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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

Stanis³aw Chyczyñski urodzi³ siê w 1959 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam mieszka. W 1986 r. ukoñczy³ filozofiê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Debiutowa³ w 1993 r. na ³amach ród³a jako
poeta. W latach 1994  1997 redagowa³ miesiêcznik kulturalnoliteracki Nihil Novi. Publikowa³ w takich pismach, jak: Akcent, Arcana, Fraza, Magazyn Literacki, Metafora, Nowa Okolica Poetów, Pogranicza, Przegl¹d Artystyczno-Literacki, Tytu³ oraz w
prasie katolickiej (np. Ateneum Kap³añskie, Czas Serca, Droga,
Fronda, Goæ Niedzielny, Powci¹gliwoæ i Praca, Salvator).
Wyda³ piêæ zbiorków autorskich, ostatnio Calvariê mon amour
(2000). Jest nauczycielem.
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UKRZY¯UJ GO
oto jest cz³owiek
szatê ma czerwon¹
i drut kolczasty
co chce byæ koron¹
ukrzy¿uj go

MONUMENTUM
na pomniku w Wadowicach
Jan Pawe³ II  jak wiatr
pieszy ratowaæ Ziemian
przed katastrof¹: oto
w wypalonych duszach
roznieca
¿ar Boskiego wiat³a
albo
niczym ¿aroodporny ptak
frunie
gasiæ wszelkie zarzewia
wojny i grzechu

oto jest mutant
dziecko czernobyla
nic nie pojmuje
chocia¿ siê wysila
ukrzy¿uj go
oto jest embrion
owoc z³ej mi³oci
matka go nie chce
ojciec te¿ siê z³oci
ukrzy¿uj go

ruch  ¿ycie  misja!
przed wadowick¹ far¹
we w³oskim br¹zie zaklêty
wielki pontyfikat
Jutro zaczê³o siê
Wczoraj
SEPULTURA
Pod wieczór by³o. Zbli¿a³o siê wiêto,
gdy Józef przyniós³ zgodê od Pi³ata.
Cia³o przenieli do pustego grobu,
gdzie ju¿ czeka³a nowa bia³a szata.
I w p³ótno wtarli ze sto funtów mirry,
w wielkim popiechu owinêli cia³o,
ale sumiennie  jakby nie wierzyli,
¿e do trzech nocy powstaæ z martwych mia³o.
Dwadziecia wieków minê³o od czasu,
gdy tamten pogrzeb na zawsze siê zdarzy³.
Jutro mnie z³o¿¹ pod gliniast¹ mas¹
i nikt przy grobie nie postawi stra¿y.

Honor,
ja i reszta

I.N.R.I.
przemodlone
ju¿ w Ogrodzie noc¹
bo dla Ciebie
ten na trzcinie ocet
i dla Ciebie
nad zew³okiem kamieñ
ci¹gi liter
jak bezsilne armie
monumenty
nic tu nie pomog¹
jeli kiedy
Bóg nie wskrzesi³ Boga
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 Proszê ksiêdza, co ja mam zrobiæ
z moim synem? Z jego g³upim honorem? Gdy ja mówiê: skorzystaj z zaproszenia córki wiceministra, jed na ferie do Z³otych Piasków  on dumnie odpowiada:  Mam sumienie!  i trzyma
siê jakiej znajdy z domu dziecka. I maj¹ to swoje sumienie
 a tamci maj¹ pieni¹dze i wiat...
 A mo¿e to on dobrze wybra³  niemia³o podpowiedzia³
ksi¹dz...  A mo¿e cena sumienia jest znacznie wy¿sza ni¿
cena sza³owych ferii? Niech pani, kochana, gor¹co dziêkuje
Bogu za takiego ch³opaka. Zapewniam: to Bo¿y dar  taki
ch³opiec. I niech Pan Bóg broni os³abiaæ to sumienie. Bo,
gdy z nim ch³opiec przestanie siê liczyæ  nie bêdzie siê liczy³ z nikim! Z pani¹ te¿!...  Odesz³a obra¿ona...
A ja sobie pomyla³em: mój Bo¿e! Tyle Wielkich Postów,
tyle rekolekcji, tyle dróg krzy¿owych, Gorzkich ¿ali... Co
roku... A ¿ycie prawe ci¹gle w marnej cenie. wiêty Józef
 m¹¿ prawy i sprawiedliwy  patron marcowych dni  ci¹gle jest patronem drobnego rzemios³a. A Szatan nie zmienia
repertuaru pokuszeñ. Jak samego Chrystusa, tak nas zwodzi
tym potrójnym pokuszeniem: chleba, pieniêdzy i w³adzy.
Dlatego Koció³ w tym czasie prowadzi nas na miejsce pustynne, bymy jako rozeznali siê w sobie, rozliczyli, naprawili... Bymy jako ostatecznie odpowiedzieli sobie na to banalne
pytanie: kim naprawdê jest dla nas Chrystus z Nazaretu?
Mój Bo¿e! Pewnie ¿ycia mi nie starczy, by daæ jasn¹ odpowied. Zanim bêdê móg³ powiedzieæ sobie, kim On jest dla
mnie, najpierw muszê rozejrzeæ siê w sobie, opisaæ siebie,
zdefiniowaæ siebie... Bo oto jaki jestem: w³óczê siê za Mistrzem
od tylu lat, s³ucham nauk, patrzê na cudowne rzeczy... i dalej
tak ma³o Go znam, jeszcze mniej rozumiem. Przychodz¹ burze, a ja mylê, ¿e On pi... Porozdawa³ innym miejsca po lewej i prawej stronie, a ja?... Niby rozmno¿y³ chleb, a miliony
mr¹ z g³odu... U nas ceny ci¹gle rosn¹... Chwastów tyle naros³o w Kociele, a On nic:  Poczekajcie...
¯ycia mi braknie, by siê w tym wszystkim rozeznaæ...
A tym bardziej, by Go pokochaæ... Wiem, ¿e moje miejsce
przy Jego stopach... Razem z Piotrem, Tomaszem, Magdalen¹... Bo to jedno wiem na pewno: On mi przebaczy³... Stan¹³ przy swoim krzy¿u, policzy³ ³zy i bolesne skurcze serca,
zakonsekrowa³ lêki, czyni¹c z nich wiêt¹ drogê jego uczniów.
Od Jego stóp najlepiej widaæ Mi³osierdzie i naj³atwiej wyruszyæ na g³oszenie ¿yciem Zmartwychwsta³ego. I wraz z Piotrami, Tomaszami, Magdalenami wszystkich czasów wo³aæ
wielk¹ Paschê wiata: Zbawca zmartwychwsta³! Alleluja!
¯yje mój Pan! Reszta siê nie liczy.
n
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Z ksiêdzem profesorem Jerzym Szymikiem  teologiem
i poet¹, laureatem IV edycji dziennikarskiej nagrody lad
im. bp. Jana Chrapka CSMA  rozmawia ks. Robert Nêcek.

Bóg jest mi³oci¹
Ksi¹dz Profesor wypowiedzia³ kiedy takie zdanie, ¿e o Bogu trzeba myleæ z mi³oci¹. Ale jak mo¿na myleæ o Bogu z mi³oci¹
w perspektywie bezrobocia, wymuszonej i niekorzystnej umowy
o pracê, a bardzo czêsto wykorzystywania w tej pracy?

Bóg jest zawsze po stronie cz³owieka. Jest obecny w jego biedzie i cierpieniu. Bóg Jezusa Chrystusa nie jest Bogiem, który dokonuje eksperymentów
na cierpi¹cym cz³owieku. Nie wolno
nam rzutowaæ na Boga naszego okrucieñstwa. Jest to bardzo wa¿na zasada.
Jestem g³êboko przekonany, ¿e wiele
z³a, które siê rodzi w naszej g³owie oraz
dzieje siê w nas i wokó³ nas, rzutujemy
na Boga. Ja, grzesznik, mam k³opoty
z wyobra¿eniem sobie, ¿e kto, kto ma
tak¹ moc, wszech-moc  mo¿e czule
i bezinteresownie kochaæ. Bo  domylnie  gdybym to ja mia³ tak¹ moc  wykorzysta³bym j¹ dla w³asnego interesu, dla przewagi. Czy umiemy sobie
wyobraziæ, ¿e wszechmoc przejawia
siê we wszech-przebaczeniu? Bóg zawsze jest po stronie przeladowanego
i krzywdzonego.
Przypomnê w tym kontekcie dwa
wa¿ne pewniki teologiczne. Po pierwsze: wydarzenie Chrystusa mówi o tym,
¿e Bóg zszed³ na samo dno ludzkiej nêdzy, a¿ w najg³êbsze odrzucenie, na
krzy¿. Przeszed³ straszne upokorzenia
i pozna³ gorycz marginalizacji, wyzysku. Bóg jest solidarny z nami tak¿e
(a nawet) szczególnie na dnie, w Chrystusie. Po drugie  mylê, ¿e w naszych
czasach trzeba na nowo odkryæ profetyczne zwoje proroków poruszaj¹cych
wszystkie newralgiczne kwestie spo³eczne. Ksiêgi prorockie s¹ jednym wielkim upominaniem siê Boga o biednego. Biedak zawo³a³ i Pan go us³ysza³

"

 wo³a Psalmista. Podstawowy grzech,
jaki prorocy piêtnuj¹, to grzech wyzysku. To nauczanie podejmuje i wzbogaca Chrystus. Obecnie jednym z najwa¿niejszych zadañ Kocio³a i duszpasterza jest braæ w obronê cz³owieka wyzyskiwanego i wykorzystywanego. Trzeba o tym profetycznie mówiæ i praktycznie w tej kwestii dzia³aæ. Bóg powierzy³ nam wiat, obdarzy³ wolnoci¹
i przykazaniami. To nasza mi³oæ wzajemna jest uprzywilejowan¹ przestrzeni¹ dzia³ania Jego £aski. To nie Bóg jest
odpowiedzialny za obszary nêdzy,
a ludzki grzech  grzeszny cz³owiek.
Jednak w ostatecznoci  choæby eschatologicznie  Bóg upomni siê o ka¿dego krzywdzonego.

Czy, z punktu widzenia teologii dogmatycznej, osoba notorycznie naruszaj¹ca zasadê sprawiedliwoci
dost¹pi zbawienia?

Dwie rzeczy chcia³bym w tym momencie rozró¿niæ. Chrzecijañstwo wyranie przypomina wszystkim ludziom
wykorzystuj¹cym i naruszaj¹cym sprawiedliwoæ, ¿e z Bogiem nie maj¹ nic
wspólnego. Jest to czyn dok³adnie antyboski, a Bóg za krzywdzonym, wczeniej czy póniej, siê ujmie. I to skutecznie. Je¿eli cz³owiek bêdzie narusza³
sprawiedliwoæ, to siê rozminie z Bogiem na ca³¹ wiecznoæ.
Jest jeszcze jeden aspekt tej samej
sprawy: jak reaguje Bo¿e mi³osierdzie
na takiego cz³owieka? Bóg jest konsekwentny do samego koñca. Czyli równie¿ wobec z³ego cz³owieka myli tylko o jednym  jak go zbawiæ I dzia³a
w tej sprawie...
Ale Jan Pawe³ II podkrela w encyklice o Bo¿ym mi³osierdziu, ¿e
mi³osierdzie Boga mo¿e ograniczyæ tylko sam cz³owiek...
I co wtedy?
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Papie¿ wyranie tutaj przestrzega, ¿e
istnieje realna mo¿liwoæ takiej zatwardzia³oci serca, przez któr¹ Bo¿e mi³osierdzie siê nie przebije. Nie przebije siê
z tego powodu i w tym sensie, ¿e boska
wszechmoc kenotycznie na³o¿y³a sobie
wiêzy ludzkiej wolnoci. Bóg chce nas
zbawiæ w naszej wolnoci. Z jednej strony chrzecijañstwo mówi zdecydowane nie zbawieniu krzywdzicieli, gdy¿
jest to grzech wo³aj¹cy o pomstê do nieba. I ten twardy g³os nie mo¿e os³abn¹æ
pod ¿adnym pretekstem. A z drugiej
strony nie mo¿na z tego powodu konstruowaæ niechrzecijañskiego obrazu
Boga: mstliwego Boga. Takiego Boga,
który nie jest zatroskany o zbawienie
najdos³owniej ka¿dego, równie¿ krzywdziciela. Bóg Jezusa Chrystusa mi³uje
ka¿dego i za ka¿d¹ setn¹ owc¹ wêdruje
w ka¿de pustkowie
Zatem teologia jest zdolna zmieniæ dzisiejszy wiat na lepszy?

Wierzê, ¿e mylenie w granicach
wyznaczonych przez prawdê zmienia
wiat. Oczywicie rozumiem i akceptujê pogl¹d, ¿e do zmiany wiata potrzeba konkretnych zachowañ, nie wystarczy go³e mylenie. Taki pogl¹d chroni
przed byciem piêknoduchem, ale jest
jednak sporo prawdy w tezie g³osz¹cej,
i¿ najbardziej praktyczna jest czysta teoria. W XIX w. kilku filozofów  Feuerbach, Marks, Nietzsche  zaczê³o teoretycznie kombinowaæ oko³o koncepcji
cz³owieka. By³y to pocz¹tkowo niewinne zabawy ludzi ksiêgi, teoretyków
z piórem w rêku. Po 100 latach okaza³o
siê, ¿e wiele milionów ludzi straci³o
¿ycie z tego powodu. I to w okrutny,
bestialski sposób, za przyczyn¹ brunatnych i czerwonych praktyk wywiedzionych z czystych teorii. Teoria okaza³a
siê zabójczo praktyczna. I odwrotnie:
chcê powiedzieæ, ¿e teologia, czyli teoria zajmowania siê Bogiem ma jak najbardziej praktyczny wp³yw na ratowanie ludzi.
Mo¿emy siê wiêc zgodziæ z kardyna³em Ratzingerem, ¿e s³owo zdolne jest stworzyæ fakt, prawda?

Oczywicie, ¿e tak. Co my teraz robimy, Ksiê¿e Robercie? Wydawa³oby
siê, ¿e jedynie popijamy herbatkê i roz-
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mawiamy o sprawach teoretycznych.
I tak jest, ale to jedynie powierzchnia
naszego spotkania. Bo w gruncie rzeczy my uk³adamy na nowo wiat w naszych g³owach i ¿yciach. To siê prze³o¿y  ju¿ za chwilê  na nasze spotkania z blinimi. Dojmuj¹co, dotkliwie
konkretnie.

Dlaczego wiêc cz³owiek lêka siê
Boga, chocia¿by w wymiarze Konstytucji europejskiej, lêka siê uzewnêtrzniæ swoj¹ wiarê w miejscu
pracy, lêka siê rozmawiaæ o Bogu
w miejscu publicznym. Sk¹d siê
to mo¿e braæ?

Mylê, ¿e strach przed Bogiem czy
lêk  jak to Ksi¹dz nazywa  ma swoje
ró¿ne przyczyny. Jedn¹ z nich jest bez
w¹tpienia wina nas, chrzecijan. Lansujemy bowiem i zaszczepiamy w wiecie (w ludzkich sercach i g³owach) niew³aciwy obraz Boga. Jest to wizja
Boga s³abego, nieobecnego, Boga, który nie spocznie, dopóki nie potêpi.
Twarz Boga pokazywana jest w krzywym zwierciadle naszych postêpków.
Jest to Bóg zale¿ny od nas, od naszego
brudu. Takiego Boga ludzie siê lêkaj¹.
Drug¹ przyczyn¹ mo¿e byæ strach
przed wymaganiami. Cz³owiekowi wydaje siê, ¿e ¿yæ bez Boga jest ³atwiej.
Jest to fa³sz i powa¿ny, straszny w skutkach b³¹d. Tak, ateizm jest ród³em
wszystkich podstawowych pêkniêæ naszego wiata  jak powiada ks. prof.
Bartnik. Wyrzucenie Boga z mylenia
o wiecie i z procesów budowania go,

poprawiania  powoduje katastrofalne
skutki. Cz³owiek lêka siê, gdy¿ Bóg stawia konkretne wymagania. Póniej jest
to ju¿ efekt domina: jedno wydarzenie
poci¹ga za sob¹ drugie. Rodz¹ siê kolejne pokolenia w przestrzeni religijnej
ja³owoci, a to tylko pog³êbia strach.
W jednym ze swoich wierszy Ksi¹dz
Profesor napisa³, ¿e demony bywaj¹ hojne, za wiern¹ s³u¿bê p³ac¹ nierzadko fontann¹ z³ocistego s³owa...
Jak nale¿y to rozumieæ w perspektywie ¿ycia spo³ecznego?

S³ysza³em ciekaw¹ historiê, która ma
ju¿ 1000 lat. Pochodzi z czasów Grzegorza Wielkiego. Pewien diakon pyta³
go o ró¿ne sposoby rozumienia snów.
W odpowiedzi us³ysza³ od w. Grzegorza, ¿e jak z³y duch k³amie, to jeszcze
pó³ biedy. K³amliwy z³y duch jest po
prostu g³upi. A g³upiego cz³owiek jest
w stanie zweryfikowaæ. Najm¹drzejsze
z³e duchy to te, które mówi¹ sam¹ prawdê. Ale u¿ywaj¹ prawdy do z³ego celu.
Wobec takiej finezji cz³owiek czêsto jest
bezradny: wszystko siê zgadza, jest fak-

tem, prawd¹, ale intencja ca³oci jest
fa³szywa, k³amliwa. W samym swoim
j¹drze prawda owa jest k³amliwa, bezbo¿na Mój wiersz jest rad¹ dla
wszystkich twórców: jak wam to
wszystko idzie dobrze i dochodzicie
nawet do jakiego szczytu nazywania
rzeczy po imieniu, w samej ich istocie,
to jednak nie traæcie czujnoci. Prawda
le¿y jeszcze g³êbiej: pod warstw¹ s³ów
i ich piêkna. Pytajcie zatem: komu piszesz? Dlaczego? Po co? Czemu s³u¿y
piêkne i olniewaj¹ce s³owo? Mo¿e
(podskórnie?) s³u¿y ono nienawici?
Jest to, moim zdaniem, wa¿na zasada
rozeznawania duchów. Dobro jest wiêksze od z³a, a Bóg od z³ego ducha. Musimy byæ pokorni i czujni, gdy¿ pod kaskad¹ piêknych s³ów nie zawsze kryje
siê prawda; estetyka nie jest dogmatyk¹. Maj¹ wiele miejsc wspólnych, ale
nie s¹ to¿same.
Na koniec naszej rozmowy chcia³em zapytaæ Ksiêdza Profesora
 co to znaczy dobrze ¿yæ? Co robiæ, aby dobrze ¿yæ?

Kochaæ. Mi³oæ jest wszystkim. Nie
w tym znaczeniu, jakoby by³a bogiem,
gdy¿ mi³oæ nie jest bogiem. Bóg jest
mi³oci¹, ale mi³oæ nie jest Bogiem.
Ale te¿ nie istnieje g³êbsza definicja
Boga ni¿ chrzecijañska: On jest mi³oci¹. Dobrze ¿yæ, po Bo¿emu, znaczy
wiêc kochaæ. Nic nie jest ponad to.
Oznacza to, ¿e ciê¿ar wozu musi byæ
stosowny do kolein  pisa³a Emily Dickinson. Widzimy tylko koleiny w naszym ¿yciu i domylamy siê jedynie, jaki
zostawi³ je wóz. Po intensywnoci mi³oci poznajemy cz³owieka i widzimy
jak blisko b¹d daleko jest on od Boga.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.

n

Zmartwychwstanie Jezusa jest ostateczn¹ pieczêci¹ wszystkich Bo¿ych obietnic,
miejscem narodzin nowej, zmartwychwsta³ej ludzkoci,
rêkojmi¹ historii naznaczonej mesjañskimi darami pokoju i radoci.
Jan Pawe³ II

Oczyszczaj¹cego i odnawiaj¹cego
Wielkiego Postu oraz Jezusowej mocy,
która pozwala wyjæ z ka¿dego grobu...
¿yczy wszystkim Czytelnikom 2E2
Redakcja oraz Wydawnictwo Michalineum
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Pomimo decyzji Rady Krajowej SLD o przeprowadzeniu wyborów jesieni¹ 2005 r., ich ostateczny termin nie jest spraw¹ przes¹dzon¹. Sensacj¹ medialn¹ lutego sta³o siê wyst¹pienie J. Hausnera z szeregów SLD. Nieczêsto zdarza siê, by par tiê stanowi¹c¹
zaplecze rz¹du porzuca³ urzêduj¹cy wicepremier. Zarówno J. Hausner, jak i znacz¹cy polityk SLD marsza³ek sejmu W. Cimoszewicz, a nawet premier rz¹du M. Belka, opowiadaj¹ siê za czerwcowym terminem wyborów. Poniewa¿ marsza³ek zamierza 5 maja
poddaæ pod g³osowanie uchwa³ê o samorozwi¹zaniu sejmu, a kilku znacz¹cych polityków SLD mniej lub bardziej pr ywatnie
popiera wczeniejszy termin, czer wcowe wybor y nie s¹ wykluczone. Oznacza to, ¿e dla SLD rozpocz¹³ siê trudny okres walki
o polityczne prze¿ycie i przygotowanie miêkkiego l¹dowania po wyborach: w fundacjach, spó³kach i radach nadzorczych.

Niegodziwoci
Poniewa¿ w sejmie pracuj¹ dwie komisje ledcze, niezale¿ne media przygl¹daj¹ siê pracy rz¹du uwa¿niej ni¿ zwykle, a k³opotów politycznych ze s³u¿b¹
zdrowia, z TP S.A., z lokalnymi aferami
rz¹d ma sporo. Co wiêcej, na scenie politycznej pojawi³ siê nowy-stary pomys³
Unii Wolnoci skupienia pod swoimi
sztandarami centrowego elektoratu. Kilkudziesiêciu krakowskich intelektualistów wezwa³o wiat³ych obywateli do
odwrotu od radykalizacji nastrojów na
prawicy, a J. Hausner (dawniej SLD)
i J. Steinhoff (dawniej AWS) postanowili wcieliæ ten apel w ¿ycie i w³¹czyæ
siê w likwidowanie podzia³ów pod przewodnictwem polityków Unii Wolnoci.
Dodajmy, ¿e krakowscy intelektualici s¹
szalenie zaniepokojeni radykalizacj¹ prawicy i uwa¿aj¹ j¹ za niebezpieczn¹ dla
demokracji.
Przyznam, ¿e nie potrafiê zrozumieæ,
sk¹d ten szczególny pomys³ demokracji
centrowej. Nie znam stabilnej i sprawnej demokracji, w której rz¹dzi³oby centrum: z centrowym programem, centrowym elektoratem oraz lewicowymi i prawicowymi partiami w roli ozdobników.
Byæ mo¿e chodzi tutaj o przywrócenie
demokracji socjalistycznej pod now¹
nazw¹: demokracja centralna? Jaka¿
prostota i u³atwienie dla narodu. Skoñczy³oby siê ledzenie programów partii
politycznych, nie by³oby konieczne dokonywanie wyborów. Partia Centrum
w naukowy sposób ustala³yby najlepsze
rozwi¹zania we wszystkich sprawach
s³u¿by zdrowia, reprywatyzacji, ochrony ¿ycia poczêtego, lustracji i polityki
rolnej. Piêtnacie lat demokracji i: starczy!  zdaj¹ siê mówiæ politycy UW.
Ta inicjatywa polityczna ma pewne
szanse, poniewa¿ czêæ wyborców SLD
nie bêdzie mia³a ³atwego wyboru. Czy g³o-
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sowaæ na zdrajców z M. Borowskim na
czele; na A. Leppera czy na antyglobalistów mi³oci alternatywnej z Unii lewicy? A Unia Wolnoci to partia, na któr¹
umiarkowanej lewicy g³osowaæ wypada.
Jednak dla obecnych cz³onków SLD
batalia trwa, wci¹¿ mo¿liwe jest zbieranie g³osów, tak by do 8 proc. wiernego
elektoratu obroñców PRL-u dodaæ po kilka procent z ró¿nych rodowisk i ró¿nych
grup spo³ecznych. Minister Rolnictwa
W. Olejniczak kolekcjonuje g³osy zadowolonych z dop³at rolników, chocia¿ ma
z tym problemy, poniewa¿ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie radzi sobie z przypieszonym wyp³acaniem pieniêdzy, a Ministerstwo Finansów niechêtnie przekazuje nale¿ne
rolnikom rodki. Nie wiadomo te¿, komu
W. Olejniczak przeka¿e w ostatniej chwili
uciu³ane prze siebie g³osy. Jeli wybierze
SDPL, plan SLD legnie w gruzach.
Minister M. roda zajmuje siê zbieraniem g³osów nieszczêliwych kobiet, szerz¹c plotki o prawicowych, katolickich
przyczynach przemocy w rodzinie. Ostatni
sonda¿ CBOS pokaza³, ¿e najrzadziej
z przemoc¹ w rodzinie zetknêli siê zarówno mê¿czyni, jak i kobiety z trwa³ych,
stabilnych katolickich rodzin. Najczêciej
 rozwiedzeni lub pozostaj¹cy w konkubinatach. Nie s¹dzê jednak, by Pani Minister zmieni³a pogl¹dy, nie le¿y to w interesie jej politycznego rodowiska.
Na g³osy kolejnych tysiêcy mê¿czyzn,
i zapewne tak¿e kobiet, liczyli twórcy
ustawy o wiadomym rodzicielstwie, dopuszczaj¹cej aborcjê na ¿yczenie do 12 tygodnia ¿ycia p³odu. Politycy SLD przegrali g³osowanie: 15 lutego sejm wiêkszoci¹ g³osów nie dopuci³ do wprowadzenia tego projektu do porz¹dku obrad. Nie
zmienia to jednak politycznej wymowy
ustawy  zwolennikom aborcji na ¿ycze-

nie politycy SLD przypominaj¹, tylko my
pamiêtamy o waszych interesach.
Kolejny pomys³ na ciu³anie elektoratu
wymyli³ minister zdrowia M. Balicki.
I nie chodzi o nowy, wietny pomys³ na
organizacjê s³u¿by zdrowia, na odd³u¿enie szpitali i zapewnienie chorym opieki
lekarskiej, a lekarzom i pielêgniarkom godziwych warunków pracy. Projekt ustawy
o restrukturyzacji i odd³u¿eniu szpitali
wywo³uje, jak na razie, falê protestów
i g³odówek pracowników s³u¿by zdrowia.
St¹d inny pomys³ ministra Balickiego,
znacznie mniej skomplikowany i ³atwiejszy w realizacji. Ministerstwo Zdrowia
proponuje liberalizacjê przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii. Posiadacze niewielkiej iloci narkotyków miêkkich nie
podlegaliby karaniu. Uzasadnienie jest
zgo³a oryginalne: w wiêzieniach siedz¹
tacy ludzie (jest ich 6 tysiêcy) i... nie s¹
leczeni  martwi siê minister zdrowia.
Wiêc wypuæmy ich z wiêzieñ, proponuje, bo, jak siê nale¿y domylaæ, ministerstwo nie ma pomys³u na zapewnienie im terapii.
I nic to, ¿e 80 proc. Polaków (sonda¿ PBS dla Rzeczpospolitej) jest przeciwnych ustawie wprowadzaj¹cej przepis rezygnacji z karania posiadaczy
niewielkiej iloci narkotyków. SLD liczy na te kilkadziesi¹t tysiêcy, a mo¿e
wiêcej, ludzi uwik³anych w narkotyki,
którzy wybior¹ ich przedstawicieli jako
gwaranta bezkarnoci. Dodajmy, ¿e
w wietle wyników sonda¿u PBS tak¿e najm³odsi respondenci s¹ w zdecydowanej wiêkszoci przeciwni liberalizacji obowi¹zuj¹cego dzisiaj prawa,
a s¹ oni w tej sprawie czym na kszta³t
ekspertów opinii publicznej. Tak¿e statystyki pokazuj¹, ¿e obowi¹zuj¹ca od
5 lat ustawa ustabilizowa³a poziom
narkomanii, nie zwiêkszy³a siê ani dostêpnoæ narkotyków, ani liczba narkomanów, co we wspó³czesnym wiecie
jest nie najgorszym wynikiem.
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Ratowanie SLD-owskiej skóry, czyli
polityczne zbieractwo wyborców zdaje
siê byæ dzisiaj jedynym celem dzia³ania
polityków tej formacji. St¹d czytelne sygna³y  zwolennicy aborcji na ¿yczenie,
posiadacze niewielkich dawek narkotyków, walcz¹cy z Kocio³em i rodzin¹,
nieszczêliwi, samotni, zranieni, a tak¿e
homoseksualici i lesbijki, ¿¹daj¹cy dostêpu do ma³¿eñskich przywilejów i prawa do adopcji dzieci  g³osujcie na nas,
polityków lewicy. Tylko my spe³nimy
wasze oczekiwania, tylko my zbudujemy nowy wspania³y wiat, bez opresywnej rodziny i tradycji, bez niepotrzebnych
ograniczeñ w ¿yciu seksualnym, bez zakazów dla mi³oników odlotów. Oferujemy wam nowoczesny wiat samotnych
ludzi, pe³en domów dziecka, noclegowni, domów spokojnej staroci i orodków
Monaru. A po nas choæby potop. Bezrobocie, reformê s³u¿by zdrowia, kryzys
rodziny zostawimy nowemu rz¹dowi.
Nie bêdzie nasz przez najbli¿sze 4 lata,
a w roli opozycji ³atwiej o krytykê, gdy
problemów wiele, i gdy trudno je rozwi¹zaæ. Rosn¹ wtedy szanse na wygran¹
w kolejnych wyborach.
W 2005 r. ukaza³a siê wa¿na i interesuj¹ca ksi¹¿ka M. Grabowskiej Podzia³
postkomunistyczny. Autorka w bardzo
przekonuj¹cy sposób uzasadni³a tezê
o trwa³oci podzia³u naszego spo³eczeñstwa na post- i antykomunistów. Ci
pierwsi darz¹ sentymentem PRL i niekoniecznie ceni¹ sobie demokracjê. Antykomunici s¹ do demokracji przywi¹zani, ceni¹ solidarnociow¹ tradycjê
i Koció³ katolicki, a o PRL-u myl¹ le.
Ten polityczny podzia³, mimo ukrywania go przez polityczne elity i bagatelizowania jego znaczenia, trwa od 15 lat
i przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Teza przekonuj¹ca, ale pesymistyczna. Uwa¿am ten podzia³ za dramat III
RP. Si³a lewicowej formacji z PRLowskimi korzeniami jest bowiem, moim
zdaniem, zagro¿eniem dla demokracji.
Potwierdza to sposób, w jaki dzisiaj
próbuje zbieraæ elektorat; i metody
i cele dzia³ania nie maj¹ wiele wspólnego z trosk¹ o dobro wspólne. Mo¿e
uda siê nam w czerwcu 2005 r. odes³aæ
raz na zawsze SLD do lamusa historii?
Barbara Fedyszak-Radziejowska

W mniemaniu naiwnego spo³eczeñstwa tzw. czwar t¹ w³adz¹ s¹ dziennikarze.
Faktycznie rolê tê pe³ni¹ ich wydawcy (w tej kategorii ujmujê wszystkich w³acicieli publikatorów  czyli rodków spo³ecznego przekazu). Ale tak naprawdê s¹ nimi macherzy od wielkich interesów, ukr ywaj¹cy siê w cieniu owych
wydawców. Czy to tylko czwar ta w³adza? Chyba nie. Chyba wiêcej! Przecie¿
nikt z zawodowych dziennikarzy, pracuj¹cych w tym fachu co najmniej przez
kilkadziesi¹t lat, nie ma w¹tpliwoci, ¿e w³aciwymi decydentami w naszym
kraju nie s¹ te czer wie, tañcz¹ce na wierzchu mietnika (jakim jest otaczaj¹ca nas rzeczywistoæ), a które powszechnie s¹ nazywane klas¹ polityczn¹.
I dotyczy to zarówno figurantów z prawa, jak i z lewa.

Czwarta w³adza?

Wiêkszoæ licz¹cych siê w Polsce
wydawców traktuje nasz teren (postêpuj¹c, jak za pani¹ matk¹: za hydr¹
Wydawnictwa Agory) jak Trzeci wiat,
gdzie nie obowi¹zuj¹ ¿adne kryteria
przyzwoitoci, bêd¹ce usankcjonowanym prawem faktem na Zachodzie. Tu
nie do wyobra¿enia s¹ jakie zwi¹zki
zawodowe, do których mog¹ nale¿eæ
dziennikarze, albo kryteria naboru nowych kadr, weryfikowane przez stowarzyszenia twórcze  nie istnieje nawet
jawnoæ poborów, uzyskiwanych przez
pracowników. Jednoczenie wszyscy
zatrudniani do tej pracy staj¹ siê praktycznie niewolnikami sumienia, gdy¿ po
piêtnastu latach tzw. demokracji w Polsce (która przecie¿ mia³a oznaczaæ mo¿liwoæ dokonania wyboru) niewyobra¿alne sta³o siê jakiekolwiek odstêpstwo
od linii wydawcy. Starszym z dziennikarzy b³ogos³awione mog¹ siê teraz
wydawaæ lata pañstwowej cenzury
szczególnie w okresie schy³kowym
urzêdowego komunizmu. Ludzie potrafili wtedy czytaæ miedzy wierszami...
Dzisiaj ta  powszechna niegdy  umiejêtnoæ zanik³a, szczególnie wród m³odszych pokoleñ. Nikt te¿ z obecnie dzia³aj¹cych dziennikarzy nie pozwoli sobie na
jaki kawa³ miêdzy wierszami. Odstêpstwo od linii karane jest surowo...
Na nasz rynek dopuszczono bezp³atne, wielkonak³adowe pisma zawieraj¹ce, np. pop³uczyny informacji z Gazety
Wyborczej czy serwisu PAP, czasem równie¿ infantylne, krótkie teksty autorskie
 bêd¹ce jednak tylko pretekstem do publikowania dziesi¹tków og³oszeñ reklamowych. (Metro, Metropol, Dzieñ Dobry). Mog³y one zaistnieæ w Polsce, chocia¿ np. we Francji to uniemo¿liwiono,
gdy¿ uznano, ¿e uderza³yby w ca³y ry-

nek profesjonalnej prasy, rozprowadzanej odp³atnie. Gro¿¹c zag³ad¹ szczególnie tym tytu³om, które nie s¹ w³asnoci¹
wielkich, bogatych koncernów.
Chocia¿ prywatnie zdajemy sobie
w pe³ni sprawê z tego, ¿e poprzez swoich prokurentów (ró¿nych naczelnych,
wicenaczelnych itp.) rz¹dz¹ nami panowie Geldhab i Hosenduft, a w tle przemyka czasami z³odziejska sylwetka pana
Nowopolaczka  nie oponujemy, bo grozi to po prostu zwolnieniem z pracy a dalej g³odem pozostaj¹cych na naszym
utrzymaniu rodzinom. Bo pomimo zewnêtrznych oznak konkurencji, nikt nie
zatrudni niepokornego bie¿añca...
Rezultatem jest powszechne uprawianie propagandy sukcesu (jakiej nie zna³y
czasy tow. Gierka) i kreowanie przez
dziennikarzy, od lat, jakiego wizerunku
Wunderlandu, krainy wzglêdnego dobrobytu, postêpu i nadziei na (nawet najbli¿sz¹) przysz³oæ. Panom Wydawcom chodzi tu bowiem o og³oszenia  a któ¿ og³osi siê w periodyku, który mówiæ bêdzie
o powszechnej pauperyzacji i usuwaniu
siê spo³eczeñstwa w prawdziw¹ nêdzê.
Biorcami dóbr mog¹ byæ przecie¿ tylko
ci, którzy s¹ zdolni za nie zap³aciæ. I za
nic nie nale¿y ich niepokoiæ. Chocia¿ i oni
mog¹, ju¿ nawet jutro, byæ na bruku...
Jako dziennikarze jestemy wiêc kreatorami k³amstwa na wielk¹ skalê, uciszycielami nastrojów spo³ecznych,
chwalcami demonta¿u polskiej gospodarki. Jako bezwolne narzêdzia uczestniczymy  w razie uznania takiej potrzeby  w potrz¹saniu pó³trupem polskiej
pañstwowoci i ujawnianiu jej najcilejszych tajemnic przez skorumpowanych
urzêdników. Wszystko to oczywicie
odbywa siê wówczas pod has³em (bronionym do upad³ego) wolnoci prasy.
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* Jeszcze  cz³onek w³adz Oddzia³u
Warszawskiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich i delegat na
Nadzwyczajny Zjazd SDP
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KARD. JOSEPHA RATZINGERA

RAPORT O STANIE WIARY

W pocz¹tkowych fragmentach wywiadu Raport o stanie wiary, które omawialimy
w poprzednich dwóch numerach, kard. Joseph Ratzinger mówi³ Vittoriowi Messoriemu
o ogólnych przyczynach kryzysu w Kociele, wynikaj¹cych z niew³aciwego odczytania
ustaleñ soborowych, kiedy kierowano siê w nich bardziej duchem czasu ni¿ niezmiennymi wskazaniami Ewangelii i Tradycji. W niniejszym numerze PiP i kilku nastêpnych
przytaczamy wypowiedzi Kardyna³a, w któr ych omawia poszczególne, konkretne
znamiona kr yzysu, daj¹c przy tym za ka¿dym razem znakomity wyk³ad teologiczny.

Hierarchicznoæ,
a nie demokracja
U samych podstaw kryzysu, zdaniem
kardyna³a Ratzingera, znajduje siê niew³aciwa koncepcja Kocio³a, eklezjologii:  Tu ma swój pocz¹tek wiêksza
czêæ nieporozumieñ lub istotnych b³êdów i pu³apek, w które wpadaj¹ tak teologia, jak i opinia publiczna Kocio³a...
***
Mam wra¿enie  mówi kardyna³ Ratzinger  ¿e wielu nie odrzuca Kocio³a
jawnie, z rozmys³em, ale odchodzi od
niego po cichu, gubi¹c autentycznie katolicki sens jego rzeczywistoci. Wielu
nie wierzy ju¿ wiêcej, ¿e chodzi tu o rzeczywistoæ, której chcia³ sam Chrystus.
Nawet niektórzy teologowie traktuj¹
Koció³ jako budowlê wzniesion¹ przez
cz³owieka (...).
Trzeba wiêc wyranie przypomnieæ:
 Koció³ tylko w swoim zewnêtrznym
wyrazie, tylko fasadowo jest zbudowany przez ludzi. Za t¹ ludzk¹ fasad¹ znajduj¹ siê Boskie, wiêc nietykalne struktury. Misterium rzeczywistoci nadprzyrodzonej, ponadludzkiej. Tego ¿aden
reformator, socjolog, ¿aden organizator
nie ma prawa ani mo¿liwoci tkn¹æ. Je¿eli zaczyna siê uwa¿aæ Koció³ za wy³¹cznie ludzk¹ strukturê, za jedynie nasz
wytwór, to wtedy tak¿e prawdy wiary
wydaj¹ siê arbitralne; wiara traci wówczas autentyczny, zagwarantowany instrument, przez który mog³aby siê wyra¿aæ. W wy³¹cznie socjologicznej  pozbawionej wizji nadprzyrodzonego misterium  koncepcji Kocio³a, nawet
chrystologia zatraca swoje odniesienie
do Boskoci. Okazuje siê jedynie ludzkim projektem. Ewangelia staje siê tylko Jezusem-projektem, projektem spo-

³eczno-wyzwoleñczym. Projektem czysto
historycznym, ograniczonym wy³¹cznie
do ziemskiej rzeczywistoci, tylko pozornie religijnym, w swej istocie za ateistycznym. (...) Wraz z zagubieniem
prawdziwej koncepcji Kocio³a zatraca siê prawdziwy sens pos³uszeñstwa.
Niektórzy nie zaliczaj¹ go ju¿ do cnót
chrzecijañskich. Odrzuca siê je jako
spuciznê «przesz³oci autorytarnej, dogmatycznej». Je¿eli uwa¿a siê, ¿e Koció³ jest nasz, ¿e Koció³ to tylko my,
¿e jego struktura nie jest Chrystusowa,
to przestaje siê uznawaæ hierarchiê kocieln¹ za ustanowion¹ przez samego
Chrystusa s³u¿bê ochrzczonym. W ten
sposób odrzuca siê ideê autorytetu
uwierzytelnionego przez Boga, ideê
w³adzy pochodz¹cej od Niego, która jest
przecie¿ inna ni¿ w³adza struktur politycznych, ustanowiona przez consensus
wiêkszoci cz³onków danej organizacji.
Koció³ Chrystusa to nie partia, to nie
stowarzyszenie ani klub  jego najg³êbsza, niezbywalna struktura nie jest demokratyczna, ale sakramentalna, zatem hierarchiczna; hierarchia kocielna ma pocz¹tek w sukcesji apostolskiej
 musi zatem istnieæ jako warunek konieczny, bymy mogli dostêpowaæ mocy
rzeczywistoci sakramentalnej. W³adza
kocielna wspiera siê nie na g³osowaniu wiêkszoci, ale na w³adzy samego
Chrystusa (...).
Lud Bo¿y, ale przede wszystkim
Cia³o Chrystusowe
Przyjêta przez Sobór koncepcja Kocio³a jako Ludu Bo¿ego nie mo¿e byæ
dominuj¹ca, bo niesie to niebezpieczeñstwo odrzucenia Nowego Testamentu,
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fot. G. Ga³¹zka

O czym naprawdê nie wolno nam
napisaæ (mówiæ publicznie do mikrofonu, poprzeæ obrazem itp.)? Na przyk³ad
na pewno nie o bezrobociu, które w tej
skali nie ma miejsca w cywilizowanych
krajach wiata. Oczywicie, podczas
przyjêcia nas do Unii Europejskiej
przymkniêto oko na jego w³aciwy wymiar. Tak naprawdê jest ono przecie¿ co
najmniej podwójne w stosunku do oficjalnych danych. U nas za bezrobotnego
nie jest ju¿ uznawany nawet ten, który zarobi³ jedynie 10 z³ za umycie samochodu
komu innemu. Trwa ta fikcja, chocia¿
nawet w Warszawie, uznawanej za zag³êbie roboty, nie znam rodziny, w której kto
nie pozostawa³by bez pracy...
Komu to s³u¿y? Przecie¿ w³anie tym,
którzy chcieli stworzyæ z Polski worek
z rezerwow¹ si³¹ robocz¹, sk¹d wy³a¿¹c,
ka¿dy zgodzi siê na wszelkie, nawet nieludzkie warunki, aby otrzymaæ jak¹kolwiek pracê. Takimi niewolnikami s¹
 chocia¿ wcale nimi byæ nie musz¹,
o ile skupi¹ siê w korporacji zawodowej
i bêd¹ walczyæ o swoje prawa  tak¿e
ludzie mediów. Przecie¿ sam wiêtej pamiêci Jan Nowak-Jeziorañski, otrzymuj¹c honorowe cz³onkostwo SDP, powiedzia³: Stajê wiêc dzisiaj przed wami
jak ten czeladnik, w o wiele zapónionym terminie, na egzaminie cechowym... Tym m³odym trzeba przypomnieæ,
¿e bywa³y kiedy takie dobrodziejstwa,
jak chocia¿by uk³ad zbiorowy. I to, ¿e
w kolonialnej kondycji nigdy nie bêd¹
mieli mo¿liwoci nawet doczo³gaæ siê
 jak wielu z nas, starszych  do jakiejkolwiek emerytury.
Bez ochrony takiego Cechu zastraszeni dzisiaj, bezwolni jutro, pojutrze
stan¹ siê klientami opieki spo³ecznej
 o ile wówczas jeszcze w ogóle takowa bêdzie dzia³a³a. A jedyn¹ satysfakcj¹ za ca³e przepracowane pod knutem
rycerzy pieni¹dza ¿ycie bêdzie mog³o
byæ dla nich to, ¿e syn czy wnuk pana
Hosendufta ¿egluje, z nowymi panienkami na pok³adzie, na luksusowym
jachcie po Morzu Karaibskim.
Cezary Bunikiewicz*

KOCIÓ£

akceptacjê tylko Starego. Lud Bo¿y to
w rzeczywistoci, wed³ug Pisma wiêtego  Izrael zjednoczony z Bogiem
modlitw¹ i dochowaniem wiernoci.
Definicja Kocio³a ograniczona wy³¹cznie do tego okrelenia oznacza porzucenie koncepcji Kocio³a zawartej
w Nowym Testamencie, gdzie okrelenia Lud Bo¿y u¿ywa siê wy³¹cznie po
to, by odwo³uj¹c siê do starotestamentowego elementu Kocio³a, podkreliæ
jego ci¹g³y charakter, a tym samym
zwi¹zek z Izraelem. Nowotestamentowa
koncepcja Kocio³a polega na przyjêciu idei Cia³a Chrystusowego. W takim
ujêciu cz³onkami Kocio³a stajemy siê
nie przez przynale¿noæ typu socjologicznego, ale przez wszczepienie w Cia³o samego Pana za pomoc¹ chrztu i Eucharystii. (...) Koció³ bowiem nie wyczerpuje siê w kolektywie wierz¹cych,
ale jako Cia³o Chrystusa jest czym
o wiele wiêcej ni¿ sum¹ jego cz³onków.
(...) Jestemy wspólnot¹ wiêtych, ¿ywych i zmar³ych, wszystkich ochrzczonych. Teologia katolicka nazywa to communio sanctorum, przy czym termin ten
znaczy tak¿e  mieæ wspólnie «rzeczy
wiête», czyli ³askê sakramentów p³yn¹c¹ od Chrystusa, (...) ¯ywi czy martwi, jako cz³onkowie Kocio³a jestemy
w³¹czeni w to samo ¿ycie, które otrzymujemy przez wszczepienie w Cia³o
Chrystusowe.
Ecclesia semper reformanda
To, co zale¿ne od cz³owieka, zawsze

(3)

potrzebuje reformy, odnowy. Dotyczy to
równie¿ Kocio³a. Sobór w deklaracji
Gaudium et spes mówi jasno: Jakkolwiek Koció³ pozosta³ dziêki mocy Ducha wiêtego wiern¹ Oblubienic¹ swego Pana i nigdy nie przesta³ byæ znakiem zbawienia w wiecie, wie on jednak dobrze, ¿e wród jego cz³onków, czy
to duchownych czy wieckich, nie brakowa³o w ci¹gu wielu wieków takich,
którzy byli niewierni Duchowi Bo¿emu.
Tak¿e w naszych czasach (...). Powinnimy byæ [tych braków] wiadomi i dzielnie je usuwaæ, ¿eby nie przynosi³y szkody szerzeniu Ewangelii.
Kardyna³ Ratzinger wyjania: Nie
nale¿y jednak tej wiernoci Kocio³a
myliæ z mo¿liwoci¹ bycia niewiernym
przez pojedynczego cz³onka Kocio³a.
Aby to lepiej wyt³umaczyæ, odwo³am siê
do ³aciñskiej formu³y, któr¹ w liturgii
rzymskiej celebrans wyg³asza³ podczas
ka¿dej mszy: «Domine Jesu Christe, ne
respicias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae», to znaczy: «Panie Jezu Chryste, nie zwa¿aj na grzechy moje, lecz na
wiarê Twojego Kocio³a». Obecnie
w wielu przek³adach (równie¿ w odnowionym tekcie ³aciñskim) w tej formule
mszalnej zaimek moje zast¹piono zaimkiem nasze: nie zwa¿aj na grzechy nasze. Ta zmiana wydaje siê niewiele znacz¹ca, a jednak jest bardzo istotna. (...)
Koció³ wymaga od ka¿dego, kto sprawuje Eucharystiê, wyznania: «Ja zgrzeszy³em, nie zwa¿aj Panie na moje grzechy». Ta formu³a obowi¹zywa³a ka¿dego kap³ana, pocz¹wszy od najskromniejszego do biskupów i papie¿a; wszyscy s¹
obowi¹zani wypowiedzieæ j¹ podczas
codziennej Mszy. Tak¿e osoby wieckie,
wszyscy. Cz³onkowie Kocio³a zostali
wezwani do zjednoczenia siê w rachunku sumienia i probie o odpuszczenie
grzechów. Zatem wszyscy w Kociele, bez
¿adnego wyj¹tku, powinni spowiadaæ siê,
prosiæ o wybaczenie, a wiêc wstêpowaæ
na drogê prawdziwej reformy. Nie oznacza to jednak, ¿e grzeszny jest tak¿e Koció³ jako taki. Koció³ jest rzeczywistoci¹ nieskoñczenie wiêksz¹ od sumy swoich cz³onków, i to jest w³anie tajemnica.

I dlatego, by otrzymaæ od Chrystusa rozgrzeszenie i odpuszczenie win, trzeba mówiæ o swoim grzechu i wierze Jego Kocio³a. (...) A tymczasem dzisiaj czêsto
zapomina o tym wielu teologów, wielu
duchownych i wiele osób wieckich. (...)
Byæ mo¿e jest to niewiadome, ale mam
wra¿enie, ¿e niektórzy przekszta³caj¹ b³aganie na: «Nie zwa¿aj Panie na grzechy
Kocio³a, ale na moj¹ wiarê». Konsekwencje takiego rozumienia tej formu³y
s¹ grone  grzechy poszczególnych osób
staj¹ siê grzechami Kocio³a, a wiara zostaje zredukowana do aktu osobistego,
do mojego sposobu rozumienia Boga
i Jego nakazów. Bojê siê wprost, i¿ w³anie tak siê dzisiaj powszechnie czuje
i rozumie; jest to oznaka tego, jak bardzo
wiadomoæ wspólnoty katolickiej oddali³a siê od jasnej koncepcji Kocio³a. (...)
Nale¿y stale przypominaæ, ¿e wiara jest odpowiedzi¹ Kocio³a udzielon¹ Chrystusowi; akt wiary dokonuje
siê w Kociele. Nie jest to akt indywidualny (...). Wiara znaczy wierzyæ
wspólnie z ca³ym Kocio³em. (...) Powinnimy zawsze zwa¿aæ na to, ¿e Koció³ nie jest nasz, lecz Pana. Zatem
reformy i odnowa  zawsze potrzebne
 nie maj¹ polegaæ na wznoszeniu
przez nas, choæby nawet z ca³¹ gorliwoci¹, nowych wymêdrkowanych
struktur. W ten sposób osi¹gnêlibymy
najwy¿ej to, i¿ wznielibymy nasz
Koció³, Koció³ tylko na miarê naszego rozumienia, byæ mo¿e nawet interesuj¹cy, ale nieprawdziwy, nie taki, który podtrzymuje w wierze i daje ¿ycie
w sakramencie. To, co my potrafimy
zrobiæ, nie da siê porównaæ w ¿adnej
mierze z doskona³oci¹ dzie³a Pana. Zatem prawdziwa reforma polega³aby na
uczynieniu wszystkiego, co doprowadzi
do znikniêcia z Kocio³a tego, co jest
nasze, aby lepiej sta³o siê widoczne to,
co jest Jego, Chrystusa. Tê prawdê dobrze znaj¹ wiêci  oni rzeczywicie
i dog³êbnie reformowali Koció³, nie
przez wznoszenie nowych struktur, ale
przez odnowê siebie samych.
Cdn.
Oprac. Jolanta Klecel
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WIARA
Nieopodal szosy, w sosnowym lesie na wzgórzu, cmentarz w Wasilkowie
pod Bia³ymstokiem, z pozoru jakich wiele. Jednak obok zwyczajnych grobowców na ca³ym jego obszarze stoj¹ skrzydlate postaci i obwieszczaj¹
nadejcie czasów ostatecznych: wielkie figur y anio³ów z tr¹bami, anio³y op³akuj¹ce, towarzysz¹ce zmar³ym. Widzi siê sceny pasyjne  nad klêcz¹cym
i opar tym o g³az Jezusem figura Anio³a Pocieszyciela; za przygarbionym
i jakby szykuj¹cym siê do ucieczki z woreczkiem pieniêdzy Judaszem stoi
anio³, dotykaj¹cy z przera¿eniem rêk¹ czo³a; przy cie¿ce prowadz¹cej przez
cmentarz  pos¹gi Chr ystusa nios¹cego krzy¿ i Chr ystusa Zmar twychwsta³ego; w innym miejscu r zeba Piety  Matki Boskiej Bolej¹cej.

Kalwaria w Wasilkowie
Nieoczekiwany jest artystyczny
efekt tych rzeb, któremu nie przeszkadza naiwna forma postaci. Nie razi surowoæ wykonania rzeb ze zbrojonego betonu. Ta forma wrêcz wzmacnia
je i podkrela. Dziêki temu oddzia³uj¹
one z si³¹ równ¹ niektórym instalacjom
sztuki wspó³czesnej.
Zaskakuj¹cy jest monumentalny
rozmach, przedziwna skala, niespotykany duch i wizja tego miejsca  to
nie s¹ typowe rzeby cmentarne, jakie siê najczêciej spotyka. Nios¹
przes³anie i patetycznie obwieszczaj¹ ca³emu wiatu, ¿e Pan Zmartwychwsta³ i nadejdzie dzieñ S¹du Ostatecznego! S¹ wiadectwem wiary i wielkim wo³aniem!
Figury s¹ ogromne, z szarego betonu, niektóre rzeby niszczone przez
czas, czêciowo pokruszone. Inne
w remoncie albo ju¿ wyremontowane. Oprócz figur i scen pasyjnych,
rzeb anio³ów, na cmentarzu znajduj¹ siê bramy, balustrady, szpalery,
schody, fantastyczne budowle  ca³a
urbanistyczna aran¿acja, a na murach
i na postumentach rzeb wyryte s¹
wersety z Pisma wiêtego, wiersze nawi¹zuj¹ce treci¹ do mierci i ¿ycia
wiecznego oraz fragmenty redniowiecznej pieni Dies irae (Dzieñ gniewu), której autorstwo przypisuje siê
Tomaszowi z Celano, ¿yj¹cemu w XII
w. we W³oszech. (znane jest m.in. t³umaczenie Leopolda Staffa).
Kiedy powsta³y te rzeby? Kto je
wykona³ i sk¹d taki pomys³? Okazuje
siê, ¿e twórc¹ tej wyj¹tkowej nekropoli: monumentalnych rzeb i scen pasyj-



nych jest proboszcz parafii w Wasilkowie w latach 1947  1969 (zmar³y
w 1969 r.) ks. Wac³aw Rabczyñski,
i ¿e powsta³y one w latach 50.  w najciemniejsz¹ noc stalinizmu.
Okazuje siê te¿, ¿e rzeby na cmentarzu s¹ tylko fragmentem, pozosta³oci¹ kalwarii wiêtowodzkiej i stanowi¹ kontynuacjê nieistniej¹cej ju¿,
bo zniszczonej przez w³adze komunistyczne drogi krzy¿owej prowadz¹cej
z pobliskiej wiêtej Wody do cmentarza. Ze zbudowanej przez ks. Rabczyñskiego w 1955 r. kalwarii jedynie one przetrwa³y. Pozosta³e stacje
drogi krzy¿owej zniszczono 14 stycznia 1956 roku.
Na cmentarzu, obok oko³o 60 zabyt-
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kowych nagrobków, z najstarszym, zachowanym z 1896 r., obecnie znajduje
siê 7 grup rzeb i 2 fontanny. Nale¿y
siê domylaæ, ¿e ks. Rabczyñski zdecydowa³ siê, po wypadkach ze stycznia 1956 r., umieciæ ca³¹ kalwariê
 w znacznie okrojonym wymiarze
 na terenie cmentarza. Daje siê te¿ zauwa¿yæ inspiracjê kalwari¹ wileñsk¹
(ks. Rabczyñski by³ bardzo zwi¹zany
z Wilnem) i rzebami innej nekropolii
 cmentarza na Rossie w Wilnie.
Czy tylko ks. Rabczyñski by³ autorem projektów plastycznych rzeb
i ma³ej architektury? Informacje s¹
sprzeczne. Mówi siê o autorstwie
ksiêdza oraz jego matki Heleny, która podobno by³a malark¹ i obraz jej
autorstwa znajduje siê w kociele
w Wasilkowie.
Wed³ug Antoniego Pe³kowskiego
 burmistrza Wasilkowa  figury wraz
z pozosta³ymi elementami ma³ej architektury zaprojektowa³ ks. Rabczyñski
wraz ze swoj¹ matk¹ Helen¹:  Na dobr¹ sprawê wszystko zrodzi³o siê w jego
g³owie. Wykonywa³ rzeby w du¿ej mierze sam z brygad¹ miejscowych robotników. To ksi¹dz nauczy³ ich wykonywaæ
figury betonowe, sam tworz¹c wiele lub
wiêkszoæ elementów dekoracyjnych
 twierdzi burmistrz.
Cmentarz w Wasilkowie jest oryginaln¹ nekropoli¹
o wymowie, ale maj¹c¹ tak¿e charakter
ca³ociowego, monumentalnego i niecodziennego projektu
artystycznego  to
niezwyk³a galeria
rzeby religijnej,
chyba jedyna taka
w Polsce.
W 2002 r. wasilkowski cmentarz zosta³ wpisany przez
Wo j e w ó d z k i e g o
Konserwatora Zabytków do rejestru
zabytków.
Jacek Lilpop
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fot. R. Dobrowolski

Zbrodniarze na piedestale
Przyzwyczai³em siê ju¿ do tego, ¿e
co jaki czas pojawia siê w ksiêgarniach
nowa biografia Hitlera czy Stalina, ale
nie mogê oswoiæ siê z powiêcaniem setek stron druku ich s³ugusom  ludziom
wiernie i gorliwie realizuj¹cym zbrodnicz¹ politykê swoich panów.
To stawianie historycznych zbrodniarzy na piedestale zainteresowania czytelnika zapocz¹tkowa³o w latach 90. wydawnictwo Ksi¹¿ka i Wiedza, publikuj¹c ksi¹¿kê Joachim von Ribbentrop, bêd¹c¹ biografi¹ nazistowskiego ministra
spraw zagranicznych, wspó³twórcy s³ynnego diabelskiego paktu (Das Teufel
Pakt) ze Stalinem z sierpnia 1939 roku.
Wkrótce biografiami polityków-morderców zainteresowa³y siê inne wydawnictwa. Iskry wyda³y ksi¹¿ki o ¿yciu stalinowskiego szefa NKWD  £awrientija Berii;

nazistowskiego przywódcy SS i policji 
Heinricha Himmlera; hitlerowskiego ministra propagandy, arcymistrza zak³amania
 Josepha Goebbelsa czy geniusza Karpat
 Nicolae Causescu. Wydawnictwo Bellona wypuci³o na rynek pozycjê Kobiety nazistów, opowiadaj¹c¹ o czo³owych damach
Trzeciej Rzeszy; Podniebne loty Hanny
Reitsch, o wybitnie uzdolnionej kobieciepilocie w s³u¿bie Hitlera, czy o sekretarce
Fuehrera Trandl Junge (Z Hitlerem do
koñca), której wspomnienia pos³u¿y³y za
kanwê scenariusza do kontrowersyjnego,
niemieckiego filmu Upadek, bêd¹cego
prób¹ rehabilitacji potwora z ma³ym w¹sikiem. Bellona wyda³a tak¿e biografie
nazistowskich dowódców: Generalobersta Dietla i Feldmarsza³ka Schornera.
Do³¹czy³o do nich wydawnictwo Muza,
publikuj¹c ksi¹¿kê o marsza³ku Rzeszy

Hermannie Goeringu.
Ostatnio natomiast oficyna Twój Styl
wyda³a ksi¹¿kê Diana Mosley. Angielska
kochanka Hitlera, powiêcaj¹c ponad
500 stron kobiecie, której najwiêksze osi¹gniêcia ¿yciowe polega³y na konkubinacie, a nastêpnie utajnionym lubie z przywódc¹ angielskich faszystów Oswaldem
Mosleyem oraz fascynacji Hitlerem i jego
polityk¹. A fascynacja ta by³a tak silna
i g³êboka, ¿e nawet przez d³ugie lata powojenne pani Mosley nie chcia³a uwierzyæ w hitlerowskie zbrodnie.
Czy taka oferta wydawnicza to tylko
pogoñ za zyskiem, czy mo¿e wiadome
zamazywanie prawdziwego oblicza historii. No bo w spo³ecznym odbiorze
bycie bohaterem ksi¹¿ki to przecie¿ nobilitacja. Za kilka wiêc lat mo¿e siê zdarzyæ, ¿e na równe wzglêdy bêdzie liczy³
i obroñca Poczty Gdañskiej, i stra¿nik
obozu w Auschwitz czy ³agru w Workucie. I pewnie o to chodzi!
Piotr Kitrasiewicz

NASZE LEKTURY

Zwyciêzca

Koció³ Chrystusowy w naszej Ojczynie ma to wielkie szczêcie, ¿e od
pocz¹tków XX w. Jego historia pisana
jest przez wielkich, mocarnych Wodzów
ducha. Ludzi wielkiej wiêtoci a jednoczenie niezwyk³ej zaradnoci
w praktycznym budowaniu domu ojczynianego. I to  po prostu  na gruzach! Tê wspania³¹ seriê zaczyna  przes³oniêty nieco cieniem kolejnych wielkich (kard. Stefana Wyszyñskiego i Jana
Paw³a II)  cz³owiek nieprzeciêtnej miary kardyna³ Prymas August Hlond.
Z pochodzenia l¹zak. Duchowy syn
w. Jana Bosco. Budowniczy jasnoci
Kocio³a w Polsce, dopiero co zjednoczonej po latach rozbiorowego zniewolenia, a potem okupacji niemieckiej
i bolszewickiej.
Dobrze siê sta³o, ¿e Wydawnictwo
Apostolicum w serii Victores odda³o do r¹k
Czytelników nowoczesn¹ charakterystykê
tego wielkiego Polaka w dzie³ku pt. Ku
zwyciêstwu, autorstwa Romany Brzeziñskiej (z zawodu dziennikarki [równie¿

PiP], z pasji  dzia³aczki katolickiej).
Postaæ kardyna³a Hlonda jawi siê tu
wrêcz pos¹gowo, co w latach wielkich
prze³omów przek³ada siê na praktyczne
sukcesy w kreowaniu nowej rzeczywistoci i Kocio³a, i narodu.
Wydaje siê, ¿e Autorka celowo pominê³a dywagacje na temat (zapewne
obecnych w ¿yciu Kardyna³a) dylematów, dramatycznych wyborów, wahañ
czy w¹tpliwoci. Nie skupia siê te¿ na
wa¿nym rozdziale ¿ycia Hlonda, jakim
niew¹tpliwie by³o za³o¿enie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii.
Mam wra¿enie, ¿e ca³y wysi³ek intelektualny Autorki skupi³ siê na wykreleniu mocnej linii ¿ycia wielkich idei,
takich jak wiernoæ Bogu, wiernoæ
Ojczynie, wiernoæ swemu pos³annictwu  pojmowanemu jako bezwzglêdna s³u¿ba Bogu w cz³owieku. I to w sposób nowoczesny, autentyczny.
Ludzkoæ odwróci siê od sakramentów, jeli nie uka¿e siê jej piêkna
chrzecijañskiego stylu ¿ycia. Od
Kocio³a odpadn¹ ludzie dobrej woli,
gdy spostrzeg¹, i¿ staje siê on azylem
dla niedobrych i niesprawiedliwych...
 oto myli Kardyna³a, wytyczaj¹ce

kierunek Jego pasterzowania.
Nie wszystkim do gustu przypad³y
równie¿ inne tezy Kardyna³a. Choæby
o patriotyzmie, które widzi jako maksymalne wykorzystanie wszystkich cech pozytywnych jednego narodu dla dobra ca³ej ludzkoci. Nigdy, pod ¿adnym wzglêdem nie mo¿na dopuciæ do tego, by ludzie przestali ufaæ s³owom Autorytetów...
Koció³ nie ma potêgi wojska, nie ma bogactwa na utrzymanie wiata, ale ma
wiêksz¹ wartoæ  ma S£OWO. Jest NIM
CHRYSTUS. Jedynie zaufanie do Tego
S³owa buduje autorytet Kocio³a. Liniê
¿ycia idei, Autorka prowadzi poza okres
¿ycia Hlonda. Na ³o¿u mierci Prymas
Hlond mówi: Zwyciêstwo, gdy przyjdzie,
bêdzie to zwyciêstwo Maryi. A Autorka
dodaje: przez pos³annictwo dwu nastêpnych wielkich gigantów S³owa: Wyszyñskiego i Jana Paw³a II.
Wartoæ omawianego dzie³a dope³nia Kalendarium ¿ycia Augusta Hlonda oraz Aneks, w którym w³asnymi s³owami prezentuje siê sam Bohater.
ks. Mieczys³aw G³adysz CSMA
Romana Brzeziñska, Ku zwyciêstwu,
Apostolicum, seria: Victores, Z¹bki 2004
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Jeden z kler yków skar¿y³ siê kiedy, ¿e nie mo¿e poradziæ sobie
z trudnym ch³opakiem niedawno przyjêtym do zak³adu.  Uzbieraj
malin i poczêstuj go; ten rodek rzadko kiedy zawodzi  poradzi³ mu
ks. Markiewicz. Nasi ch³opcy, zw³aszcza sieroty, potrzebuj¹ serca...

Koszyk malin

S³owa ks. Bronis³awa Markiewicza
przypominaj¹ mi siê, kiedy w zimowy
wieczór zbli¿am siê do solidnej bramy
klasztoru sióstr szarytek na warszawskim Powilu. Za bram¹ znajduje siê
wietlica prowadzona przez s. Teresê
Banaszek, a w niej gromada dzieci,
które bawi¹ siê, odrabiaj¹ lekcjê i ucz¹
siê, jak robiæ co dobrego. Nauka nie
przychodzi ³atwo, choæ s. Teresie pomaga muzykalna s. Dominika i zespó³
wolontariuszy  m³odych ludzi, którzy
kilka godzin w tygodniu powiêcaj¹
dzieciom. Tego wieczoru na wietlicy
zastajê Agnieszkê, studentkê humanistyki na Uniwersytecie Warszawskim;
Karola, studenta pedagogiki, który ma
dowiadczenie pracy z ubogimi w Anglii (pracowa³ u sióstr Matki Teresy
z Kalkuty). Muzykuj¹ca z dzieæmi Natalia jest doktorantk¹ z Bia³orusi, Dorota  uczennic¹ liceum, a Bartek
 absolwentem psychologii.
Oko³o 18.00 wiêkszoæ dzieci szykuje siê do domu. Artur, obok tablicy
oceniaj¹cej zachowanie, targuje siê
z Karolem o punkty. Jacek i Micha³
przykleili siê do komputera. Zosia, Marysia i Hania oblizuj¹ czekoladowe lody.
Jest na tyle spokojnie, ¿e mo¿emy
usi¹æ i porozmawiaæ o sfrustrowanej
m³odzie¿y XXI wieku, która miota siê
miedzy konsumpcj¹ i abnegacj¹, popada w depresjê, p³acze i narzeka. Na moje
pytanie o stracone pokolenie s³yszê



energiczny protest.
 Owszem, zdarzaj¹ siê frustraci
 mówi Bartek  ale proszê wybraæ siê
na pielgrzymkê i pos³uchaæ tych, którzy
id¹ do Czêstochowy, wyje¿d¿aj¹ na spotkania Taize, je¿d¿¹ do ojca Góry na
Lednicê. Tam nie s³ychaæ narzekañ.
 Z³o jest bardzo g³one  dodaje
Dorota.  Dlatego tak czêsto s³yszymy,
¿e sta³o siê co z³ego. ¯e m³ody cz³owiek siê upi³, naæpa³, pobi³ kogo. Jest
jednak wielu m³odych ludzi, którzy maj¹
cel w ¿yciu i powiêcaj¹ siê dla innych.
 Pracuj¹c na wietlicy, przede
wszystkim koncentrujemy siê na dzieciach. Wiele z nich ma trudn¹ sytuacjê
w domu  przypomina Bartek.  Pochodz¹ z rodzin rozbitych. Rodzice pij¹ alkohol. Brakuje im mi³oci i poczucia bezpieczeñstwa. Nie maj¹ przyjació³. Szukaj¹ przyjani i zainteresowania. W miarê mo¿liwoci staramy siê im to daæ.
 Czy dzieci trudne, sprawiaj¹ce
k³opoty, dostaj¹ od was koszyk malin?
 pytam, powo³uj¹c siê na ks. Markiewicza.
 Tak, to prawda. Najwiêcej czasu,
uwagi i serca powiêcamy tym dzieciom,
które sprawiaj¹ najwiêcej k³opotów
 zgadza siê Karol.  Do wszystkich staramy siê podchodziæ indywidualnie. Nie
tylko odrabiamy z nimi lekcje. W razie
k³opotów mo¿emy pójæ do szko³y i porozmawiaæ z nauczycielem. Dzieci maj¹
do nas zaufanie.
 W wietlicy nie tylko pomagamy
odrabiaæ lekcje  mówi Agnieszka.
 Dzia³alnoæ jest tutaj tak zorganizowana, ¿e ka¿da chwila jest wype³niona
sensem. Dzieci staraj¹ siê dobrze odrobiæ lekcje. Jeli nie chc¹ tego robiæ
 mog¹ pomóc jako dy¿urni, pomóc koledze w lekcjach, kogo uspokoiæ. Opowiedzieæ o swoich prze¿yciach, zagraæ
na keyboardzie, zapiewaæ z siostr¹ Do-
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minik¹. Po podwieczorku odbywaj¹ siê
spotkania, na których omawiamy najwa¿niejsze sprawy. Dla rozwoju duchowego mamy wspóln¹ modlitwê
 Czasem, kiedy dzieñ jest wyj¹tkowo ciê¿ki, a dzieci nieznone, robi mi
siê smutno  wtr¹ca siostra Teresa.  Ale
to trwa tylko chwilê. Chodz¹c po wietlicy, zaczynam nuciæ Zaufaj Panu
ju¿ dzi Wtedy smutek mija. Dzieci od
razu to zauwa¿aj¹ i komentuj¹ Och
siostro! Jaka siostra jest zadowolona!..
Jak mi³o, ¿e siostra siê umiecha. One
s¹ bardzo wyczulone na umiech.
W domu czêsto na nich krzycz¹. Zreszt¹
s¹ tam krótko. Rano wychodz¹ do szko³y. Wracaj¹ oko³o 19.00 wieczorem do
domu, w którym bez przerwy jest w³¹czony telewizor. Domownicy nie rozmawiaj¹ ze sob¹. Nie ma kontaktu miêdzy
dzieæmi i rodzicami. Wiêkszoæ naszych
dzieci pochodzi z rodzin niepe³nych.
Oko³o 75 proc. jest wychowywanych
przez samotne matki oraz pojawiaj¹cych siê i znikaj¹cych wujków. Te dzieci ci¹gle szukaj¹ akceptacji i przyjani,
st¹d wa¿na rola wolontariuszy.
W grupie naszych wolontariuszy
najm³odsi s¹ ze szko³y redniej. Ich reprezentantk¹ jest Dorotka. M³odzie¿,
która dopiero co ukoñczy³a gimnazjum,
idzie do wietlicy, ¿eby pomagaæ dzieciom. Cudowna sprawa! Ró¿nica wieku jest niewielka, wiêc mog¹ pomóc
w nauce. Problemem jest to, ¿e nasze
dzieci maj¹ tendencjê do traktowania
ich jako swoich starszych kolegów.
Kumpli. St¹d zdarzaj¹ siê wulgarne s³owa i zachowania odrzucaj¹ce. Oni jednak siê nie zniechêcaj¹. Codziennie
przychodz¹ dwie osoby.
 Pocz¹tki by³y trudne  dodaje Dorota  bo trzeba by³o pokazaæ, ¿e obowi¹zuje pewna hierarchia. ¯e my jestemy po to, ¿eby nas s³uchali. Jestemy
dla nich kolegami, z którymi mo¿na
o wszystkim porozmawiaæ, ale powinni
okazywaæ nam szacunek.
 Cieszê siê, ¿e mogê s³u¿yæ dzieciom
ze wietlicy  mówi Natalia.  Najwiêcej zapa³u do pracy dodaje mi wiara,
¿e te dzieci potrafi¹ siê zmieniæ. Staramy siê nauczyæ ich dostrzegaæ dobroæ.
Otworzyæ ich serca na innych ludzi.
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Uczymy ich, ¿eby pomagali innym. ¯eby
nie zachowywali siê po chamsku, szczególnie w stosunku do swoich kole¿anek
i kolegów, co, niestety, siê zdarza...
S³uchaj¹c Natalii, przypominam sobie niedawny program telewizyjny
o dzieciach pij¹cych alkohol. By³a tam
pokazana historia ma³ego ch³opca, dziesiêcioletniego Kacpra, który czas po lekcjach spêdza³ w wietlicy szkolnej. Jest
wiele takich wietlic-przechowalni,
w których nie wiadomo, co siê dzieje.
Do wietlicy z telewizyjnego reporta¿u
przychodzili starsi ch³opcy pij¹cy alkohol. Nie po to, ¿eby pomagaæ, ale ¿eby
siê zabawiæ. Jeden z tych ³obuzów dla
zabawy poczêstowa³ ma³ego Kacpra
wódk¹. Malec napi³ siê z butelki, potem wyszed³ na zewn¹trz i dos³ownie
pad³ na ziemiê, trac¹c przytomnoæ.
Pada³ nieg, który szybko przysypywa³
le¿¹cego ch³opca. Na szczêcie dostrzeg³ go który z kolegów, zaalarmowano doros³ych. Skoñczy³o siê szczêliwie. Po akcji ratunkowej w szpitalu
Kacper ¿yje. Takie przypadki przypominaj¹ nam, ¿e zorganizowanie dobrze,
wzorowo dzia³aj¹cej wietlicy nie jest
³atw¹ spraw¹.
W pracy z dzieæmi potrzeba wytrwa³oci, zaanga¿owania i entuzjazmu,
o którym mówi Natalia.  Cieszê siê
z tego, ¿e ¿yjê, ¿e Pan Bóg obdarzy³ mnie
¿yciem  kontynuuje Natalia.  W ¿yciu
nie mo¿emy byæ sfrustrowani, bo otaczaj¹ nas dobrzy ludzie. Dla mnie takimi osobami s¹ siostry szarytki. Dobro,
jakiego dowiadczamy od innych, powoduje, ¿e ³atwiej znosiæ k³opoty i niepowodzenia.
 Ksi¹dz Bronis³aw Markiewicz doradza³ modlitwê jako dobry rodek na
k³opoty  przypominam.
 Na wietlicy mamy chwile wspólnej modlitwy  mówi s. Teresa.  Odmawiamy cz¹stkê ró¿añca, albo modlitwê spontaniczn¹, w której dzieci siê
wypowiadaj¹. Oprócz tego, w intencji
dzieci modl¹ siê siostry i wychowawcy, którzy tu pracuj¹. Ka¿dy z nas
w swojej modlitwie wieczornej ma przy
sobie te dzieci. One towarzysz¹ nam
w mylach i w sercu.
Izabela Sikora

G£OS OJCA ZA£O¯YCIELA
Udajemy siê na Górê B³ogos³awieñstw. S³uchamy przypowieci Jezusa. Jestemy
wiadkami rozmowy z uczniami: Ubogim g³osi siê Dobr¹ Nowinê... To pos³annictwo
Chrystusa realizuje dzi Koció³ wiêty. Na mocy wiêceñ, do g³oszenia s³owa Bo¿ego powo³ani s¹ przede wszystkim biskupi i kap³ani, a pomoc¹ s³u¿¹ im diakoni.

Modlitwa i czyn

Ambona i konfesjona³ to dwa g³ówne miejsca wysi³ków kap³añskich w g³oszeniu s³owa.
Ksi¹dz Bronis³aw Markiewicz powiêca³ wiele czasu na katechizacjê
dzieci i m³odzie¿y  pisze o. W³adys³aw
Kluz OCD w ¿yciorysie michalickiego
zakonodawcy pt. M¹¿ modlitwy i czynu.  M³ody kap³an pilnie obserwowa³
¿ycie ówczesnej wsi galicyjskiej. Przera¿ony by³ nagminnym pijañstwem, które powodowa³o nie tylko straszn¹ nêdzê, ale by³o powodem nie koñcz¹cych
siê awantur, bijatyk, nienawici i utraty
zdrowia. W miarê swoich si³ b³aga³ w
kazaniach, przekonywa³, przedstawia³
ludowi, aby dla swojego dobra zerwa³
z tym na³ogiem... W lutym 1870 r. ks.
Markiewicz zosta³ mianowany wikariuszem parafii katedralnej w Przemylu...
Ju¿ o godzinie pi¹tej rano m³ody kap³an
szed³ do konfesjona³u... Zosta³ mianowany kapelanem wiêzienia. Do wiêniów szed³ ( ) przede wszystkim z sercem i umiechem. Budzi³ w nich optymizm i przekonanie, ( ) ¿e ca³a przysz³oæ jest przed nimi, jeli tylko odrodz¹ siê wewnêtrznie ( ). Wikariuszowi
nie wystarcza³y lekcje religii w szko³ach.
W wolnych chwilach chodzi³ do okolicznych wiosek i zbiera³ dooko³a siebie
dzieci i m³odzie¿ wiejsk¹, zajêt¹ wypasaniem byd³a, i uczy³ katechizmu...
Kiedy zosta³ proboszczem, najpierw
w Gaci ko³o Przeworska, potem w B³a¿owej, wreszcie w Miejscu Piastowym,
skupi³ siê szczególnie na dzia³alnoci
trzewociowej, ale nie zapomnia³
o pracy nad formowaniem duchowym
m³odzie¿y i doros³ych parafian.

Ojciec Kluz pisze: Ksi¹dz Markiewicz postanowi³ wydaæ wojnê alkoholowi w swojej parafii. Przede wszystkim
za³o¿y³ Bractwo Wstrzemiêliwoci,
otworzy³ szeroko plebaniê dla m³odzie¿y, któr¹ nauczy³ spêdzaæ wolny czas
przy szlachetnych rozmowach i grach...
Zacz¹³ sprowadzaæ lekturê rolnicz¹
i czasopisma fachowe i wraz z rolnikami zapoznawa³ siê z nowoczesn¹ gospodark¹ roln¹. Pojawi³y siê nowe sady,
rozwinê³o siê pszczelarstwo, warzywnictwo, hodowla drobiu i byd³a. Niemal
w oczach podnosi³a siê stopa ¿yciowa
wiernych  ku radoci duszpasterza...
Pracowa³ te¿ nad rozwiniêciem przemys³u tkackiego, z którego od lat s³ynê³a
B³a¿owa. Jak tylko móg³, rozbudza³
wród wiernych nabo¿eñstwo do Najwiêtszego Sakramentu i zwyczaj czêstego przyjmowania Komunii wiêtej.
Pragn¹³, aby ludzie byli silni Bogiem...
Bardzo powa¿nie podchodzi³ do kazañ. 2 wrzenia 1870 r. zapisa³: Jezus
pos³a³ mnie przepowiadaæ. Nic nie
chcê umieæ, tylko Jezusa, i to Ukrzy¿owanego. Ewangeliê przepowiadam
ubogim, lecz z najwiêkszym przygotowaniem, jak przystoi s³owu Bo¿emu.
Ca³¹ noc przed kazaniem nale¿y zu¿ytkowaæ na rozmylanie...
To garæ lunych obrazów. Ale
mylne mielibymy wyobra¿enie o ks.
Markiewiczu, patrz¹c na niego wy³¹cznie jako na aktywistê. On wiedzia³, co jest najwa¿niejsze: Jezu
Ukrzy¿owany ( ), niech poznam siebie i poznam Ciebie, niech nienawidzê siebie, a Ciebie mi³ujê!
ks. Dariusz Kielar CSMA

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
MARZEC 2005:
Aby Wielki Post by³ dla naszych rodzin czasem
pojednania i pog³êbienia wzajemnych wiêzi.
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Cud i kap³añstwo
Ksi¹dz Roman W³odarczyk  michalita, dzisiaj ju¿ siedemdziesiêciojednoletni rezydent parafii pw. w.
Micha³a Archanio³a w Toruniu, wczenie odkry³ w sobie duchowe powo³anie. Urodzony w cieniu kocio³a
Matki Boskiej Szkaplerznej w D¹browie Górniczej  Siemieszycach nadal
przyjani siê z duszpasterzuj¹cym
w tym miecie Zag³êbia l¹sko-D¹browskiego ks. Edwardem P³atkiem.
Podziw tego kap³ana dla dzie³a i dokonañ ks. Bronis³awa Markiewicza
sprawi³, ¿e nastoletni Roman decyduje siê odwiedziæ michalicki orodek
wychowawczy w Pawlikowicach. Zauroczony klimatem tamtejszego Zak³adu  icie rodzinn¹ atmosfer¹, jaka
istnia³a miêdzy blisko dwustu podopiecznymi a opiekunami w sutannach  wst¹pi³ w roku 1950 do Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a.  By³o biednie, ale weso³o
 wspomina.  Miêso serwowano tylko raz w tygodniu  w niedzielê. Jednak najczêciej jedlimy ziemniaki
i kapustê...
W roku 1952 by³ wiadkiem zaw³aszczenia przez w³adze komunistyczne szkolno-wychowawczego kompleksu, na który sk³ada³y siê  poza klasztorem  m.in.: m³yn, kunia, stolarnia.
Zakonna w³asnoæ przekszta³cona zostaje w dom opieki spo³ecznej. Dzieci
rozwieziono do orodków wychowawczych, jak kraj d³ugi i szeroki, a seminarzysta W³odarczyk trafia do Miejsca
Piastowego. Tutaj w roku 1954 prze¿y-

"

wa konfiskatê czêci michalickiego
matecznika.  Na tym nie koñczy³a siê
jednak perfidia ludowych urzêdników
 wraca pamiêci¹ do tamtych chwil.
 Parter domu zajmowalimy z... greckimi dziewczynami z komunistycznych
rodzin, które wyemigrowa³y ze swego
kraju po upadku inspirowanego przez
Sowietów puczu. Chodzi³o, rzecz jasna,
o to, aby jak najwiêksz¹ liczbê alumnów
odwieæ od kap³añstwa...
***
wiêcenia kap³añskie Roman W³odarczyk przyj¹³ w roku 1962. Wówczas
te¿, wci¹¿ kontynuuj¹c studia, pe³ni³ pos³ugê sakramentaln¹ w krakowskim kociele pw. w. Miko³aja. Jednak jego
pierwsz¹ doros³¹, jak bymy mogli powiedzieæ, placówk¹ duszpastersk¹ jest
michalicka parafia w Górsku na ziemi
dobrzyñskiej. Póniej pracowa³ te¿
w Grodzisku Mazowieckim, w Siedlcu,
gdzie by³ kapelanem sióstr Duszy Chrystusowej oraz znowu w Pawlikowicach.
Stamt¹d droga wiod³a w Bieszczady, do
Jasienia. Tam spêdzi³ blisko piêtnacie
lat.  Pracy by³o, co nie miara  wspomina.  W mej i ks. Miareckiego pieczy
by³ koció³ parafialny i cztery kocio³y
filialne. Nie by³o ³atwo wszêdzie dojechaæ, bo drogi, jeli w ogóle by³y, to
w stanie rozpaczliwym. Pamiêtam wizytacjê, jakiej dokona³ ówczesny ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk.
Wieziono go po lenych duktach, poprzecinanych strumieniami, na traktorze... Najtrudniej, rzecz jasna, by³o
zim¹. Ogromne mrozy. To nic, ¿e woda

zamarza³a w miednicy w mieszkaniu, ale
najgorsze, ¿e podczas niedzielnych
Mszy w. i wino zamarza³o w kielichu!
***
Od osiemnastu lat ks. Roman W³odarczyk zwi¹zany jest z Toruniem. Tutaj, od pocz¹tku pobytu, swoje powo³anie realizuje przede wszystkim jako
kapelan ludzi chorych. Spowiada, krzepi ewangelicznym s³owem, odprawia
Msze w. przy ich ³ó¿kach. Wie wszystko o cielesnym cierpieniu, tym bardziej
¿e ono samo go dotknê³o. Obecny proboszcz ks. Piotr Bieniek CSMA nie
mo¿e siê nachwaliæ ks. Romana za dyspozycyjnoæ i gotowoæ pos³ugiwania
swoim parafianom:  Zawsze mo¿na na
niego liczyæ. Swoj¹ cierpi¹c¹ obecnoci¹ wiele wnosi do naszej wspólnoty
zakonnej i kap³añskiej, a parafianie
ciesz¹ siê, gdy widz¹, jak powoli, ale
ochoczo, zmierza w kierunku konfesjona³u, czy z namaszczeniem rozdaje
Komuniê wiêt¹...
***
By³a niedziela 31 lipca 1994 roku.
Koñcz¹c odprawianie Mszy w. ks. Roman poczu³, ¿e s³abnie. Okaza³o siê, ¿e
nast¹pi³ u niego rozleg³y wylew krwi do
mózgu.  Wówczas by³em w konfesjonale. Widz¹c, ¿e co z³ego dzieje siê
z ks. W³odarczykiem, szybko podszed³em
do sto³u Pañskiego. Pomog³em memu
wspó³bratu dokoñczyæ liturgiê. Po po³udniu ju¿ by³ w szpitalu. Tam jednak
ani tomograf nie by³ czynny, ani, jako
¿e to sam rodek wakacji, i lekarska
obsada nie by³a pe³na  z zadum¹ wspomina te dramatyczne chwile ks. Czes³aw
Kustra CSMA  wtedy proboszcz i prze³o¿ony toruñskiego domu.
Ksi¹dz Roman W³odarczyk nie od-
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fot. Archiwum Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a, ks. Roman W³odarzyk CSMA

Patrz¹c na jego krzepk¹ sylwetkê, któr¹ opina czarna sutanna, widz¹c jowialn¹ twarz i oczy zawsze skore do umiechu, ledz¹c jak z wysi³kiem, ale bez trudu pokonuje krête schody toruñskiego probostwa, a tak¿e obser wuj¹c jak z gracj¹ dyplomowanej sekretarki obs³uguje kserograf, a¿
trudno uwierzyæ, ¿e u ks. Romana W³odarczyka CSMA przed blisko jedenastoma laty  31 lipca
1994 r.  nast¹pi³ rozleg³y wylew kr wi do mózgu i przez szeæ tygodni nie odzyskiwa³ przytomnoci. Uzdrowienie  jak orzek³y komisje (i lekarskie, i teologiczne)  dokona³o siê w sposób cudowny,
bowiem analizuj¹c racjonalnie historiê powrotu do zdrowia tego kap³ana, nie sposób znaleæ by³o
¿adnego innego wyt³umaczenia takiego stanu rzeczy. Widaæ, ¿e pomog³y modlitwy zanoszone w
intencji chorego za przyczyn¹ za³o¿yciela michalickiej wspólnoty zakonnej ks. Bronis³awa Markiewicza, któr y ju¿ 24 kwietnia br. zostanie zaliczony w poczet b³ogos³awionych.

zyska³ przytomnoci przez szeæ d³ugich tygodni.  Czasami tylko wraca³a
mi wiadomoæ  mówi.  Wraca³em
wiadomoci¹ na u³amki chwil, tak
bym móg³ sobie jedynie zdaæ sprawê,
¿e jestem w szpitalu...
 Zdawa³o siê, ¿e moment mierci by³
ju¿ bardzo bliski. Stan chorego uwa¿ano za agonalny. Personel szpitala uzna³
za bezcelow¹ zmianê pieluch, pocieli
czy przecierad³a... Tak by³o  wspomina ks. Kustra.  I nagle, niewyt³umaczalna z ludzkiego punktu widzenia, odmiana: chory dobrzeje, wraca do zmys³ów,
powoli odzyskuje mowê, w³adzê w koñ-

czynach, przybywa mu si³...
Przedstawiaj¹ca ten przypadek na
potrzeby procesu beatyfikacyjnego ks.
Bronis³awa Markiewicza dr med. Marta Jasiñska-Szetela tak twierdzi:  Stan
chorego ocenia³am jako ciê¿ki, bez
wiêkszych szans na poprawê. Moje dowiadczenie w leczeniu chorych z podobnymi schorzeniami jest znaczne, to
ju¿ osiemnacie lat praktyki lekarskiej.
Jako lekarza zaskoczy³o mnie nag³e
i niezrozumia³e  z medycznego punktu
widzenia  polepszenie siê stanu zdrowia pacjenta. Poprawa nastêpowa³a
gwa³townie, bardzo szybko, co by³o dla

mnie wielkim zaskoczeniem. W mojej
praktyce lekarskiej brak precedensu, ¿eby
chory z pora¿eniem po³owicznym tak szybko i na sposób trwa³y wróci³ do zdrowia...
O tym, ¿e mielimy do czynienia
z faktem nadprzyrodzonym, jest przekonany ks. Czes³aw Kustra CSMA:
 Gdy tylko rozesz³a siê wieæ o ciê¿kim
stanie zdrowia ks. Romana, w modlitwê
o jego uzdrowienie w³¹czy³a siê ca³a parafia. Ka¿da Msza w., ka¿de nabo¿eñstwo koñczylimy probami zanoszonymi do Najwy¿szego za przyczyn¹ ks.
Markiewicza. Modlitwy za naszego
wspó³brata p³ynê³y te¿ i z michalickich
serc, do czego zachêcali:  nie¿yj¹cy
ju¿, niestety, ówczesny sufragan toruñski  bp Jan Chrapek CSMA i genera³
Zgromadzenia ks. Kazimierz Tomaszewski. Dla mnie osobicie nie ma w¹tpliwoci, ¿e te mod³y zosta³y wys³uchane.
Nasze przekonania, ujête w obszerny
zbiór dokumentów i relacji, zosta³y
przes³ane do Kongregacji ds. wiêtych,
uzyskuj¹c  ku naszej radoci  aprobatê. Dziêki wstawiennictwu naszego
Za³o¿yciela u Ojca Niebieskiego mia³
miejsce cud uzdrowienia...
***
Nieco oty³a postaæ ksiêdza Romana,
opieraj¹cego siê lekko na lasce, przemierza klasztorny dziedziniec, zmierzaj¹c ku kocio³owi. Rzuca w naszym kierunku uszczypliw¹ uwagê o nieciekawej
formie reprezentacji polskich skoczków
narciarskich. Sport jest wci¹¿ jego pasj¹, tak jak zreszt¹ i filatelistyka. Uchyla biretu i niknie w g³ównej nawie wi¹tyni. Zaraz zasi¹dzie w konfesjonale,
aby wys³uchaæ wielkopostnych spowiedzi. Sw¹ wiar¹ i wiedz¹, p³yn¹c¹ z dowiadczenia Krzy¿a, o tym, ¿e dla Boga
nie ma rzeczy niemo¿liwych, chce siê,
jak co dzieñ, podzieliæ z innymi.
ks. Sylwester £¹cki CSMA
Pawe³ Smogorzewski
W sprawie pielgr zymek do Rzymu
na beatyfikacjê ks. Bronis³awa Markiewicza prosimy konaktowaæ siê z ks. Piotrem Prusakiewiczem CSMA (0-603
511 225) oraz z ks. Krzysztofem Powiat¹ CSMA (0-604 838 749)
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S£UGA BO¯Y KS. W£ADYS£AW FINDYSZ (1907  1964)
Poród siedmiu S³ug i S³u¿ebnic Bo¿ych, którzy 24 kwietnia br. w Rzymie maj¹
zostaæ beatyfikowani przez Ojca wiêtego Jana Paw³a II, jest  obok ks. Bronis³awa Markiewicza  drugi Polak. To ks. W³adys³aw Findysz  mêczennik za wiarê,
nad którym bestialsko i bezkarnie, doprowadzaj¹c do mierci, znêcali siê funkcjonariusze PRL-owskiego aparatu ucisku. Przedstawiamy sylwetkê bohaterskiego
obroñcy ³adu moralnego w czasie ciemnej nocy gomu³kowskiej. Jest to pier wsza
zakoñczona sprawa beatyfikacyjna o stwierdzenie mêczeñstwa Osoby bêd¹cej ofiar¹
systemu komunistycznego w Polsce. Jest to równoczenie pierwsza sprawa beatyfikacyjna prowadzona przez diecezjê rzeszowsk¹.

Mêczennik komunizmu
Ksi¹dz W³adys³aw Findysz urodzi³
siê 13 XII 1907 r. w Krocienku Ni¿nym ko³o Krosna. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej sióstr felicjanek w Krocienku Ni¿nym kontynuowa³ naukê
w Gimnazjum im. M. Kopernika w Kronie. Po zdaniu matury wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego
w Przemylu. A¿ do samego kap³añstwa
formacj¹ W³adys³awa kierowa³ rektor
seminarium b³. ks. Jan Balicki. 19 VI
1932 r. W³adys³aw przyj¹³ wiecenia kap³añskie. Sprawowa³ kolejno funkcje
wikariusza w Borys³awiu, Drohobyczu,
Strzy¿owie i Jale. W 1941 r. zosta³ administratorem, a póniej proboszczem
parafii pw. wiêtych Piotra i Paw³a
w Nowym ¯migrodzie.
Nie by³o ³atwo byæ kap³anem w czasie
wojny, która sprawi³a, ¿e wiele zasad moralnych zepchniêto na drugi plan. Tym
trudniej by³o w czasie wszechogarniaj¹cej nienawici g³osiæ zasady mi³oci Boga
i bliniego. Ksi¹dz Findysz stara³ siê przypominaæ o Prawie Bo¿ym s³owem i czynem, m.in. zorganizowa³ pomoc materialn¹ dla potrzebuj¹cych oraz utrzymywa³ listowny kontakt z parafianami wywiezionymi na roboty do Rzeszy.
W roku 1944 zbli¿y³ siê front. Niemcy wysiedlali mieszkañców ¯migrodu.
Wczeniej dokonali masakry ¯ydów,
a tak¿e wymordowali wiele osób za dzia³alnoæ partyzanck¹. Z parafianami wysiedlony zosta³ tak¿e ich proboszcz. Do
parafii powróci³ w styczniu 1945 roku.
¯migród by³ prawie doszczêtnie zniszczony, a pozosta³oci zabudowañ spl¹drowane. Ksi¹dz Findysz zorganizowa³
na nowo ¿ycie  zarz¹dzi³ ekshumacje

$

zw³ok, odprawi³ katolickie pogrzeby dla
ofiar wojny. Udawa³ siê równie¿ z prob¹ o pomoc do okolicznych miejscowoci, które mniej ucierpia³y w wyniku wydarzeñ wojennych. Pomaga³ wszystkim
mieszkañcom parafii  bez wzglêdu na
narodowoæ czy wyznanie. Dziêki niemu
wiele rodzin ³emkowskich, zagro¿onych
wysiedleniem w ramach akcji Wis³a,
uniknê³o bezlitosnego wysiedlenia.
Gorliwa dzia³alnoæ duszpasterska,
odbudowuj¹ca przede wszystkim moralnie po zawierusze wojennej parafiê
i dekanat ¿migrodzki oraz przeciwstawiaj¹ca siê intensywnej, programowej
ateizacji komunistycznej, bardzo nie podoba³a siê komunistycznym w³adzom.
Urz¹d Bezpieczeñstwa inwigilowa³ ks.
Findysza. W³adze powiatowe nie wyda³y pozwoleñ na pobyt w czêci parafii
znajduj¹cej siê w strefie nadgranicznej.
ksi¹dz zosta³ te¿ zawieszony w obowi¹zkach katechety w liceum.
Papie¿ Jan XXIII og³asi³ rozpoczêcie obrad Soboru Watykañskiego II.
Ca³y Koció³ wspiera³ duchowo dzie³o
odnowy Kocio³a powszechnego. Biskupi polscy wezwali do Soborowego
Czynu Dobroci  czyli do konkretnych
czynów zmierzaj¹cych do pog³êbienia
wiary. W tym czasie ks. Findysz mocno
podupad³ na zdrowiu  we wrzeniu
1963 r. przeszed³ operacjê usuniêcia tarczycy i wróci³ na parafiê, aby odbywaæ
rekonwalescencjê. Równoczenie by³
przygotowywany do drugiej operacji
 usuniêcia nowotworu prze³yku. Operacjê, która mia³a uratowaæ ¿ycie ks.
W³adys³awa, zaplanowano na grudzieñ
1963 roku. Przebywaj¹c w ¯migrodzie,

postanawi³ skierowaæ listy do swych parafian, w których zachêca³ do odnowienia ¿ycia religijnego: do praktykowania
¿ycia sakramentalnego, uczêszczania do
kocio³a, zerwania z pijañstwem, zaprzestania gorsz¹cych wani rodzinnych
i s¹siedzkich. Wiele listów skierowa³ do
osób, które ¿y³y w zwi¹zkach niesakramentalnych, przypominaj¹c im o potrzebie pojednania siê z Bogiem i Kocio³em, ofiarowuj¹c wszelk¹ pomoc w zawarciu sakramentalnego ma³¿eñstwa.
Rozes³a³ blisko sto takich listów. Niektórzy adresaci poczuli siê dotkniêci
tymi listami i donieli na milicjê, ¿e proboszcz jednych zmusza do praktyk religijnych, innym za ich odmawia.
Na tak¹ w³anie sytuacjê czeka³a komunistyczna w³adza. Ksi¹dz Findysz zosta³ wezwany na przes³uchanie. Po przybyciu zosta³ natychmiast aresztowany.
W jego mieszkaniu zjawili siê funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa i dokonali rewizji. W³adze zorganizowa³y pokazowy proces wroga ludu, zarzucaj¹c
ks. W³adys³awowi, ¿e jako proboszcz parafii w Nowym ¯migrodzie zmusza niektórych obywateli do wykonywania praktyk i obrzêdów religijnych, ³ami¹c tym
art. 3 dekretu z dn. 5 VIII 1949 r. o ochronie wolnoci sumienia i wyznania.
Stan zdrowia ks. Findysza by³ bardzo z³y. Mimo to, przygotowany wczeniej, pokazowy proces odby³ siê i ks.
W³adys³aw zosta³ skazany przez S¹d
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Wojewódzki w Rzeszowie na dwa i pó³
roku wiêzienia. Sam Findysz zosta³
oszkalowany i znies³awiony na ³amach
ogólnopolskiej prasy.
S³uga Bo¿y odbywa³ karê w zak³adach karnych na Zamku w Rzeszowie
i w wiêzieniu przy ul. Montelupich
w Krakowie. Na ponawiane proby
o umo¿liwienie operacji odpowied prokuratury i s¹du by³a odmowna. Wskutek
zaniechania leczenia oraz znêcania siê fizycznego i psychicznego nad ks. Findyszem stan jego zdrowia drastycznie siê pogorszy³. W stanie skrajnego wycieñczenia
zosta³ warunkowo zwolniony z wiêzienia.
Lekarze stwierdzili, ¿e operacja, ze wzglêdu na bardzo zaawansowany stan choroby nowotworowej i wycieñczenie organizmu, jest ju¿ niemo¿liwa. Ksi¹dz Findysz
wróci³ do ¯migrodu. Po kilku miesi¹cach
zmar³ (21 sierpnia 1964 r.). Pogrzeb sta³
siê wielk¹, publiczn¹ manifestacj¹  nikt
nie mia³ w¹tpliwoci co do faktu zamêczenia ks. Findysza przez w³adze.
Pamiêæ o ks. Findyszu i jego wiêtym ¿yciu trwa³a i wci¹¿ trwa u tych,
którzy kiedykolwiek siê z nim zetknêli.
Dlatego 27 czerwca 2000 r. ks. bp Kazimierz Górny  ordynariusz Diecezji
Rzeszowskiej  powo³a³ specjaln¹ komisjê oraz trybuna³ do zbadania ¿ycia,
wiêtoci i mêczeñstwa S³ugi Bo¿ego.
Akta procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym zosta³y przes³ane
18 padziernika 2002 r. do Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych
w Rzymie. Podczas rzymskiego etapu
procesu beatyfikacyjnego Konsultorzy
teologowie, a nastêpnie kardyna³owie
i biskupi cz³onkowie Kongregacji
uznali, ¿e ks. W³adys³aw Findysz zosta³
aresztowany i skazany za g³oszenie
Ewangelii, a pobyt w wiêzieniu i doznane tam cierpienia fizyczne i duchowe
doprowadzi³y do jego mierci. Dlatego
uznano go za mêczennika za wiarê. Taki
te¿ wniosek zosta³ przedstawiony Ojcu
wiêtemu, który go zaaprobowa³.
20 grudnia 2004 r.  w obecnoci
Jana Paw³a II  zosta³ promulgowany
dekret Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych uznaj¹cy ks. W³adys³wa
Findysza za mêczennika za wiarê.
ks. Piotr Tarnawski

Jerzy Trammer

Wyjaniæ
Zainteresowa³ mnie fakt opublikowania na ok³adce tygodnika Wprost
nazwisk agentów donosz¹cych do
S³u¿by Bezpieczeñstwa na ludzi myl¹cych i mówi¹cych po swojemu, a nie
w ten sposób, w jaki kaza³a w³adza i,
z tego wzglêdu, ledzonych i przeladowanych. Zainteresowa³ g³ównie dlatego, ¿e szefem pisma Wprost jest dawny sekretarz Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej  cz³owiek, który za czasów nazywanej socjalizmem okupacji rosyjskiej
(Kertesz), najpewniej nie w imiê w³asnych pogl¹dów i wartoci, lecz w interesie okupacji, wspó³rz¹dzi³ Polsk¹.
Wspó³rz¹dzi³, czyli m. in. utrzymywa³
system, w którym i mogli, i musieli pojawiaæ siê agenci.
System czyni¹cy z ludzi donosicie-

li, upadla ich. Upadla i kanalie, i mê¿nych  walcz¹cych z komunizmem, których z³amano, np. gro¿¹c, ¿e czaszkê ich
synka lub córeczki w drodze do szko³y
roztrzaska przypadkowa ceg³a...
I oto teraz przywódca potêpia i piêtnuje s³ugi swego systemu, stworzonych
równie¿ i przez siebie donosicieli...
Tygodnik Wprost propaguje egzystencjê bêd¹c¹ dodatkiem do ekonomii,
lecz propaguje tak¿e demokracjê, woln¹ gospodarkê, czêsto ujawnia i piêtnuje tkwi¹ce w nich i psuj¹ce je komunistyczne patologie i nawyki. Je¿eli lista
agentów na ok³adce stanowiæ ma samokrytyczn¹ rozprawê z komunizmem, to
chyba wypada³oby zacz¹æ od bicia siê
nie w cudze, ale w swoje piersi. Wyjaniæ, jakim cudem móg³ demokrata
wspó³rz¹dziæ parti¹ produkuj¹c¹ donosicieli i zniewolenie, parti¹, która s³u¿y³a socjalizmowi-okupacji.
Wytykanie palcem upodlonych
wspó³sprawców i jednoczesna amnezja
wobec w³asnej, kierowniczej roli nie
mog¹ przynieæ wielkiego oczyszczaj¹cego rozrachunku.
n
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estem za tym, aby ujawniæ prawdê zawart¹ w teczkach... Trzeba przyj¹æ
zasadê, ¿e ka¿dy cz³owiek i ca³e spo³eczeñstwo powinni wiedzieæ, kto i jakimi
sposobami donosi³ na swoich wspó³obywateli... Jeli kto wyrz¹dza³ innym krzywdê i dalej zajmuje wa¿ne miejsce w ¿yciu spo³ecznym, to powinien ust¹piæ...
Prymas Polski kard. Józef Glemp
(za KAI, Warszawa 08.02.2005)
***
bserwuj¹c od kilkunastu lat dyskusje czy gry prowadzone wobec lustracji, mam wra¿enie, ¿e up³yw czasu nie pozbawi³ lêków najbardziej
zainteresowanych tematem. Mo¿e maj¹ jeszcze wiele do stracenia, a mo¿e
nie znaj¹ drogi do prawdziwej, wewnêtrznej welnoci. A droga jest jedna:
prawda, wiernoæ prawdzie, odwaga przyznania siê do prze¿ytego, wspó³tworzonego upodlenia, a jednoczesne szczere  jak otwarcie ksiêgi  ukazanie obecnego ¿ycia, niech czytaj¹ wszyscy, niech oceniaj¹: zmieni³o siê
co w moim ¿yciu czy nie, pomagam czy szkodzê ludziom... Podstawowe
zasady obowi¹zuj¹ wszystkich. K³amstwo, nieuczciwoæ, zadawana krzywda
drugiemu cz³owiekowi jest odra¿aj¹ca zawsze i u wszystkich. Zawsze mo¿na i trzeba pytaæ o warunki z³ego czynu, jego przyczyny, cel i skutki. Ostatecznie to ca³e i aktualne ¿ycie cz³owieka wieckiego lub ksiêdza powie
nam, kim jest naprawdê. Ujawnienie przykrej prawdy zawsze mo¿e byæ drog¹ do pokory, a wiêc refleksji nad sob¹ i woli naprawienia krzywdy...
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik
(za KAI, 07.02.2005)

O
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POLITYKA

Wa¿ny krok
Ujawnienie, zgromadzonych przez
Instytut Pamiêci Narodowej, nazwisk,
pomijaj¹c ju¿ co najmniej ma³o eleganck¹ formê tego ujawnienia (maj¹c¹
w sobie co z po¿yczenia ksi¹¿ki z biblioteki bez pytania w³aciciela o zgodê), przyczyni³o siê do rozruszania
i przyspieszenia prac IPN. Wobec mnie
IPN (którego powstanie i istnienie uwa¿am za jeden z wa¿nych sukcesów III
RP) post¹pi³ nastêpuj¹co: najpierw bardzo d³ugo czeka³em na wiadomoæ, ¿e
mogê zapoznaæ siê z dotycz¹cymi mnie
materia³ami, a potem otrzyma³em kilka
kartek ze skrupulatnie zaczernionymi
wszystkimi nazwiskami, co czyni³o
tekst miejscami s³abo czytelnym i nie
bardzo zrozumia³ym. Mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e pracownikom Instytutu
bardziej chodzi o zachowanie anonimowoci i bezpieczeñstwa agentów i donosicieli ni¿ o poinformowanie ludzi
walcz¹cych z komunizmem.
Po ujawnieniu tzw. listy Wildsteina
okazuje siê, ¿e wszyscy zg³aszaj¹cy siê
do IPN mog¹ teraz w ci¹gu 2  3 tygodni otrzymaæ swoje dokumenty, przekonaæ siê, dlaczego trafili na ww. wymienion¹ listê, a tak¿e komu zawdziêczaj¹
szereg przykrych, czasami dramatycznych wydarzeñ w swoim ¿yciu. I za to
ju¿ chwa³a Bronis³awowi Wildsteinowi.
Celem lustracji i szerzej rozumianej
dekomunizacji jest ujawnienie listy
agentów, wspó³pracowników i funkcjonariuszy komunistycznych s³u¿b specjalnych. Ale nawet w tej sprawie istniej¹ ró¿nice zdañ. Na przyk³ad historyk IPN Antoni Dudek stwierdza, ¿e
...niemo¿liwe jest stworzenie obiektywne listy tajnych wspó³pracowników.
I dlatego uwa¿am, ¿e zamiast j¹ tworzyæ,
nale¿y jak najszerzej otworzyæ teczki.
Niech ka¿dy zainteresowany wyrobi so-
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bie zdanie na temat ich zawartoci...
Istniej¹ te¿ zdecydowani, bardzo
wp³ywowi przeciwnicy lustracji, dekomunizacji, przezwyciê¿enia przesz³oci,
i nie s¹ to tylko byli funkcjonariusze
s³u¿b specjalnych, aparatczycy PZPR,
komunici lub ludzie osobicie zainteresowani. Zdecydowanie jednak przewa¿a pogl¹d, ¿e spo³eczeñstwo ma prawo wiedzieæ, kto by³ naprawdê kim
w ponurych czasach dyktatury? Kto
walczy³ o wolnoæ i niepodleg³oæ,
a kto, pracuj¹c w komunistycznym aparacie  najpierw terroru, a potem ju¿
tylko represji, k³amstwa i inwigilacji,
dzia³a³ na rzecz wiecznego zniewolenia
Polski? Dotyczy to zw³aszcza osób zaufania publicznego, polityków, sêdziów,
dziennikarzy, wychowawców m³odzie¿y, autorytetów. To oczekiwanie po³¹czone z oczywistym postulatem jawnoci i uczciwoci w ¿yciu publicznym nie
budzi wiêkszych kontrowersji, przynajmniej ze strony ludzi uczciwych i przyzwoitych. Oznacza to og³aszanie nazwisk indywidualnych (co robi¹ niektórzy pokrzywdzeni na podstawie otrzymanych od IPN materia³ów) agentów
oraz ich spisów, a nie list, na których
agenci wymieszani s¹ z innymi osobami i ich oddzielenie jest przez to dodatkowo utrudnione.
Obecnie, po raz kolejny, z problematyk¹ lustracyjn¹ i szerzej  z przezwyciê¿eniem dziedzictwa komunizmu kojarzy siê zamieszanie i atmosfera plotkarskiej sensacji. Nie prowadzi to, niestety, do umocnienia tych idei, zasad,
wartoci i organizacji, które zmagaj¹ siê
z bardzo przecie¿ silnym (miêdzy innymi w obszarach rodków przekazu, gospodarki, polityki, wojska i policji) postkomunizmem. Do tego os³abienia nie
prowadzi jaki mityczny front antylu-

stracyjny, jak twierdz¹ zwolennicy ³atwych rozwi¹zañ, spiskowych wersji
dziejów z populistycznymi diagnozami
w tle, ale czêsto w³asne nieprzemylane, lub niedostatecznie przemylane,
lekkomylne i porywcze dzia³ania.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w tej
chwili mamy (po latach biernoci i apatii pod tym wzglêdem) do czynienia
z now¹ jakoci¹ w ca³ym obszarze rozliczenia przesz³oci, z ogromnym
wzrostem spo³ecznego zainteresowania t¹ problematyk¹, z odwrotem od
polityki zamazywania odpowiedzialnoci, zbiorowej amnezji i wspólnej
winy? Jest to przede wszystkim pozytywnym efektem odwa¿nego dzia³ania
Bronis³awa Wildsteina i aktywnej postawy jego zwolenników. Niepotrzebnie jednak niektórzy z nich (wiadomie lub nie) nadaj¹ jego dzia³aniu wymiar polityczny (jedno z hase³ niesionych podczas demonstracji przed redakcj¹ Rzeczpospolitej g³osi³o  Wildstein na prezydenta). Jak potocz¹ siê
dalsze wydarzenia i co w trwalszym
wymiarze przynios¹, przekonamy siê
w nieodleg³ej byæ mo¿e przysz³oci
 po owocach poznacie...
Niedopuszczalne s¹ dzia³ania represyjne, odwetowe, jakie podjê³a czêæ redakcji Rzeczpospolitej. Nie s³u¿y te¿
ogromnemu wyzwaniu, jakim jest walka o jawnoæ i prawdê w ¿yciu publicznym, wykorzystywanie listy Wildsteina
w walce wyborczej. To, ¿e postkomunici uczyni¹ bardzo wiele, aby problem lustracji i odpowiedzialnoci jeszcze raz
rozmyæ, odwróciæ od niego uwagê, ujawniaj¹c przy okazji hipokryzjê, cynizm,
fa³szyw¹ troskê o biednych i s³abych
(mieli doæ czasu, by troskê tê ujawniaæ
wczeniej) jest pewne. Swoj¹ grê bêdzie
uprawiaæ Trybuna i ró¿nego typu funkcjonariusze Polski Ludowej, ale to ich
sprawa. Trudno z reszt¹ oczekiwaæ od
nich czego innego.
Droga do ostatecznego zamkniêcia
rozdzia³u pod nazw¹ Polska Ludowa
nie jest drog¹ krótk¹. Nie da siê te¿ ni¹
iæ na skróty. Wydaje mi siê jednak, ¿e
w dobrym kierunku zosta³ uczyniony
kolejny wa¿ny krok na tej drodze.
Stefan Niesio³owski
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Wraz z odejciem Jana Nowaka-Jeziorañskiego nawiedzi³y mnie wspomnienia. Jak najbardziej osobiste. To by³o w 1978 roku...

Piêkny umiech

W mieszkaniu mojego brata na ul.
Rutkowskiego (przed wojn¹ i dzisiaj
znowu ul. Chmielna) zajmowa³em siê
drukowaniem jednego z podziemnych
pisemek. Przez ca³¹ noc mozolnie przesuwa³em wa³kiem, raz po szybie, na której rozprowadza³em farbê, raz po ramce
sitodrukowej. Potem zmiana kartki i powtórzenie operacji.
O godzinie 6 rano mia³em piasek pod
powiekami i gdy zadzwoni³ dzwonek
u drzwi, to nie patrzy³em zbyt dok³adnie przez judasza. Sta³a tam jaka dziewczyna, myla³em  kto do pomocy.
Otworzy³em. Za funkcjonariuszk¹ po cywilnemu wpad³o szeciu czy siedmiu esbeków. Rozpoczê³a siê rewizja,
a w mieszkaniu trwa³ tak zwany kocio³.
Polega to na tym, ¿e wpuszcza siê wchodz¹cych i zatrzymuje. Kiedy zebra³o siê
kilka osób, organizowano transport na
Mostowskich i czekano na nastêpnych.
Ja, jako p.o. gospodarza, by³em przetrzymywany w mieszkaniu. Oko³o godziny
16.00 funkcjonariusze owiadczyli
z w³aciw¹ sobie poufa³oci¹:  Panie
Marku, to my ju¿ pójdziemy...
Zostawili mnie z szeroko otwartymi
ze zdumienia oczyma. Przez g³owê przemyka³y mi najrozmaitsze myli. Dlaczego tak wczenie zdjêli kocio³? Dlaczego
nie poszed³em na rytualne prawie 48 godzin. Dlaczego zachowuj¹ siê tak nieszablonowo?
Odpowied uzyska³em po powrocie
do domu. Jedna z zatrzymanych dziewcz¹t (dzi znana piosenkarka folkowa
Antonina Krzysztoñ), prowadzona do
samochodu krzycza³a na ca³e gard³o,
¿eby zadzwoniæ do Kuronia, ¿e u Karpiñskiego jest kocio³. Funkcjonariusz,
który wróci³ do mieszkania, narzeka³, ¿e
Toka go pogryz³a (widocznie próbowa³
j¹ kneblowaæ rêk¹, aby nie krzycza³a).
Kto us³ysza³. Kto zadzwoni³ do Jacka.
Ten wykona³ telefon do Wolnej Europy.
Rozg³onia poda³a wiadomoæ oko³o
15.00. S³u¿ba Bezpieczeñstwa by³a pilnym s³uchaczem Radia Wolna Europa.

Centrala zadecydowa³a wiêc o zdjêciu
kot³a i wycofaniu ekipy. Nie poszed³em
siedzieæ na 48 godzin. Zawdziêczam
wiêc wolnoæ rozg³oni w sensie jak najbardziej fizycznym, dotykalnym.
Wiele milionów Polaków zawdziêcza
RWE wolnoæ w sensie duchowym, ale
nie tylko. Pamiêtam z dzieciñstwa piêkn¹ akcjê RWE. Polega³a on na tym, ¿e
kiedy z sowieckiej, dziesiêcioletniej niewoli wracali jeñcy niemieccy, na dworcach kolejowych dziennikarze radiostacji przepytywali ka¿dego z nich: czy
w obozach spotkali jakich Polaków? Je¿eli tak, to: kiedy, gdzie i kogo? Skompletowano w ten sposób d³ugie listy kilkuset tysiêcy osób. Pamietam przerywane audycje, kiedy spiker namaszczonym
g³osem podawa³: Kowalski Jan, syn
Jana, workucka ob³ast, ³agier nr....,
Wisniewski Jerzy, syn Walentego, archangielska ob³ast, ³agier nr... I tak:
nazwisko po nazwisku, nazwisko po nazwisku, ³agier po ³agrze... By³em m³odym cz³owiekiem, dzieckiem niemal, ale
czu³em powagê rodziców, którzy s³uchali tych komunikatów w zupe³nej ciszy. Nie
mówi³y mi nic te numery ani te rejony.
Ale czu³em, ¿e obcujê z czym wa¿nym.
I ci ludzie wrócili (w ka¿dym razie czêæ
z nich) przywo³ani tym g³osem z monachijskiego Angielskiego Ogrodu.
Nie wiem, czy to nie jest najwiêksze
osi¹gniêcie Radia i jego Dyrektora, który by³ pomys³odawc¹ i realizatorem tej
akcji. Nikt nie jest w stanie zmierzyæ
bezmiaru cierpieñ, jaki dane by³o dowiadczyæ tym ludziom. Tak samo, jak
nikt nie jest w stanie wymierzyæ bezmiaru ulgi, jaki odczuwali wróciwszy do
Polski. To, ¿e rozg³onia i jej Dyrektor
dawali nam wolnoæ duchow¹, to prawda i wartoæ nie do przecenienia. Ale
mieli w tym wzglêdzie wspó³pracowników: Koció³, naszych rodziców, grupy
nieformalne, w których mo¿na by³o znaleæ oparcie. W dziedzinie czysto fizycznej wolnoci byli bezkonkurencyjni. Wiem,
co to znaczy, bo znam ludzi, którym dane

Zdjêcie paszportowe z 1943 r.

Po owocach poznacie  ta ewangeliczna zasada, pomocna w ocenie wielu, przynajmniej na pier wszy rzut oka, trudnych i kontrowersyjnych spraw, znakomicie pasuje tak¿e do oceny tego wszystkiego, co zwi¹zane jest z ujawnieniem tzw. listy Wildsteina.

DZIEJE NAJNOWSZE

by³o powróciæ po 11 latach ³agru...
Mówi³em to samemu Janowi Nowakowi-Jeziorañskiemu. Mia³em zaszczyt
znaæ go osobicie. By³ szczerze wzruszony. Nie tym, ¿e kto docenia jego zas³ugi
(by³ cz³owiekiem absolutnie pozbawionym pró¿noci), lecz tym, ¿e czyni to kto
z mojego pokolenia: cz³owiek urodzony,
wychowany i g³êboko zanurzony w PRL.
Pozna³em pana Jana w 1983 r. w Pary¿u u ksiê¿y Pallotynów na ulicy Surcoff. Pana Jana, bo dopuci³ mnie do
takiej poufa³oci (o przejciu na ty nie
by³o oczywicie mowy, ale nie musia³em mówiæ Panie Dyrektorze). Przedstawili mnie moi bracia, którzy byli
cz³onkami rady programowej RWE. Po
roku 1989 mia³em mo¿liwoæ spotykaæ
go czêciej. W kraju, z ró¿nych okazji
 od promocji ksi¹¿ek po wizyty w lecznicy na Emilii Plater  gdzie pan Jan
kurowa³ siê po z³amaniu nogi.
Widywa³em go te¿ w Stanach, gdzie
ja towarzyszy³em prezydentowi Wa³êsie,
a on lobbowa³ na rzecz wejcia do
NATO. Jednak gdziekolwiek by to by³o:
na szpitalnym ³ó¿ku, czy w kuluarach
kongresu USA, w prywatnym gronie czy
na wielkim spotkaniu oficjalnym  zawsze pan Jan by³ umiechniêty. Nie widzia³em go nigdy skwaszonego, naburmuszonego, czy nape³nionego odraz¹.
Zawsze na jego twarzy kwit³ pe³en optymizmu umiech. Umiech cz³owieka,
który godnie, po¿ytecznie i dobrze prze¿y³ swoje ¿ycie. Piêkny umiech.
Marek Karpiñski

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 3/2005

'

HISTORIA

wiadkowie
Jest rok 1903. W Piñsku, znajduj¹cym siê wtedy pod zaborem rosyjskim,
wszelkie przejawy polskoci by³y têpione. W szko³ach uczono tylko po rosyjsku. Nawet na przerwach miêdzylekcyjnych nie mo¿na by³o mówiæ po polsku.
Grozi³a za to kara karceru  siedzenie
w zamkniêciu przez trzy godziny. Na
stancjach uczeñ Polak nie mia³ prawa
mieæ u siebie ¿adnej polskiej ksi¹¿ki
 poza ksi¹¿eczk¹ do nabo¿eñstwa.
W tym¿e roku, pewnej niedzieli m³odzie¿ polska urz¹dzi³a w lasku pod Piñskiem potajemny wiec. Przyby³ na niego student, delegat z Warszawy. Na tym
zebraniu postanowiono zaprotestowaæ
przeciwko nauce religii po rosyjsku.
W jaki sposób? Otó¿ nastêpnego dnia,
w poniedzia³ek, gdy wszed³ do klasy
wychowawca i zarz¹dzi³ zwyczajow¹,
porann¹ modlitwê  m³odzie¿ polska
uklêk³a i zaczê³a siê g³ono modliæ po
polsku. Co za awantura! Przyszed³ dyrektor.  Czyj to pomys³? M³odzie¿ chórem odpowiedzia³a  Nasz! Nie uda³o
siê wy³apaæ pojedynczych protestuj¹cych. Zawieszono na pewien czas zajêcia w szkole. Dla przyk³adu usuniêto
trzech uczniów przyby³ych do Piñska
z Kongresówki. Pozosta³ym uczniom
pozwolono koñczyæ naukê, lecz na wiadectwie maturalnym miano zaznaczyæ:
zachowanie niedostateczne. Mia³o to
ujemne nastêpstwa przy egzaminach na
wy¿sze uczelnie. By³y te¿ indywidualne szykany. Mamê jednego z uczniów,
która prowadzi³a stancjê, pozbawiono
prawa dalszego jej prowadzenia...
***
By³ rok 1950. Litwa by³a w³¹czona
jako jedna z Republik do Zwi¹zku Radzieckiego. Rodzina Witolda mieszka³a pod Kownem. Jej polskie korzenie
siêga³y XIV wieku. Przekazywa³a z po-



kolenia na pokolenie depozyt wiary i patriotyzmu. W 1950 r. Witolda powo³ano do Armii Radzieckiej w celu ods³u¿enia obowi¹zkowych trzech lat. M³odzi ch³opcy musieli wszystkie osobiste
rzeczy przekazaæ do depozytu. Witold
potajemnie zostawi³ sobie ksi¹¿eczkê do
nabo¿eñstwa  pami¹tkê I Komunii w.
Zrobi³ skrytkê w sienniku, a przed zaniêciem modli³ siê z niej pod kocem.
Pewnego dnia, gdy ch³opcy byli na æwiczeniach, zorganizowano wymianê siana w materacach i  o zgrozo  znaleziono ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa Witolda! Natychmiast zarz¹dzono zbiórkê
ca³ego oddzia³u. Komendant, podnosz¹c do góry niefortunne znalezisko,
gronie zapyta³:  Czyja to w³asnoæ?
Cisza. Ale nagle Witold, pchniêty jakim impulsem, wyszed³ z szeregu  To
moja! Konsternacja! Pada rozkaz komendanta:  Rozejæ siê! A ty  tu do
Witolda  za mn¹!
W biurze stanêli na wprost siebie
 czerwony ze z³oci komendant i blady ze strachu Witold. Rodzina komendanta pochodzi³a z Bia³orusi. Babka
by³a katoliczk¹. Byæ mo¿e dlatego komendant zacz¹³ krzyczeæ:  Durak! Co
ty zrobi³? Po co siê przyzna³? Teraz na
pewno czeka ciê Sybir! Zobaczymy, co

z tob¹ zrobiæ! Odmaszerowaæ! I odda³
mu ksi¹¿eczkê. Witold wyszed³ na
chwiejnych nogach. Przez nastêpne dni
czeka³ na wyrok. Zrz¹dzeniem Opatrznoci sprawa nie mia³a nastêpstw...
***
A tymczasem lata 50. w PRL to lata
wzglêdnej wolnoci religijnej. By³y jednak zawody, w których przyznanie siê
do wiary i praktyk religijnych poci¹ga³o za sob¹ represje. Dotyczy³o to wojskowych i nauczycieli. Przyk³adowo,
wojskowi z regu³y chrzcili swoje dzieci w innym miecie, po kryjomu...
***
Teraz mamy XXI wiek. Wbrew pozorom, bycie obecnie prawdziwym
wiadkiem wiary nie jest takie proste.
Teoretycznie w jej wyznawaniu nie ma
oficjalnych przeszkód. Lecz zapracowana rodzina ma mniejszy wp³yw na wychowanie dzieci. W ³atwo dostêpnych
rodkach masowego przekazu mo¿emy
podziwiaæ wiadków nie-wiary. Barwne wzorce poci¹gaj¹. Patrzymy bezkrytycznie na ich niemoralne postawy i nie
wiadomo, kiedy, sami zaczynamy je tolerowaæ. Ludzie uwa¿aj¹cy siê za wierz¹cych nie zdaj¹ sobie nieraz sprawy,
¿e piêknie i przekonuj¹co ukazane postêpowanie wiadków nie-wiary jest
niezgodne z dekalogiem. W otaczaj¹cym nas m³ynie wydarzeñ i doznañ gubimy to, co jest najwa¿niejsze. Naprawdê trudno byæ obecnie prawdziwym
i konsekwentnym wiadkiem wiary.
Maria Wnuk
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PODGL¥DANE CZYNY, PODS£UCHIWANE ROZMOWY

W cyklu Podgl¹dane czyny, pods³uchiwane rozmowy pragniemy upowszechniaæ materia³y archiwalne, które z IPN uda³o siê wydobyæ osobom
pokrzywdzonym przez dzia³ania MBP, UB i SB.

Cenzorskie no¿yce

Nie wolno by³o chowaæ m³odzie¿y
w przekonaniu o nieroz³¹cznym zespoleniu narodu z Kocio³em i wiar¹ katolick¹. Tak w³anie cenzor Schmidt uzasadnia³ wykrelenie rozwa¿añ o polskiej
poezji przygotowanych w roku 1949 dla
Tygodnika Katolickiego: Niemal¿e
wszyscy wielcy polscy poeci pisali takie piêkne wiersze na czeæ Matki Boskiej  Mickiewicz, Krasiñski, S³owacki, Wyspiañski, Kasprowicz. Przez ca³e
wieki naród nasz czci³ swoja Królow¹
Niebiesk¹...  Ingerencjê Schmidta
uznano za konieczn¹.
(GUKPPiW 85, 6/9 f, k. 59)
***
 Bez wzglêdu na to, czy uznajemy
bóstwo Chrystusa, czy z Nim walczymy,
Jego nauka, a zw³aszcza podstawowe
przykazanie mi³oci i prawdy jest czynnikiem, który nas kszta³towa³ i kszta³tuje
 napisa³a dla Tygodnika Powszechnego Stanis³awa Platowna.  Tego siê nie
da wykreliæ i nie da siê temu zaprzeczyæ... W roku 1950 ustêp ten zosta³ wykrelony, zawiera³ bowiem: przypisywanie nauce Chrystusa wielkiego wp³ywu
na kszta³towanie siê ludzkoci i stwierdzenie nienaruszalnoci tych wp³ywów...
(GUKPPiW 81, 6/5 c, k. 40)
***
W Polsce ka¿de «Zdrowa Maryja»
jest aktem politycznym  wykrzykn¹³ na
zjedzie literatów w Szczecinie cz³onek
Komitetu Wojewódzkiego PZPR z Krakowa Adam Polewka. Katolicyzm bowiem, o czym przypomnia³ Jan Dobraczyñski: nie zawodzi nigdy jako si³a
moralna, jako sumienie wiata, jako
obrona cz³owieka wobec cinienia bezosobowych mas i jako obrona mas wobec nacisku ubóstwianego  w swym
przekonaniu  cz³owieka. S³owa jego,
pozwalaj¹ce zrozumieæ przyczyny wrogoci w³adzy ludowej wobec Boga

(2)

i Kocio³a, zosta³y wykrelone z artyku³u napisanego dla Dzi i Jutro. Dobraczyñski przypomina³ jeszcze o odpowiedzialnoci wobec Boga za rzeczywistoæ naszego dnia.
(GUKPPiW 41, 1/101, k. 35)
***
Cenzorzy Walter i Karpowski wykrelili w roku 1947 ze S³owa Powszechnego rozwa¿ania o cnocie roztropnoci
i mêstwa Wezwanie do wiernoci wyznawanym zasadom by³o przecie¿ nawo³ywaniem do niepos³uszeñstwa. Walka o prawa katolickie narodu polskiego wymaga wydobycia najbardziej ¿ywych, moralnych si³ katolików  pisa³
dziennik.  Cnota mêstwa musi byæ dzi
w sposób wyj¹tkowy praktykowana.
Katolików czeka³y bowiem konflikty
moralne o g³êbokim, czêsto tragicznym
pod³o¿u i g³oszenie katolicyzmu mia³o
wiele wspólnego z cnot¹ mêstwa.

(GUKPPiW 10, 1/25, k. 49)
***
Do mêstwa nawo³ywa³ te¿ Papie¿
Pius XII, ale i jego wezwania usunê³a
z Rycerza Niepokalanej w 1947 r. cenzor Szymañska.  ¯aden chrzecijanin
nie ma prawa okazaæ siê s³abym w walce z zalewem si³ bezbo¿nych  stwierdza³ Papie¿.  Mniejsza z tym, jakich
form, metod i broni u¿ywa wróg, s³ów
miodop³ynnych, czy grób, owczej, czy
swojej skóry. Nikt nie mo¿e byæ wyt³umaczonym, je¿eli na widok z³a stoi
z za³o¿onymi rêkoma, z czo³em pochylonym, z dr¿¹cymi kolanami.
(GUKPPiW 15, 1/33, k. 292)
***
S³usznie potêpiacie wszystkich niewolników mody  pisa³o w roku 1949
Dzi i Jutro.  Wszystkie te ma³e ofiary
sta³ego poddawania siê otoczeniu,
wszystkich tych, którzy afiszuj¹ z przesad¹ i ha³asem swój «modernizm». Rozwa¿ania te wykrelili cenzorzy Papaj
i Tajer. Razem z akapitem koñcowym:
Bóg i Demon dziel¹ miêdzy siebie pole
Historii. Wp³ywy ich s¹ tam stale pomieszane. Posiadamy pewnoæ, ¿e
w koñcu Historii Bóg zwyciê¿y.
(GUKPPiW 41 b, 1/102, k. 93)
Opr. Janina Hera-As³anowicz
rys. K. Kunicki

By³y takie czasy, gdy opowiedzenie siê za Chrystusem wymaga³o odwagi cywilnej i ³¹czy³o siê czêsto z przeladowaniami. I nie by³y to czasy Nerona, lecz nam
bli¿sze. Wiara wyniesiona z polskiej rodziny, która w ciê¿kich chwilach by³a
bastionem wolnoci i prawdy, poddawana próbie  wychodzi³a jednak z niej zwyciêsko. Chcê siê podzieliæ przyk³adami, które teraz dla m³odych bêd¹ wprost
niewiarygodne...

DZIEJE NAJNOWSZE

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

SPO£ECZEÑSTWO

GOSPODARSKIM OKIEM

IN FLAGRANTI

Zastanowiamy siê, czy ci konkretni ludzie, czêsto znani nam osobicie, którzy cierpi¹ w naszym kraju niedostatek
w jakikolwiek sposób zas³u¿yli sobie na to? Czy mo¿na przypisaæ im jak¹ konkretn¹ winê albo wskazaæ jakie okolicznoci si³y wy¿szej, które ich zubo¿y³y? W wiêkszoci wypadków nie! Wynika z tego, ¿e ich biedê spowodowa³o dzia³anie
osób trzecich. Naszym obowi¹zkiem, zarówno moralnym jak i patriotycznym, jest nie tylko wskazanie tych osób, lecz
tak¿e opisanie i napiêtnowanie dzia³añ, które przynios³y tak fatalne skutki.

Lewica, dialog, bieda (4)

Najwa¿niejsz¹ cech¹ przyjêtego sposobu prywatyzacji by³o to, ¿e dotychczasowa kadra kierownicza i biurokracja zak³adowa (która dla dobra publicznego nie powinna nic kosztowaæ) zachowywa³a kontrolê nad strumieniem pieniêdzy p³yn¹cym z rynku do zak³adu
pracy. Tak wiêc przyjêta formu³a prywatyzacji nie poprawia³a ówczesnego
systemu spo³eczno-gospodarczego,
a jeszcze bardziej pogarsza³a. Nie nak³adano na tzw. kadrê ¿adnych obowi¹zków, lecz stworzono mo¿liwoæ, by
mog³a ona braæ dla siebie praktycznie
tyle pieniêdzy, ile chcia³a (st¹d siê bra³
ten pierwszy milion, który trzeba
ukraæ).
Oczywicie powodowa³o to spustoszenie firmy, stwarza³o koniecznoæ
up³ynnienia maj¹tku trwa³ego i zwolnienie ludzi. Poniewa¿ proces ten by³ masowy, to i bezrobocie zrobi³o siê masowe. Kierownictwo za zawsze mog³o
jeszcze ¿yæ z najmu pomieszczeñ. Gdyby przedmiotem kontraktu okr¹g³ego
sto³u by³o uw³aszczenie spo³eczeñstwa,
a nie tylko dopuszczenie nowych ludzi
do starego systemu, to powinien on polegaæ na tym, ¿e prywatyzuje siê miejsca pracy wewn¹trz zak³adów przemys³owych (np. samozatrudnienie). W tym
momencie bezporedni producenci byliby zainteresowanie maksymalizacj¹
wykorzystania ka¿dego sk³adnika maj¹tkowego, by wiêcej zarobiæ. Sami szukali by nowych wiêzi kooperacyjnych
i z czasem powo³aliby sobie struktury
pe³ni¹ce dotychczas funkcje prze³o¿onych i w ten sposób dosz³oby do samouw³aszczenia przemys³u.
Oczywistym skutkiem takich dzia³añ
by³oby zrzucenie z siebie balastu bezu¿ytecznej biurokracji zak³adowej a zak³ady przemys³owe sta³yby siê przeciw-

wag¹ dla biurokracji pañstwowej.
W rezultacie wytworzy³aby siê struktura spo³eczno-ekonomiczna zbli¿ona do
tej w krajach zamo¿niejszych. Jednym
ze skutków tych zmian by³oby to, ¿e posiadalibymy jako spo³eczeñstwo 1.5
raza do 2 razy wiêcej pieniêdzy ni¿
obecnie i ka¿dy mo¿e sobie policzyæ
jakie mia³oby to dla niego skutki (oczywicie prywatyzacja prowadzona wg tej
regu³y nie by³aby tak du¿a). Przy prywatyzacji przez uw³aszczenie maj¹tek
produkcyjny trafia³by na rynek tak samo
jak ka¿dy nowy towar, i to po cenie odtworzeniowej, stanowi¹cej mniej wiêcej 100 proc. jego wartoci. Nie dosz³oby wiêc do takiej sytuacji, jak¹ mamy
obecnie, ¿e nasze obroty handlowe obs³ugiwane s¹ tylko przy pomocy 1/3 gotówki jaka proporcjonalnie do wysokoci tych obrotów powinna znajdowaæ siê
w obiegu, by spo³eczeñstwo funkcjonowa³o równie sprawnie i niewiele mniej
zasobnie ni¿ w Europie Zachodniej.
Niemniej jednak, zdaj¹c sobie sprawê
z tego, co robi, tzw. strona spo³eczna
zgodzi³a siê przy okr¹g³ym stole na ten
kierunek reform, który zosta³ wcielony
w ¿ycie i (jak samokrytycznie stwierdzi³
A. Michnik przed komisj¹ ledcz¹) zrobi³a to zbyt ³atwo.
Tak wiêc mamy sprawcê, motyw
(chêæ utrwalenia pewnego porz¹dku
spo³ecznego), sposobnoæ (rozmowy
okr¹g³ego sto³u) i skutek (stabilnoæ
dochodów i pozycji spo³ecznej rodowisk reprezentowanych w tym kontrakcie). Pozostaje tylko wyjaniæ, dlaczego te dzia³ania nie napotka³y istotnego
oporu spo³ecznego?
Oczywist¹ przyczyn¹ tego stanu rzeczy by³ trwaj¹cy dialog z laicyzmem
(a w³aciwie z hellenizmem). By wyjaniæ ten problem, przytoczê wypowied

telewizyjn¹ znanego ksiêdza Adama B.
z Krakowa dotycz¹c¹ bazyliki w Licheniu. Otó¿ stwierdzi³ on, ¿e z punku widzenia dialogu z laicyzmem fakt budowy tak okaza³ej wi¹tyni jest z³y, bo zamiast przeznaczyæ te pieni¹dze dla biednych, buduje siê okaza³e gmachy. Tyle
tylko, ¿e wszelki towar jest z ekonomicznego punktu widzenia ucielenion¹ prac¹.
Co oznacza, ¿e wszelka wartoæ ka¿dej rzeczy jest wartoci¹ w³o¿onej w ni¹
pracy ludzkiej. Czyli budowa tej wi¹tyni by³a niczym innym, jak olbrzymi¹
robot¹ publiczn¹ daj¹c¹ pracê i chleb
wielu ludziom. To dlaczego niby ten
chleb ma byæ gorszy od chleba uzyskanego z ja³mu¿ny. Dlaczego ci rzemielnicy, co budowali ten koció³, maj¹ gorsze prawo do pieniêdzy ni¿ bezrobotni.
A mo¿e bardziej moralnym jest, by sami
stali siê bezrobotni. Taka wypowied
by³a mo¿liwa tylko przy uchyleniu wa¿nej dyspozycji Ewangelii, ¿e drzewo
rozpoznaje siê po owocach. Warunkiem
za dialogu z laicyzmem jest schowanie tej normy pod sukno, bo jeli siê tego
nie zrobi, to nie bêdzie z kim i o czym
rozmawiaæ. Bo efekty laicyzmu (hellenizmu) widzimy go³ym okiem. Ale je¿eli rezygnujemy z oceny efektów w jednej dziedzinie, to czyst¹ niesprawiedliwoci¹ wobec ludzi jest stosowanie takich ocen w innej dziedzinie np. w ekonomi czy wymiarze sprawiedliwoci.
I dlatego, je¿eli tylko uchyli siê drzwi
dla hellenizmu w jednej dziedzinie, to
ca³e ¿ycie spo³eczne bêdzie zatrute, bêdzie nêdza i niesprawiedliwoæ spo³eczna, a w takich warunkach rozwój gospodarczy jest niemo¿liwy. Tak wiêc po to,
by by³ mo¿liwy rozwój gospodarczy,
musimy zerwaæ dialog z hellenizmem.
Pawe³ Gospodarski
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Po wiadomociach o tragicznym kataklizmie w Azji Po³udniowo-Wschodniej zaczê³y zewsz¹d p³yn¹æ dary. Polacy (acz nie tak bogaci jak obywatele pañstw
zachodnich) te¿ wysup³ywali swój, czêsto wdowi, grosz i przekazywali go poszkodowanym. A pañstwo nasze od razu zwietrzy³o interes. Skoro pomoc (równie¿ w brzêcz¹cej monecie i szeleszcz¹cych banknotach) jest masowa, to mo¿na na niej sporo zarobiæ. I rz¹d ob³o¿y³ dary podatkiem VAT...

Wdowi grosz + VAT

Postêpowanie haniebne, ale nie zaskakuj¹ce. Przecie¿ rz¹dz¹ naszym krajem
politycy w znakomitej wiêkszoci o proweniencji pezetpeerowskiej. Oni i ich
poprzednicy jeszcze 16 lat temu, bêd¹c
we w³adzach partyjnych czy pañstwowych, d¹¿yli do uzyskiwania jak najwiêcej korzyci materialnych, nie ogl¹daj¹c
siê na potrzeby spo³eczeñstwa, które ¿y³o
w niedostatku. Zajrzyjmy do niedawno
wydanej ciekawej ksi¹¿ki Ksiêga listów
PRL-u...  ile jest tam zamieszczonych
pism zwyk³ych, szarych ludzi skar¿¹cych
siê ró¿nym redakcjom, ¿e w zak³adach
pracy panuje wyzysk, a z pensji nie mo¿na wy¿yæ. Kto nawet napisa³ gniewnie:
nienawidzê was za nêdzê moich dzieci,
dla których margaryna i salceson to najlepsze od¿ywienie. Partia wmawia³a nam
za, ¿e ca³y kraj kwitnie, a my ¿yjemy
w dobrobycie.
Pamiêtamy has³o z epoki Gierka: by
Polska ros³a w si³ê, a ludzie ¿yli dostatniej. Jest w tym sloganie  nawiasem
mówi¹c  pewna nutka perfidii. ¯yczenie bowiem nie jest sformu³owane jednoznacznie: by ludzie ¿yli dostatnio.
Wy¿szy stopieñ tego przymiotnika, jeli mia³by byæ konkretny, musia³by odnosiæ siê do jakiej skali: dostatniej wobec jakiego dostatku, wobec jakiej rzeczywistoci? A no tej, w której ¿ylimy,
czyli powszechnej biedy. Zatem, mo¿na by powiedzieæ, dostatniej w biedzie...
Wiêkszoæ rz¹dz¹cych III Rzecz¹pospolit¹ nale¿a³a dawniej do elity partyjnej, tej partii, która  jak w PRL mówi³o siê z powag¹  by³a si³¹ kierownicz¹
narodu i pañstwa, a umo¿liwia³a swym
aktywistom, czego ju¿ jednak nie mówiono otwarcie, kariery. Oni, przyzwyczajeni do pogoni za bogactwem bez
baczenia na drugiego cz³owieka, robi¹

dzi to samo, tylko ¿e na szczêcie ca³¹
pras¹ ju¿ nie w³adaj¹ i dlatego opinia
publiczna poznaje ich niektóre dzia³ania. W³anie st¹d te¿ wiemy, ¿e obarczaj¹ podatkiem VAT darowizny przeznaczone dla spo³eczeñstw azjatyckich
dotkniêtych niedawnym kataklizmem.
Najgorsze, ¿e od rz¹dz¹cych ucz¹ siê
i nauczy³y niema³e krêgi spo³eczeñstwa.
Pawe³ Jasienica powiedzia³, ¿e mechanizmy kieruj¹ce spo³ecznociami pañstwowymi przypominaj¹ prawo fizyczne ci¹¿enia  zawsze w dó³, nigdy na
odwrót. A wiêc demoralizacja idzie
z góry. Jaki rz¹d, takie pañstwo i jakie
pañstwo, taki rz¹d.
Zauwa¿my, co dzieje siê wokó³. Wielu przedsiêbiorców nie p³aci pracownikom
pensji we w³aciwym czasie. Owo zaleganie z zap³at¹ za pracê Koció³ publicznie nazwa³ grzechem. Lecz nic nie pomaga. Plaga niep³acenia nabiera coraz wiêkszych rozmiarów. To nic, ¿e w³acicielami, na przyk³ad supermarketów, gdzie
jest najwiêcej takich postêpowañ, s¹ kapitalici zachodni, a wiêc wychowani
w innej kulturze politycznej i moralnej,
albowiem to nasi rodacy zarz¹dzaj¹ owymi molochami. Oni w³anie  jak wci¹¿
podaje prasa  nieludzko wykorzystuj¹
pracowników i tak le prowadz¹ przedsiêbiorstwa, ¿e zalegaj¹ z pensjami.
Praktyk¹ sta³o siê, ¿e zarz¹dzaj¹cy
powo³uj¹ na kierownicze stanowiska
robotników, którzy nie maj¹ ku temu
¿adnych potrzebnych kwalifikacji
i przede wszystkim dowiadczeñ w kierowaniu ludmi, natomiast upajaj¹c siê
w³adz¹ i chc¹c zachowaæ swe stanowiska zmuszaj¹ podw³adnych, niedawno
jeszcze swych kolegów, do pracy ponad
si³y. Wypisz wymaluj jak w Polsce Ludowej, kiedy na kierownicze stanowi-

ska awansowali mierni, ale wierni partii, gdy¿ ¿yæ we wzglêdnym lub rzeczywistym dostatku mo¿na by³o, jedynie
s³u¿¹c tym, którzy rz¹dzili krajem, regionem, gospodark¹, polityk¹, kultur¹
i... moralnoci¹.
Jak mo¿e kto byæ moralny, skoro ze
swego kanonu ideologicznego usun¹³
wszystkie wartoci niematerialne.
W aksjologii pezetpeerowców i ich dzisiejszych spadkobierców nie ma miejsca
na to, co duchowe, co szlachetne, co jest
wyrzeczeniem siê czego dla dobra innych. I dlatego rz¹dz¹cy zabieraj¹ z wdowiego grosza podatek VAT, bior¹ pieni¹dze, gdzie siê da i sk¹d siê da...
I tak oto w Europie rodkowej powsta³ skansen kapitalizmu krwio¿erczego, nieucywilizowanego, jak w opisach
literackich Prusa, Reymonta czy Zoli.
Tymczasem czêæ naszego spo³eczeñstwa s¹dzi, ¿e wiedzie im siê le dlatego, i¿ pañstwo jest kapitalistyczne i, nie
rozumiej¹c istoty rzeczy, têskni¹ za socjalizmem, kiedy pañstwo niby zapewnia³o minimum rodków potrzebnych
do ¿ycia... niewolnikom.
W krajach zachodnich rz¹dy nie ingeruj¹ w wolny rynek, ale strzeg¹, by
zachodz¹ce w nim procesy by³y uczciwe. U nas odwrotnie  rz¹d chce w³adaæ
wolnym rynkiem i dlatego stwarza przedsiêbiorcom, niezwyk³e gdzie indziej,
przeszkody i ograniczenia biurokratyczne oraz prawne. Spowija biznesmenów
siatk¹ trudnych do zrozumienia i zmieniaj¹cych siê zawi³ych przepisów podatkowych, przede wszystkim nak³ada na
nich ogromne ciê¿ary fiskalne, a zupe³nie nie dba o los szarych pracowników,
niemoralnie wykorzystywanych przez
zwierzchników, czêsto równie¿ z naruszeniem prawa. ¯e przez to ronie bezrobocie, a spo³eczeñstwo biednieje i jeszcze bardziej siê demoralizuje  furda! Bylebymy osi¹gali nasze cele. Po nas choæby potop!  jak mawiali osiemnastowieczni cynicy francuscy.
A tymczasem zabierajmy ka¿demu
przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji tyle
pieniêdzy, ile prawo przez nas ustanawiane pozwala, choæby z wdowiego grosza
przeznaczonego na cele mi³osierne...
Jacek Wegner
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W homilii wyg³oszonej podczas uroczystej kanonizacji b³. Maksymiliana
Marii Kolbego w roku 1982 Ojciec
wiêty Jan Pawe³ II przypomnia³ jego
¿ycie i mêczeñstwo: o. Maksymilian
Kolbe, wiêzieñ obozowy, upomnia³ siê
w obozie mierci o ¿ycie niewinnego
cz³owieka, jednego z czterech milionów.
Ten cz³owiek, Franciszek Gajowniczek,
¿yje po dzieñ dzisiejszy i jest wród nas
obecny. Ojciec Kolbe upomnia³ siê
o jego ¿ycie, wyra¿aj¹c gotowoæ pójcia na mieræ w jego zastêpstwie, poniewa¿ tamten by³ ojcem rodziny i jego
¿ycie potrzebne by³o najbli¿szym...
Niedawne miêdzynarodowe wydarzenia i ich medialne echa zwi¹zane
z 60. rocznic¹ wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau,
przywracaj¹c spo³ecznej pamiêci piek³o,
jakie niemieccy nazici zgotowali ¯ydom, Polakom i innym narodom, postaæ
mêczennika mi³oci o. Maksymiliana M.
Kolbego pozostawi³y trochê na uboczu.
Dobrowolne wybranie za kogo obcego strasznej mierci g³odowej  wyst¹pienie nie znajduj¹ce ³atwego porównania w dziejach ludzkoci  znalaz³o jednak dla siebie ikonografiê nie do zast¹pienia. Jest ni¹ dokumentacja rysunkowa wykonana przez naocznego wiadka owiêcimskich wydarzeñ, wiênia
tego¿ obozu, artystê grafika Mieczys³awa Kocielniaka (1912  1993). Przyjañ artysty i o. Maksymiliana M. Kolbego rozpoczê³a siê od miniaturowych
wizerunków Matki Bo¿ej i Chrystusa,
które Kocielniak ofiarowa³ franciszkaninowi z Niepokalanowa. Zakonnik
wiête obrazki ukrywa³ w specjalnej
kieszonce przyszytej do wewnêtrznej
strony szerokiego wojskowego pasa. Ju¿
jednak w tym samym 1941 r. Kocialniak by³ wiadkiem mêczeñskiej decyzji o. Maksymiliana i zamkniêcia go
w bunkrze g³odowej mierci, w którym

"

w mêkach i bólu, modl¹c siê i piewaj¹c religijne pieni, prze¿y³ jeszcze prawie dwa tygodnie. Dobito go zastrzykiem z fenolu.
Wydarzenie to, mimo bezmiaru otaczaj¹cego bestialstwa i bezsilnego zobojêtnienia na mieræ, wywar³o na Kocielniaku ogromne wra¿enie. Jego obozowe szkice i rysunki do tej pory rejestruj¹ce obozow¹ codziennoæ z rzetelnoci¹ dokumentalisty, po mierci o.
Kolbego nabra³y jakiej trudnej do zdefiniowania metafizycznej g³êbi. Pozornie teatr dramatycznych wydarzeñ jest
zawsze ten sam  rzeczywistoæ obozu
koncentracyjnego  jednak czujê siê, ¿e
chodzi tu o co wiêcej, o ratowanie ludzkiej godnoci, o zrozumienie czynów
nie daj¹cych siê wyt³umaczyæ racjonalnymi argumentami.
Mieczys³aw Kocielniak sam cudem
prze¿y³ obozowe piek³o. Kilkakrotnie od
mieci uratowa³a go niezwyk³a bieg³oæ
w portretowaniu spotykanych postaci. Na
swoich rysunkach z ³atwoci¹ uwiecznia³
rysy zarówno hitlerowskich oprawców,
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Simone Veil, by³a wiêniarka Birkenau, pyta³a na rocznicowych uroczystociach w Owiêcimiu: Kim sta³by siê ten
milion ¿ydowskich dzieci zamordowanych jako niemowlêta lub m³odzie¿, tutaj, w gettach lub w innych obozach
zag³ady? Mo¿e staliby siê filozofami? Ar tystami? Wielkimi uczonymi? A mo¿e po prostu zrêcznymi rzemielnikami
lub matkami rodzin? Wiem jedynie, ¿e nadal p³aczê, gdy o nich pomylê, i nigdy o nich nie zapomnê... Us³u¿na
redakcja Gazety Wyborczej (nr 23/2005, s. 2) do tekstu przemówienia do³¹czy³a informacjê biograficzn¹:
W prawicowym rz¹dzie wywalczy³a w latach 70. ustawê  zwan¹ prawem Veil  zezwalaj¹c¹ na aborcjê i wprowadzaj¹c¹ bezp³atne rodki antykoncepcyjne...

¯ycia mniej i wiêcej warte

M. Kocielniak, O. Kolbe w celi mierci

Malarz
Ojca Maksymiliana

jak i kolegów wspó³wiêniów. Postaæ o.
Maksymiliana Kolbego pojawia siê na
pracach uratowanych z obozu, jednak
ca³¹ donios³oæ heroicznej i zarazem tragicznej decyzji o. Maksymiliana odnajdujemy dopiero w powojennej twórczoci Kocielniaka. Musia³ min¹æ jaki
czas, by artysta prze¿y³ i przemyla³ swoje owiêcimskie dowiadczenia i przetworzy³ je w dzie³a sztuki. Pojedyncze
portrety o. Kolbego przedstawiaj¹ce go
w obozowej scenerii, z ogolon¹ g³ow¹
i w znanym owiêcimskim pasiaku, w latach szeædziesi¹tych XX w. zamieniaj¹
siê w ca³y graficzny cykl powiêcony
jego ¿yciu i mêczeñskiej mierci. Ojcu
Maksymilianowi M. Kolbemu powiêcona zosta³a te¿ monumentalna mozaika,
któr¹ Mieczys³aw Kocielniak zaprojektowa³ dla kocio³a w Niepokalanowie.
Kolejne wizerunki wiêtego przeznacza
artysta dla kocio³ów w Kaliszu, Waksmundzie ko³o Nowego Targu, Trzemesznie, Radomiu i Gdyni. W ostatnich
pracach Mieczys³awa Kocielniaka ³¹cz¹cych siê z owiêcimsk¹ tematyk¹ dopatrzyæ siê mo¿na wy³aniaj¹cego siê zza
obozowych drutów promyka nadziei odzwierciedlaj¹cej s³owa Jana Paw³a II:
Maksymilian nie umar³, ale odda³
¿ycie za brata...
Jaros³aw Kossakowski

Najwyraniej nie starcza³o ju¿ ³ez
i wyobrani do postawienia pytania:
Kim sta³yby siê miliony dzieci usuniêtych na mocy aborcyjnej ustawy? Przypomina siê opowiadanie Czes³awa
Chruszczewskiego, poznañskiego pisarza sf, i tekst w³o¿ony przezeñ w usta
kosmity (jak to przepuci³a cenzura?):
A panie dok¹d id¹? Do lekarza. Matka z córk¹. Postanowiono, ¿e dziecko
nie powinno urodziæ siê. Nasza ingerencja pokrzy¿uje te plany. Dlaczego
ingerujemy w prywatne sprawy obcych
ludzi? Bo znamy przysz³oæ tego dziecka. Bêdzie poet¹, jednym z najwiêkszych poetów. Bardzo cenimy w kosmosie poetów... (Potrójny czas Galaktyki, Poznañ 1976, s. 70). Ale czy do takiego mylenia trzeba wyobrani przybysza z innej planety?
Gdy 6 stycznia arcybiskup Kolonii,
kard. Joachim Meisner powiedzia³
w kazaniu: najpierw Herod, który kaza³ zabiæ dzieci w Betlejem, a potem
miêdzy innymi Hitler i Stalin, którzy
kazali zg³adziæ miliony ludzi, a teraz,
w naszych czasach, likwiduje siê miliony nienarodzonych dzieci  odezwa³y siê w Niemczech g³osy protestu, ¿e
bezkarnie relatywizuje morderstwo na
milionach ¯ydów, ¿e szkodzi pamiêci
milionów bestialsko pomordowanych
ludzi, ¿e uderza pastora³em w setki tysiêcy kobiet (sic!). Czy znaczy to, ¿e
praktyki prawnie dopuszczalne w wielu pañstwach Europy nie maj¹ rzeczywicie nic wspólnego z polityk¹ Hitlera albo Heroda?
Niedawno, po umierceniu w szpitalu w Groningen w Holandii czterech

noworodków, nie rokuj¹cych szans na
prze¿ycie  przypomniano, ¿e w roku
1938 niejaki Krauer pyta³ Hitlera, czy
jego niewidoma i umys³owo upoledzona córka urodzona bez rêki i nogi
mo¿e zostaæ poddana litociwej
mierci? Zgodê wydano. Nie tylko
w tym przypadku, bo do roku 1941
w niemieckich szpitalach w majestacie prawa umiercono ok. 5 tysiêcy
dzieci i 100 tysiêcy doros³ych. Hitler
(podobnie jak Stalin) by³ rzeczywicie
pozbawionym skrupu³ów morderc¹,
dla którego ¿ycie zarówno narodzonych i nienarodzonych, jak zdrowych
czy chorych znaczy³o tyle samo: nic
(chyba ¿e mog³o jeszcze pos³u¿yæ budowaniu potêgi III Rzeszy!).
Co siê od tamtego czasu zmieni³o?
Zmieni³o siê tyle, ¿e dzi ¿ycie zdrowych i urodzonych podlega ochronie
 natomiast chorych i nienarodzonych
w wielu krajach mo¿na usuwaæ bezkarnie. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e tak wyra¿a
siê dzi humanizm i postêp cywilizacyjny, poszanowanie ¿ycia cz³owieka
i jego praw, a katolicki hierarcha powinien siê pod tym bezwarunkowo
podpisaæ. Chcia³oby siê dodaæ: ¿artuj¹ czy pytaj¹ o drogê?
Andrzej Krzemiñski w Polityce (nr
5/2005, s. 50) z dezaprobat¹ cytuje
fragmenty kazania koloñskiego arcybiskupa i konkluduje: Herod wcale nie
by³ dziadkiem Hitlera. Poza biblijn¹ legend¹ nie ma historycznych dowodów,
¿e w Betlejem rzeczywicie dokonano
na jego rozkaz rzezi niewini¹tek...
Przypomnijmy wiêc, ¿e ca³e panowanie Heroda (40  4 r. przed Chr.) by³o

znaczone potokami krwi: poza tym, ¿e
w³asnorêcznie utopi³ swego szwagra
Arystobula  arcykap³ana, kaza³ te¿ zamordowaæ drugiego szwagra  Józefa,
osiemdziesiêcioletniego króla Hirkana
II, w³asn¹ ¿onê Mariamme, a w koñcu
synów Arystobula, Aleksandra i Antypatra; egzekucje zbiorowe mia³y miejsce na przemian z morderstwami indywidualnymi. Na koniec kaza³ wymordowaæ ca³¹ elitê spo³ecznoci ¿ydowskiej, aby przynajmniej po jego mierci kto zap³aka³ (wykonania tego rozkazu nie zd¹¿y³ ju¿ dopilnowaæ). Czy
trudno go porównywaæ z Hitlerem?
Rzeczywicie, nie mia³ takich mo¿liwoci zabijania, jakimi dysponowa³
Hitler... Czy znaczy to, ¿e by³ prawdziwym niewini¹tkiem?
Gdy w Polityce czytam teksty powiêcone nauczaniu Kocio³a w sprawach moralnoci  nieodparcie przypominaj¹ mi siê czasy komuny. Podobny styl publicystyki uprawiano w pimie W s³u¿bie narodu (by³ to tygodnik... Milicji Obywatelskiej): swego
czasu lansowano tam tezê, ¿e to Koció³ ponosi winê za zdarzaj¹ce siê zabójstwa noworodków (a zdarza³y siê
one i za czasów komuny, chocia¿ aborcja by³a dozwolona). A jest winien dlatego, ¿e jest przeciwny zabijaniu dzieci nienarodzonych. Logika tej tezy by³a
pora¿aj¹ca: gdyby umiercono dziecko w ³onie matki, nie musiano by go
zabijaæ po urodzeniu! Dzi ju¿ nie ma
pisma W s³u¿bie narodu, ale widaæ, ¿e
Marks nie umar³, przybra³ jedynie
nowe, neoliberalne wdzianko.
ks. Bogdan Markowski CM
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(zobacz chocia¿by znakomity film Most na rzece Kwai), ale nikt
ð iwcywilów
USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii nigdy nie napisa³, ¿e by³y to obozy wiet-

PRZEGL¥D PRASY
Od paru tygodni pierwsze strony gazet zajmuje tzw. lista Wildsteina, czyli wykaz prawie 250 tys. osób, których
teczki znajduj¹ siê w Instytucie Pamiêci Narodowej. Na pewno jeszcze przez d³ugi czas sprawa ta bêdzie wywo³ywaæ spory i dyskusje, gdy¿ temat to spektakularny i widowiskowy (zw³aszcza dla telewizji), chwytliwy i ³atwy
w dziennikarskiej obróbce. Tymczasem o skandalicznych i  dodajmy  obra¿aj¹cych naród polski wypowiedziach w wiatowej prasie na temat polskich obozów koncentracyjnych media szybko zapomnia³y, za ¿aden
z powa¿nych historyków czy publicystów nie postara³ siê o dog³êbn¹ analizê tego szokuj¹cego zjawiska.

Czy Polacy wymordowali
europejskich ¯ydów?

$

w prasie europejskiej, w tym w tak szacownych i dobrze poinformowanych
gazetach, jak brytyjski The Guardian
czy hiszpañski El Pais. Jeszcze dziwniejsze jest to, ¿e kraje europejskie, które upowszechniaj¹ takie informacje,
by³y  poza Hiszpani¹  okupowane
przez Niemców, i z których na masow¹
skalê deportowano ¯ydów do Auschwitz i Treblinki. Poza tym kraje te
wówczas dobrze wiedzia³y, ¿e jest to
dzie³o Niemców. Czy¿by wiêc ostatnimi laty nagle odkry³y tê d³ugo skrywan¹ prawdê, ¿e Niemcy robili to na rozkaz Polaków, i tak siê tych Polaków panicznie bali, ¿e pos³usznie i bez szemrania zawieli kilka milionów ¯ydów do
polskich obozów zag³ady? To oczywisty absurd, ale gdyby myleæ logicznie
i konsekwentnie, taki jest jedyny wniosek z tego, ¿e w czasie II wojny wiatowej istnia³y rzekomo polskie obozy koncentracyjne. Wniosek to absurdalny nie
tylko zreszt¹ dla Polaków. Ka¿dy Fran-

cuz, Belg, Kanadyjczyk, Amerykanin
i Brytyjczyk, który posiada wykszta³cenie odpowiadaj¹ce polskiej maturze, wie ze szko³y, czym by³a II wojna wiatowa i kto j¹ wywo³a³. Wiêcej, w krajach takich jak Belgia i Francja wszyscy wiedz¹, jak przebiega³a
niemiecka okupacja i czym by³ plan
nazywany przez Niemców ostatecznym rozwi¹zaniem...
Aby zrozumieæ ten upór zachodnich
mediów w kwestii polskich obozów zag³ady (dodajmy, ¿e Kanadyjczycy, Amerykanie, Francuzi i Belgowie uchylaj¹
siê od sprostowañ, nadsy³anych nawet
przez polskich ambasadorów), zada³em
sobie trud i przeledzi³em, co pisze siê
w zachodnich mediach i opracowaniach
historycznych o przebiegu II wojny
wiatowej na Dalekim Wschodzie. Otó¿
w latach 1941  1944 Japoñczycy przetrzymywali w swoich obozach na terenie Indochin setki tysiêcy brytyjskich,
amerykañskich i kanadyjskich ¿o³nierzy
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M. Kocielniak, Dzieci owiêcimskie

Oto bowiem szeædziesi¹t lat po wojnie, gdy ¿yj¹ jeszcze jej wiadkowie
i uczestnicy (w tym tak¿e bezporedni
sprawcy ludobójstwa), nie tylko w dalekiej Ameryce, lecz tak¿e w Europie coraz czêciej powtarza siê tezê, ¿e to Polacy wybudowali obozy masowej zag³ady w Auschwitz, Majdanku, Treblince
i gdzie indziej i ¿e to Polacy dokonywali
w nich masowej eksterminacji ¯ydów.
Oskar¿enia tego rodzaju zaczê³y pojawiaæ siê wiatowych mediach, zw³aszcza za oceanem, ju¿ w latach siedemdziesi¹tych, ale ich nasilenie przypada
na prze³om XX i XXI wieku. Co zastanawiaj¹ce, pojawiaj¹ siê one najczêciej
w tych krajach, w których istniej¹ liczne i stosunkowo wp³ywowe rodowiska
¿ydowskie, a wiêc: w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Belgii, Francji
i W³oszech. Ale USA i Kanadê cechuje
jeszcze jedna rzecz, o czym siê w Polsce na ogó³ nie wie: otó¿ do niemieckich korzeni przyznaje siê w USA oko³o 50 milionów osób, w Kanadzie za
 5 milionów. S¹ to zatem najliczniejsze w tych krajach mniejszoci etniczne, doskonale wtopione w tamtejsze
spo³ecznoci, a przeto niewidoczne, lecz
zachowuj¹ce silne poczucie narodowej
to¿samoci. Dodajmy, ¿e pó³nocnoamerykañski Niemiec jest lepiej wykszta³cony i bogatszy ni¿ statystyczny Amerykanin i Kanadyjczyk. To by t³umaczy³o wiele... Tym bardziej, ¿e w pó³nocnoamerykañskich mediach pracuje bardzo wielu dziennikarzy pochodzenia ¿ydowskiego i niemieckiego.
O wiele trudniej przychodzi natomiast wyt³umaczyæ, dlaczego o polskich
obozach mierci pisze siê masowo

namskie, malajskie, kambod¿añskie, syjamskie lub birmañskie. Jak wiêc wyt³umaczyæ to zadziwiaj¹ce zjawisko? Zjawisko polegaj¹ce na tym, ¿e ka¿dy zachodni dziennikarz wie, i¿ obóz japoñski na terenie Wietnamu czy Malajów by³
obozem japoñskim, a nie malajskim lub wietnamskim. Ten sam dziennikarz wykazuje zadziwiaj¹c¹ niewiedzê i twierdzi, ¿e niemiecki obóz koncentracyjny na
terenie dzisiejszej Polski by³ polskim obozem zag³ady?
Na dodatek o polskich obozach mierci napisa³ ostatnio, jak informuje
Rzeczpospolita, niemiecki tygodnik Der Spiegel, ukazuj¹cy siê w dwumilionowym nak³adzie. Szef dzia³u zagranicznego tego wielkiego narzêdzia propagandowego, urabiaj¹cego umys³y Niemców (zauwa¿my, ¿e nie redaktor naczelny!), t³umaczy siê Gazecie Wyborczej, ¿e to b³¹d, niedopatrzenie i niedbalstwo redaktora. Kompletna bzdura! Niemiec, który nie wie, kto wybudowa³ Auschwitz, i kto w tym obozie mordowa³ ludzi?! Szkoda, ¿e powodowana
zapewne tzw. poprawnoci¹ polityczn¹ gazeta nie nazwa³a po imieniu tego idiotycznego t³umaczenia. Ale có¿, jeli tak dalej pójdzie, doczekamy niebawem
czasu, kiedy to gazety w Niemczech i na wiecie bêd¹ pisaæ, ¿e 1 wrzenia 1939
r. to Polska napad³a na III Rzeszê, czym wywo³a³a II wojnê wiatow¹.
I przyznaæ trzeba, ¿e g³upota Polaków nie ma w tej mierze granic, albowiem my sami, z w³asnej i nieprzymuszonej woli przyczyniamy siê do upowszechnienia takiego mniemania. Kilka miesiêcy temu Niemcy wyprodukowali grê komputerowa, która ma w³anie tak¹ treæ: ¿e we wrzeniu 1939
r. Polska napad³a na Niemcy. Na dodatek owa gra rozpowszechnia obraliwy (a nawet plugawy) wizerunek polskich ¿o³nierzy. I co? Ano nic. Gra ta
sprzedawana jest na ca³ym wiecie. Tak¿e w Polsce, bo polscy handlarze
uwa¿aj¹, ¿e pieni¹dze wa¿niejsze s¹ od dobrego imienia naszego kraju (!).
Poczucia wspólnego dobra, którym jest nasza Ojczyzna, od dawna nie maj¹
tak¿e nasi dziennikarze, którzy z uporem godnym lepszej sprawy upowszechniaj¹ przekonanie, ¿e ofiarami wojny rozpêtanej przez Niemców byli tak¿e...
Niemcy. Oto najd³u¿sz¹ informacj¹ w g³ównym wydaniu telewizyjnych Wiadomoci (TVP 1, 11 lutego, godz. 19.30) by³a ta, ¿e szeædziesi¹t lat temu Rosjanie
zatopili na Ba³tyku okrêt, którym p³ynê³o kilka tysiêcy niemieckich ¿o³nierzy.
Oczywicie z podtekstem, ¿e by³a to zbrodnia. Przez dwa dni (13  14 lutego)
wszystkie bez wyj¹tku media przypomina³y o zbombardowaniu przez aliantów
Drezna, w wyniku którego zginê³o 20 tysiêcy cywilów. A¿ siê prosi³o, aby przy
tej okazji przypomnieæ równie¿, ¿e podczas Powstania Warszawskiego Niemcy
i ich sojusznicy wymordowali z premedytacj¹ prawie 200 tysiêcy ludnoci cywilnej... Ale nie przypomniano, gdy¿ ani jednemu (!) dziennikarzowi w Polsce nie przysz³o do g³owy, ¿e takie porównanie by³oby jak najbardziej na miejscu. I by³oby potrzebne, aby zachowaæ zbiorow¹ pamiêæ o naszej historii. Zarzucaj¹c wiatu niewiedzê i brak pamiêci (chocia¿ osobicie uwa¿am, ¿e jest
to prowadzona z premedytacj¹ akcja oczerniania Polski i Polaków), zacznijmy mo¿e od siebie. Bo za 20 czy 30 lat bêdziemy bezskutecznie (jak dzisiaj!)
protestowaæ, kiedy gazety na wiecie (w tym tak¿e niemieckie) pisaæ bêd¹, i¿
to polscy nazici zagazowali w polskich obozach zag³ady piêæ milionów europejskich ¯ydów...
Ju¿ teraz zreszt¹ bierze górê niemiecka wersja historii, wedle której to Niemcy s¹ ofiarami Polaków, Rosjan, zachodnich aliantów oraz jakich anonimowych nazistów. Kim za byli owi nazici? Jeszcze szeædziesi¹t czy piêædziesi¹t lat temu nikomu na wiecie nie przysz³oby do g³owy, aby za niemieckie
(tak!  niemieckie! Nie bójmy siê nazywaæ rzeczy po imieniu) zbrodnie winiæ
Polskê i Polaków. Zastanówmy siê nad tym.
Andrzej W. Pawluczuk
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