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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

Pytanie,
ufnoæ i Pascha

Jan Pawe³ II

Tryptyk Rzymski

Kres i zarazem szczyt
przejrzystoci 
Taka jest droga pokoleñ.

(fragmenty)

2. ród³o

Non omnis moriar* 
To co we mnie niezniszczalne,
teraz staje twarz¹ w twarz z
Tym,
który Jest!
Tak zaludni³a siê ciana centralna sykstyñskiej polichromii.

(z cyklu STRUMIEÑ)
Zatoka lasu zstêpuje
w rytmie górskich potoków...
Jeli chcesz znaleæ ród³o,
musisz iæ do góry, pod pr¹d.
Przedzieraj siê, szukaj,
nie ustêpuj,
wiesz, ¿e ono musi tu gdzie byæ 
Gdzie jeste, ród³o?... Gdzie
jeste, ród³o?!
Cisza...
Strumieniu, leny strumieniu,
ods³oñ mi tajemnicê
swego pocz¹tku!

Pamiêtasz Adamie? On na
pocz¹tku ciebie pyta³ gdzie
jeste?
A ty odrzek³e: Ukry³em siê
przed Tob¹, bo jestem nagi.
Któ¿ ci powiedzia³, ¿e jeste
nagi?
Niewiasta, któr¹ mi da³e poda³a
mi owoc...
Ci wszyscy, którzy zaludniaj¹
cianê centraln¹ sykstyñskiej
polichromii,
nios¹ z sob¹ dziedzictwo twojej
wówczas odpowiedzi!
Tego pytania i tej odpowiedzi!
Taki jest kres waszej drogi.

(Cisza  dlaczego milczysz?
Jak¿e starannie ukry³e tajemnicê
twego pocz¹tku.)
Pozwól mi wargi umoczyæ
w ródlanej wodzie
odczuæ wie¿oæ,
o¿ywcz¹ wie¿oæ.

4. S¹d
(z cyklu MEDYTACJE NAD KSIÊG¥
RODZAJU)

MIESIÊCZNIK KATOLICKI
WYDAWANY NAK£ADEM
XX MICHALITÓW

*

(³ac.) Nie wszystek umrê.

4. Bóg przymierza
(z cyklu WZGÓRZE W KRAINIE
MORIA)

W Kaplicy Sykstyñskiej artysta
O Abrahamie  Ten, który wszed³
umieci³ S¹d.
w dzieje cz³owieka,
W tym wnêtrzu S¹d dominuje
pragnie tylko przez ciebie
nad
ods³oniæ tê tajemnicê zakryt¹ od
wszystkim.
za³o¿enia wiata,
Oto kres niewidzialny sta³ siê
tajemnicê dawniejsz¹ ni¿ wiat!
tutaj przejmuj¹co widzialny.
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SPIS TRECI

Jeli dzi wêdrujemy do tych
miejsc,
z których kiedy wyruszy³
Abraham,
gdzie us³ysza³ G³os, gdzie
spe³ni³a siê obietnica,
to dlatego,
by stan¹æ na progu 
by dotrzeæ do pocz¹tku
Przymierza.
Bo Bóg Abrahamowi objawi³,
czym jest dla ojca ofiara
w³asnego syna  mieræ ofiarna.
O Abrahamie  tak bowiem Bóg
umi³owa³ wiat,
¿e Syna swojego da³, aby ka¿dy,
kto w Niego uwierzy³,
mia³ ¿ywot wieczny.
 Zatrzymaj siê 
Ja noszê w sobie twe imiê,
to imiê jest znakiem Przymierza,
które zawar³o z tob¹ S³owo
Przedwieczne
zanim stworzony by³ wiat.
Zapamiêtaj to miejsce, kiedy
st¹d odejdziesz,
ono bêdzie oczekiwaæ na swój
dzieñ 

l TRYPTYK RZYMSKI  Jan Pawe³ II

2

l PYTANIE, UFNOÆ I PASCHA  ks. M. G³adysz CSMA

3

l A JEDNAK WOJNA  P. Smogorzewski

4

l KLAMRA POEZJI  E. Zdanowicz

4

l POWIERNICA DZIENNICZKÓW
 o Dzenniczkach w. s. Faustyny z s. Janin¹ Piekut
rozmawia ks. S. £¹cki CSMA
5
l INFANTYLIZM  MM

7

l WIELKANOC  M. Przybysz

8

l SPRAWIEDLIWOÆ JAK CHLEB  P. Skórzyñski

10

l WOKÓ£ DYSKUSJI O INTEGRACJI
 ks. B. Markowski CM

12

l NA KÓ£KACH Z UMIECHEM (cz. 4)
 M. Malinowska-Orfinger

14

l CHOÆ WYPAROWA£  J. Trammer

16

l PASJA WG TWÓRCÓW LUDOWYCH  J. Kossakowski 16
l SIOSTRY ZMARTWYCHWSTANKI
 rozmowa z ss.: J. Paul¹ Cichock¹,
A. Helen¹ Skalik i A. Noemi Lendzioszek

17

l PRAWDA NAS PRZETRWA  S. Stanik

24

l APOKRYFY  ks. M. Starowieyski

26

l MISJONARZE W. RODZINY  Duszpasterstwo Powo³añ

27

l CIEÑ STALINA  I. Sikora

28

l III PRZYKAZANIE  M. Szreder

29

l ANIO£ ULICY TOPOGRAFÓW  H. Oleschko

30

l DZIÊKUJEMY, PROFESORZE  ks. M. G³adysz CSMA

32

l KSENOFOBIA  J. Lilpop

33

l KORUPCJA I KINDERSZTUBA  H. Ilfing

34

l WIELKI SZU  J. Wegner

35

l POLEPSZYÆ PRZESTÊPCOM  A. W. Pawluczuk

36

l POTÊGA IGNORANCJI  S. Michalkiewicz

37

l PRZEGNI£Y SYSTEM  AWP

38

l W. S. FAUSTYNA  rec. ks. S.£.

39

FOT. OK£ADKA I  Arras: Zmartwychswtanie  G. Ga³¹zka
FOT. OK£ADKA II  G. Ga³¹zka
Numer zamkniêto 20 marca 2003 r.

Mo¿na sobie wyobraziæ, jak potoczy³yby siê losy plemienia adamowego, gdyby nasz praojciec  po
sprzeniewierzeniu siê  sam zacz¹³
wo³aæ Boga, pytaj¹c Go:  Co siê sta³o, co siê dzieje,
¿e (on  Adam) zacz¹³ siê lêkaæ, zacz¹³ siê wstydziæ...
Pytanie jest ogromnie wa¿n¹ spraw¹ (nie rzecz¹!).
Heidegger nazywa je pobo¿noci¹ myli. Najpobo¿niejsza jest myl, gdy szuka, pyta Boga... Adam nie
pyta³ Boga:  Gdzie jeste, bo ze mn¹ jest co nie tak!
 Nie szuka³ Boga. Adam skry³ siê za rzeczy, za kulisy, za ludzi...  To nie ja, to niewiasta! Ona za:  To
nie ja, to w¹¿! Zabrak³o ufnoci do Boga. Nie wiedzieli nasi prarodzice, ¿e ufnoæ ku Bogu wyra¿ona
w pytaniu o siebie by³aby jednoczenie jakby dotkniêciem Wszechmocnego i ocaleniem.
Gdy ufasz  budzi siê rozum!  mówili Ojcowie Kocio³a. Bez zaufania sam dialog mo¿e siê okazaæ bezprzedmiotowy, mo¿e byæ sam¹ spekulacj¹: kto kogo
przechytrzy, jak drugiemu najdotkliwiej dopiec, jak
go po³o¿yæ na ³opatki...
***
Koció³, jak m¹dra matka, bogaty w dwudziestowiekowe dowiadczenie, co roku prowadzi do Paschy swoje dzieci, przez krainê wiêtego czasu wielkopostnego. I mówi do ka¿dego z nas:  Jeli jeste  jak twierdzisz  chrzecijaninem, cz³owiekiem Chrystusa, to
spróbuj przywo³aæ Go i przy Nim zapytaæ o siebie...
Zanim dotrze do ciebie Bo¿e pytanie  ty siê odezwij:
Oto jestem! Jak Abraham, jak Samuel... Wtedy g³os Pana
bêdzie jednoczenie dotkniêciem ³aski, znakiem wybrania. Wszystkie wielkopostne misje, rekolekcje maj¹ nam
pomagaæ w sformu³owaniu owych pytañ o siebie. Chodzi bowiem o to przede wszystkim, by poród tych duchowych zapasów, a mo¿e w ich rezultacie, zobaczyæ
swoj¹ Rezurekcjê, zobaczyæ siebie  nie tyle oczyma
Boga, co raczej  w oczach Boga. Jak w lustrze! To
bêdzie jednoczenie obietnica przebaczenia i zmartwychwstania. Obietnica najwy¿szego przymierza, dziêki któremu wci¹¿ bêdzie od¿ywaæ pamiêæ dotkniêcia
£ask¹. A to z kolei pomo¿e przetrwaæ najbardziej powik³ane dowiadczenia rzeczy, spraw i ludzi... Bo moje:
 Oto jestem  to nie tylko powtórka Abrahama, Samuela... to równie¿ trwanie pod krzy¿em, czuwanie w paschalny poranek. To  wytrwanie. A¿ do triumfalnego
Alleluja! ¯yje Pan! Nadzieja moja!
n
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A jednak wojna...
Ojciec wiêty zna te s³owa. Musia³ je
s³yszeæ. Legendarny spiker Polskiego
Radia  Józef Ma³gorzewski, wrzeniowym witem 1939 roku, jako pierwszy
obwieci³ wiatu:  A jednak wojna...
Chocia¿ od tamtego dnia minê³o ponad szeæ dziesiêcioleci, to wci¹¿ nie jestemy w stanie uwiadomiæ sobie ogromu tragedii, jakich dowiadczy³a, wtr¹cona wówczas w bestialski zamêt, nasza
cywilizacja.
 A jednak wojna... Na nic zda³y siê
papieskie apele o zachowanie pokoju, na
nic mediacje watykañskich emisariuszy.
W biblijnej ziemi Abrahama, w rejonie
Zatoki Perskiej, znowu gin¹ i umieraæ
bêd¹ ludzie! Dzia³aj¹ca z elektroniczn¹
precyzj¹ militarna machina okaza³a siê
byæ g³ucha na przes³anie mi³osierdzia.
Wielkopostna refleksja nad Chrystusow¹
Mêk¹, w któr¹ w sposób absolutny wpisany jest ca³y cz³owieczy los, zdaje siê
nic nie mówiæ w³adcom doczesnoci.
Widaæ inne bogi maj¹ przed Nim...
Nie do zapomnienia jest cisza ubieg³orocznej modlitwy Jana Paw³a II
w wawelskiej Katedrze. Zostanie ona, ju¿
chyba na zawsze, przynajmniej dla katolików w Polsce, symbolem sprzeciwu
wobec zmaterializowanego wiata, który mami marnociami a konsumpcyjnym
jazgotem próbuje zag³uszyæ refleksje sumienia. Teraz, w zgie³ku codziennoci,
przyjdzie siê nam zmierzyæ równie¿ z propagand¹ chc¹c¹ bymy uwierzyli, i¿ na
Bliskim Wschodzie toczy siê wojna sprawiedliwa. Jakie by nie by³y interpretacje
dokonywane przez polityków i dziennikarzy tego  ukutego przez w. Tomasza
z Akwinu  pojêcia, to trzeba jednak zapytaæ, czy zwaæ cz³owieka mo¿emy sprawiedliwym, jeli niewinnym odbiera ¿ycie?
Modlitewna cisza papieskiego skupienia  w³¹czmy siê w ni¹. Tym bardziej,
¿e na wojnê przeciwko Irakowi pojechali i nasi ¿o³nierze. Czekaj¹ na ich szczêliwy powrót matki, ojcowie, ¿ony, dzieci , bracia, siostry... My wszyscy.
Pawe³ Smogorzewski
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RECENZJA

Klamra
poezji
Onegdaj, zapytany o twórczoæ poetyck¹, Jan Pawe³ II  odganiaj¹c siê
od natrêta, który wyrwa³ siê ze swoim
pytaniem jak Filip z konopi  mia³ odpowiedzieæ, ¿e dzi wiersze pisze za
niego ks. Jan Twardowski. A by³y to,
jak wiadomo, czasy prawdziwie wielkiej powagi.
Badania literackie coraz odwa¿niej
siêga³y do metod archeologii i do dobrego tonu nale¿a³o g³oszenie pogl¹dów, jakoby prawdziwa literatura koñczy³a siê, dla jednych  na Mickiewiczu, dla drugich  na S³owackim. Chocia¿ ju¿ wówczas, wczesny Mickiewicz coraz czêciej by³ zaliczany do
trockistów.
Tymczasem zdarzy³a siê w Polsce
rzecz dziwna. Obok, zepchniêtego poza
margines, nurtu liryki sacralnej, jak
grzyby po deszczu zaczêli wyrastaæ
poeci w sutannach i habitach. Poniewa¿
poezji kap³añskiej, której nurt coraz
mocniej dawa³ znaæ o sobie nie zadekretowano na ¿adnym plenum, funkcjonowa³a ona niejako poza oficjalnym
obiegiem. Do jej najwybitniejszych
przedstawicieli zaliczaj¹ siê z jednej
strony tacy poeci, jak, wymieniony ju¿
wy¿ej, ks. Jan Twardowski oraz ks. Pawe³ Heintsch i ks. Janusz Pasierb. Z drugiej za strony mamy twórcê liryki filozoficzno-mistycznej, drukuj¹cego pod
pseudonimami, ks. kardyna³a Karola
Wojty³ê. Jego twórczoæ w ca³oci udostêpni³a czytelnikowi krakowska oficyna wydawnicza Znak. Wydaje siê, ¿e
dzi nie podobna traktowaæ najnowszego poematu Jana Paw³a II w oderwaniu
od tamtej twórczoci.
Ilekroæ siêgam do pisarstwa Karola
Wojty³y, staj¹ mi przed oczami s³owa,
które wyg³osi³ (ju¿ jako Jan Pawe³ II)
21 maja 1983 roku w teatrze La Scala.
Byæ mo¿e wi¹¿e siê to w jaki sposób

z owym narastaj¹cym w nas napiêciem,
które poprzedza³o wielkie czekanie na
przybycie Namiestnika Chrystusowego
do Polski, tak niemi³osiernie przecie¿
zmaltretowanej. S³owa wypowiedziane
w La Scali brzmi¹ nastêpuj¹co: Pragnê,
by moje przybycie tu, jakkolwiek niecodzienne, by³o aktem obecnoci w wiecie sztuki, czyli w wiecie pozostaj¹cym
na s³u¿bie ducha, który odczuwa potrzebê oderwania siê od codziennego trudu... wiat sztuki, który tutaj zawsze cieszy³ siê i cieszy szczególnym uznaniem,
zwi¹zany jest z postaciami odgrywaj¹cymi i dzisiaj powa¿n¹ rolê w powszechnej cywilizacji. To co wiêcej ani¿eli tylko muzyka; to ¿ycie moralne jako wyraz najwy¿szej wra¿liwoci; to poezja...
Na przestrzeni ostatnich lat nie by³o
takiej poetyckiej ksi¹¿ki, która wzbudzi³aby tyle emocji i tak wielkie zainteresowanie czytelników na ca³ym wiecie,
jak w³anie wydany ostatnio Jana Paw³a II TRYPTYK RZYMSKI. To wielka
radoæ, ¿e porwany Bo¿ym wichrem zdarzeñ, w onym ... padzierniku pamiêtnego / roku dwóch konklawe  Poeta
z Krakowa, koniec koñców, pióra nie
z³ama³. ¯eby siê jednak o tym przekonaæ, trzeba by³o a¿ owych dwudziestu
piêciu lat wielkiego pontyfikatu, który
przecie¿ obfitowa³ i obfituje w s³owo
mówione i pisane, zdumiewaj¹ce swym
twórczym rozmachem i ci¹gle porywaj¹ce miliony. Wszak¿e po lekturze
TRYPTYKU RZYMSKIEGO odnoszê
takie wra¿enie, i¿ niew¹tpliwym ukoronowaniem tego pontyfikatu bêdzie w³anie ta niewielka ksi¹¿eczka, która z jednej strony jest klamr¹ poezji, wyranie
spinaj¹c¹ okres krakowski z rzymskim,
z drugiej za stanowi wiadectwo zmagañ tego Tytana myli wspó³czesnej
i mistyki, który ostatecznie, w sposób jak najbardziej zrozumia³y, siêga do rodków zdolnych wyraziæ niewyra¿alne.
Eugeniusz Zdanowicz
Jan Pawe³ II, TRYPTYK RZYMSKI,
Kraków 2003, W ydawnictwo
w. Stanis³awa BM
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Powiernica
Dzienniczków
Z s. Janin¹ Piekut (w klasztorze  Mari¹ Beat¹), wicepostulatork¹ procesu
beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego w. Siostry Faustyny Kowalskiej, rozmawiaj¹ ks. Sylwester £¹cki CSMA i ks. Ryszard Pietrasik
Kiedy rozpoczê³a siê przygoda Siostry z ¿yciem zakonnym?

Do klasztoru wst¹pi³am 26 kwietnia
1932 roku. W tym roku w³anie mija
71 lat ¿ycia zakonnego...

Wiêc Siostra osobicie mog³a spotkaæ s. Faustynê Kowalsk¹?

Siostrê Faustynê spotka³am dwa
razy. Pierwszy raz, gdy by³am nowicjuszk¹. U nas nowicjat trwa dwa lata,
a ja wtedy mog³am byæ w nim oko³o pó³
roku. Siedzia³am w sali nowicjackiej,
a starsza nowicjuszka pokazywa³a mi
pewn¹ robótkê do wykonania. Do sali
wesz³y dwie siostry. Nie zna³am ich.
Z czystej ciekawoci zapyta³am nowicjuszkê, czy zna te siostry. Wyjani³a mi,
¿e przyjecha³y odprawiaæ rekolekcje 
to by³ koniec kwietnia  a po nich mia³y sk³adaæ luby wieczyste. Zaczê³am
pytaæ dalej:  Ile trzeba czekaæ na te luby wieczyste?  T³umaczy³a mi:  Dwa
lata nowicjatu, nastêpnie piêæ lat lubów czasowych na rok i dopiero po piêciu latach sk³ada siê luby wieczyste...
Ja, w swojej m³odej g³óweczce, szybciutko policzy³am:  No, one s¹ w Zgromadzeniu ju¿ prawie osiem lat, to pewnie ju¿ s¹ wiête i na pewno maj¹ aureole. Tylko ja jestem jeszcze nie-wiêta
i dlatego ich nie widzê...  Tym bardziej
wiêc siê im przygl¹da³am.
Jedna z nich by³a bardzo ³adna, przystojna, wysoka, szczup³a, mia³a jasn¹
twarz i wyraziste oczy. Wygl¹da³a na
zmêczon¹. Mia³a do tego prawo, bo ca³¹
noc jecha³a, wraz z drug¹ siostr¹, poci¹giem. Ta druga nie by³a tak piêkna,
ale brzydka równie¿ nie. By³a taka normalna, jak ka¿da z nas. Patrzy³a w okno,
bêd¹c jednoczenie rozradowana i rozpromieniona  emanowa³o z niej piêkno i wielkie szczêcie. I tak sobie po-

myla³am, ¿e mo¿na byæ tak¹ szczêliw¹ tylko wtedy gdy widzi siê Pana
Jezusa. Zapyta³am wiêc o imiona sióstr
i dowiedzia³am siê, ¿e ta rozpromieniona to siostra Faustyna. Wtedy siê jeszcze o niej nie mówi³o w Zgromadzeniu.
Moja mistrzyni nowicjatu by³a te¿
mistrzyni¹ s. Faustyny. Czêsto wspomina³a Faustynê. Pamiêtam, ¿e w nowicjacie, a by³o to chyba przed Wielkanoc¹,
wrêcza³ymy sobie ma³e prezenciki
z czekolady  ot, taka tradycja. Ja otrzyma³am skrzypeczki. Mistrzyni zapyta³a
mnie, co wyci¹gnê³am? Pokaza³am jej te
czekoladowe skrzypeczki. Ona siê g³ono rozemia³a i powiedzia³a, ¿e wyci¹gnê³am to samo, co kilka lat temu trafi³o
siê siostrze Faustynie i zaczê³a wspominaæ rozmowê miêdzy nimi. Bardzo siê
s. Fautynie te skrzypeczki podoba³y: 
Patrzê na te skrzypeczki  mówi³a s. Faustyna  i tak siê zastanawiam: takie s¹
³adne, a jak to trudno Panu Jezusowi,
od rana do wieczora, wygraæ piêkn¹
melodiê na skrzypeczkach naszej duszy...  Tak mi to powtórzy³a i tak ja sobie zapamiêta³am...  Póniej wiele razy
Mistrzyni wspomina³a Faustynê, ale wtedy nikt jeszcze nie mówi³, ¿e jest jak¹
wi¹tobliw¹, nikt nie mówi³ o jej wizjach.
To by³o moje pierwsze spotkanie z Faustyn¹, chocia¿ ¿emy ze sob¹ ani s³owa
nie zamieni³y...
A drugie spotkanie?

Pod koniec 1935 roku, kiedy ju¿ by³am po pierwszych lubach, Matka Generalna zabra³a mnie z Krakowa do
Warszawy. Tam pracowa³am z dzieæmi
jako pomoc wychowawczyni. Którego
dnia, w marcu 1936 roku, Matka Generalna mnie wezwa³a do siebie i oznajmi³a mi, ¿e mam na miesi¹c pojechaæ
do podwarszawskiego Walendowa.

Mamy tam piêkny dom, w którym siostry mia³y prowadziæ tzw. koloniê karn¹  co w rodzaju wiêzienia  dla
dziewcz¹t, które pierwszy raz w ¿yciu
popad³y w konflikt z prawem i musia³y
odbywaæ karê wiezienia. Tym dziewczêtom, aby ponownie nie wesz³y na drogê
przestêpcz¹, zorganizowano taki orodek pod opiek¹ sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Walendowie. Mia³am tam
pomagaæ siostrze w sprawach kancelaryjnych w pocz¹tkowym okresie pracy.
Nie zabra³am ze sob¹ wielu rzeczy, bo
Matka Generalna obieca³a mi, ¿e na
wiêta Wielkanocne bêdê w Warszawie.
Rzadko chodzi³am na wspóln¹ rekreacjê z siostrami, poniewa¿ mia³am bardzo du¿o pracy. Którego dnia pojawi³am siê na rekreacji. To by³ ju¿ Wielki
Tydzieñ. Stanê³am przy oknie i snu³am
swoje têskne marzenia, aby jak najszybciej wróciæ do Warszawy. Chcia³am
wróciæ w Wielki Czwartek, najpóniej
w Wielki Pi¹tek, aby móc siê przygotowaæ do prze¿ywania wi¹t Wielkanocnych. W tym czasie do sali wesz³y inne
siostry. Nie wiedzia³am, ¿e jaki czas po
mnie do Walendowa przyjecha³a s. Faustyna. Chyba nawet siê z ni¹ nie przywita³am... Po chwili podesz³a do mnie
i zapyta³a:
 Czemu siostra jest taka smutna?  Popatrzy³am na ni¹ i odpowiedzia³am, ¿e
wcale nie jestem smutna. Nie da³a za
wygran¹ i kontynuowa³a:
 Taka siostra zamylona...  Wiêc opowiedzia³am jej o moim zmartwieniu.
A ona mi na to:
 Musi siê siostra pogodziæ z wol¹ Bo¿¹,
bo siostra st¹d nie wyjedzie.
 To znaczy, ¿e tu umrê?  Zapyta³am
zdumiona.
 Chcê powiedzieæ, ¿e siostra Beata
zostanie tu do lubów wieczystych...
 To nie mo¿liwe...  odpar³am.
 Nie tylko do wieczystych, ale i nawet
po wieczystych lubach tu siostra bêdzie...
 To nie mo¿liwe, bo ju¿ na wiêta mam
byæ w Warszawie...  Wtedy do rozmowy w³¹czy³a siê siostra, która wesz³a do
sali z Faustyn¹:
 Siostra Faustyna te¿ w Walendowie
d³u¿ej zostanie...
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Co wydarzy³o siê póniej?

Bardzo czêsto j¹ obserwowa³am,
poniewa¿ ju¿ w Wielki Pi¹tek Matka
Generalna przys³a³a mi malutki bilecik,
w którym zosta³am poinformowana, ¿e
nie mo¿e mnie odwo³aæ, jak mi to obieca³a, ¿e przez wiêta mam pozostaæ
w Walendowie, a kiedy przyjadê, to ona
wszystko mi wyt³umaczy...
W Warszawie Matka Generalna powiedzia³a, ¿e pani komisarz, która dozorowa³a pocz¹tki funkcjonowania placówki dla dziewcz¹t w naszym domu
zakonnym, przedstawi³a swoim prze³o¿onym moj¹ osobê do pracy z dziewczynami w Walendowie. Broni³am siê,
jak tylko mog³am, bo naczelnikiem wiêzienia nie chcia³am zostaæ. T³umaczy³am, ¿e jestem dopiero profesk¹ po lubach czasowych, a to wa¿na funkcja itp.,
ale na nic zda³y siê moje proby. Sta³o
siê, jak przepowiedzia³a s. Faustyna.
Jak Siostra przyjê³a decyzjê Matki Generalnej?

Jak do mnie dotar³o, ¿e nic w mojej
sprawie nie da siê zrobiæ, to strasznie siê
pop³aka³am. Pamiêtam, ¿e jedna z sióstr,
tak dla poprawienia mi humoru, podesz³a do mojego klêcznika, w którym
p³aka³am, przynios³a ogromny gwód,
taki do ³¹czenia grubych belek na dachu,
i powiedzia³a, ¿e chce przybiæ klêcznik
do pod³ogi, bo pop³ynie od tych ³ez...
W Walendowie pracowa³am prawie
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przez 10 lat.
S. Faustyna, po
krótkim pobycie,
z powodu choroby, musia³a wyjechaæ do Krakowa.
W jaki sposób Siostra
sta³a siê powiernic¹
Dzienniczków w.
s. Faustyny?

Kiedy zmar³a
siostra Faustyna
(5 padziernika
1938 r.), to ks.
Micha³ Sopoæko,
który zna³ wszystkie jej sekrety,
ujawni³, ¿e ta siostra mia³a objawienia,
¿e pisa³a dzienniczek. Ujawni³ tak¿e, ¿e
przed mierci¹ s. Faustyny  w 1937
roku  zosta³a wydana maluteñka broszurka z Koronk¹ i Nowenn¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia. Ludzie ju¿ je znali i odmawiali, ale nie wiedzieli, sk¹d one pochodzi³y. Sta³o siê to dopiero po mierci s. Faustyny.
Pocz¹tkowo Dzienniczki przechowywa³ ks. Sopoæko. Kiedy trafi³y
do Zgromadzenia?

Kiedy s. Faustyna by³a w ju¿ szpitalu w Krakowie, ks. Sopoæko, który przyje¿d¿a³ do niej z Wilna, dowiedzia³ siê
od chorej, ¿e wol¹ Bo¿¹ jest, aby Dzienniczki wróci³y do Zgromadzenia... To
wiem z jego ust. Ten Dzienniczek powsta³ dlatego, ¿e ks. Sopoæko by³ spowiednikiem sióstr, a równoczenie pe³ni³ wiele funkcji i musia³ bardzo
oszczêdnie gospodarowaæ czasem. Nie
móg³ wiêc sobie pozwoliæ na d³ugie wys³uchiwanie prze¿yæ, natchnieñ i objawieñ s. Faustyny. Da³ jej zeszyt i powiedzia³, ¿e na spowiedzi ma wyznawaæ to,
co uwa¿a za grzech, natomiast wszystkie inne rzeczy ma spisywaæ w zeszycie...
Obieca³ jej, ¿e wieczorami bêdzie czyta³. Kiedy s. Faustyna poprosi³a, aby
Dzienniczki wróci³y do Zgromadzenia,
spotka³a siê z niechêci¹ ze strony ks.
Sopoæko. On po prostu przechowywa³

fot. G. Ga³¹zka

 Nie, ja to szybko st¹d wyjadê  odpowiedzia³a s. Faustyna, która rzeczywicie przyjecha³a tu z zamierzeniem sta³ego pobytu i pracy.
 No to ju¿ nie rozumiem  odpowiedzia³am trochê zdziwiona.  Siostra tu
przyjecha³a na sta³e i szybciej wyjedzie
ode mnie, choæ ja przyjecha³am tu tylko na miesi¹c?
 Bo, proszê siostry, to dla mojej duszy
potrzebne... powiedzia³a s. Faustyna.
 A sk¹d siostra wie, ¿e dla mojej duszy
nie jest to potrzebne?  zapyta³am.
 Jak siostra bêdzie wierna Panu Jezusowi, to On wszystko siostrze wynagrodzi...
 W miêdzyczasie wesz³o do sali wiêcej
sióstr, a ja mia³am ju¿ dosyæ tych proroctw
s. Faustyny. Wykrêci³am siê na piêcie
i posz³am od niej do innych sióstr. I ju¿
wiêcej nigdy z ni¹ nie rozmawia³am.

KOCIÓ£

te Dzienniczki niczym jaki skarb. Po
kolejnej probie zreflektowa³ siê jednak
i  nie chc¹c sprzeciwiaæ siê woli Bo¿ej  odda³ je. Dzienniczki trafi³y do
Zgromadzenia i zosta³y z³o¿one w archiwum. Pocz¹tkowo nikt siê nimi nie
zajmowa³.
Kiedy siê nimi zainteresowano?

Dopiero po mierci s. Faustyny, kiedy ks. Sopoæko og³osi³, za czyj¹ przyczyn¹ powsta³a Koronka i Nowenna do
Mi³osierdzia Bo¿ego i kiedy wiele osób
zaczê³o naciskaæ, aby rozpocz¹æ proces
beatyfikacyjny s. Faustyny. Wtedy Matka Generalna wys³a³a mnie w tej sprawie do ks. kardyna³a Karola Wojty³y.
To by³ rok 1964. Pe³ni³am wówczas
funkcjê ekonomki generalnej. Ks. Kardyna³ wybiera³ siê w³anie na sesjê Soboru Watykañskiego II. Wczeniej Stolica Apostolska wyda³ notyfikacjê zabraniaj¹c¹ szerzenia kultu Mi³osierdzia Bo¿ego wg poleceñ s. Faustyny, poniewa¿
w jej Dziennikach nie ma nic nadprzyrodzonego... I nic dziwnego, bo wtedy
bardzo ma³o ludzi wiedzia³o o s. Faustynie. Póniej ks. Ignacy Ró¿ycki, po wnikliwej lekturze i analizie tekstów s. Faustyny udowodni³ (ten dowód liczy³ 500
stron maszynopisu), ¿e ca³y Dziennik
s. Faustyny Kowalskiej to jedna wielka nadprzyrodzonoæ. Wg niego nawet
osoba ze rednim czy wy¿szym wykszta³-
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ceniem nie by³aby w stanie wymyliæ tego
wszystkiego, co zawiera Dziennik...
Kiedy pojawi³am siê u ks. kardyna³a
Karola Wojty³y, ten powiedzia³ mi, ¿e
ju¿ wiele rodowisk bombarduje go, aby
rozpocz¹æ ten proces. Tylko, ¿e on tak
niewiele wie o s. Faustynie Kowalskiej.
Nakaza³ mi, abym na nastêpny dzieñ
dostarczy³a bodaj krótki jej ¿yciorys. Poniewa¿ nikt wczeniej takowego ¿yciorysu nie wymaga³, z ogromnymi trudnociami uda³o mi siê go sporz¹dziæ
i na godz. 9.00 rano uda³am siê z nim
do ks. Kardyna³a. Ten spojrza³ na tych
kilka kartek, potem na mnie  widaæ
by³o, ¿e spodziewa³ siê czego wiêcej.
Jednak nic przykrego mi nie powiedzia³.
Przejrza³ go pobie¿nie, ciê¿ko sobie
westchn¹³ i schowa³ do teczki. Chwilê
potem wyjecha³ do Rzymu.
Jednak najlepsze wydarzy³o siê, kiedy Kardyna³ wróci³. Z zarz¹dzenia Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyñskiego raz w miesi¹cu odbywa³y siê spotkania wszystkich prze³o¿onych zakonnych
lokalnych z ordynariuszem. Ich celem
by³o informowanie o tym, co dzieje siê
w Kociele zarówno w kraju, jak i na
wiecie. Podczas takiego w³anie spotkania kard. Wojty³a og³osi³ nam wspania³¹ wiadomoæ: Przewodnicz¹cy
wiêtego Officium nie tylko mi pozwala, lecz tak¿e nakazuje rozpocz¹æ proces beatyfikacyjny s. Faustyny Kowalskiej! Powidzia³ mi, ¿e najpierw powinnymy zacz¹æ od procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny, a nie od szerzenia kultu Bo¿ego Mi³osierdzia wg jej wskazañ:
 Zaczêlicie od ogona i dlatego ukaza³a siê ta notyfikacja zabraniaj¹ca,
a tak wszystko by³oby bez zastrze¿eñ...
Przy najbli¿szym spotkaniu zapyta³
mnie:  Czy to siostra bêdzie siê zajmowa³a procesem beatyfikacyjnym? 
Odpowiedzia³am mu:  Nie wiem. Pe³ni³am wtedy funkcjê ekonomki generalnej, wiêc nie mog³am pozwoliæ sobie na
dodatkowe obowi¹zki. A kard. Wojty³a
zapyta³:  Co jest wa¿niejsze!?
Z tym pytaniem i w¹tpliwociami
w sercu uda³am siê do Matki Generalnej. W Warszawie Matka Generalna
stwierdzi³a, ¿e skoro tak siê sprawy
maj¹, to powinnam siê tym zaj¹æ. I tym

sposobem w sprawie s. Faustyny i kultu Mi³osierdzia Bo¿ego moimi bezporednimi prze³o¿onymi stali siê ks. Kardyna³ i Kongregacja Do Spraw wiêtych.
Wtedy w³anie do moich r¹k trafi³y
Dzienniczki s. Faustyny Kowalskiej. Po
pokonaniu wielu trudnoci zosta³am
wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny Kowalskiej i jestem
odpowiedzialna za orygina³y Dzienniczków do dzi.
Czy rozstawa³a siê Siostra z Dzienniczkami na d³u¿szy czas?

W czasie procesu beatyfikacyjnego
Kongregacja za¿¹da³a, aby dwóch teologów, niezale¿nie od siebie, wyda³o
opiniê na temat tych¿e Dzienniczków.
Ks. kardyna³ Wojty³a sprawi³, ¿e jednym
z nich by³ ks. Ignacy Ró¿ycki. Teologowie korzystali z kopii sporz¹dzonej
przeze mnie. Podczas lektury Dzienniczków zrodzi³y siê u ks. Ró¿yckiego
w¹tpliwoci, czy ja dok³adnie go przepisa³am, bo to niemo¿liwe, ¿eby dziewczyna, która ukoñczy³a trzy oddzia³y
szko³y podstawowej, co takiego i tak
³adnie to wymyli³a...  uwa¿a³. Za¿¹da³ wiêc, ¿ebym mu przywioz³a orygina³. Posz³am do Kardyna³a, aby mu powiedzieæ o ¿¹daniu ks. Ró¿yckiego.
A On mi tak odpowiedzia³:  Niech siostra powie profesorowi, ¿eby siê sam pofatygowa³ i przyjecha³ do £agiewnik. 
Wyrazi³am swoje w¹tpliwoci, ¿e on
jest profesorem i nie wiadomo czy mnie
pos³ucha?  Musi pos³uchaæ! Ja siostrze
nie pozwalam  kontynuowa³ kard.
Wojty³a.  Wyobramy sobie: siostra
bêdzie jecha³a tramwajem, tramwaj siê
wykolei, siostra zginie, ale mniejsza
o to, bo i tak pójdzie do nieba, ale Dzienniczek zginie! Niech ks. profesor przyjedzie do £agiewnik i niech bada na miejscu!  Wiêc ja tak powiedzia³am profesorowi, no i musia³ przyjechaæ.
A obowi¹zek dbania o Dzienniczki
w. s. Faustyny spoczywa na mnie po
dzi dzieñ.
Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawiali:
ks. Sylwester £¹cki CSMA
i ks. Ryszard Pietrasik

S£OWNIK OD ¯ DO A

Infantylizm

Doros³oæ oznacza odpowiedzialnoæ. Ponad si³y jednak wydaje siê przyjêcie odpowiedzialnoci w wiecie pozbawionym pewników i zakotwiczeñ.
¯yjemy wiêc w epoce infantylizacji,
która jest ucieczk¹ przed ryzykiem. Staro¿ytny podzia³ ¿ycia na fazê wzrostu
(m³odoæ) i fazê schy³ku (staroæ) jest
nam zupe³nie obcy. W istocie tamten
obraz dotyczy³ ¿ycia, którego ambicj¹
by³a dojrza³a si³a, szczyt ¿ycia miêdzy
trzydziestk¹ a piêædziesi¹tk¹.
Odkrycie dzieciñstwa i przed³u¿onej
m³odoci jest dzie³em ostatniego stulecia. Kult wiecznej m³odoci sta³ siê kultem wiecznej niedojrza³oci. Kult ten
z autoironi¹ wystawi³ na widok gawiedzi Witold Gombrowicz. Tymczasem
podstaw¹ wszelkiej wiêzi i integralnie
prze¿ywanego trudu ¿ycia jest dojrza³oæ ludzka, od dawna przemilczana
w literaturze, filmie i mediach. Ludzie
j¹ osi¹gaj¹ na drodze wychowania i poprzez dowiadczenia ¿ycia. Dojrza³oæ
ludzka rodzi siê zarówno w ¿yciu naznaczonym trudem bez Boga, jak i na drodze
kenozy chrzecijañskiej, której wzorem
jest Chrystus i Jego Rodzina. Akceptacja
oderwania od dóbr i uczuæ jest pocz¹tkiem
dojrza³oci, a przecie¿ nie jest ona zarezerwowana dla chrzecijan. Ideolodzy
kontrkultury i Nowej Ery na swój sposób
d¹¿¹ do ludzkiej dojrza³oci i sprzeciwiaj¹ siê infantylizmowi rozpowszechnionemu w bogatym wiecie Zachodu.
Infantylizm wspó³czesnych ludzi
Zachodu ró¿ni siê znacznie od infantylizmu rozpowszechnionego wczeniej.
Obecny infantylizm jest nastawiony na
konsumpcjê, luksus i przyjemnoæ, poniewa¿ to w³anie jest dostêpne. Dawny infantylizm wynika³ z narzuconego
z zewn¹trz niewolniczego niemal trudu,
który uniemo¿liwia³ naukê i praktykowanie w³asnej godnoci i wolnoci. Infantylizm osiemnastowiecznego wieniaka zbli¿a³ go do bydlêcia w jarzmie.
Infantylizm mieszczucha XXI w. zbli¿a go do luksusowego psa myliwskiego u bogatego pana.
MM
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¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny, a wiêc
darowanie kar doczesnych za grzechy.
Wystarczy z szacunkiem i wiadomie
przyj¹æ dar uwielbienia Jezusa Chrystusa w Jego mêce i mierci na drzewie Krzy¿a... Krzy¿  symbol zwyciêstwa nad tym, co najgorsze, dziêki
Bo¿ej mocy uwiêcone narzêdzie haniebnej zbrodni na Niewinnym. Znak
przemiany ³otra i odnalezienia drogi
do Nieba... Tak wiele treci w dwóch
prostych belkach, z³o¿onych prostopadle.

Do ulubionej przez media ornamentyki wielkanocnej nale¿¹: jajko, ¿ó³ciutki kurczak i kolorowy zaj¹c. Pojawia
siê równie¿, choæ bardzo rzadko, baranek. Jest on jednak znacznie mniej modny wród marketingowców.
Obecne na kartkach wi¹tecznych, wszelkiego rodzaju wyrobach spo¿ywczych, a nawet na promocjach sprzêtu elektronicznego zwierzaki swoim wygl¹dem wielokrotnie odbieraj¹ Wydarzeniu Paschalnemu g³êboki wyraz religijny, powagê i dostojeñstwo. Czêsto wrêcz atakuj¹ potencjalnego klienta kiczem. Elementy te, zazwyczaj wkomponowane dodatkowo w rozkwitaj¹ce ga³¹zki wierzby zwane baziami, nijak siê maj¹ do g³êbokiej
symboliki chrzecijañskiej. Niewielu twórców i odbiorców przekazu tych nowoczesnych emblematów kurczako- i zajêcopodobnych pamiêta pierwotn¹, chrzecijañsk¹ symbolikê zwi¹zan¹ z Uroczystoci¹ Zmartwychwstania Pañskiego. wi¹teczne kartki z wizerunkiem Jezusa Chrystusa coraz czêciej pozostawiaj¹ wiele do
¿yczenia tak¿e w swojej warstwie estetycznej. Czy¿by nastêpowa³ proces dezynfekcji religijnych symboli?

Monika Przybysz
Cenna uwaga
Sprzedawcy nie maj¹ wyboru  musz¹ siê przebiæ ze swoj¹ ofert¹ przez
konkurencjê. Aby byæ zauwa¿onym,
trzeba czym odbiorcê zadziwiæ, zaskoczyæ... Uwaga potencjalnego klienta staje siê dzi produktem na wagê z³ota,
umo¿liwia bowiem dalszy proces perswazji. W dobie kilkudziesiêciu, czy
kilkuset wytwórców jednego asortymentu bycie zauwa¿onym jest niezwykle wa¿ne. Spece od reklamy pracuj¹
nad tym intensywnie. St¹d próby szukania rozwi¹zañ wizualnych, bêd¹cych
w stanie przykuæ choæ na chwilê zmêczone nadmiarem kiczu oko odbiorcy.
Nie jest wiêc na topie u¿ywanie symbolu zmartwychwsta³ego Chrystusa, bo
to za powa¿ne i ma³o atrakcyjne, spowszednia³e czy wrêcz nudne i oklepane. Du¿o bardziej medialna by³aby zapewne na przyk³ad Ostatnia Wieczerza,
w której miejsce Chrystusa oddano
Marilyn Monroe. Nota bene za odmowê prowadzenia lekcji w klasie ozdobionej tak¹ w³anie parodi¹ s³ynnego
obrazu Leonarda da Vinci, wczesn¹ wiosn¹ 1997 roku w stanie Massachusetts
zosta³ wyrzucony z pracy nauczyciel.
Jajeczko
Symbole i znaki bajkowego wiata
komercji przedwi¹tecznej wielokrotnie
wykorzystywane s¹ w przekazach tak,
jakby by³y wyci¹gane z wielkiej szuflady w sposób zupe³nie dowolny, a nastêp-
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nie uk³adane w kombinacje ograniczane ju¿ tylko pomys³owoci¹ i wyobrani¹ twórcy. Jajko wielkanocne  znak
nowego, odradzaj¹cego siê ¿ycia, symbol powsta³ego z martwych Chrystusa
 staje siê w wiecie komercji po prostu liczn¹ pisank¹, malowank¹, kraszank¹ lub wyklejank¹. Nie jest to zwi¹zane z ¿adn¹ g³êbsz¹ refleksj¹ nad powi¹zaniem symbolu z obchodzon¹ uroczystoci¹. Czêsto równie¿ tzw. jajeczko, czyli przedwi¹teczne spotkanie pracowników, w niektórych zak³adach pracy sprowadza siê jedynie do wspólnej
popijawy, okraszonej dla niepoznaki kawa³kami zarodków kurzych.
Przesada
Zasadniczy problem tkwi w przesadzie. Zaczyna siê ona wówczas, gdy
wi¹teczna komercyjna machina, uruchomiona dla zarobienia wiêkszych pieniêdzy na wszystkim, na czym siê tylko
da, czyli niejednokrotnie na rzeczach
zupe³nie nie zwi¹zanych z Wielkanoc¹,
powstaje jako byt sam w sobie. Kiedy
ludzie staj¹ siê bezkszta³tn¹ mas¹ biegaj¹c¹ za promocyjn¹ karm¹, gdy kolorowy ba³agan zastêpuje wiêta, sprowadzone do wielkich porz¹dków, zakupów
i szykowania kilkudniowego ob¿arstwa,
a bogaty wiat symboliki Triduum i Uroczystoci Zmartwychwstania Pañskiego
sp³ycony zostaje do wiêta triumfalizmu
telewizora, to wtedy nastêpuje przewartociowanie. Profanum zasiada dumnie

Znak
Próba powrotu choæby do cz¹stkowej równowagi w sferze symboliki
Wielkanocnej mo¿e siê dokonaæ w refleksji nad Krzy¿em. Chrzecijanie od
pocz¹tku byli przewiadczeni, ¿e
Krzy¿ wyra¿a istotê ich religii. Ten
drewniany przedmiot, który przeszed³
od Scytów i Asyryjczyków przez Persów do Kartagiñczyków, a po pierwszej wojnie punickiej do Rzymian, stosowany by³ wobec nie-Rzymian i niewolników w celu wykonywania kary
mierci. Zosta³a ona zniesiona dopiero przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Symbolem i przedmiotem kultu
Krzy¿ sta³ siê przez mêkê i mieræ Jezusa Chrystusa, która siê na nim dokona³a. W perspektywie Krzy¿a Chrystusowego ludzki los nabra³ sensu i to, co
niewyt³umaczalne, sta³o siê przynajmniej w czêci zrozumia³e. Pozostaje
on niezmiennie niezwyk³ym wyrazem
prawdy o Bogu i cz³owieku. Jest to
przecie¿ tak¿e znak zwyciêstwa nad
z³em, okrucieñstwem, obojêtnoci¹,
s³aboci¹...
Umniejszanie
Krzy¿ to znak wiarygodnoci chrzecijañskiej  jeden z najlepiej rozpoznawanych symboli na wiecie. Dla wielu
ludzi sta³ siê on jednak zwyk³ym, prostopad³ym zestawieniem dwóch belek,
nie budz¹cym g³êbszej refleksji ozdobnikiem, elementem dra¿ni¹cym, a czasem rodz¹cym nawet sprzeciw. Krzy¿!
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rys. K. Kunicki

Wielkanoc

na tronie sacrum, a religia wiata konsumpcji opanowuje nasze ¿ycie duchowe. Wyludniaj¹ siê wi¹tynie, a nape³niaj¹ markety, place targowe, wszelkiego rodzaju sklepy i sklepiki. Pustoszeje
serce ludzkie i kieszenie...

Nurt antychrzecijañski pragnie
umniejszyæ jego wartoæ i pozbawiæ go
znaczenia, zaprzeczaj¹c prawdzie, ¿e
w nim zakorzenione jest nowe ¿ycie
cz³owieka i utrzymuj¹c, ¿e Krzy¿ nie
stwarza ¿adnych perspektyw i nie daje
nadziei: twierdzi, ¿e cz³owiek jest tylko
ziemsk¹ istot¹, która powinna ¿yæ tak,
jak gdyby Bóg nie istnia³ (encyklika
Jana Paw³a II Ut unum sint, Rzym
1995, 1).
Obecnoæ
wiat walczy³ z Krzy¿em ju¿ od pocz¹tku chrzecijañstwa. Ju¿ wtedy sta³
siê on zgorszeniem dla ¯ydów, a g³upstwem dla pogan (1 Kor 1,22-23), obiektem kpin, a nawet przeladowañ wyznawców Chrystusa. wiêty Pawe³ natomiast tak pisa³ do Galatów: Co do
mnie, nie daj Bo¿e, bym siê mia³ chlubiæ z czego innego, jak tylko z krzy¿a
Pana naszego Jezusa Chrystusa (6,14).
Te s³owa zwracaj¹ uwagê na donios³oæ
Krzy¿a w ¿yciu chrzecijanina. Czêsto
jednak symbol ten jest obecny w ¿yciu
codziennym, lecz zupe³nie jakby przypadkowo: z tradycji, chowany skrzêtnie
w rogu pó³ki, szufladzie, pod koszul¹
lub ca³kowicie zastêpowany przez wisiorki religii wschodu albo znaki zodiaku... Wreszcie, jako niedba³y gest przy

rozpoczêciu modlitwy czy wejciu do
kocio³a. Brak w³aciwej czci nale¿nej
Krzy¿owi t³umaczymy brakiem czasu
i szybkoci¹ ¿ycia, rutyn¹, zapomnieniem, niedbalstwem.
Przez Krzy¿...
Siostry w Laskach pod Warszaw¹
pozdrawiaj¹ siê ka¿dego dnia nawzajem s³owami: Przez Krzy¿.... W odpowiedzi, koñcz¹c dialog s³owami: ...do
nieba  zamiast tradycyjnego Szczêæ
Bo¿e. Wystarczy pobyæ tam kilka godzin, aby zacz¹æ przywi¹zywaæ wiêksz¹ uwagê do wykonywanych gestów
i wypowiadanych s³ów. Krzy¿ jest tam
obecny w mylach, mowie i w uczynkach. Jest adorowany w zwyk³ej szarej codziennoci.
Wielki Pi¹tek to dzieñ szczególny.
Podczas adoracji Krzy¿a wiêtego,
bêd¹c w stanie ³aski uwiêcaj¹cej, mo-

Co siê ostanie?
Byæ mo¿e nie ostanie siê nic ze wi¹tecznej symboliki chrzecijañskiej. Jednak Krzy¿ jest z Wielkanoc¹ nierozerwalnie zwi¹zany, a ponadto stanowi
równie¿ o istocie chrzecijañstwa. Dlatego warto podj¹æ trud walki o jego
obecnoæ w naszym ¿yciu. Proces dechrystianizacji przestrzeni publicznej
cz³owieka nabra³ bowiem  dziêki mediom  coraz bardziej szalonego tempa. Usuwanie znaków religijnych
w rodkach przekazu uzasadnia siê najczêciej potrzeb¹ dostosowania tej przestrzeni do wiatopogl¹dowego pluralizmu wspó³czesnych spo³eczeñstw.
W imiê politycznej poprawnoci (political correctness), a wiêc ukrytego narzucania przez rodowiska liberalnoateistyczne pewnej jedynie s³usznej postawy wobec rzeczywistoci, formowania wiadomoci wolnej od chrzecijañskiej hierarchii wartoci i szufladkowania jako zacofanych tych wszystkich,
którzy omielaj¹ siê mieæ inne spojrzenie. Nied³ugo bêdziemy pewnie obchodziæ wiêta Wielkanocne pod znakiem
zaj¹ca, kurczaka, albo  Pan Bóg Jeden
wie  czego jeszcze. Daj Bo¿e, aby to
jednak nie nast¹pi³o.
n

Intencje II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
Maj  Za sprawuj¹cych w³adzê w Polsce, aby
Sierpieñ  O wyzwalanie naszego ¿ycia spow swych decyzjach i dzia³aniach kierowali siê tro³ecznego z korupcji.
sk¹ o dobro wspólne Rodaków.
Wrzesieñ  Za nauczycieli i wychowawców,
Czerwiec  O podjêcie wysi³ku budowania jedaby oprócz przekazywanej wiedzy, rozwijali
noci w Europie w oparciu o wartoci chrzeciw dzieciach i m³odzie¿y troskê o najubo¿szych.
jañskie.
Padziernik  Dziêkuj¹c Bogu za 25-lecie poLipiec  Za wolontariuszy, którzy pomagaj¹
s³ugi Ojca wiêtego módlmy siê o zdrowie i ³aw ró¿norodnych dzie³ach charytatywnych, aby poski Ducha wiêtego na dalsz¹ Jego pos³ugê Koprzez ich wiadectwo powiêksza³ siê kr¹g osób
cio³owi w wiecie i w Polsce.
bezinteresownie s³u¿¹cych blinim.
(Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich)
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Piotr Skórzyñski

Sprawiedliwoæ
jak chleb
W naszej wspó³czesnej kulturze uderzaj¹cy jest brak s³owa, które w XIX
wieku stworzy³o ideê socjalizmu,
a w XX pomog³o ocaliæ j¹ mimo wszystkich jego pora¿ek. Tym s³owem jest
sprawiedliwoæ.
W naszej agnostycznej epoce wypada przypomnieæ, ¿e sprawiedliwoæ jest
jedn¹ z cnót kardynalnych, obok mi³osierdzia, mêstwa i umiarkowania. Naturalnie, trzeba stwierdziæ, ¿e samo s³owo cnota znacznie wczeniej zosta³o
wykrelone ze s³owników. Ale w³anie
sprawiedliwoæ mia³a je zast¹piæ. Intelektualici, którzy przez ostatnie 200 lat
w wiêkszoci wspierali lewicê, og³osili, i¿ w miejsce niesprawiedliwego i, na
szczêcie, nie istniej¹cego Boga maj¹
znêkanej ludzkoci co lepszego do zaproponowania: sprawiedliwoæ spo³eczn¹, jak¹  po Rewolucji  zacznie
wymierzaæ proletariat.
Rewolucja komunistyczna okaza³a
siê jednak icie diabelsk¹ karykatur¹ tej
sprawiedliwoci (co zreszt¹, trzeba mu
to oddaæ, przewidzia³ Bakunin). Gdy
re¿imy komunistyczne rozsypa³y siê,
powsta³a sytuacja, której nikt z dawnych
filozofów nie przewidzia³: oto nale¿a³o
teraz poddaæ sprawiedliwoci tych, którzy dzier¿yli w³adzê pod jej sztandarem.
Tymczasem jednak okaza³o siê, ¿e
istniej¹ struktury nowej w³adzy chêtne
do wymierzenia tej sprawiedliwoci.
Marksizm, który utrzymywa³, ¿e system
prawny jest jedynie odbiciem polityki,
okaza³ siê samosprawdzaj¹c¹ prognoz¹
w odniesieniu do ustroju zaprojektowanego zgodnie z jego wytycznymi. Im
wczeniej i ³atwiej komunici oddawali w³adzê polityczn¹, tym bardziej aksamitna by³a ewolucja w kierunku pe³nej demokracji i pañstwa prawa.
Czes³aw Mi³osz, w wywiadzie dla



Newsweeka z 6 czerwca 1983 r., stwierdzi³: Dla mnie podstawowa ró¿nica
miêdzy spo³eczeñstwami polega na
tym, ¿e my, ludzie Wschodu, wierzymy
w prymitywne pojêcia dobra i z³a.
Obejmuje to oczywicie nasze dowiadczenie komunizmu i nazizmu, których nie mo¿na rozdzieliæ. Wierzymy
w dobro i z³o, kropka.
Jest zasadnym pytanie: ilu ludzi wyznaje dzi tak prosto przedstawion¹
moralnoæ? Od ponad dwóch stuleci intelektualici relatywizuj¹ pojêcia moralne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e kultura dwudziestowieczna to w jakim sensie wynik sprzeciwu wobec kultury wiktoriañskiej.
Dzieje ludzkoci nie zna³y dot¹d cywilizacji ateistycznej... nawet jeli upieraæ siê, ¿e na razie zas³uguje ona bardziej na miano kultury. Dlatego  jeli
pomin¹æ nielicznych wo³aj¹cych na
puszczy  filozofowie nie przewidzieli
pojawienia siê totalitaryzmu. Lepiej
wypadli pisarze: ale Biesy Dostojewskiego, przy ca³ym swoim niesamowitym profetyzmie, s¹ jednak tak popl¹tane w swej warstwie intelektualnej, ¿e
nie spe³ni³y funkcji dzwonu ostrzegawczego. Sta³o siê to za spraw¹ radykalizmu pisarza, który jednak nie umia³
przekonuj¹co zobrazowaæ swojej przenikliwej intuicji. Dostrzeg³ on bowiem,
¿e postawa ateisty to, pod wzglêdem
psychologicznym, postawa przestêpcy.
W sensie psychologicznym decyduj¹ siê
oni  czêsto podwiadomie  na rozbrat
z prawem, bo uwa¿aj¹, ¿e wiat nie jest
sprawiedliwy.
Jest to tak¿e dowiadczenie ateisty.
Boga nie ma, bo przecie¿ nie pozwoli³by na to wszystko. Tak wiêc zarówno
ateista, jak i przestêpca s¹ pewni, ¿e
w przeciwieñstwie do miêczaków, oni
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s¹ w stanie spojrzeæ prawdzie w oczy.
Chodzi w³anie o to, ¿e ateizm, tak jak
przestêpstwo, pozwala poczuæ siê mocnym i twardym tak¿e zupe³nym nieudacznikom: ludziom, nad którymi nale¿a³oby siê litowaæ, gdyby nie ich stanowcza, nierzadko pogardliwa postawa
wobec wiata. Filmy kryminalne maj¹
tak wielkie powodzenie, bo pokazuj¹
zera, które tylko dziêki wyborowi mentalnemu staj¹ siê kim: nie potrzebuj¹
do tego ¿adnej wiedzy ani zdolnoci,
wystarczy im pistolet.
Podobnie jest z materializmem. Poniewa¿ nie ma Boga, bogiem jest ka¿dy
 czy¿ nie to ma nam do powiedzenia
nowoczesny ateizm? Jak dowiedziono,
Nietzsche zna³ ksi¹¿ki Dostojewskiego.
Jeszcze lepiej jednak zna³ dzie³a Artura
Schopenhauera, który napisa³: Jeli to
Bóg stworzy³ ten wiat, ja nie chcia³bym byæ Bogiem. Jego ból rozdar³by mi
serce.
Wiek XX ukaza³ nam, jak dzia³a
wiat bez moralnoci. Ale bez Nietzschego 95 proc. dzisiejszej filozofii i antropologii nie ma sensu, tote¿ ogromna
wiêkszoæ intelektualistów zajmuje siê
wykazywaniem, ¿e niemiecki immoralista nie to mia³ na myli.
W wieku XIX powsta³a wyj¹tkowo
toksyczna trucizna: po³¹czenie humanizmu z utopijnoci¹. Z jednej strony bohater Dostojewskiego mówi, i¿ ³za jednego dziecka uniewa¿nia ca³y wiat 
z drugiej heglici i marksici tworz¹ wizjê raju zbudowanego przez u¿ycie bezlitosnej przemocy. Nietzsche wyci¹ga
z tego wniosek, ¿e normy moralne nie
istniej¹. Bohater dziejowy wiêc, jak go
siê nazywa w heglizmie  w tym wypadku Hitler  mo¿e istnienie tego wiata zakwestionowaæ. A st¹d ju¿ tylko ma³y
krok do nowoczesnego solipsyzmu, jakim jest postomodernizm. Nie jest przypadkiem, ¿e ojcowie postmodernizmu,
tacy jak de Man czy Heidegger, byli doæ
d³ugo cz³onkami NSDAP. Ale sposób,
w jaki odrzucaj¹ moralnoæ bur¿uazyjn¹
czyli chrzecijañsk¹, jest identyczny
z tym u Lenina. Ten ostatni napisa³: S¹
dwie praworz¹dnoci  praworz¹dnoæ
formalna i praworz¹dnoæ zmierzaj¹ca
ku wielkim celom rewolucji...
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Spogl¹daj¹c na dzisiejsz¹ intelektualn¹ nêdzê epigonów egzystencjalizmu,
pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e te ¿a³osne
chwasty wyros³y na glebie, któr¹ przeora³y wielkie umys³y. Bunt Nietzschego i Camusa wyrasta³ z autentycznej
niezgody na wiat, w którym panuje z³o.
Za ateizm tego ostatniego by³ szczególnym, skoro w Cz³owieku zbuntowanym
znajdujemy nastêpuj¹cy passus:  Od
kiedy cz³owiek poddaje Boga os¹dowi
moralnemu, zabija go w sobie. Lecz jaka
jest wówczas zasada moralnoci? Neguje siê Boga w imiê sprawiedliwoci,
ale czy idea sprawiedliwoci mo¿e byæ
pojmowana bez idei Boga? Czy nie popadamy wówczas w absurd? (...)
Jest jednak jeszcze inna sprawa;
o tyle istotniejsza, i¿ dotyczy wszystkich
obywateli. Otó¿ jeli historia jest  jak
brzmi starodawna sentencja  nauczycielk¹ ¿ycia, to polityka jest jego kursem przypieszonym. To, co robi¹
i mówi¹ osoby publiczne, jest obserwowane przez m³odych ludzi  i zwykle
naladowane. Jednym z wniosków, jakie p³yn¹ z tej obserwacji, mo¿e byæ ten,
¿e skoro sprawiedliwoæ nie obowi¹zuje
w jednym obszarze ¿ycia publicznego
 to byæ mo¿e nie istnieje te¿ w innych.
Najwyraniejszym rezultatem tej sytuacji jest utrzymuj¹ce siê przekonanie,
¿e polityczne i gospodarcze struktury III
RP s¹ tworzone przez uk³ady none
z PRL. Potwierdza to tak¿e personalny
sk³ad najbardziej wp³ywowych ludzi
w pañstwie. Wielekroæ t³umaczono,
i¿ spokój spo³eczny wymaga powstrzymania siê od wydawanie s¹dów na temat przesz³oci.
Klimat spo³eczny jest pod tym
wzglêdem podobny do klimatu, czyli
zespo³u zjawisk i procesów atmosferycznych. Kszta³tuj¹ go bardzo ró¿ne
czynniki. Podkrelaj¹c jedne, mo¿na
straciæ z oczu inne  dlatego socjologia
wci¹¿ daleka jest od zdolnoci przewidzenia procesów spo³eczno-politycznych. Mo¿na jednak uzyskaæ pewnoæ
co do jednej sprawy: nie jest mo¿liwa
doskona³a izolacja od otoczenia. Polski
establishment zdaje siê dzi byæ przekonany, ¿e patologie spo³eczne go nie
dosiêgn¹; strze¿one osiedla, nierzadko

firma ochroniarska, zagraniczne konto
 to wszystko ma zapewniæ bezpieczeñstwo tzw. elicie.
To jednak z³udzenie. Przekona³o siê
o tym w przesz³oci wiele warstw uprzywilejowanych... i jeli naszej potrzebna
jest nowa lekcja, na pewno zostanie
udzielona. Przemoc, kradzie¿e, oszustwa, k³amstwa nie bior¹ siê znik¹d i nie
znikaj¹ na widok drogiego garnituru czy
wieczorowej sukni. Spo³eczeñstwo, które poddane zosta³o postêpuj¹cej anomii,
to znaczy zanikowi wiêzi spo³ecznych,
erozji tradycji, zw¹tpieniu w wymiar
sprawiedliwoci  stanie siê niesterowalne. Samoobrona ma dzi 15 proc.
poparcia, ale jutro mo¿e mieæ 20 proc.,
a pojutrze... Poczucie braku sprawiedliwoci, parali¿u s¹dów, prawa sprzyjaj¹cego przestêpcom i last but not least,
amnezji historycznej: to wszystko ju¿
zaowocowa³o alarmuj¹cym raportem
Banku wiatowego, który stwierdzi³
(choæ w zaowalowanej formie), ¿e Polsce bli¿ej jest do Trzeciego wiata ni¿
do Pierwszego.
w. Tomasz w Summie teologicznej
dokonuje zastanawiaj¹cej interpretacji
cnoty sprawiedliwoci  uznaj¹c, ¿e zawiera ona nie tylko wdziêcznoæ, ale
tak¿e uprzejmoæ, szczodroæ i szczeroæ. Jeli wiêc wyrzekamy siê sprawie-

dliwoci, pozbawiamy siê tym samym
tak¿e tych cech. Po³o¿y³ tym samym
podwaliny pod etykê rycersk¹, której
idea³ przywieca³ Zachodowi a¿ do XX
wieku. w. Tomasz rozró¿nia³ prawo
i cnotê. Pisze wyranie, ¿e czyny dobre nie s¹ równoznaczne z tym, co
przewidziane lub dopuszczane przez
prawo: s¹ to dwa porz¹dki etyczne.
Prawo ludzkie nie zawsze pokrywa siê
z prawem Boskim  choæby dlatego ¿e
tego drugiego cz³owiek nie jest w stanie w pe³ni ogarn¹æ. Nies³uszne prawo w ogóle nie jest prawem  napisa³
i tym samym wytyczy³ drogê nadziei
dla wszystkich wydziedziczonych
i przeladowanych. Od tego zdania zaczyna siê historia Zachodu jako fenomenu nieznanego w ¿adnym innym
krêgu kulturowym: wiata, w którym
ka¿dy ma prawo upomnieæ siê o sprawiedliwoæ, pomimo wszelkich tam
i barier, jakie stawiaj¹ na jego drodze
uprzywilejowani.
Fakt, ¿e sprawiedliwoæ ludzka jest
u³omna, nie mo¿e byæ argumentem za
tym, by jej poniechaæ; gdy¿ mi³osierdzie
jest sztuk¹ równie trudn¹ jak ziszczenie. Ka¿dy przecie¿ potrafi rzuciæ monetê ¿ebrakowi  ale tylko wiêci s¹
w stanie sprawiæ, by podniós³ siê on
z poni¿enia.
n
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fot. P. ¯ycieñski

SPO£ECZEÑSTWO



POLITYKA

W dyskusjach na temat integracji europejskiej zauwa¿a siê ciekawe zjawisko: dawni euroentuzjaci i eurosceptycy dzi nazywaj¹ siebie eurorealistami, co bynajmniej nie oznacza zbli¿enia tych dwóch stanowisk. Widaæ to
doskonale w komentarzach do wypowiedzi Ojca wiêtego na temat. Co Jan
Pawe³ II mówi, ka¿dy s³yszy  tyle ¿e
przeciwnicy i zwolennicy integracji europejskiej s³ysz¹ co zupe³nie innego.
By³oby to nawet zabawne, gdyby nie
by³o niepowa¿ne.
Co powiedzia³ Ojciec wiêty na Balicach w 2002 roku?  Mam nadziejê,
¿e pielêgnuj¹c te wartoci, spo³eczeñstwo polskie  które od wieków przynale¿y do Europy  znajdzie w³aciwe sobie miejsce w strukturach Wspólnoty
Europejskiej i nie tylko nie zatraci w³asnej to¿samoci, ale ubogaci sw¹ tradycj¹ ten kontynent i ca³y wiat...
Czy Jan Pawe³ II mia³ na myli jakie inne struktury Unii Europejskiej?
Czy dokonano manipulacji, t³umacz¹c
na angielski: European Union? Pewnie
mo¿na by³oby stawiaæ takie i podobne
pytania, gdyby by³a to jedyna wypowied Ojca wiêtego w tej sprawie.
Tymczasem w czasie wizyty w polskim
parlamencie Ojciec wiêty mówi³: 
Polska ma pe³ne prawo, aby uczestniczyæ w ogólnym procesie postêpu i rozwoju wiata, zw³aszcza Europy. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ jest od
samego pocz¹tku wspierana przez Stolicê Apostolsk¹ (Warszawa, 11.06.1999
r.). Mylê, ¿e warto przytoczyæ i poni¿sze wypowiedzi:  Stolica Apostolska
patrzy z zadowoleniem na plany rozszerzenia Unii, które powinno umo¿liwiæ
stopniowe przywrócenie jednoci kontynentu europejskiego... (do ambasado-



ra Wêgier, 24.10.2002 r.); Jestem pewien, ¿e bliskie ju¿ przyst¹pienie pañskiego kraju do Unii Europejskiej przyniesie korzyæ nie tylko S³owacji, lecz
tak¿e przyczyni siê do dobrobytu i stabilnoci ca³ego kontynentu... (do prezydenta S³owacji, 28.10.2002 r.). Czy¿by
Ojciec wiêty patrzy³ z zadowoleniem
jedynie na plany w³¹czenia do UE naszych s¹siadów?
Zgadzam siê wiêc ca³kowicie z komentarzem pewnej parafianki:  Papie¿
nie namawia nas do przyst¹pienia do
Wspólnoty Europejskiej. On jest pewny, ¿e my bêdziemy w tej wspólnej Europie i tylko ma nadziejê, ¿e znajdziemy sobie w niej w³aciwe miejsce, by,
nie zatracaj¹c swojej to¿samoci, wzbogaciæ Europê. Koniec, kropka.  I zgadzam siê, ¿e wykorzystywanie s³ów Ojca
wiêtego do uzasadnienia w³asnych pogl¹dów to przynajmniej wielki nietakt (to
ocena ks. Marka Stêpniaka).
Ojciec wiêty ma, oczywicie, okrelon¹ wizjê zjednoczonej Europy: 
Now¹ jednoæ Europy (je¿eli chcemy, by
by³a ona trwa³a) winnimy budowaæ na
tych duchowych wartociach, które j¹
kiedy ukszta³towa³y, z uwzglêdnieniem
bogactwa i ró¿norodnoci kultur, i tradycji poszczególnych narodów. Ma to
byæ bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha (Warszawa, 11.06.1999 r.).
I ma wizjê miejsca Polski w Europie: 
Staj¹c siê cz³onkiem Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie
mo¿e traciæ niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenê
krwi broni³y pokolenia naszych przodków. W obronie tych wartoci Koció³
pragnie byæ partnerem i sojusznikiem
rz¹dz¹cych naszym krajem (do ambasadora Polski, 03.12.2001 r.).
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stu. Co jest symptomatyczne...
Chêtnie siêga siê wiêc po okrelenia
pejoratywne, a cytuje jedynie opinie
wygodne. W Naszym Dzienniku
(07.02.2003 r.) znajdujemy tekst pod
znamiennym tytu³em: Zniewolone myli (dotyczy zapewne zwolenników integracji?). Autor zacytowa³ cenn¹ wypowied ks. bpa Dydycza:  Mo¿emy
mieæ ¿al do tych, którzy ludzi patrz¹cych
krytycznie na Uniê natychmiast nazwali
ciemnogrodem, sobie przypisuj¹c monopol na postêpowoæ, jak to ju¿ przerabialimy w PRL-u... Patrzeæ krytycznie nie oznacza automatycznie byæ przeciwnikiem. Zauwa¿my, ¿e tylko krytyczne spojrzenie mo¿e wnieæ co pozytywnego do projektowanej jednoci. Nie po
to zreszt¹ wywalczylimy wolnoæ, by
nasze mylenie poddawaæ pod now¹ niewolê. W tym miejscu autor kaza³ pójæ
po rozum do g³owy tym, do których te
s³owa by³y skierowane. I proszê bardzo,
nie mam nic przeciwko temu, ale...
Wszystko wygl¹da³oby bardziej autentycznie, gdyby obok zacytowa³ np.
opiniê ks. abpa Martyniaka:  Straszy
siê te¿ nas utrat¹ wiary, religii, moralnoci  ale co to za wiara, której trzeba
broniæ granicami i gettem? Co za moralnoæ, która siê broni przed wejciem
ze swymi przekonaniami do Europy?
Czy¿by nasza wiara by³a taka s³aba? 
I dalej:  Dobrze by by³o przestaæ myRzeby J. S. Wojciechowskiego

Wokó³ dyskusji
o integracji

Zauwa¿my, ¿e w tych s³owach Ojciec wiêty postrzega i przestrzega Polskê jako przysz³ego cz³onka UE, a nie
kraj, który do niej nie przyst¹pi! I tak
jak wielu zwolenników (i przeciwników?) integracji  Ojciec wiêty spodziewa siê, ¿e rz¹dz¹cy naszym krajem
zadbaj¹ o w³aciwe, korzystne warunki
integracji, bo do nich nie nale¿y! Czy
jednak rz¹dz¹cy zadbaj¹?
Rz¹dz¹cy dbaj¹ nade wszystko
o propagandê, która dra¿ni i mierzi.
W niej chêtnie pos³uguj¹ siê autorytetem Ojca wiêtego i a¿ chcia³oby siê zapytaæ: czy w dyskusji o aborcji, eutanazji czy zwi¹zkach homoseksualnych ci
sami dziennikarze z podobnym zapa³em
odwo³aj¹ siê do nauczania Ojca wiêtego!? Paradoksalnie, Ojciec wiêty jest
dla wielu autorytetem w kwestiach politycznych, nie jest autorytetem w kwestiach moralnych... Tak wiêc Monika
Olejnik, raz po raz, atakuje rozmówcê
z Ligi Polskich Rodzin kwesti¹:
 A przecie¿ Papie¿...  A rozmówca?
Rozmówca udaje, ¿e nie dos³ysza³,
zmienia temat, stosuje uniki, zamiast powiedzieæ:  Poparcie dla zjednoczenia
nie jest dogmatem wiary, który obowi¹zuje katolika w sumieniu. Ja nie jestem
gorszym katolikiem przez to, ¿e mam powa¿ne w¹tpliwoci dotycz¹ce procesu
zjednoczenia... Tylko tyle! A chyba ¿aden katolicki polityk nie odwa¿y³ siê na
takie stwierdzenie. Dlaczego?
Dyskusja, jeli ju¿ siê toczy, to miast
na poziomie faktów  toczy siê na poziomie emocji i epitetów:  U przeciwnika chêtnie widzi siê rogi i wyrastaj¹cy ogon... Mam wra¿enie, i¿ z jednej
i z drugiej strony ideologia i propaganda bior¹ górê nad rzeczywistoci¹  mówi³ ks. bp Kiernikowski. W sk¹din¹d
ciekawym, wywiadzie ks. bpa Pieronka
dla Gazety Krakowskiej (Zaklinanie
proboszcza, 18-19.01.2003 r.) pojawiaj¹ siê okrelenia: syndrom wioskowoci
naszego katolicyzmu, prostacka propaganda antyunijna, dotarcie do nawiedzonych bêdzie bardzo trudne... Gdy
czyta³em tekst, nie zwróci³em uwagi na
te okrelenia. Za inna osoba  przeciwniczka integracji  od tych okreleñ zaczê³a i na nich zakoñczy³a lekturê tek-
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leæ w kategoriach boso, ale w ostrogach i zacz¹æ bardziej akcentowaæ pozytywne strony UE. Tych jest na pewno
wiêcej ni¿ negatywnych. Politycy, którzy tak czêsto w Sejmie teatralnie wystêpuj¹ przeciwko UE, powinni g³êbiej
pomyleæ  w poczuciu odpowiedzialnoci za przysz³oæ spo³eczeñstwa i kraju (Tygodnik Powszechny, 09.02.2003
r.). Ale tutaj powie kto:  To przecie¿
Ukrainiec!  I tak dooko³a Wojtek (czy
powracamy do emocji i epitetów).
A jest o czym dyskutowaæ. Ostatnio
widzia³em w polskiej telewizji audycjê
o klonowaniu. W sondzie telefonicznej
60 proc. pytanych opowiedzia³o siê za
klonowaniem ludzi. S¹dzê, ¿e w wielu
innych kwestiach by³oby podobnie.  To
jak jest z t¹ nasz¹ to¿samoci¹, przywi¹zaniem do wartoci chrzecijañskich?  s³usznie pyta ks. bp Pieronek.
I nasuwa siê pytanie: czy obawy o nasz¹ narodow¹ i religijn¹ to¿samoæ nie
wynikaj¹ ze wiadomoci s³aboci polskiego patriotyzmu czy katolicyzmu?
A je¿eli tak  to jakie dzia³anie bêdzie
tym najw³aciwszym?
A jest o czym debatowaæ. Oto mam
w rêku interesuj¹cy tekst prof. Jana
Ruska: Nie ma warunków, na jakich
Polska mog³aby przyst¹piæ do UE
(Krzeszowice 2002). Autor pisze:
Drang nach Östen trwa, zmieniaj¹ siê
tylko metody... I konkluduje: Wejcie

Polski do UE równaæ by siê musia³o
skazaniu nas na wyzucie z w³asnoci,
najpierw na Ziemiach Odzyskanych,
a potem w ca³ej Polsce. A bez w³asnoci cz³owiek staje siê niewolnikiem...
Czy jest to argument przekonuj¹cy (nie
wnikam w jego merytoryczn¹ treæ)?
Czy osobist¹ wolnoæ uto¿samia siê dzi
z posiadaniem ziemi? Czy taki argument
przemawia tak¿e do mieszkañców du¿ych miast i ludzi m³odych? Przypominam sobie d³ug¹ rozmowê z sympatyczn¹ nauczycielk¹ liceum w Tychach.
O swoich uczniach powiedzia³a: Maj¹
du¿o w¹tpliwoci i kontrargumentów,
i wszyscy chc¹ do Unii... Przekonaæ tak¹
m³odzie¿  oto twórcze zadanie dla
przeciwników integracji europejskiej.
Jest o czym rozmawiaæ, je¿eli ks.
bp Pieronek w ocenie naszej przysz³oci w Unii trafia w sam¹ dziesi¹tkê
(a trafia!): Nie ma siê co ³udziæ: wszyscy tych zmian nie przyjm¹, nie s¹ zdolni do ich zaakceptowania, odnalezienia
siê w nich. Przyjmie je m³ode pokolenie, które ma odwagê, sk³onnoæ do ryzyka i nie jest obci¹¿one pamiêci¹ o tym
wiecie z przesz³oci.
Jest o czym rozmawiaæ. Tylko kto
i kiedy wyartyku³uje wa¿ne racje jednej i drugiej strony tak, by wszyscy
mogli je poznaæ i rozwa¿yæ? Bardzo
brakuje mi takiej dyskusji: d³ugiej
i twardej dyskusji na argumenty i fakty.
Niestety, ani telewizja publiczna, ani
telewizje komercyjne nie zorganizowa³y jeszcze takiej dyskusji z prawdziwego zdarzenia. Tote¿ by³aby to najlepsza
okazja na przekonanie przeciwników do
swoich racji! Rz¹dz¹cy nie pal¹ siê jednak do takiej formy propagandy. Czy¿by mieli co do ukrycia?
I nie bêdzie ¿adnej puenty. Puentê
przyniesie planowane referendum na
temat naszego akcesu do UE. I wci¹¿
mam nadziejê, ¿e rz¹dz¹cy (bo do nich
to nale¿y!) zd¹¿¹ dostarczyæ spo³eczeñstwu rzetelne materia³y, by mog³o ono
podj¹æ w³aciw¹ decyzjê, najpierw
w swoim sumieniu, a potem w lokalu
wyborczym. Decyzji przecie¿ niezmiernie wa¿nej dla przysz³oci Ojczyzny
i ka¿dego z nas osobicie.
ks. Bogdan Markowski CM
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Pora¿enie mózgowe dzieciêce objawia siê bardzo ró¿nie i z ró¿nym nasileniem. Niektórzy maj¹ niedow³ad jednej rêki, a inni nie s¹ w stanie nic zrobiæ
samodzielnie. Ewa mówi, ¿e mia³a szczêcie  cierpi na spastyczne pora¿enie nóg i czêciowo r¹k, z przewag¹ pora¿enia lewej strony cia³a. Porusza siê
na wózku, ale mo¿e sama jeæ, sama siê ubraæ, umyæ... Umys³ ma ca³kowicie sprawny, a zdarza siê, ¿e choroba ta upoledza tak¿e umys³owo. Poza
tym urodzi³a siê w Warszawie  gdyby mieszka³a w ma³ym miecie czy na
wsi, mog³aby podzieliæ losy setek dzieci, które nigdy nie by³y rehabilitowane,
nie uczy³y siê. Niektóre z nich s¹ ukrywane przez swoich rodziców w domach,
jakby by³y jakimi potworami...

Na kó³kach
z umiechem
Magdalena Malinowska-Orfinger
Ewa przyci¹ga ludzi jak magnes 
zawsze umiechniêta, pe³na optymizmu,
chêci do dzia³ania. Dawni przyjaciele ze
wspólnoty Wiary i wiat³a pozak³adali
rodziny, porozje¿d¿ali siê po wiecie.
Bardzo silny kiedy kontakt os³ab³. Nadal jednak ze sob¹ koresponduj¹, od
czasu do czasu spotykaj¹ siê. Na miejsce starych przyjació³ przyszli z czasem
nowi. Wiele osób, które nigdy nie zna³o ludzi niepe³nosprawnych i ba³o siê
ich, dziêki Ewie pozby³o siê tych uczuæ.
Ludzie traktuj¹ j¹ jak zupe³nie zwyczajn¹ zdrow¹ dziewczynê. Zapominaj¹
o jej ograniczeniach i zabieraj¹ w miejsca, gdzie nie mog³aby dotrzeæ  na zamarzniêty staw, aby po³apa³a razem
z nimi ryby, nad jezioro Hañcza  aby
pop³ywa³a na pontonie, czy do lasu na
grzyby. Ewa kocha te wyprawy, choæ
nieraz przyp³aca je siniakami. Zdarza
siê, ¿e wózek kierowany niewprawn¹
rêk¹ wywróci siê na jakim kamieniu
czy nierównym asfalcie. Ona jednak siê
tym nie przejmuje. Mówi: ka¿demu siê
mo¿e zdarzyæ. Siniaki i guzy znikaj¹,
mi³e wspomnienia i zdjêcia pozostaj¹.
Bardzo du¿o daje jej tak¿e komputer, zw³aszcza Internet. Dziêki niemu
czuje siê wolna niczym ptak, mo¿e
w jednej chwili nawi¹zaæ kontakt z lud-

"

mi z ca³ego wiata. Jej niepe³nosprawnoæ nie ma w sieci ¿adnego znaczenia.
Za³o¿y³a nawet w³asn¹ stronê internetow¹. Dziêki niej zdoby³a ju¿ nowych
przyjació³. Jako dziecko marzy³a, aby
mieæ ich chocia¿ kilku, dzi ma ich bardzo wielu. Ale wci¹¿ szuka nowych.
Przysz³oæ
Ewa od ponad dziesiêciu lat mieszka tylko z mam¹, Kryk¹. Siostra wyjecha³a z mê¿em i córk¹ do Niemiec.
Adam ma ju¿ w³asn¹ rodzinê.
Wci¹¿ jeszcze nie spotka³a w swoim ¿yciu mê¿czyzny, z którym chcia³aby zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oæ. Nie wyklucza jednak, ¿e kiedy tak siê stanie,
¿e w przysz³oci bêdzie ¿on¹ i matk¹.
Kiedy by³a o wiele m³odsza, mówi³a, ¿e nie za³o¿y rodziny, bo nie umia³aby do koñca ¿ycia kochaæ tylko jednej
osoby, tylko jednego mê¿czyzny. Twierdzi³a, ¿e bêd¹c jedynie przyjació³k¹,
mog³aby mieæ dla siebie wszystkich, na
których jej zale¿y. Dzi mieje siê z tamtej siebie. Mówi, ¿e stworzy³a sobie tak¹
ideologiê, aby nie prze¿ywaæ zbyt mocno tego, i¿ ma o wiele mniejsze od innych dziewcz¹t szanse na randki, na
posiadanie ch³opaka, na odwzajemnione uczucie. Nieraz boli j¹ to, ¿e nie znalaz³a jeszcze tej swojej drugiej po³owy.

Mia³a kilka sympatii, ale nie by³y one
na tyle powa¿ne, ¿eby z któr¹kolwiek
z nich wi¹za³a swoje plany ¿yciowe.
Wielu mê¿czyzn uwa¿a za przystojnych,
wielu jej siê podoba, ale ¿aden nie podbi³ jeszcze jej serca.
Wie, ¿e s¹ biura i matrymonialne
strony internetowe dla niepe³nosprawnych. Ale nie chce szukaæ mi³oci na
si³ê. Jest romantyczk¹. Uwa¿a, ¿e ci,
którzy korzystaj¹ z us³ug firm matrymonialnych, czêsto zgadzaj¹ siê na kompromisy, na które w mi³oci nie mo¿na
siê zgodziæ. Dla niej to zbyt wa¿na sprawa, ¿eby decydowaæ siê na zasadzie 
nie ma innego kandydata?  no, dobrze,
to niech bêdzie ten.
 Niektórzy mówi¹ mi, ¿e jestem zbyt
wybredna, ja jednak tak nie uwa¿am.
Jeli mam spotkaæ tego swojego jedynego, to spotkam, a jeli nie  to nie.
Jeden z przyjació³ przed swoim lubem zwierzy³ siê jej, i¿ wie, ¿e dziewczyna, z któr¹ bierze lub, jest t¹ w³aciw¹, z któr¹ bêdzie szczêliwy do koñca ¿ycia. Ewa w to wierzy. I chce, ¿eby
sama mog³a kiedy tak powiedzieæ. Dlatego nie umie w mi³oci iæ na ustêpstwa. Nawet teraz zna mê¿czyznê, któremu siê podoba, ale to nie wszystko...
W sprawach sercowych musi zaiskrzyæ
po obu stronach.
Na pozór wydaje siê, ¿e Ewa nie
przejmuje siê sfer¹ mi³osn¹, ¿e ¿yje niczym zakonnica. To jednak nieprawda.
W rzeczywistoci lubi, jak mê¿czyni
j¹ adoruj¹, jak z ni¹ tañcz¹, jak j¹ zabawiaj¹, jak prawi¹ jej komplementy.
W naturze Ewy nie ma kokieterii. Nie
umie ona zabiegaæ o zainteresowanie
mê¿czyzn. Poza tym nauczy³a siê nie
uzewnêtrzniaæ w takich sytuacjach swoich uczuæ.
 Nie mogê ca³y czas rwaæ sobie
w³osów z g³owy, tylko dlatego, ¿e jestem
samotna. Rzadko rozmawiam o tych
sprawach. Nie dzwoniê do przyjació³ek
i nie opowiadam  s³uchaj, jest mi dzi
bardzo le, czujê siê niekochana i nigdy ¿aden mê¿czyzna mnie nie pokocha.
Zreszt¹ nie wiem, co bêdzie jutro, mo¿e
wszystko siê zmieni. Muszê z tym ¿yæ
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i przyj¹æ obecn¹ rzeczywistoæ tak¹, jaka
jest, inaczej chyba bym zwariowa³a.
By³ kiedy taki czas, ¿e ba³a siê ma³¿eñstwa. Myla³a, ¿e jej kalectwo by³oby zbyt du¿¹ przeszkod¹ we wspólnym
¿yciu. Nie czêsto niepe³nosprawna
dziewczyna wychodzi za m¹¿, a je¿eli
ju¿ to z regu³y za osobê równie¿ niepe³nosprawn¹. Inaczej jest z mê¿czyzn¹.
Bardzo czêsto udaje siê mu znaleæ kobietê, która siê nim opiekuje, kóra jest
zarówno jego ¿on¹, jak i pielêgniark¹.
Pe³nosprawnych mê¿czyzn, którzy
chcieliby opiekowaæ siê niepe³nosprawn¹ kobiet¹, jest niewielu. Dlatego kiedy Ewa wyklucza³a, ¿e mog³aby zostaæ
czyj¹ ¿on¹. Teraz nie wyklucza, choæ
równie¿ nie zak³ada, ¿e tak bêdzie. Uczy
siê ¿yæ samodzielnie.
Zdaje sobie sprawê, ¿e Kryka nie
bêdzie ¿y³a wiecznie, ale nie wie, co
zrobi, kiedy mama umrze. Mówi, ¿e
bêdzie siê stara³a sama sobie radziæ, ale
jeszcze dok³adnie nie przemyla³a tego
problemu. Jest pewna, ¿e zrobi wszystko, ¿eby tak siê usamodzielniæ, aby
mog³a mieszkaæ sama.
Kiedy myla³a, ¿e przeprowadzi siê
do Domu Pomocy Spo³ecznej. Wyobra¿a³a sobie, ¿e ¿ycie tam wygl¹da tak jak
w internacie czy sanatorium, a w takich
orodkach przebywa³a kiedy bardzo
czêsto i podoba³y siê jej. W³asny pokój,
budynek ca³kowicie przystosowany dla
niepe³nosprawnych. ¯yæ, nie umieraæ.
S¹dzi³a, ¿e tak samo jest w DPS-ach,
¿e wiedzie siê tam spokojne, bezpieczne ¿ycie. Przypuszcza³a, ¿e w takim w³anie domu zamieszka po mierci mamy.
Dzi jednak w ogóle nie bierze takiej ewentualnoci pod uwagê. Z jednej strony dlatego, ¿e ju¿ wie, jak naprawdê wygl¹daj¹ Domy Pomocy Spo³ecznej, a z drugiej  bo ju¿ tak wiele
potrafi i mo¿e sama zrobiæ w swoim
w³asnym domu.
 Mam kilkoro znajomych, którzy ju¿
musieli przeprowadziæ siê do takich
orodków (Domów Pomocy Spo³ecznej). To, co mi opowiadaj¹, jest po prostu straszne. Pracuj¹cy tam ludzie s¹
przewa¿nie bardzo zdemoralizowani
i niewra¿liwi na potrzeby innych ludzi.
Za wykonanie jakiejkolwiek pos³ugi ¿¹-

daj¹ zap³aty.
Jest to nie do pojêcia, ¿e ludzie pracuj¹cy w takich instytucjach mog¹ byæ
okrutni, wrêcz nieludzcy. Tylko tak
mo¿na okreliæ cz³owieka, który, przynosz¹c posi³ek osobie nie mog¹cej go
samodzielnie zjeæ, zostawia j¹ sam¹
w pokoju, po czym  po pewnym czasie
 wraca i bez s³owa zabiera nietkniête
jedzenie. W ten sposób zosta³ potraktowany jeden ze znajomych Ewy. Ewa do
niedawna s¹dzi³a, ¿e w cywilizowanych
krajach nie ma ju¿ takiego podejcia do
osób wymagaj¹cych szczególnej opieki. Po obejrzeniu ró¿nych filmów, np.
Lotu nad kuku³czym gniazdem, by³a
ca³kowicie pewna, ¿e teraz takie miejsca ju¿ nie istniej¹. Tymczasem w Polsce wiêkszoæ Domów Pomocy Spo³ecznej jest do nich podobna.
Ewa wie, ¿e ma spore ograniczenia.
Jest jednak tak upart¹ osob¹, ¿e wiele
z tych niemo¿noci, szczególnie tych
najbardziej jej doskwieraj¹cych, uw³aczaj¹cych jej poczuciu godnoci i podstawowej wolnoci, udaje siê przezwyciê¿aæ. Kiedy, jeszcze przed remontem,
bo teraz ju¿ w ogóle nie ma tego problemu, nie potrafi³a sama wejæ do wanny. Musia³a prosiæ o pomoc Adama. On
przyje¿d¿a³ i ubran¹ w koszulê nocn¹
Ewê wrzuca³ do wanny. By³o to zarówno dla niej, jak i dla niego bardzo niewygodne i krêpuj¹ce, mimo ¿e s¹ sobie
bardzo bliscy i wiele razem prze¿yli.
Poza tym mog³a k¹paæ siê tylko raz na
kilka dni, czasem nawet raz na tydzieñ,
bo Adam nie móg³ przyje¿d¿aæ do niej
codziennie.
Postanowi³a nauczyæ siê samodzielnie wchodziæ do wanny. Na pocz¹tku
ba³a siê, ¿e zrobi sobie krzywdê, ale kiedy uda³o siê jej to raz i drugi, nabra³a
pewnoci siebie. Wreszcie mog³a k¹paæ
siê codziennie. Do tej pory opowiada
o tym z tak¹ radoci¹, jakby celuj¹co
zda³a wa¿ny egzamin. Ale dla niej taki
wyczyn jest rzeczywicie egzaminem
z przystosowania do samodzielnego ¿ycia.
W ten sposób przezwyciê¿y³a ju¿
wiele swoich s³aboci i wierzy, ¿e jeszcze mnóstwo uda siê jej przezwyciê¿yæ.
A¿ bêdzie ca³kowicie samodzielna.

fot. P. ¯ycieñski
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Ju¿ w tej chwili poradzi³aby sobie
w mieszkaniu. Nie ma w nim ¿adnych
ograniczeñ architektonicznych  zlikwidowane zosta³y wszystkie progi, mo¿e
sama korzystaæ z ³azienki, gotowaæ,
sprz¹taæ, mo¿e nawet sama wychodziæ
na balkon. Szczególnie ta ostatnia czynnoæ bardzo j¹ cieszy. Przez wiele lat
nie mog³a korzystaæ z loggii, któr¹ posiada jej mieszkanie. A teraz ju¿ mo¿e.
Jest to dla niej bardzo wa¿ne, bo nieraz
przez wiele dni nie ma mo¿liwoci wyjcia z domu. Balkon staje siê dla niej
wówczas namiastk¹ spaceru, wolnoci...
Finansowo da³aby sobie radê. W tej
chwili w ogóle nie martwi siê o pieni¹dze  ma sta³¹ pracê, oprócz pensji dostaje tak¿e rentê inwalidzk¹. Jest pewna, ¿e tak¿e w przysz³oci, je¿eliby straci³a obecn¹ posadê, znajdzie jak¹ inn¹.
Sprawnie pos³uguje siê komputerem,
a dzi to du¿y atut. Ubolewa nad swoj¹
s³ab¹ znajomoci¹ jêzyków obcych, która ogranicza jej szanse na rynku pracy.
Poza tym mo¿e pracowaæ tylko w domu,
doje¿d¿anie do miejsca zatrudnienia
w tej chwili jest zupe³nie nierealne.
Koszty dojazdów poch³ania³yby prawdopodobnie ca³y jej zarobek. Jednak ju¿
tyle razy znajdowa³a zajêcia, które, choæ
niezbyt odpowiednie dla osoby z wy¿szym wykszta³ceniem, dawa³y jej wystarczaj¹c¹ na ¿ycie sumê pieniêdzy, ¿e
nie w¹tpi, i¿ dalej bêdzie sobie materialnie radziæ. W najgorszym wypadku
wynajmê jeden pokój  mówi.
CDN.
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Jerzy Trammer

PLASTYKA

Choæ
wyparowa³
Ma siê wra¿enie, ¿e przemys³ wyparowa³... Idê przez swoj¹ okolicê. Tu by³a
Ró¿a Luxemburg  ¿arówki. Ju¿ nie ma.
Tam by³ Waryñski  koparki. Nie ma. Tu
znowu ZREMB  maszyny budowlane.
Produkowali na trzy zmiany. Zosta³y puste, ogromne i zrujnowane hale. Gnie¿d¿¹
siê w nich go³êbie. Kto zbiera z³om.
W dawnym biurowcu bezdomni pal¹
ogieñ. Jadê poci¹giem. Przez okno widaæ
fabryki. Kiedy têtni¹ce ¿yciem, a dzi
upione, nieruchome. Ursus, O¿arów,
Zak³ady Lniarskie w ¯yrardowie... Deindustralizacja  mówi kolega. Wszystko
upada. Strach. Gdzie bêdzie siê pracowaæ? To Zachód kupowa³ te zak³ady, by
dla ich fabryk nie by³o konkurencji. Kupowa³ i zamyka³, a ludzi s³a³ na bruk.
Lecz na Zachodzie (w Niemczech,
w Szwajcarii, we Francji, w Belgii, w Anglii, w USA) przemys³ te¿ wyparowa³.
Wielkie przemieszczenie produkcji przemys³owej poza Szwajcariê. Na nie u¿ytkowanych terenach powsta³y industrialne ugory, niektóre z nich mia³y pierwszorzêdne
lokalizacje w miastach  choæ na ska¿onej
ziemi. Fabryki czekolady zamieniono zatem na uniwersytety, fabryki w³ókiennicze
 na mieszkania, stacje kolejowe  na galerie sztuki, huty  na centra handlowe 
kompleksy przemys³owe w Zurychu, w Bazylei, we Vevey sta³y siê znowu miejscami
do pracy i ¿ycia...  pisze K. Gantenbein
w broszurze Architektura Szwajcarii.
Choæ przemys³ wyparowa³, to zewsz¹d napiera towarowa masa. Prawdziwie gigantyczna, wiecznie nap³ywaj¹ca,
wci¹¿ potê¿niejsza fala. wi¹tynie handlu  hipermarkety pêkaj¹ w szwach. Ciep³o i jasno, posadzki b³yszcz¹, kusz¹co
gra muzyka. Ludzie powoli i z godnoci¹
pchaj¹ przed sob¹ pe³ne towaru wózki.
Nagle wspomnienie. Czasy, kiedy fabryki ¿y³y. Bucha³y dymem, par¹, a okolicê musztrowa³y syrenami. To zasysa³y,
to wypluwa³y t³umy swych pracowników.
Wówczas w sklepikach-norach, przynajmniej w mojej okolicy, najczêciej prawie nic nie by³o.
n
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KOCIÓ£

Pasja wed³ug
twórców ludowych
Polska sztuka ludowa nawi¹zuj¹ca do
wydarzeñ religijnych (w swoich naiwnych, ale autentycznych i wzruszaj¹cych
przedstawieniach) najczêciej odwzorowywa³a sztukê kocieln¹. W kociele
bowiem naj³atwiej mo¿na by³o poznaæ
dzieje Starego i Nowego Testamentu,
¿ycie wiêtych, historiê Kocio³a.
Inspiruj¹cymi twórców ludowych
religijnymi uroczystociami by³y najczêciej wiêta Bo¿ego Narodzenia
i Wielkiej Nocy, odnosz¹ siê one bowiem do pocz¹tku i koñca ¿ycia Jezusa
Chrystusa na ziemi. Mimo radosnego
charakteru okresu Narodzenia, to czas
dope³nienia ziemskiego ¿ywota Chrystusa zawsze przemawia³ do ludu z najwiêksz¹ moc¹.
Rozpamiêtywanie Mêki, Ukrzy¿owania i Zmartwychwstania Syna Bo¿ego by³o mocno zakorzenione w ludowym sposobie prze¿ywania wiary. Jednak nie wszystkie tematy pasyjne znalaz³y w sztuce ludowej jednakowo obszerne odbicie. Rozpoczynaj¹cy cykl pasyjny triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy spotykamy przewa¿nie w malarstwie na szkle. Natomiast niezwykle
bogat¹ ikonografiê posiada scena Ostatniej Wieczerzy. Zajmowali siê ni¹ ludowi rzebiarze, malarze, odwzorowywana by³a na licznych drzeworytniczych
odbitkach. Artyci ludowi ukochali jednak najbardziej wyobra¿enie Jezusa Frasobliwego, stanowi¹ce dla nich podsumowanie wszystkich scen Mêki Pañskiej. Za najwczeniejsze przedstawienie tego tematu uwa¿a siê drzeworyt
Albrechta Dürera umieszczony na stronie tytu³owej cyklu graficznego tego
wspania³ego twórcy, zatytu³owanego
Ma³a Pasja. Figurki Chrystusa Frasobliwego ju¿ w XVI wieku na terenie
Polski spotyka³o siê nie tylko w wiej-

SIOSTRY ZMARTWYCHWSTANKI
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa za³o¿one w Rzymie w 1891 roku przez

matkê i córkê, S³ugi Bo¿e Celinê i Jadwigê Borzêck¹, posiada w Polsce dwie prowincje: warszawsk¹
i poznañsk¹. Celem apostolskim zgromadzenia jest nauczanie, wychowanie chrzecijañskie oraz opieka
nad chorymi. Na wiecie jest ponad piêæset zmartwychwstanek. Polek jest 356, z których kilkanacie
pracuje w placówkach zagranicznych, w Anglii, Argentynie, Australii, Kanadzie, USA, na Bia³orusi i we
W³oszech.

Depozytariuszki
narodowej to¿samoci
Z siostrami: Joann¹ Paul¹ Cichock¹, Ann¹ Helen¹ Skalik, Agnieszk¹ Noemi Lendzioszek
rozmawiaj¹ Pawe³ Smogorzewski i Eugeniusz Zdanowicz

Jaka jest geneza powstania
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek?

skich wi¹tyniach, lecz tak¿e w dziesi¹tkach i setkach przydro¿nych kapliczek.
To najpopularniejsze dzi dzie³o sztuki
ludowej ucielenia³o Boga rozumiej¹cego wszelkie ludzkie biedy, martwi¹cego siê grzesznikami, ale nie pozostawiaj¹cego ludzi bez nadziei na zbawienie. Zmartwychwstanie, którego opisu
nie przynosi ¿adna z Ewangelii, wymyka siê trochê kanonom ludowej wyobrani, zw³aszcza ¿e temat ten w dawnej sztuce kocielnej ukazywany by³
symbolicznie jako przedstawienie
Trzech Niewiast u Grobu. Ikonograficznie póniejsza figura Chrystusa Zmartwychwsta³ego jest obowi¹zkowym elementem procesji rezurekcyjnej i nadal
pracuj¹ nad ni¹ wspó³czeni ludowi snycerze. Interesuj¹cy zestaw ludowych
dzie³ sztuki powiêconych tematom pasyjnym mo¿na do czerwca br. ogl¹daæ
w warszawskim Muzeum Etnograficznym na wystawie pt. Za grzech wiata...
Jaros³aw Kossakowski
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Najkrócej mówi¹c, nasze Zgromadzenie powsta³o z myli religijno  patriotycznej za³o¿yciela zmartwychwstañców Bogdana Jañskiego, zwanego pierwszym pokutnikiem Wielkiej
Emigracji. Trzeba jednak dodaæ, i¿ po
przedwczesnej mierci Jañskiego, dopiero dwaj jego uczniowie: Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz ca³e
to dziedzictwo duchowe uzupe³nili, pog³êbili i uporz¹dkowali. Ks. Piotr Semenenko zawsze wierzy³ w to, i¿ prêdzej czy póniej zaistnieje tak¿e ¿eñska linia zmartwychwstañców. Podejmowa³ nawet kilka prób utworzenia
takiej wspólnoty. Warto mo¿e przypomnieæ, ¿e przyk³adowo niepokalanki
otrzyma³y swoj¹ regu³ê z r¹k ks. Hieronima Kajsiewicza.
Ostatecznie Zgromadzenie Zmartwychwstanek powsta³o w 1891 roku
dziêki Celinie i Jadwidze Borzêckim,
których przewodnikiem i ojcem duchownym by³ przez lata w³anie ks.
Piotr Semenenko. Te dwie wspó³pracownice, matka i córka, wcieli³y
w swoje ¿ycie i w nadane Zgromadzeniu konstytucje, duchowoæ zmartwychwstañsk¹. Matki Za³o¿ycielki bazowa³y na napisanej przez swego ojca

duchownego Regule Omiu B³ogos³awieñstw. I chocia¿ Regu³a nigdy nie
sta³a siê oficjalnymi konstytucjami
Zgromadzenia, to jednak ona w³anie
zawiera³a g³ówny i podstawowy rys
naszej duchowoci.
To swoisty fenomen, ¿e matka
i córka by³y za³o¿ycielkami rodziny zakonnej. Czy zechcia³yby Siostry powiedzieæ o nich co wiêcej?

Celina Borzêcka pochodzi³a ze starej rodziny szlacheckiej Do³êgów
Chludziñskich. Przysz³a na wiat
w 1833 roku w Antowilu pod Orsz¹
w guberni mohylewskiej, w rodzinnym
maj¹tku swego ojca, marsza³ka szlachty witebskiej. Chocia¿ od najwczeniejszych lat myla³a o powiêceniu
siê Bogu, rodzice  jak to wówczas
bywa³o  widzieli przysz³oæ córki
w ma³¿eñstwie i po swojemu pragnêli
zaplanowaæ jej szczêcie. W celu rozpoznania swej ¿yciowej drogi Celina
odprawi³a rekolekcje u Sióstr Wizytek
w Wilnie. Ostatecznie rodzice wydali
j¹ za ma¿ za ziemianina z okolic Grodna Józefa Borzêckiego, przysz³ego
dziedzica Obrêbszczyzny.
W rodzinie Borzêckich przysz³o na
wiat czworo dzieci, ale wychowa³y siê
jedynie dwie córki. Starsza, nosz¹ca po
matce to samo imiê, oraz m³odsza Jadwiga urodzona w lutym 1863 roku.

Jadwiga jako niemowlê, wraz z matk¹, która jawnie udziela³a pomocy powstañcom, prze¿y³a aresztowanie
i pobyt w wiêzieniu.
¯ycie przysz³ej Matki Za³o¿ycielki nie szczêdzi jej dramatycznych
dowiadczeñ...

Wspomnielimy ju¿ uprzednio
o stracie dwójki dzieci. W ci¹gu kilku
lat, jej wiat pustoszeje, kolejno odchodz¹ najbli¿si. Jej m¹¿ zostaje dotkniêty parali¿em. Celina otacza go troskliw¹ opiek¹. Jedzi z nim na kuracje do
Wiednia. Niestety, to nie pomaga. Stan
zdrowia mê¿a siê pogarsza. Mimo usilnych starañ nie udaje siê uratowaæ jego
zdrowia i ¿ycia.
Po mierci mê¿a Celina Borzêcka
wraz z dwiema córkami, g³ównie z myl¹ o ich edukacji, w 1875 roku przyje¿d¿a do Rzymu. W Wiecznym Miecie o¿ywaj¹ dawne pragnienia powiêcenia siê Bogu. Wraz z córkami
zamieszkuje w pobli¿u kocio³a w.
Klaudiusza i to ma swoje niezwyk³e
znaczenie, gdy¿ tam w³anie, w tej
wi¹tyni spotyka w konfesjonale ks.
Piotra Semenenkê, ówczesnego genera³a ksiê¿y zmartwychwstañców. Podczas spowiedzi Celina Borzêcka ods³ania przed nim swe m³odzieñcze pragnienia, a spowiednik uzna³ to spotkanie za wielce znacz¹ce i pomyla³
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wówczas z nadziej¹, ¿e oto ta niewiasta, bêdzie, byæ mo¿e, jedn¹ z tych kobiet, które przyczyni¹ siê do powstania wspólnoty zmartwychwstanek.
Droga do tego by³a jednak jeszcze bardzo daleka.
Starsza córka Celina stanowczo widzia³a swoj¹ drogê ¿yciow¹ w ma³¿eñstwie. W 1879 roku wychodzi za m¹¿
za Józefa Hallera z Giebu³towa. Z jej
potomkami, jako zgromadzenie, wci¹¿
jestemy w kontakcie.
Rodzina Za³o¿ycielki wyros³a na
Kresach Rzeczypospolitej...

Dodajmy, ¿e by³a to rodzina o wielkich, patriotycznych tradycjach, przekazuj¹ca z pokolenia na pokolenie depozyt g³êbokiej wiary. Celina, jak ju¿
powiedzielimy, od najm³odszych lat
pragnê³a powiêciæ siê Bogu. Rodzice
jednak zadecydowali inaczej...Rozwa¿anie, co by by³o gdyby... nie ma najmniejszego sensu. Widaæ w planie
Bo¿ym Matka Za³o¿ycielka musia³a
przejæ tê drogê, która niew¹tpliwie
by³a te¿ swoist¹ prób¹ jej zawierzenia
Bogu.
W ¿yciu ka¿dego z nas, na jakim
etapie, niew¹tpliwie pojawia siê
co, co mo¿na by przyrównaæ do
owej odwiecznej próby, któr¹ postawi³ Bóg przed Abrahamem.

mniej z³o¿ona jest wewnêtrzna sytuacja córki Jadwigi, która równie¿ pragnie oddaæ siê Bogu, ale prze¿ywa
wielki dramat. Choæ bardzo kocha
matkê, to nie do koñca rozumie. To
by³y po prostu dwie ró¿ne osobowoci. Matka Celina by³a ekstrawertyczna, wylewna, uczuciowa, serdeczna;
Jadwiga  skupiona do wewn¹trz, introwertyczna, refleksyjna, myl¹ca,
spokojna, opanowana.
W koñcu jednak matka i córka znalaz³y wspólny jêzyk?

Jadwiga musia³a ca³y czas pokonywaæ sam¹ siebie, rezygnowaæ ze swego zdania, aby móc odczytaæ myl
Bo¿¹. Wspomagana przez ks. Semenenkê, który by³ jej przewodnikiem
duchowym  ostatecznie wyra¿a zgodê na wspó³pracê z matk¹. By³o to 25
marca 1882 roku w Uroczystoæ Zwiastowania NMP . Tê datê przyjmujemy
za duchowy pocz¹tek zgromadzenia.
Do oficjalnego erygowania wspólnoty
zosta³o jeszcze dziewiêæ lat. Za taki
uznajemy dzieñ 6 stycznia 1891 roku,
kiedy to wieczyste luby sk³adaj¹ Celina i Jadwiga a trzy inne siostry zmartwychwstanki  pierwsze luby.
W tym okresie maj¹ miejsce dwa
znacz¹ce dla przysz³oci powstaj¹cej wspólnoty wydarzenia.

Nasza Matka Za³o¿ycielka niew¹tpliwie niejednokrotnie stawa³a przed
prób¹ owego, bezgranicznego zawierzenia Bogu. Niespodziewana mieræ
córki, wspó³za³o¿ycielki zgromadzenia, która przecie¿ mia³a kontynuowaæ
wspólne dzie³o tak¿e po jej mierci,
mo¿na  po ludzku rzecz bior¹c  zaliczyæ do najwiêkszych tego typu dowiadczeñ.

Tak. To prawda. W 1886 roku umiera ks. Piotr Semenenko, od pamiêtnego
spotkania w konfesjonale w 1875 roku
przewodnik duchowny matki i córki.
W rok póniej rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoæ pierwsza szko³a w Rzymie, która wyprzedza o kilka lat oficjalne powstanie naszego zgromadzenia.

Fascynuj¹cy jest ten okres w ¿yciu
matki Celiny, kiedy starsza córka wychodzi za m¹¿, a ona sama próbuje
tworzyæ Zgromadzenie. Jest ju¿ niejako nowym cz³owiekiem, ale jednoczenie wci¹¿ czuje siê matk¹ i babci¹. Nie

S³u¿bê narodowi, pojêt¹ jako pracê
nad odrodzeniem moralnym, tak by ratowaæ m³odzie¿ i spieszyæ z pomoc¹
polskim kobietom, mamy niejako wpisan¹ w nasz charyzmat. Tak by³o od czasów rzymskich, kiedy to Matka Celina

Nie ma chyba drugiej takiej wspólnoty zakonnej, której twórczyniami by³yby matka i córka?

&

Od pocz¹tku zmartwychwstankom
przywieca s³u¿ba spo³eczna dla
znajduj¹cego siê pod zaborami kraju i praca formacyjna wród m³odzie¿y.

zainicjowa³a prowadzenie owej, wspomnianej ju¿ wy¿ej, niewielkiej szko³y
w Rzymie. Od tamtych czasów równie¿
datuje siê, trwaj¹ca do dzi, wspó³praca ze zmartwychwstañcami w parafiach.
Ju¿ w kilka miesiêcy po oficjalnych
narodzinach zmartwychwstanki
docieraj¹ na tereny Polski.

Matka Celina przyje¿d¿a do Krakowa i dociera do kard. Albina Dunajewskiego, hojnego twórcy wielu charytatywnych fundacji. Kardyna³ proponuje
Matce Borzêckiej jako miejsce osiedlenia nowego zgromadzenia na terenie
Galicji  Kêty, Wieliczkê albo Wadowice. Matka wybiera Kêty, bowiem
w tamtejszym klasztorze klarysek bywa³
ks. Semenenko, który prorokowa³, ¿e
w przysz³oci bêd¹ tam pracowa³y zmartwychwstanki.
Pocz¹tki pracy s¹ bardzo skromne,
ale równolegle ze wznoszeniem klasztoru siostry podejmuj¹, jakbymy to dzi
powiedzieli, prace spo³ecznie u¿yteczne. Otwieraj¹ wiêc ochronkê dla dzieci, a tak¿e szwalniê, w której zatrudnienie znajduj¹ miejscowe kobiety. A trzeba pamiêtaæ, ¿e przys³owiowa bieda
galicyjska nie by³a bynajmniej wymys³em literackim. W tym samym czasie
Koció³ podejmuje wiele podobnych
dzie³. Ich skala jest bardzo zró¿nicowana, pocz¹wszy od niewielkich fundacji,
jak choæby nasze Kêty, a skoñczywszy
na Miejscu Piastowym ks. Markiewicza
czy salezjañskim Owiêcimiu.

Siostra Jadwiga Borzêcka  Wspó³za³o¿ycielka

W tym samym czasie zmartwychwstanki decyduj¹ sie na, zdawaæ
by siê mog³o nieco egzotyczny, wyjazd misyjny do Bu³garii.

Misja trwa³a siedem lat. Ruszy³ymy
na wezwanie zmartwychwstañców. Nasze siostry pracowa³y z ludnoci¹ unick¹. Nie powinno to dziwiæ, bowiem
w nasz charyzmat od pocz¹tku wpisany
mia³ymy równie¿ ekumenizm. Niestety, nie uda³o siê nam zaaklimatyzowaæ
w Bu³garii, chocia¿ ksiê¿a zmartwychwstañcy, mimo wielkich trudnoci, przetrwali tak¿e i w tej czêci wiata. A dzisiaj siê odradzaj¹, wci¹¿ wysy³aj¹c tam
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Siostra Celina Borzêcka  Wspó³za³o¿ycielka

ð

B³ogos³awiona Siostra Alicja Kotowska

Sarkofag Czcigodnych S³ug Bo¿ych Celiny i Jadwigi Borzêckich w kociele parafialnym Kêtach
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Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek

fot. Archiwum Sióstr

Przez Krzy¿ i mieræ do Zmartwychwstania  motto Zgromadzenia

M.B. Ostrobramska z o³tarza w kaplicy klasztornej w Kêtach
Na modlitwie w kaplicy w Kêtach

Siostry w prezbiterium kaplicy klasztornej w Kêtach



Pierwsza profesja zakonna sióstr
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Wspólna rekreacja sióstr i uczennic

Lekcja fizyki w szkolnym laboratorium

Na lekcji biologii

Geografia wcale nie musi byæ trudna

nowych wspó³braci. Zmartwychwstañcy prowadz¹ placówkê w miejscowoci
Malko-Tirnovo, a tak¿e w Warnie i Burgas.
Nasz kolejny dom powsta³ w Czêstochowie, i choæ z pocz¹tku mia³ charakter orodka rekolekcyjnego, to
w zwi¹zku z miejscowymi potrzebami,
szybko zosta³ przekszta³cony w placówkê opieki nad dziewczêtami. Powsta³y
tam te¿ szko³y.
Na pocz¹tku wieku XX nastêpuje
te¿ szczególny rozkwit pracy zmartwychwstanek za Oceanem. Jak
przebiega praca poród Polonii
w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie?

S³u¿ba Polakom poza granicami
i opieka duchowa nad tymi, którym
przysz³o ¿yæ z dala od Ojczyzny, niejako wpisana jest w nasz charyzmat i nale¿y do naszych obowi¹zków. To przede
wszystkim praca naszych sióstr w parafiach polonijnych, jak chocia¿by w Chicago. Tam nad pocz¹tkami naszej pracy
czuwa³y same Matki Za³o¿ycielki, które w miarê rozwoju naszej wspólnoty,
zleci³y prowadzenie tego dzie³a s. Annie Strzeleckiej.
Czy zgromadzenie równie dynamicznie rozwija siê tak¿e
w Polsce?

Liceum Sióstr Zmartwychwstanek na pielgrzymce w Rzymie
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Pracê w Warszawie Zmartwychwstanki rozpoczê³y ju¿ w 1900 roku.
Jeszcze przed odzyskaniem niepodleg³oci za³o¿y³y internat przy ulicy Wiejskiej, który zosta³ potem przeniesiony
na ulicê Sewerynów, gdzie te¿ zosta³a
otwarta szko³a dla dziewcz¹t.
W roku1930, ju¿ na ¯oliborzu, powstaj¹ Zak³ady Naukowe Sióstr Zmartwychwstanek. W ich sk³ad wchodz¹: przedszkole, szko³a powszechna, gimnazjum,
liceum a tak¿e seminarium nauczycielskie. Znawcy tematu twierdz¹, ¿e by³a
to jedna z najlepszych placówek kszta³c¹cych ówczenie pedagogów. W ramach reformy owiaty seminarium nauczycielskie zosta³o zamkniête w roku
1936. (Podobnie zreszt¹ jak jedyne wiejskie seminarium nauczycielskie w Li-

skowie). Do czasu jego likwidacji mury
tej uczelni opuci³o ponad sto absolwentek, w tym wiele naszych sióstr. Oczywicie, prowadzenie tego zak³adu by³o
odpowiedzi¹ na spo³eczne zapotrzebowanie w niepodleg³ej Polsce na wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹.
Wpisany w krajobraz warszawskiego ¯oliborza klasztor zmartwychwstanek i prowadzona przez nie
szko³a maj¹ tak¿e piêkn¹ kartê
wojenn¹ z czasów Powstania Warszawskiego.

Po roku 1939 Niemcy pozwalali na
utrzymanie polskiego szkolnictwa jedynie na poziomie podstawowym i zawodowym. Siostry tworz¹ wiêc szko³ê krawieck¹, pod szyldem której prowadz¹
tajne komplety w zakresie szko³y redniej. Dziêki temu doprowadzaj¹ uczennice do matury. W ten sposób przez
mury naszych szkó³ w okresie okupacji
przesz³o oko³o tysi¹c uczennic.
Jednak ta karta z historii, z której
jestemy szczególnie dumne, otwiera siê
w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. Wszystkie, podkrelam,
wszystkie wychowanki uczestnicz¹
w powstaniu jako sanitariuszki albo
jako ³¹czniczki.
Wzruszaj¹ce jest wiadectwo jednej
z absolwentek, która chodzi³a do naszej
szko³y razem ze swoj¹ siostr¹. Jedna
by³a pilna i bardzo dobrze siê uczy³a.
Powszechnie s¹dzono, i¿ nie obchodzi
j¹ nic poza nauk¹. Wydawa³o siê wiêc,
¿e nie ma czasu, by zajmowaæ siê sprawami patriotycznymi. Druga z sióstr
by³a zbuntowana. Czêsto mówi³a  po
co siê teraz uczyæ, trzeba myleæ o konspiracji! I chocia¿ mieszka³y pod jednym dachem  jedna o drugiej nie wiedzia³a, ¿e obie s¹ w podziemiu. Dopiero kiedy wybuch³o Powstanie, obie siostry spotka³y siê na linii frontu, jako
³¹czniczki. Tak szlachetna by³a ta m³odzie¿, takiego mia³a ducha, takie poczucie obowi¹zku, dziewczêta konspiracjê
traktowa³y z najwiêksz¹ powag¹, chroni¹c do koñca obowi¹zuj¹c¹ pod przysiêg¹, tajemnicê wojskow¹!

W czasie Powstania w budynku
szko³y oraz w klasztorze funkcjonowa³
szpital polowy. Siostry zostaj¹ ewakuowane. Powstañcza reduta, w któr¹ podczas walk na ¯oliborzu zamienia siê
kompleks klasztorny zmartwychwstanek, nigdy nie zosta³a przez Niemców
zdobyta, skapitulowa³a dopiero wraz
z ca³ym miastem.
Wiele z naszych uczennic, które
uczestniczy³y bezporednio w powstañczych walkach, odnios³o rany, wiele zginê³o. Wci¹¿ pamiêtamy o tych dniach.
W szkole mo¿na obejrzeæ sta³¹ ekspozycjê przypominaj¹c¹ tamten heroiczny,
wojenny czas.
Wród 108 mêczenników za wiarê, wyniesionych na o³tarze przez
Jana Paw³a II, znalaz³a siê zmartwychwstanka.

T¹ zmartwychwstank¹ jest prze³o¿ona klasztoru i dyrektorka naszych szkó³
w Wejherowie, urodzona w Warszawie,
b³ogos³awiona s. Alicja Kotowska. Siostra Alicja wiedzia³a, ¿e jest na czarnej
licie gestapo, a mimo licznych ostrze¿eñ nie opuci³a powierzonej sobie placówki. Zosta³a wydana przez jednego
z pracowników szko³y. W chwili aresztowania publicznie, wobec sióstr, wyzna³a, ¿e wybacza swemu denuncjatorowi. Zosta³a rozstrzelana 11 listopada
1939 roku w lesie panickim, w zbiorowej egzekucji, a jej zw³oki spalono.
W szeædziesi¹t lat po jej mêczeñskiej
mierci Ojciec wiêty w czasie pobytu
w Warszawie wyniós³ j¹ na o³tarze wraz
z mêczennikami za wiarê, którzy zginêli z r¹k niemieckich.
Zas³ug, jakie po³o¿y³a dla Polski
i szko³a, i zgromadzenie w czasie
okupacji, nie chcia³y uznaæ komunistyczne w³adze?

Od wojny a¿ po rok 1989  to by³
bardzo trudny czas dla szko³y. W roku
1949 zapada, jak pamiêtamy, decyzja
o zamkniêciu szkó³ wyznaniowych.
Zmartwychwstankom nie pozwala siê
na przyjmowanie dzieci do szko³y podstawowej. Istnieje wprawdzie liceum,
ale w bardzo okrojonej formie  po jed-
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ZMARTWYCHWSTANKI
nej klasie na ka¿dym poziomie. Szko³a
istnieje dla oko³o stu, stu dwudziestu
uczennic. Oczywicie, w tych warunkach szko³a nie otrzymuje uprawnieñ
pañstwowych na czas nie okrelony,
a jedynie na rok. W tej sytuacji trzeba
ci¹gle zabiegaæ za o ich odnawianie.
Programy nauczania tak¿e s¹ kontrolowane, chocia¿ szko³a ma bardzo dobre
wynik zarówno w nauczaniu, jak
i w pracach spo³ecznych. Nikogo nie
wzrusza te¿ fakt, ¿e uczennice zmartwychwstanek przoduj¹ w pracach przy
odbudowie Warszawy. Wci¹¿ pojawiaj¹ siê bezsensowne zapisy wizytatorów,
¿e szko³a nie realizuje programu ideologii marksistowskiej. Nasze uczennice musia³y nieraz powtarzaæ egzamin
maturalny przed komisj¹ pañstwow¹.
Pr zetr wawszy najtrudniejszy
okres, dzisiaj szko³a ss. Zmartwychwstanek stawiana jest za
wzór innym tego rodzaju placówkom. Wysoko plasuje siê w ró¿nego rodzaju rankingach. Co sprawia, ¿e uznawana jest ona za wzór
pedagogicznego sukcesu?

W istocie jestemy ca³kiem niele
oceniani, ale to nie pozycja w takim czy
innym rankingu przynosi nam radoæ.
¯adne bowiem z tego rodzaju zestawieñ nie jest adekwatne do za³o¿eñ
pracy pedagogicznej, któr¹ prowadzimy w naszej szkole. Nam bowiem chodzi nie tylko o kszta³cenie intelektualne, lecz tak¿e, a mo¿e przede wszystkim o wychowanie i formowanie
ucznia na prawdziwego, dojrza³ego
cz³owieka i chrzecijanina. ¯oliborskie
placówki: Prywatne Gimnazjum
Sióstr Zmartwychwstanek im. B³ogos³awionej Siostry Alicji Kotowskiej
i Prywatne Liceum Ogólnokszta³c¹ce Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Jadwigi Borzêckiej od pocz¹tku
swego istnienia realizuj¹ taki w³anie
program.
Dziêkujemy za rozmowê.

Rozmawiali:
Pawe³ Smogorzewski
i Eugeniusz Zdanowicz
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Prawda
nas przetrwa
W wywiadzie udzielonym w 1997
roku Jerzy Piechowski powiedzia³:
Siêgaj¹c do prehistorii: kiedy by³em
na studiach w 1953 roku, profesor filologii klasycznej Kazimierz Kumaniecki, zaproponowa³ mi, bym do czasopisma Meander napisa³ felieton
o pewnym Józefie. Ale to nie chodzi
o tego Józefa, o którym pan myli (by³,
jak wspomnia³em, rok 1953). Prasa
wtedy ugina³a siê od artyku³ów na
czeæ Stalina, ale mnie Meander powiêcony kulturze antycznej proponowa³ zaj¹æ siê osob¹ Józefa Piechowskiego, który, s³owo dajê, nie wiem,
czy by³ moim kuzynem, czy nie by³. Ale
by³ profesorem filologii w Charkowie
i w Moskwie, ¿y³ w XIX wieku i zalicza³ siê do wybitnych znawców Homera...
Wybór pisarstwa (mo¿e mówiæ
o pos³annictwie) w wypadku Jerzego
Piechowskiego nie by³ przypadkowy.
Ród pisarza wywodzi³ siê z XIV wieku. Jerzy Piechowski, zbieraj¹c materia³y do powieci historycznych, natrafi³ na kilku znacz¹cych swoich
przodków. £ukasz Piechowski walczy³ pod Wiedniem i jest wymieniany w ksiêdze rycerstwa, gdy¿ w³asnym sumptem wystawi³ chor¹giew.
Król Stanis³aw August w II tomie
swoich pamiêtników wspomina szambelana Józefa, który by³ pos³em na
sejm w 1788 roku. To antenat pisarza. A z bocznej linii wywodzi³ siê
Micha³ Piechowski, biskup, który
zmar³ w 1723 roku i zajmowa³ siê histori¹ Kocio³a. Mo¿na powiedzieæ,
chcia³ zagospodarowaæ nowe obszary kultury, mo¿e tylko podwiadomie
dwigaj¹c na sobie ciê¿ar dokonañ
przodków. Wyst¹pi³ na pocz¹tku
w swej pracy krytycznej na ³amach
prasy przeciwko pesymizmowi literatury, zw³aszcza odnosz¹c ten stan du-

chowy do nurtu egzystencjalnego
(Sartre, Beckett, Simone de Beauvoir, Tennesee Williams, tak¿e Greene)
i wychwytuj¹c zasadnicz¹ ró¿nicê
miêdzy rozpacz¹ pisarzy katolickich
a rozpacz¹ pisarzy odrzucaj¹cych katolicyzm. Jako znawca problemu Piechowski porusza³ siê po ogromnych
rejonach literatury wiatowej, mo¿e
jako jeden z niewielu krytyków swego czasu. Literaturze stawia³ bardzo
wysokie wymagania, traktuj¹c utwór
literacki jak traktat filozoficzny. Patrz¹c na inicjacje literackie m³odych,
odmawia³ im erudycyjnoci i trwa³oci w zasadach. Wo³a³ o literaturê katolick¹, przytaczaj¹c nauczanie papie¿a Paw³a VI: Papie¿ podkreli³, ¿e
sztuka posiada ogromne znaczenie
dla apostolatu Kocio³a, wyrazi³ ¿al,
¿e fakt ten bywa³ czêsto w ostatnich
czasach niedoceniony i zwróci³ uwagê na wielkie mo¿liwoci inspiracji,
jak¹ chrzecijañstwo mo¿e wzbogaciæ
artystê oddaj¹cego i kszta³tuj¹cego
skomplikowany klimat duchowy
wspó³czesnego wiata. Wypadnie
podkreliæ, ¿e Jerzy Piechowski,
przed napisaniem debiutanckiej ksi¹¿ki, wyrazi³ w eseistyce credo swojej
postawy.
Powieæ, któr¹ Jerzy Piechowski
zadebiutowa³ w 1962 roku, nosi³a tytu³ Cieñ sprawy. Jej akcja dzieje siê
w Babilonie, na Krecie, w Palestynie,
Egipcie i Asyrii w XIV wieku przed
narodzeniem Chrystusa. Penetracja
tak odleg³ych przestrzeni okaza³a siê
mo¿liwa dziêki podró¿om kap³ana babiloñskiego Nabonaida. Jego imiê rozpoczê³o w twórczoci Piechowskiego
ci¹g drugorzêdnych figur, które daj¹
wiadectwo wielkim przewrotom,
upadkom, zmianom. Stefan Joñczyk,
pisz¹c o debiucie Piechowskiego,
wyrazi³ siê nawet, ¿e nie akcja tu naj-
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wa¿niejsza, a uogólnienie, teza, ku
której utwór zmierza: ukazanie dramatu cz³owieka wszechczasów. Cieñ
sprawy na ogó³ przyjêto doæ ciep³o,
choæ wytykano jej powinowactwa
z twórczoci¹ Parnickiego.
W³asny styl odnalaz³ Piechowski
w trylogii powieciowej, na któr¹
sk³adaj¹ siê utwory: Sekretarz Pi³ata, Drzewo gorczycy i Rzym p³onie.
W tej pierwszej ksi¹¿ce przewodnikiem po wiecie prokuratora Judei,
Poncjusza Pi³ata, jest Grek Mezegynos. To postaæ z serii wiadków, niejawnych bohaterów drugiego planu,
które historii pozwalaj¹ dokonaæ siê
w³aciwie bez ich udzia³u, za to
w ca³ej, czêsto zakulisowej okaza³oci. St¹d sam Piechowski mówi o grze
masek, o oscylacji prawdy i fa³szu,
o niejasnoci sytuacji, które nakrêcaj¹ fabu³y jego utworów.
Bardzo ¿yczliwie przyjête zosta³y
wszystkie trzy nowe powieci o pocz¹tkach chrzecijñstwa. Nad pierw-

sz¹ z nich  Sekretarz Pi³ata przetoczy³a siê burzliwa
dyskusja, w której
m.in. Zdzis³aw
Umiñski na ³amach w WTK wytkn¹³ kontynuacjê
linii Parnickiego,
co z czasem mia³o
rozmin¹æ
siê
z prawd¹.
Trzecia powieæ tej trylogii
Rzym p³onie obejmowa³a czasy Nerona i zamknê³a
fascynuj¹cy okres
pocz¹tków chrzecijañstwa, otrzymuj¹c wysok¹ rangê artystyczn¹.
Tak ju¿ na pocz¹tku credo, jakie
wyrazi³ Piechowski w eseistyce,
znalaz³o wyrafinowane prze³o¿enie
na literaturê chrzecijañsk¹, która nadawa³a napêd na
pierwsze kroki pisarza.
Debiutancka powieæ Piechowskiego Cieñ sprawy zapocz¹tkowa³a
w jego ci¹gu powieci historycznych
nurt utworów antycznych, do których
nale¿¹ tak¿e Teodozja odchodzi, Piktakos b³azen i inne. Z tego ci¹gu wyodrêbnia siê nurt literatury z dziejów
pierwszych chrzecijan (przyk³adem
pozycje z trylogii), a tak¿e  w ostatnich latach szczególnie  ci¹gle wzbogaca³ nurt powieci z historii Polski,
tej pónopiastowskiej, jagielloñskiej
i przedrozbiorowej (Znak salamandry, Gwiazda z krainy Pó³nocy 
o Koperniku, wiadkowie i truciciele). Osobne miejsce zajê³y w twórczoci Piechowskiego powieci psychologiczne (Minotaur, z w¹tkiem schizofrenicznym, Trzecia pokusa, stawiaj¹ca problem konfliktu starego
i nowego w Kociele, renice wzroku o dylemacie naukowca). Autor
swój wybór literacki objani³ tymi s³o-

wy (1966): Bez znajomoci mitu i historii (nie tylko staro¿ytnej) wiele postaw ludzkich i wydarzeñ wydaje siê
niezrozumia³ych. Pisarz stworzy³ w³asny kanon powieci historycznej,
a nad uchwyceniem jego istoty jeszcze d³ugo musz¹ siê biedziæ krytycy,
jak to zosta³o powiedziane: nie rozumiej¹cy czêsto drugiego dna gry, pozorów i opalizacji znaczeñ.
* * *
Stosownie do zaleceñ papie¿a
Paw³a VI literatura katolicka zaczê³a siê w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych w Polsce, a i na ca³ym wiecie, krzewiæ szeroko. Szczególnie obfity by³ w niej nurt metafizyczny, podejmuj¹cy tajemnicê Absolutu i jego przejawów w rzeczywistoci ziemskiej. Najwiêkszy
wp³yw w tym nurcie mia³a u nas tradycja Norwidowa. Metafizyka tego
wieszcza przeniknê³a do poezji Karola Wojty³y, obecnego papie¿a Jana
Paw³a II, a w prozie m.in. do powieciopisarstwa Jerzego Piechowskiego. Ostatni twórca przej¹³ z tej poetyki aurê pe³n¹ niedomówieñ, metafor, aluzji, gier s³ów, relacji i wewnêtrznych komponentów, inspirowan¹ przewa¿nie przez wartoci
chrzecijañskie. Jerzy Piechowski by³
zjawiskiem niecodziennym, ale w³anie z powodu ciemnoci swej poetyki (tak skrzêtnie wytykanej przez niektórych krytyków) by³ niedoceniany
i do koñca niezrozumiany.
By³ bodaj najwiêkszym w tej chwili beletryst¹-historykiem. Napisa³ blisko 40 powieci, mnóstwo artyku³ów
(drukowanych m. in. w Powci¹gliwoci i Pracy, G³osie, Rzeczpospolitej, Nowych Ksi¹¿kach). Zmar³ po
d³ugiej ciê¿kiej chorobie w Warszawie, 12 stycznia. Pozostawi³ po sobie
takie przes³anie: Prawda... Tylko dlatego rozpocz¹³em pisanie, by nie zaginê³a wraz ze mn¹, jej wiadkiem.
Wydarzenia mijaj¹, odchodz¹ na zawsze. Podobnie jak ludzie, wraz z pamiêci¹, która siê koñczy, któr¹ umarli zabieraj¹ ze sob¹ do grobu.
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Apokryfy
Apokryfy nie maj¹ dobrej passy. Ojcowie Kocio³a rzucali na nie gromy: w.
Hieronim grzmia³ o bredzeniu apokryfów, za w. Augustyn  bardziej powci¹gliwy  gani³ je wprawdzie jako teolog, ale u¿ywa³ ich w kazaniach
jako duszpasterz. Te wszystkie potêpienia, bynajmniej, nie przeszkodzi³y
temu, ¿e w redniowieczu wesz³y one do cyklu legend o wiêtych a motywy
w nich zawarte u¿ywali artyci redniowiecza i póniejsi. Nie lubi³ ich jednak zarówno Koció³ katolicki, jak i protestanci, choæ to w³anie z kó³
protestanckich wysz³y pierwsze powa¿niejsze prace na ich temat. Ten negatywny stosunek do apokryfów znajduje odbicie w jêzyku codziennym, gdzie
s³owo apokryf pozostaje symbolem czego nieprawdziwego, niesta³ego, niepowa¿nego, a ludzie zajmuj¹cy siê nimi nie zawsze s¹ traktowani powa¿nie. A jednak w XX wieku apokryfy wesz³y triumfalnie, nie bocznymi drzwiami, ale poprzez wielkie drzwi do wiata nauki i powoli przekonuj¹ siê do
nich tak¿e teologowie.
Co to s¹ apokryfy?

Apokryfy to utwory o tematyce biblijnej zarówno Starego, jak i Nowego
Testamentu, ale nie nale¿¹ce do kanonu ksi¹g Pisma wiêtego (choæ my ograniczymy siê do apokryfów Nowego Testamentu). To utwory u¿ywaj¹ce form
literackich i jêzyka biblijnego, których
autorzy podaj¹ siê czêsto za postaci biblijne, a wiêc za naocznych wiadków
opisywanych wydarzeñ. Trzeba wiedzieæ, ¿e apokryfy powstawa³y od staro¿ytnoci do XX w. Typowym apokryfem z poprzedniego wieku jest powieæ
Listy Nikodema Jana Dobraczyñskiego. Byæ mo¿e ju¿ w XXI w. powsta³y
jakie apokryfy. My jednak zajmiemy
siê tutaj apokryfami staro¿ytnymi.
Ogromn¹ grupê stanowi¹ utwory
nazywane ewangeliami apokryficznymi. Apokryfy te dotycz¹ zasadniczo
dwóch okresów ¿ycia Chrystusa: Narodzenia oraz Mêki i Zmartwychwstania.
Utwory nale¿¹ce do pierwszej grupy
opisuj¹ narodzenie i ¿ycie Maryi a¿ do
narodzenia Chrystusa, samo Bo¿e Narodzenie, pok³on trzech Mêdrców,
ucieczkê do Egiptu oraz dzieciñstwo
Jezusa. Druga grupa apokryfów to te,
które opowiadaj¹ o s¹dzie, mierci, zst¹pieniu do otch³ani i zmartwychwstaniu
Chrystusa; tu nale¿y tak¿e cykl Pi³ata 
a wiêc utwory mówi¹ce o osobach zwi¹zanych z mêk¹: o Pi³acie i jego ¿onie

$

Prokli, o Herodzie, Józefie z Arymatei,
Weronice i innych. Istniej¹ te¿ inne apokryfy typu ewangelicznego: do nich zaliczamy koptyjski opis mierci w. Józefa i kilka utworów orientalnych. Do
ewangelii apokryficznych zaliczamy
tak¿e tzw. agrafa  s³owa przypisywane
Jezusowi; posiadamy tak¿e liczne,
mniejsze lub wiêksze fragmenty ewangelii apokryficznych.
Drugim blokiem utworów zaliczanych do apokryfów s¹ dzieje aposto³ów.
Ich trzon stanowi piêæ wielkich dziejów:
Piotra, Paw³a, Jana, Tomasza i Andrzeja z prze³omu II i III w. Zachowane s¹
w du¿ych fragmentach, z wyj¹tkiem
kompletnych Dziejów Tomasza (mamy
ich tekst zarówno po grecku, jak i po
syryjsku). Obok nich znajduj¹ siê dzieje innych Aposto³ów, Ewangelistów
i Uczniów Pañskich, czêsto zawieraj¹ce najbardziej nieprawdopodobne historie o ich cudach, podró¿ach. Zazwyczaj
ka¿dy z tych utworów dzieli siê na opis
dzia³alnoci Aposto³a i jego mêczeñstwa.
Niewielk¹ liczbê utworów stanowi¹
listy apokryficzne, poród nich s³awna korespondencja Paw³a i Seneki, korespondencja Chrystusa i Abgara, redniowieczne listy Maryi oraz list spad³y z nieba.
Ostatni¹ grupê stanowi¹ apokalipsy apokryficzne. Najs³awniejsze z nich
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to Apokalipsa Piotra z II w., Paw³a (która by³a natchnieniem dla Boskiej Komedii Dantego) oraz Maryi. Zasadniczo
utwory te opowiadaj¹ o podró¿ach ich
bohaterów w zawiaty, niektóre mówi¹
o skoñczeniu wiata. Gatunek ten rozwinie siê w redniowiecznym Bizancjum.
Co nowego wnosz¹ nam apokryfy?

Nim jednak na nie odpowiemy, musimy postawiæ inne pytanie: po co je
pisano? Powodów by³o wiele.
Po pierwsze: by³y to utwory teologiczne wyra¿aj¹ce teologiê przy pomocy obrazów, podobnie jak by³o w teologii ¿ydowskiej. By jednak tê teologiê zrozumieæ, trzeba wejæ w system symboliki
tej kultury, w której powstawa³y.
Po drugie: by³y to utwory egzegetyczne, które stara³y siê wyjaniæ, te¿ przy
pomocy obrazów, fragmenty Biblii.
Po trzecie: bywa³y to utwory polemiczne, np. Protewangelia Jakuba broni
godnoci Maryi i jej wiêtoci wobec
niewybrednych zarzutów Celsusa powtarzaj¹cego kalumnie ¯ydów. I w koñcu by³a to próba zape³nienia bia³ych
plam w Pimie w., które przecie¿ niemal¿e nic nie mówi¹ o dziejach Maryi,
o ucieczce do Egiptu, o trzech Magach
czy o dzieciñstwie Jezusa.
Tu znajdujemy odpowied na nasze
pytanie: apokryfy niewiele poszerzaj¹
nasz¹ wiedzê o postaciach Nowego Testamentu, bo to nie by³o ich celem. Natomiast mówi¹ bardzo du¿o o ludziach
tamtych czasów, o ich pobo¿noci i wierze i jako o teologii przez nich uprawianej, tyle ¿e nie tej teologii przez nich
uprawianej, tyle ¿e nie tej teologii uczonej, ale teologii ludu, ludzi prostych. S¹
wiêc one ród³em wiedzy nie tyle o Jezusie, ile o tworz¹cych je ludziach i o
ich wiecie mylowym. Nie znaczy to
jednak, ¿e wszystkie obrazy w nich zawarte potrafimy wyjaniæ. Na przyk³ad
nie wiemy, dlaczego w Dzieciñstwie
Pana (EwPsTm) Pan Jezus przedstawiony jest jako nieznone dziecko, zatruwaj¹ce ¿ycie wszystkim swoimi cudami  byæ mo¿e kto chcia³ podkreliæ
za wszelk¹ cenê wszechmoc Jezusa, zapominaj¹c o Jego mi³oci, dobroci
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wzglêdem cz³owieka  a wiêc o tym, co
Grecy nazywali philantropia tou Theou, a czêsto nawet... o dobrym gucie.
Filolog przystêpuj¹cy do wydania
tekstu jakiego autora staro¿ytnego, np.
Wergiliusza czy Cycerona ma przed
sob¹ kilkanacie rêkopisów zawieraj¹cych tekst konkretnego autora, oczywicie z pewn¹ iloci¹ wariantów wynikaj¹cych z pomy³ek czy z³ego odczytania tekstu. Inaczej ma siê rzecz z apokryfami. Ich tekst nale¿a³ do wszystkich.
Skryba, przepisuj¹cy go, móg³ co zmieniæ, co odj¹æ, przeredagowaæ cud zbyt
ma³o fantastyczny; heretyk  podcieniowa³ go w wietle swojej nauki
a z kolei ortodoks  wycenzurowa³ go
w wietle ogólnie przyjêtej doktryny.
Kto co doda³, kto inny skróci³, jak
chocia¿by zacny bp Tours  Grzegorz,
który w VI w. w ¯ywocie Andrzeja Aposto³a skróci³ wszystkie mowy, bo wydawa³y mu siê miertelnie nudne.
Apokryfy przek³adano, a ju¿ przek³ad w staro¿ytnoci znaczy³ po prostu
sparafrazowanie tekstu. Ale nie tylko:
tekst przystosowywano do mentalnoci
ludzi danej kultury, i tak ³aciñska Ewangelia Pseudo-Mateusza zawiera zaledwie kilka epizodów z pobytu w. Rodziny w Egipcie, natomiast Ewangelia
Arabska doda³a ich kilkanacie: resztê
zrobi³a póniejsza tradycja koptyjska
i tak okaza³o siê, ¿e wiêta Rodzina
przez 3 lata i 7 miesiêcy wêdrowa³a po
ca³ym Dolnym Egipcie pokonuj¹c trasê
liczon¹ na grube setki, o ile nie na tysi¹ce kilometrów. Szukanie powodów
tych zmian jest fascynuj¹ce.
Jaka jest wartoæ artystyczna
apokryfów?

Zazwyczaj niewielka. Pisane s¹ jêzykiem prostym czasami wprost barbarzyñskim a z treci¹ ró¿nie bywa: wielki wydawca apokryfów z XIX w. K. Tischendorf nie chcia³ wydawaæ jednego
z apokryfów, uwa¿aj¹c, ¿e jest on za g³upi. A przecie¿ z drugiej strony obficie
czerpa³ z nich Dante (i nawet z tak prymitywnego utworu jak Zemsta Zbawiciela); list Maryi do mieszkañców Florencji komentowa³ Hieronim Savonarola, Giotto za w ikonografii Capella de-

fot. P. ¯ycieñski

KULTURA

gli Scrovegni opiera³ siê na Protewangelii Jakuba. To tylko kilka przyk³adów,
które ucz¹ nas, ¿e nale¿y je nieco inaczej oceniaæ. Ale poród apokryfów
znajduj¹ siê utwory bardzo dobre, jak
wspomina Protewangelia Jakuba,
a fragmenty w Dziejach Tomasza czy
modlitw do krzy¿a w. Andrzeja w jego
Dziejach s¹ utworami wprost wietnymi. Dodajmy, ¿e metodê apokryficzn¹
stosowali Jan Dobraczyñski w Listach
Nikodema, Selma Lagerlöf, a s³awn¹
scenê Quo vadis? zaczerpn¹³ Sienkiewicz z Dziejów Piotra, choæ samego
utworu nie zna³.
Czytaj¹c apokryfy, trzeba na chwilê
odrzuciæ maski: teolog niech zdejmie
uczone okulary a filozof niech siê uwolni ze swego wiata skomplikowanych
pojêæ. Odrzuæmy nasz naukowy sposób

widzenia i z prost¹ wiar¹ wczytajmy siê
w wiadectwa wiary ludzi ponad pó³tora tysi¹ca lat  wiary prostej, choæ i czasami naiwnej, piêknej, pe³nej poezji
oraz mi³oci do tych, o których jest
w nich mowa. Spojrzyjmy na ich oczarowanie szczególnie Tajemnic¹ Wcielenia Pana. A gdy nas ogarn¹ racjonalistyczne skrupu³y, przypomnijmy sobie
s³owa poety, który  ponad sto lat temu
 poucza³ m¹drych i zadufanych w sobie pozytywistów:
Choæ otrz¹niecie kwiaty barwnych
mitów
Choæ rozproszycie legendowy mrok,
Choæ mg³ê urojeñ zedrzecie z b³êkitów,
Ludziom niebiañskich nie braknie
zachwytów,
I dalej siêgnie ni¿ wzrok...
(Adam Asnyk, Do m³odych)

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

zapraszaj¹ m³odzie¿ mêsk¹ na Wieczerniki Powo³aniowe, które zbli¿¹
Ciê do Jezusa i pomog¹ rozeznaæ wolê Bo¿¹ we w³asnym ¿yciu.
A oto terminy proponowanych spotkañ:
9  11 maja WIDER k. Warszawy
16  18 maja B¥BLIN k. Poznania
MATURZYSTÓW, którzy poszukuj¹ w³asnej drogi ¿ycia, zapraszamy
na Dni Skupienia 25  29 kwietnia (Kazimierz Bpi  Górka Kl.). Nim
zaczniesz boje maturalne, najpierw si¹d u stóp Mistrza i ws³uchaj siê
w Jego g³os.
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Cieñ Stalina
Pi¹tego marca ju¿ od rana czu³o siê w powietrzu pierwsze podmuchy wiosny.
Niby jeszcze zima: powietrze mrone, bia³e p³aty niegu w parkach, ale zza
chmur przebija³o niemia³e s³oñce, za³amuj¹c siê na iglicy Pa³acu Kultury.
Zbli¿aj¹c siê od strony ul. wiêtokrzyskiej, widzia³am codzienn¹ krz¹taninê
u stóp kamiennego kolosa. Brylant podarowany miastu przez Wielkiego Towarzysza Stalina tkwi³ w sercu miasta jak olbrzymi dinozaur, zapomniany
relikt poprzedniej epoki. Wydzielaj¹cy toksyny powolnego rozpadu, oblepiony
prowizork¹ bud i blaszaków.

Decyzja o budowie zapad³a w Moskwie w 1951 r. Od razu by³o wiadomo, ¿e budynek musi stan¹æ w samym
centrum miasta. Przygotowuj¹c siê do
budowy wyburzono czynszowe kamienice i przesiedlono ponad tysi¹c osób.
Bur¿uazyjny ba³agan zast¹piono nowym
 radzieckim porz¹dkiem. Budowê rozpoczêto w maju 1952 r. Pocz¹tkowo
Pa³ac im. Józefa Stalina mia³ mieæ
trzydzieci piêter, ale ogarniêty mani¹
wysokoci naczelny architekt Warszawy Józef Sigalin wymóg³ na budowniczych o 12 piêter wiêcej, osi¹gaj¹c wraz
z iglic¹ rekordowy wynik 230 m. Na tej
najwy¿szej czêci zabija³y siê wiosn¹
stada ptaków. Ka¿dego ranka s³u¿by
porz¹dkowe zbiera³y martwe ptaki, w tajemnicy 
¿eby mieszkañcy Warszawy nie dopatrzyli siê
w tym z³ego znaku. Budowê zakoñczono w 1955 r.
i uroczycie oddano do
u¿ytku 22 lipca.
W miêdzyczasie okaza³o siê, ¿e towarzysz Stalin nie jest niemiertelny.
Jego imiê na frontonie
dyskretnie zakamuflowano. Pozosta³ Pa³ac Kultury i Nauki, miejsce partyjnych zjazdów, kongresów, rocznicowych akademii i pierwszomajowych
defilad. Jak donosi³a prasa radio i telewizja: pa³ac
by³ prawdziwym cudem
nowoczesnoci i postê-

&

pu... Wizytówk¹ Warszawy, chlub¹
warszawiaków...
Pi¹tego marca, w piêædziesiat¹ rocznicê mierci Chor¹¿ego Pokoju, ma³o
kto pamiêta³ poematy, pieni i treny, które wieci³y wtedy koniec wiata...
Nic nie pójdzie z jego ¿ycia /w zapomnienie /Jego Partia rozgarnia mrok /
Niewzruszony drukarski znak /dr¿enia
rêki mej pisz¹cej /nie przeka¿e /nie wykrzywi go ból /³za nie zma¿e /A to s³usznie, a to nawet lepiej tak...  rozpacza³a
noblistka Wis³awa Szymborska
w utworze ¿a³obnym Ten dzieñ.
Konstanty Ildefons Ga³czyñski
w wierszu Umar³ Stalin napisa³:
P³acz¹ ludzie na ulicach. Ciê¿ko. /Taki

ciê¿ar zwali³ siê na rêce. /P³acz¹ ludzie
zwyczajni jak ziarnko piasku. /A ci kochali go najgorêcej...
Pamiêæ o wydarzeniach sprzed piêædziesiêciu lat nie zaginê³a. W prawym
skrzydle Pa³acu Kultury, tam gdzie
obecnie mieci siê Teatr Studio, kto
zawiesi³ plakat: Dni Otwarte. Na schodach pojawi³y siê gromady m³odzie¿y.
Ch³opaki w adidasach, rolkowcy, dresiarze, obok mole ksi¹¿kowe z wypchanymi plecakami, dziewczyny farbowane na blond i na rudo. Kolorowo i gwarno. Nauczyciele przyprowadzili ich tutaj na lekcjê najnowszej historii. W holu
g³ównym t³ok do szatni, mo¿na wzi¹æ
gratis S³owo o Stalinie  kwintesencja
wiadomoci w opracowaniu Karty i aktualny egzemplarz Rzeczpospolitej. Pod
czujnym wzrokiem wodza rewolucji
roz³o¿y³o siê stoisko z ksi¹¿kami tzw.
Wyprzeda¿ Antystalinowska. Wy¿ej, na
galerii, wystawa fotografii archiwalnych
i zdjêæ Tomasza Kiznego Czas Imperium i Planeta Ko³yma  tutaj gwar
cichnie. M³odzi ludzie w skupieniu zatrzymuj¹ siê przed czarno-bia³ymi fotografiami. Na zdjêciach t³umy obdartych
nêdzarzy wyr¹buj¹ tajgê, kopi¹ kana³y. Tak rosn¹ nowe ³agry  wszystko
ku chwale Partii i Niemiertelnego Wodza. W lutym 1930 r Rada Pracy
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i Obrony ZSRR podjê³a uchwa³ê o budowie kana³u ³¹cz¹cego Ba³tyk z Morzem Bia³ym. Kana³ Bia³omorsko-Ba³tycki mia³ mieæ 227 km d³ugoci, z czego 37 km trzeba by³o wykuæ w skalnym pod³o¿u. Na ¿yczenie Stalina mia³
byæ zbudowany szybko i tanio przy
u¿yciu drewna i darmowej pracy wiêniów. NKWD musia³o pracowaæ pe³n¹ par¹, ¿eby w miejsce umieraj¹cych
jak muchy wiêniów dostarczaæ tysi¹ce nowych.
...Tak, Heinz, Kana³ Bie³omorski / 
nie ma siê co ³udziæ /tam zginê³o tak
najmarniej /pó³ miliona ludzi...  piewa³ Jan Krzysztof Kelus, kiedy prawda
o wielkich budowach komunizmu dotar³a ju¿ do Europy.
Kana³ ukoñczono 1 maja 1933 r.
i uroczycie ofiarowano Stalinowi. Po
oddaniu go okaza³o siê jednak, ¿e praca
wiêniów posz³a na marne. By³ zbyt
p³ytki, by przerzucaæ nim du¿e okrêty z
Ba³tyku na Morze Bia³e. Prace Tomasza Kiznego dokumentuj¹ ruinê systemu. Druty kolczaste, zrujnowane baraki ³agrów, wisz¹ce w powietrzu tory
kolejowe donik¹d, kawa³ki ludzkich
koci. Zapomniane królestwo mierci.
Dalej znów zdjêcia archiwalne. Gromadka m³odzie¿y z nauczycielk¹ zatrzyma³a siê przy k¹ciku Pawlika Morozowa. Dzi prawie zapomniany Pawlik by³
wietlan¹ postaci¹ Zwi¹zku Radzieckiego. Dzia³aj¹c w dru¿ynie pionierów, tak
przej¹³ siê has³ami socjalistycznej czujnoci, ¿e zadenuncjowa³ w³adzom swojego ojca  wroga klasowego. Ojciec
Pawlika krytykowa³ radzieck¹ w³adzê
i popiera³ ku³aków. Zabrano go do obozu pracy...
 A co z Pawlikiem?  zapyta³ kto niemia³o.
 Pawlika wykoñczyli po cichu s¹siedzi...
 Biedak...
 Nie mieli innego wyjcia. Przecie¿ by
wszystkich wys³a³ do obozu...
Zza kolumny s³ychaæ dwiêki Marsza ¯a³obnego Chopina. Kronika archiwalna przypomina pogrzeb towarzysza
Stalina. Warszawa w ¿a³obie, Pa³ac
Kultury spowity czarnym kirem. P³yn¹ zap³akane t³umy, setki w¹satych por-

tretów, dziesi¹tki transparentów. Warszawskie dzieci zapewnia³y: Bêdziemy
zawsze postêpowaæ, jak uczy³ Stalin...
 Miejmy nadziejê, ¿e nie dotrzymali
tego zobowi¹zania  wzdycha starsza
pani.
 Niektórzy dotrzymywali. Przecie¿ komunizm nie skoñczy³ siê ze mierci¹ Stalina.
 Trzeba o tym przypominaæ!
Nigdy nie wiemy, do czego historia
doprowadzi. Czasem dobrze jest opowiedzieæ, do czego doprowadzi³a  mówi³ Czes³aw Bielecki, przewodnicz¹cy
rady Fundacji SocLand, która buduje
w Polsce muzeum komunizmu. Fundacja otrzyma³a wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej, wspomaga j¹
Orodek KARTA i wielu mniejszych
sponsorów...  Mamy pieni¹dze na stworzenie wystawy, która bêdzie zapowiedzi¹ muzeum komunizmu. Uwa¿amy, ¿e
powinno ono powstaæ w Pa³acu Kultury. To cieñ Stalina nad Warszaw¹...
Kiedy opuszcza³am Pa³ac Kultury,
wieci³o jasne s³oñce. Spragnieni zakupów konsumenci zapuszczali siê do
wnêtrza hal targowych. Kwiaciarki
sprzedawa³y na straganach kolorowe
tulipany. Cieñ Pa³acu Kultury trochê
siê skurczy³, ale przecie¿ nie znikn¹³.
Czeka³ cierpliwie do wieczora, kiedy
zapadn¹ ciemnoci nad miastem. Na
zakoñczenie wystawy 5 marca 2003 r.
o 18.15 zaplanowano konstrukcjê
wietln¹, tzw. wie¿ê wolnoci, która
mia³a przes³oniæ mury PKiN. Przed
Teatrem Studio mieli zebraæ siê warszawiacy, ¿eby wys³uchaæ wyst¹pienia
prezydenta Warszawy Lecha Kaczyñskiego. Mia³ byæ Apel poleg³ych narodów i Hymn wolnoci grany przez Zbigniewa Namys³owskiego.
Zapowiedziano transmisjê uroczystoci w TVP3  programie lokalnym
publicznej telewizji. Chc¹c obejrzeæ
uroczystoæ, ju¿ o 18.00 zasiad³am
przed telewizorem. Niestety, na pró¿no.
Nie doczeka³am siê transmisji, ani nawet najmniejszej wzmianki w lokalnych
wiadomociach (choæ wiadomo, ¿e spotkanie siê odby³o). Jakby nic siê nie
wydarzy³o. Cieñ Stalina znowu wisia³
nad Warszaw¹...
n

CHWILA MUZYKI

III Przykazanie
Pamiêtaj, aby dzieñ wiêty wiêci³
 mówi Pan. Odpoczynek po pracy jest
jednym z elementów upodabniaj¹cych
nas do Stwórcy. W kulturze judeochrzecijañskiej dzieñ ten traktowany jest niezwykle powa¿nie; naruszenie szabatu
prawowierni ¯ydzi gotowi byli karaæ
mierci¹. Dlaczego w³anie ten dzieñ odpoczynku, a nie praca, postawiona na
piedestale szczególnie w kulturze Zachodu ma nas upodabniaæ do Stwórcy? Có¿
mo¿e byæ z³ego w tym, ¿e chcemy jeszcze wiêcej pracowaæ, tworzyæ, mieæ?
Trudne zadanie maj¹ szczególnie
muzycy, poniewa¿ ich praca s³u¿y do
umilania wolnego czasu innym. Pracuj¹ wiêc wtedy, kiedy inni odpoczywaj¹
lub wiêtuj¹. W czasach, kiedy ludzie
jeszcze dbali o sprawy duchowe, organici za³atwili sobie specjaln¹ dyspensê,
na mocy której mogli, bez nara¿enia na
grzech, akompaniowaæ do Mszy w. w niedziele i wiêta.
Je¿eli za³o¿ymy, ¿e jednym z celów
dnia wiêtego jest nabranie dystansu do
pozosta³ych szeciu dni, co ma umo¿liwiæ, jak zauwa¿a Norwid: od-poczêcie,
czyli rozpoczêcie-od-nowa, to oka¿e siê,
i¿ muzyk mo¿e zyskaæ bardzo wiele,
wprowadzaj¹c do swojej sztuki praktykowanie tego dnia. Praktyka ta mo¿e polegaæ na oczyszczeniu jego muzykowania
z cha³tury czy z elementów przypadkowych których  niejednokrotnie  wstydzi siê sam graj¹cy. Mo¿e polegaæ na pójciu do róde³ w³asnej muzyki  choæby
i pod pr¹d, jak piêknie mówi Ojciec wiêty  i us³yszeniu, o co nam naprawdê, na
pocz¹tku w niej chodzi³o, a nastêpnie na
skonfrontowaniu tego, co znajdziemy,
z odbiorc¹, takim, jaki jest nam dany.
A¿ strach pomyleæ, jak¹ muzykê s³yszelibymy w niedziele i wiêta, gdyby
choæ czêæ artystów postanowi³a twórczo od-pocz¹æ. I a¿ mi³o pomyleæ, ilu
nieciekawych wra¿eñ dwiêkowych
uniknêlibymy z tych samych powodów.
Drodzy artyci, nie przemêczajcie siê tak
dla ludzkoci! Odpocznijcie czasem!
Maria Szreder
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PRZEZ ¯YCIE Z ANIO£EM
O Sidzinie mowa po raz pierwszy w XI wieku, a konkretnie w tzw. dokumencie legata papieskiego Idziego. Wród 25
wiosek nale¿¹cych do benedyktynów tynieckich wymienia siê tam miêdzy innymi Sycynê obfituj¹c¹ w z³o¿a solne i liczne
karczmy. Jednak ani solanka, ani tym bardziej karczma, nie osta³y siê do naszych czasów. Przez dziesiêæ wieków by³a
sobie Sidzina sympatyczn¹ podkrakowsk¹ wiosk¹. Nie dzia³o siê tam w zasadzie nic ciekawego, a i ¿aden wielki cz³owiek z Sidziny nie wyszed³. Fortuna, jak wiadomo, ko³em siê toczy i w roku 1974 umiechn¹³ siê los do sidzinian:
miejscowoæ w³¹czono do Wielkiego Krakowa. Po otrzymaniu statusu osiedla autochtoni postanowili nosiæ siê z miejska
i na gwa³t jêli przekwalifikowywaæ mizerne poletka na grunty budowlane. Nic dziwnego, bo popyt na dziesiêcioarowe
dzia³eczki przeznaczone pod domy jednorodzinne gwa³townie wzrós³.

Anio³ ulicy Topografów

!

Nigdy nie dowiedzia³em siê, dlaczego
akurat Topografów, a nie dajmy na to
Typografów. Nie mia³em odwagi pytaæ,
wielka kiedy by³a si³a urzêdów  zakoñczy³ opowieæ Marian i potoczy³
okiem po zafrasowanych minach m³odszych mieszkañców.
 Musimy zmieniæ nazwê  krzyknê³a
wojowniczo Jolka, ukochana przez ca³¹
sidziñsk¹ spo³ecznoæ s¹siadka Pa³ki.
 Z tym bêdzie trudna sprawa  odpar³
Krzysiek Bêtkowski.  Zwróæcie uwagê, ¿e taka ulica Wrony ma trzy przydro¿ne kapliczki, a Topografów ¿adnej.
Ulica z kapliczk¹ posiada wielk¹ godnoæ i ³atwiej by³oby wówczas zmieniæ
nazwê. Musimy zacz¹æ od postawienia
przydro¿nej kapliczki.

 Nie w tym problem  w³¹czy³ siê milcz¹cy dotychczas Antoni Kot.  Mogê
zbudowaæ siedem kapliczek, a i tak nic
to nie pomo¿e. Ludzie! Czy wy niczego
nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, ¿e
trzeba mieæ nie jak¹ tam kapliczkê, ale
patrona. Najlepiej, aby to by³ prezydent,
obojêtnie jaki. Zauwa¿cie, ¿e s³owo prezydent brzmi piêknie we wszystkich jêzykach i rozwi¹zuje natychmiast nierozwi¹zywalne pozornie problemy.
 A sk¹d my ci wytrzaniemy prezydenta?  zapyta³a rozs¹dna, jak zawsze,
Jolka.  Dlaczego nas znów dra¿nisz,
ty stary prowokatorze?
Nie wiadomo, jak dalej rozwinê³aby
siê sytuacja, gdyby nie nast¹pi³ nag³y
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Przez lata ca³e ulicê posiada³a Sidzina jedn¹, niejakiego Mieczys³awa Wrony, prawdopodobnie zas³u¿onego dla
okolicy trybuna i dzia³acza ludowego.
W miarê powstawania nowych domów
zaczê³o przybywaæ tak¿e ulic: ¯yzna,
Chlebiczna, Na³kowskiej, Solówki, Petra¿yckiego, Topografów. Ta ostatnia
nazwa, z pewnoci¹ najbrzydsza, zdaje
siê sugerowaæ, jakby zosta³a nadana
w roku 1945 przez wyzwoleñcze oddzia³y Armii Czerwonej.
Prawda tymczasem jest inna. Marian
Pa³ka, najstarszy sta¿em mieszkaniec
ulicy pamiêta, ¿e pewnego dnia pojawi³
siê w kanarkowym Moskwiczu ³ysawy
urzêdnik. Z niesmakiem wygramoli³ siê
z auta, wydoby³ z przepastnego baga¿nika maszynê do pisania i z pasj¹ godn¹ gorliwego referenta zacz¹³ t³uc w klawisze. Po kwadransie mozolnej pracy
wrêczy³ zdumionemu Marianowi kopiê
pisma, z którego niedwuznacznie wynika³o, ¿e cie¿ka, przy której mieszka,
staje siê odt¹d ulic¹ Topografów.  Zaraz, zaraz! Mo¿na wiedzieæ dlaczego
Topografów?  zapyta³ grzecznie Marian Pa³ka.
Urzêdnik przystan¹³ i odwróciwszy
siê na piêcie spojrza³ z ukosa na swego
rozmówcê. Ten natychmiast po¿a³owa³
swej dociekliwoci, ale by³o ju¿ za póno. Wielki urzêdnik siêgn¹³ do kieszeni
i wydoby³ z niej zat³uszczon¹ kopertê.
Rozwin¹³ j¹ z najwy¿szym namaszczeniem i objawi³ wiatu wielk¹ okr¹g³¹
pieczêæ. Wyrwa³ zachwyconemu Marianowi dokument i z ca³ych si³ odcisn¹³
czerwonego or³a.
 Taka jest historia nazwy naszej ulicy.

zwrot sytuacji.
 Mo¿e wystarczy³by anio³  zaproponowa³ czyj niemia³y g³os z t³umu. 
Tradycja mówi, ¿e w zrujnowanej wie¿y w Skotnikach mieszka anio³ Sandalfon. Przeprowadzili tam ostatnio remont
i piêkn¹ niegdy wie¿ê oszpecili satelitarnymi czaszami, wymalowali na niebiesko i przerobili na stacjê przekanikow¹ telefonii komórkowej.
 Na miejscu tego Sandalfona wyprowadzi³bym siê natychmiast  zawyrokowa³ Antoni.  Podejmujê zatem decyzjê, ¿e anio³ ów staje siê patronem naszej ulicy. Czy s¹ sprzeciwy?
Nawet je¿eli kto mia³by w¹tpliwoci,
to ba³by siê nimi dzieliæ przy powszechnym entuzjazmie i aplauzie mieszkañców.
Zdecydowano jeszcze, ¿e na pami¹tkê historycznego zdarzenia corocznie odbywaæ
siê bêdzie wiêto Ulicy.
Trzeba przyznaæ, ¿e odk¹d anio³ Sandalfon zosta³ patronem, w okolicy zaczê³o dziaæ siê lepiej. Mo¿e to przypadek, ale zajania³a wiat³oæ i to dos³ownie: zainstalowano elektryczne owietlenie. Inwestycja przez kilkanacie lat
nie mog³a zostaæ zrealizowana z powodu wysokich kosztów przekraczaj¹cych
skromny bud¿et. Dok³adnie w tym samym czasie ruszy³a z kopyta sprawa
kanalizacji. Wczeniej limaczy³a siê
ona tak d³ugo, ¿e nawet najwiêksi optymici stracili nadziejê.
Innym, jeszcze bardziej spektakularnym przyk³adem anielskiej opieki mo¿e
byæ po¿ar w budce dró¿nika, a by³o to
tak. Swego czasu w opuszczonym przez
PKP domku dró¿nika zainstalowa³a siê
grupa z³odziei i obiboków. Przez kilka
lat mniej lub bardziej nieudolnie okradali oni mieszkañców osiedla. Zawsze
przy tym wyrz¹dzone szkody by³y wiêksze od wartoci skradzionego mienia.
Wszystko dzia³o siê w poczuciu ca³kowitej bezkarnoci i niemocy. Nieudolna policja, doskonale znaj¹ca tê sytuacjê, zas³ania³a siê bzdurnymi przepisami i swe interwencje zwyk³a koñczyæ
na spisywaniu protoko³ów. Pewnego zimowego popo³udnia budka dró¿nika
sp³onê³a, szczêliwie nikomu nic siê nie
sta³o. Pozbawieni swej jaskini zbóje
rozproszyli siê w poszukiwaniu nowych

siedzib. Od tego czasu ca³a okolica sta³a siê nad podziw spokojna i bezpieczna.
Podobnych przyk³adów dyskretnej
obecnoci patrona mo¿na przytoczyæ
wiêcej. Dla jednych bêd¹ one wystarczaj¹cym dowodem istnienia niewidzialnego wiata, dla sceptyków pozostan¹ zbiegiem okolicznoci, szczêliwym przypadkiem nie wymagaj¹cym
interwencji si³ nadprzyrodzonych.
Nic nie dzieje siê jednak bez koñca,
a wspomniana fortuna ponownie zakrêci³a kó³kiem. Mieszkañcy zorganizowali
na pocz¹tku lata wiêto Ulicy. Mimo
niesprzyjaj¹cej pocz¹tkowo aury uda³o
siê ono nadspodziewanie dobrze. By³y
mecze pi³ki no¿nej i siatkówki, maraton dowcipów i konkurs ciast, ca³onocna biesiada. Piêkne dziewczyny tañczy³y na sto³ach, ale najlepszym tancerzem
okaza³ siê i tak Bogdan Kopytko. Wszyscy byli zadowoleni, a cel  integracja
mieszkañców  zosta³ z pewnoci¹ osi¹gniêty. Równie¿ w nastêpnym roku
opiekuñczy duch ulicy by³ obecny na
wiêcie i tak¿e wszystko przebieg³o bezkolizyjnie. O czarnych chmurach wiedzieli tylko niektórzy. Festyn odbywa³
siê tradycyjnie na obszernej ³¹czce, zamienianej latem przez m³odzie¿ na boisko, miejsce rekreacji i towarzyskich
spotkañ. Kilku ponurakom z s¹siedniej
ulicy Zygmunta Zientary przeszkadza³y jednak radosne miechy i widok zadowolonych m³odych ludzi. Doprowadzili oni cichcem do likwidacji boiska:
po prostu zadrêczyli w³acicielkê donosami i ta nakaza³a ³¹kê zaoraæ. Co praw-

da uda³o siê za³atwiæ inny teren, ale
krêcono nosami. Gwodziem do trumny okaza³ siê puchar zdobyty w konkursie tañca przez córkê ksiêgowej.
Po³owa Rady Programowej wiêta
Ulicy Topografów zbagatelizowa³a
ustalone wczeniej zebranie i posz³a
wiêtowaæ niespodziewany triumf roztañczonej primadonny. W taki oto sposób prywata wziê³a górê nad dobrem
ogó³u. Podobnie jak na innych osiedlach, ka¿dy uprawia dzi swój ogródek. Ludzie ponownie stali siê sobie
obcy i anonimowi. Obudzony duch
ulicy nie ma co ze sob¹ zrobiæ. Spaceruje bez celu, przystaje pod latarniami, unosi siê nad zaoranym boiskiem
i, niestety, coraz bardziej czuje siê niepotrzebny.
***
Wiemy z Pisma wiêtego, ¿e swoich opiekuñczych anio³ów posiadaj¹
ludzie, ale tak¿e i miejsca, jak kocio³y, pañstwa, miasta. Nie ma powodu
w¹tpiæ, ¿e swego anio³a nie mo¿e mieæ
ulica Topografów, Aleje Jerozolimskie, Wall Street, a nawet polna dró¿ka. Ka¿da spo³ecznoæ ludzka potrafi
stworzyæ duchowe wibracje przechodz¹ce na otoczenie. Mo¿e dlatego istniej¹ takie zak¹tki, w których czujemy siê wietnie: dopisuje humor, nie
czuje siê zmêczenia, a czas up³ywa
szybko i przyjemnie. S¹ przecie¿ miejsca zgo³a inne; najchêtniej natychmiast ucieklibymy od nich jak najdalej, to miejsca opuszczone i niekochane, istna ziemia niczyja.
Herbert Oleschko

Twym zmartwychwstaniem ¿yjê! Ono mieræ
Mojego ¿ycia w Twoje ¿ycie zmienia 
I oddech Twój rozszerza moj¹ pier,
I wiat³oæ Twa m¹ ciemnoæ rozpromienia.

Wojciech B¹k

Pe³ni radoci paschalnych w prze¿ywaniu
Tajemnicy Zmartwychwstania Pañskiego,
pokoju i spokoju Czytelnikom, Wspó³pracownikom i Przyjacio³om
¿yczy Redakcja PiP
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SPO£ECZEÑSTWO

Dziêkujemy,
Profesorze

!

noæ ca³ego naszego rodowiska. Od
siebie i od wielu Czytelników naszego
pisma. Bóg zap³aæ, Profesorze!
Ale przyszed³ czas wolnoci. Pan
Lech musia³ po¿egnaæ siê z naszym zespo³em. W niepodleg³ej Polsce czeka³y
na Niego obowi¹zki wa¿niejsze. S³u¿ba Narodowi. W Kancelarii Prezydenckiej sta³ siê jakby mierniczym wielu
spraw ludzkich. Bowiem wielu, zach³yniêtych wolnoci¹, zbyt ³atwo sk³ania³o siê do przekraczania granic prawa.
Pan Lech zawsze mówi³, ¿e bli¿szy
mu jest duch prawa ni¿ jego litera. St¹d
miewa³ ró¿ne trudnoci. By³ politykiem
przenikliwym. Potrafi³, poprzez ¿elazn¹
logikê faktów, przewidzieæ losy naszej
m³odej demokracji na ca³e lata w przód.
Lubi³ powtarzaæ, ¿e demokracja jest trudnym, mo¿e nawet niedobrym systemem,
ale, jak dot¹d, nikt nie wymyli³ lepszego, wiêc trzeba j¹ ci¹gle naprawiaæ.
Kiedy po spotkaniu ze rodowiskiem solidarnociowym na Bemowie
uda³o nam siê zrobiæ wywiad z Panem
Lechem  cz³owiekiem Kancelarii Prezydenta RP. Prezentowalimy ten materia³ w PiP pod tytu³em: Szansa na Polskê. Dzi powróci³em do tego tekstu.
I jestem pod jego ogromnym wra¿eniem. To jaki scenariusz dziejów Polski rozpisany na kilka lat. Czyta³em go
jak re¿yserski plan kolejnych kadrów
filmu, który albo siê ju¿ spe³ni³, albo
dzieje siê w tej chwili, na naszych
oczach. Pomyla³em sobie: szkoda, ¿e
tak wielu znacz¹cych polityków tak ³atwo wykreli³o z porz¹dku spo³ecznego i prawnego Ojczyzny wiele tez Profesora Falandysza. Jak¿e czêsto racja
by³a po jego stronie. Mo¿na powiedzieæ
tylko: szkoda!
A Pan Lech  jak¿e skromnie
i z pewnym za¿enowaniem, przepraszaj¹c zespó³, odchodzi³ do pracy politycznej  potem wraca do swojej codzien-

fot. P. ¯ycieñski

Ka¿de odejcie ma to do siebie, ¿e
trudno o nim mówiæ. Szczególnie trudno mówiæ o odejciach osób bliskich.
Zw³aszcza, gdy kawa³ swego ¿ycia 
po prostu  nam podarowali. Ale mówiæ trzeba.
Pan Lech Falandysz podarowa³
nam kilka lat swojej intelektualnej, pisarskiej i (trzeba to podkreliæ!) patriotycznej aktywnoci. Ca³e rodowisko
powci¹gliwociowe obficie czerpa³o
z bogatych obszarów Jego osobowoci.
Gdy regularnie przychodzi³ na kolegia
redakcyjne do siedziby PiP przy Skwerze Kard. Wyszyñskiego i k³ad¹c, jakby
od niechcenia, kolejny plik materia³ów
do publikacji, mówi³:  Kochani, przynios³em znowu trochê moich szparga³ów. Mo¿e siê przydadz¹...
W tej niepozornej skromnej postaci
w szarym sweterku trudno by³o dopatrzyæ siê znanego prawnika, profesora,
publicysty... To by³ po prostu przyjaciel,
do którego siê sz³o w ka¿dej chwili,
z ka¿d¹ w¹tpliwoci¹.
Na ³amach Powci¹gliwoci i Pracy
by³ prawdziwym profesorem, który,
w formie felietonowej, przywo³ywa³
ró¿ne fragmenty prawa polskiego i miêdzynarodowego, jakby podpowiada³, ¿e
w naszej PRL-owskiej rzeczywistoci
mo¿na by³o siê prawem pos³u¿yæ. Czêsto ca³e fragmenty jego tekstu znika³y
po cenzurze. Ale kilkuletni cykl owych
powci¹gliwociowych wyk³adów wielu Polakom, w tym równie¿ i nam  redakcji  pomóg³ podpieraæ siê paragrafami w potrzebie. Czytaj¹c felietony, dowiadywalimy siê sporo o miêdzynarodowych konwencjach prawa, w tym
o Konwencji Praw Cz³owieka. I to
wszystko z pierwszej rêki. Miêdzy innymi w³anie te felietony nadawa³y PiP
wysok¹ rangê i przyci¹ga³y Czytelników
ze rodowisk solidarnociowych.
Dzi wyra¿amy g³êbok¹ wdziêcz-

K

noci, czyli na uczelniê, gdzie znowu
jest znacz¹c¹ postaci¹. Przyczynia siê do
budowania nowych dróg rozwoju wy¿szych uczelni, by mog³y stawiaæ czo³o
wyzwaniom czasów, które nadchodz¹.
I jeszcze jedno. We wspomnianym
spotkaniu na Bemowie czêsto wraca³ do
problemów rodziny, a gdy kto wspomnia³, ¿e ks. Markiewicz proponowa³
budowanie struktur na modelu rodziny,
Profesor powiedzia³:  wiête s³owa, ale
kto to potrafi, skoro nawet wi¹tobliwym za³o¿ycielom zakonów z trudnoci¹
to przychodzi³o? A ja te¿ swoj¹ kochan¹ rodzinê co dzieñ katujê moj¹ nieobecnoci¹. Wiêc  pozwólcie, ¿e udam
siê do rodziny!
Tak pamiêtamy Lecha Falandysza:
profesora, polityka, przyjaciela, dobrego cz³owieka, ojca rodziny (sporej
zreszt¹).
Dzi chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e
stajemy wobec wielu pustych miejsc.
Trudnych do zagospodarowania. Póki
co, zbieramy wspomnienia i dziêkujemy Bogu za dar Tego cz³owieka. Jemu
za za to, ¿e by³ z nami. ¯e ofiarowa³
nam spory fragment swego ¿ycia, za t¹
prost¹ naukê, i¿ prawo jest dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla prawa  nawet doskona³ego. Wreszcie i za to, ¿e
do naszej wspólnoty wpisa³ siê najdos³owniej. Nadzieja chrzecijañska
ka¿e nam spodziewaæ siê ponownego
spotkania w wiecie doskonale uporz¹dkowanym.
ks. Mieczys³aw G³adysz CSMA
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to, kto prze¿y³ lata w komunie i
mia³ nadziejê, ¿e zniknie bajdurzenie a rzeczywistoæ publicystyczna bêdzie odpowiada³a tej za oknem, myli³ siê.
Zmylenia  tym razem nie totalitarne,
a demokratyczne  maj¹ siê dobrze.
KSENOFOBIA, czyli przesadna
niechêæ, wrogoæ w stosunku do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny (jak definiuje j¹ s³ownik wyrazów obcych) 
to jedno z najczêciej przywo³ywanych
dzisiaj s³ów-zaklêæ, maj¹cych odpêdziæ z³e moce, zapobiec z³ym, ksenofobicznym czynom, temat dy¿urny
wywo³ywany przy ka¿dej okazji i bez
okazji przez publicystykê czo³owych pism. Obserwuj¹c czêstotliwoæ, z jak¹ s³owo ksenofobia wystêpuje np. w Gazecie Wyborczej
(ale tak¿e i w innych gazetach oraz
w ogóle w mediach), mo¿na dojæ
do wniosku, ¿e Polacy odnosz¹ siê
do cudzoziemców niechêtnie, wrogo i bez sympatii.
Nie mi¹c, oczywicie, w¹tpiæ
w prawdziwoæ doniesieñ o szerz¹cej
siê i zagra¿aj¹cej nam ksenofobii, postanowi³em sprawdziæ, w jakim stopniu kreowany przez media obraz odpowiada rzeczywistoci. Chcia³em siê
dowiedzieæ, gdzie te¿ owa niechêæ do
obcych w Polsce wystêpuje, w czym
i jak siê przejawia.
Po lekturze artyku³u w GW by³em
przekonany, ¿e za chwilê zobaczê rzeczy, je¿eli nie straszne to z pewnoci¹
bulwersuj¹ce, jednakowo¿ przed domem niczego nie zauwa¿y³em. Ukraiñcy i Rosjanie, Wietnamczycy, Ormianie handlowali jak co dzieñ, jak od lat,
jakby niewiadomi gro¿¹cego im niebezpieczeñstwa. Ich klienci, mieszkañcy s¹siednich domów i przypadkowi
przechodnie, przygl¹dali siê oferowanym towarom, pytali o ceny. Jeli objawy niechêci by³y zauwa¿alne, to ze
strony stró¿ów porz¹dku  Stra¿ Miejska zbiera³a mandaty od handlarzy nie
maj¹cych stosownych zezwoleñ  bez
ksenofobii.
Ale dalej te¿ by³o podobnie: w wietnamskim barku przy bazarze robotnik
z pobliskiej budowy zamawia³ kurczaka z bambusem, pani z poczty czeka³a

na sajgonki. Wietnamczyk by³
umiechniêty, klienci wygl¹dali na zadowolonych, jakiej szczególnej antypatii do ¿ó³toskórego obcokrajowca za
lad¹ nie odnotowa³em.
Nieopodal, w nowopowsta³ym tureckim barku atmosfera równie¿ nie
by³a niemi³a. W³aciciel  ryzykant 
widaæ nikt go nie ostrzeg³, czym grozi
w kraju ogarniêtym zaraz¹ ksenofobii
zak³adanie interesu, nie czyta³ te¿ pewnie polskiej prasy, a na pewno GW od
lat donosz¹cej o wrogoci miejscowej
ludnoci do obcokrajowców. Niewiadom zagro¿enia przyrz¹dza³ kebaby.

Ksenofobia
Jacek Lilpop

W innych miejscach by³o podobnie. A¿
trudno uwierzyæ, tylu ryzykantów?
A mo¿e na Stadionie Dziesiêciolecia  pomyla³em  mo¿e tam, w t³umie skry³a siê piêtnowana ksenofobia?
T³umy, owszem, by³y: i kupuj¹cych,
i sprzedaj¹cych, ale spokojne  ¿adnych, awantur, agresji, potyczek s³ownych, ur¹gañ, wygra¿añ piêciami, wyzwisk, nieprzyjaznych gestów. Wiêc
mo¿e siê skry³a gdzie indziej?
Kontynuowa³em dziennikarskie
ledztwo. Dziesi¹tki wietnamskich
sklepików, knajpek, tureckie bary,
grecka, egipska, arabska, syryjska
kuchnia, tysi¹ce obcokrajowców od lat
na ulicach polskich miast  Rosjanie,
Ukraiñcy, Kazachowie, Wietnamczycy, Rumuni, Bu³garzy, twarze ¿ó³te,
czarne, skonoocy, t³umy obcokrajowców od trzynastu lat na ulicach, placach, na targowiskach, od lat te¿ ukraiñscy robotnicy obok polskich zgodnie
pracuj¹ na budowach, a w gazetach
czytam, ¿e ksenofobia.
Przemierzaj¹c miasto ze wschodu
na zachód, z pó³nocy na po³udnie, zagl¹daj¹c tu i tam, tropi¹c i wypatruj¹c,
przys³uchuj¹c siê toczonym rozmowom, a nawet, wstyd przyznaæ, pod-

s³uchuj¹c (ale czego siê nie robi dla
dobra dziennikarskiego ledztwa!),
przyznajê, ¿e nie dostrzeg³em szczególnej sympatii do cudzoziemców, ale
równie¿ nie zauwa¿y³em ani niechêci,
ani wrogoci w stosunku do nich.
Czêstsza by³a obojêtnoæ.
W porównaniu z tym, co siê s³yszy
o sytuacji na Ba³kanach, na Bliskim
Wschodzie, w miastach na po³udniu
Francji, w Irlandii, na Korsyce, w Los
Angeles, w krajach Azji i Afryki  moje
miasto wyda³o siê oaz¹ spokoju i normalnych miêdzyludzkich stosunków.
Wiêc jak jest z t¹ nag³anian¹ od
lat ksenofobi¹? Ja jej nie znalaz³em. Pytam zatem: dlaczego,
w imiê jakiego dobra, obraz tak
dalece od rzeczywistoci odbiegaj¹cy i nie przystaj¹cy do polskich
realiów, tak nieprawdziwy jest
w niektórych mediach (z podziwu
godn¹ konsekwencj¹) kszta³towany i w wiat eksportowany? Czemu te media, walcz¹c z wyimaginowan¹ polsk¹ ksenofobi¹, kreuj¹ mój,
mieszkañca tej krainy, nieprzychylny
wizerunek, tworz¹ jaki dziwaczny,
niewiele z rzeczywistoci¹ maj¹cy
wspólnego, w istocie nieprzyjazny
Polakom i Polsce mit?
aki czas temu, ¿egluj¹c po wodach
Norwegii, a potem Danii, widzia³em
nad brzegami domy i letniskowe domki
Norwegów i Duñczyków przystrojone
flagami narodowymi. Udekorowane tak
by³y nie z okazji narodowego wiêta, ale
zwyczajnie, na co dzieñ. W³aciciele
domów wyranie byli dumni z tego, ¿e
s¹ Norwegami, Duñczykami i ¿e mieszkaj¹ w krajach, które nazywaj¹ siê Norwegia i Dania. Nie obawiali siê pos¹dzenia przez jak¹ miejscow¹ wyborcz¹ gazetê o nacjonalizm czy ksenofobiê.
Zobaczywszy te flagi, pozazdroci³em Norwegom i Duñczykom ich codziennej, zwyk³ej dumy, nie nacjonalistycznej ani niechêtnej obcym, lecz
wyra¿aj¹cej naturaln¹ i zwyczajn¹ przynale¿noæ do wspólnoty i wiê tê, to poczucie swojej to¿samoci w ten w³anie
sposób  symbolicznie, flagami narodowymi zatkniêtymi na dachach letniskowych domków  wyra¿aj¹cych. n

J
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Korupcja
i kindersztuba
Na sto dni przed referendum, obok
euroentuzjastów i eurosceptyków, pojawi³a siê trzecia kategoria, tych którzy do
Unii nie chc¹, ale z ca³kiem innych powodów. Tych powodów wszak¿e trudniej
dociec ni¿ prawdy w pracach Sejmowej
Komisji ledczej, wokó³ tak zwanej afery milczka Rywina. Podobno  jak wykazuj¹ dochodzenia dziennikarskie  sprawa ta przedstawia siê zgo³a inaczej i powinna nosiæ kryptonim: Przyszed³ Michnik do Millera. Nie sposób wszak¿e ukryæ
pewnego rozbawienia, gdy tu i ówdzie
lansowany jest pogl¹d, jakoby premier,
niczym ¿ona Cezara, by³ poza wszelkim
podejrzeniem. I chyba tylko z tego powodu nikt nie napomknie nawet s³ówkiem
o g³onej niegdy reklamówce z moskiewskimi dolarami.
Tymczasem, który z dziennikarzy
znów mruga filuternie ledczym
oczkiem, daj¹c do zrozumienia, ¿e za
ca³¹ spraw¹ stoi jak mur Ordynacka,
a Brunatny Robert i Czupryniasty to tylko zwykli ¿o³nierze. Ja jednak w to nie
do koñca wierzê, bo przecie¿ u pani redaktor Janiny Paradowskiej z Polityki
zosta³by jaki lad po usuniêciu kolejnego akapitu. Z drugiej jednak strony 
jak powiada Tevi Mleczarz  dotychczas jedynym rozdaj¹cym karty jest ci¹gle szef pewnej gazety i jego platoñska
Spó³ka. Potwierdza to najwyraniej zwo³ane w trybie nadzwyczajnym tajne posiedzenie Kancelarii z Pa³acem, co
wiadczy nad wyraz dobitnie o powadze
sytuacji i poniek¹d pozwala przypuszczaæ, ¿e gdzie tu, w obszarze prawa,
wolnoci i demokracji, ów, bulwersuj¹cy opiniê, korupcjogenny Medorek
zosta³ pogrzebany, tym razem na dobitkê z wicepremierem Kalinowskim i jego
farmersk¹ parti¹. Pewnie dlatego, ¿e brudy najlepiej praæ w rodzinie.
Z dotychczasowych przes³uchañ Sejmowej Komisji ledczej wiemy ju¿ na
pewno, ¿e szef Gazety nie tylko ³apówek

!"

nie daje, lecz tak¿e ich nie bierze... wiadkiem koronnym w sprawie jest tu pose³
Bogdan Kopczyñski, który na oczach ponad milionowej widowni zapewni³ Komisjê, cytujê: Pan Michnik nie bierze ³apówek, znam to z autopsji... W tej sytuacji
pose³ Roman Giertych, jako adwokat, nie
powinien siê dziwiæ, ¿e wiadek koronny
podlega ochronie i jako taki, nawet dla
zachowania partyjnych parytetów, nie
mo¿e byæ odwo³any...
Nawiasem mówi¹c, z tymi parytetami te¿ jest nie najlepiej. Przecie¿ do
pierwszego sk³adu Komisji nie zosta³a
powo³ana ani jedna kobieta, ju¿ nie mówi¹c o mniejszociach. Nale¿y zatem
przyklasn¹æ decyzjom pos³a Kalisza
z SLD i pos³a Smolany z Samoobrony,
¿e przynajmniej oni odst¹pili miejsca
w Komisji swoim partyjnym kole¿ankom. Poprawi to z pewnoci¹ ogl¹dalnoæ tego programu i przysporzy TVP
reklamodawców. Niestety, tak znakomicie prosperuj¹cy reality show, koniecznie czemu chce zdemontowaæ lider
LPR, pose³ Roman Giertych, domagaj¹c siê rozwi¹zania Sejmu tej kadencji.
Czy¿by i on a¿ tak bardzo zazdroci³ Gazecie, ¿e to do niej, a nie do jego redakcji przyszed³ Lew Rywin?
Wracaj¹c do
kwestii integracji
z Uni¹, wypadnie dodaæ, ¿e w
miêdzyczasie objawi³o siê, obok
trzech ju¿ wymienionych na
wstêpie, kolejne
odkrycie jeszcze
jednej, czwartej
kategorii. Nale¿¹ do niej ci, którzy równie¿ do
Unii chc¹, ale
z ca³kiem innego
powodu i któ-

rych, jak siê okazuje, nawet nie zra¿a,
mówi¹c delikatnie, arogancja prezydenta
Francji.
Otó¿, jak wiadomo, ów republikañski admirator Rosji, który zarówno Putina, jak i Saddama przedk³ada nad w³asnego Le Pena, wpad³ w sza³ i zwymyla³ Polskê od ostatnich za udzia³ w zbiorowym licie omiu, nie bacz¹c na to, ¿e
to przecie¿ solidarnociowa tradycja...
Ale, przedstawiciele owej, czwartej kategorii mówi¹, ¿e trzeba zrozumieæ cz³owieka. W koñcu i wiêtego by nerwy
ponios³y, gdyby jego wujkowi kto
sprz¹tn¹³ sprzed nosa kontrakt stulecia
na wielozadaniowy samolot bojowy. Tym
bardziej, ¿e ju¿ jako tak siê utar³o, i¿
od dwustu lat Francja, bez mrugniêcia
okiem, inkasuje polskie nale¿noci, pocz¹wszy od bajoñskich sum, a skoñczywszy choæby na biznesowych i politycznych udzia³ach i reparacjach wynikaj¹cych z wk³adu w zwyciêstwo nad Niemcami w II wojnie wiatowej.
Tymczasem arogancka Ameryka, nie
doæ, ¿e z mocarstwowoci wszystkich
na starym kontynencie odar³a, to teraz
jeszcze na Europie rodkowej, jak na
wolnym rynku, ³apê k³adzie... I po irack¹ ropê siêga... A poniewa¿ d¿entelmeni o pieni¹dzach nie mówi¹, tematem
ekspresyjnych monologów pozostaje
dobre wychowanie... Tych za, którym
lekcja prezydenta Francji nie wystarcza
i chcieliby siê czego wiêcej nauczyæ, polecamy reprezentatywn¹, a prezentowan¹ w internecie, rozmowê dwóch luminarzy polskiej kultury, Adama Michnika
i Lwa Rywina, której jeszcze nie zd¹¿y³
zrecenzowaæ prof. Jan Miodek.
n
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No i doczekalimy siê  po trzynastu latach budowania niby-nowego pañstwa zbiednielimy straszliwie. Wielu
ludzi wiêcie wiêc wierzy, ¿e za komuny by³o lepiej.
Przeciwnie  w naszym kraju jest
bardzo le i bêdzie jeszcze gorzej dlatego, ¿e nie usuniêto, gdy by³o mo¿na i
by³o trzeba, wielu mechanizmów peerelowskiej gospodarki socjalistycznej. Jej
g³ównymi d¹¿eniami s¹:
1. Nietolerowanie w³asnoci prywatnej,
bo jedyny w³aciciel to pañstwo  dlatego dzi proces reprywatyzacji jest ju¿
prawie wstrzymany,
2. Odbieranie spo³eczeñstwu dostêpu do
narzêdzi wytwarzania, najlepiej bowiem
jeli ludzie bêd¹ zatrudniani za grosze
w sektorze pañstwowym  dlatego dzisiaj w wielu dziedzinach gospodarki
obowi¹zuj¹ wszelakiego rodzaju koncesje i zezwolenia, a biurokracja trzyma
na uwiêzi ma³y i redni biznes,
3. Centralne zarz¹dzanie gospodark¹:
poda¿¹, popytem, cenami i tworzenie
ksiê¿ycowych, to znaczy bez baczenia na
aspiracje i potrzeby spo³eczne systemów
podatkowych  tak jak dzisiaj w ministerstwie finansów pichci siê od czternastu lat ró¿ne reformy, strategie, pakiety Balcerowiczowsko-Osiatyñsko-Steinhofowsko-Baucowsko-Ko³odkowskie,
4. Ustawiczne pozorowanie rozdzielania pomocy potrzebuj¹cym  dlatego
dzisiejsza pomoc socjalna pañstwa polega na braniu od jednych i dawaniu
drugim przy zaprzepaszczaniu krociowych sum na prowadzeniu tego rodzaju dzia³alnoci charytatywnej.
Krzysztof Rybiñski, m³ody, m¹dry
ekonomista, dowodzi, ¿e tkwimy w
b³êdnym kole: wysokie wydatki socjalne ograniczaj¹ motywacjê do poszukiwania pracy, zatrudnienie jest ma³e,
wobec tego zatrudnieni musz¹ p³aciæ

wysokie podatki i sk³adki ZUS; pracownik jest drogi, wiêc pracodawca ogranicza zatrudnienie, wtedy ronie bezrobocie i wydatki na zasi³ki; ¿eby je sfinansowaæ, trzeba podnieæ podatki, a
wówczas tym bardziej nie op³aca siê
szukaæ pracy i tak bez koñca.
Publicysta spostrzega te¿, i¿ przez
szesnacie miesiêcy rz¹dów koalicji
SLD-UP-PSL uby³o 300 tys. stanowisk
pracy i dodaje nie bez melancholijnej
drwiny, ¿e uzyskanie takich strat na ryku
pracy zajê³o rz¹dowi Jerzego Buzka 40
miesiêcy. W systemie socjalistycznym,
w którym ¿ylimy do roku 1989 i kryptosocjalistycznym, w którym ¿yjemy,
straty i destrukcje s¹ zawsze wymierne.
Tymczasem rz¹dz¹ca koalicja obiecywa³a  napisa³ Marcin Król  ¿e jej
g³ównym celem bêdzie zmniejszenie bezrobocia, a najlepszym na to sposobem
jest szybko wzrost gospodarczy. Oszustwo by³o tu podwójne. ¯adnych powa¿niejszych dzia³añ w zwalczaniu bezrobocia nie podjêto, a o skutecznym przy
tworzeniu nowych miejsc pracy wzrocie gospodarczym na poziomie co najmniej 6  7 procent rocznie mowy nie
ma i w najbli¿szych latach nie bêdzie.
Nasza w³adza pañstwowa i w ogóle
nasi politycy sk³adaj¹cy przed wyborami obietnice, których póniej nie spe³niaj¹, to grony szuler zasiadaj¹cy do
gry z naiwnym spo³eczeñstwem. Ani siê
ono spostrze¿e, jak Wielki Szu bierze
prawie ca³¹ kas¹, a jemu pozostawia tylko tyle, ¿eby mog³o zasi¹æ do nastêpnych gier i byæ ograne z tego, co uda siê
mu w szarej strefie zarobiæ albo zaoszczêdziæ przez odejmowanie sobie od
ust. Nie dziwmy siê przeto, ¿e targany
poczuciem zupe³niej bezsilnoci Marcin Król wzywa do... obywatelskiego
niepos³uszeñstwa: ... wzywam (...) do
niep³acenia podatków, a¿ nie uzyskamy
odpowiedzi, na co s¹ przeznaczone (...).
Zachêcam tak¿e do walki z programami szkolnymi, z urzêdnikami pañstwowymi, którzy z nazwy mieliby zajmowaæ
siê bezrobociem, opiek¹ spo³eczn¹ czy
budownictwem mieszkaniowym, z pro-

kuratur¹ i s¹dami, jeli nie zaczn¹ dzia³aæ skutecznie i szybciej. Zachêcam do
odmowy wspó³pracy z pañstwem.
Wszyscy z establishementu w³adzy
i polityki powinni poznaæ te s³owa
(Rzeczpospolita1  2 marca br.) i uwiadomiæ sobie, ¿e albo nadal bêd¹ uprawiaæ wielkie oszustwa, a po mierci
zostan¹ przeklêci przez potomnych, albo
tak zaczn¹ kszta³towaæ Polskê, ¿eby
mog³a wreszcie staæ siê pañstwem zasobnym, cenionym partnerem Zachodu,
dum¹ i gwarantem bogactwa swych
obywateli.
Jak to zrobiæ? Przyk³ad i wskazania
zaledwie w szeædziesiêcio i osiemdziesiêcioletniej odleg³oci dziejowej. Po
odzyskaniu niepodleg³oci w 1918 r.
przez siedem lat  tylko siedem, nie
czternacie  doznawalimy bolesnych
k³opotów gospodarczych, aczkolwiek
nie by³y one tak grone jak dzisiejsze,
albowiem w³asnoæ prywatna i dostêp
do narzêdzi produkcji nie by³y ograniczone, biurokracja nie parali¿owa³a
dzia³añ publicznych, a sprawnoæ wymiaru sprawiedliwoci by³a podziwiana i szanowna nawet przez naszych wrogów. W ci¹gu nieca³ego roku W³adys³aw Grabski uczyni³ w gospodarce tyle,
ile dla ekonomistów III Rzeczypospolitej razem wziêtych i æwieræ wieku by
nie wystarczy³a. Energiê twórcz¹, któr¹
w organizm gospodarczy kraju tchn¹³
Grabski, wykorzysta³ póniej Eugeniusz
Kwiatkowski  tak skutecznie, ¿e nawet
najsilniejsze uderzenia wielkiego wiatowego kryzysu mniej szkód nam wyrz¹dzi³y ni¿ innym pañstwom.
Czy dzisiaj wiêc wród prawie czterdziestu milionów mieszkañców Polski
i prawie piêtnastu milionów Polaków
¿yj¹cych w diasporach  nie znajdzie
siê nikt tak m¹dry i prawy jak Grabski i
Kwiatkowski? Znajdzie siê ponad
wszelk¹ w¹tpliwoæ bardzo du¿o. Tylko jak tacy inteligentni i uczciwi fachowcy mog¹ byæ dopuszczeni do w³adzy, skoro tworzy j¹ z tak¹ determinacj¹, jakby broni³ niepodleg³oci, Wielki Szu, który poród miernot moralnych
i intelektualnych szuka pomocników do
swych szachrajstw?
Jacek Wegner
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Andrzej W. Pawluczuk

Polepszyæ
przestêpcom
22 lutego, z inicjatywy Ministerstwa
Sprawiedliwoci, obchodzono po raz
pierwszy w Polsce Dzieñ Ofiar Przestêpstw. Oczywicie, nie chodzi³o o to,
aby w tym dniu organizowano akademie i wyg³aszano przemówienia. Cel by³
skromniejszy, ale za to bardziej chwalebny. W mediach (w czym przodowa³
I program PR) przypominano, ¿e los
ofiary przestêpstwa bywa u nas czêsto
du¿o gorszy ni¿ los jej kata. Zwrócono
uwagê, ¿e powinnimy nie tylko pomagaæ ofiarom przemocy, lecz tak¿e zmieniæ wiele przepisów prawnych i praktykê wymiaru sprawiedliwoci. Prasa czêsto bowiem opisuje s¹dy, prokuratorów
i policjantów, którzy bardziej troszcz¹
siê o dobre samopoczucie zbrodniarza
ni¿ o to, aby osoba poszkodowana, czy
jej rodzina otrzyma³a odpowiednie zadoæuczynienie moralne i materialne.
Ustanowienie takiego dnia nie jest polskim wynalazkiem. Za spraw¹ Europejskiego Forum S³u¿b dla Ofiar Przestêpstw obchodzony jest on w Europie
od 1991 roku, a wiêc ma ju¿ ponad dziesiêcioletni¹ tradycjê.
Polska nie by³aby jednak Polsk¹,
gdyby i w tej dziedzinie nie odbiega³a
od standardów cywilizowanego wiata
i nie zg³osi³a w tej mierze swojego odrêbnego zdania. Oto kilka dni przed
ustanowionym Dniem Ofiar prominentni i utytu³owani przedstawiciele nauk
prawniczych og³osili dokument, w którym ujêli siê za przestêpcami, wychodz¹c zapewne z za³o¿enia, ¿e nale¿y
ul¿yæ ich ciê¿kiej doli. Jak poinformowa³a Rzeczpospolita 19 lutego, profesorowie (a wród nich, m. in. Andrzej
Zoll  Rzecznik Praw Obywatelskich
(!), Zbigniew Ho³da, Leszek Kubicki
i Jan Widacki) sprokurowali uchwa³ê,
w której sprzeciwiaj¹ siê zaostrzeniu kar
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za najgroniejsze przestêpstwa. Inicjatywie patronowa³y instytucje ze wszech
miar godne szacunku: Instytut Nauk
Prawnych PAN, Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego i Polskie Towarzystwo Kryminologiczne.
Szanowni profesorowie w swoich
naukowych katedrach s¹, byæ mo¿e, tak
szczelnie odgrodzeni od ¿ycia, ¿e nie
znaj¹ realiów. Podam wiêc parê przyk³adów. Oto w telewizyjnej audycji Ekspres reporterów pokazano wstrz¹saj¹cy reporta¿ o ojcu rodziny, który, wróciwszy z wiêzienia, zamordowa³ ¿onê.
Wczeniej s¹d skaza³ go na siedem lat
pozbawienia wolnoci za gwa³cenie
córek i fizyczne znêcanie siê nad dzieæmi i ¿on¹. Z tych siedmiu lat odsiedzia³
zaledwie dwa (!), po czym, dodajmy:
pozbawiony przez s¹d praw rodzicielskich, przychodzi do domu w asycie
policji, poniewa¿ jest tam nadal zameldowany i ma prawo tam mieszkaæ. Przez
te dwa lata przera¿onej kobiecie nie uda³o siê zwyrodnia³ego mê¿a wyeksmitowaæ ani nawet wymeldowaæ z mieszkania, uciek³a przed nim, schowa³a siê
i dziêki temu nadal ¿y³a? Zapewne tak
by by³o, gdyby polskich prawników bardziej obchodzi³ los ofiary, ni¿ przestêpcy. Ale powiem wiêcej: gdyby owego
mê¿czyznê skazano nie na siedem, ale np.
dziesiêæ lat wiêzienia, mo¿e wyszed³by
dopiero po trzech czy czterech latach. Ta
kobieta mia³aby jeszcze przed sob¹ rok
czy dwa lata spokojnego ¿ycia.
Jednak powy¿szy przypadek jest nie
tylko dowodem przeciwko ³agodnemu
karaniu i nieskutecznoci prawa. Zawiadcza tak¿e o tym, ¿e ludzie biedni
i ma³o wykszta³ceni s¹ w Polsce pozostawieni sami sobie. Jestem bowiem ca³kowicie pewien, ¿e gdyby tê kobietê staæ
by³o na wynajêcie dobrego adwokata

POLITYKA

(a to oznacza, ¿e za wysokie honorarium),
bez trudu i w krótkim czasie uzyska³aby
od s¹du nakaz eksmisji i wymeldowa³aby zwyrodnia³ego mê¿a. Konkluzja nasuwa siê wiêc sama: ta kobieta ¿y³aby
nadal, gdyby mia³a taki dostêp do pomocy prawnej, jak i maj¹ ludzie zamo¿ni.
Tymczasem bez takiego dostêpu
równoæ wobec prawa staje siê fikcj¹
(tak, tak, szanowni profesorowie) i problem wymaga natychmiastowego i radykalnego rozwi¹zania. Akurat bowiem
w opisanym wy¿ej przypadku prawo
i jego funkcjonariusze (op³acani nb.
z naszych podatków) stanêli nie po stronie ofiary, ale  jednoznacznie i bez
w¹tpliwoci  po stronie przestêpcy,
u³atwiaj¹c mu dokonanie zabójstwa.
Kiedy jednak mylimy o bezsilnoci
prawa wobec najgroniejszych przestêpców, warto zastanowiæ siê i nad tak¹
histori¹, któr¹ opowiedziano w pierwszym programie radiowym. Oto w województwie warmiñsko-mazurskim policjanci przez kilka lat tropili sprytnego
i uci¹¿liwego k³usownika, który grasowa³ tak¿e na terenie kilku rezerwatów.
Wreszcie przy³apali go na gor¹cym
uczynku, jednak¿e prokurator umorzy³
przeciwko niemu dochodzenie z powodu nik³ej spo³ecznej szkodliwoci czynu, na co pozwala kodeks postêpowania karnego. Có¿, okazuje siê, ¿e nie
tylko mo¿na w Polsce karaæ ³agodnie,
mo¿na tak¿e w ogóle nie karaæ! Tylko
po co w takim razie policja ma wy³apywaæ przestêpców? W swojej uchwale
profesorowie napisali m. in. (cytujê za
Rzeczpospolit¹), ¿e surowe karanie powoduje [...] znaczne koszty spo³eczne,
w tym w szczególnoci ekonomiczne.
Mo¿e zatem w ogóle nale¿y zlikwidowaæ policjê, s¹dy i prokuratury? Pomylmy, ile na tym zaoszczêdzi biedny
bud¿et naszego pañstwa. Pos³owie bêd¹
mogli podnieæ sobie diety, a i sekretarce czy kierowcy w spó³ce skarbu pañstwa bêdzie mo¿na daæ wynagrodzenie
nie 30 tys. z³ miesiêcznie (jak to by³o 
zgodnie z prawem!  w KGHM-Mied),
ale  powiedzmy 40 tysiêcy z³otych.
Szefowi Orlenu za podniesie siê roczn¹ premiê z miliona z³otych na dwa
miliony.
n
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Stanis³aw Michalkiewicz

Potêga ignorancji
Przybycie Lwa Rywina do Adama
Michnika zepchnê³o na drugi albo nawet trzeci plan wszystkie inne sprawy.
Tak to przynajmniej wygl¹da w telewizji i w prasie. Pe³no tam sprawozdañ,
opisów i spekulacji  co z tego mo¿e
wynikn¹æ dla naszej m³odej demokracji i w ogóle. Potwierdza to podejrzenia, ¿e tzw. czwarta w³adza to nie tyle
w³adza, co raczej czereda dworaków
¿yj¹ca z prze¿uwania kuchennych lub
alkowianych plotek albo kolportuj¹ca
pogodne anegdoty z ¿ycia dworu. Inna
rzecz, ¿e kiedy politycy ostantacyjnie
wyrzekaj¹ siê wszelkie ideowoci, narzêdziem walki politycznej staj¹ siê rewelacje maglarskie, w których zreszt¹
lud gustuje, bo przekonuj¹ one, ¿e w³adza to nic strasznego i zachêcaj¹ do
wziêcia udzia³u. Poniewa¿ za wspó³uczestnictwo w rz¹dzeniu uwa¿ane jest
dzi za rodzaj idea³u ¿ycia spo³ecznego, to wszystko wydaje siê byæ w najlepszym porz¹dku. I w pewnym sensie
s³usznie, bo jak¿e inaczej ¿yæ w sytuacji, kiedy w³adza polityczna ogarnia
swoim imperium coraz to nowe dziedziny ¿ycia, zmuszaj¹c do uzyskiwania
pozwoleñ tam, gdzie do niedawna ka¿dy sam by³ sobie panem? Sam instynkt
samozachowawczy podpowiada, by
czujnie nas³uchiwaæ najb³ahszych plotek dworskich, bo nigdy nie wiadomo,
co ma znaczenie, a co go nie ma.
Na tym tle rzeczywicie co najmniej
dziwnie wygl¹da informacja, ¿e audytorium ogl¹daj¹ce serial z ¿ycia codziennego szlachty jerozolimskiej i tubylczej
w Polsce, czyli spektakl zwany afer¹
Rywina, liczy zaledwie 1,5 mln uczestników. Pan prof. Czapiñski, psycholog
spo³eczny z Uniwersytetu Warszawskiego, uzna³, ¿e to zdecydowanie za ma³o.
Najwidoczniej uwa¿a, ¿e bli¿sze poznanie ¿ycia towarzyskiego i uczuciowego

szlachty jerozolimskiej i tubylczej podniesie egzystencjê ludzi prostych na jaki wy¿szy poziom. Nie jest to wykluczone; wysokoæ ³apówki, jakiej podobno oczekiwa³ Rywin od spó³ki Agora
mo¿e zachêciæ nowe szeregi ambitnych
obywateli do znalezienia siê w elicie
politycznej. W ten sposób stan szlachecki rozronie siê co najmniej do 20 proc.
spo³eczeñstwa, a wiêc przekroczy dwukrotnie poziom nobilityzacji w stosunku do stanu sprzed rozbiorów.
Jest to, rzecz prosta, szalenie poci¹gaj¹ca perspektywa, a cilej  by³aby,
gdyby nie jedno wydarzenie, kompletnie przemilczane przez dworactwo zajête plotkowaniem o aferze Rywina. Tak
siê bowiem z³o¿y³o, ¿e w po³owie lutego br. rz¹d skierowa³ do sprzeda¿y 20-letnie obligacje skarbowe opiewaj¹ce
na miliard z³otych i... nie uda³o mu siê
sprzedaæ ani jednej! W ten oto sposób
ujrzelimy zarysy tajemniczej rêki, która na cianie III Rzeczypospolitej zaczyna pisaæ mane tekel fares. Bo niew¹tpliwie rz¹d bêdzie teraz próbowa³ wepchn¹æ na rynek obligacje 10-letnie,
a jeli i tych nikt nie kupi  to piêcio-,
trzy- i dwuletnie, a¿ wreszcie roczne.
W ci¹gu roku musi bowiem sprzedaæ
obligacji za ponad 50 miliardów z³otych, ¿eby sprostaæ wydatkom bud¿etowym. Jeli oka¿e siê, ¿e spekulanci finansowi nie zechc¹ kupiæ nawet rocznych obligacji skarbowych, to znaczy,
¿e nie wierz¹, i¿ III Rzeczpospolita przetrwa najbli¿szy rok. ¯e nie wierz¹, i¿by
mia³a przetrwaæ lat 20  to ju¿ wiemy.
Widaæ maj¹ w pamiêci sytuacjê, kiedy
musieli polskie papiery d³u¿ne wyprzedawaæ w Panamie czy na Kajmanach po
15 centów za dolara i musieli z³o¿yæ
jakie luby panieñskie, ¿e to ju¿ nigdy
siê nie powtórzy. Wiêc jeli taka jest tendencja, to rzeczywicie eurofile w pew-

nym sensie maj¹ racjê; pora likwidowaæ
to pañstwo, przy³¹czyæ je do Unii Europejskiej, bo jak nie, to zlikwiduje siê
samo. UE, bowiem, to ostatnia nadzieja tubylczej szlachty, cel jej ucieczki do
przodu. Wprawdzie oznacza to stopniow¹ likwidacjê pañstwa, ale p³ynne zachowanie posad, podczas gdy scenariusz argentyñski oznacza, ¿e posad trzeba bêdzie broniæ si³¹ i si³¹ wydzieraæ
pieni¹dze.
Taki idea³ pielêgnuje szlachta tubylcza, bo szlachta jerozolimska politykuje
na trochê wy¿szym poziomie i stawia
sobie bardziej ambitne cele. Piszê o tym
otwartym tekstem, bo sprawy zasz³y ju¿
tak daleko, ¿e nie pora na aluzje. Tymczasem w kraju narastaj¹ protesty. Rolnicy domagaj¹ siê od rz¹du, by skupowa³ od nich wieprzki po godnej cenie,
a znowu górnicy  ¿eby kupowa³ wêgiel
i tak dalej. Artyci z kolei maj¹ rz¹dowi
za z³e, ¿e nie prowadzi skupu obrazów
i instalacji, s³owem  zdecydowana
wiêkszoæ oczekuje, ¿e rz¹d poda jej pomocn¹ d³oñ, pe³n¹ szeleszcz¹cych banknotów. Rz¹d mo¿e by nawet i poda³, bo
serce ma po lewej stronie, a ponadto nie
wypada mu zapominaæ, ¿e niewymowne
bo s¹ cierpienia naszego proletariatu, ale
jak¿e tu podaæ, kiedy spekulanci nie chc¹
kupowaæ obligacji? Si³¹ zmusiæ ich nie
mo¿na, bo uciekn¹ za granicê. Ta trudnoæ wydaje siê nie do pokonania, wiêc
tylko patrzeæ, jak pojawi¹ siê g³osy, by
w takim razie rz¹d pozwoli³ obywatelom
na rabowanie siê nawzajem. Do tego
bowiem sprowadzaj¹ siê oczekiwania
zamkniêcia rynku przed importem, ¿eby
polski wytwórca móg³ sprzedaæ swoje
wyroby po godnej cenie.
Nie jest to pomys³ oryginalny, bo
francuski prawnik Fryderyk Bastiat
wykpiwa³ takie rozwi¹zania ju¿ prawie
200 lat temu. Na przyk³ad przedstawi³
pewnego razu petycjê producentów
wiec, którzy domagali siê od rz¹du
po³o¿enia kresu nieuczciwej konkurencji ze strony... wiat³a s³onecznego.
Kierunek protestów, które wzbieraj¹c¹ fal¹ przetaczaj¹ siê przez Polskê
i reakcja w³adz pokazuje, ¿e ¿adne wnioski z dowiadczeñ poprzednich wieków
nie s¹ i nie bêd¹ wyci¹gane.
n
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Przegni³y system
Na pierwszych stronach gazet dominuje od wielu tygodni afera Rywina
i akcja policji w podwarszawskiej Magdalence  nie bêdê wiêc ich przypomina³, gdy¿ media informuj¹ o nich codziennie, ujawniaj¹c nowe fakty i nie
szczêdz¹c gorzkich komentarzy. Warto
zdaæ sobie jednak sprawê, ¿e nie by³y to
wydarzenia incydentalne. Potwierdzi³y
tylko op³akany stan naszego pañstwa
i po raz kolejny dowiod³y ¿e ci, którzy
nami rz¹dz¹, nie maj¹ ku temu ani kompetencji politycznych, ani  co gorsza 
moralnych.
O tym, ¿e pañstwowy i samorz¹dowy aparat wszystkich szczebli prze¿arty jest korupcj¹ i nieudolnoci¹, media
informuj¹ od dawna. Przypomnijmy chocia¿by powtarzaj¹ce siê regularnie malwersacje ogromnych funduszy przeznaczonych na pomoc i rehabilitacjê osób
niepe³nosprawnych, którymi zarz¹dza
PFRON. Po raz który z rzêdu, jak informowa³y o tym Gazeta Wyborcza
i Rzeczpospolita, kontrolerzy NIK dowiedzieli siê, ¿e pieni¹dze te, w majestacie prawa, s¹ zwyczajnie rozkradane,
natomiast rzesze inwalidów nie mog¹ siê
doprosiæ o pomoc w zakupie wózka czy
aparatu s³uchowego. Przypomnijmy nie
rozs¹dzon¹, mimo up³ywu dziesiêciu lat,
s³ynn¹ aferê NFOZ, czyli Narodowego
Funduszu Odd³u¿enia Zagranicznego.
Urzêdnicy pañstwowi ukradli kilkaset
milionów dolarów, ale pañstwowy wymiar sprawiedliwoci wcale siê nie kwapi, aby ich os¹dziæ i ukaraæ. Je¿eli do tej
wszechogarniaj¹cej korupcji, nepotyzmu, dziwnej niechêci prokuratur i s¹dów do cigania przestêpców zagra¿aj¹cych pañstwu i dodajmy nieudolnoci
policji to widzimy, ¿e sprawa Rywina jest
zaledwie wierzcho³kiem góry lodowej.
Co natomiast skrywa w sobie sama
góra?
W Polsce wszyscy doskonale wiedz¹
i co gorzej, ¿e coraz lepiej wiedz¹ to tak¿e dziennikarze i politycy w krajach Za-
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chodu i wcale tego nie ukrywaj¹ przed
tamtejsz¹ opini¹ publiczn¹. Jak napisano kilka tygodni temu w brytyjskim tygodniku The Economist, w Polsce ca³y
system jest przegni³y, za premier nie
kontroluje swoich skorumpowanych
podw³adnych. Wed³ug GW (3 III) fakt,
¿e Rywin liczy³, i¿ ujdzie mu to na sucho, dowodzi, ¿e takie rzeczy dziej¹ siê
w Polsce stale, nawet na szczeblach ministerialnych. Nie mo¿e zatem dziwiæ
pora¿aj¹ca konkluzja The Economist,
który stwierdza, ¿e elita z Warszawy
okrada zwyk³ych obywateli.
Je¿eli rz¹dz¹cy nie zabiegaj¹ o pomylnoæ Polski, ale o nape³nianie w³asnych kieszeni, to przestaje równie¿ dziwiæ op³akany stan naszej gospodarki.
Oto PKP og³osi³y ostatnio, ¿e zamierzaj¹
zlikwidowaæ ponad tysi¹c (!) po³¹czeñ
kolejowych, poniewa¿ s¹ nieop³acalne.
Oczywicie nikt nie zada³ sobie trudu,
by policzyæ, ile z tego powodu strac¹
obywatele i przedsiêbiorcy, bo przecie¿
likwidacja taniego i powszechnie dostêpnego transportu podetnie dzia³alnoæ
wielu mniejszych i wiêkszych firm, które i tak ledwie zipi¹. Ba! Utrudni ludziom dojazd do pracy, a wielu niezamo¿nym rodzinom w ogóle uniemo¿liwi posy³anie dzieci do szkó³. I chocia¿
wszyscy na wiecie wiedz¹, ¿e najbardziej op³acaln¹ inwestycj¹ jest inwestycja w edukacjê, wiedza ta jest ca³kowicie obca polskim politykom. Polska, która jeszcze dziesiêæ lat temu mia³a jedn¹
z najgêstszych sieci kolejowych w Europie, stacza siê w szybkim tempie do
poziomu Albanii. Zreszt¹ nie tylko pod
tym jednym wzglêdem; tak¿e poziom
bezrobocia (dodajmy  ci¹gle rosn¹cego) sytuuje nas w pobli¿u Albanii, poniewa¿ wskanik ten w Rumunii i Bu³garii (nie wspominaj¹c ju¿ Litwy czy Estonii) jest ni¿szy ni¿ w Polsce. Niewykluczone zatem, ¿e wkrótce powtórzy siê
sytuacja sprzed 1939 roku, kiedy to biedni Polacy jedzili na £otwê, by u tam-
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tejszych ch³opów zarobiæ parê groszy
przy kopaniu ziemniaków i uprawie lnu.
Ha, len  to temat na osobne opowiadanie, podobnie jak chmiel, przemys³
stoczniowy czy rybactwo dalekomorskie.
W produkcji lnu by³a Polska do niedawna wiatowym potentatem, a lniane wyroby by³y naszym przebojem eksportowym. Dzisiaj nie pozosta³ po tym lad.
Mo¿na by zatem s¹dziæ, ¿e przy obecnej zapaci gospodarczej i rosn¹cym lawinowo bezrobociu rz¹d i administracja
lokalna powinny nieustannie zabiegaæ
o to, by krajowy przedsiêbiorca jak najwiêcej inwestowa³ i jak najwiêcej zatrudnia³, gdy¿ na tym polega oczywisty
interes kraju. Tak, mo¿na by tak s¹dziæ,
ale jak pokazuj¹ zasadnie losy nowos¹deckiego biznesmena Romana Kluski,
by³oby to mylenie na wskro naiwne
i nie z tego wiata (nie z tego kraju). Otó¿
pan Kluska, zamiast p³aciæ haracze politykom, wola³ wspieraæ biednych, chorych, bezrobotnych i pomagaæ Kocio³owi. I zosta³ przez tê niefrasobliwoæ
przyk³adnie ukarany przez lokalnych
bonzów politycznych. Anga¿uj¹c do
pomocy aparat fiskalny, prokuraturê,
policjê i wojsko kto zmusi³ tego uczciwego cz³owieka, aby pozby³ siê swojej
firmy. Kim jest ten kto? Ha, nietrudno
zgadn¹æ, ¿e ani policja ani prokuratura nie
kwapi¹ siê, aby rzecz zbadaæ i ujawniæ,
wysy³ane za przez p. Kluskê w tej sprawie pisma do ministra sprawiedliwoci
i premiera Millera pozostaj¹  jak on sam
powiedzia³ w wywiadzie dla Rzeczpospolitej (25 II)  bez ¿adnej odpowiedzi.
Otto von Bismarck, znany powszechnie jako nieprzejednany polako¿erca,
powiedzia³ ponad sto lat temu takie s³owa: dajcie Polakom pañstwo, a oni bez
niczyjej pomocy doprowadz¹ je znowu
do ruiny. Mówi¹c znowu Bismarck mia³
oczywicie na myli rozbiory, bo przecie¿ gdyby Polacy inaczej siê rz¹dzili,
do rozbiorów by nie dosz³o. Ale czy koniecznie trzeba byæ wrogiem Polski, aby
w taki sposób myleæ? Mylê, ¿e nie, po
prostu szyd³o wysz³o z worka, a ¿e rz¹dzimy siê sami i w pe³ni suwerennie, nie
mo¿emy zwaliæ winy na ZSRR, bolszewików, ¯ydów, masonów, Niemców czy
wojnê. Pozostali tylko cyklici...
AWP
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W Starym Testamencie mi³osierdzie oznacza szczególn¹ potêgê mi³oci, która wiêksza jest ni¿ grzech.
Jednak Bóg swoj¹ mi³oæ i mi³osierdzie najdoskonalej objawi³ cz³owiekowi w swoim Synu: w Jego mêce
i mierci krzy¿owej. Ta prawda o Bo¿ym Mi³osierdziu mocno przenika
nauczanie Jana Paw³a II w dzisiejszym wiecie  nagminnie neguj¹cym i odrzucaj¹cym Boga. Podczas
sierpniowej pielgrzymki do Polski
mówi³: Wydaje siê, ¿e dzisiaj (Koció³) jest wezwany, by g³osiæ wiatu to orêdzie. Nie mo¿e zaniechaæ tej
misji, skoro wzywa do tego sam Bóg
przez wiadectwo w. Faustyny.
A wybra³ do tego nasze czasy... Nie
ma dla cz³owieka innego ród³a nadziei, jak mi³osierdzie Boga...
Pos³annictwo Siostry Faustyny nie zakoñczy³o siê z Jej mierci¹  szeroko
rozesz³o siê po wiecie. Przez ni¹ Jezus Chrystus przekaza³ nowe formy kultu
Mi³osierdzia Bo¿ego  obraz Jezusa Mi³osiernego, wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego,
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia i Godzina Mi³osierdzia. To Jezus powiedzia³
w. Faustynie: Nie zazna ludzkoæ uspokojenia dopóki siê nie zwróci z ufnoci¹
do Mi³osierdzia Mojego (...). Powiedz zbola³ej ludzkoci niech siê przytuli do
Mi³osiernego Serca Mojego, a ja j¹ nape³niê pokojem (Dzienniczek, 300, 1074).
Wydawnictwo Michalineum wraz z fotografikiem  Grzegorzem Ga³¹zk¹
swoim najnowszym albumem: wiêta Siostra Faustyna  Szafarka Bo¿ego Mi³osierdzia odpowiadaj¹ na tê potrzebê dziejów. Owa publikacja prezentuje miejsca, z którymi Opatrznoæ Bo¿a zwi¹za³a ¿ycie w. Siostry Faustyny Kowalskiej, za przytoczone fragmenty wypowiedzi w. Faustyny i Jana Paw³a II dope³niaj¹ ca³oci dzie³a. Na tych kartach przeledzimy ¿yciow¹ drogê Faustyny
Kowalskiej  biednej dziewczyny z G³ogowca. Zobaczymy miejsca kluczowe
dla jej misji, zajrzymy niemal w g³¹b jej duszy  w niej toczy³o siê wielkie zmaganie cz³owieka z Bogiem, który j¹ wybra³ i z Szatanem, który chcia³ j¹ wydrzeæ
Bogu i zataiæ to orêdzie. Staniemy z ni¹ w miejscach objawieñ oraz tam, gdzie
pe³ni³a pos³ugê najzwyklejszej zakonnicy.
Wreszcie znajdziemy siê na Placu w. Piotra w Rzymie, gdzie bêdziemy wiadkami beatyfikacji i kanonizacji dokonanej przez Jana Paw³a II. I znów wrócimy
do Ojczyzny, aby z Ojcem wiêtym konsekrowaæ now¹ wi¹tyniê Mi³osierdzia
Bo¿ego w £agiewnikach, sk¹d ma wyjæ iskra, która przygotuje wiat na ostateczne przyjcie Chrystusa. Spotkamy te¿ rzesze pielgrzymów, które tam szukaj¹ si³y i nadziei w Bo¿ym Mi³osierdziu.
Album wiêta Siostra Faustyna  Szafarka Bo¿ego Mi³osierdzia to udana
próba w³¹czenia siê w szerzenie kultu Mi³osierdzia Bo¿ego oraz niezwyk³e spotkanie w obrazie i s³owie ze skarbem, który da³ nam Bóg za porednictwem w.
Faustyny  z Mi³osiernym Jezusem Chrystusem, który nie przyszed³ wiat potêpiæ, ale zbawiæ. (Foto  patrz kontrok³adka, s. 40).
Album proponuje siê pod adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. 0 (22) 781-14-20, fax (22) 771 36 15
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 25 z³ plus koszty wysy³ki.
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