³y odrzucony ustrój.
Czym wobec tego jest sprawiedliwoæ? Mo¿na wywieæ, ¿e jej poczucie jest naturalne, a czynnikiem wartociuj¹cym jest sumienie ludzkie.
Szkoda zatem, ¿e domagaj¹cy siê sprawiedliwoci spo³ecznej i powrotu w³asnoci spo³ecznej rzadko siê nim pos³uguj¹ i nie pamiêtaj¹ jednej z najpiêkniejszych przypowieci o liliach polnych i ptakach niebieskich: szukajcie
najpierw Królestwa Bo¿ego i Jego Sprawiedliwoci, a wszystko inne bêdzie
wam dodane (Mat. 6,33).
n
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odziwiam zwolenników integracji
z Uni¹ Europejsk¹. Zazdroszczê
im optymizmu zw³aszcza po og³oszeniu wyników negocjacji w Kopenhadze. Wiadomo ju¿, jak niekorzystne s¹
to warunki dla Polski, a jak zupe³nie
przyzwoite dla Unii. Mo¿na wiêc dokonaæ pe³nego bilansu zysków i strat,
przewidzieæ, ogólne przynajmniej,
skutki i konsekwencje w wymiernym,
nied³ugim czasie.
Nie potrzeba nawet odwo³ywaæ siê
do racji zasadniczych i niezbywalnych,
takich jak interes narodowy, dobro
wspólne, integralnoæ
pañstwa, by oceniæ nasz¹
sytuacjê unijnego klienta.
Dzisiejsze ogromne ró¿nice miêdzy Polsk¹ po komunizmie a zjednoczon¹
Uni¹, mimo kilkunastoletniej ju¿ z ni¹ wspó³pracy, mog¹ pog³êbiæ siê w przepaæ nie
do przebycia zanim nadejdzie obiecywana szczêliwsza przysz³oæ.
Prowadzona od d³u¿szego czasu
w mediach natrêtna unijna propaganda uniemo¿liwi³a uczciw¹ i merytoryczn¹ dyskusjê, usuwaj¹c lub wyciszaj¹c wszelkie g³osy krytyczne. Politycy, którzy nas tak ochoczo wprowadzaj¹ do Unii, s¹ ma³o wiarygodni
i zbyt interesowni, bymy mogli na
nich polegaæ. Powsta³a w ten sposób
przepaæ miêdzy nieliczn¹ obecnie grup¹, w której interesie jest integracja na
ka¿dych warunkach (nale¿y do niej klasa polityczna, wiêksi biznesmeni i finansici, a tak¿e ludzie zwi¹zani z mediami, których profesj¹ sta³a siê propaganda, przyznam siê, ¿e przypominaj¹ca czasy PRL), a milcz¹c¹ wiêkszoci¹, która zosta³a zepchniêta do defensywy i poszukuje obecnie swoistej
niszy do przetrwania, reaguj¹c samonapêdzaj¹cym siê lêkiem i obawami
przed niepewn¹ przysz³oci¹. Te dwie
grupy utraci³y wszelkie wiêzi miêdzy
sob¹, nie rozumiej¹ siê. Zagro¿eni bêd¹
reagowaæ agresj¹, a w³asne pañstwo,
które powinno byæ mediatorem, stanie
siê dla nich obce i nieprzyjazne. Taka
sytuacja zapowiada tylko jedno: samonapêdzaj¹ca siê zapaæ, której nie mo¿e

przecie¿ naprawiæ to, ¿e du¿a czêæ Polaków stanie siê biernymi biorcami,
a nie obywatelami  klientami przydzia³ów i zapomóg z Unii.
rgumenty za natychmiastow¹ in
tegracj¹ (np. takie, ¿e jeli nie
wst¹pimy teraz, to nigdy, co grozi nam
rzekomo wykluczeniem z Europy, jakbymy w niej nie byli) s¹ demagogiczne. Nie grozi nam Bia³oru, któr¹ siê
nas straszy. Polska przetrwa³a komunizm, a teraz jest w NATO. Powinna
przyst¹piæ do Unii, gdy bêdzie do tego
odpowiednio przygotowana i na wa-
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HISTORIA

Roger Boyes napisa³ w The Times:
Unia Europejska (...) w rzeczywistoci przez ostatnie dwa lata terroryzowa³a Europê rodkow¹ i zmusza³a j¹
do ci¹g³ych ustêpstw. (...) Uczyniono
wszystko, by zneutralizowaæ przysz³e
zdolnoci konkurencyjne nowych
cz³onków i zd³awiæ tê energiê, która
czyni ów region wa¿nym. (...) Rozwlek³e negocjacje w tej kwestii by³y prowadzone w atmosferze przypominaj¹cej operacjê wrogiego przejêcia spó³ki akcyjnej. Unia zachowuje siê haniebnie: historyczna integracja zosta³a sprowadzona przez
ni¹ do poziomu targowiska...
Nie mogê byæ zatem
zwolennikiem popiesznego wchodzenia do
Unii, chyba ¿e jestemy,
jako kraj, bankrutem,
a rz¹dz¹ca oligarchia, która powsta³a
przez ostanie lata pozostanie nieusuwalna, o czym mog¹ wiadczyæ ostatnie afery, których róde³ i autorów nigdy zapewne nie poznamy.
W wywiadzie dla Tygodnika Solidarnoæ (2/2003) prof. Jadwiga Staniszkis, któr¹ trudno pos¹dzaæ o chêæ
destabilizacji kraju, powiedzia³a
wprost: Nasza gospodarka ogo³ocona
z przemys³u (dezindustrializacja) w³aciwie nie istnieje. 57 proc. ludzi ¿yje
na poziomie minimum. Nast¹pi³a prywatyzacja funduszy publicznych. Pañstwo jest bankrutem. A sektor finansowy i media pracuj¹ na rzecz ca³oci
wiêkszej ni¿ terytorium nominalnego
pañstwa...
otrzebna bêdzie wiêc tymczasem
nowa solidarnoæ, któr¹ ostatnio
porzucilimy, zapomnielimy, zdradzilimy w imiê nowoczeniejszych, jak
siê wydawa³o, sprawdzonych, bo importowanych idea³ów. Solidarnoæ
z milcz¹c¹ wiêkszoci¹, z tymi, co zostali pozbawieni g³osu i udzia³u w ci¹gu ostatnich lat, a byli wygodnym alibii do demagogicznych gier i wy¿szych interesów. Na nich spocznie
ciê¿ar utrzymywania pañstwa, a jeli
nast¹pi integracja, to i po czêci Unii
Europejskiej.
n

Z czym do Unii?
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Marek Klecel

runkach rzeczywicie partnerskich. Na
razie to Unia zrobi³a na nas dobry interes, o czym na Zachodzie mówi siê
ju¿ otwarcie, i na co wskazuje nasz
ujemny bilans handlowy z Uni¹ w wysokoci 60 mld euro.
Dlatego w tej sytuacji lepiej zachowaæ ostro¿noæ i sceptycyzm. Musimy
pilnowaæ w³asnego interesu, nikt nie
mo¿e zrobiæ tego za nas. W wypadku
klêski nie bêdzie odpowiedzialnych.
W demokracji, zw³aszcza takiej jak nasza, nie ma w zasadzie odpowiedzialnoci, bêd¹ natomiast niew¹tpliwie
ofiary. Dlatego rozwa¿anie najgorszych nawet skutków i kosztów spo³ecznych integracji nie jest czarnowidztwem lecz przygotowaniem do
nieuniknionych trudnoci.
Polska nie wyleczy siê z ciê¿kich,
zadawnionych kompleksów wobec Zachodu przez wiernopoddañcze lub butne i megalomañskie zachowania klienta, dopóki nie stanie na w³asnych nogach i nie bêdzie kierowaæ siê w³asnym
rozumem, dopóki nie stanie siê samow³adnym i samodzielnym krajem. Nie
s¹dzê, ¿eby mog³a w tym pomóc Unia,
która mia³a dokonaæ scalenia Europy
i historycznej rehabilitacji po Ja³cie
i komunizmie, a dokona³a tylko udanej (dla siebie) transakcji handlowej.

P
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Rosja polskich
mêczenników
U kresu drugiego tysi¹clecia Koció³ znów sta³ siê Kocio³em mêczenników...  Pisa³ w Licie Apostolskim
Tertio millennio advenientae Jan Pawe³ II. /.../ A s¹ to czêsto mêczennicy
nieznani, jak gdyby nieznani ¿o³nierze
wielkiej sprawy Bo¿ej. Jeli to mo¿liwe,
ich wiadectwa nie powinny zostaæ zapomniane w Kociele.
S³owa z Listu Apostolskiego znalaz³y siê tak¿e we wstêpie do zbiorowego wydania martyrologii pt. Mêczennicy za wiarê 1939 1945 (Michalineum 1996). W pozycji tej zamieszczono 107 ¿ywotów polskich b³ogos³awionych (ofiar niemieckiego nazizmu),
wyniesionych na o³tarze przez Ojca
wiêtego podczas Jego pobytu w Warszawie. W czasie promocji tej¿e ksi¹¿ki ks. abp Henryk Muszyñski zwróci³
uwagê na to, i¿ istnieje pilna potrzeba
szybkiego  skoro powsta³y ku temu
sprzyjaj¹ce warunki  zebrania materia³ów dokumentuj¹cych tak¿e tych
mêczenników, którzy z³o¿yli ofiarê ¿ycia na nieludzkich obszarach Rosji sowieckiej.
W Bydgoszczy (7.06.1999 r.) Ojciec
wiêty powróci³ do tego tematu, zobowi¹zuj¹c nas, swych rodaków, jednoznacznie brzmi¹cym zaleceniem: za
szczególn¹ powinnoæ naszego pokolenia w Kociele uwa¿am zebranie wszystkich wiadectw o tych, którzy dali ¿ycie
za Chrystusa.
I oto mam przed sob¹ wstrz¹saj¹c¹ pracê dwu niestrudzonych szperaczy  ks. dra Zdzis³awa Peszkowskiego, emerytowanego profesora
Zak³adów Naukowych w Orchard
Lake, bardziej znanego jako kapelana Rodzin Katyñskich oraz dr. in¿.

Stanis³awa Zdrojewskiego.
Licz¹ca blisko 1200 stron ksiêga,
któr¹ wstêpem opatrzy³ Prymas Polski
ks. Józef kard. Glemp, nosi znamienny tytu³: Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu i zawiera dane 3701 osób.
Znaczna wiêkszoæ, bo a¿ 2788 pozycji
dotyczy duchowieñstwa, a wiêc hierarchów, kapelanów, ksiê¿y diecezjalnych,
zakonników i zakonnic. Oddzielny zbiór
stanowi¹ osoby wieckie, jak np. organici, kocielni, cz³onkowie Rad Parafialnych czy
parafianie,
którzy zostali
skazani, np.
tylko za ukrywanie ksiêdza
b¹d za dzia³alnoæ antypañstwow¹,
czyli na rzecz
Kocio³a. Autorom tej pracy uda³o siê
dotrzeæ do danych
913
osób wieckich. Ale i to
nale¿y uznaæ
za sukces,
zwa¿ywszy ¿e
wiêkszoæ
materia³ów
uzyskiwa³ ks.
dr Peszkowski przy okazji swej zasadniczej
dzia³alnoci

czyli sprawy katyñskiej.
W zbiorze tym znalaz³o siê równie¿
kilkaset biogramów zestawionych najczêciej z dokumentów przes³uchañ,
wyroków s¹dowych i tak zwanych skazañ. Ich lektura utwierdza w przekonaniu, ¿e walka z Kocio³em, od prób
ca³kowitego podporz¹dkowania go
w³adzy pañstwowej po totalne zniszczenie, toczy siê na obszarach rosyjskiego panowania nieprzerwanie, od
wieków. W naszych czasach jestemy
wiadkami rozbudzania tej tendencji
wraz z odradzaniem siê spektakularnych symptomów turañskiej cywilizacji, których uosobieniem jest prezydentura Putina i rzekoma samodzielnoæ
cerkwi prawos³awnej.
Eugeniusz Zdanowicz
Ks. Z.A.J. Peszkowski, S.Z.M. Zdrojewski, Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu, Pelplin
Bernardinum 2002

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 3/2003

!

SPO£ECZEÑSTWO

AKTUALNOCI NIECO OMSZA£E

W tramwaju,
czyli o Solidarnoci

fot. P. ¯ycieñski

Ks. Profesor (nota bene: wyk³adowca teologii moralnej na ówczesnej ATK
w Warszawie) wsiad³ do tramwaju i skasowa³ bilet. Gdy za chwilê kontroler
za¿¹da³ okazania biletu, nasz pasa¿er
nigdzie nie móg³ go znaleæ. Szpera³
nerwowo w zakamarkach kieszeni,
w jednej, drugiej i trzeciej... i nic! Równoczenie zapewnia³ kontrolera, ¿e skasowa³ bilet...
Jad¹cy tramwajem, którzy przygl¹dali siê scenie, w pewnej chwili, wcale
o to nie proszeni, jak jeden m¹¿ stanêli
w obronie wspó³pasa¿era:  Tak, na
pewno skasowa³ bilet! Przecie¿ widzielimy! Niech pan bêdzie cz³owiekiem!
Kontroler za¿¹da³ op³aty za brak
wa¿nego biletu. Nie, nie ca³ej op³aty:
sprawê w³aciwie mo¿na za³atwiæ polubownie, wyranie sugerowa³ pracownik MPK. On nie wypisze mandatu,

!

a pasa¿er zap³aci po³owê przewidzianej
kary...
Ks. Profesor (nota bene: wyk³adowca teologii moralnej na ówczesnej ATK
w Warszawie) nie zgodzi³ siê! Skoro nie
ma biletu, to zap³aci ca³¹ karê. Ca³¹ karê,
a pan kontroler wypisze mandat. I w tym
momencie palce ks. Profesora natrafi³y
na poszukiwany bilet...
Nasz niedosz³y pasa¿er na gapê zacz¹³ czyniæ wyrzuty pracownikowi
MPK:  To tak! To kontroler, który ma
szukaæ nieuczciwych pasa¿erów, sam
okazuje siê nieuczciwy?
I wtedy jad¹cy tramwajem, jak jeden
m¹¿, stanêli w obronie! W obronie...
uczciwoci kontrolera:  Panie, co pan?
O co panu chodzi? Dlaczego czepia siê
pan porz¹dnego faceta? Niech pan bêdzie cz³owiekiem!
ks. Bogdan Markowski CM

POLITYKA

T

emat Iraku nie schodzi z pierwszych
stron gazet, za Amerykanie s¹ coraz bardziej rozdra¿nieni, ¿e NATO nie
chce im udzieliæ jednomylnego poparcia. Opór Niemiec i Francji wobec wojny na Bliskim Wschodzie jest tak zdecydowany, ¿e w USA coraz czêciej dochodz¹ do g³osu nastroje antyeuropejskie. Doskonale znany w Polsce brytyjski historyk: Timothy Gordon Ash tak
o tym pisze w znakomitym artykule pt.:
Amerykanie s¹ z Marsa: To miêczaki 
s³abi, dra¿liwi, ob³udni, sk³óceni, dwulicowi, czêsto antysemiccy. Wydaj¹ swoje
euro na rozdête pañstwo opiekuñcze zamiast na obronê, a potem gwi¿d¿¹ z trybun, gdy USA odwalaj¹ brudn¹ robotê,
¿eby oni mogli ¿yæ bezpiecznie. Tak dzi
jawi¹ siê Europejczycy w oczach Amerykanów... (GW z 8 II). Dlatego nie dziwi, i¿ czo³owi politycy amerykañscy daj¹
do zrozumienia, ¿e sojusz pó³nocnoatlantycki w swym obecnym kszta³cie
straci³ racjê bytu. W zwi¹zku z tym pojawi³y siê plany przeniesienia wojsk
amerykañskich z Niemiec do Polski, natomiast w Pentagonie przeb¹kuje siê, ¿e
wobec tchórzostwa Europy Stany Zjednoczone powinny szukaæ sobie nowych
sojuszników. To ju¿ nie jest zwyk³a ró¿nica zdañ, jaka mo¿e pojawiæ siê nawet
w najbardziej zgodnej rodzinie. To s¹
dwie zasadniczo odmienne wizje wiata
i dwie ró¿ne filozofie polityczne. O Ameryce, jako oddalaj¹cym siê kontynencie,
pisano ju¿ w Europie dwadziecia lat
temu. A dopiero teraz wyranie wysz³o
na jaw, ¿e przy patrzeniu na zasadnicze
kwestie cywilizacyjne wspó³czesnego
wiata Europejczycy i Amerykanie maj¹
ca³kowicie odmienne zdania.
Nowoczesny terroryzm jest dla Zachodu problemem (a nawet wyzwaniem)
cywilizacyjnym i kulturowym. Europejczycy, którzy ze wiatem arabskim
i muzu³mañskim s¹siadowali i walczyli
od czasów wczesnego redniowiecza,
doskonale przeto rozumiej¹, ¿e rozwi¹zanie wy³¹cznie militarne nie jest ¿adnym rozwi¹zaniem. Terroryci nie s¹
dzisiaj, jak jeszcze dwadziecia lat temu,
samotnymi wyrzutkami, którym nie podoba siê wiat. Wspó³czesny terroryzm
to ju¿ potê¿na machina, uzasadniona
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Coraz bli¿ej wojny

umiejêtnie religi¹, ideologi¹ spo³eczn¹,
polityk¹ oraz poczuciem godnoci narodowej, co tak ³atwo trafia do umys³ów
milionów biednych i niewykszta³conych
ludzi na ca³ym wiecie. Rozprawa z AlKaid¹ i talibami w Afganistanie cieszy³a siê jednoznacznym poparciem Europy, poniewa¿ wróg, czyli terrorysta nazwany by³ z imienia, a jego zwi¹zek
z zamachem na nowojorskie WTC by³
oczywisty. Ale sprawa Iraku przybra³a
inny wymiar. O ile jeszcze dwa miesi¹ce temu czo³owe dzienniki i tygodniki
(w tym amerykañski Newsweek) szuka³y dowodów na powi¹zania Saddama
Husajna z bin Ladenem, o tyle dzisiaj,
kiedy takich dowodów nie znaleziono,
uzasadnienia dla wojny z Irakiem szuka
siê gdzie indziej. Powiada siê najpierw,
¿e Irak nie wykona³ rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ z 1991 roku i dlatego
powinien byæ ukarany. Ba, ale ile pañstw
wczeniej i póniej nie wykonywa³o polityki uprawianej przez mocarstwa. ONZ
nigdy nie potêpia na przyk³ad terroryzmu
Palestyñczyków wobec ¯ydów, nie zaj¹knê³a siê wobec masowego ludobójstwa w Czeczenii, nie sprzeciwi³a siê
eksterminacji Tybetañczyków dokonywanej przez Chiny, za systematyczne
mordowanie Indian w Brazylii nigdy nie
by³o przedmiotem oenzetowskich obrad.
Po drugie, o czym mo¿na przeczytaæ
w Rzeczpospolitej, wojna z Irakiem ma
pobudziæ wiatow¹, a zw³aszcza amerykañsk¹ gospodarkê oraz spowodowaæ
znaczne obni¿enie cen ropy naftowej.
A to znowu, z powodów wy³¹cznie ekonomicznych, budzi zasadniczy sprzeciw
Rosji. Rosjanie obawiaj¹ siê bowiem, ¿e
wiat przestanie kupowaæ od nich ropê,
a ponadto nie ¿ycz¹ sobie, ze zrozumia³ych wzglêdów, aby Ameryka by³a jeszcze silniejsza i bogatsza. Problem walki
z terrorem znikn¹³ w ci¹gu ostatniego
miesi¹ca, a na pierwszy plan wysunê³y
siê dorane potrzeby ekonomiczne.
Tak wiêc po wielu miesi¹cach przepychanek i targów z Husajnem wiat dowiedzia³ siê nareszcie, komu i po co po-

trzebna jest ta wojna. Tote¿ rozs¹dni Europejczycy nie bez powodu pytaj¹, dlaczego w³anie Irak i dlaczego akurat teraz, kiedy np. Korea Pó³nocna przyst¹pi³a do produkowania broni atomowej, a jej
szaleñcza polityka jest nie mniej grona
ni¿ dzia³ania Saddama Husajna.
Dopiero na tym tle staje siê zrozumia³e, dlaczego Stany Zjednoczone gotowe s¹ rozpocz¹æ tê wojnê nawet wbrew
stanowisku ONZ. Chodzi o interesy,
a tam, gdzie chodzi o wielkie pieni¹dze
(jak np. w sprawie Kana³u Sueskiego
w 1956 roku) mocarstwa gotowe s¹ posy³aæ ¿o³nierzy na mieræ, aby tylko postawiæ na swoim. I na odwrót: je¿eli maj¹
w tym interes, chocia¿by wy³¹cznie polityczny, przymykaj¹ oczy na masowe
zbrodnie, jak to by³o w Kurdystanie,
Kambod¿y, a ostatnio w Czeczenii.
Dlatego postawa Jana Paw³a II, ca³kowicie wolna od wszelkich koniunktur
politycznych, musi budziæ g³êboki szacunek: Nie wolno godziæ siê na to, ¿e
wojna jest nieunikniona  przypomina
s³owa Papie¿a Tygodnik Powszechny
i s¹dzê, ¿e dla chrzecijan i Polaków, tak
bolenie dowiadczonych przez liczne
wojny, jest to czytelne i jednoznaczne
przes³anie. Powinnimy byæ wraz z papie¿em wiadomi, ¿e wojna z Irakiem
mo¿e mieæ dla wiata grone, a nawet
nieobliczalne nastêpstwa. Stanowisko
polskiego rz¹du, który bez zastrze¿eñ
popiera amerykañsk¹ opcjê, jest tym bardziej niezrozumia³e, ¿e politycy wszystkich partii tak czêsto powo³uj¹ siê na
naukê spo³eczn¹ Jana Paw³a II. Czy jest
to z ich strony kolejny dowód hipokryzji? A ponadto, czy nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e  jak stwierdza £ukasz Warzecha w Rzeczpospolitej z 4 II  jestemy
postrzegani jako giermek Waszyngtonu,
co szkodzi naszym stosunkom z Uni¹
Europejsk¹? Ale có¿, politykom spod
znaku SLD, którzy wczeniej s³uchali
bez zastrze¿eñ pouczeñ z Moskwy, zapewne trudno sobie wyobraziæ, ¿e mo¿na mieæ w³asne zdanie.
AWP

S£OWNIK OD ¯ DO A

Komunalizm
Do jakiej starej, dobrej cywilizacji
wspólnot chc¹ wróciæ piewcy konserwatywnego powrotu do korzeni? Ksi¹¿ka Nisbeta W poszukiwaniu wspólnoty
z 1953 roku sta³a siê kultow¹ lektur¹
prawicy i nowej lewicy, a lewicowi ideolodzy pe³nymi garciami z Nisbeta
czerpali. Tytu³owe poszukiwanie wspólnoty w dawnych wiekach zaowocowa³o g³ównie tysi¹cami hippisowskich
komun, a nie odbudow¹ tradycyjnej
tkanki spo³eczeñstwa. Dlaczego wyimaginowane spo³eczeñstwo sprzed
Rewolucji Francuskiej albo z czasów
redniowiecza mia³oby byæ lepsze ni¿
dzisiejsze?
Dane historyczne nie potwierdzaj¹
takich rojeñ. S¹ one równie absurdalne
jak marzenie o powrocie do mitycznej
arkadii, które zaprowadzi³o Heideggera do partii nazistowskiej. W Afryce
nadal trwa prastary komunalizm, filozofia przymusowej wspólnoty: Ja jestem, poniewa¿ my jestemy. Wioska
afrykañska stanowi prawie idealny typ
narzuconej wspólnoty przypisuj¹cej
ka¿demu role. W Afryce sama koncepcja jednostki nigdy siê nie zrodzi³a,
a zatem brak pojêcia wartoci ka¿dej
osoby ludzkiej.
Wspólnota jest wiêc podstawow¹
jednostk¹ spo³eczn¹, najwy¿sz¹ wartoci¹. Nigdy nie wchodzi w grê konflikt
interesu zbiorowego z indywidualnym.
Lecz ten, kto kontroluje wspólnotê, ma
potê¿ne rodki represji. Nie istnieje to,
co mog³oby byæ wynikiem talentów,
przedsiêbiorczoci, twórczoci. W Polsce jeszcze w latach osiemdziesi¹tych
niejedna rodzina o wiejskich korzeniach
mia³a za z³e swym dzieciom, ¿e chc¹
zdobyæ wy¿sze wykszta³cenie. Afryka...
Ucieczka z tego modelu cywilizacyjnego trwa od neolitu i nadal koñca nie
widaæ. Ale Ewangelia przynosi obraz
prawdziwej wspólnoty i ludzkoæ mo¿e
o ten dar poprosiæ.
MM
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Stanis³aw Michalkiewicz

M³ot na socjalistów
pobo¿nych
Odpowiadaj¹c na pytania dotycz¹ce
mo¿liwoci wprowadzenia w Polsce
podatku liniowego, wicepremier Grzegorz Ko³odko mo¿liwoæ tak¹ wykluczy³. Stwierdzi³ bowiem, ¿e w sytuacji
kryzysowej nie mo¿na obni¿aæ podatków. Kropkê nad i postawi³ wiceminister Jan Czekaj, stwierdzaj¹c w Gazecie Wyborczej, ¿e przeciwko podatkowi
liniowemu przemawiaj¹ równie¿ wzglêdy pryncypialne. Chodzi o to, ¿e podatek ten nie da siê pogodziæ ze sprawiedliwoci¹ spo³eczn¹... Przypomnijmy
zatem, o co chodzi.
Wród podatków istniej¹cych obecnie w Polsce jest podatek dochodowy.
Wystêpuje on w dwóch odmianach: jako
podatek dochodowy od osób fizycznych
(PIT) i jako podatek dochodowy od
osób prawnych (CIT). Podstaw¹ opodatkowania w jednym i drugim przypadku jest dochód, a wiêc ró¿nica miêdzy
kwot¹ rocznych przychodów, a kosztami ich uzyskania. Podatek dochodowy
w Polsce ma charakter progresywny, to
znaczy, ¿e stawka obci¹¿enia tym podatkiem wzrasta w miarê wzrostu dochodu. Prawdziwi socjalici, jak np. pan
dr Ryszard Bugaj, uwa¿aj¹, ¿e progresja w polskim podatku dochodowym
jest zbyt p³aska i postuluj¹ wprowadzenie jeszcze jednego szczebla progresji
na poziomie 50 proc. Oznacza³oby to,
¿e nadwy¿ka dochodu ponad okrelony
poziom by³aby konfiskowana przez rz¹d
w po³owie. Libera³owie z kolei uwa¿aj¹, ¿e progresja jest niemoralna i ekonomicznie szkodliwa. Domagaj¹ siê
wobec tego zast¹pienia progresywnego
podatku dochodowego podatkiem liniowym. Podatek liniowy polega na tym,
¿e wszyscy podatnicy p³ac¹ podatek
dochodowy wed³ug jednej stawki, np.
11 proc. (Irlandia), czy 13 proc. (Rosja).
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Konserwatywni libera³owie z Unii Polityki Realnej uwa¿aj¹ podatek dochodowy w ogóle za niemoralny i szkodliwy. Domagaj¹ siê zast¹pienia go rycza³towym podatkiem osobistym, polegaj¹cym na tym, ¿e ka¿dy podatnik p³aci³by
tê sam¹ kwotê podatku. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e UPR nie jest w swojej moralnej ocenie podatku dochodowego
odosobniona. A¿ do roku 1913 amerykañski S¹d Najwy¿szy te¿ uwa¿a³, ¿e
podatek dochodowy jest nie do pogodzenia z zasad¹ ochrony w³asnoci i blokowa³ pomys³ wprowadzenia go w ¿ycie, jako sprzeczny z konstytucj¹ USA.
Skoro jestemy przy konstytucji, to
warto przypomnieæ, ¿e pojêcie sprawiedliwoci spo³ecznej jest terminem konstytucyjnym; w art. 2 Konstytucja Polska stwierdza, ¿e Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem
prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady
sprawiedliwoci spo³ecznej. Ju¿ mniejsza o to, czy pañstwo demokratyczne
mo¿e w ogóle byæ pañstwem prawnym,
czyli nomokratycznym. Chodzi o to, ¿e
metoda demokratyczna polega na ka¿dorazowym przyznawaniu racji wiêkszoci, podczas gdy nomokracja, czyli
rz¹dy normy, polega na trzymaniu siê
uznanych za s³uszne zasad, bez wzglêdu na to, co akurat mniema wiêkszoæ.
Znacznie wa¿niejsze jest to, ¿e nikt dok³adnie nie wie, jakie w³aciwie s¹ zasady sprawiedliwoci spo³ecznej i czym
jest ona sama. Okolicznoæ, ¿e urzeczywistnianie owych zasad jest obowi¹zkiem RP, stawia nas wszystkich w k³opotliwej sytuacji. Wiceminister Czekaj,
jako urzêdnik pañstwowy, ma oczywicie obowi¹zek trzymania siê nieub³aganego gruntu konstytucji, cokolwiek
by nie znaczy³y u¿ywane przez ni¹
okrelenia.

POLITYKA

Pojêcie sprawiedliwoci spo³ecznej
jest moralnym uzasadnieniem socjalizmu. Socjalizm za polega na przewiadczeniu, ¿e moralna i po¿¹dana jest
przymusowa redystrybucja dochodów
za porednictwem w³adzy politycznej.
Przeciwnicy socjalizmu uwa¿aj¹, ¿e redystrybucja dochodów jest moralna
i po¿¹dana, jeli dokonuje siê dobrowolnie i poprzez rynek. Dlatego te¿ socjalici uwa¿aj¹, ¿e jeden cz³owiek ma prawo do dochodów innego cz³owieka i to
swoje uprawnienie mo¿e realizowaæ
przy pomocy przymusu, jakim dysponuje w³adza polityczna. W socjalizmie prawo do tej decyzji uzurpuje sobie w³adza polityczna, maskuj¹c tê uzurpacjê
kreowaniem siê na rzecznika ubogich.
Nawiasem mówi¹c, jest to ob³uda wo³aj¹ca o pomstê do nieba, bo akurat ok.
85 proc. wp³ywów bud¿etowych z podatku dochodowego od osób fizycznych
w Polsce pochodzi od podatników zaliczonych do I grupy, czyli ubogich.
Jeli wiceminister Czekaj u¿ywa
pojêcia sprawiedliwoæ spo³eczna na
usprawiedliwienie kontynuacji niemoralnego i absurdalnego systemu podatkowego, to nic na to poradziæ nie mo¿emy: jest socjalist¹, wiêc zachowuje siê
jak socjalista. Gorzej, kiedy takie socjalistyczne, a w³aciwie  powiedzmy sobie szczerze  bolszewickie pogl¹dy,
lansowane s¹ w Kociele przez socjalistów, sk¹din¹d chyba naprawdê pobo¿nych. Ci pobo¿ni socjalici s¹ jednak
dowodem, ¿e istnieje pobo¿noæ bezrefleksyjna. Bo przecie¿ przy odrobinie
refleksyjnoci nietrudno zrozumieæ, ¿e
siódme przykazanie Dekalogu nie
kradnij, jest nie do pogodzenia z przekonaniem, ¿e jedni ludzie maj¹ prawo
do udzia³u w dochodach innych ludzi.
Gdyby takie prawo rzeczywicie istnia³o i mia³o charakter powszechny, to termin kradzie¿, utraci³by wszelki sens.
Nietrudno te¿ zrozumieæ, ¿e ho³dowanie socjalistycznym pogl¹dom o zasadnoci przymusowej redystrybucji dochodów za porednictwem w³adzy politycznej, a zw³aszcza publiczne dawanie wyrazu takim przekonaniom, pozostaje w oczywistej sprzecznoci z dziesi¹tym przykazaniem Dekalogu.
n
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Epidemia zawi³oci

Bieda rozlewa siê od Karpat do Ba³tyku i od Odry po Bug. Bezrobocie nie
spada, a zarobki coraz wiêkszych grup
spo³eczeñstwa obni¿aj¹ siê i mo¿liwoci
dorobienia do nêdznych pensji malej¹.
Natomiast w Sejmie i rz¹dzie d³ugo dyskutowano nad sformu³owaniem pytania
referendalnego: Chcemy czy nie chcemy
wst¹piæ do Unii Europejskiej? Ot, problem pañstwowy. Nie kwestia samego
wst¹pienia, gdy¿ ona ma rzeczywicie
znaczenie pañstwowe i w ogóle miêdzynarodowe, lecz samo brzmienie pytania...
Wszyscy wiedz¹, ¿e musi byæ wyczerpuj¹ce i zrozumia³e. Ba  nie takie to
proste!
Tymczasem nasi wybrañcy, ze wszystkich partii, powo³ani przez nas do rz¹dzenia krajem, przecigaj¹ siê w wymylaniu zawi³ych sformu³owañ, skomplikowanych zasad, najwiêkszej liczby rygorów
administracyjnych, jak¹ mo¿e wykoncypowaæ cz³owiek XXI wieku. Zarejestrowanie spó³ki gospodarczej czy fundacji
wymaga dzisiaj, w przeciwieñstwie do
warunków panuj¹cych na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych, spe³nienia tylu nakazów biurokratycznych, w³aciwego wype³niania tylu w³aciwych rubryk na tylu
urzêdowych (czytaj: ustawowych) formularzach, ¿e niejeden radca prawny myli
siê lub kapituluje.
Wspó³czesna pañstwowa biurokracja
polska ma rodowód bizantyjski  z tej cywilizacji wziê³a siê w Rosji carskiej owa
powaga bumagi, z której dawniej i dzisiaj chêtnie siê naigrawamy. Wszelako
równie¿ w III Rzeczypospolitej bez w³aciwie wype³nionych bumag nic publicznie, gospodarczo zdzia³aæ nie mo¿emy.
A przecie¿ kultura umys³owa przemawia
prostot¹: im kto m¹drzejszy a duchowo
pokorniejszy (w jêzyku Ewangelii ubogi
duchem), tym jego zachowanie, dzia³anie,
s³owa, wyrazy myli i uczuæ, nakazy
i zakazy s¹ prostsze, wyrazistsze, powszechnie zrozumia³e. Tylko umys³y
ma³o rozwiniête a osobowoci zadufane
w sobie, niezdolne do jakiejkolwiek samooceny, p³awi¹ siê w zawi³ociach, ba

 pyszni¹ siê zagmatwaniami, dumne s¹
z tego, co wymylaj¹ tylko po to aby inni
mogli podziwiaæ ich m¹droæ albo dlatego, ¿e przy braku inteligencji i wyobrani intelektualnej przepisy zawi³e i nadmierne wydaj¹ siê skuteczne, po¿yteczne. W ten sposób powstaje monstrualna
biurokracja niszcz¹ca energiê twórcz¹
obywateli. Czyli uparte pi³owanie ga³êzi,
na której siê siedzi razem z wyborcami.
Przedmioty dysput parlamentarnych
s¹ tak¿e sched¹ po minionym ustroju.
Starsi Czytelnicy pamiêtaj¹, ¿e w Polsce
Ludowej pos³owie na posiedzeniach i sesjach sejmowych deliberowali nad stosowaniem kapsli do butelek oraz przydzia³ami sznurka do snopowi¹za³ek. A rzeczywistoæ skrzecza³a brakiem podstawowych artyku³ów potrzebnych do normalnego ¿ycia, inwigilacj¹ bezpieki i represjami wobec niepokornych. Publicyci pisali za o dobrobycie i dalszym dynamicznym rozwoju pañstwa i spo³eczeñstwa.
Pos³owie Najjaniejszej Trzeciej Rzeczypospolitej po d³ugich dyskusjach postanawiali s³owo aptekarz zast¹piæ farmaceut¹. Pyszne: ¿eby w Polsce zawód aptekarza nazwaæ profesj¹ farmaceutyczn¹
trzeba ustawy sejmowej! I nikt w mediach
nie pisze o tych czczych dzia³aniach wobec prawdziwych chorób spo³eczno-politycznych: bezrobocia, u³omnoci wolne-

go rynku, degeneracji opiekuñczoci pañstwowej. Natomiast media przepe³nione
s¹ z³owieszczymi wypowiedziami o zagro¿eniach demokracji.
A gigantyczna biurokracja nie zagra¿a rozwojowi pañstwa? O tym kamienna
cisza. Za to wci¹¿ i wszêdzie, nawet
w m¹drej, wydawa³oby siê, prasie prawicowej, pe³no bezmylnych lub z premedytacj¹ organizowanych kampanii publicystycznych: jaki to jeden cz³owiek publiczny jest z³y, a drugi jaki dobry, ¿e doniós³ na tamtego i jeszcze przyzna³ siê do
b³êdu, i¿ doniós³ dopiero teraz.
Biurokracja uniemo¿liwia rozwój ma³ego i redniego biznesu rodzimego, odstrasza obcy kapita³, biznesmeni cudzoziemscy od piêciu-szeciu lat unikaj¹ Polski, inwestuj¹c przede wszystkim w pozosta³ych krajach z dawnego obozu socjalistycznego. Nied³ugo znów bêdziemy
pariasami Europy. Tym razem na w³asne
¿yczenie.
Wiem, ¿e ta moja pisanina jest daremna. Chocia¿bym siê wdar³ do gmachu Sejmu i na oczach roz³oszczonych pos³ów
(¿e to niby zak³ócam im powagê m¹drych
dyskusji: jak nazwaæ zawód aptekarza czy
jakie pytanie u³o¿yæ na referendum albo
jak uchroniæ demokracjê przed korupcjonist¹) pope³ni³ harakiri  to i tak bym ich
nie wzruszy³, i tak bêd¹ siê nadal rozkoszowaæ wymylanymi przez siebie coraz
wiêkszymi zawi³ociami. Prostotê umys³u bowiem ma siê od urodzenia albo
osi¹ga siê j¹ w pocie czo³a, pracuj¹c nad
sob¹ przez ca³e lata.
Jacek Wegner
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SAMOTNY BÓJ O PRZETRWANIE
Baskowie, w przeciwieñstwie do Czeczenów i Kurdów, nigdy nie musieli walczyæ o biologiczne
przetrwanie. Jednak ojczyzna tego dwumilionowego katolickiego narodu jest od ponad tysi¹ca
lat podzielona pomiêdzy dwóch zaborców: Hiszpaniê i Francjê, a Baskowie od wieków bezskutecznie walcz¹ o niepodleg³oæ i w³asne pañstwo. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e po upadku ZSRR
i rozpadzie Jugos³awii nie ma ju¿ w Europie narodu, który ma swojego okupanta. Baskowie s¹
innego zdania; chocia¿ ¿yj¹ od lat w dobrobycie i nikt ich nie przeladuje, nie przestali myleæ
o prawdziwej wolnoci, do której maj¹ niezbywalne prawo.

Euskudi Ta Askatasuna
Te tajemnicze s³owa znacz¹ Kraj Basków i Wolnoæ. Nikt, kto nie zna baskijskiego, nie domyli siê, w jakim jêzyku
napisano te s³owa. Uczeni do tej pory nie
potrafi¹ wyjaniæ pochodzenia jêzyka baskijskiego ani przypisaæ Basków do jakiej wiêkszej grupy etnicznej (tak jak np.
Szwedów i Duñczyków zalicza siê do
ludów germañskich, a Polaków, Czechów i Chorwatów do S³owian). Nie znaleziono na wiecie ¿adnego innego jêzyka podobnego do mowy Basków, tote¿
nikt nie potrafi powiedzieæ, sk¹d Baskowie przywêdrowali do swojej obecnej
ojczyzny. Uwa¿a siê przeto coraz powszechniej, ¿e od czasów prehistorycznych mieszkaj¹ oni w tym samym miejscu: nad Zatok¹ Biskajsk¹.
Po raz pierwszy wiat dowiedzia³ siê
o tym tajemniczym narodzie w czasach
Cesarstwa Rzymskiego, kiedy Rzymianie podbili i w³¹czyli do swego imperium tereny dzisiejszej Francji i Hiszpanii. Jednak¿e w odró¿nieniu od
mieszkaj¹cych po s¹siedzku Celtów,
Baskowie nie ulegli romanizacji. Zachowali swój jêzyk i kulturê, za po upadku Cesarstwa a¿ po wiek XI, kiedy to
ich ziemie wcielono do Królestwa Nawarry, cieszyli siê pe³n¹ niezale¿noci¹.
Pod wp³ywem kultury ³aciñskiej celtyccy Galowie stali siê z czasem Francuzami, za Iberoceltowie  Hiszpanami
i Portugalczykami. Jedynie Baskowie
zachowali swoj¹ odrêbnoæ, z której do
dzisiaj s¹ niezwykle dumni. ¯yj¹c pod
panowaniem wielkich potêg kolonialnych nie wzniecali powstañ, z góry skazanych na niepowodzenie. Posiadali
inny, skuteczny orê¿  ca³kowicie niezrozumia³y dla okupantów jêzyk. Dla-
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tego, chc¹c nie chc¹c, Francuzi i Hiszpanie musieli siê godziæ na ich kulturaln¹ oraz w pewnym zakresie polityczn¹ autonomiê.
Nie potrafili Basków wynarodowiæ.
Tote¿ a¿ do roku 1789 we Francji i do
1876 roku w Hiszpanii utrzymywali oni
swoje tradycyjne, staro¿ytne instytucje
i równie staro¿ytne prawo. Hiszpanie,
którzy nie rozumieli ani nie potrafili
nauczyæ siê mowy Basków, nazywali j¹
jêzykiem diab³a. Sami Baskowie zw¹ go
euskera, za jêzykoznawcy wiedz¹
o nim niewiele: ¿e jest jêzykiem przedindoeuropejskim, który móg³ siê
ukszta³towaæ nawet siedem tysiêcy lat
temu. Tote¿ euskera jest bez w¹tpienia
najstarszym ¿ywym jêzykiem w Europie.
Najpowa¿niejsze zrywy zbrojne Basków mia³y miejsce w XIX stuleciu, kiedy to w trzech krwawych wojnach domowych opowiedzieli siê oni po stronie tzw. karlistów, czyli zwolenników
don Carlosa i jego potomków, pretenduj¹cych do tronu hiszpañskiego od
1833 roku. Po ostatniej wojnie (przegranej w 1876 r.) utracili autonomiê i historyczne przywileje. Od tej chwili datuje siê najtrudniejszy okres w historii
Basków, tym bardziej, ¿e odkryto wówczas w ich kraju bogate z³o¿a rud ¿elaza, cynku, o³owiu i nie mog³o byæ mowy,
aby Hiszpanie oddali te bogactwa w rêce
ich prawowitych w³acicieli. Baskowie
twierdz¹, ¿e a¿ po rok 1979, kiedy to po
upadku re¿ymu genera³a Franco ponownie odzyskali autonomiê, ich ojczyzna
by³a traktowana jak kolonia. Zreszt¹
nazwê Guernica, upamiêtnion¹ przez
Pabla Picassa w s³ynnym obrazie o tym
samym tytule, zna chyba ka¿dy Polak.

(3)
To symbol krwawej pacyfikacji Baskonii przez frankistowsk¹ armiê i zbombardowania bezbronnego miasta przez
niemieckie lotnictwo w 1979 roku.
Dzisiejsza Baskonia hiszpañska
(zwana po baskijsku Euzkadi) zajmuje
powierzchniê 7300 kilometrów kwadratowych, a dziêki pracowitoci jej mieszkañców jest kwitn¹cym i zamo¿nym
krajem. Baskowie maj¹ w³asny, lokalny parlament i rz¹d, szko³y z narodowym jêzykiem, w³asn¹ prasê i telewizjê, oraz narodowe instytucje samorz¹dowe. Nie zadowala ich to jednak, co
zw³aszcza my Polacy powinnimy doskonale rozumieæ. Baskowie pragn¹
prawdziwej niepodleg³oci, do której
maj¹ tym wiêksze prawo, ¿e przecie¿
osiedlili siê na swojej ziemi du¿o wczeniej ni¿ przodkowie dzisiejszych Hiszpanów i Francuzów  czyli Celtowie
i Iberowie. Ta ziemia jest ich pradawn¹
ojczyzn¹ od zawsze, dlatego ich s³usznej i naturalnej walki o niepodleg³oæ
nie mo¿na uto¿samiaæ z terroryzmem,
jak czyni¹ to polscy dziennikarze. To
prawda, ETA, czyli baskijska organizacja niepodleg³ociowa, walczy tak¿e
przy pomocy terroru, jednak w odró¿nieniu od Palestyñczyków nie organizuje zamachów na ludnoæ cywiln¹, ale
wy³¹cznie na funkcjonariuszy pañstwa
hiszpañskiego. A jednak polskie media
uparcie nazywaj¹ bojowników ETA
wy³¹cznie terrorystami, chocia¿ palestyñskich terrorystów zwie siê w prasie
i telewizji bojownikami.
Czy Baskowie nie maj¹ prawa do niepodleg³oci i w³asnego pañstwa? Dlaczego takie prawo do niepodleg³oci ma
maleñka Malta, Luksemburg i niewiele
wiêkszy Cypr? Czy kto potrafi sensownie odpowiedzieæ na takie pytania? Wydaje siê, i¿ problem polega na tym, ¿e
niepodleg³a Baskonia nie jest, poza Baskami, nikomu potrzebna. Jak zwykle
w takich sytuacjach mocarstwa nabieraj¹ wody w usta, za o prawie narodów
do samostanowienia przypominaj¹ sobie,
kiedy maj¹ w tym dorany interes polityczny albo ekonomiczny.
Andrzej W. Pawluczuk
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Etos rycerski
Wymiane przez komunistów
i podejrzanych libera³ów pojêcie
rycerskoci przypomniane zosta³o przez wystawê w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie
zatytu³owan¹ Polegaj, jak na Zawiszy  mit czy rzeczywistoæ.
Wybrane i wypo¿yczone z wielu
polskich muzeów, a tak¿e z Muzeum Historycznego Miasta
Lwowa (obraz pt. Bitwa pod
Grunwaldem autorstwa Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela) eksponaty opowiadaj¹ o dziejach rycerskiego etosu, jego kszta³towaniu siê w Europie i w Polsce, wreszcie o jego
wspó³czesnych echach.
Niestety coraz mniej bowiem
miejsca w naszej obecnej, pe³nej
pustych s³ów i niedotrzymanych
obietnic, rzeczywistoci dla postaw
przypominaj¹cych takich ludzi jak
Zawisza Czarny, który by³ w swojej epoce wzorem rycerskiego postêpowania nie
tylko dla Polski, lecz tak¿e dla ca³ej
chrzecijañskiej Europy.
Nie jest znana data urodzin Zawiszy Czarnego z Garbowa herbu Sulima, starosty spiskiego, wiemy natomiast, ¿e zgin¹³ podczas wyprawy Zygmunta Luksemburskiego przeciw Turkom w roku 1428. Wczeniej zas³yn¹³
jako niepokonany w turniejach rycerz,
symbol prawoci i uczciwoci. Wyró¿ni³ siê swoim mêstwem w bitwie pod
Grunwaldem, potem za bra³ udzia³ w
polskiej delegacji na sobór w Konstancji. Kiedy wystraszony tureck¹ potêg¹
Luksemburczyk wycofa³ siê za Dunaj,
pozostawiaj¹c po drugiej stronie rzeki
garæ rycerzy, Zawisza Czarny, mimo
¿e wys³ano po niego specjaln¹ ³ód, nie
opuci³ ich, wybieraj¹c chwa³ê rycerskiej mierci.

Wystawa w Muzeum Wojska Polskiego powiêci³a postaci Zawiszy
Czarnego wiele miejsca. Ukazane s¹
jego wizerunki powsta³e w ci¹gu ubieg³ych stuleci, w tym tak¿e wykonane
przez wspó³czesnego wybitnego batalistê prof. Micha³a Bylinê (1904 
1982). Cennym zabytkiem jest szkic rysunkowy do projektu witra¿a Zawisza
Czarny dla wawelskiej Katedry autorstwa Stanis³awa Wyspiañskiego. Koñcowe fragmenty obszernej ekspozycji
sugeruj¹, i¿ wspó³czesnymi spadkobiercami rycerskiego etosu winni byæ
oficerowie Wojska Polskiego, kawalerowi wysokich odznaczeñ pañstwowych oraz przedstawiciele rodowisk
opiniotwórczych. Na pytanie, czy tak
rzeczywicie jest, wystawa nie daje
jednoznacznej odpowiedzi.
Jaros³aw Kossakowski

II przykazanie
Nie bêdziesz bra³ imienia Pana Boga
swego nadaremnie  mówi Pan. Pewnie
chcia³ nam powiedzieæ przez to, ¿e tak
bardzo powa¿nie nas traktuje, i¿ jest gotów przyjæ z pomoc¹ na ka¿de nasze wezwanie. Dlatego ostrzega nas, ¿e Imiê Jego
nie jest dwiêkiem, jak inne dwiêki.
Muzycy, od zarania dziejów, pos³ugiwali siê Imieniem Pana. Czy jednak nie
naruszali czasem drugiego przykazania?
Pamiêtam, jak parê lat temu jeden z zespo³ów m³odzie¿owych w swoich piosenkach odwo³ywa³ siê do Imienia Najwy¿szego, dorabiaj¹c do tego jak¹ s³odk¹ ideologiê. Potem ten sam zespó³ zdoby³ ob³êdn¹ popularnoæ piosenk¹ o zupe³nie innych imionach, piosenk¹ tak
wulgarn¹ i bezmyln¹, ¿e wzbudzi³a ona
nawet protesty co wra¿liwszych fanek.
Powy¿szy przyk³ad mo¿e prowadziæ
do powstania wra¿enia, ¿e Autorom
i Kompozytorom by³o i jest w gruncie
rzeczy wszystko jedno, o czym piewaj¹:  Temat jest tylko chwytem marketingowym... Niestety, w P.T. Dzie³ach oddzia³ywanie tego ducha marketingu doæ
dobrze s³ychaæ by³o tak wówczas, jak
i obecnie. Nie jest to mi³e dla ucha.
Bogu dziêki, jest wiele przyk³adów
przeciwnych. Niektórym dzie³om nie
szkodzi nawet ewidentny duch marketingu: vide  Wielka Msza h-moll J. S. Bacha, dzie³o katolickie napisane przez protestanta z okazji, jak bymy to dzi powiedzieli, konkursu na stanowisko nadwornego kompozytora króla Polski.
(Nota bene król  zreszt¹ Sas  Bacha
nie doceni³. Czy¿by ju¿ wtedy przetargi
i konkursy bywa³y odpowiednio ustawione?). Nie brzmi¹ te¿ fa³szywie niektóre
wspó³czesne utwory religijne. Nie, nie
powiem które: wyostrzajmy s³uch sami,
drodzy Czytelnicy.
Powiêæmy chwilê uwagi II Przykazaniu, pomó¿my artystom zrozumieæ, ¿e nadaremnie wzywaj¹c imienia
Boskiego, nadaremnie równie¿ pukaj¹
do naszych serc i kieszeni.
Maria Szreder
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Brutalnoæ, z jak¹ zakoñczono konflikt w fabryce w O¿arowie wpisuje siê w powa¿ny
kryzys, jaki prze¿ywa nasze mylenie o etyce biznesu. S³ychaæ w nim ponure echo twardego ekonomizmu  zysk ponad cz³owieka  przed którym przestrzega³ ju¿ wiele lat temu
Jan Pawe³ II w encyklice Laborem Exercens. Natomiast tekst Stefana Niesio³owskiego
pt. O¿arów (PiP, styczeñ 2003) w zawdziwiaj¹cy sposób bagatelizuje te zagro¿enia.

Zhumanizowaæ kapitalizm
Andrzej Zyba³a

Najpierw przywo³am kilka b³êdów
rzeczowych, których nie ustrzeg³ siê
Autor tekstu. Otó¿ Zak³ad w O¿arowie nie zosta³ zamkniêty z powodu niemo¿noci sprzedawania swoich produktów, czyli kabli, a z powodu decyzji jego
w³aciciela czyli Tele-Foniki o przeniesieniu produkcji do Mylenic  innego
zak³adu tej firmy. Inaczej wygl¹da te¿
sprawa prywatyzacji. Obecny rz¹d nie
podj¹³ decyzji o prywatyzacji O¿arowa,
poniewa¿ firma by³a ju¿ prywatna nim
przejê³a go Tele-Fonika. Natomiast
rz¹d L. Millera, a dok³adnie Urz¹d Antymonopolowy (UA), zdecydowa³
o wyra¿eniu zgody na odkupienie O¿arowa przez Tele-Fonikê (od firmy Elektrim Kable). Wczeniej UA za rz¹dów
premiera J. Buzka nie godzi³ siê na tak¹
transakcjê z powodu  uzasadnionych
zreszt¹  obaw, i¿ Tele-Fonika zostanie monopolist¹ na rynku kabli. Ostatecznie, po przejêciu O¿arowa, pod koniec 2001 roku (wraz z pozosta³¹ czêci¹ Elektrim Kable) Tele-Fonika
osi¹gnê³a a¿ 60 procent udzia³u w sprzeda¿y kabli na polskim rynku (oraz 90
procent krajowej produkcji).
Ponadto nie da siê obroniæ oceny, i¿
w³aciciel Tele-Foniki zosta³ zmuszany przez pracowników, aby produkowaæ
towar, którego nikt nie chce kupiæ. Decyzja o zamkniêciu zak³adu w podwarszawskim O¿arowie nast¹pi³a ju¿
w miesi¹c po przejêciu w nim w³adzy
przez Tele-Fonikê. Warto zaznaczyæ, ¿e
w ostatnich latach ta firma przynosi³a
wielkie zyski, a przedsiêbiorstwo znalaz³o siê w gronie najwiêkszych krajowych firm oraz najwiêkszych europejskich producentów kabli.
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Stefan Niesio³owski zdradza równie¿ tendencjê do g³oszenia doæ obraliwych teorii o zepsuciu moralnym czy
komunistycznych ci¹gotach za³óg
przedsiêbiorstw. Oto pracownicy O¿arowa  zdaniem Autora  po³knêli bakcyla leniwej komunistycznej gospodarki i teraz wszystkiego oczekuj¹ od pañstwa, w tym ponownego uruchomienia
produkcji kabli, aby mogli odzyskaæ
zajêcie. Pracownicy mieli jednak prawo
broniæ siê, wchodziæ w spór, w³anie
w sytuacji gdy problem zosta³ wywo³any antyrynkow¹ polityk¹ rz¹du (doprowadzi³ do powstania monopolu), oraz
w sytuacji gdy Bogus³aw Cupia³, w³aciciel Tele-Foniki, szybko i ochoczo
poczu³ siê panem ¿ycia kilkuset pracowników i ich rodzin.
Stefan Niesio³owski chêtnie i szybko
zwolni³ z odpowiedzialnoci spo³ecznej
i moralnej w³aciciela Tele-Foniki. Przyzna³ mu zatem prawo do tak brutalnego
dzia³ania tylko dlatego, ¿e ten pomno¿y
swoje zyski, likwiduj¹c zak³ad w O¿arowie, a produkcjê przenosz¹c do innego
swojego zak³adu (zyska na ograniczeniu
kosztów poprzez koncentracjê produkcji
w jednym miejscu). Mamy tu do czynienia ze zwyciêstwem rachunku ekonomicznego nad sprawami ludzkimi, etycznymi. Ostrzega³ nas przed tym Jan Pawe³ II, pisz¹c w encyklice Laborem
Exercens, ¿e nie mo¿na przeciwstawiaæ
pracy kapita³owi ani kapita³u pracy.
Szans¹ na przezwyciê¿anie antynomii
pracy i kapita³u pozostaje respektowanie
podmiotowoci cz³owieka w rachubach
ekonomicznych. Papie¿ piêtnuje sztywny
kapitalizm promowany czêsto przez skrajny liberalizm gospodarczy. Papie¿ oczy-
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wicie nie podwa¿a w ¿aden sposób nienaruszalnoci praw w³asnoci, ale osadza
je g³êboko w uniwersalnym przeznaczeniu dóbr, w tym rodków produkcji.
To papieskie przes³anie powinno zostaæ zaadresowane do naszych przedsiêbiorców. Nale¿a³oby ich przestrzegaæ
przed tak¹ logik¹ rozwi¹zañ si³owych,
przed pokus¹ szybkich zysków. Ma to
niszcz¹ce skutki dla gospodarki, ale i dla
nich samych. Czy mo¿liwa jest wspó³praca ludzi w przedsiêbiorstwach, jeli
nad g³owami wisi ostry miecz barbarzyñskiego traktowania? Obecnie najwiêksz¹
obron¹ kapitalizmu w Polsce by³oby promowanie harmonijnych stosunków miêdzy pracodawcami, pracownikami i rodowiskiem lokalnym. A tu ju¿ przecie¿
blisko do ma³ej wojny domowej.
W³aciciel spó³ki Hetman z Elbl¹ga brutalnie zwalnia³ panie chc¹ce za³o¿yæ zwi¹zek zawodowy. Podobnie
dzieje siê w wielu sklepach wielkopowierzchniowych. Równie¿ pracownicy
odwo³uj¹ siê czasami do drastycznych
metod: w jednej ze szczeciñskich firm
odzie¿owych pobili swojego prezesa.
Sprawa O¿arowa rodzi koniecznoæ
postawienia zasadniczego pytania: czy
biznes powinien czuæ siê ograniczony
choæby pewn¹ zwyczajow¹ doz¹ etyki
w swoich w d¹¿eniach do zysku i pozycji
rynkowej. Potrzebne jest te¿ pytanie: czy
to, co jest dobre dla biznesu, jest zawsze
dobre dla pañstwa i spo³eczeñstwa. ¯eby
siê nie baæ tych pytañ, powiedzmy, ¿e
w USA, czyli mekce dzisiejszego biznesu, niemal po³owa Amerykanów odrzuca
g³oszone czêsto przekonanie, ¿e biznes
ma zawsze racje i wszystko, co robi, jest
dobre dla pañstwa. Oni siê spieraj¹ o to,
jaki ma byæ biznes. My w Polsce mamy
obawy, ¿e jakakolwiek krytyka rodowisk
biznesowych to powrót do s³awienia komuny. Tymczasem jeli nie zhumanizujemy na czas stosunków w biznesie, katastrofa dosiêgnie wszystkich. Bez zaufania i ludzkich odruchów nie mo¿e dzia³aæ ¿adna gospodarka. Trzeba mówiæ
przedsiêbiorcom o etyce, nauce spo³ecznej Kocio³a. Musimy bowiem broniæ siê
przed nowoczesn¹ odmian¹ barbarzyñstwa, poniewa¿ to jest droga do Hobbsowskiej wojny wszystkich ze wszystkimi. n
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Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³.
Op³atê na prenumeratê nale¿y wp³acaæ na
konto:

PKO BP SA IV O/Warszawa
Filia Wo³omin
55-10201042-122460033
W miejscu przeznaczonym na korespondencjê prosimy wpisaæ okres prenumeraty i liczbê prenumerowanych egzemplarzy.
Miesiêcznik mo¿na otrzymaæ równie¿ za pobraniem pocztowym.
W przypadku wiêkszej iloci egzemplarzy
(ponad 10) udzielamy rabatu.
Zamówienia na czasopismo
prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(Dzia³ Kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05261 Marki
tel. (22) 781-14-20.
Redakcja dysponuje ograniczon¹ iloci¹
egzemplarzy archiwalnych.
Czasopismo mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych

Tak¹ pozycjê ksi¹¿kow¹ Wydawnictwo Michalineum wydaje po raz
pierwszy. Ksi¹¿ka Henryka Dominiczaka: Nie jestemy sami (z podtytu³em: Znaki naszego Stwórcy z tego
i tamtego wiata) jest bowiem jakby
prób¹ wielkiej syntezy wiedzy
o wszechwiecie (szczególnie: naszym wiecie!)  od jego powstania,
po obecne precyzyjne funkcjonowanie. Autor opiera siê na wypowiedziach znacz¹cych autorytetów naukowych (niekoniecznie wierz¹cych)
z ró¿nych dziedzin wiedzy, zw³aszcza
nauk przyrodniczych i filozoficznych.
Jest to jednoczenie rodzaj podrêcznika dla studentów seminariów duchownych oraz usystematyzowany
cykl materia³ów na spotkania duszpasterskie w rodowiskach akademickich,
dla okrzepniêcia w wiedzy o wiecie czy ugruntowania jednego wiatopogl¹du u ludzi poszukuj¹cych.
Zaczyna siê od przedstawienia ogromu wszechwiata, umiejscowienia
w nim naszej planety  a na niej: pozycji cz³owieka. Nastêpnie Autor rozprawia siê z teoriami powstania cz³owieka na zasadzie jakiego przypadku.
Na przyk³adzie ³adu, harmonii i piêkna kosmosu wykazuje, ¿e taki uporz¹dkowany, u³adzony jednolicie wiat nie móg³ powstaæ przypadkowo,
z materii, która mia³aby siê sama organizowaæ w niebotyczne skomplikowane struktury  od wiata materii nieo¿ywionej, przez prost¹ wegetacjê
rolin, wiat sensytywny zwierz¹t, po rozum, emocje i wiadomoæ cz³owieka. Taki wiat musia³ byæ najpierw zaprojektowany przez Istotê Superdoskona³¹ spoza tego wiata.
Przy okazji podano nam spor¹ dozê syntetycznej wiedzy z zakresu paleontologii, archeologii  zwyk³ej historii ziemi (jak Autor to nazywa) w ska³ach zapisanej. Bardzo szczegó³owo przedstawiono równie¿ dylematy i mankamenty teorii ewolucji form ¿ycia na ziemi, ukazuj¹c cz³owieka jako dzie³o
Boga-Stwórcy.
Spor¹ czêæ dzie³a zajmuje historia religii oraz historia myli filozoficznej i krótki rys zbawczej misji Jezusa oraz Jego ingerencje przez objawienia.
Ostatni  jakby eschatologiczny rozdzia³ omawianego dzie³a  napisany
w stylu Moodyego ¯ycie po ¿yciu  ma na celu raczej zaciekawienie Czytelnika, by zacz¹³ ksi¹¿kê czytaæ. To nic  ¿e zacznie od koñca czy jako przerywnik w trakcie lektury czêci o bardziej naukowym profilu. Ksi¹¿kê mo¿na
potraktowaæ jako wspó³czesn¹ Quinquaviae  cie¿ki prowadz¹ce nieuprzedzony umys³ ludzki do odszukania i poznania Boga Stwórcy.
Ksi¹¿kê Henryka Dominiczaka Nie jestemy sami Wydawnictwo
Michalineum proponuje pod adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. 0 (22) 781-14-20, fax (22) 771 36 15
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 14 z³ plus koszty wysy³ki.
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