KOCIÓ£

PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

Brygida Romanowicz urodzi³a siê w roku 1966. Mieszka w G³ubczycach (woj. opolskie). Wiersze zaczê³a
pisaæ w roku 1989. Swoje utwory publikowa³a w G³osie G³ubczyckim i w Tygodniku Echo.
Bojê siê
Bojê siê otwieraæ oczy,
kiedy wyjrzy ranek.
Patrzeæ na g³êboki potok,
otoczony g³azami cierpieñ.
Bojê siê, ciemnego dnia,
który zapada w samotnoæ
jak MIERÆ...

Wielkopostna
m¹droæ

MIESIÊCZNIK KATOLICKI
WYDAWANY NAK£ADEM
XX MICHALITÓW

SPIS TRECI

(13.08.2001)

Krzy¿
Zapomniany krzy¿ stoi,
boleæ go rani.
Niczyj i te ci¹g³e ³zy,
a na policzkach k³ute rany.
Stoisz na zboczu,
widzê ró¿aniec,
który masz na sobie.
Zdarta skóra, która nadal krwawi.
Przystañ wiat³oci ujrza³am.
Tajemnica ¿ycia.
Czasem s³oñce ciê przywita,
deszcz obmyje rany.
Panie! Rozwiej nasze zw¹tpienia.
Przebacz...!

rêce
moje rêce s¹ silne
podam je innym
wybaczê nienawiæ
i dodam sw¹ mi³oæ.
Bo jestem, jak ptak ulotny,
przynoszê ziarno i wiarê w sobie.
(01.02.2004)

Czemu
Czemu, twa postaæ milczy,
niczym pusty grób zamkniêty.
Czemu, Bóg przemówi³ do mnie w nocy,
kiedy los boleci¹ z³¹czy³ mnie.
Widzê tw¹ twarz zadumy i w p³aczu
milcz¹ usta  Czemu...!
Czemu to ja,
dzi stojê przy Twym grobie,
zapomnieæ nie mogê,
bo tak bola³o.
Widzia³em ca³e twoje cia³o.
Czemu, tak siê sta³o..?
Czemu ja stojê, kiedy grób 
jest pusty...
(01.02.2004)

Mój Brat-Siostra
Jest d³uga droga,
gdzie nie ma koñca.
Nie odwracaj siê ode mnie
i nie mów do mnie w ciemnociach.
Ciê¿ko jest dwigaæ, smutek 
ró¿ne udrêki.
To jest mój brat, siostra
idziemy dalej, ze swoimi problemami.
Kiedy znajdê drogê,
uwiêcê ró¿aniec mój piêkny.
Bo ty mój brat, siostra 
wyci¹gasz rêkê do mnie
daj¹c nadziejê i wiarê w siebie.
Panie, wczoraj by³am kim innym,
ni¿ jestem dzi.
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Jedno z apokryficznych opowiadañ Bliskiego Wschodu mówi o dalszych losach jednego z trzech Mêdrców przyby³ych za gwiazd¹ do Dzieci¹tka Jezus w Betlejem. Po homagium oddanym Jezusowi i po z³o¿eniu darów powróci³
on do swojej krainy inn¹ drog¹ ni¿ pozostali. Ale nie by³
ju¿ taki jak dawniej. Na przyk³ad mia³ dziwn¹ receptê na
sprawiedliwoæ: gdy mia³ os¹dziæ z³odzieja, wa¿y³ monetê ukradzion¹. Gdy mia³ oceniæ ja³mu¿nê: wa¿y³ j¹ razem
z cz³owiekiem-darczyñc¹. I tak¹ wagê czynu zapisywa³.
Ale to dziwne, kolejne kontrole magazynów potwierdza³y
zgodnoæ masy towarowej z tym przedziwnym zapisem.
Na dociekliwe pytania, jak on to robi, odpar³, ¿e rozliczany z³odziej oddaje tyle, ile zabra³. Daj¹cy ja³mu¿nê ratuje
cz³owieka, wiêc jego dar ma wagê ¿ycia ludzkiego, trzeba
zatem dopisaæ wagê cz³owieka. Bóg za sprawia, ¿e towaru przybywa na miarê hojnoci darczyñcy...
Okres Wielkiego Postu to czas przyk³adania do naszych
czynów nieco innej miary. To czas wielkiego trudu przekraczania granic samego siebie. I czas duchowej terapii. Ale
istota rzeczy polega na tym, ¿e owa terapia skutkuje na miarê naszego dotkniêcia Zbawiciela w Tajemnicy Jego Mi³osiernej mi³oci... przez dar liczony nie mas¹ towarow¹, lecz
cz³owiekiem, jakim jestemy  jakoci¹ naszego cz³owieczeñstwa, naszej bliskoci Boga w cz³owieku.
Cz³owiekiem Wielkiego Postu jest w. Józef. To kto konsekwentnie daj¹cy z siebie, s³u¿¹cy, os³aniaj¹cy, wyprowadzaj¹cy z zasadzek i wielki patron powrotów. ¯aden z Ewangelistów
ani s³ówkiem nie wspomina o jakim przywileju Józefa. To taki
trochê minister od spraw beznadziejnych. I niech tak ju¿ zostanie. Bo przecie¿ widzimy, ¿e z dnia na dzieñ tych spraw jest
coraz wiêcej! A to po wyjciu ze szko³y trójka dzieci dos³ownie zarzyna czwarte dziecko, a to dla kilku z³otych m³odzi nastolatkowie dusz¹ babciê, a to gimnazjalista po zasztyletowaniu swej matki i wywleczeniu jej na balkon, urz¹dza z kolesiami balangê w mieszkaniu... Mo¿e, gdyby tych m³odych nauczono w porê choæby modliæ siê do tego Mê¿a sprawiedliwego, naladowaæ Go, traktowaæ Go jako miarê swoich postaw, miarê troski o innych... mo¿e nie by³oby tragedii...
Z³o nie przychodzi znienacka. Ono powoli, powoli wpe³za do wiadomoci. Po trosze oswaja z sob¹... Dyskretnie
wzrasta w nas. My je hodujemy! Sprawiedliwoæ w. Józefa
i przedziwna sprawiedliwoæ owego Mêdrca z Apokryfu  to
znacz¹ce progi, bymy w Polsce mogli siê o nie potkn¹æ, zan
uwa¿yæ niebezpieczeñstwo i zawróciæ.
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10 lutego Komisje senackie III RP rozpoczê³y prace nad projektem ustawy
o rejestracji zwi¹zków homoseksualnych. Przyznam, ¿e pomys³ rejestrowania zwi¹zków skojarzy³ mi siê w pierwszej chwili z niepokoj¹cym pomys³em
liczenia i wpisywania do rejestru ludzi ¿yj¹cych w jednop³ciowych zwi¹zkach.
Okaza³o siê jednak, ¿e ustawa ma umo¿liwiæ ludziom tej samej p³ci, po zarejestrowaniu w urzêdzie stanu cywilnego, skorzystanie z pewnych praw przys³uguj¹cym ma³¿eñstwom, wy³¹czaj¹c prawo do wychowywania dzieci.

Zak³adamy rodziny
czy
rejestrujemy zwi¹zki?
Wród przyznanych praw najwa¿niejsze wydaj¹ siê dwa: prawo do dziedziczenia oraz wspólnego rozliczania
siê partnerów tej samej p³ci w urzêdzie
skarbowym. Dyskusja nad projektem
ustawy obfitowa³a w gor¹ce momenty,
szczególnie wtedy, gdy rozwa¿ano niepokoj¹c¹ perspektywê przyznania homoseksualistom prawa do adopcji dzieci. Profesor M. Szyszkowska z SLD-UP
przyzna³a, ¿e zawarty w projekcie zakaz adopcji dzieci przez homoseksualistów jest sprzeczny z moimi pogl¹dami, ale uzna³am, ¿e dziêki niemu ³atwiej
bêdzie uchwaliæ ustawê. Gdy przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka zwróci³a uwagê na mo¿liwoæ pojawienia siê
w takich zwi¹zkach dzieci przysposobionych lub, po prostu, posiadanych
przez jedn¹ z osób z poprzedniego, heteroseksualnego zwi¹zku, senator
M. Balicki uspokaja³ senatorów: nie ma
dowodów, aby dla dziecka by³o bardziej
szkodliwe wychowywanie przez parê
homoseksualistów ni¿ w innym rodowisku...
Przypuszczam, i¿ czêæ moich rodaków uzna, ¿e  poniewa¿ pary homoseksualne s¹ wród nas  czas przyj¹æ to do wiadomoci i daæ im prawa
przys³uguj¹ce ma³¿eñstwom. Bêd¹ powo³ywaæ siê na Parlament Europejski,
który zaleci³, by eliminowaæ przeszko-

"

dy utrudniaj¹ce legalizacjê zwi¹zków
tej samej p³ci. W Danii homoseksualici uzyskali status równy ma³¿eñstwom
ju¿ w 1989 r., w 1993 r. przyznano go
im w Norwegii, a w r. 1994 w Szwecji.
Pocz¹wszy od 1999 r. wiele krajów posz³o t¹ sam¹ drog¹: najpierw Francja,
potem w 2000 r. Belgia i Niemcy,
a w 2001 r.  Holandia. Francja przyjê³a Pakt Solidarnoci Obywatelskiej,
który nada³ prawny status wszystkim
konkubinatom, a wiêc tak¿e jednop³ciowym. Niemcy przyjêli ustawê zrównuj¹c¹ prawa zwi¹zków homoseksualnych z ma³¿eñstwami. Rejestracja partnerstwa ¿yciowego daje im prawo do
dziedziczenia, do alimentów i wspólnego opodatkowania. Rejestrowaæ
zwi¹zki homoseksualne mog¹ tak¿e
Belgowie oraz niektóre regiony Hiszpanii i W³och. W Holandii i Szwecji
zwi¹zki homoseksualne uzyska³y tak¿e prawo do adopcji dzieci.
Nawet Koció³ Anglii liberalizuje
stanowisko wobec homoseksualizmu.
Trudno w takiej sytuacji wierzyæ, ¿e stawienie czo³a presji postêpowych Europejczyków bêdzie ³atwe i bezproblemowe. A trzeba przecie¿ powiedzieæ spokojnie i zdecydowanie: przykro mi, ale
moim (naszym) zdaniem w wielu europejskich pañstwach pope³niono b³¹d.
Ju¿ widzê tytu³y prasowe: oto przemó-

wi³ polski ko³tun, megaloman, zacianek, warcho³ etc...
Pomoc¹ w debacie publicznej na ten
temat jest dokument Uwagi dotycz¹ce
projektów legalizacji prawnej zwi¹zków miêdzy osobami homoseksualnymi opublikowany w Watykanie latem
2003 r. przez Kongregacjê Nauki Wiary. Kongregacja stwierdza w nim wyranie, ¿e wszyscy wierni maj¹ obowi¹zek przeciwstawiæ siê prawnej legalizacji zwi¹zków homoseksualnych,... a polityk katolicki ma obowi¹zek moralny
wyraziæ jasno i publicznie sprzeciw
i g³osowaæ przeciw projektowi ustawy.
Ma³¿eñstwo, g³osi dokument, to zwi¹zek osób ró¿nej p³ci, a legalizacja
zwi¹zków homoseksualnych podwa¿a
definicjê ma³¿eñstwa i wprowadza w
proces socjalizacji ideologiczny model
sprzeczny z wartociami dziedzictwa
naszej cywilizacji. Pañstwo ma obowi¹zek chroniæ instytucjê ma³¿eñstwa, poniewa¿ to na niej spoczywa wielka odpowiedzialnoæ za wydanie na wiat
i wychowywanie dzieci dla naszego,
wspólnego dobra. Adoptowanie dzieci
przez homoseksualistów Watykan okrela jako postêpowanie powa¿nie niemoralne.
S¹ jeszcze inne, prozaiczne, ale wa¿ne konsekwencje rejestracji zwi¹zków
homoseksualnych. Oto zwi¹zki te maj¹
otrzymaæ prawo do dziedziczenia w³asnoci po zmar³ym, homoseksualnym
partnerze. Przyjrzyjmy siê dok³adniej
temu rewolucyjnemu pomys³owi  rewolucyjnemu, poniewa¿ w naszej cywilizacji, jak pisze R. Pipes w ksi¹¿ce
W³asnoæ i wolnoæ, fundamentem
wolnoci i ród³em gospodarczego rozwoju jest pe³ne prawo w³asnoci wraz
z prawem do jej dziedziczenia przez
spadkobierców  potomków w³aciciela, najczêciej po linii ojca, ale tak¿e po
linii matki lub obojga rodziców. Ta zasada utrwala³a siê w naszej cywilizacji,
pokonuj¹c opór w³adców i wielkich rodów. R. Pipes pisze: Z punktu widzenia
feuda³a synowie wasala (...) byli nastêpcami priorytetowymi (s.165), i dalej: Do
wieku XVI sta³o siê w Europie Zachodniej pewne, ¿e król panuje, ale jego poddani s¹ posiadaczami (...). W³asnoæ
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nale¿y do rodziny, a najwy¿sza w³adza
do ksiêcia...
O emancypacji rodziny z ustroju
rodowego poprzez zdobycie prawa do
dziedziczenia w³asnoci pisa³ tak¿e
F. Koneczny, pokazuj¹c w ksi¹¿ce wiêci w dziejach narodu polskiego, jak dramatycznie i w sporze z w³adcami dokonywa³ siê ten proces w czasach Boles³awa mia³ego i Biskupa Stanis³awa.
Zasada dziedziczenia zawsze opiera³a siê o wiêzy krwi. Ustawowe dziedziczenie w zwi¹zkach partnerskich
zmienia zasadniczo tê regu³ê, teraz jego
ród³em maj¹ byæ: uczucie i alkowa.
Wszystkie kultury i cywilizacje zna³y
przypadki wielkich i ma³ych romansów,
z których czasami rodzi³y siê pozama³¿eñskie dzieci. Ale prawo dziedziczenia w³asnoci, czyli fundament wolnoci gospodarczej i wolnoci osobistej,
wypracowane z trudem przez kolejne
pokolenia od prawie 1000 lat, opiera³o
siê na zasadzie  dziedzicz¹ dzieci z prawego ³o¿a, czasami tylko pierwszy syn
lub tylko synowie, czasami tak¿e córki,
ale zawsze  dzieci urodzone w ma³¿eñstwie. Jeli ich nie ma, dziedzicz¹ najbli¿si krewni  a wiêc osoby spo-krewnione. Oczywicie, zdarza³o siê, ¿e mi-

fot. P. ¯ycieñski
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³oæ i alkowa dawa³y prawo do w³asnoci: stosowano formy depozytów, zapisów w testamentach, kupowano kochankom pa³ace i uznawano pozama³¿eñskich dzieci. Ale wydziedziczyæ w³asne
dzieci i ich matkê nie by³o ³atwo, takie
zapisy niejednokrotnie skutecznie podwa¿ano w s¹dach.
Ta fundamentalna zasada dziedziczenia przez krew ma byæ teraz zast¹piona
zasad¹ dziedziczenia przez seks. Przywilej dziedziczenia obejmowa³ cz³onków
rodziny nie dlatego, ¿e mieszkali razem,
czy darzyli siê uczuciem. Czasami ani
wielkich uczuæ, ani wspólnego domu nie
by³o. Dziedziczenie w ramach instytucji
rodziny by³o konsekwencj¹ jej niezwyk³ych mo¿liwoci, to w niej rodzi³ siê
i by³ wychowywany nowy cz³owiek. To
dla dzieci rodzice pomna¿ali maj¹tek, to
dla pamiêci rodziców dzieci odpowiedzialnie nim gospodarowa³y. Tak budowano si³ê i niezale¿noæ ekonomiczn¹
rodziny i w feudalizmie, i w kapitalizmie.
Teraz ten ukryty w instytucji dziedziczenia ho³d z³o¿ony rodzinie przestaje mieæ
znaczenie. Rewolucja obyczajowa w sposób poredni zdaje siê zmierzaæ do ograniczenia prawa do dziedziczenia wedle
stopnia pokrewieñstwa.

Tak¿e drugi wa¿ny przywilej, który
maj¹ uzyskaæ zwi¹zki jednop³ciowe,
czyli prawo do wspólnych rozliczeñ
w urzêdzie skarbowym nie wydaje siê
w pe³ni uzasadniony. Ma³¿eñstwa korzystaj¹ z tego prawa nie dlatego, ¿e
wspólnie mieszkaj¹, czy te¿ dlatego, ¿e
³¹czy ich wielka mi³oæ i wspólna alkowa. Przyczyna jest nieco bardziej
prozaiczna, ale bardzo istotna. Oto czasami jedno z ma³¿onków, najczêciej
kobieta, rezygnuje z pracy lub ogranicza jej wymiar, by móc wychowywaæ
dzieci. Wtedy drugie utrzymuje ca³¹
rodzinê i dlatego korzysta z prawa do
podzia³u wspólnych dochodów na
dwoje i zap³acenie nieco mniejszego
podatku. To, ¿e czasami ma³¿eñstwa
nie maj¹ dzieci, nie jest powodem do
zmiany zasad, przecie¿ para z³o¿ona
z kobiety i mê¿czyzny w ka¿dej chwili
mo¿e zdecydowaæ siê na dziecko, tak¿e przez adopcjê.
Dlaczego taka zasada ma obj¹æ
zwi¹zki, w których nigdy w sposób naturalny nie pojawi siê ¿adne wspólne
dziecko? Zwolennicy obyczajowych rewolucji odpowiedz¹ na to zapewne tak:
pozwólmy wiêc homoseksualistom adoptowaæ dzieci, pozwólmy lesbijkom na
zap³odnienie in vitro...
Odpowiadam NIE, poniewa¿
w zwi¹zkach homoseksualnych nie rodz¹ siê dzieci. Jeli pozwolimy na adopcje lub sztuczne zap³odnienia w zwi¹zkach osób jednej p³ci, to przyznamy sobie nieludzkie prawo do eksperymentów
z u¿yciem bezbronnych i zale¿nych od
nas  dzieci. A senatorowi M. Balickiemu odpowiem tak: ¿eby mieæ absolutn¹
pewnoæ, ¿e wychowywanie dzieci
przez pary homoseksualne nie odbije siê
niekorzystnie na ich rozwoju, musielibymy dysponowaæ wiedz¹ o dwóch lub
trzech pokoleniach dzieci (ludzi) wychowywanych w takich warunkach.
A tego nie da siê zrobiæ bez podjêcia
eksperymentalnych badañ naukowych
z u¿yciem dzieci. I tak walka o prawa
jednych (silniejszych) koñczy siê brutalnym pogwa³ceniem praw innych
(s³abszych). Jak ju¿ nie jeden raz w historii Europejczyków bywa³o.
Barbara Fedyszak-Radziejowska
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Trans- znaczy na opak
Czytam artyku³ zatytu³owany Trzecia p³eæ w lutowej Rzeczypospolitej
i ciarki przechodz¹ mi po plecach, bo
wyranie napisano, ¿e: Transseksualizm
jest chorob¹, która widnieje w Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Chorob¹ wrodzon¹ i nieuleczaln¹ Jedynym
ratunkiem jest odnalezienie prawdziwej
p³ci, w czym pomagaj¹ specjalici
z Zak³adu Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Wiêzi Miêdzyludzkich...
Oddycham z ulg¹.
W czo³ówce materia³u z Rzeczypospolitej kolorowa plansza z ostatnimi
odkryciami naukowymi. Szara bry³a
mózgu z zakrelonym na czerwono kó³kiem. Miejsce odpowiedzialne za transseksualizm u mê¿czyzn mo¿e znajdowaæ siê obrêbie podwzgórza. A u kobiet? Uczeni co z pewnoci¹ znajd¹, bo
jak jest choroba, i to nieuleczalna, trzeba wskazaæ jej przyczynê.
Romka

Przegl¹daj¹c stary album, trafi³am na
fotografiê z podstawówki: niewielka
grupka m³odzie¿y z panem kierownikiem: Marysia, Zosia, Piotrek (który ju¿
nie ¿yje). W drugim rzêdzie obok Basi,
Romka  lekko umiechniêta,
w spodniach i sztruksowej marynarce.
Zdjêcie wykonano w latach szeædziesi¹tych, kiedy dociera³y podmuchy hipisowskiej rewolucji. Nie nosimy granatowych mundurków. Ja w zielonej
spódnicy, Zosia w niebieskiej sukience,
tylko Romka, jak zwykle, w spodniach.
Tak j¹ zapamiêta³am. Podobno jej rodzice bardzo chcieli mieæ ch³opca. Mieli
ju¿ córkê, Elê, wiêc kiedy Romka siê
urodzi³a, ojciec niby w ¿artach zadecydowa³ To bêdzie ch³opczyk I tak j¹
traktowa³. Od dziecka ubierano j¹ jak
ch³opca. Zawsze krótko ostrzy¿ona.
Uczy³ j¹ mêskich zachowañ. W ostat-

$

niej klasie podstawówki mimo pulchnej sylwetki, niewielkich stóp i d³oni 
strojem i sposobem bycia bardzo przypomina³a ch³opca. Pod koniec roku
szkolnego przygotowywa³ymy siê do
szko³y redniej, spêdzaj¹c w grupie ca³e
wieczory. Marysia z Basi¹ opowiada³y
o ch³opcach Wtedy Romka po raz
pierwszy zdradzi³a nam swój sekret.
Opowiada³a, jak wieczorami jedzi do
odleg³ych miejscowoci (mia³a motorower) i na dyskotekach podrywa dziewczyny. Tañczy z nimi, flirtuje i mówi,
¿e nazywa siê Romek. W naszej grupie
uwa¿alimy to za fajny wyg³up. Ostrzega³ymy j¹ jednak, ¿eby by³a ostro¿na
bo co bêdzie, jak kto j¹ rozpozna, albo
inni ch³opcy j¹ pobij¹?... Romce jednak
podoba³o siê podwójne ¿ycie.
Drogi nasze siê rozesz³y, kiedy posz³ymy do liceum. Wiêkszoæ dziewczyn do ¿eñskiego, Romka do mêskiego. Wprowadzano ju¿ koedukacjê, ale
i Romka nale¿a³a do nielicznych dziewczyn w mêskim rodowisku. Kontynuowa³a te¿ podwójne ¿ycie jako Romek.
Kilka razy zosta³a po mêsku pobita. Szuka³a pociechy w alkoholu. Po liceum
spotyka³ymy siê tylko na wakacjach.
Romka ukoñczy³a jakie studium
w Lublinie. Posz³a do pracy, ale po

dwóch latach pojawi³a siê w rodzinnym
domu. Dosta³a skromn¹ posadê w gminie, wtedy okaza³o siê, ¿e pije. Mimo
¿e by³a osob¹ wykszta³con¹ i inteligentn¹, coraz czêciej spotykano j¹ z ludmi marginesu. Brudn¹ i zaniedban¹.
Zginê³a tragicznie, zamordowana przez
przygodnych kompanów do kieliszka.
Czy Romka by³a nieuleczalnie chora? Jeli nawet, to z pewnoci¹ nie by³a
to choroba, któr¹ mo¿na wyleczyæ chirurgicznie, przerabiaj¹c jej narz¹dy
p³ciowe. Dolegliwoci¹ Romki by³y jej
problemy psychiczne powsta³e w wyniku b³êdów wychowawczych pope³nionych przez rodziców. Chcieli mieæ
ch³opca, wiêc traktowali j¹ jak ch³opca, nie zastanawiaj¹c siê, jakie bêd¹ tego
konsekwencje.
Transseksualne lobby

Tymczasem specjalici z Zak³adu
Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Wiêzi Miêdzyludzkich podchodz¹ do
sprawy dos³ownie. Kiedy przychodzi
pacjentka i mówi, ¿e psychicznie czuje
siê mê¿czyzn¹, amputuj¹ jej piersi i dorabiaj¹ penisa. Poniewa¿ dzieje siê to
w pañstwowej s³u¿bie zdrowia, chcia³abym zapytaæ: Czy amputacja zdrowych narz¹dów jest zgodna z etyk¹ lekarsk¹? Sk¹d w biednym resorcie zdrowia, który nie ma pieniêdzy na podstawowe zabiegi, bior¹ siê rodki na kosztowne operacje zmiany p³ci? Czy mê¿czyzna ze sztucznym biustem i obciêtym penisem jest kobiet¹? Rzeczypospolita podaje, ¿e w Polsce zoperowano dotychczas 1500 osób. Kolejny 1000 jest
w trakcie operacji. Przeróbka mê¿czyzny na kobietê kosztuje 15 tys. i trwa
ok. pó³tora roku. Przeróbka kobiety na
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rys. K. Kunicki

Kobiety mo¿na poznaæ po tym, ¿e maj¹ du¿e d³onie i smuk³¹ sylwetkê, mê¿czyzn
po tym, ¿e s¹ drobni, z wypisan¹ na twarzy delikatnoci¹ Patrzê z niepokojem
w lustro. Sylwetkê mam raczej smuk³¹, d³onie rednie... a mo¿e du¿e? Po lekturze kolejnego materia³u na temat orientacji p³ciowej zaczynam siê zastanawiaæ,
czy nie jestem przypadkiem transseksualist¹?

SPO£ECZEÑSTWO

rys. K. Kunicki

mê¿czyznê trwa trzy lata i kosztuje
25 tys. z³. Co najlepsze: zdarzaj¹ siê
przypadki, ¿e po przeprowadzonej operacji pacjent chce wróciæ do swojej pierwotnej p³ci. I co wtedy? Znów mu obcinaæ jedno, a przyszywaæ drugie? Czy
nie lepiej takich pacjentów kierowaæ
najpierw do dobrego psychologa, a potem na psychoterapiê?
Mechaniczne przerabianie mê¿czyzn na kobiety i odwrotnie, oprócz
wydatków w s³u¿bie zdrowia i administracji (przerabianie dokumentów), niesie za sob¹ ogromny koszt spo³eczny.
Jaki czas temu Gazeta Wyborcza opisywa³a przypadek m³odego mê¿czyzny,
który czu³ siê kobiet¹ i, za namow¹ specjalistów, podda³ siê operacji zmiany
p³ci. Bolesne zabiegi trwa³y kilka lat,
w czasie których ów cz³owiek nie pracowa³, ani siê nie uczy³, bo rozwija³
swoj¹ kobiecoæ. Obecnie jest prostytutk¹, w zasadzie kobiet¹, bo ma przerobione narz¹dy i damskie dokumenty.
Jak widaæ, ma tak¿e zmarnowane ¿ycie.
Magda, o której pisze Rzeczypospo-

lita, ma 29 lat i jest na pierwszym roku
medycyny. Wiêkszoæ ludzi w tym wieku ju¿ dawno skoñczy³a studia i zarabia na swoje utrzymanie. Magda nie
mog³a dot¹d siê tym zaj¹æ, bo j¹ przerabiano na kobietê. Jeli skoñczy studia,
chcia³aby zostaæ lekarzem transseksuologiem. Spodziewa siê, ¿e bêdzie to
pop³atny zawód. Z pewnoci¹, szczególnie ¿e media z du¿ym upodobaniem
pokazuj¹ osobników, którzy po przeróbkach, czuj¹ siê wreszcie sob¹  zachêcaj¹c do p³ciowych eksperymentów.
Kilka lat temu w Rozmowach w toku
w TVN pokazano Annê M., któr¹ przerobiono na kobietê. Zosta³a wreszcie
sob¹, ale za jak¹ cenê.
By³a ¿ona Anny M. pope³ni³a z rozpaczy samobójstwo. Zosta³o dziecko,
pozbawione matki i ojca, który teraz jest
kobiet¹ i nie poczuwa siê do ojcostwa.
We wrzeniu 2002 r. napisa³ o tym Tygodnik Zamojski, ujawniaj¹c kulisy
transseksualnego sukcesu. Anna M. 
która wczeniej chêtnie wystêpowa³a
przed kamer¹ i udziela³a wywiadów ko-

lorowym magazynom, nagle poczu³a siê
ura¿ona naruszeniem jej intymnej tajemnicy i wnios³a sprawê do s¹du, ¿¹daj¹c
przeprosin i 20 tys. zadoæuczynienia.
Tygodnik Zamojski broni³ siê, twierdz¹c,
¿e w artykule nie podano nazwy miejscowoci ani personaliów bohaterów artyku³u  dodaj¹c, ¿e tajemnicê Anny M.,
za jej zgod¹, zna³y tysi¹ce czytelników,
o czym wiadcz¹ wczeniejsze publikacje. S¹d Okrêgowy w Zamociu przychyli³ siê do stanowiska gazety i oddali³ powództwo. Po odwo³aniu sprawa trafi³a
do S¹du Apelacyjnego w Lublinie. Ten
uzna³, ¿e redakcja naruszy³a prawo do
prywatnoci powódki i z³ama³a artyku³
14 pkt. 6 prawa prasowego, który zabrania dziennikarzowi, bez zgody osoby zainteresowanej, podawania danych dotycz¹cych prywatnej sfery ¿ycia. Dziennikarze otrzymali w ten sposób czytelny
komunikat. O transseksualistach i transseksualnym lobby, które rozwija siê
w cieniu tej przypad³oci, mo¿na pisaæ,
ale tylko pozytywnie.
Izabela Sikora

PRO MEMORIA

Pani Profesor
Zmar³a Profesor Irena S³awiñska,
wiatowej s³awy humanista, wielki autorytet moralny i naukowy. Teoretyk literatury, teatrolog, znawca i badacz
twórczoci Norwida. Wychowawca
wielu pokoleñ m³odzie¿y na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu,
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a tak¿e na uczelniach Europy
i Stanów Zjednoczonych. By³a absolwentk¹ Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, o którym to miecie nigdy nie zapomnia³a.
Trudno by³o nie da¿yæ Jej mi³oci¹
i za Jej wiedzê i za doæ ekstrawagancki, jak na lata piêædziesi¹te, styl bycia i
prowadzenia zajêæ. To Ona bowiem
pierwsza prowadzi³a wyk³ady i egzaminowa³a wród zieleni drzew, poza murami uczelni, w parkach i na lenych polanach, gdzie, jak twierdzi³a, ³atwiej jest

uczyæ mi³oci do ksi¹¿ki i pisarzy, do
mowy polskiej i literatury, której korzenie tkwi¹ w ród³ach kultury ródziemnomorskiej, a co za tym idzie, w szerokim znaczeniu kultury chrzecijañskiej.
Zafascynowana sztuk¹ sceniczn¹,
powo³uj¹c siê na Wyspiañskiego, widzia³a zawsze nasz teatr ogromny, godny, przoduj¹cy w wiecie. Zakochana
za w Norwidzie ukazywa³a go jako
twórcê najwiêkszego z wielkich, nies³usznie odsuwanego w cieñ, poetê odkrywczego i niezmiernie znacz¹cego
dla polskiej liryki i dramatu.
Kocha³a m³odzie¿. Jej wszczepia³a wartoci piêkna, dobra i godnoci.
A Jej wychowankowie, do których
mia³em niezwyk³e szczêcie i przywilej nale¿eæ, te¿ nie opuszczali Pani Profesor. Do ostatnich dni Jej ¿ycia odwzajemnia³y siê szczególnie, wiernie

s³u¿¹c i opiekuj¹c siê Pani¹ Profesor,
Jej by³e studentki: Roma Bere¿ecka,
Emilia Barbara Rokicka i aktorka Danuta Nagórna.
Przeprowadzi³a swoich studentów
przez czerwone morze lat piêædziesi¹tych w tych tragicznych czasach, nie
zapominaj¹c i o Gajcym i o Baczyñskim, o poetach zakazanych, bowiem
wolnoæ nie zniewolona w czasach
zniewolenia by³a dla Pani Profesor wyznacznikiem jej ¿ycia.
Na wieæ o mierci Pani Profesor
Ireny S³awiñskiej obszerny list nades³a³ Ojciec w. Jan Pawe³ II. Mówi³
w nim o wielkim Jej wk³adzie w kulturê i naukê nie tylko polsk¹, lecz tak¿e wiatow¹, a na koniec wyzna³, i¿ On
sam wiele Jej zawdziêcza.
Znali siê bowiem bardzo dobrze
w czasach, gdy wspólnie wyk³adali na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 3/2004

Zdzis³aw £¹czkowski

%

CYWILIZACJA

CYWILIZACJA

Wanda Pó³tawska urodzi³a siê 2 listopada 1921 r. w Lublinie. W czasie wojny
by³a harcerk¹ Szarych Szeregów. W roku 1941  aresztowana przez gestapo 
zosta³a skazana na karê mierci i wys³ana do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie poddano j¹ okrutnym eksperymentom medycznym. Jest doktorem medycyny, specjalistk¹ w dziedzinie psychiatrii. Pracuje w poradniach
ma³¿eñskich i rodzinnych. Prowadzi wyk³ady z medycyny pastoralnej i kieruje
Instytutem Teologii Rodziny na PAT w Krakowie. W latach 1981  84 wyk³ada³a w Instytucie Jana Paw³a II przy Uniwersytecie Laterañskim w Rzymie. Od
1983 r. jest cz³onkiem Papieskiej Rady Rodziny i Papieskiej Akademii Pro
Vita. Nale¿y do najbli¿szych przyjació³ Jana Paw³a II. M¹¿ Andrzej jest profesorem filozofii. Maj¹ cztery córki.

dencje, które docieraj¹ z Parlamentu Europejskiego, na przyk³ad
o potrzebie wprowadzenia prawa
do eutanazji...

Rozmowa z dr Wand¹ Pó³tawsk¹
 lekarzem psychiatr¹

Jakie zjawiska we wspó³czesnej
kulturze widzi Pani jako zagro¿enie dla przysz³oci spo³eczeñstw?

Podstawow¹ spraw¹ jest zanik
wszelkiego sacrum. Dla wspó³czesnego cz³owieka nie ma nic wiêtego.
A cz³owiek bez spraw, które s¹ wiêksze
ni¿ on, w³aciwie nie potrafi ¿yæ. Ojciec
wiêty raz powiedzia³: Cz³owiek nie
mo¿e ¿yæ bez uniesieñ...
Które z symptomów zaniku sacrum,
odarcia z wartoci s¹, Pani zdaniem, najbardziej zatrwa¿aj¹ce?

W dziedzinie kontaktów miêdzyosobowych takim zjawiskiem jest pornografia, która akt ma³¿eñski sprowadzi³a
do za¿ywania relaksu. Kobieta sta³a siê
w tej sytuacji wy³¹cznie przedmiotem
do pobudzenia po¿¹dania. Przestrzega
przed tym Ojciec wiêty, mówi¹c:  Nie
wolno traktowaæ drugiego cz³owieka
jak rzecz...
P³ciowoæ ma byæ podleg³a cz³owieczeñstwu?

Mo¿e byæ przecie¿ nieludzka kobiecoæ, kiedy matka zgadza siê na zabicie
w³asnego dziecka i nieludzka mêskoæ,
wyra¿aj¹ca siê agresj¹, gwa³tem. Ca³y
szereg czynów agresywnych wynika
z faktu, ¿e ludzie przestali siê kochaæ.
Na co dzieñ brakuje zwyczajnej mi³oci bliniego.
Kto jest temu winien?

&

W pewnym sensie wszyscy. Gdyby
wszyscy ludzie zechcieli realizowaæ
pozytywny stosunek do drugiego cz³owieka  wiat musia³by siê zmieniæ. To
jest zadanie ogólnoludzkie.

Jednym z aspektów wspó³czesnej
kultury jest rozprzestrzeniaj¹cy
siê homoseksualizm. Czy rzeczywicie jest to tylko moda?

To by³a zawsze patologia. Ona wymaga leczenia, a nie naladowania. Ca³e
lata leczê homoseksualistów i wiem, ¿e
to jest patologia, która domaga siê korekty.

Coraz czêciej mówi siê o potrzebie akceptacji dla homoseksualistów...

Mo¿na spo³ecznie akceptowaæ cz³owieka, ale nie jego aberracje. Z punktu
widzenia zdrowego rozs¹dku  ma³¿eñstwo, które ma mieæ dwóch ojców, nie
maj¹c ¿adnej matki, jest postawione na
g³owie. To jest krzywda czyniona dzieciom. To, co siê w tej chwili dzieje, co
przeg³osowano w Belgii (by parom homoseksualnym, zamiast je leczyæ, daæ
prawo do adopcji) jest potworn¹ krzywd¹ dla wszystkich.

We wspó³czesnej kulturze pojawia
siê wezwanie do tolerancji wobec
innoci...

Tak, ale zasada tolerancji wymaga
te¿ tolerancji dla wierz¹cych. Ci wierz¹-

fot. W. Wylegalski

Cz³owiek nie mo¿e
¿yæ bez uniesieñ
cy te¿ maj¹ prawo, ¿eby ich racje: Dziesiêæ Przykazañ  by³y respektowane
w spo³eczeñstwie. Nie mo¿e byæ tylko
tolerancja dla ateistów i antykleryka³ów,
homoseksualistów... Musi byæ te¿ tolerancja dla katolików.

S³ysza³am, jak apelowa³a Pani do
nauczycieli, ¿eby byli jednoznaczni, ¿eby mówili, ¿e czarne jest
czarne, bia³e jest bia³e. A wspó³czesna kultura jest przecie¿ kultur¹ kompromisu...

Kompromis nie jest prawd¹  jest
pó³prawd¹. Kompromis nie ratuje wartoci. Tak¹ wartoci¹ jest ¿ycie. Nie
mo¿na czêciowo zabiæ. Nie cokolwiek
mo¿e uratowaæ cz³owieka, tylko prawda. A realizm i radykalizm pogl¹dów to
jest w³anie powiedzenie prawdy bez
wzglêdu na konsekwencje. Mylê, ¿e
naszemu narodowi brakuje odwagi cywilnej. Ludzie hoduj¹ czasem w ukryciu swoje prawid³owe pogl¹dy, chcieliby ratowaæ wartoci, ale nie maj¹ odwagi. Tote¿ Ojciec wiêty chodzi po
wiecie i mówi: Nie bójcie siê! A oni
siê boj¹...
Czego siê boj¹?

Opinii publicznej. Boj¹ siê, ¿e zostan¹ zaklasyfikowani jako nienowoczeni,
ko³tuñscy, jakby przybyli z ciemnogrodu. A tak naprawdê wartoci s¹ nieprzemijaj¹ce. Nie trzeba siê ich wstydziæ.
Przeciwnie  trzeba siê chwaliæ tym, ¿e
cz³owiek uznaje wartoci.
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Nie napawaj¹ optymizmem ten-

Ka¿de zabijanie jest przeciwko dobru cz³owieka. Cz³owiek potrzebuje
czasami tych ostatnich chwil, nawet po
to, ¿eby siê zastanowiæ, co dalej. Odebranie mu tych mo¿liwoci mo¿e go
skazaæ nawet wrêcz na piek³o. Trzeba
wierzyæ w potêpienie wieczne tak, jak
w wieczne szczêcie. Jest prawda o niebie i o piekle. Ludzie rozumnie myl¹cy musz¹ to przyj¹æ.

Cz³owiek we wspó³czesnym wiecie czêsto jest traktowany poni¿ej swojej godnoci i jest mu le
w tej roli. Czym grozi takie z³e
samopoczucie?

Powstaj¹ reakcje frustracji i agresji.
W listopadzie 2003 r. w Rzymie odby³
siê miêdzynarodowy kongres na temat
depresji. Na ca³ym wiecie ronie liczba
ludzi o obni¿onym nastroju, na poziomie
nerwicy, psychozy. Wspó³czesnemu cz³owiekowi brakuje poczucia sensu ¿ycia,
bo goni za mira¿ami, za wartociami ma-

terialnymi, które i tak zostawi, bo ka¿dy
umrze.

To znaczy?

¿e jest to choroba, która zagra¿a ¿yciu,
trzeba powiedzieæ spokojnie:  Przygotuj siê na mieræ. Nie umrzesz! To bardzo dobrze, ale lepiej, ¿eby by³ przygotowany... Wtedy lêk, napiêcie znikaj¹. Nie mo¿na udawaæ, ¿e nie ma mierci. Jestem z pokolenia, które ju¿ schodzi z tego wiata, bo jest stare. I mierci
siê nie bojê.

Ludzie o tym nie rozmawiaj¹, bo
boj¹ siê mierci...

Zachowaæ poczucie humoru i... chodziæ po górach...

Pani czêsto przypomina ludziom,
¿e musz¹ umrzeæ?

Tak, i zaraz dodajê, ¿e chodzi o to,
czy ta mieæ jest koñcem, czy pocz¹tkiem. ¯ycie nie koñczy siê ze mierci¹,
ale ona musi byæ szczêliwa...
O tym, ¿e po mierci decyduje jakoæ
naszych dzisiejszych czynów  mi³oci,
¿yczliwoæ.
Nie musimy prze¿ywaæ strachu
przed mierci¹. Jest tylko kwestia przygotowania. Zna³am przypadki, kiedy
ludzie oczekiwali na ni¹ spokojnie, poniewa¿ to jest normalny koniec ¿ycia
ludzkiego. Cz³owiek, który jest niepewny tego, co bêdzie  boi siê. Natomiast
cz³owiek, który jest g³êboko wierz¹cy,
wierzy, ¿e idzie do domu Ojca, w rêce
kochaj¹cego Boga, i jest spokojny.
Jak ludzi przygotowywaæ do mierci?

Jaka jest recepta na to, by, maj¹c
82 lata, byæ w takiej kondycji jak
Pani?

Jak Pani widzi przysz³oæ wiata?

Jestem optymistk¹. Jednak pesymistk¹ co do Europy, poniewa¿ to, co
s³yszê na kongresach europejskich,
wskazuje na regres. Europa jest zdemoralizowana. To jest kontynent, gdzie
jest coraz wiêcej rozwodów, zabójstw,
coraz mniej urodzonych dzieci. Wydaje siê, ¿e jest to kawa³ek wiata skazany na zag³adê. Ale... mo¿e Kto nas
uratuje...

Zamiast ukrywaæ przed pacjentem,

Rozmawia³a Romana Brzeziñska

PLASTYKA

Zwiastowanie z Wenecji
O tym, ¿e Wenecja jest miastem nietypowym, wie prawie ca³y wiat. Jej morsko-wodne usytuowanie przypominaj¹
dziesi¹tki filmów, za nieprzeliczone turystyczne foldery do znudzenia prezentuj¹ weneckie kana³y z p³ywaj¹cymi gondolami. Do wielu innych znanych, ale
oryginalnych walorów tego piêknego
miasta trzeba dodaæ i tê nietypowoæ, i¿
Wenecja, w przeciwieñstwie do ró¿nych
wiatowych metropolii, nie posiada s³awnego muzeum takiego jak paryskie Luwr
czy Muzeum Watykañskie w Rzymie. Powie kto, ¿e Wenecja sama w sobie jest
jednym zabytkiem i nie musi siê siliæ na
jakie monumentalne zbiory sztuki. To
prawda  Wenecja jest swoistym dzie³em sztuki, ale mo¿liwoæ spotkania arcydzie³a wiatowego malarstwa w jakim
skromnym, pokrytym zaciekami koció³-

ku jest w tym miecie wielokrotnie wiêksza ni¿ gdziekolwiek indziej.
Niewielkie muzea, galerie i dostêpne publicznie kolekcje spotyka siê tu co
krok i ka¿da z nich mo¿e pochwaliæ siê
takimi dzie³ami sztuki, o jakich polskie
muzea narodowe mog¹ tylko pomarzyæ.
Wszystkie te niezwyk³e cech Wenecji
wietnie omawia najnowszy album
Wydawnictwa Arkady pt. Wenecja 
arcydzie³a malarstwa. Nale¿y on do
serii luksusowych albumów tego wydawnictwa prezentuj¹cych kolekcje
malarstwa w najs³ynniejszych muzeach
wiata. Wród zamieszczonych tu najwy¿szej jakoci barwnych reprodukcji
znajdujemy fotografiê obrazu Tycjana
(który dekoruje o³tarz w. Augusta
w weneckim kociele San Salvador)
przedstawiaj¹c¹ scenê Zwiastowania

Maryi Pannie, któr¹ to uroczystoæ Koció³ obchodzi 25 marca.
Tycjan (1490  1576), uczeñ Bellinich, po mierci Giorgionego sta³ siê najwa¿niejszym malarzem Wenecji, a z czasem najwybitniejszym przedstawicielem
s³awnego malarstwa weneckiego. Scenê
Zwiastowania namalowa³ pod koniec
d³ugiego ¿ycia, kiedy to kompozycje jego
nabra³y niezwyk³ego dynamizmu i ekspresji. Cechy te na p³ótnie Zwiastowanie, po³¹czone z rozedrganiem kolorów,
ustawiaj¹ relacjê pomiêdzy Maryj¹ i anio³em za porednictwem wiat³a i ognia.
Jest to aluzja do biblijnego krzewu gorej¹cego, który p³onie, lecz siê nie spala 
symbolizuje dziewicze poczêcie Chrystusa przez Maryjê. Aluzji jest tu zreszt¹
wiêcej, nie one jednak stanowi¹ o wartoci artystycznej tego dzie³a, które
przede wszystkim dziêki walorom malarskim na zawsze bêdzie g³osiæ s³awê
Wenecji i jej artystów.
Jaros³aw Kossakowski
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Z E l e n i  piosenkark¹,
rozmawia ks. Mieczys³aw G³adysz CSMA
Serdecznie dziêkujê, ¿e zgodzi³a
siê Pani na nasz¹ rozmowê. Zapytam wprost: Dlaczego Pani piewa?

Ja za odpowiem wprost: bo kocham
piewaæ. Wiem, ¿e jest to wielki dar.
A poniewa¿ darmo go otrzyma³am i piewam, jak piewam, pragnê przez to obdarowaæ innych ludzi. Skoro mnie to zosta³o dane, chcê innym dawaæ. Gdy piewam, chyba jestem najbardziej sob¹.
Kiedy zaczê³o siê piewanie?

Czêsto mnie o to ludzie pytaj¹.
A mnie siê wydaje, ¿e piewa³am od zawsze. Od najm³odszych lat pamiêtam
z domu rodzinnego muzykê. Ca³a moja
rodzina by³a rozpiewana. Lubilimy
siedzieæ w domu i piewaæ, piewaæ...
Stanowilimy spory zespolik. Ja by³am
dziesi¹tym dzieckiem w rodzinie. Do tej
pory ¿yje nas omioro: czterech braci
i cztery siostry. By³am najm³odsza. Moje
starsze rodzeñstwo gra³o na instrumentach: na gitarach i mandolinach. Wtedy
by³y bardzo modne zespo³y mandolinistów. Jako ma³a dziewczynka bra³am je
sobie i pogrywa³am. Wyrasta³am
w wiecie, którego du¿¹ czêæ stanowi³a muzyka. Rodzice nasi bardzo lubili
piewaæ. Mylê, ¿e bez muzyki trudno
by³oby nam ¿yæ. Teraz wiem, ¿e muzyka rozwija³a nas duchowo, w niej dojrzewalimy...
Gdzie to dorastanie mia³o miejsce?

Urodzi³am siê w Bielawie na l¹sku.
To bardzo piêknie usytuowana miejscowoæ. Dooko³a przeliczne góry. Moi rodzice byli Grekami. Do Bielawy trafili
z ca³¹ rodzin¹ na skutek wojny domowej w Grecji. Mieszkalimy poród wielodzietnych rodzin. By³a nas ca³a armia



dzieci. Potrafilimy sobie zorganizowaæ
ró¿ne zabawy dos³ownie z niczego.
Rodzice myleli, ¿e gdzie po roku, po
dwóch latach wojna siê skoñczy. Tymczasem pobyt w Polsce przed³u¿y³ siê
do 25 lat. A gdy rodzice powrócili do
Grecji, na ostatnie lata swego ¿ycia, têsknili za Polsk¹. Do Grecji pojechali,
aby dzieci mog³y ¿yæ w swojej ojczynie. Ja pozosta³am w Polsce. Podobnie
jak brat, który mieszka w £odzi. Ja
mieszkam w Poznaniu. Bracia po¿enili
siê z Polkami, które piêknie zaaklimatyzowa³y siê w nowej ojczynie.
S³uchaj¹c, jak Pani licznie mówi
po polsku, nigdy bym nie powiedzia³, ¿e Pani jest Greczynk¹...

Do szóstego roku ¿ycia mówi³am
wy³¹cznie po grecku. Rodzice nie pozwalali inaczej. Dopiero, gdy posz³am
do szko³y, nauczy³am siê polskiego.
By³a nas tam spora grupa dzieci greckich. Po zwyk³ych lekcjach dzieci greckie zostawa³y na dokszta³canie z jêzyka
greckiego, historii i geografii Grecji.
I gdy jako 20-letnia dziewczyna mog³am
wróciæ do Grecji, nie by³am ju¿ niczym
zaskoczona  choæ mocno wzruszona.
Muszê powiedzieæ, ¿e gdy s³yszê
muzykê greck¹, to jako inaczej moja
dusza gra. Wielu ludzi czêsto mówi mi,
¿e w moim piewaniu jest nutka grecka
 i chyba to tak jako jest... Poza tym
mój kompozytor pisze muzykê charakterystyczn¹, a i instrument, na którym
gra  kabuki  tworzy rzeczywicie klimat grecki  choæ ja piewam po polsku. St¹d wychodzi piêkne po³¹czenie
polskoci i greckoci.

I my to lubimy! Ale zechce Pani
powiedzieæ: jak to jest z tym SOS?

Has³o: na ratunek cz³owiekowi wynios³am z domu rodzinnego. Moi rodzice nie musieli nam mówiæ o pomaganiu ludziom. Oni swoim postêpowaniem pokazywali, ¿e nie mo¿na iæ obojêtnie obok cz³owieka potrzebuj¹cego.
Oni po prostu kochali ludzi... Pomimo
tego ¿e nam te¿ by³o ciê¿ko. Ale to by³o
nieistotne. Nasz dom by³ zawsze otwarty. To byli ludzie z gruntu dobrzy. I oni
nam to przekazali...

Takie pochylenie siê nad cz³owiekiem wyziera czêsto z Pani piewu. Pani czêsto piewa o mi³oci,
ale to jest mi³oæ, która w moim
odczuciu, jest bardzo bliska temu,
co Papie¿ nazywa mi³oci¹ mi³osiern¹. Pani o takiej mi³oæ piewa i w³anie w taki sposób... Co
wiêc o tym przes¹dza?

Tê wra¿liwoæ przekazali nam rodzice. To pozosta³o do dzi... to, ¿e mogê
jakby przejæ nad sob¹, siebie omin¹æ...
dostrzec krzywdê ludzk¹, nawet przeciw sobie... Nawet w moim piewaniu.
Gdy zaczê³am ju¿ zawodowo, to nie
by³o czego takiego, ¿e ja muszê odnieæ
sukces, byæ koniecznie gwiazd¹... Ca³¹
moja radoæ by³a w piewaniu. Gdy widzia³am reakcje s³uchaj¹cych, ich pozytywne emocje  cieszy³am siê, ¿e mog³am im to daæ... Z tego równie¿ czerpa³am si³ê w trudnych momentach. Dlatego te¿ autorzy tekstów  znaj¹c mnie
od tej strony  wiedzieli, jak pisaæ dla
mnie. Oni wiedzieli, ¿e potrafiê odrzuciæ zwroty, które nie przejd¹ mi przez
gard³o, bo nie pasuj¹ do mojego wnêtrza... Ufam, ¿e to trafia do ludzi.

Czy nie s¹dzi Pani, i¿ jakby na
przed³u¿eniu tego, o czym mówilimy, jest Pani piewanie przy kocio³ach, w kocio³ach, czy
w zwi¹zku z kocio³em? Ja osobicie nie widzê ¿adnej ró¿nicy w
Pani piewie: tu czy tam, ale sk¹d
siê wziê³a ta bliska wspó³praca artystki z sacrum?

Te¿ nie widzê ró¿nicy: tu czy tam.
Natomiast zaczê³am piewaæ w kocio³ach przede wszystkim dlatego, ¿e uwa¿a³am, i¿ miejscem najbardziej odpowiednim na przekazanie ca³ego klimatu, ca³ego ³adunku emocjonalnego tego,
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Przysz³a ³aska
i pokój
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co piewam, zw³aszcza w ostatnim czasie, po moich dramatycznych przejciach
 szczególnie w utworze Nic mi³oci nie
pokona...  powsta³ego po tragedii, która mnie dotknê³a: stracie mojej jedynej
córki. Koció³ jest najodpowiedniejsz¹
przestrzeni¹ do  powiem wrêcz  celebrowania tak wielkich dramatów. Tu
w kontekcie ofiary Chrystusa mo¿na dostrzec sens swojej, choæby przera¿aj¹cej
ofiary... Moje bolesne dowiadczenie
uczy mnie rozumieæ problemy drugiego
cz³owieka, nawet problemy wiata  coraz bardziej skomplikowanego.

Ale takie dramaty na ogó³ dobijaj¹ cz³owieka, zamykaj¹ go...

Mo¿e powiem prociej: odwracaj¹
od Boga... powoduj¹ bunt.  To jest niesprawiedliwe! To wrêcz nieuczciwe! 
wo³amy najczêciej do Boga... Ze mn¹
sta³o siê co innego. Ja jeszcze bardziej
przylgnê³am do Boga. Ale to On sta³ mi
siê bli¿szy ze swoim cierpieniem  przecie¿ za wiat, za ludzi... I sta³o siê, ¿e
bardziej pokocha³am Boga  za to trudne... I muszê jeszcze dodaæ, ¿e w tym
cierpieniu jest wielka moc. To dla mnie
by³o objawieniem, ¿e przebaczy³am.
Zdo³a³am. Przez mój ból dostrzeg³am
ogrom cierpienia innych, zw³aszcza
matki zabójcy mej córki. Wiedzia³am
przecie¿, ¿e sta³a siê rzecz straszna, tragiczna, ale widzia³am jasno, ¿e to tragedia obydwu rodzin. Ja doskonale rozumiem dramat matki tego ch³opaka...
Mojej córki nie ma, ale jej syn te¿ prze-

pad³... Ja nie wiem, czy krzy¿ tamtej
matki nie jest ciê¿szy od mojego... £aska pomog³a mi przezwyciê¿yæ siebie.
Ja wiem, ¿e gdybym podda³a siê nienawici, to ta nienawiæ by mnie zniszczy³a, po prostu zadusi³a... Ja nie by³abym
ju¿ t¹ sam¹ Eleni, któr¹ znaj¹ ludzie,
moi s³uchacze... Dla swoich najbli¿szych te¿ nie by³abym t¹ normaln¹ Eleni... By³abym wcieleniem z³a... A takiej
mnie  nie chcieliby mieæ moi rodzice.
Wiem to! By³abym zawistna o ka¿de
dziecko, musia³abym znienawidziæ
wszystkie matki ciesz¹ce siê dzieæmi...
Ja nigdy bym nie przypuszcza³a, ¿e to
jest do zrobienia. A jednak jest. I mo¿e
powiem tak: przysz³a ³aska, wielka ³aska. I uzyska³am wielki pokój, dlatego
piewam po kocio³ach i gdzie siê tylko da, orêdzie mi³osiernej, przebaczaj¹cej Mi³oci...
Mo¿na by rzec: Krwawi¹cej Mi³oci. W zwi¹zku z tym jest Pani laureatk¹ papieskiej nagrody im. w.
Rity. Pani o tym konsekwentnie
milczy...

Tak. To prawda. Jest taka nagroda
watykañska dla kobiet, które przesz³y,
to co ja, i którym uda³o siê przezwyciê¿yæ w³asn¹ tragediê, by staæ siê potem
aposto³ami mi³osiernej Mi³oci. Miêdzynarodowa Komisja przydziela tê nagrodê co roku trzem osobom. Razem ze
mn¹ uhonorowano W³oszkê i Hiszpankê. W kolaudacji mówiono o mnie jako
o Greczynce urodzonej w Polsce, któr¹
uhonorowano za Ewangeliê mi³oci
i przebaczenia, niesion¹ przez muzykê,
zw³aszcza piew. Mylê, ¿e to, co ja
otrzyma³am, jest symbolicznym wyrazem szacunku dla wszystkich matek,
które prze¿ywaj¹ podobne dramaty.
Mylê równie¿, ¿e ta nagroda wskazuje
ludzkoci kierunek budowania pomostów, ³atania coraz to nowych ran i, jak
to piêknie powiedzia³ Papie¿: budowania cywilizacji mi³oci.
I ja to piewam: Jak blisko mieræ
musi przejæ obok nas, by cz³owiek zrozumia³ swój los... I mocno to punktujê.
Chcê, by ludzie siê ocknêli i spojrzeli
na swój los, by zatrzymali siê na chwilê
i zdali sobie sprawê: co jest najwa¿niejsze w ¿yciu? By wiêcej uwagi powiêcali kszta³towaniu w rodzinie charakteru m³odego cz³owieka. Moim piewaniem chcê u ludzi spowodowaæ, by niejako potknêli siê o moj¹ tragediê, by siê
zastanowili...
Wszystkim matkom chcia³abym
przekazaæ zachêtê: B¹dcie cierpliwe
i konsekwentne w wychowywaniu
dzieci do piêknej mi³oci, ale i do odpowiedzialnoci oraz obustronnego
szacunku.
Redakcji i pismu PiP ¿yczê wytrwa³oci. Ona daje sukcesy.

Serdecznie dziêkujemy i za ewangelizacjê mi³oci, i za czas nam powiêcony! Bóg zap³aæ!
n

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
MARZEC 2004:
Aby Wielki Post sta³ siê dla ka¿dego z nas
oraz dla naszych rodzin czasem nawrócenia
i spotkania z mi³osiern¹ mi³oci¹ Boga.
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WYZNANIA HISZPAÑSKIEGO EGZORCYSTY (2)
Ojciec Jose Antonio Fortea Cucurull jest proboszczem dwóch parafii
w hiszpañskim regionie Torres de la Alameda. Je¿eli kto w Hiszpanii
czuje, ¿e jest osob¹ opêtan¹ przez najciemniejsz¹ z si³, a w diecezji,
w której mieszka, nie ma egzorcysty, wówczas swe kroki kieruje do
o. Fortei. W zesz³ym roku o. Fortea opowiedzia³ reporterom NIE DO
WIARY z telewizji TVN o swojej pracy, misji oraz o kilku przypadkach
opêtañ. Niniejsza publikacja to fragmenty przeprowadzonego przez NIE
DO WIARY wywiadu.

On jest
k³amc¹!
Przypadek Marty, bo pod takim
okreleniem jest znany w Hiszpanii, ale
te¿ i w innych krajach, to chyba najbardziej zadziwiaj¹ce zdarzenie, jakie widzia³em w swoim ¿yciu. Jest te¿, przyznam, bardzo skomplikowane. A wszystko zaczê³o siê w sposób bardzo zwyczajny. Matka dziewczyny, o której mówiê,
us³ysza³a dobiegaj¹ce z g³êbi domu jakie dziwne, przypominaj¹ce jakby przesuwanie mebli czy jêki, ha³asy. Gdy wesz³a do pokoju córki, zobaczy³a, jak ta
wije siê w trudnych do opisania konwulsjach, a jej cia³o unosi siê nad materacem, na którym zwyk³a sypiaæ. Ju¿ wiedzia³a, ¿e ma do czynienia z czym ponadnaturalnym.
W kilka dni póniej jej córka znowu
wpad³a w trans: oczy wywrócone zosta³y bia³kami do góry, a fotel, na którym
siedzia³a, uniós³ siê nad pod³ogê. Od tej
chwili matka nie mia³a ju¿ ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e jej córka jest opêtana. Czym
prêdzej skontaktowa³a siê z kilkoma kap³anami, którzy w koñcu skierowali j¹
do mnie.
Wyznam, ¿e ju¿ od pierwszych chwil,
kiedy podj¹³em modlitwê w jej intencji,
wiedzia³em, ¿e mam do czynienia z rzeczywistym opêtaniem o szczególnym charakterze. Sk¹d to moje odczucie? Trzeba
nam sobie najpierw uwiadomiæ, ¿e Hiszpania, pomimo swej wielowiekowej katolickiej przesz³oci, jest krajem zlaicyzowanym, a nawet ateistycznym. Pamiê-



tajmy, ¿e w niedzielnych Mszach w.
uczestniczy zaledwie 20 proc. ludnoci.
Czu³em wiêc, ¿e to, co przytrafi³o siê
Marcie, pozwoli na wykrzyczenie temu,
coraz bardziej pogañskiemu spo³eczeñstwu, ca³ej prawdy o diable. Jestem g³êboko przekonany, ¿e w³anie dlatego pojawi³ siê ten przypadek opêtania  aby
ludzie zobaczyli i uwierzyli, ¿e demon naprawdê istnieje, a poprzez to uwierzyli,
¿e istnieje Bóg, ¿e jest niebo i piek³o, ¿e
istnieje si³a, któr¹ jest ró¿aniec.
***
Przewa¿nie przypadek opêtania koñczy siê po pierwszym egzorcyzmie.
Z wielu, jakie prowadzi³em, jedne trwa³y pó³ godziny, inne godzinê czy dwie.
Zazwyczaj wystarczy jedna sesja... Czasami potrzebne s¹ dwie lub trzy sesje,
ale zdarzaj¹ siê te¿ wyj¹tki. W przypadku Marty mielimy do czynienia ze
skomplikowan¹ sytuacj¹, poniewa¿ to
sekta satanistyczna przywo³a³a demony,
aby te nawiedzi³y cia³o dziewczyny.
A kiedy jeden demon zagoci w danej
osobie  niejako drzwi s¹ ju¿ otwarte
i inne demony mog¹ bez przeszkód
wchodziæ w cz³owieka. W opisywanej
sytuacji nie pojawi³ siê te¿ nikt inny tylko sam Szatan, który przecie¿ nie jest
kolejnym, zwyk³ym demonem. To w³anie sprawia³o, ¿e ów przypadek by³ tak
trudny. Poza tym Bóg powiedzia³, ¿e
wszystko siê skoñczy, gdy zostanie spe³niony jeden warunek, który nie zale¿y
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ani od matki dziewczyny, ani od niej samej, ani te¿ ode mnie...
***
Dziewczyna co jaki czas wpada³a
w trans: milk³a, wywraca³a oczy bia³kami. Objawia³a siê te¿ jej jakby druga
wola. Pojawia³ siê kto, kto przez ni¹
przemawia³, kto o innej osobowoci
i innym g³osie. Jednak w czasie trwania
opêtania codzienne ¿ycie Marty nie
wskazywa³o na dziej¹cy siê dramat 
chodzi³a na uczelniê, w domu czas spêdza³a nad ksi¹¿kami. Lecz wystarczy³o
tylko, aby matka wziê³a do rêki ró¿aniec,
nawet gdzie w zaciszu innej czêci
mieszkania, a dziewczyna wywraca³a
oczy, sztywnia³y jej w ³okciach rêce,
a z ust pada³y wulgarne i obrzydliwe s³owa kierowane do Boga, Matki Bo¿ej,
wiêtych. Nie oszczêdza³a te¿ i swojej
mamy. To, rzecz jasna, krzycza³y demony, chc¹ce zademonstrowaæ swoj¹ moc
i si³ê. Bluni³y, nie czyni¹c jednak nic
wiêcej. Nie opowiada³y, jak wygl¹da piek³o czy jaki jest Bóg. Tego nigdy nie robi³y. Gdy zabiera³y g³os, mia³y zawsze
jeden, bardzo konkretny cel  obra¿anie
wszelkich wiêtoci i kierowanie cz³owieka w stronê grzechu. Wiêcej mówi³y
wtedy, gdy im rozkazywa³em:  W imiê
Chrystusa, pytam: co jest potrzebne aby
wyszed³ z niej!?
Trzeba bowiem wiedzieæ, ¿e jeli
ksi¹dz konsekwentnie pyta w imiê Chrystusa, modl¹c siê na ró¿añcu, to niektóre demony, nie wszystkie, w koñcu odpowiadaj¹. Mówi¹ na przyk³ad o wiêconej wodzie. I kiedy kap³an kropi wod¹
wiêcon¹, demon wychodzi. Inne w koñcu mówi¹, ¿e odejd¹, jak zostanie przywo³any w. Micha³ Archanio³. I tak siê
dzia³o. Pamiêtajmy jednak  z demonem
nie wolno prowadziæ ¿adnych rozmów,
a tylko zadawaæ rozkazuj¹ce pytania
o to, co jest potrzebne do tego, aby opuci³ dan¹ osobê. Ka¿de inne pytanie, na
przyk³ad z dziedziny teologii czy te¿
dotycz¹ce tamtej strony ¿ycia s¹ bezzasadne. Nie odpowie, albo sk³amie. Bo on
jest k³amc¹!
Cdn.
Dziêkujemy redakcji NIE DO WIARY
z telewizji TVN za udostêpnienie tekstu do
niniejszej publikacji.
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Bogdan Falêcki zrealizowa³ swoje marzenie o wyjedzie do Australii dopiero wówczas, gdy w firmie, w której
pracuje, zmuszono go do wziêcia zaleg³ego urlopu. Ciotka, do której wybiera³ siê kilkakrotnie, zamieszka³a
w Sydney w 1961 roku. Tam wysz³a za m¹¿ za australijczyka polskiego pochodzenia, jak w filmie Stanis³awa
Barei. Tyle ¿e bez udzia³u Zespo³u Pieni i Tañca Mazowsze. By³y to wszak¿e czasy tak odleg³e, ¿e nasz
bohater najzwyczajniej ich nie pamiêta.

Lot nad australijskim gniazdem
Eugeniusz Zdanowicz

Ciotka Bronis³awa, rzecz jasna,
utrzymywa³a bliskie kontakty ze swoj¹
m³odsz¹ siostr¹ W³adys³aw¹ Falêck¹
i z jej rodzin¹. By³o to tym bardziej oczywiste, ¿e w³asnych dzieci nie mia³a.
W tamtych czasach z Australii do tak
zwanej Polski Ludowej droga by³a niewyobra¿alnie daleka, a w stronê przeciwn¹  prawie jak na ksiê¿yc. Ale ciotka Bronis³awa na przestrzeni tych czterdziestu paru lat potrafi³a kilka razy odwiedziæ swoich krewnych, a nawet gociæ u siebie w Sydney, w nowo kupionym domu z piêknym ogrodem, swoich
krewnych.
Po mierci mê¿a ciotka Bronis³awa
co jaki czas wspomina³a w listach
o zamiarze powrotu do rodzinnego kraju. Ale wiadomo  ogród, jak ka¿dy inny
ogród, nawet taki w rajskiej Australii,
wymaga³ ci¹g³ej opieki. No, a przecie¿
by³ jeszcze dom, który przez jaki czas
po mierci mê¿a trzeba by³o sp³acaæ.
Jednym s³owem, jak to w ¿yciu, lata p³ynê³y niepostrze¿enie.
***
Kiedy Bogdan Falêcki wiosn¹ 2003
roku przyby³ do ciotki, do Sydney, zasta³ starsz¹ pani¹ w znakomitej formie,
zajêt¹ od rana do wieczora domem
i ogrodem, która nie wygl¹da³a wcale
na osobê wymagaj¹c¹ szczególnej opieki. Ciotka Bronis³awa mia³a ju¿ czas
jaki te swoje osiemdziesi¹t lat, ale chyba nikt jeszcze wtedy by siê tego nie
domyli³. Przyjazd siostrzeñca uzmys³owi³ ciotce Bronis³awie jej samotnoæ na
obczynie, która siê sta³a, z nawyku
i z natury rzeczy, drug¹ ojczyzn¹. I prawdê mówi¹c, gdyby wówczas mo¿na by³o
zapakowaæ dom i ogród w jaki kufer
czy skrzyniê, ciotka Bronis³awa powróci³aby do Polski razem z Bogdanem.

***
Co by nie powiedzieæ, Polakowi ¿ycie w Australii wydaje siê bajkowe.
Miesi¹c pe³en atrakcji i wypadów
w g³¹b kontynentu up³yn¹³ Bogdanowi
Falêckiemu niezwykle szybko. Wtedy
ju¿ ciotka Bronis³awa zaczê³a o powrocie do kraju mówiæ jak o czym oczywistym, postanowionym. Ten w¹tek
czêsto powraca³ w rozmowach nie tylko z siostrzeñcem, lecz tak¿e z s¹siadami i bli¿szymi znajomymi, do których
nale¿eli pañstwo Ostenderowie.
***
Pan Ostender czasem pomaga³ ciotce Bronis³awie, szczególnie po mierci
jej mê¿a, przy drobnych naprawach
w domu, a jego ¿ona wpada³a niekiedy
na fili¿ankê herbaty. Australijczycy bowiem w swoisty sposób ho³duj¹ angielskim zwyczajom.
W trakcie pobytu u ciotki Bogdan
Falêcki kontaktowa³ siê telefonicznie ze
swoj¹ ¿on¹ i z matk¹. Ciotka Bronis³awa odbiera³a mu s³uchawkê, by porozmawiaæ, ustaliæ szczegó³y zwi¹zane
z powrotem do Polski. Ju¿ wówczas
uzgodni³y, ¿e zamieszka z rodzin¹ Bogdana Falêckiego, bo mieszkanie siostrzeñca jest du¿e i wszyscy siê wietnie pomieszcz¹.
Siostry bardzo siê cieszy³y, ¿e znowu bêd¹ razem  mówi Bogdan Falêcki.  Nie s¹ to jednak s³owa, które oddaj¹ ca³¹ prawdê o ich radoci.
Ostatecznie, ¿egnaj¹c siostrzeñca,
ciotka Bronis³awa zapowiedzia³a uroczycie, ¿e tylko patrzeæ jak siê zakrz¹tnie wokó³ wyjazdu, ¿e jak tylko
uporz¹dkuje swoje sprawy i sprzeda
dom, natychmiast da znaæ, ¿eby siostrzeniec po ni¹ przyjecha³. I na tym
stanê³o.

***
W Warszawie ca³a rodzina cieszy³a
siê z powrotu krewniaczki. Zaraz te¿
zabrano siê do przygotowania dla niej
pokoju. Krz¹tali siê z wielkim oddaniem
 W³adys³awa Falêcka, jej m¹¿ i m³odszy brat Bogdana, Pawe³.
Prawdê mówi¹c, wszyscy myleli, ¿e
najbli¿sze wiêta Bo¿ego Narodzenia
spêdz¹ ju¿ razem z ciotk¹ Bronis³aw¹.
Tymczasem mija³y kolejne tygodnie,
a oczekiwany goæ z Australii nie dawa³ znaku ¿ycia. Co tu kryæ, sprawa by³a
delikatna. Trudno starsz¹ pani¹ poganiaæ i ju¿ tak ca³kiem wchodziæ jej na
g³owê.
***
W koñcu telefon odezwa³ siê. Z Antypodów jednak nie dzwoni³a ciotka, ale
pan Ostender. To, co Bogdan Falêcki
us³ysza³, w pierwszej chwili ca³kiem do
niego nie dotar³o, nie mieci³o siê w g³owie. Co jakby z Mro¿ka i Orwella, albo
Kafki czy Kantora. Niby absurd, a przecie¿ w³os siê je¿y³ na g³owie.
Pan Ostender w krótkich s³owach
poinformowa³ Falêckiego, ¿e nie ma co
dzwoniæ do ciotki Bronis³awy, bo jest
ona obecnie w szpitalu!
***
I tu dopiero zaczyna siê w³aciwa
historia  warta opisania, choæby dlatego ¿e w ró¿nych czêciach wiata jest
pewnie wiêcej takich samotnych ciotek
czy wujków, którzy chcieliby spêdziæ
resztê pracowitego ¿ycia w wolnym
przecie¿, ojczystym kraju, w otoczeniu
bliskich, do których  gdzie tam na
krañcach wiata  ca³e ¿ycie têsknili.
***
Bogdan Falêcki jest in¿ynierem. Pracowa³ w kraju i za granic¹. Jest w swoim
zawodzie ceniony. Pozna³ Zachód, a jê-
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zyk angielski nie stanowi dla niego bariery. Nie jest naiwny ani ³atwowierny.
A przecie¿ teraz, kiedy opowiada
swoje australijskie przygody, trudno mu
ukryæ stres, zapanowaæ nad emocjami.
Po tamtej rozmowie z Panem Ostenderem Bogdan Falêcki zdoby³ z trudem
numer telefonu do szpitala. Kiedy tam
dzwoni³, mówiono mu: ciotka czuje siê
dobrze, ma dobr¹ opiekê. I tak w kó³ko.
Poinformowano go, ¿e ciotka z racji
wieku nie mo¿e ju¿ d³u¿ej mieszkaæ samotnie i ¿e prawdopodobnie niebawem
znajdzie sw¹ przystañ w domu opieki.
Rodzina prze¿y³a szok. Nie mog³a siê
z tym faktem pogodziæ.
Bogdan Falêcki próbowa³ interweniowaæ. Szuka³ pomocy nawet w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nie
mówi¹c ju¿ o tym, ¿e kontakt z australijskim domem opieki by³ w³aciwie ci¹g³y. Na dobr¹ sprawê co drugi dzieñ s³a³
na jego elektroniczny adres maile, telefonowa³. Zwa¿ywszy na ró¿nicê czasu,
dzia³o siê to wczenie rano albo g³êbok¹ noc¹.
A¿ wreszcie przyszed³ list z Australii. Ciotka Bronis³awa bardzo wyranie
w nim prosi³a, ¿eby siostrzeniec po ni¹
przyjecha³, w miarê mo¿liwoci jak najszybciej. Poniewa¿ by³ ju¿ adres, znów
nawi¹zano korespondencjê i przyst¹piono do przygotowañ zwi¹zanych ze sprowadzeniem ciotki do Polski. Dziêki pomocy pana Jacka z MSZ wierzono, ¿e
sprawa jest formalnoci¹, tyle ¿e za³atwiæ j¹ trzeba osobicie, jad¹c znowu do
Sydney.
Ostatecznie Bogdan Falêcki wylecia³
do Australii na pocz¹tku listopada. Chodzi³o bowiem o to, ¿eby przywieæ ciotkê Bronis³awê jeszcze przed Bo¿ym
Narodzeniem, ¿eby te szczególne wiêta mog³a spêdziæ z rodzin¹.
***
Dom opieki, w którym Bogdan Falêcki odnalaz³ ciotkê Bronis³awê, jest
prowadzony przez organizacjê St. Vincente de Paul i nosi wezwanie St. Bedes. W istocie stanowi placówkê australijskiej instytucji pozarz¹dowej, zajmuj¹cej siê opiek¹ spo³eczn¹. Pracownicy tego domu z ogromnym oddaniem
i powiêceniem wykonuj¹ swoje obo-
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wi¹zki, czego, niestety, nie mo¿na powiedzieæ o kierowniczce, pani Dianie,
przypominaj¹cej do z³udzenia siostrê
prze³o¿on¹ z legendarnego filmu Lot
nad kuku³czym gniazdem.
Obiekt ów jest solidnie ogrodzony,
a niewielki dziedziniec wewn¹trz ogrodzenia  wybetonowany. Nawet jak na
polskie wymagania, warunki mieszkaniowe w owej placówce, zajmuj¹cej siê
przecie¿ z urzêdu opiek¹ nad osobami
starszymi, s¹ skromne. Ku zdumieniu
Bogdana okaza³o siê, ¿e ciotka Bronis³awa od wielu miesiêcy nie dostaje
nawet z³amanego centa. Jej oszczêdnoci, emeryturê i pozosta³y maj¹tek przejê³a instytucja powiernicza, tzw. Protector Commisioner. Okaza³o siê równie¿,
¿e nie wolno jej wychodziæ z domu,
nawet do kocio³a, znajduj¹cego siê po
przeciwnej stronie ulicy. Jednym s³owem ciotka zosta³a praktycznie uwiêziona, pozbawiona maj¹tku i ubezw³asnowolniona...
Najgorsza by³a wiadomoæ bezradnoci i poczucie niezrozumia³ej krzywdy, która spada na cz³owieka w sposób
absurdalny i tak bezduszny, ¿e tylko
krzyczeæ i gryæ. W koñcu po wielu naleganiach, nieraz przechodz¹cych
w awantury z kierowniczk¹ domu, pozwolono Bogdanowi na pó³godzinne

spacery z ciotk¹ raz dziennie, od poniedzia³ku do czwartku. W weekendy staruszka mia³a nale¿eæ cia³em i dusz¹ do
orodka. Warunkiem sine qua non pozwolenia na spacer mia³o byæ podanie
przez naszego rodaka adresu zamieszkania i numeru telefonu. Absurd goni³
absurd. Ale w³anie w tym szaleñstwie
jest metoda...
***
W rozmowie z ciotk¹ Bronis³aw¹
Bogdan Falêcki dowiedzia³ siê równie¿
i tego, ¿e w istocie sprawc¹ nieszczêæ
by³ on sam. ¯e jego pierwszy przyjazd
do Australii wywo³a³ ow¹ lawinê zdarzeñ, które doprowadzi³y ostatecznie do
otoczenia samotnej kobiety troskliw¹
opiek¹. Byæ mo¿e pozostawiona sama
sobie ciotka Bronis³awa do¿y³aby ostatnich lat we w³asnym domu, krz¹taj¹c
siê, szczêliwa, w ulubionym ogrodzie...
Bogdan Falecki z czasem odtworzy³
przebieg zdarzeñ. By³o to mniej wiêcej
tak. Jako nied³ugo po jego powrocie do
Polski ciotka zosta³a namówiona przez
rodzinê Ostenderów, aby uda³a siê na
badania do szpitala. Tam j¹ zatrzymano. Pewnie bezporednim powodem
donosu by³o to, ¿e pojawi³ siê po latach kto z rodziny i planuje zabraæ staruszkê, a przecie¿ obywatelkê Australii, do Polski. Co takiego musia³o siê
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wydarzyæ, bo przedtem nikt, poza kilkoma zaprzyjanionymi osobami, nie
przejawia³ najmniejszego zainteresowania osob¹ ciotki.
W owym czasie równie¿ ciotka Bronis³awa nie przeczuwa³a, ¿e wokó³ niej
i nad ni¹ zbieraj¹ siê czarne chmury pod
postaci¹ zinstytucjonalizowanej, pañstwowej troski o los samotnych a dysponuj¹cych choæby skromnym maj¹tkiem ludzi. Bo bezdomnymi i tam specjalnie nikt siê nie przejmuje.
Ciotka Bronis³awa, jako osoba samotna, chêtnie widywa³a wszystkich
odwiedzaj¹cych. Rozmawia³a otwarcie,
bo przecie¿ niczego nie mia³a do ukrycia. Oczywicie, nie mia³a pojêcia, bo
i sk¹d, ¿e w³anie w czasie tych odwiedzin przygotowywano ca³¹ procedurê
przejêcia instytucjonalnej opieki nad ni¹
i jej skromnym maj¹tkiem. O tym
wszystkim nasz bohater dowiedzia³ siê
znacznie póniej, wydeptuj¹c cie¿ki do
kolejnych urzêdów i kancelarii adwokackich.
Dla pe³nego obrazu warto wspomnieæ, ¿e na kilka dni przed wylotem
do Sydney Bogdan Falêcki zosta³ telefonicznie poinformowany przez australijskiego urzêdnika, ¿e nie bêdzie mu
wolno mieszkaæ w domu ciotki Bronis³awy, poniewa¿ dom ten przygotowywany jest do sprzeda¿y... I chocia¿ s¹siadka, pani Ostender, mia³a klucze, to
nie mog³a ich udostêpniæ Falêckiemu.
Zabronili jej tego urzêdnicy wspomnianej instytucji powierniczej, która niepodzielnie zaw³adnê³a maj¹tkiem ciotki
Bronis³awy.
***
Dziêki w³asnym kontaktom Falêcki
dosta³ pokój przy wspania³ej rodzinie
polskich emigrantów z 1980 roku. Oni
oraz ich przyjaciele, równie¿ Polacy, jak
mogli, tak doradzali mu i spieszyli
z pomoc¹ we wszystkich sprawach. Takie powiêcenie i ofiarnoæ zdarzaj¹ siê
niezwykle rzadko. Tego siê nie zapomina. Jednak sytuacja by³a nadal niezwykle trudna. Potwierdzili to kolejni adwokaci, z którymi nasz bohater nawi¹za³ kontakt. Falêcki zwróci³ siê z prob¹ o pomoc do Polskiego Konsulatu
w Sydney. Ciotka mia³a polski paszport,

wydany w 1961 roku, i nie zrzek³a siê
nigdy polskiego obywatelstwa. Wyjecha³a przecie¿ z Polski legalnie i nie
mia³a powodu z niego rezygnowaæ.
Konsulat jednak odmówi³ mieszania
siê w prywatne sprawy obywatelki Australii, a owiadczenie, ¿e jest ona równie¿ obywatelk¹ Polski, uznano za niewystarczaj¹ce. Potrzebne by³o potwierdzenie z ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce  z £odzi.
Wojewoda ³ódzki, do którego wyst¹piono w tej sprawie, nie by³ jednak
w stanie odnaleæ ladów pobytu ciotki
Bronis³awy w tym miecie. Prawnik
konsulatu za, szczery a¿ do bólu, wyrazi³ gotowoæ zajêcia siê spraw¹, wszelako za honorarium wynosz¹ce jedynie
250 dolarów australijskich za godzinê.
***
Trudno nawet opisaæ drogê krzy¿ow¹, któr¹ musia³ przejæ nasz bohater,
¿eby doprowadziæ sprawê do etapu przes³uchania przed miejscowym kolegium
administracyjnym, tzw. Guardianship
Tribunal. Instytucja ta otrzyma³a wczeniej ca³¹ dokumentacjê pokazuj¹c¹, ¿e po powrocie do kraju ciotka Bronis³awa bêdzie
mia³a równie dobre (lepsze?)
warunki ¿ycia ni¿ te, które zapewnia jej St. Bedes Home
for Aged.
Adwokat australijski, którego polecono Bogdanowi,
a który zaproponowa³, ¿e pobierze honorarium po wygraniu sprawy, zapewnia³, ¿e
wszystko jest na dobrej drodze. Widzia³ du¿e szanse na
wygranie sprawy i przejêcie
od kuratora tzw. Public Guardian opieki nad ciotk¹ i prawa do decydowania o niej.
Podczas przes³uchania
okaza³o siê jednak, ¿e lepiej
bêdzie jeli ciotka Bronis³awa
pozostanie w domu opieki.
I nic tu nie pomog³y ³zy starej kobiety, która ca³¹ dusz¹
wyrywa siê do swoich bliskich, do ojczystego kraju.
Ostatecznie, po negatywnej decyzji kolegium, adwo-

kat australijski nawi¹za³ z t¹ instytucj¹
kontakt i ustali³, ¿e ciotka mog³aby byæ
wypuszczona z Australii, ale jej maj¹tek pozostanie wci¹¿ pod nadzorem instytucji powierniczej. Otrzymywa³aby
jedynie co pó³ roku rodki na swoje
utrzymanie, a Bogdan Falêcki musia³by przedstawiaæ kosztorysy i rachunki
dokumentuj¹ce ich wydatkowanie. Ot,
wolny wiat, wolnego przep³ywu ludzi
i kapita³u....
***
Okaza³o siê przy tej okazji, ¿e zdanie ciotki Bronis³awy w ca³ej sprawie
nie mia³o ¿adnego znaczenia, natomiast
jej skromny maj¹tek ogromne.
Bogdan Falêcki przyj¹³ twarde warunki. Ca³a rodzina liczy, ¿e tym razem
na wiêta Wielkanocne ciotka Bronis³awa nareszcie wróci do Polski...
Eugeniusz Zdanowicz
PS.:
Wszystkie opisane fakty i zdarzenia s¹, niestety, autentyczne. Jedynie nazwiska osób wystêpuj¹cych w niniejszej opowieci zosta³y
zmienione.
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Mit przeludnienia
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potrzeb cz³owieka. Najwiêkszym jednak
mierciononym b³êdem sta³o siê zrównanie wszelkich, pozytywnych i negatywnych wartoci, przede wszystkim za
usprawiedliwienie z³a i przemocy jako
rodków prowadz¹cych do iluzorycznego dobra. Tym, którzy dopucili stosowanie z³a i przemocy odpowiedzieli niewiadomie, lecz samobójczo ci, którzy
g³osili idee niesprzeciwiania siê z³u i le
rozumianej filantropii. W ten sposób
b³êdne ko³o siê zamknê³o. Demony intelektu zosta³y wyzwolone. Sam rozum
okaza³ siê jednak zbyt ma³y i zbyt ciemny, by rozwietliæ wszelkie tajemnice
i pokierowaæ przewy¿szaj¹cymi jego
mo¿liwoci drogami cz³owieka.
Koniec
Marek Klecel

TAK SZATAN OCENIA CZ£OWIEKA

igdy nie zdo³asz zrozumieæ 
mówi Szatan  jak bardzo nienawidzê was, ludzi. Jak bardzo jestecie wstrêtni. Chlubicie siê najwy¿sz¹ godnoci¹ wród zwierz¹t, a jestecie z nich najohydniejsi. Wasze istnienie budzi we mnie wstrêt. S¹dzicie, ¿e jestecie inteligentni, a okazujecie siê bardzo g³upi. Wystarczy³oby
zobaczyæ, co wam podsuwam przez
wielu naukowców, którzy s¹ na mojej
s³u¿bie, i co dajê wam w formie napuszonych, uczonych bredni.
Pomyl o tym, czym pojê i karmiê przez moj¹ prasê! Wy mielibycie byæ Jego najszlachetniejszym

$

mi prorokami lub, w najlepszym razie,
naiwnymi utopistami. To nieub³agany
bilans najbardziej postêpowych tendencji modernizuj¹cych ten wiat.
Czy z³o, które w ten, za³ó¿my nawet,
niezamierzony sposób powstawa³o,
sprowadzone przez tych niewiadomych
rzeczy, pokuszonych przez ba³wochwalstwo rozumu, pychê intelektu, zadufanie we w³asne si³y, czy to z³o wprowadzone przez ob³êdne z³udzenia nie by³o
tak¿e z³em? To niepokoj¹ce pytanie
musi nasuwaæ siê po trzech stuleciach
biegu historii w tym w³anie niewiadomym kierunku. W postaciach najbardziej znanych ludzi tej epoki skupia siê
w³anie rozpaczliwe czêsto, choæ ukryte, tragiczne w skutkach poszukiwanie
wyjcia z pu³apki. Ich próby i odpowiedzi by³y najczêciej myl¹ce, wybitni
w swych dziedzinach, omamieni swymi talentami, wierzyli we w³asn¹
wszechmoc. Rodz¹ca siê religia nadcz³owieka okaza³a siê jeszcze jedn¹
mrzonk¹, sta³a siê z³owieszcz¹ karykatur¹ dawnej religii. Wiara w sztukê, kulturê czy naukê nie zast¹pi³a wiary religijnej, nie zaspokoi³a fundamentalnych

fot. P. ¯ycieñski

Demony intelektu
Przyk³adem pisarza, który zdoby³
wiatow¹ s³awê bardziej chyba jako idol
kultury masowej ni¿ jako pisarz, by³
Hemingway. Wciela³ mit silnego mê¿czyzny bior¹cego udzia³ w wojnach,
poszukuj¹cego mocnych wra¿eñ, ryzyka i walki, mierz¹cego siê z wyzwaniami i niebezpieczeñstwami, lubi¹cego
polowania, walki byków, egzotyczne
wyprawy, kobiety i alkohol. Zniszczy³
go w³asny mit, powodzenie i wielbiciele, ¿¹daj¹cy coraz wiêcej, z³udzenie ¿ycia w pe³ni si³ i m³odoci, alkohol. Gdy
nie móg³ ju¿ sprostaæ w³asnemu mitowi, gdy skoñczy³ siê jako pisarz i poczu³ staroæ, pope³ni³ samobójstwo.
Wyzwolony, dzia³aj¹cy ca³kiem samodzielnie i bez ograniczeñ rozum
przysporzy³, co widaæ po rezultatach
wiêcej chaosu ni¿ porz¹dku. Utopia
ziemskiego raju maj¹cego powstaæ dziêki rewolucyjnemu radykalizmowi nie
zosta³a zrealizowana. Z³o dawne zast¹piono z³em nowym, kto wie, czy nie
wiêkszym. Nowi przywódcy, mistrzowie intelektu, kap³ani nowej humanistycznej religii, która okaza³a siê pseudoreligi¹, byli uzurpatorami, fa³szywy-

stworzeniem? Wystarczy parê
wiñstw, aby was kupiæ. Zaraz poddajecie siê pokusom mych pos³añców. Przywi¹zujecie wielk¹ wagê
do waszej wolnoci, a pozwalacie
siê schwytaæ w moj¹ niewolê. Och,
jakie kpiny mogê sobie z was stroiæ
w imiê tej waszej wolnoci... Wiele
zyska³ Ten  tam, ¿e przela³ krew,
aby was odkupiæ? Odkupiæ was od
czego, od grzechu? Przecie¿ nurzacie siê w nim tak, ¿e omal nie utoniecie! A co dopiero mówiæ, gdy
wywo³am wród was ducha zazdroci, oszczerstw, nienawici, rywalizacji, zemsty...

Innym razem Szatan wyznaje:
Maryja jest t¹, która wprowadza
ogromne zamieszanie w moich planach. Jest niszczycielk¹ mojego
królestwa. Nie pozwala odnieæ mi
zwyciêstwa i ju¿ przygotowuje mi
klêskê? Ci¹gle pl¹cze mi, wci¹¿
przeszkadzaj¹c, przecinaj¹c mi drogê, podpuszczaj¹c swoich fanatyków do odbierania mi dusz. Tam,
gdzie siêgaj¹ moje g³one podboje,
Ona w rozprzestrzeniaj¹cej siê ciszy mno¿y swoje zwyciêstwa...
Relacja sporz¹dzona przez znanego jezuitê o. Domenico Mondrone podczas
r ytualnego wykonywania egzorcyzmów.
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Pojêcie przeludnienia przesta³o
ju¿ funkcjonowaæ w demografii. Naukowcy przyznaj¹, ¿e wiatu bardziej
gro¿¹ konsekwencje towarzysz¹ce wyludnieniu ni¿ przeludnieniu. Od 1965
roku wskanik rozrodczoci na wiecie
zmala³ z poziomu 5 dzieci do 2,7 dziecka na kobietê. Wskanik p³odnoci nawet w krajach rozwijaj¹cych siê spad³
poni¿ej poziomu zastêpowalnoci pokoleñ (2,1 dziecka na kobietê). W najludniejszych krajach wiata: Bangladeszu,
Brazylii, Egipcie, Chinach, Indiach, Indonezji, Iranie i Meksyku notuje siê
wskaniki p³odnoci nie przekraczaj¹ce 2,1 dziecka na jedn¹ kobietê. Europa
siê starzeje, w niektórych pañstwach
zmniejsza siê liczba ludnoci.
Jednak nadal ideologia oparta na
micie przeludnienia jest obecna w mediach i ma wp³yw na konkretne dzia³ania. Wspó³czenie mit przeludnienia jest
traktowany przez organizacje aborcyjne jako usprawiedliwienie ich dzia³alnoci. W ten sposób konsekwencjami
mitu przeludnienia s¹ m.in. przymusowa sterylizacja milionów kobiet oraz

aborcja  zabijanie poczêtych dzieci.
W Chinach polityka jednego dziecka
w rodzinie powoduje miliony tragedii
 mieræ dzieci, okaleczenia kobiet i dramaty rodzinne. rodki na t¹ dzia³alnoæ
pochodz¹ m.in. z Funduszu Ludnociowego ONZ (sponsorowanego m.in.
przez Uniê Europejsk¹). W niektórych
krajach (jak Filipiny) sterylizacji i aborcji dokonuje siê bez wiedzy kobiet, przy
okazji innych zabiegów medycznych.
Organizacje miêdzynarodowe czêsto
uzale¿niaj¹ pomoc finansow¹ krajom
ubogim od wprowadzenia polityki antyludnociowej. Dzia³ania takie podejmowane s¹ na skalê miêdzynarodow¹.
Ich uzasadnieniem, oprócz mitu przeludnienia, maj¹ byæ mity dotycz¹ce braku ¿ywnoci oraz rzekomego wyczerpywania siê róde³ energii. Zbyt du¿a liczba ludnoci ma rzekomo powodowaæ
g³ód. Tymczasem ujmuj¹c problem globalnie, produkcja ¿ywnoci ronie szybciej ni¿ przyrost ludnoci. Wspó³czenie
g³ód spowodowany jest niew³aciw¹
dystrybucj¹ ¿ywnoci, nieskuteczn¹ pomoc¹ humanitarn¹ oraz z³¹ polityk¹ go-

spodarcz¹ (zwi¹zan¹ m.in. z ogromnym
zad³u¿eniem pañstw rozwijaj¹cych siê).
Jean-Francois Revel, pisarz, publicysta,
cz³onek Akademii Francuskiej stwierdzi³: Nieudolne rz¹dy i brak demokracji s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ g³odu w Afryce. Warto nadmieniæ, ¿e tylko 22 proc.
afrykañskich ziem nadaj¹cych siê pod
uprawê jest obecnie uprawianych.
wiatu nie grozi wyczerpanie róde³
energii: energia s³oneczna docieraj¹ca
na Ziemiê przewy¿sza 10 tysiêcy razy
wiatowe zapotrzebowanie na energiê,
za poda¿ energii wiatru czterokrotnie
przekracza globalne zapotrzebowanie
energetyczne.
Trzeba podkreliæ, ¿e lêk przed przeludnieniem i g³odem  towarzysz¹cy
ludzkoci od zarania dziejów  jest od
kilkudziesiêciu lat sztucznie podsycany
i wykorzystywany do propagowania
aborcji. Istniej¹, niestety, miêdzynarodowe organizacje, które g³oduj¹cym,
ubogim i dotkniêtym tragedi¹ wojen
narodom oferuj¹... aborcjê i rodki
wczesnoporonne. Warto zdaæ sobie
sprawê, ¿e kontrola urodzeñ, przedstawiana jako remedium na biedê i g³ód,
jest ród³em ich potê¿nych zysków.
Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

ZDOB¥D INDEKS STUDIÓW DZIENNIKARSKICH
Ruszy³a III edycja Konkursu Akademickiego o Indeks im. bp. Jana Chrapka CSMA. Zwyciêzcy mog¹ zdobyæ indeksy
na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim lub Jagielloñskim oraz stypendium naukowe.

Kto mo¿e wzi¹æ udzia³ w Konkursie?
Konkurs adresowany jest do tegorocznych (maturzystów z miejscowoci
do 10 tys. mieszkañców), którzy osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki w nauce (rednia ocen z ostatniego pó³rocza nie ni¿sza ni¿ 4,5), interesuj¹ siê dziennikarstwem i maj¹ ju¿ za sob¹ pierwsze próby w tej dziedzinie, a miesiêczny dochód w ich rodzinie (w przeliczeniu na
osobê) nie przekracza 560 z³ brutto.
Co trzeba zrobiæ, by wzi¹æ udzia³
w Konkursie?
Komisja Konkursu Akademickiego, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele uczelni, Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia oraz najlepsi polscy
dziennikarze, ustali³a nastêpuj¹ce tema-

ty prac konkursowych:
 ustosunkuj siê do tezy: W ¿yciu nie
ma nic za darmo  esej lub artyku³ publicystyczny (do 6 tys. znaków, czcionka 14);
 przedstaw w formie reporta¿u temat:
Konflikt w najbli¿szym rodowisku
i jego pozytywne rozwi¹zanie przez
uczestników (do 10 tys. znaków, czcionka 14).
Uczestnicy Konkursu powinni ponadto nades³aæ swój dotychczasowy
dorobek dziennikarski (termin nadsy³ania prac up³ywa 15 kwietnia 2004 r.) na
adres:
Fundacja Dzie³o Nowego Tysi¹clecia
Skwer Kard. Stefana Wyszyñskiego 6
01-015 Warszawa

fot. G. Ga³¹zka

CYWILIZACJA

Wiêcej szczegó³ów na stronie:
www.dzielo.pl
n
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fot. P. ¯ycieñski

STARO¯YTNOÆ CHRZECIJAÑSKA (8)
W Antiochii istnia³a wspólnota chrzecijañska od czasów Apostolskich.
Jednym z wielkich wiêtych biskupów Antiochii by³ w I wieku w. Ignacy
mêczennik  st¹d jednym z imion noszonych przez patriarchów jest zawsze imiê: Ignacy. Stopniowo Antiochia sta³a siê silnym orodkiem chrzecijañskim, ze swoj¹ szko³a teologiczn¹ i rzesz¹ wybitnych teologów, jak
wspomniani ju¿ w tym cyklu wielokrotnie Diodor z Tarsu, Jan Chryzostom
czy Teodor z Mopsuetii. Wokó³ miasta znajdowa³y siê silne orodki monastyczne opisane przez Teodoreta z Cyru. Równoczenie jednak to w³anie
w Antiochii powstawa³y zal¹¿ki arianizmu oraz nestorianizmu. Dodajmy, ¿e
by³a ona równie¿ silnym orodkiem kultury pogañskiej, z niej wywodzi³ siê
np. wielki retor Libaniusz, nauczyciel w. Jan Chryzostoma. Syria, której
stolic¹ by³a Antiochia dzieli³a siê wyranie na dwie strefy: miejsk¹, z jêzykiem greckim i wiejsk¹ z dominuj¹cym jêzykiem syryjskim.

P

o zakoñczeniu Soboru Chalcedoñskiego czêæ mieszkañców Syrii nie
przyjê³a jego nauki i nast¹pi³ roz³am.
Ludnoæ podzieli³a siê na dwie grupy:
ludnoæ pochodzenia greckiego (mieszkaj¹ca przewa¿nie w miastach) na ogó³
przyjê³a chalcedoñskie wyznanie wiary, podczas gdy mieszkañcy wsi pochodzenia syryjskiego oraz czêæ ludnoci
greckiej je odrzuci³a. Poniewa¿ istnia³a
bardzo silna presja ze strony w³adz pañstwowych, posuniêta a¿
do krwawych przeladowañ, liczba przeciwników Chalcedonu wydatnie siê zmniejsza³a i wygl¹da³o, ¿e Syria powróci
do ortodoksji chalcedoñskiej.
Wtedy w Konstantynopolu zosta³
konsekrowany, na probê ludnoci arabskiej, przez uwiêzionego w stolicy biskupa Aleksandrii, mnich Jakub, nastêpnie zwany Baradaj (+578; £achmaniarz). Jakub z nies³ychan¹ gorliwoci¹
rozpocz¹³ misje poród ludnoci syryjskiej, wywiêcaj¹c kap³anów i konsekruj¹c biskupów. Otrzyma³ wsparcie od
Kocio³a monofizyckiego w Egipcie.
Jakubowi w³anie zawdziêcza siê powstanie nie-chalcedoñskiego Kocio³a
syryjskiego, nazwanego od jego imienia jakobickim, którego zwierzchnikiem
by³ patriarcha Antiochii. Tak powsta³a
podwójna hierarchia kocielna w Antiochii: patriarcha melkicki (czyli kocio³a
oficjalnego) i patriarcha jakobicki, który
jednak nie rezydowa³ w Antiochii, ale w
jednym z klasztorów, który nie przyj¹³

chalcedoñskiego wyznania wiary.
Koció³ jakobicki w VI w. w Syrii
prze¿ywa³ swój rozwój, jego najwiêkszym teologiem a zarazem patriarch¹ jest
Sewer, wygnany zreszt¹ przez Justyniana. Obok niego dzia³a³ Piotr Iberyjski, biskup Majumy, syn ksiêcia Gruziñskiego.
Monofizyci syryjscy pozostawali
w zwi¹zku z innym dobrze zorganizowanym Kocio³em niechalcedoñskim 
Kocio³em koptyjskim, tote¿ w Egipcie

DZIEJE KOCIO£A

sto diecezji. Ten ruch misyjny os³ab³
wraz z rozwojem islamu na terenach
Azji, szczególnie poród Mongo³ów,
a nastêpnie wraz ze zwyciêskim pochodem Turków Seld¿uków. Równoczenie
rozwija³a siê wielka literatura syryjska
monofizycka, która skoñczy³a siê gdzie
w wieku XIII. Jest to, jak widzimy, sytuacja podobna do tej, w której znalaz³
siê Koció³ nestoriañski
Jakobici przyjêli Arabów jako wyzwolicieli od przeladowañ cesarzy bizantyñskich i na ogó³ nie byli przeladowani za czasów wzglêdnie tolerancyjnej dynastii Omajadów, natomiast gdy
po nich nasta³a dynastia Abbassydów,
zaczê³o siê przeladowanie wszystkich
chrzecijan. Wtedy to, w IX w., urywaj¹ siê linie obydwu patriarchów (melkickich i jakobickich) w Antiochii i wtedy w³anie to maronici, wybieraj¹c sobie prze³o¿onego, uznaj¹ go za patriarchê Antiochii. Z czasem odnowiono patriarchat melkicki i jakobicki, i w ten
sposób dzi piêciu patriarchów nosi tytu³ patriarchy Antiocheñskiego (w tym
trzech katolickich).
Z krzy¿owcami jakobici utrzymywali stosunki poprawne. Jednak
po ich odejciu zaczynaj¹ siê znowu przeladowania wszystkich
chrzecijan w Syrii, tak¿e i jakobitów.
Od XIII w. rozwija siê w Kociele
jakobickim ruch zbli¿enia z Rzymem
spowodowany dzia³alnoci¹ misji franciszkañskich i dominikañskich, póniej
za jezuickich. Ten ruch jest wyj¹tkowo silny, szczególnie w czasach Soboru Florenckiego, kiedy to zdaje siê, ¿e
Koció³ jakobicki przyjmie uniê. Wielu
te¿ patriarchów wysy³a³o swoje wyznanie wiary do Rzymu, koñczy³o siê to jednak zazwyczaj na indywidualnym przyjêciu katolicyzmu, tym bardziej ze
wzglêdu na odleg³oæ od Rzymu oraz
na intrygi Turków staraj¹cych siê sk³óciæ chrzecijan.
Trwa³a unia nast¹pi³a w wieku XVIII
w, kiedy arcybiskup Aleppo Micha³
Garweh w 1774 r. przyj¹³ katolicyzm
i zosta³ wybrany patriarch¹ w 1781 roku.

Koció³ syryjski

&

ks. Marek Starowieyski

znajduj¹ schronienie wygnani z Syrii Jakobici. Jednak tarcia, czasami ambicyjne, czasami doktrynalne, powoduj¹ nieustanne spory tych dwóch Kocio³ów,
a ponadto w VI i VII w. silne tarcia rozdziera³y sam Koció³ jakobicki.
Koció³ jakobicki rozwija³ siê równie¿ i poza granicami Cesarstwa, jako
¿e istnia³y wielkie kolonie syryjskie w
Persji oraz poród plemion arabskich.
Aby u³atwiæ duszpasterstwo, w 630
roku powstaje urz¹d mafriana,
zwierzchnika Kocio³a jakobickiego
w Persji, który stopniowo w znacznym
stopniu uniezale¿ni³ siê od patriarchatu. Perski Koció³ jakobicki rozwin¹³
dynamiczn¹ dzia³alnoæ misyjn¹, podobnie jak nestorianie i ich misjonarze
docierali do Chin i Afganistanu. Koció³
jakobicki liczy³ 21 metropolii i ponad
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Spowodowa³o to jednak schizmê wród
jakobitów, patriarcha musia³ uciekaæ do
Libanu i zamieszka³ w Szarfe. Ten Koció³ uznali Turcy dopiero w 1829 r.
Rozwija³ siê on dynamicznie w XIX
i XX w.: zwo³ano 3 synody powszechne, a przywodzili mu wybitni patriarchowie, jak Efrem II Rahmani (+1929)

i Gabriel Tappuni (+1967)
 pierwszy kardyna³ syryjski aktywnie dzia³aj¹cy na
II Soborze Watykañskim.
W XX w. nast¹pi³y
wielkie przeladowania
Kocio³a syryjskiego 
pogromy chrzecijan
w Iraku i w po³udniowej
Turcji spowodowa³y masow¹ emigracjê, np. z Tur
Abdin i z okolic Mardin,
to jest z jedynej dot¹d
chrzecijañskiej czêci
Turcji.
Przypominamy, ¿e
w XVII w., kiedy w Indiach nast¹pi³y silne tendencje latynizacyjne, czêæ chrzecijan przesz³a pod
obediencjê Kocio³a syryjskiego jako autonomiczny Koció³ w ramach Patriarchatu syryjskiego, jednak w 1912 og³osili oni powstanie Kocio³a autokefalicznego z w³asnym katholikosem (dwie grupy zwalczaj¹ce siê nawzajem  wierni

Kocio³owi Matce i zwolennicy autokefalii, po oko³o miliona wiernych ka¿da),
czego nie uzna³ Koció³ syryjski. Kolejne spory spowodowa³y powstanie z czêci wiernych, pod wp³ywami anglikañskimi, Kocio³a syryjskiego Mar Tomasza w Malabarze (oko³o 700 000).
Dzi Koció³ syryjski katolicki posiada oko³o 110 000 wiernych, podczas
gdy Koció³ syryjski niekatolicki ma ich
oko³o 250 000 w Syrii oraz oko³o miliona w Indiach. Patriarch¹ katolickiego Kocio³a syryjskiego jest Ignace
Pierre VIII Abdel-Ahad, który rezyduje
w Bejrucie (Liban). Dodajmy, ¿e prefektem Kongregacji do Spraw Kocio³ów Wschodnich jest emerytowany patriarcha Kocio³a syryjskiego kard. Ignace Moussa I Daoud.
Syryjczycy posiadaj¹ swoje centra
w Syrii, Libanie, Iraku oraz w Europie
Zachodniej (Francja, Holandia) i w Stanach Zjednoczonych. U¿ywaj¹ liturgii
rytu antiocheñskiego sprawowanej
w jêzyku syryjskim lub arabskim. n

BIBLIOTEKA im. JANA PAW£A II NA WARSZAWSKIM BEMOWIE
 Niech to miejsce stanie siê ³odzi¹, dziêki której bêdzie mo¿na wyp³ywaæ na g³êbiê m¹droci
 powiedzia³ proboszcz michalickiej parafii ks. Karol D¹browski CSMA w czasie Mszy w. odprawionej
przed oddaniem do u¿ytku przykocielnej biblioteki w parafii Matki Bo¿ej Królowej Anio³ów.

£ód m¹droci
Biblioteka, która sw¹ siedzibê znalaz³a w domu parafialnym tu¿ obok wi¹tyni, nosi imiê Ojca wiêtego Jana Paw³a II i stanowi wotum wdziêcznoci za
25 lat Jego pontyfikatu. Na kompleks
naukowo-badawczy, maj¹cy s³u¿yæ zg³êbianiu myli teologicznej i poznawaniu
historii apostolskiego pos³ugiwania Papie¿a Polaka, sk³adaj¹ siê (oprócz licz¹cego kilka tysiêcy woluminów ksiêgozbioru) przestronna czytelnia i takie¿ sale
wyk³adowe, w zaciszu których wyg³aszane bêd¹ prelekcje formacyjne a tak¿e prowadzone bêd¹ spotkania z wybitnymi postaciami ¿ycia kulturalnego i akademickiego naszego kraju.
Powiêcenia bibliotecznych pomieszczeñ dokona³ 8 lutego br. nuncjusz
apostolski w Polsce abp Józef Kowal-

czyk (Arcybiskup przewodniczy³ równie¿ uroczystociom liturgicznym), któremu towarzyszyli: genera³ michalitów
ks. Kazimierz Tomaszewski oraz cz³onkowie Zarz¹du Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a.
 To jedna z wa¿niejszych chwil
w ¿yciu naszej dzielnicy  twierdzi³a
w rozmowie z reporterem PiP pani Maria Tyczyñska, zwi¹zana z bemowsk¹
parafi¹ prawie od pocz¹tku jej istnienia
 Dziêki michalickim inicjatywom na
tym naszym, co tu du¿o mówiæ, kulturalnym odludziu, mamy wreszcie jakby
oazê normalnoci. Biblioteka nosz¹ca
imiê Wielkiego Papie¿a i Wielkiego Polaka wspaniale dope³nia trwaj¹ce ju¿ na
terenie parafii zakonne dzie³a: pos³u¿y
zarówno uczestnikom zajêæ w orodku

profilaktyczno-wychowawczym MICHAEL, jak i dzieciom gromadz¹cym
siê w oratorium U MICHATKA.
Myl o powo³aniu do istnienia na
warszawskim Bemowie Biblioteki im.
Jana Paw³a II zrodzi³a siê z inicjatywy
ks. Karola D¹browskiego CSMA
w kwietniu 2003 roku, a wród honorowego komitetu jej powstania znaleli siê
m.in. biskup polowy Wojska Polskiego
i zarazem przewodnicz¹cy Komisji Episkopatu Polski do spraw rodków Spo³ecznego Przekazu  bp S³awoj Leszek
G³ód, genera³ michalitów  ks. Kazimierz Tomaszewski, radni Bemowa i innych sto³ecznych dzielnic, a tak¿e rektorzy warszawskich uczelni  Politechniki, Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowej Akademii Technicznej.
Pawe³ Smogorzewski
Patrz:
fotoreporta¿ na str. 28 (kontrok³adka)

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 3/2004

'

HISTORIA

KULTURA

Stefan Niesio³owski

KINO

Niedawno obchodzone: 80. rocznica mierci Lenina i zbli¿aj¹ca siê 51.
rocznica mierci Stalina po raz kolejny
potwierdzaj¹ niezas³u¿enie odmienne
traktowanie dwóch zbrodniczych systemów totalitarnych XX wieku: nazizmu
i komunizmu. I chocia¿ nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Rosja jest dzi w znacznym
stopniu pañstwem demokratycznym
(w ka¿dym razie jest najbardziej demokratyczna w swojej historii, nie licz¹c
krótkiego epizodu rz¹du Kiereñskiego
po rewolucji lutowej w 1917 roku), to
przezwyciê¿enie komunizmu polega,
jak na razie, co najwy¿ej na udawaniu,
¿e go nie by³o. To trochê tak, jakby
w Niemczech proklamowano wolnoæ
s³owa i wolne wybory, zlikwidowano
gestapo i obozy koncentracyjne, ale rz¹dy sprawowali by nadal drugorzêdni
gauleiterzy, a na centralnym placu Berlina sta³oby mauzoleum Hitlera.
Pisaæ mo¿na dzi w Rosji absolutnie wszystko. Ukazuj¹ siê ksi¹¿ki,
w których zamieszczane s¹ do niedawna
najtajniejsze fotografie, miêdzy innymi
Lenina popychanego na inwalidzkim
wózku, z bezmylnym zidiocia³ym wyrazem twarzy, publikuje siê rozwa¿ania
na temat spisku Berii, maj¹cego na celu
pozbycie siê Stalina, który w swym starczym og³upieniu planowa³, zapocz¹tkowan¹ spiskiem lekarzy, kolejn¹ czystkê,
maj¹c¹ siê rozpocz¹æ od jego najbli¿szych wieloletnich wspó³pracowników.
Og³asza siê wstrz¹saj¹ce reporta¿e o g³odzie na Ukrainie, przypadkach ludo¿erstwa, wymianie pomiêdzy rodzinami
dzieci przeznaczonych do zjedzenia,
potwornych zbrodniach pope³nianych
w imiê komunistycznej utopii, tortur,
egzekucji, lepego doktrynerstwa maj¹cego usprawiedliwiaæ wszystko.
Ale jednoczenie tysi¹ce ludzi demonstruje z portretami Stalina, a w Gruzji Stalin uchodzi za narodowego bohatera, wielkiego wiêtego, rycerza bez



skazy, na którego nie mo¿na powiedzieæ
nic z³ego, który chcia³ dobrze, a za ca³e
ewentualne z³o ponosz¹ odpowiedzialnoæ li doradcy. Dla bardzo wielu Rosjan Lenin jest jednym z najwybitniejszych ludzi w historii, jego mauzoleum
jest atrakcj¹ nie tylko turystyczn¹, pomniki stoj¹ zreszt¹ prawie na ca³ym
obszarze by³ego Zwi¹zku Sowieckiego,
ich burzenie spotka³oby siê ze zdecydowanym sprzeciwem.
Ostatnio pojawiaj¹ siê pomys³y odbudowania pomnika twórcy CzK  psychopatycznego oprawcy  Dzier¿yñskiego. Z drugiej strony, dla m³odego pokolenia historia nie ma ¿adnego znaczenia,
co niektórym wydaje siê korzystne, bo
pozwala zapomnieæ o ponurej przesz³oci, stanowi¹c rodzaj terapii zbiorowej,
ale mo¿e byæ grone i prowadziæ do têsknoty za jak¹ poprawion¹ dyktatur¹.
Ignorancja, zbiorowa amnezja i wybiórcza pamiêæ historii to kruche fundamenty demokratycznego porz¹dku.
Okazuje siê, ¿e wieloletnie fa³szowanie historii przynosi efekt, nawet gdy
historia fa³szowana jest daleko subtelniej i w zasadzie nie ma ju¿ dla niej tematów zakazanych. Wdrukowane
w zbiorow¹ pamiêæ k³amstwo, np. o dobrym Leninie, którego idee zosta³y wypaczone przez Stalina, uchodzi za prawdê niewzruszon¹. Podobnie jak podtrzymywany tak¿e przez stanowczo zbyt
wielu zachodnich historyków mit o genialnych strategach: ¯ukowie i Tuchaczewskim. Wed³ug tych historyków,
gdyby Stalin s³ucha³ owych genialnych
strategów nie dosz³oby do wojny lub
III Rzesza zosta³aby rozbita ju¿ w lipcu
1941 roku. W rzeczywistoci ¯ukow by³
szafuj¹cym ludzkim ¿yciem ¿o³dakiem,
odpowiedzialnym za nieprzygotowanie
do wojny i liczne klêski Armii Czerwonej, a Tuchaczewski zwyciê¿a³ tylko wtedy, gdy mia³ za przeciwników
nieuzbrojonych ch³opów z Tambowa

fot. P. ¯ycieñski: Pomnik J. Stalina  Warszawa 2004

Wybiórcza pamiêæ

lub zbuntowanych marynarzy z Kronsztadu, bo w starciu z mniej wiêcej równorzêdnym przeciwnikiem  polsk¹ kawaleri¹, poniós³ sromotn¹ klêskê. Nie
dokonano rozliczenia zbrodni komunizmu, nawet w wymiarze symbolicznym.
Pod pewnymi wzglêdami sytuacja jest
analogiczna do procesów, które mia³y
miejsce w Polsce, chocia¿ u nas przezwyciê¿anie komunizmu by³o daleko
wyraniejsze.
Jednak i w Polsce rocznica mierci
Lenina by³a raczej przemilczana, odnotowana co najwy¿ej we wzmiankach
prasowych i programach informacyjnych prywatnych telewizji, a sam Lenin staje siê postaci¹ coraz bardziej alegoryczn¹  taki rodzaj jakiego rosyjskiego Dziadka Mroza. Pod tym wzglêdem coraz bardziej przypomina to sytuacjê w Rosji, gdzie masowo sprzedawane s¹ podobizny, metalowe figury,
znaczki, fotografie, plakaty i ró¿ne tego
typu akcesoria z wodzami sowieckiej
wersji komunizmu. Tak samo w Polsce
komunistyczni zbrodniarze przechodz¹
do obszaru komercji i rozrywki. Lenin
jest atrakcj¹ w nocnych lokalach,
a ostatnio pojawi³a siê ekskluzywna restauracja wprost nawi¹zuj¹ca do Gu³agu o nazwie zona i wystroju typowym
dla obozu pracy. Trudno sobie wyobraziæ nocny lokal z pryczami, cian¹ straceñ i komorami Owiêcimia. Zdumiewaj¹ca jest nonszalancja, arogancja
i brak symetrii w traktowaniu ofiar nazizmu i komunizmu.
n
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Miasto bez Boga
Produkcje takie jak Guerillos s¹
zmêczeni Brunona Baretto z 1996 roku
oraz Dworzec nadziei Waltera Sallesa
wyznaczaj¹ pozycjê kina brazylijskiego
na wiecie. Teraz na ekrany naszych kin
wesz³o Miasto Boga w re¿yserii Fernando Meirellesa. Film, o którym bêdzie i powinno siê jeszcze d³ugo mówi.
Jego fabu³¹ jest oparta na faktach
wstrz¹saj¹ca kronika z ¿ycia brazylijskiej ulicy. Narkotyki i wojna gangów,
nêdza i przemoc  to mieszanka wybuchowa, której nazwa brzmi slumsy
Rio de Janeiro. Ka¿dy, kto siê tam urodzi³, ¿yje z wyrokiem. Film rozgrywa
siê na przedmieciach Rio  Cidade de
Deus, tytu³owym Miecie Boga. Nazwa to, przyznaæ trzeba, doæ ironiczna, bo dzielnica jest raczej przedsionkiem piek³a.
Bohaterami s¹ dzieci ulicy. Dla nich
takie pojêcia jak narkotyki, wojna gan-

gów, nêdza i wszechobecna przemoc
nie s¹ pustymi s³owami, ale nios¹ ze
sob¹ piêtno dnia codziennego. ¯yje siê
tu krótko i zbyt szybko dojrzewa. ¯ycie jest upadlaj¹ce, podporz¹dkowane
rz¹dom bandytów. Gdy jeste p³otk¹,
musisz wykonywaæ ka¿de polecenie
szefów. Nawet jeli ma to byæ zabicie
najlepszego kolegi czy zdrada przyjació³. mieræ zadawana jest czêsto przypadkowo i bez powodu. W tym wiecie nie ma Boga. Z takiej faveli nie ma
ucieczki.
W jednej z bardziej wstrz¹saj¹cych
scen nastoletni ch³opiec pyta:  Palê,
wci¹gam i zabijam. Czy¿ nie jestem ju¿
mê¿czyzn¹? Film a¿ do przesady emanuje przemoc¹ i brutalnoci¹. Powoduje to, ¿e nawet widzowie popadaj¹
w zobojêtnienie, podobnie jak mordercy. A przecie¿ ci ludzie w Cidade de
Deus ¿yj¹ naprawdê w takich warun-

kach. Poza tym film Fernando Meirellesa nie ogranicza siê do pokazywania
rodowiska m³odocianych przestêpców,
którzy zabijanie traktuj¹ jak prost¹ czynnoæ fizjologiczn¹. Jest to raczej g³êboka panorama stosunków panuj¹cych
w kraju, w którym skala rozk³adu spo³ecznego przybiera zastraszaj¹ce tempo.
Takie spojrzenie na problem nêdzy
i zbrodni dokonywanych przez nastolatków jest szczególnie wa¿ne w kontekcie zbrodni, jakich w Polsce dopuszczaj¹ siê coraz m³odsi sprawcy. Jeden
zabi³, bo chcia³ zobaczyæ, jak umiera
cz³owiek; inny za³o¿y³ siê, kto pierwszy
zabije cz³owieka. Jeszcze inni powiesili kole¿ankê. Czy to wszystko nie wiadczy o tym, ¿e nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski z filmu Fernando Meirellesa? Wystarczy bowiem opatrzenie siê z przestêpstwem, codzienne z nim obcowanie,
by granica przyzwolenia niebezpiecznie
siê przesunê³a. Ratujmy wiêc siebie
i nasze dzieci, uczmy je i strze¿my, aby
uchroniæ przed ¿yciem w miecie bez
Boga.
Grzegorz Guttman

CHWILA MUZYKI

Przypowieæ
Wród niezliczonych przypowieci,
którymi nasz Mistrz przemawia³ do
tych, co maj¹ uszy do s³uchania, jedna
szczególnie wydaje siê byæ t¹ przeznaczon¹ dla artystów  jest to przypowieæ
o talentach. Bo oto tym w³anie, co spêdza sen z powiek m³odocianym  i nie
tylko  adeptom sztuki, jest pytanie: czy
mam doæ talentu? I czasem pretensja,
¿e Stwórca, przez pomy³kê, nie obdarzy³ mnie wystarczaj¹cym potencja³em,
abym: odniós³ osza³amiaj¹cy sukces,
zarobi³ mnóstwo kasy, podbi³ swoj¹
muzyk¹ wiat i aby imiê moje utrwali³o siê na pokolenia w pamiêci wiernych
fanów i w podrêcznikach dla, Bogu ducha winnych, uczniów szkó³ wszelkich

typów. A skoro to jest nieosi¹galne, to
mo¿e lepiej w ogóle od razu siê poddaæ. Czy takie mylenie przystoi wyznawcy Chrystusa?
A przecie¿ w tej przypowieci jest
wszystko: informacja o tym, ¿e Pan nie
po równo obdarza nas talentami, i o tym,
¿e nie wy³¹cznie sukcesów na wiatowym topie od nas wymaga jako produktu naszego ¿ycia, a tak¿e i o tym, ¿e jednak oczekuje od nas jakiego efektu na
miarê naszych mo¿liwoci; bo jest przecie¿ jasne, ¿e ci obdarzeni jednym talentem nie mog¹ osi¹gn¹æ tyle, co ci
obdarzeni piêcioma czy nawet dwoma.
A w wiecie, jak pokazuje statystyka,
jest niewielu tych drugich i trzecich,

wiêkszoæ, niestety, to ci pierwsi. I to
oni  czyli w istocie my prawie wszyscy  s¹ nara¿eni na pokusê odrzucenia
daru Bo¿ego. Stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania, których nie mo¿emy
spe³niæ. To siê nazywa chyba  pych¹?
Na szczêcie wci¹¿ jest wielu takich,
którzy z pokor¹ akceptuj¹ swoje miejsce w wiecie sztuki: muzycy w trzecioligowych orkiestrach, instruktorzy
piewu w prowincjonalnych domach
kultury, nauczyciele muzyki w szko³ach, organici w wiejskich kocio³ach.
Chwa³a wam  bo kiedy nadejdzie dzieñ
Wielkiego Bilansu, wasze dokonania
zalni¹ niczym gwiazdy, na równi
z tymi o wiatowym wymiarze.
A tym, którzy zbyt ma³o zainwestowali, nawet i to niewiele bêdzie odebrane.
Maria Szreder
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CZAS DAÆ WIADECTWO PRAWDZIE!
Po ostatecznym orzeczeniu o koniecznoci zwrotu (ju¿ w obecnej chwili ¿a³osnych
resztek) mienia Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zarekwirowanego za czasów
nies³awnego stanu wojennego przez komunistyczne w³adze i przekazanego lekk¹
rêk¹ Stowarzyszeniu Dziennikarzy PRL (obecna nazwa Stowarzyszenie Dziennikarzy
RP),wród cz³onków tej¿e organizacji szerzony jest pogl¹d, jakoby zostali okradzeni, co prawda w majestacie prawa i z przyczyn politycznych, przez SDP.

Uwiód³ ich Genera³
Rozumiej¹c rozgoryczenie cz³onków
SDRP chocia¿by faktem, ¿e taka ostateczna decyzja zapad³a za rz¹dów obecnych socjaldemokratów, a wiêc równie¿
moralnych spadkobierców towarzyszy
partyjnych z okresu re¿imu gen. W. Jaruzelskiego, chcia³bym tu daæ wiadectwo prawdzie. A nawiasem mówi¹c,
aktualne w³adze SDRP, bêd¹c ca³kowicie wiadome fina³u s¹dowej rozgrywki, jeszcze dysponuj¹c spornymi zasobami, finansowa³y z nich ró¿norakie
przedsiêwziêcia. Na przyk³ad by³y to dalekomorskie wycieczki pewnego weterana, w którego krêgu zainteresowañ zawodowych morze mia³o marginalne
znaczenie (bowiem w swojej dzia³alnoci ostatnio g³ównie zajmowa³ siê budownictwem i transportem). Za to
w ogóle swoje doros³e ¿ycie rozpoczyna³ nie jako jaki tam dziennikarz, lecz
jako podw³adny pu³kowników: Skulbaczewskiego i Zarako-Zarakowskiego,
w budz¹cej grozê w czasach stalinowskich Informacji Wojskowej.
Syrenie g³osy

Po pocz¹tkowym okresie zastraszania wojskiem, co powoli zaczê³o przekszta³caæ siê w wielk¹ smêtn¹ farsê
z udzia³em rzeszy umundurowanych
(i czêstokroæ, wstydz¹cych siê swojego
uniformu na grzbiecie) mê¿czyzn w ró¿nym wieku, wywodz¹cych siê z wszystkich regionów Polski, w³adze poszukiwa³y rozpaczliwie rozwi¹zañ, stwarzaj¹cych przynajmniej pozory normalnoci. W owym czasie odwieszano tak¿e
niektóre tytu³y prasowe, oczywicie po
przeprowadzeniu w redakcjach weryfikacji. I oczyszczeniu ich z najbardziej
gronych elementów. Tu odwo³ujê siê do

moich osobistych dowiadczeñ.
By³em obiektem

Od kilku lat by³em wówczas dziennikarzem S³owa Powszechnego, pracowa³em w dziale wiatopogl¹dowo-religijnym i moim zadaniem by³o opracowywanie, na podstawie systematycznie
zag³uszanych audycji Radia Watykañskiego, serwisu informacyjnego ze Stolicy Apostolskiej oraz nagrywanie
i opracowywanie materia³ów nadsy³anych przez korespondentów w Rzymie.
Cz³onkiem pierwszej Solidarnoci by³em od zarania, a moje pogl¹dy nie by³y
niczym nowym ani dla szefów, ani dla
kolegów. Byæ mo¿e posiada³em jednak
dar nie tylko wys³uchania i zrozumienia ludzi o innych ni¿ moje pogl¹dach,
lecz tak¿e mia³em cywiln¹ odwagê publicznego obcowania z tymi, którzy
w danym okresie zawirowania politycznego uchodzili za naznaczonych i dotkniêci byli swoistym ostracyzmem rodowiska. Wywodz¹cym siê wcale nie
z przekonañ czy ró¿nie przez ludzi interpretowanej przyzwoitoci, lecz ze
strachu przed argusowym okiem aktualnych zwierzchników.
O przywróceniu do pracy dowiedzia³em siê najpierw nieoficjalnie  od mojego szefa spotkanego przypadkowo
w przychodni lekarskiej. Póniej zosta³em wezwany telefonicznie. Z pewnymi obostrzeniami rozpoczêlimy pracê
jakby nigdy nic, zabrak³o jednak pewnych kolegów. Oczywicie przede
wszystkim Jerzego laskiego, który ju¿
na zebraniu, po zawieszeniu S³owa jasno stwierdzi³, ¿e w nowym Pax-ie nie
widzi dla siebie miejsca. Byli to m.in.:
Andrzej Wernic, Maria Nazzari (wypar-
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ta na emeryturê) i Tadek Knade, wietny dziennikarz i prawy cz³owiek,
z Gdañska (ongi samowolnie przy³¹czy³ siê do strajku w Stoczni, co przez
jaki czas profitowa³o jako zas³uga,
a skoñczy³o siê emigracj¹ do Hamburga z powodu szykan i braku mo¿liwoci podjêcia jakiejkolwiek pracy). Przy
okazji oczyszczono sk³ad osobowy redakcji z pewnego garbu benificjentów
nie przynosz¹cych ¿adnego profitu jako
dziennikarze, a hodowanych przez szacunek dla protekcji. Jedyn¹ osoba, jaka
wówczas sama odesz³a na znak solidarnoci z pannic¹, która w ogóle nie by³a
tego warta, by³a wietna dziennikarka
spo³eczna  Magda Niedek, potem zwi¹zana z tzw. tytu³ami bran¿owymi.
Prawda prosto w oczy

Mimo wszystko czekalimy na jaki
drugi rzut weryfikacji. Wiedzielimy, ¿e
w innych mediach ludzie zapraszani s¹ na
idiotyczne rozmówki, bardzo czêsto koñcz¹ce siê wypowiedzeniem: A u nas nic!
Jednoczenie stawa³o siê jasnym, ¿e
w miarê tzw. normalizacji musi byæ reaktywowane Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. A to dlatego, ¿e w realiach komunistycznego zarz¹dzania nie
tylko rozdziela³o ono pewne dobra, lecz
równie¿ opiniowa³o wnioski o itd.
Jako jego cz³onkowie rozwa¿alimy, na
czym bêd¹ polegaæ restrykcje: czy kto
zostanie wylany z w³adz. Inne wyjcie
jako nie mieci³o siê nam w g³owach.
Jednak jego forma dojrzewa³a ju¿ w zatrudniaj¹cym liczny sztab ludzi Biurze
Prasowym pod prezydentur¹ ówczesnego rzecznika rz¹du  Urbana.
To byli modelatorzy tego nowego
tworu (wywodz¹cy siê z ró¿nych rodowisk dziennikarskich i przypuszczalnie
przeprowadzaj¹cy w³aciw¹, wstêpn¹
i rzeczow¹ weryfikacjê swoich kolegów).
Jednych uznano za a priori niezdatnych do u¿ycia, nad innymi, szczególnie m³odszymi, chocia¿ zwi¹zanymi
z opozycj¹, warto by³o popracowaæ
Objawem takiego zainteresowania by³o,
m.in. wrêczenie przepustki na tañsz¹
wódkê (przed zawieszeniem dziennikarzom przys³ugiwa³a 30-procentowa
zni¿ka na konsumpcjê w restauracji
mieszcz¹cej siê w budynku siedziby
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SDP przy ul. Foksal). Taki blankiet firmowy restauracji Kaczka, z podpisem
i stemplem Kuratora zawieszonego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich osobicie otrzyma³em. Wiem, ¿e podobna
praktyka mia³a miejsca te¿ w latach póniejszych  po ka¿dym dniu zajêæ jednorazow¹ przepustkê otrzymywali s³uchacze Studium Dziennikarskiego UW,
potencjalny narybek SDPRL.
Póniej, gdy rozdano ju¿ karty i powsta³ ten panaurbanowy dziwol¹g 
kaptowano mnie propozycjami przyjêcia zaszczytnych funkcji w ró¿nych klubach, gremiach, komisjach itp. Z wdziêkiem odmówi³em, chocia¿ ba³em siê jak
cholera! Bezpodstawnie. ¯adne szykany mnie nie spotka³y, a z kolegami
z drugiej strony barykady spotyka³em
siê nadal. Mimo wszystko (a mo¿e w³anie dlatego) do dzisiaj traktuj¹ mnie
z szacunkiem. Chocia¿ patrz¹ na mnie
jak na frajera!
Przyszed³ moment krytyczny! Ca³y
zespó³ S³owa  a by³o to ok. 80 ludzi
zrzeszonych w ponad 90 proc. w S
(tylko jeden z naszych kolegów przez
przekorê pozosta³ w Zwi¹zkach Bran¿owych  by³ to p. A. W. Ma³achowski)  stawi³ siê na zebranie z Treuhenderem ca³ego Zespo³u Prasy PAX Januszem Stafanowiczem, który  nota
bene  nied³ugo potem, za zas³ugi niedostêpne ani oczom, ani uszom dziennikarzy, mianowany zosta³ ambasadorem PRL we Francji. Strach i cisza.
Przemówienie Stefanowicza dotyczy³o
dwóch punktów: weryfikacji (tutaj
stwierdzi³ po prostu, ¿e zwolniono kolegów, którym z nami nie jest po drodze  a wszystkim oszczêdzono poni¿aj¹cej farsy rozmówek weryfikacyjnych) oraz kwestii nowopowsta³ego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski
Ludowej.
Bez owijania w bawe³nê

Nie bez humoru opisa³ nam, nieco
zdrêtwia³y z przera¿enia, przebieg zebrania inauguracyjnego nowego zwi¹zku
dziennikarzy. Przy cienkiej herbatce pan
gen. Jaruzelski poinformowa³, ¿e wobec
oporów w³adz dawnego SDP powzi¹³
decyzjê o powo³aniu innego: n o w e g o
zwi¹zku. Poda³ nawet jego nazwê

Póniej J. Stefanowicz opisa³ nam ze
szczegó³owymi deliktami przebieg tego
zebrania. W krótkich zreszt¹ s³owach.
Kolega Krzy¿ogórski, gdy nañ gronie
spojrza³ Genera³, przysta³ na wszystko.
Tak¿e inni wskazani przez niego koledzy.  Ja tê herbatkê wypi³em, ale do
¿adnego zwi¹zku czy stowarzyszenia
dziennikarzy Pana Genera³a nie przysta³em. I was nie bêdê ani kaptowaæ do
tego zwi¹zku, ani nie zganiê, gdy kto
przyst¹pi. Po d³ugiej chwili ciszy wsta³
nasz kolega, dziennikarz sportowy, mówi¹c:  Z racji swojego zawodu muszê
wyje¿d¿aæ na Zachód na zawody; to
kwestia paszportu itd. Nie potêpiajcie
mnie, gdy siê tam przy³¹czê... Dalej cisza Kilka innych osób zrobi³o to póniej  chy³kiem.
Nikt nie musia³ byæ w onym sdupeerelku, jak nazywalimy ¿artobliwie ten
nowy twór w latach stanu wojennego.
Nie by³ on ¿adn¹ kontynuacj¹ SDP,
a by³ niejako jego zaprzeczeniem, antytez¹. Figur¹ retoryczn¹ czasów Jaruzelskiego, powo³an¹ przezeñ do kontynuowanego realnego bytu na przekór istniej¹cej rzeczywistoci. Na pewno
wbrew strukturom demokratycznym
samorz¹du dziennikarzy, istniej¹cym
nadal w tzw. podziemiu.
I jest to istotny przyczynek do owej
obmiewanej przez demolibera³ów teorii spiskowej dziejów. Bowiem ten twór
o mafijnym rodowodzie ¿yje i upomina
siê teraz o swoje rzekome prawa, pewny swoich racji, gwarantowanych ongi
przez samego Genera³a. Bêd¹c zbiorem
ludzi zwi¹zanych z zawodem dziennikarza nie chce zarazem przyj¹æ do wiadomoci smutnej prawdy, i¿ ju¿ w zaraniu by³ jedynie nowym narzêdziem
ekipy gen. Jaruzelskiego, s³u¿¹cym do
osi¹gniêcia jakich doranych, konkretnych celów. Ludzie nie chc¹ nadal uwierzyæ w to, ¿e umundurowany, partyjny
pó³bóg ongi chcia³ ich u¿yæ jedynie w
charakterze szczotki do szorowania posadzek.
Cezary Bunikiewicz
Autor jest cz³onkiem w³adz Okrêgu
Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Jerzy Trammer

W tych
latach
Choæ babcia nie znosi³a komunizmu, to jednak bra³a mnie, bym razem
z ni¹ patrzy³ na pochód pierwszomajowy jako na widowisko. W tych latach pochód przypomina³ korowód karnawa³owy albo paradê techno. Na ciê¿arówkach jecha³y kuk³y  karykatury
wrogów: Adenauera, Trumana, Wuja
Sama czy Czang-Kai-Szeka. Lub zaplutego kar³a reakcji. Postaci ma³y
ludzkie, lecz g³owy lisie lub wiñskie
albo wampirze. Rêce jaskrawo umazane czerwon¹ farb¹.
W pewnym momencie nadjecha³
samochód z bud¹. By³ do niej przywi¹zany pies z ludzk¹ twarz¹. Jecha³ te¿
napis, który mi babcia przeczyta³a: Psu
³añcuchowemu kapitalizmu Ticie mówimy: nie!
Problematykê psów ³añcuchowych
zna³em. Z pobytów na wsi pomiêdzy
Ostro³êk¹ i Wyszkowem i z przedmieæ.
Wiedzia³em, ¿e te psy nie przebywaj¹
na uwiêzi z w³asnej woli. I ¿e od ³añcucha wol¹ wolnoæ i swobodê.
W przedszkolu Leny ludek w kó³ko mówi³em, ¿e trzeba Titê spuciæ
z ³añcucha. Wówczas z wdziêcznoci
zostanie przyjacielem Polski.
Przedszkolanki posz³y po kierowniczkê. Kiedy przybieg³a, zaczê³a krzyczeæ, bym nie zajmowa³ siê sprawami,
których w ogóle nie rozumiem. Zaczê³y krzyczeæ te¿ przedszkolanki.
Nigdy ich nie widzia³em w takim stanie. Nie przestraszy³em siê. Wyt³umaczy³em sobie, ¿e one daj¹ przedstawienie, ¿eby dostarczyæ dzieciom rozrywki. Zamia³em siê. A wtedy kierowniczka dwa razy uderzy³a mnie po twarzy.
Potem siê rozp³aka³a, zaczê³a ca³owaæ
mnie i tuliæ.
n
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EKONOMIA

Stanis³aw Michalkiewicz

Duraczenie
Bêd¹c w kwietniu ub. roku w Pary¿u, spotka³em marksistów nie tylko ¿ywych, lecz tak¿e pe³nych wigoru i projektów na przysz³oæ. Wprawdzie Caryca Leonida zauwa¿y³a, ¿e Europa Zachodnia nagromadzi³a tyle bogactwa, ¿e
nie strwonisz go przez piêæset lat nawet takiego, jak tu w³adztwa, ale wydaje siê, ¿e nawet Caryca Leonida nie doceni³a mo¿liwoci marksistów w tym
wzglêdzie. We Francji i w Niemczech
tamtejsze systemy ubezpieczeñ spo³ecznych w³anie id¹ bankrutowaæ, sk¹d
coraz wiêksza popularnoæ eutanazji
i innych metod likwidowania nieproduktywnych starców.
W Polsce, kraju szczyc¹cym siê
przywi¹zaniem do wartoci, o eutanazji nie wspomina siê nawet s³owem, bo
có¿ tu strzêpiæ sobie jêzyk dyskusjami,
kiedy ten sam efekt mo¿na osi¹gn¹æ
przy pomocy Narodowego Funduszu
Zdrowia? Jeli prawd¹ jest, co mówi³
prof. Religa, ¿e limity dla Instytutu Kardiologii w Aninie wystarczaj¹ tylko na
3 miesi¹ce, to jest oczywiste, ¿e mamy
w³anie do czynienia z zaawansowan¹
realizacj¹ programu eutanazji, tyle ¿e
bez tworzenia oficjalnych podstaw
prawnych. Dziêki temu mo¿emy z czystym sumieniem jednoczenie potêpiaæ
eutanazjê i j¹ praktykowaæ. W tym w³anie jestemy uczniami wspomnianej
Leonidy, która, jak pamiêtamy, wola³a
unikaæ ostentacji, wybieraj¹c raczej tzw.
duraczenie: Wot Gitler, kakoj to durak!
On siê przechwala³ zbrodni¹ swoj¹.
A mudriec, to by sdie³a³ tak: Nu czto, ¿e
gdzie konc³agry stoj¹? Nu czto, ¿e dymi¹ krematoria? To¿ w nich przetapia
siê istoria! Niewoli topi¹ siê okowy!
Powstaje sprawiedliwszy wiat! Rodzi
siê typ cz³owieka nowy! No a któ¿ lepiej nadaje siê do duraczenia, jeli nie
bajarze, zwani uprzejmie intelektualistami? Nic te¿ dziwnego, ¿e mamy do
czynienia z zacieniaj¹c¹ siê symbioz¹

"

gangsterów z intelektualistami, a nawet
ze zdarzaj¹cymi siê coraz czêciej nieoczekiwanymi zmianami miejsc...
W³anie przeczyta³em rozmowê red.
Jacka ¯akowskiego z prof. Rosatim,
cz³onkiem Rady Polityki Pieniê¿nej.
Profesor Rosati jest intelektualist¹ specjalizuj¹cym siê w dziedzinie ekonomii
i w rozmowie z red. ¯akowskim nawo³uje do poparcia planu Hausnera, który, jak wiadomo, zosta³ przez bajarzy
uznany za zbawienny, jako Wielka Nadzieja Czerwonych. Plan Hausnera
zmierza do obciêcia wydatków bud¿etowych bez obni¿ania dochodów pañstwa, a nawet zak³ada rozszerzenie bazy
podatkowej. Oznacza wiêc, ¿e obywatele bêd¹ p³acili tyle samo, albo nawet
wiêcej, a pañstwo bêdzie oddawa³o im
jeszcze mniej, ni¿ dotychczas.
Co bêdzie robi³o z ró¿nic¹? Po
pierwsze, znakomit¹ wiêkszoæ tej ró¿nicy przeka¿e lichwiarzom, którzy s¹
wierzycielami pañstwa polskiego. Po
drugie pozosta³¹ czêæ przeznaczy na
wp³aty do Unii Europejskiej, z któr¹
potem bêdziemy siê u¿erali, ile zechce
nam z tego oddaæ. Profesor Rosati zwraca uwagê, ¿e periculum in mora, bo lichwiarze zaczynaj¹ siê niecierpliwiæ,
w zwi¹zku z czym cena euro zbli¿a siê
ju¿ do 5 z³otych. Jeli siê znarowi¹
i przestan¹ kupowaæ od rz¹du kolejne
obligacje na nastêpne lata, to rz¹d, ¿eby
chocia¿ sp³aciæ odsetki, bêdzie musia³
kupowaæ euro za ka¿da cenê, nawet
i po 6, albo 7 z³otych. Pieni¹dze na te
zakupy bêdzie ci¹ga³, rzecz prosta, z
podatków. A wiêc i tak le, i tak niedobrze, bo podatnik, tak czy owak, jest bity
po powiedzmy  kieszeni.
Z punktu widzenia rz¹du jest jednak
ró¿nica. Rzecz w tym, ¿e podatków nie
mo¿na podnosiæ w nieskoñczonoæ, natomiast drenowaæ obywateli  mo¿na.
Pod jednym wszak¿e warunkiem: najpierw trzeba ich oduraczyæ, ¿eby uwie-

rzyli, ¿e nie tylko inaczej nie mo¿na, ale
¿e ten drena¿ odbywa siê dla ich dobra.
Wiec profesor Rosati duraczy bardzo inteligentnie, licz¹c na uznanie w oczach
lichwiarzy, którzy takiego zucha z pewnoci¹ popr¹ do Parlamentu Europejskiego. Tam dopiero sztuka duraczenia
uprawiana jest z rozmachem nieznanym
w skali tubylczej.
Tymczasem plan Hausnera jest kolejnym posuniêciem rabunkowym wobec obywateli polskich. Pierwszy taki
rabunek dokona³ siê po wojnie w postaci tzw. nacjonalizacji. Mimo potêpienia komunizmu, wydane przez komunistów dekrety nacjonalizacyjne nadal stanowi¹ fundament polskiego systemu
prawnego i stosunków w³asnociowych
w III Rzeczypospolitej. Drugi etap rabunku nast¹pi³ podczas s³ynnej wymiany pieniêdzy. Trzeci etap rabunku by³
roz³o¿ony na d³ugie dziesiêciolecia
i polega³ na finansowaniu deficytu bud¿etowego dodrukowywaniem pieniêdzy, czyli wypuszczaniem pieniêdzy fa³szywych. Ten etap zosta³ zakoñczony
przyjêciem tzw. planu Balcerowicza,
obejmuj¹cego równie¿ wydrenowanie
obywateli z owych fa³szywych pieniêdzy, za które pañstwo polskie mog³o zaoferowaæ im np. w³asnoæ mieszkañ, domów, sklepów, czy placów. Tymczasem
jedno im odebrano, a drugiego nie dostali.
Kolejne etapy rabunku obywateli
polskich to ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz utrzymywanie p³ynnoci finansowej pañstwa dziêki coraz wiêkszemu zad³u¿aniu go u lichwiarzy. Warto
zauwa¿yæ, ¿e jednym z kreatorów i wykonawców tej polityki by³ równie¿ profesor Rosati, dzisiaj z wdziêkiem nam
duracz¹cy. W efekcie tej polityki ca³e
polskie spo³eczeñstwo znalaz³o siê
w faktycznej niewoli u lichwiarzy, tak
samo jak ch³opi egipscy, wskutek polityki interwencyjnej Józefa, zostali niewolnikami faraona. Ale i tamten rezultat jest równie¿ dzisiaj przedstawiany
jako wielkie dobrodziejstwo dla Egipcjan, a to pokazuje, jak wa¿ne jest spopularyzowanie w³aciwej wersji wydan
rzeñ i umiejêtne duraczenie.
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IN FLAGRANTI
Niczym tanie pochlebstwa brzmi¹ wypowiedzi niektórych polityków i publicystów
amerykañskich, ¿e jestemy najwierniejszymi aliantami USA. Ta nasza polityka
sojusznicza sk³óca nas z Europ¹ i Uni¹ Europejsk¹. Na Zachodzie nazywa siê Polskê z³oliwie, acz nie bez pewnej racji, koniem trojañskim Ameryki. P³acimy tedy
wielk¹ cenê nie za to, co daje nam to mocarstwo, lecz za to, co my mu dajemy.
USA traktuj¹ bowiem wszystkich obywateli Polski, staraj¹cych siê o wizy wjazdowe, jak potencjalnych przestêpców. Czy¿by Amerykanie nauczyli siê tej podejrzliwoci od Sowietów?

Sojusznicy i wasale
Stosunek w³adzy i wiêkszoci polityków amerykañskich  ³¹cznie z prezydentem Bushem i Zbigniewem Brzeziñskim  do wiz dla Polaków jest tak
okropny, jakby tchn¹³ wrogoci¹. Daremne okaza³y siê z³udzenia, ¿e nasz
prezydent i rz¹d doprowadz¹ do jakiego rozs¹dnego, to znaczy korzystnego
dla nas kompromisu. Prezydent Aleksander Kwaniewski podczas niedawnego pobytu w Bia³ym Domu nie wiedzia³ jak, w jakich miejscach i w jakim
czasie siê zachowywaæ oraz co mówiæ.
Gdy poruszy³ sprawê wiz, us³ysza³ od
interlokutora, ¿e decyzjê o zmianie polityki wizowej mo¿e powzi¹æ jedynie
Kongres. I koniec. Prezydent RP straci³
rezon, nie mia³ ju¿ nic wiêcej do powiedzenia ani ¿adnego kontrargumentu,
przynajmniej opinia publiczna o jakiej
rzeczowej reakcji naszej g³owy pañstwa
nie us³ysza³a. A przecie¿ móg³ prezydent Kwaniewski swemu koledze
w Bia³ym Domu powiedzieæ publicznie,
¿e w takim razie najuprzejmiej go prosi, ¿eby by³ ³askaw przedstawiæ tê kwestiê na forum Kongresu i poprzeæ j¹ tam
tak, jak zazwyczaj ka¿dy przywódca demokratycznego i nieob³udnego pañstwa
popiera dezyderaty swych sojuszników.
Nie  nasz prezydent zachowa³ siê nie
jak sojusznik suwerenny, a zagubiony
w meandrach polityki wasal.
Dyplomacja polska wykaza³a i wykazuje w sprawie wiz amerykañskich
dla obywateli polskich oburzaj¹c¹ nonszalancjê. Tote¿ gdzie tam, na poboczach opinii publicznej, mówi siê nierozwa¿nie, ¿e skoro oni tacy, to my wiêcej wojska do Iraku nie wylemy, a nawet to, które tam jest, zabierzemy.

O nie! Wizy to nie wojsko, wizy to
nie wielka polityka; to polityka, owszem, ale o wiele mniejszego kalibru.
I tylko w takich ma³ych, wspó³miernych
wymiarach powinnimy d¹¿yæ do zmiany sytemu wizowego. Na przyk³ad zastosowaæ star¹ jak wiat w dziejach polityki retorsjê: Amerykanie przyje¿d¿aj¹ do nas bez ¿adnych ograniczeñ,
a w ich kraju kwitnie handel narkotykami, to w takim razie wprowadzamy drastyczne restrykcje  ka¿dy obywatel
USA przybywaj¹cy do Polski mo¿e byæ
potraktowany jako potencjalny przestêpca narkotykowy i dlatego poddany
zostanie poni¿aj¹cej go kontroli. Skoro
znów Polacy p³ac¹ krociowe sumy za
samo z³o¿enie wniosku o wizê, a przy
jej odmowie nie odzyskuj¹ wp³aconej
kwoty  to niech Amerykanie przyje¿d¿aj¹cy do nas te¿ p³ac¹ s³ono, tym
bardziej ¿e s¹ od nas o wiele bogatsi.
Oczywicie ofiarami takiego postêpowania byliby nade wszystko nasi rodacy, Amerykanie polskiego pochodzenia, albowiem oni najczêciej przylatuj¹ do Polski ze Stanów. A no trudno 
niech siê skar¿¹ w³adzom amerykañskim, ich skargi bardzo by nam siê tu
przyda³y; gwa³t niech siê gwa³tem odciska  napisa³ wieszcz narodowy...
Ale ¿eby w polityce gwa³tem (wspó³miernym) odciskaæ gwa³t, trzeba polityków nie tego formatu, których mamy.
Wspó³czeni przywódcy III Rzeczypospolitej to absolwenci szko³y uleg³oci
wobec obcych a cynizmu wobec rodaków. Jeszcze 15 lat temu s³u¿yli przede
wszystkim interesom Zwi¹zku Sowieckiego i Rosji; a je¿eli dbali o dobro swego pañstwa, to tylko o takie, które by

nie zak³óca³o porz¹dku ja³tañskiego,
czyli podporz¹dkowania naszego narodu sowiecko-rosyjskim interesom imperialnym. Oni umieli jedynie dochowywaæ wiernoci socjalizmowi dekretowanemu na Kremlu. I wykazywali w tej
umiejêtnoci niezwyk³¹ determinacjê,
mo¿na by rzec  nawet odwa¿n¹ determinacjê, poniewa¿ bez skrupu³ów odbierali spo³eczeñstwu suwerennoæ. Jak
zatem od ludzi wychowanych w uleg³oci oczekiwaæ, ¿e teraz wobec  wprawdzie diametralnie odmiennego, ale znów
obcego  mocarstwa bêd¹ postêpowaæ
odwa¿nie, stanowczo i sprytnie?
We wrzeniu 1991 r. Mieczys³aw F.
Rakowski, udzielaj¹c wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita, zapytany przez
dziennikarza, dlaczego w latach 1980 
1981 ówczeni politycy nie prowadzili
ze Zwi¹zkiem Sowieckim ¿adnych politycznych gier  wyrazi³ zdziwienie:
z Radzieckimi gry?! To teraz na pewno
z równie spontanicznym zdziwieniem
wykrzykn¹³by: z Amerykanami?!
A no tak, fundamentem polityki Polski wobec Rosji od r. 1944 do 1989 r.
by³a niewiara, ¿e cokolwiek mo¿na z ni¹
politycznymi rodkami osi¹gn¹æ. Tote¿
na groby i blefy Kremla pepeerowcy
i pezetpeerowcy, którzy dzisiaj rz¹dz¹
nasz¹ Rzecz¹pospolit¹, nie odpowiadali ani gr¹, ani blefem, reagowali natomiast jak przestraszeni wasale. Dlatego
nasz prezydent przyzwyczajony do uleg³oci wobec obcych, nienawyk³y do
wysi³ków i zasad stosowania w polityce miêdzynarodowej chytrych, subtelnych i odwa¿nych trików dyplomatycznych, nie umia³ na amerykañskie restrykcje zareplikowaæ zapowiedzi¹
utrudnieñ polskich, na amerykañskie
demagogiczne argumenty mocnymi
kontrargumentami, niech by nawet równie¿ demagogicznymi. I oto mamy
 najlepszy sojusznik Stanów Zjednoczonych w Europie, która za tê bezwzglêdn¹ wiernoæ nas potêpia, jest
przez polityków amerykañskich upokarzany niczym wasal.
Oto dokonania dyplomacji polskiej.
Budz¹ nie dumê, a przera¿enie  co bêdzie dalej?
Jacek Wegner
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Ostrowski Arms
O kontrakt dla Bumaru zabiega³
sam prezydent Kwaniewski podczas
swojej wizyty w USA, przekonuj¹c
George`a Busha, ¿e najwierniejszemu
sojusznikowi Ameryki nale¿¹ siê preferencje. Chocia¿ wiadomo powszechnie, jakie regu³y gry ekonomicznej obowi¹zuj¹ w Stanach Zjednoczonych,
w namawianie Amerykanów, jak informowa³y media, zaanga¿owa³ siê równie¿ premier Miller i minister obrony
Jerzy Szmajdziñski. Te polityczne naciski zda³y siê wszak¿e na nic.
W ramach kontraktu (dodajmy: finansowanego przez rz¹d USA) nale¿y dostarczyæ nie tylko uzbrojenie i amunicjê,
lecz tak¿e samochody terenowe, przyczepy, cysterny na wodê i paliwo, kuchnie
polowe, radiostacje, generatory do wytwarzania pr¹du, kompasy, namioty, piwory, saperki, a nawet pasy ¿o³nierskie
i noktowizory. Te wszystkie rzeczy s¹
w Polsce produkowane, nie tylko zreszt¹ przez przemys³ zbrojeniowy. Ale i nasza zbrojeniówka mog³aby niele zarobiæ, gdy¿ karabinek automatyczny Ka³asznikowa nadal uchodzi za najlepsz¹
broñ strzeleck¹ w swoim typie.
A ponadto idzie o wejcie na iracki
rynek, który jest niezwykle ³akomym
k¹skiem dla ka¿dego, kto umie rachowaæ. Dziêki ogromnym z³o¿om ropy
naftowej Irak wkrótce stanie gospodarczo na nogi i kto siê tam zadomowi ju¿
teraz, mo¿e liczyæ w niedalekiej przysz³oci na intratne zamówienia, i to dotycz¹ce nie tylko wyposa¿enia tamtejszej armii. Ten zrujnowany przez Amerykanów kraj potrzebuje bowiem
wszystkiego, co niezbêdne jest do ¿ycia: elektrowni, wodoci¹gów, szpitali,
wytwórni leków i sprzêtu medycznego,
rodków transportu, a tak¿e szkó³, dróg
i mostów. I co najwa¿niejsze: Irak ma
czym p³aciæ, albowiem ¿aden inny surowiec nie decyduje w takim stopniu
o wiatowej gospodarce, jak ropa naf-

$

towa. I  dodajmy  d³ugo jeszcze bêdzie decydowaæ. Jednak polityczne zabiegi nie pomog³y i Bumar przegra³, za
¿¹dni sensacji dziennikarze i urzêdnicy
przyst¹pili do ataku. Ma³o wa¿ne okaza³o siê dla nich to, ¿e jednak dwie polskie firmy znalaz³y siê w amerykañskim
konsorcjum, które wygra³o kontrakt,
a wiêc ¿e jednak Polska ma szansê zarobiæ du¿e pieni¹dze na dostawach do
Iraku. Te firmy to Ostrowski Arms oraz
Polska Izba Producentów na Rzecz
Obronnoci Kraju.
Najpierw próbowano zdyskredytowaæ Amerykanów, zarzucaj¹c im, ¿e
przetarg zosta³ przeprowadzony nieuczciwie (ale sk¹d my znamy tego rodzaju nieuczciwoæ?). Rzeczniczka prasowa Bumaru powiedzia³a Gazecie
Wyborczej (2 II), ¿e zrealizowanie kontraktu za tê sumê (tzn. o ponad dwiecie milionów dolarów mniej ni¿ ¿¹da³
Bumar) jest niemo¿liwe, tote¿ bêdziemy chcieli uzasadnienia tej decyzji. Kiedy jednak okaza³o siê, ¿e Amerykanie
nie zamierzaj¹ siê t³umaczyæ, prawdziw¹ bataliê przeciwko jednej z polskich
firm rozpoczê³a Rzeczpospolita. Najpierw (7 II) na jej ³amach ukaza³ siê
wielki artyku³ Zwyciêzca bez pozwolenia, parê dni póniej (13 II) równie¿
du¿y artyku³ Zamówienie na broñ. Negatywnym bohaterem obu tych publikacji jest firma Ostrowski Arms i jej w³aciciel  Andrzej Ostrowski. Dziennikarze Rzeczpospolitej dowodz¹
(i wszystko wskazuje na to, ¿e maj¹ racjê) i¿ Ostrowski z³ama³ prawo, przystêpuj¹c do przetargu, albowiem nie ma
koncesji na miêdzynarodowy handel
broni¹. Do tego momentu w porz¹dku
 od tego s¹ gazety, aby takie sprawy
ujawniaæ. Ale z punktu widzenia kraju
o kulej¹cej gospodarce i najwiêkszym
w Europie bezrobociu jest druga 
o wiele istotniejsza  strona tego medalu. Jako obywatel Polski, zatroskany

PRO DOMO SUA

o jej nieweso³y stan uwa¿am, ¿e zamiast
nagonki na Ostrowski Arms powinnimy zrobiæ wszystko, aby ten kontrakt
uratowaæ. Andrzej Ostrowski twierdzi,
¿e przecie¿ samochody, cysterny, namioty i piwory to nie uzbrojenie i ma w tej
mierze racjê. Je¿eli tych namiotów
i piworów nie uszyje siê w Polsce, to
zostan¹ one uszyte gdzie indziej. To
samo dotyczy samochodów terenowych
Honker, produkowanych w fabryce
w Lublinie, cystern, kuchni polowych
czy kompasów. To s¹ miejsca pracy,
op³acone sk³adki ZUS i podatki dla pañstwa, co w kraju pogr¹¿onym w kryzysie gospodarczym powinno byæ na
pierwszym miejscu. Wypowiadaj¹c siê
14 lutego dla telewizyjnej Panoramy,
profesor Marek Belka powiedzia³, ¿e
rozg³aszaj¹c po ca³ym wiecie sprawê
Ostrowski Arms Polacy z³o¿yli donos
na samych siebie, albowiem ka¿da polska firma, która bêdzie chcia³a wejæ
teraz do Iraku, stoi na straconej pozycji. Odpowiadaj¹c za na pytanie dziennikarza, czy uda siê sprzedaæ polski
sprzêt do Iraku, S³awomir Ku³akowski,
szef Izby Producentów na Rzecz
Obronnoci Kraju odpowiedzia³ (GW,
11 II): Obawiam siê, ¿e je¿eli nadal bêdzie taka nagonka polityczna na konsorcjum, które wygra³o przetarg, to 
nie. Z prostego powodu. Amerykanie
pomyl¹, ¿e Polacy s¹ nierozs¹dni i zamiast cieszyæ siê z wyników przetargu,
szukaj¹ dziury w ca³ym. Warto w tym
miejscu przypomnieæ, ¿e kiedy bankrutowa³a fabryka w Lublinie, ta sama, która mo¿e wyprodukowaæ dla Iraku kilka
tysiêcy Honkerów, ani Rzeczpospolita,
ani ¿adna inna gazeta, radio czy telewizja nie powiêci³y tej sprawie tyle miejsca, co aferze zwi¹zanej z Ostrowski
Arms. To smutne, albowiem dowodzi,
¿e najwa¿niejsze problemy Polski nie
interesuj¹ ju¿ nawet dziennikarzy.
Andrzej W. Pawluczuk
PS.: W artykule Systemy i uk³ady (Polityka,

nr 7/2004) Joanna Solska poda³a, ¿e przy
okazji informatyzacji centralnych urzêdów
zmarnowano 550 milionów z³otych. Kto konkretnie zmarnowa³ czy sprzeniewierzy³? Wiedzielibymy, gdyby media zechcia³y tej sprawie powiêciæ tyle samo energii, czasu i miejsca, co tropieniu afer y Ostrowski Arms.
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Nazwisko Henryka Dominiczaka pojawia siê po raz drugi
na ³amach PiP na przestrzeni
jednego roku. Ale to nie przeoczenie. Tematyka prezentowanych dzie³ w obu przypadkach
zbli¿ona: dociekanie mechanizmów rz¹dz¹cych wszechwiatem oraz poszukiwanie ladów
Boga na przestrzeni dziejów
ludzkoci. Dzie³o, które teraz
prezentujemy: Naukowcy o istnieniu Boga, siêga do czasów
bardzo zamierzch³ych  prastarego Egiptu, Mezopotamii, staro¿ytnych ludów semickich
(w tym i ¯ydów)  i przez dalsze epoki, a¿ do naszych czasów
studiuje pojêcie Boga w kontekcie ówczesnych kosmogonii, kosmologii czy generalnie  mitologii. Bóg
i wszechwiat  to jakby has³o wywo³awcze syntetycznych dociekañ Autora we wszystkich rozdzia³ach tej ksi¹¿ki.
Opieraj¹c siê na bogatej aparaturze naukowej, Autor przedstawia obecny stan wiedzy o Bogu i wszechwiecie oraz o miejscu cz³owieka w historii tego wiata. Z koniecznoci wyobra¿enia o Bogu i wiecie u ludów
najstarszych cywilizacji (Egipt, Mezopotamia) zosta³y przedstawione doæ
ogólnie. Natomiast, poczynaj¹c ju¿ od mitologii greckiej i rzymskiej
(rozdz. III), oprócz przedstawienia panteonu bogów, wypunktowano systemy filozoficzno-etyczne najwybitniejszych mylicieli antyku. Padaj¹
te¿ mia³e sformu³owania dotycz¹ce spotkania filozofii i mitologii grecko-rzymskiej z judaizmem i chrzecijañstwem. W kolejnych rozdzia³ach
mamy przedstawion¹ chrzecijañsk¹ myl filozoficzn¹  pocz¹wszy od
samego Chrystusa, Jego zbawczej myli, poprzez wielkich Ojców Kocio³a (jak Orygenes, Tertulian, w. Augustyn), dalej poprzez filozofiê
scholastyczn¹ Tomasza z Akwinu i jego nastêpców... Najbardziej rozbudowany jest rozdzia³ V o nowo¿ytnej nauce i filozofii. Mamy tu ca³y
przekrój wiedzy wielkich swojej doby: od Kartezjusza i Pascala do Kierkegaarda i Bergsona.
Opis dominuj¹cych systemów naukowych w XIX i XX wieku zamyka to bardzo intryguj¹ce dzie³o. Wynika z tych refleksji, ¿e wiat w swej
cudownej strukturze  i prawa nim rz¹dz¹ce, maj¹ swego genialnego Projektanta, który zada³ mu idealny ³ad, piêkno i harmoniê. I ¿e to wszystko
razem wziête sk³ania do stwierdzenia, i¿ sam wiat zawiera w sobie niezbite, naoczne dowody istnienia Boga Stwórcy.
Ksi¹¿kê Naukowcy o istnieniu Boga autorstwa Henryka Dominiczaka Wydawnictwo Michalineum proponuje pod adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax 771 36 15 lub e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 10 z³ plus koszt wysy³ki.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.michalineum.pl
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