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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

KRZYSZTOF KARASEK  poeta, t³umacz,
krytyk literacki (rocznik 1937). Nale¿y
do najbardziej znanych poetów Nowej Fali.
jest autorem wielu tomów poezji, szkiców
literackich i antologii oraz laureatem literackich nagród.
Wspomnienie z roku 1970
Jak kurczaki na wiosnê
wysypuj¹ siê m³odzi poeci
z kurnika olepieni wiat³em
jakiej gwiazdy, Wenus, która pozbawia
rozumu (o ile przedtem by³), lub Marsa,
który przy wtórze fanfar i jêków
uk³ada dramat.
Na koñcu Tanatos, syn Merkurego i pieni
zamyka sklepik z farbami,
zawiesza na drzwiach tabliczkê Zamkniête
i wychodzi.
Krótko wieci³a gwiazda nad Akropolem
tego roku. Ledwie rozkwit³a
ju¿ musia³a zgasn¹æ, a z ni¹
cesarstwo Bizancjum i królestwo Danii.
Na czubku brzozy
Rzecz w tym, by wspi¹æ siê na czubek brzozy
i zobaczyæ g³owê Pana
unosz¹c¹ siê nad morzem innych g³ów,
nie g³owê, choæby czubek g³owy.
Albo uklêkn¹æ jak najni¿ej,
aby zobaczyæ choæ podeszwy sanda³ów
kiedy tamtêdy przechodzi.
Kiedy by³em ma³y
wspina³em siê na brzozê, teraz klêczê,
ale Pan od dawna têdy nie przechodzi³.
Trwam wiêc w tej pozycji  rozdarty,
ni to ob³ok,
ni to proch.

Nowa,
maryjna
miara

MIESIÊCZNIK KATOLICKI
WYDAWANY NAK£ADEM
XX MICHALITÓW

SPIS TRECI

Przemiany masek
Powiedzia³a, ¿e nie da siê ¿yæ
bez maski. Rzecz w tym,
¿e ka¿da jest gorsza od poprzedniej,
Sybilla nie by³a bardziej przenikliwa
gdy ciga³a Edypa
po drogach Judei,
nowe karmi¹ nas jeszcze pociech¹
ale nie zajmuj¹ siê ju¿ naszym losem.
Nie maj¹ pojêcia o przemianie Konrada
w Gustawa, choæ wiedz¹ wszystko
o przemianach imienia.
Raz tylko ukazuje siê twarz bez os³onek.
Mówi¹, ¿e mierci nie ma
tam, gdzie nie by³o narodzin.

Dzieñ M³odzie¿y
w Izabelinie

10 maja br. od godz. 15.00
w parafii w. Franciszka z Asy¿u w Izabelinie
odbêdzie siê spotkanie wszystkich,
którzy czuj¹ m³odoæ w sercu.
W rytm chrzecijañskiej muzyki,
chwal¹c Boga, kosztuj¹c grillowe potrawy
mo¿esz spêdziæ z ca³¹ rodzin¹
kilka popo³udniowych godzin.
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Numer zamkniêto 18 kwietnia 2003 r.

Opowiada³ mi kiedy przyjaciel o ch³opcu z pierwszej klasy podstawówki. Wracaj¹c ze szko³y powiesi³ siê na p³ocie na
paskach swego tornistra. Na szczêcie uda³o siê go uratowaæ.
Zapytany przez zrozpaczon¹ matkê:  Dlaczego to zrobi³? 
Odpar³:  wiat jest beznadziejny, nie warto ¿yæ! Nale¿y dodaæ, ¿e by³ on bardzo dobrym uczniem. Nie sprawia³ te¿ ¿adnych trudnoci wychowawczych. Wiêc: dlaczego?!  pyta³em
sam siebie.
W jednym zgadzam siê z owym ch³opcem: rzeczywicie
beznadziejny jest wiat, w którym WIELCY jednym gestem,
jakby od niechcenia, zmiataj¹ krocie prostych ludzi, jak pionki z szachownicy. Beznadziejny jest wiat, w którym prezesi 
niekoniecznie zamo¿nych instytucji  wyznaczaj¹ sobie premie
(z ró¿nych okazji) w wysokoci przekraczaj¹cej ogóln¹ sumê
pensji miesiêcznej ca³ej za³ogi, podczas gdy liczba pozbawionych pracy i mo¿liwoci zarobkowania na ¿ycie zatrwa¿aj¹co
wzrasta. Gdy miliony przymieraj¹ z g³odu... Pieski jest wiat,
w którym sposobem na ¿ycie jest wojna, zabijanie ¿ycia...
Na szczêcie z odsiecz¹ idzie sama Boska Opatrznoæ. Bo
przecie¿ nie przypadkowo Papie¿ og³osi³ wielkie orêdzie do
wiata o Bo¿ym Mi³osierdziu. Nie przypadkowo podkrakowskie £agiewniki sta³y siê wiatowym centrum Mi³osierdzia.
A có¿ to jest Mi³osierdzie? To jest nowa miara aktywnoci
cz³owieczej za naszych dni. Nowa! Bo stare miary  takie, jak
chocia¿by sprawiedliwoæ  opuszczaj¹ bezsilnie rêce. Zasada oko za oko wygl¹da wrêcz miesznie. Bo co zabitemu
z oka czy zêba zabójcy?! Nonsens! A Chrystus nam mówi to,
co i Aposto³om dwa tysi¹ce lat temu:  Wy b¹dcie bardziej
ni¿ sprawiedliwi! Wy b¹dcie dobrzy! I to jeszcze jak? Jak
Ojciec Wasz Niebieski! Wtedy osi¹gniecie spokój...
Jak¿e licznie tê prawdê umie odczytaæ polska pobo¿noæ
ludowa! Na takie lekcje m¹droci  mierzonej sercem  przez
wieki, w maju, gromadzi siê przy kapliczkach maryjnych,
Chrystusikach Frasobliwych, na rozstajach dróg  i piewem
prosi Maryjê, by zechcia³a rekomendowaæ nasze polskie biedy Mi³osiernemu Zbawcy. I prosi o rozs¹dek dla sprawuj¹cych w³adzê w Narodzie, o wielkie, rozumiej¹ce serce. Po górach, dolinach..., wspania³ych katedrach i skromniutkich koció³kach p³ynie solidarne wo³anie do MATKI i KRÓLOWEJ
o nowy ³ad. A Ona, po dawnemu, po macierzyñsku pochyla
siê nad ka¿dym z nas i powtarza to swoje:  Cokolwiek Syn
mój powie  czyñcie! A Syn? Zarówno orêdziem Papie¿a Polaka, jak i ca³¹ histori¹ Sanktuarium £agiewnickiego wo³a: Zaufajcie Mi³osierdziu!
n
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1943 roku wróci³am od krzy¿a po naszym nabo¿eñstwie. By³o to oko³o godziny dziesi¹tej. Uklêk³am przy ³ó¿ku
i mówi³am pacierz. Ba³am siê podejæ
do okna. Ogarnia³a mnie trwoga. Pomyla³am, ¿e jeli tam by³a Matka Bo¿a to
nic z³ego mi staæ siê nie mo¿e. Podesz³am, uklêk³am i zaczê³am odmawiaæ
Zdrowa Maryjo... I wówczas zobaczy³am wielk¹ jasnoæ, i w tej jasnoci cudn¹ Matkê Bo¿¹. By³a bardzo m³oda, mog³a mieæ piêtnacie, szesnacie lat.
Ubrana, jak poprzednio, ale ju¿ nie zakrywa³a twarzy welonem. Mia³a piêkne
blond w³osy, niebieskie oczy, umiechaMarta Damasiewicz
³a siê.
17 maja 1943 roku, oko³o godziny
Jest rok 1943  zaczyna pani W³a- martwe przy tej Postaci. Tak by³a wiedys³awa Papis.  Nad Warszaw¹ widaæ tlista i podobna do Matki Bo¿ej malo- dwunastej, kiedy by³am na podwórku,
zobaczy³am Matkê Bo¿¹ na wini. Uklê³unê pal¹cego siê getta. Wraz z rodzica- wanej na obrazach.
Otworzy³am lufcik, przeciera³am k³am tam, gdzie sta³am i zaczê³am piemi wynajmowalimy mieszkanie na Siekierkach, przy ulicy Gociniec 6, oczy i patrzy³am. Postaæ nie znik³a. waæ, ¿eby Matkê Bo¿¹ przywitaæ. To
w drewnianym domu, na poddaszu. Na Uzna³am, ¿e nale¿y godnie Matkê Bo¿¹ zwróci³o uwagê ludzi. Pani Lewandowulicach Siekierek spotyka³am ma³ego przywitaæ. Zaczê³am modliæ siê swoimi ska, pani Kolañska i s¹siadki przysz³y,
¯yda, który uciek³ z getta. Widywa³am s³owami, prosi³am w ró¿nych inten- uklêk³y i zaczê³y siê modliæ.
cjach: o skoñczenie wojny, nawrócenie
21 maja 1943 roku obok Matki Bote¿ umys³owo chorego ch³opca.
Na Siekierkach nie by³o kocio³a. grzeszników, ale Matka Bo¿a czeka³a. ¿ej zobaczy³am kamienn¹ tablicê, n a
k t ó r e j
Przy domu
pañstwa L e Ekonomia chrzecijañska, jako nowe i ostateczne przymierze, nigdy nie ustanie i nie nale¿y siê b y ³ a c y f r a
w a n d o w - ju¿ spodziewaæ ¿adnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem siê Pana X . Uwa¿am,
¿e Matka
s k i c h s t a ³ naszego, Jezusa Chrystusa (Sobór Watykañski II, konst. Dei Verbum, 4).
drewniany
W historii zdarza³y siê tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich zosta³y uznane przez Bo¿a chcia³a
k r z y ¿ , t a m autorytet Kocio³a. Nie nale¿¹ jednak do depozytu wiary. Ich rol¹ nie jest ulepszanie czy uzupe³nia- p r z y p o zbieralimy nie ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pe³niejszym prze¿ywaniu go w jakiej epoce mnieæ, o zasiê i piewali- historycznej. Zmys³ wiary wiernych, kierowany przez Urz¹d Nauczycielski Kocio³a, umie rozró¿- chowywaniu
my litanie niaæ i przyjmowaæ to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub wiê- Przykazañ
Bo¿ych.
i pieni ma- tych skierowane do Kocio³a (Katechizm Kocio³a Katolickiego, 67).
27 maja,
ryjne. 3 maja
1943 roku przysz³am od krzy¿a oko³o Wówczas przypomnia³am sobie, ¿e obok Matki Bo¿ej, zobaczy³am wst¹¿godziny 21.00. By³o spokojnie i widno. w £askarzewie le¿a³ ciê¿ko chory mój kê z jasnoci, na której z³otymi literami
Usiad³am przy oknie i pomyla³am wujek, poprosi³am o zdrowie dla nie- by³o napisane: piewajcie i módlcie siê
o ma³ym ¯ydzie i umys³owo chorym go, dodaj¹c:  A jeli nie wyzdrowieje, tu do Mnie. Matka Bo¿a powiedzia³a:
ch³opcu. W ich intencjach zaczê³am siê zabierz go do nieba, do siebie Matuch-  Id do ksiêdza szkolnego, ¿eby kaza³
modliæ. Spojrza³am na ogród: kwit³y no Kochana...  Matka Bo¿a zrobi³a postawiæ kaplicê.  Mamy nie by³o w
drzewa, widok by³ piêkny. Mia³am ju¿ æwieræ obrotu i po chwili zniknê³a. Nie domu, wiêc pani Lewandowska wybraodejæ, gdy nagle mój wzrok zatrzyma³ widzia³am twarzy, by³a zakryta welo- ³a siê ze mn¹ do ksiêdza. Ksi¹dz powiedzia³, ¿e jest okupacja i ani krzy¿a, ani
siê na wini rosn¹cej najbli¿ej naszego nem.
Gdy mama wróci³a do domu, opo- kaplicy stawiaæ nie wolno... W ró¿nych
okna. Na drzewie, w miejscu, w którym
pieñ rozga³êzia siê w konary, zobaczy- wiedzia³am jej ca³e zdarzenie a potem objawieniach widzia³am rozwój tego
³am postaæ m³odej dziewczyny. Ubrana tacie, gdy wróci³ z pracy, po drugiej miejsca. Najpierw ma³¹ kapliczkê. Poby³a w bia³¹ sukniê koloru wiat³a prze- zmianie. Rodzice postanowili ca³e zda- tem koció³, póniej jeszcze wiêksz¹
wi¹tyniê. Widzia³am te¿ dzwonnicê
pasan¹ niebiesk¹ szarf¹. Na g³owie mia- rzenie zachowaæ w tajemnicy.
Nastêpny dzieñ zdawa³ mi siê wiê- i sprzêty kocielne.
³a welon. Rêce z³o¿one, a w prawej d³oKiedy dzieci dowiedzia³y siê, ¿e
ni ró¿aniec. Sta³a na ma³ym ob³oczku. tem. Wieczorem podesz³am do okna, ale
Drobne, bia³e kwiaty wini zdawa³y siê Matki Bo¿ej nie zobaczy³am. 5 maja Matka Bo¿a siê mi objawia, zaczê³y
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Na Siekierkach
nie zginiecie

"
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fot. P. ¯ycieñski

W grudniowe popo³udnie stanê³am przy ulicy Gwintowej 6. Pomiêdzy ma³ymi domkami jednorodzinnymi stoi olbrzymi koció³, obok niego, przy drzewie, niewielka
kaplica. Miejsce jest ciche i przytulne, w oddali tylko têtni trasa Siekierkowska.
Tu w 1943 roku 12-letniej dziewczynce ukaza³a siê Matka Bo¿a i Pan Jezus.
Z ksiêdzem proboszczem Janem Taffem, z okna plebanii, widzimy kobietê, która
zapala przed kaplic¹ wiat³o i k³ania siê.  To ona  mówi ksi¹dz proboszcz.

przychodziæ do nas do domu ze szko³y
na Anio³ Pañski. Potem wieæ siê roznios³a, a iloæ ludzi z ka¿dym dniem
wzrasta³a. Ludzie, id¹c do nas na modlitwê, musieli przechodziæ obok szko³y, a tam stacjonowa³y wojska niemieckie, ale Niemcy nigdy nie reagowali.
28 czerwca 1943 roku zobaczy³am
Matkê Bo¿¹, a po chwili Pana Jezusa.
By³ ubrany w bia³¹ sukniê, na ramionach
mia³ bia³y p³aszcz przepasany bia³ym
sznurem. W³osy mia³ koloru kasztanowego, spadaj¹ce na ramiona, by³ boso. Mia³
wyci¹gniête rêce, jakby ca³y wiat chcia³
do siebie przygarn¹æ, a w promieniach
widnia³o Serce. Widaæ by³o rany po gwodziach. Za Panem Jezusem sta³ krzy¿, podtrzymywany przez dwóch anio³ów.
W postaci Pana Jezusa by³ wielki
majestat i powaga, a jednoczenie tylko dobroæ. Pan Jezus mówi³ o swojej
mêce na krzy¿u, mówi³ o wielkim mi³osierdziu, mówi³, ¿e grzechy, choæby
by³y jak szkar³at, nad nieg wybielej¹...
Mówi³, ¿e czeka na nas w Najwiêtszym
Sakramencie. Prosi³, aby nie przechodziæ obojêtnie obok kocio³ów.
Mama te¿ modli³a siê, ale i bardzo
martwi³a siê czy nie jestem chora. Posz³a do mojego wychowawcy, by dowiedzieæ siê czy nie zauwa¿y³ zmian w
moim zachowaniu, w nauce. Nauczyciel
skontaktowa³ nas ze swoim znajomym
psychiatr¹. Jedzi³am do tego doktora.
Badania trwa³y kilka godzin. Podczas
ostatniej wizyty by³o u niego kilku lekarzy. Przy nich opisa³ moje objawie-

nia, potem powiedzia³, ¿e jestem zdrowa, a jego koledzy  lekarze mog¹ jego
orzeczenie potwierdziæ.
31 lipca 1943 roku Matka Bo¿a powiedzia³a:  Módlcie siê, bo na was idzie
wielka kara, ciê¿ki krzy¿. Nie mogê powstrzymaæ gniewu Syna Mojego, bo siê
lud nie nawraca. Klêcz codziennie do 6
sierpnia, od godziny 12.00 do 15.00
i pro o przeb³aganie za grzechy ca³ego wiata.
Winia, na której objawia³a siê Matka Bo¿a, sta³a na prywatnej posesji pañstwa Lewandowskich. ¯eby tam dojæ,
nale¿a³o przejæ posesjê pañstwa Pisañców. Obie rodziny nie robi³y trudnoci.
Zbieralimy siê na modlitwie miêdzy
grzêdami ziemniaków i warzyw. Na
wini powiesi³am obrazek.
12 sierpnia 1943 roku powieszono
maleñk¹ kapliczkê, któr¹ kupi³ pan Bazyli Halczy. A oto historia kapliczki.
Opowiada Bazyli Halczy:
 Tylko raz widzia³em wizjonerkê na
modlitwie. Obserwuj¹c ma³¹ W³adziê,
doszed³em do wniosku, ¿e ona naprawdê widzi Matkê Bosk¹. Postanowi³em na
wini objawieñ powiesiæ kapliczkê. Tym
zamiarem z nikim siê nie dzieli³em. Kupi³em kapliczkê i mia³em j¹ ju¿ w domu.
Jak¿e by³em zaskoczony, gdy ma³a W³adzia z kilkoma osobami przysz³a do mnie
po kapliczkê, bo tak jej powiedzia³a
Matka Bo¿a...
Pani W³adys³awa kontynuuje:
 W naszym domu sta³a figura Matki
Boskiej. Zawsze przed ni¹ pali³a siê

lampka. Gdy mówilimy Anio³ Pañski,
lampka zgas³a. Matka Bo¿a powiedzia³a:  Id, zapal lampkê, przynie ró¿aniec.  To by³y pierwsze s³owa, które
Matka Bo¿a powiedzia³a do mnie. G³os
Matki Bo¿ej zawsze s³ysza³am bardzo
wyranie. Przenika³ ca³¹ moj¹ duszê.
Zaczê³a ze mn¹ odmawiaæ ró¿aniec,
prowadzi³a nasz¹ modlitwê. Mówi³a,
jak mamy siê modliæ i zapiewa³a piêknym g³osem: Witaj nam, liczna Jutrzenko, Niepokalana Maryjo Panienko, witaj nam, witaj, Matko Jedyna,
niech nas obroni Twoja przyczyna... Do
dzi piewamy tê pieñ w kaplicy. Hymnem Siekierek sta³a siê pieñ Królowej
Anielskiej piewajmy...
Niemcy codziennie chodzili na forty, gdzie æwiczyli i mijali t³um modl¹cych siê ludzi. Czêsto piewalimy Bo¿e
co Polskê, a by³a to pieñ zakazana.
Nikomu nic siê nie sta³o, nigdy nikogo
nie zaczepili. Matka Bo¿a dodawa³a otuchy, mówi³a:  Na moje s³owa mog¹
gwiazdy spadaæ i s³oñce siê zaæmi, ziemia siê rozst¹pi i bêd¹ przepacie, choæby cierpia³a, nie bój siê, bo jestem
z tob¹... Pamiêtam te¿ takie s³owa Pana
Jezusa:  Choæby z nieba siarczysty
ogieñ lecia³, a ty bêdziesz pod go³ym
niebem, jeli bêdziesz ufa³a Mnie i Matce Mojej, nie zginiesz.
15 sierpnia w 1943 roku zobaczy³am
wielk¹ górê, jak gdyby kopiec. Na szczycie tej góry sta³a Matka Bo¿a i pan Jezus. U jej podnó¿a by³o mrowie ludzi,
ró¿nie ubranych i w ró¿nych habitach.
Wszyscy ludzie wspinali siê na szczyt.
Mimo ¿e by³o to mrowie ludzi, ka¿dy
szed³ swoj¹ w³asn¹ drog¹. Ale nikt nie
doszed³ nawet do po³owy, wszyscy jednak zd¹¿ali do Matki Bo¿ej, do Pana Jezusa. Jednak ludzie chcieli znaku, chcieli byæ pewni, ¿e to Matka Bo¿a do nas
przychodzi. Wówczas Matka Bo¿a powiedzia³a:  Nied³ugo zadzwoni¹ dzwony i wszyscy uwierz¹, ¿e tu by³am.
 W 50-lecie objawieñ zadzwoni³ tu
dzwon, a w ustanowienie sanktuarium
 jeszcze cztery dzwony.
17 sierpnia 1943 roku Maryja powiedzia³a:  Bóg nie chce ludzi karaæ, Bóg
chce ratowaæ ludzi przed zag³ad¹. Bóg
¿¹da nawrócenia.
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2 wrzenia 1943 roku Matka Bo¿a
powiedzia³a:  Obieram ten dzieñ na
wiêto Matki Bo¿ej Nauczycielki M³odzie¿y, a to miejsce jest szczególne dla
dzieci i m³odzie¿y...
8 wrzenia 1943 roku zobaczy³am
Matkê Bo¿¹ w pozycji siedz¹cej. By³a
ubrana w bia³¹ sukniê, na ramionach
mia³a zarzucony niebieski p³aszcz królewski, spiêty z³ot¹ klamr¹, na g³owie
koronê. Na kolanach trzyma³a dzieci¹tko w bia³ej sukience  te¿ mia³o koronê. By³a starsza, wygl¹da³a na oko³o 3040 lat. Umiechnê³a siê i powiedzia³a:
 Popatrz, jaki jest mój majestat. Nie
bójcie siê, okryjê was swoim p³aszczem.
30 wrzenia 1943 roku us³ysza³am
takie s³owa:  S³uchaj Mnie, s³uchaj
Kocio³a wiêtego. Bo kto s³ucha Kocio³a wiêtego, ten s³ucha Mnie i Syna
Mojego... A w padzierniku tego roku
prosi³a te¿, by uczyæ dzieci ró¿añca.
8 lutego 1944 roku Maryja powiedzia³a s³owa bardzo wa¿ne:  Przysz³am
do was, abycie wiedzieli, ¿e gdy bêdziecie szli ladami Moimi, nie zginiecie.
We wrzeniu 1944 roku powiedzia³a:  Bêdê chodzi³a po ziemi, bêdê nawiedza³a wsie i miasta, bêdê puka³a do
drzwi waszych...
Powstanie Warszawskie  prze¿ylimy je w Zalesiu Górnym. Zaraz po
zakoñczeniu wojny posz³am na Siekierki. Wszystkie domy na Siekierkach zosta³y spalone przez Niemców.
Zachowa³ siê ogród, winia z kapliczk¹ i obraz Pana Jezusa. Nawet szyba
w kapliczce by³a ca³a, tak jak wczeniej zapowiedzia³a Matka Bo¿a. Ludzie znów gromadzili siê wokó³ kapliczki. Przychodz¹cy na modlitwê
pielgrzymi przynosili ze sob¹ ceg³y ze
zburzonej stolicy. I tak, jeszcze w czasie objawieñ wybudowano pierwsz¹
kapliczkê. Matka Bo¿a powiedzia³a,
¿eby przychodziæ na modlitwê 3 i 28
ka¿dego miesi¹ca. Przychodzili za³amani, p³acz¹cy. Matka Bo¿a mówi³a
o swoich cierpieniach, o tym, ¿e porodzi³a Syna Bo¿ego, ¿e sta³a pod
krzy¿em. Mówi³a zwyczajnie:  Nie
opuszczajcie r¹k, wecie krzy¿ swój
i ró¿aniec, idcie po drodze ciernistej,
a dojdziecie do zbawienia...
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Grzegorz

Ostatnie objawienie prze¿y³am
15 wrzenia 1949 roku. Pan Jezus powiedzia³:  Przyszed³em przypomnieæ
wam, ¿e jestem z wami. Zbli¿a siê czas,
w którym Syn Bo¿y zosta³ wydany
i ukrzy¿owany. Krzy¿uj¹ Mnie ci wszyscy, którzy Mnie zniewa¿aj¹. Wynagradzajcie za nich. Broñcie Mnie, albowiem
Ja was kiedy obroniê. Zbli¿a siê czas,
kiedy wiat zaginie. Nie odchodcie ode
Mnie, którzy Mi s³u¿ycie. Odchodzê,
a wy zanocie proby do Matki Mojej,
bo Ona was teraz s³ucha...
W trakcie objawieñ mój katecheta
ks. Feliks Szmit kaza³ spisywaæ mi ich
treæ. Dzienniczek jest przygotowywany do druku. Ju¿ podczas objawieñ ludzie doznali tutaj wielu ³ask. Tak jest
do dzisiaj.
Kapliczkê przebudowywano piêæ
razy. 4 padziernika 1970 roku ks. kardyna³ Stefan Wyszyñski by³ na Siekierkach i powiedzia³:  Jeli nie ja, to mój
nastêpca zbuduje tu wi¹tyniê, aby Matka Bo¿a otrzymywa³a nale¿n¹ chwa³ê.
Od 1980 roku opiekê nad tym miejscem
sprawuje o. Edward Szajor  pijar, oddelegowany przez ks. Prymasa Stefana
Wyszyñskiego do tworzenia orodka
duszpasterskiego na Siekierkach. Aby
mog³o powstaæ miejsce kultu kilka rodzin odda³o swoje posesje i tak miêdzy
maleñkimi domkami, dziêki ogromnemu wysi³kowi o. Szajora i ludzkiej pomocy, pomimo wielu k³opotów,
31 sierpnia 1997 roku ks. Prymas Józef
Glemp erygowa³ Sanktuarium pod wezwaniem Matki Bo¿ej Nauczycielki
M³odzie¿y.
***
Dzisiaj w Sanktuarium ka¿dego
3 i 28 dnia miesi¹ca odbywaj¹ siê czuwania modlitewne, a w sobotê przed
trzeci¹ niedziel¹ miesi¹ca  nocne
czuwanie. Za w ka¿dy 11 dzieñ miesi¹caodprawiana jest Msza w. w intencji chorych i osób opiekuj¹cych siê
chorymi, podczas której mo¿na zostaæ zaopatrzonym w sakrament namaszczenia chorych. Na wspólne modlitwy gor¹co zapraszaj¹ Ojcowie
Pijarzy i pani W³adys³awa.

Dzisiaj Grzegorz Przemyk by³by
czterdziestolatkiem i  jak jego koledzy i kole¿anki z klasy  zapewne prowadzi³by, potykaj¹c siê o problemy,
których nikomu nie szczêdzi obecny
czas, mniej lub bardziej ustabilizowany ¿ywot. Oczywicie nie wiadomo,
czy mia³by pracê. Jednak równie dobrze mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e nie
by³by, jak wielu jego rówieników,
bezrobotnym, a na przyk³ad za³o¿y³by jaki znakomicie prosperuj¹cy interes. Najprawdopodobniej chyba sta³by blisko sztuki. Kocha³ przecie¿ literaturê i muzykê. Sam próbowa³ pisaæ
wiersze.
M³odzieñcza wra¿liwoæ nie
uchroni³a go, niestety, od zemsty milicyjnych pa³karzy, którzy rêka w rêkê
ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa coraz
mocniej zaciskali pêtlê szykan i strachu wokó³ matki Grzegorza  opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej.
Skatowany w noc, na pocz¹tku maja
1983 roku, w przekszta³conym teraz
(jak na ironiê) w ekskluzywn¹ restauracjê, posterunku MO przy ulicy Jezuickiej na warszawskim Starym Miecie, zmar³ po kilkunastu godzinach.
Trumnê z jego umêczonym cia³em
przeniesiono w licz¹cym kilometry
kondukcie z kocio³a w. Stanis³awa
Kostki na Pow¹zki. W rozgrzanym
wiosennym s³oñcem powietrzu wisia³
niemy krzyk rozpaczy i ¿alu tysiêcy
uczestników pogrzebu. Wspóln¹ modlitw¹ kojono smutek bezradnoci.
***
Coraz mniej p³onie zniczy na jego
grobie. Za to Goebbels stanu wojennego nocami, równie ciemnymi jak ta,
kiedy umiera³ Grzegorz, biesiaduje
i za³atwia polityczne interesy z publicyst¹, którego artyku³y w niejednym
rozbudza³y marzenia o lepszym,
uczciwszym wiecie.
Dwudziesta rocznica tragedii...
¯al... Smutek bezradnoci... I wstyd!

Marta Damasiewicz

Pawe³ Smogorzewski
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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
W tym optymistycznym spogl¹daniu
we w³asn¹ przysz³oæ utwierdzaj¹ j¹ tak¿e s¹siedzi z bloku. Z kilkoma s¹siedzkimi rodzinami Ewa i Kryka s¹ szczególnie zaprzyjanione i na ich pomoc
zawsze mog¹ liczyæ (mama Ewy jest
osob¹ w podesz³ym wieku i mocno
schorowan¹), ale tak¿e inni okazuj¹ im
swoje zrozumienie i akceptacjê. Nawet
miejscowe urwisy traktuj¹ Ewê z szacunkiem i s¹ dla niej bardzo uczynne 
a to przytrzymaj¹ drzwi, a to pomog¹
zjechaæ ze schodów.
No i przyjaciele. Tylekroæ wypróbowani. Na nich zawsze mo¿e liczyæ...
Ale ¿eby ¿yæ w pe³ni samodzielnie,
niezbêdna jest Ewie winda, która umo¿liwi³aby jej wychodzenie na dwór. Bez
niej nie mo¿e sama ruszyæ siê z domu.
Ewa myla³a ju¿ o rozwi¹zaniu tego
problemu. Winda zainstalowana by³aby
na balkonie i zje¿d¿a³aby na parter do
ogródka s¹siadów. S¹siedzi ju¿ wyrazili na to zgodê  bez ¿adnego wahania.
Prawdziwym problemem jest jednak
sama winda, dla której dodatkowo potrzeba wybudowaæ szyb i podjazd
z osiedlowego chodnika. Firma, która
zajmuje siê wykonywaniem takich prac,
wyceni³a na 80 tysiêcy z³otych.
Ewa nie ma tak du¿ej sumy pieniêdzy. Rozmawia³a jednak w Gminie

z urzêdnikami odpowiedzialnymi za pomoc osobom niepe³nosprawnym. Okaza³o siê, ¿e mog¹ Ewie daæ po³owê tej
kwoty pod warunkiem jednak, ¿e drug¹
po³owê dostanie od spó³dzielni, do której nale¿y jej mieszkanie.
 Spó³dzielnia nie chce przyznaæ mi
tych pieniêdzy. Uwa¿aj¹, ¿e moja mama,
wiedz¹c, ¿e jestem osob¹ niepe³nosprawn¹, w ogóle nie powinna braæ takiego mieszkania jak nasze, ¿e ju¿ wtedy powinna myleæ o mojej przysz³oci
i staraæ siê o mieszkanie odpowiednio
dla mnie przystosowane. Przynajmniej,
¿eby by³o na parterze. A przecie¿ to by³y
zupe³nie inne czasy. Na mieszkania czeka³o siê latami. My chcia³ymy jak najszybciej zamieszkaæ same. Na Marsza³kowskiej mieszkalimy przecie¿ w szóstkê w dwóch pokojach z kuchni¹...
Zarzuty spó³dzielni s¹ dla Ewy i jej
mamy dodatkowo przykre, gdy¿, kiedy
kilka lat temu stara³y siê o zamianê
mieszkania na lokal na parterze, nie
okazano im ¿adnej pomocy. Ca³y czas
s³ysza³y, ¿e nie ma takiej mo¿liwoci.
Po pewnym czasie zaczê³y szukaæ na
w³asn¹ rêkê. Niestety, ¿adna oferta nie
spe³nia³a ich podstawowych wymagañ
 a to kto chcia³ wymieniæ mieszkanie
wiêksze na mniejsze i ¿¹da³ rekompensaty finansowej, a to znów proponowa-

(cz. 5)
ny lokal by³ zrujnowany i wymaga³ ca³kowitego remontu itp. W koñcu zrezygnowa³y z tego pomys³u.
Teraz spó³dzielnia proponuje Ewie
zamianê mieszkania na lokal na parterze. Ona jednak nie chce siê na to zgodziæ, jej obecne mieszkanie jest ju¿ przystosowane do potrzeb osoby na wózku
inwalidzkim. Tamto nowe by³oby ca³kowicie niedostosowane. Musia³aby
zaczynaæ wszystko od pocz¹tku. Remont obecnego kosztowa³ 30 tys. z³. Nie
wierzy, ¿e PFRON przyzna³by jej pieni¹dze na adaptacjê kolejnego mieszkania. Dlatego walczy, ¿eby zostaæ w tym
i otrzymaæ pieni¹dze na windê.
Spó³dzielnia kaza³a jej szukaæ tañszych rozwi¹zañ. Jedynym wchodz¹cym
w grê jest platforma, która zwozi³aby j¹
z wysokiego parteru, do którego doje¿d¿a winda, na klatkê schodow¹ znajduj¹c¹ siê na poziomie ziemi. Wiele
osób, nawet te, które zajmuj¹ siê sprzeda¿¹ takich urz¹dzeñ, odradza jej instalowania takiej platformy w bloku. Ona
sama te¿ jest temu przeciwna  po
pierwsze takie urz¹dzenia bardzo czêsto siê psuj¹, po drugie platforma  nawet z³o¿ona  tarasowa³aby prawie ca³e
schody, a po trzecie jest tylko o 2 tysi¹ce tañsza od windy.
Mówi, ¿e zrobi wszystko, aby zainstalowano u niej windê. Na razie prosi
o pieni¹dze spó³dzielniê mieszkaniow¹.
Je¿eli nie dostanie od niej dofinansowania, bêdzie próbowa³a je otrzymaæ z innych róde³.
Pocieszeniem jest, ¿e gmina ca³y
czas podtrzymuje swoj¹ ofertê pokrycia
50% kosztów windy i jej instalacji.
Gminni urzêdnicy staraj¹ siê nawet pertraktowaæ ze spó³dzielni¹ w sprawie
Ewy. Ale nawet oni nie mog¹ nic za³atwiæ.
Ewa zastanawia³a siê, czy nie poinformowaæ o ca³ej sprawie mediów.
Mo¿e ich interwencja co by da³a. Ale
jedna z gminnych urzêdniczek, która
zajmuje siê spraw¹ likwidacji barier architektonicznych, odradza³a jej to. Argumentowa³a to tak, ¿e rozg³os w mediach móg³by ca³kowicie zablokowaæ
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tê sprawê. Podobno kiedy ju¿ tak by³o.
Mimo zainteresowania dziennikarzy
lub, jak uwa¿aj¹ niektórzy, w³anie
z tego powodu spó³dzielnia stanowczo
odmówi³a komu pomocy. I nie pomog³a mu do dzisiaj. Z drugiej strony Ewa
stara³a siê ju¿ nawi¹zaæ kontakt z fundacj¹ Nasz Dom, która zosta³a powo³ana specjalnie w celu prze³amywania
ograniczeñ architektonicznych dla
osób niepe³nosprawnych. Jednym
z cz³onków tej organizacji jest Gazeta
Wyborcza. Ewa rozmawia³a nawet
z dziennikark¹, która jest w pimie odpowiedzialna za wspó³pracê z fundacj¹. Pani redaktor wygl¹da³a na szczerze przejêt¹, obieca³a pomoc. Mia³a
zorientowaæ siê w sprawie i zadzwoniæ do Ewy, gdy ju¿ cokolwiek bêdzie
wiedzia³a. Tê obietnicê da³a ponad rok
temu. Nie zadzwoni³a do dzi. Kiedy
Ewa sama próbowa³a siê z ni¹ skontaktowaæ dowiadywa³a siê, ¿e albo nie
ma jej w pracy, albo jest bardzo zajêta
i za chwilê oddzwoni...
Czy¿by dziennikarka Gazety Wyborczej przestraszy³a siê jednej zwyk³ej
warszawskiej spó³dzielni?
Sama Fundacja tak¿e nie wykazuje
zainteresowania t¹ spraw¹.
Ewa nie traci jednak nadziei. Uwa¿a, ¿e w ten czy w inny sposób uda siê
jej zrealizowaæ swoje plany. Musi je
zrealizowaæ. Od tego mo¿e zale¿eæ ca³a
jej przysz³oæ.
Koniec

&

Od Ewy
D³ugo zastanawia³am siê, co mog³abym napisaæ od siebie. Czytaj¹c powy¿szy reporta¿ mia³am wra¿enie, ¿e
przygl¹dam siê dobrej znajomej i ledzê kolejne etapy jej ¿ycia, to sympatyczna postaæ, fajna dziewczyna  kto
by pomyla³... jest w niej tyle optymizmu i woli ¿ycia.
Teraz zastanawiam siê, na ile obraz
tej postaci jest prawdziwy... jaka jestem,
a raczej, jak postrzegam siebie sam¹.
Wiem, ¿e nie zawsze jestem tak radosna i pe³na nadziei... mam czasem trudne dni i wtedy wszystko czarno widzê.
Przyczynia siê do tego fakt, i¿ nie mogê
samodzielnie wydostaæ siê z domu.
Moj¹ zmor¹ jest bariera architektoniczna w postaci omiu schodów na klatce
schodowej (mieszkam na pierwszym
piêtrze, na dó³ zje¿d¿am wind¹, pozostaje jednak tych kilka schodów, które
uniemo¿liwiaj¹ mi wyjechanie wózkiem
na zewn¹trz). Dostajê bia³ej gor¹czki
 mogê tylko patrzeæ na mój piêkny wózek elektryczny i marzyæ o tym, ¿e kto
siê nade mn¹ ulituje  pomo¿e mi wydostaæ siê z domu (zaznaczam, ¿e mój
pojazd wa¿y 75 kg).
Nie chcê u¿alaæ siê nad sob¹, chcê
¿yæ najlepiej, jak potrafiê  podjê³am
wiêc walkê ze schodami... Na razie
przegra³am pierwsz¹ rundê  Spó³dzielnia Mieszkaniowa Górczewska robi
wszystko, abym zniechêci³a siê do ca³ej sprawy, ich odpowied brzmi jak wyrok  brak funduszy na likwidacjê barier architektonicznych. Zasugerowano mi, abym przeprowadzi³a siê na parter, wyra¿ano przy tym wiête oburzenie  jak mogê prosiæ o sfinansowanie
tak kosztownej inwestycji. Argumenty,
¿e obecne mieszkanie jest przystosowane do moich potrzeb i przeprowadzka
w tej sytuacji by³aby jednoznaczna z rezygnacj¹ z czego, o co przez wiele lat
walczy³am  niezale¿noci i samodzielnoci we w³asnym mieszkaniu, nie trafiaj¹ do urzêdników. Licz¹ siê pieni¹dze, cz³owiek jest niewa¿ny... Wci¹¿
zadawa³am sobie wci¹¿ pytanie  czy
rzeczywicie zabrak³o pieniêdzy, czy te¿

CYWILIZACJA

dobrych chêci ze strony Spó³dzielni
Mieszkaniowej?
Dzi ju¿ znam odpowied... Potwierdzaj¹ j¹ nastêpuj¹ce fakty  zak³ad pracy, w którym jestem zatrudniona, zaproponowa³ mi pomoc finansow¹. Musia³abym jednak otrzymaæ ze Spó³dzielni
decyzjê na pimie zawieraj¹c¹ deklaracjê  ile pieniêdzy Zarz¹d Spó³dzielni przeznacza na powy¿szy cel i wstêpny kosztorys zakupu i monta¿u winy
(aby wiadomo by³o ile pieniêdzy jeszcze brakuje). Pe³na entuzjazmu przekaza³am radosn¹ wiadomoæ prezesowi spó³dzielni... no i có¿, do dnia dzisiejszego nie otrzyma³am konkretnej
odpowiedzi...
Zamkniêto rok bud¿etowy  fundusze deklarowane przez Urz¹d Gminy 
przepad³y, równie¿ propozycja dofinansowania ze strony mojego zak³adu pracy jest nieaktualna. Niebawem min¹
dwa lata od czasu, kiedy rozpoczê³am
walkê ze schodami. Nie wiem, co jeszcze mogê zrobiæ w tej sprawie  czujê
siê bezradna.
Kto zapyta, gdzie podzia³a siê pe³na entuzjazmu i optymizmu dziewczyna?
Gdzie jest, tylko nie zawsze potrafi siê umiechaæ. Ka¿dy z nas ma dobre
i z³e dni... niezale¿nie od tego, czy jest
w pe³ni sprawny, czy te¿ boryka siê ze
swoimi problemami  niesprawnoci¹
fizyczn¹ czy umys³ow¹. Uwa¿am, ¿e
niepe³nosprawnoæ nie stanowi najistotniejszego aspektu mojego ¿ycia.
Mo¿e czasami sprawia, ¿e borykam siê
z wiêksz¹ iloci¹ przeszkód ni¿ przeciêtny  pe³nosprawny cz³owiek, ale to nie
jest najwa¿niejsze. Istotne dla mnie jest
to, ¿e mogê ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia, mam przyjació³, dobr¹ pracê i wiadomoæ, ¿e
jestem pe³nowartociowym cz³owiekiem. Taka wiadomoæ potrzebna jest
ka¿demu, sprawia, ¿e ¿ycie nabiera
barw, ale najpierw trzeba polubiæ siebie. Wiem, ¿e to nie zawsze jest proste
i nie dokona siê tego z dnia na dzieñ
i raz na zawsze. To jest ¿mudny proces.
Mogê powiedzieæ, ¿e generalnie akceptujê siebie tak¹, jaka jestem, jednak miewam kryzysy, jak ka¿dy cz³owiek. Niemniej jednak czêsto siê umiecham...
Ewa Ozga
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Uwolnienie od Boga
Iwan Bunin, jeden z niewielu pisarzy rosyjskich, których nigdy nie ci¹gnê³o do
lewicy, pozwoli³ sobie kiedy na tzw. kr waw¹ ironiê w stosunku do autora
Biesów: Jednego nie pojmujê  po co Dostojewski do swoich kr ymina³ów
pakuje Jezusa Chr ystusa? Bo te¿ religijnoæ najwiêkszego pisarza rosyjskiego mo¿e budziæ powa¿ne w¹tpliwoci. Nawrócenie Raskolnikowa na katordze
to tylko jedno zdanie na koñcu ksi¹¿ki i, w dodatku, sformu³owane w czasie
przysz³ym: jako zapowied nowego pogl¹du na ¿ycie. W Braciach Karamazow
wiarê reprezentuje ch³opiec  Alosza. Zauwa¿my, ¿e Dostojewski w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze wprowadza nawet postaæ samego Syna Bo¿ego
 ale On nie otwiera ust!

Nietzsche nazywa³ chrzecijañstwo
wymys³em ¿ydowskich nêdzarzy, którzy
zmówili siê, by w ten sposób zniszczyæ
cywilizacjê swoich rzymskich panów
(choæ tak, jak we wszystkim, nie by³ tu
ca³kiem konsekwentny w swoich, nie
zawsze jasnych, wywodach). Lenin organicznie nienawidzi³ religii. Czêsto
zapomina siê, ¿e ludobójstwo Stalina na
ch³opach poprzedzi³a leninowska eksterminacja duchowieñstwa na pocz¹tku
lat 20-tych i to przeprowadzona z icie
azjatyckim okrucieñstwem (zdarza³o
siê, ¿e czekici przybijali popów do
krzy¿y). Nie zapominajmy, ¿e mistrzem
dla Marksa i jego uczniów by³ Darwin
 a dok³adnie spo³eczny darwinizm, który sia³ wówczas spustoszenia w umys³ach inteligencji, i od którego sam Darwin, po wielekroæ, próbowa³ siê dystansowaæ.
Trzeba mocno podkreliæ, ¿e nauka
prawdziwa, czyli taka, która wyranie
zaznacza ró¿nicê miêdzy teori¹ a empiri¹, nie mia³a wiele wspólnego z czered¹ ideologów, którzy na pocz¹tku XX
wieku siê na ni¹ powo³ywali. Mo¿na by
j¹ porównaæ do powolnego hipopotama
cierpliwie znosz¹cego  czêsto z niewiadomoci ich istnienia  gromadê
ptasich czy owadzich paso¿ytów, które
na nim ¿eruj¹. Co takiego zdarzy³o siê
ju¿ przecie¿ sto lat wczeniej, gdy z idei
porz¹dku naturalnego i pochodnej od
niej zasady wolnej konkurencji, które
g³osili fizjokraci, encyklopedyci wy-

wiedli zasadê deizmu a potem absolutyzmu (owieconego).
Deizm ten okaza³ siê, u najg³oniejszych owieconych, po prostu ateizmem
 a st¹d wziê³a siê, wkrótce potem, ideologia g³osz¹ca, i¿ prawa natury to w³anie odwrotnoæ (przynajmniej polityczna) naturalnego porz¹dku fizjokratów.
Kiedy bowiem przypominamy zaciek³oæ antychrzecijañskiej kampanii intelektualistów i ideologów modernizmu,
trzeba zauwa¿yæ, ¿e by³a to druga,
wzmocniona fala bezbo¿noci, która 
jak j¹ opisuje Tocqueville w swoim
s³awnym dziele  sta³a siê (w XVIIIwiecznej Francji  PS) namiêtnoci¹
ogóln¹, ¿arliw¹, nietolerancyjn¹ i przyt³aczaj¹c¹...
B³yskotliwa i g³êboka analiza Tocquevillea jest zbyt obszerna, by j¹ tu przytaczaæ in extenso; poprzestañmy na jego
generalnej konkluzji:  furia, z jak¹ we
Francji zaatakowano religiê chrzecijañsk¹, wziê³a siê, jego zdaniem, st¹d,
¿e absolutyzm monarchii owieceniowej nie dawa³ pola do wy³adowania siê
publicystycznej energii w dziedzinie jej
przypisanej, czyli cile politycznej. Jak
zauwa¿a, deizm i ateizm szerzy³y siê te¿
w Anglii i Ameryce, ale tam zosta³y
powstrzymane przez filozofów fideistycznych i spo³eczeñstwo, które ich
popar³o.
We Francji Ludwika XVI natomiast
wytworzy³a siê sytuacja niezwykle podobna do Rosji Miko³aja II: samozwañ-

cza reprezentacja spo³eczeñstwa z³o¿ona z literatów, filozofów i sfrustrowanych (lub znudzonych) arystokratów,
których s³abe represje jedynie pobudza³y i ozdabia³y nimbem mêczenników. Tote¿ dla naszych potrzeb najprociej bêdzie przytoczyæ g³êbok¹ refleksjê klasyka francuskiego liberalizmu na temat
duchowych przyczyn Rewolucji w kraju tak d³ugo nazywanym najstarsz¹ córk¹ Kocio³a:  Próbuj¹c wyró¿niæ rozmaite skutki, jakie bezbo¿noæ wywo³a³a w tym okresie we Francji, dochodzê
do wniosku, ¿e ró¿ne krañcowe i bezprzyk³adne poczynania ówczesnych ludzi znacznie bardziej wynika³y z rozstrojenia umys³ów, ni¿ ze spodlenia serc czy
nawet zepsucia obyczajów... A przecie¿
bezbo¿noæ sta³a siê wówczas ród³em
nieobliczalnego z³a spo³ecznego.
We wszystkich prawie wielkich rewolucjach politycznych, jakie wiat zna³ do
tej pory, ci, co porywali siê na ustalone
prawa, nie tykali wierzeñ  a w wiêkszoci rewolucji religijnych ci, co atakowali religiê nie d¹¿yli jednoczenie do
zmian natury i porz¹dku wszystkich
w³adz ani do ca³kowitego obalenia dawnej struktury rz¹du. Czyli zawsze podczas najwiêkszych spo³ecznych wstrz¹sów jaki punkt pozostawa³ sta³y.
Ale podczas rewolucji francuskiej,
która obali³a równoczenie i prawa religijne, i prawa wieckie, duch ludzki
straci³ ca³e swoje oparcie: nie wiedzia³
ju¿, czego siê uchwyciæ, ani gdzie siê
zatrzymaæ. I oto pojawili siê rewolucjonici nie znanego dot¹d gatunku, którzy odwagê spotêgowali do szaleñstwa,
których ¿adna nowoæ nie mog³a zadziwiæ, ¿aden skrupu³ zahamowaæ i którzy
nigdy nie wahali siê przed wykonaniem
¿adnego zamiaru. I nie nale¿y s¹dziæ,
¿e ten nowy rodzaj ludzkich istot by³ tylko jednorazowym tworem chwili, maj¹cym przemin¹æ wraz z ni¹. Powsta³o
z nich plemiê, które dot¹d, odradzaj¹c
siê i ogarniaj¹c coraz nowe obszary cywilizowanego wiata, wszêdzie zachowa³o to samo oblicze, te same pasje, ten
sam charakter. Zastalimy je, przychodz¹c na wiat i wci¹¿ mamy je przed
oczami...
Gdyby móg³ przypuciæ...
n

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 5/2003

'

Najpierw cytat z prasy parafialnej: Kilka lat temu z pó³ek ksiêgarñ usuniêto
ksi¹¿kê pt. Szatan istnieje naprawdê. Czy jednak w ten sposób mo¿na unicestwiæ szatana? Dzi pytanie, dzi odpowied? Problem  czyli szatan  pozosta³, chocia¿ ksi¹¿ka znik³a? Czy¿by?

Imprimatur
Sprawa nie jest taka prosta... Otó¿
po roku 1989 na rynku ksi¹¿ek i czasopism pojawi³y siê wydawnictwa zadziwiaj¹ce. Starsi Czytelnicy pamiêtaj¹
zapewne pismo o wdziêcznej nazwie
Skandale. Mo¿na by³o w nim przeczytaæ, ¿e prezydent USA John Kennedy nie
zgin¹³ w Dallas, lecz mieszka... na terenie jednego z PGR-rów w zachodniopomorskim (tekst jest okraszony stosownym zdjêciem), a w USA wyprodukowano robota, który zgwa³ci³ jedn¹
z pracownic (zdjêcia samego wydarzenia nie by³o). Mówi¹c krótko: ka¿da,
tak¿e najbardziej nieprawdopodobna
sensacja, ró¿na od szaroburej rzeczywistoci z gazet PRL-u, w wyposzczonym
kraju sprzedawa³a siê jak wie¿e bu³eczki. Niestety, podobnie dzia³o siê z literatur¹, która trafia³a do ksiêgarñ katolickich i sklepików przykocielnych. Po latach transformacji ustrojowej zosta³y
z tej literatury nêdzne resztki  i chwa³a
Bogu!
Otó¿ Szatan istnieje naprawdê jest
w³anie tak¹ ksi¹¿k¹! Od razu rodz¹ siê
pytania: czy chodzi o ksi¹¿kê P. (co znaczy: P?) Bonifaciusa Güntera CCD (co
to takiego: CCD?) Szatan najwiêkszy
wróg cz³owieka, wydan¹ we Wroc³awiu
w roku 1992 czy tego samego autora
Szatan istnieje naprawdê, wydan¹
w Poznaniu w roku 1995  obie maj¹
identyczne ok³adki, z tytu³em Szatan
istnieje naprawdê, ale ró¿ni¹ siê zawartoci¹. Zreszt¹ ta druga ma byæ, po czêci, opracowana na podstawie ksi¹¿ki
tego¿ autora, wydanej w Czêstochowie
w roku 1980! Obie publikacje powo³uj¹ siê na imprimatur z roku 1973
o. Wernera Parela, prowincja³a Karmelitów Bosych z Monachium. Je¿eli to



prawda  o. Parel musia³ byæ prorokiem,
skoro wyda³ pozwolenie na druk tekstów napisanych w roku 1975 (zobacz
np. Szatan istnieje naprawdê, s. 38),
w roku 1976 (np. s. 51), w roku 1977 (np.
s. 82) albo jeszcze póniej... Uwa¿na lektura prowadzi, m.in. do takiego wniosku:
w roku 1984 minê³o 100 lat darowanych
przez Jezusa szatanowi, który dokona³
ogromnych spustoszeñ w Kociele,
a wiat stoi na krawêdzi strasznych wydarzeñ, bo szatan samowolnie nie opuci zajêtych pozycji.
A zajête pozycje? Oto kazañ nie
mówi siê ju¿ z ambony, Komuniê w.
przyjmuje siê na stoj¹co, kap³an odprawia Mszê w. twarz¹ zwrócony do ludzi, a duchowni chodz¹ ubrani na cywila... Jaki po¿ytek  pytam  mo¿e
przynieæ Czytelnikowi ksi¹¿ka budz¹ca lêk przed dzia³aniem szatana, i to
w ³onie samego Kocio³a? Ksi¹¿ka przekonuj¹ca, m.in., ¿e reforma liturgii do-

konana przez Vaticanum II jest efektem dzia³ania szatana? Publikacja jest
po prostu niechlujn¹ kompilacj¹ ró¿nych tekstów (by nie rzec mocniej: nieudolnym oszustwem), dokonan¹ przez
Nie-wiadomo-kogo, kieruj¹cego siê
chêci¹ szybkiego zysku. Byæ mo¿e, kieruj¹cego siê równie¿ pobo¿nym zamiarem
dostarczenia strawy duchowej pobo¿nym
duszom, ale  jak widaæ  dobrymi chêciami... piek³o jest wybrukowane.
Tak¹ ksi¹¿k¹, zdecydowanie antykatolick¹ (antypapiesk¹?), by³o te¿ Ostrze¿enie z zawiatów Bonawentury Meyera (Warszawa 1992), zawieraj¹ce wyznania piek³a na temat Kocio³a naszych
czasów. Pomys³ jest, zaiste, przedni:
Judasz Iskariot: (!?) i inne demony,
w czasie odbywania egzorcyzmów dokonuj¹ szczegó³owej krytyki Kocio³a,
a zw³aszcza posoborowej reformy liturgicznej (od s. 37). Niejaki Akabor dok³adnie instruuje o pokropieniu, okadzaniu i modlitwach, które wygnaj¹ diab³a
z kocio³a (s. 46). Demon Veroba podaje informacje o kieruj¹cym Kocio³em
sobowtórze papie¿a Paw³a VI (s. 143144). Belzebub przekazuje objawienia
Matki Bo¿ej (s. 136), a wszystko podsumowane jest zapewnieniem, ¿e arcybiskup Lefebvre i jego przekonania ostatecznie zatriumfuj¹* (s. 87, 181). Szatan  ewangeliczny k³amca i ojciec
k³amstwa (zob. J 8,44)  w tej ksi¹¿ce
staje siê podstawowym ród³em praw-
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dy o Kociele i wiecie! Wydawca powo³uje siê na rzekom¹ decyzjê Paw³a VI,
dopuszczaj¹c rozpowszechnianie bez imprimatur pism o nowych objawieniach
itd. Nie napisa³ tylko, czy dekret wyda³
Pawe³ VI czy jego sobowtór i co o tym
dekrecie s¹dz¹ Judasz et consortes...
Podobn¹ ksi¹¿k¹ jest te¿ Zak³adnicy diab³a autorstwa eks-jezuity Malachiego Martina, wydan¹ w roku 1993
przez gdañski EXTER (znany sk¹din¹d
równie¿ z dobrych publikacji katolickich). Nie wnikam tutaj w merytoryczn¹ treæ zaprezentowanych przypadków
szatañskiego opêtania i dokonanych egzorcyzmów, zapewniam natomiast, ¿e
niektóre opisy mog¹ przyprawiæ Czytelnika nie tylko o md³oci. Czemu¿ wiêc
ostatecznie lektura publikacji mia³aby
s³u¿yæ? Poza, oczywicie, ewentualnym
poszukiwaniem sensacyjnych opisów
i wiadomoci...
Wymienione wy¿ej i im podobne
publikacje, niestety, nie rozp³ynê³y siê
w nicoci: znajduj¹ siê w domowych
biblioteczkach, pozostaj¹c czasem jedynym ród³em wiedzy o historii Kocio³a w ostatnich dekadach...
Dzi ³atwo rozpoznaje siê ducha. Oto
mam przed sob¹ dwumiesiêcznik Przymierze z Maryj¹ (listopad/grudzieñ
2002), wydany w Krakowie przez Sto-

ð

fot. P. ¯ycieñski
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Unia i my
Mówi¹c o przyst¹pieniu Polski do
UE nale¿y wzi¹æ pod uwagê aspekty:
polityczny, gospodarczy i najwa¿niejszy  moralny.
Jestemy wiadkami rozpoczynaj¹cych siê zmian politycznych. Wszelkie teorie o koñcu historii wydaj¹ siê
braæ w ³eb. Zaczyna tworzyæ siê wyrana o Pary¿  Berlin (i prawdopodobnie)  Moskwa; skierowana, byæ
mo¿e, przeciw USA. W tej sytuacji
przyst¹pienie Polski do UE ma sens
tylko w przypadku ustanowienia bardzo bliskich stosunków (specjalnych)
ze Stanami Zjednoczonymi. A tak
w ogóle, to chyba trochê poczekaæ, a¿
sytuacja siê wyklaruje.
Zarówno w Polsce, jak i w UE do-

warzyszenie Kultury Chrzecijañskiej
im. ks. Piotra Skargi. Stowarzyszenie
prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoæ wydawniczo-marketingow¹ (by³o o niej g³ono
przez chwilê z powodu krytyki wypowiedzianej przez arcbpa Józefa ¯yciñskiego) w Krakowie. Wiemy te¿, ¿e
dzia³a³o bez b³ogos³awieñstwa Pasterza
Kocio³a lokalnego i nigdy o takie uwiarygodnienie nie prosi³o... Na ³amach
czasopisma kap³an objania, w wietle
nauki Kocio³a wiêtego, koniecznoæ
wyspowiadania siê przed przyjêciem
Komunii wiêtej. W tekcie nie znajdujê ¿adnego odwo³ania siê do nauki Vaticanum II czy Katechizmu Kocio³a
Katolickiego, co zastanawia. Zastanawia te¿ skrót: FSSP: Bractwo Kap³añskie wiêtego Piotra czy Bractwo Kap³añskie wiêtego Piusa X? A to drugie
jest wspólnot¹ schizmatyck¹, pozostaj¹c¹ poza Kocio³em katolickim (lefebvryci). Dopiero osobiste ledztwo
prowadzi mnie do wniosku: kap³an ów
jest cz³onkiem katolickiego Bractwa w.
Piotra. I co z tego wynika? Otó¿ je¿eli
ja sam (bêd¹c ksiêdzem) w pierwszym
momencie nie potrafi³em bezb³êdnie
oceniæ, z czym mam do czynienia  czy
jest mo¿liwe, by wydawnictwo wzbudzi³o jakie w¹tpliwoci u przeciêtnego Czytelnika? Czasopismo, zreszt¹, nie
minuje socjalizm,
z tym ¿e u nas, dobrze
znany, tylko kapita³owo przekszta³cony 
socjalizm mafijny.
W Europie za widzimy powa¿ne przejawy
socjalizmu utopijnego,
który mo¿e byæ jeszcze
bardziej dokuczliwy
ni¿ mafijny, wystêpuj¹cy w Europie równie¿,
lecz w mniejszym
stopniu i bardziej zakamuflowany. Oczywicie, nie we
wszystkich pañstwach jest jednakowo. Chyba Irlandia jest chlubnym
wyj¹tkiem, dzielnie siê broni¹cym.
Chrystus, umieraj¹c za wszystkich,
zburzy³ mur miêdzy narodami. Nie ma
ju¿, jak mówi w. Pawe³ do Kolosan,
Greka ni ¯yda. Ró¿ne kraje mog¹ siê

budzi ¿adnych obaw, rozchodzi siê po ca³ej Polsce. Podobnie, jak inne wydawnictwa Stowarzyszenia rozchodz¹ siê tak¿e
ankiety i... zachêty do finansowania jego
inicjatyw stosown¹ kwot¹ w wysokoci
20, 30, 50, 100 lub wiêcej z³otych.
Nie dajcie siê zwodziæ, bracia moi
umi³owani  pisze w. Jakub (Jk 1,16).
To wezwanie jest ci¹gle aktualne, a w
naszych czasach tym bardziej. Trzeba z
nim bowiem po³¹czyæ inne: Umi³owani, nie dowierzajcie ka¿demu duchowi,
ale badajcie duchy, czy s¹ z Boga, gdy¿
wielu fa³szywych proroków pojawi³o siê
na wiecie (1 J 4,1). I nale¿y dodaæ jako
konkluzjê: Ten, który zna Boga, s³ucha
nas. Kto nie jest z Boga, nas nie s³ucha.
W ten sposób poznajemy ducha prawdy
i ducha fa³szu (1 J 4,6). Ws³uchiwaæ siê
w naukê Kocio³a, poznawaæ nauczanie
Ojca wiêtego, pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê
religijn¹  oto pal¹ce zadanie, przed jakim staje ka¿dy wierz¹cy, jeli chce rozpoznawaæ ducha Bo¿ego i pod¹¿aæ za
duchem prawdy, a nie fa³szu.
ks. Bogdan Markowski CM
*) Z dniem 1 lipca 1988 roku  w wyniku konsekracji biskupów bez zgody Rzymu  abp
Marcel Lefebvre i jego zwolennicy zostali ekskomunikowani

rys. K. Kunicki
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jednoczyæ, lecz tylko w Chrystusie,
a wiêc w Kulturze Chrzecijañskiej.
Miejmy nadziejê, ¿e Bóg wspomo¿e
nas w ewangelizacji haniebnie zlaicyzowanej i przepe³nionej relatywizmem moralnym Unii Europejskiej.
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Od 1986 roku rodowisko miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca publicznie
wyra¿a sw¹ wdziêcznoæ tym, którzy daj¹ innym wypróbowane wzorce postaw
moralnych, wk³adaj¹ wiele trudu w kszta³towanie postaw m³odego pokolenia,
odznaczaj¹ siê wra¿liwoci¹ na ludzkie problemy.
Obraduj¹c ju¿ po raz osiemnasty Kapitu³a nagrody Bóg Zap³aæ, sk³adaj¹ca siê
z cz³onków redakcji, najbli¿szych wspó³pracowników i laureatów nagrody z poprzednich lat, postanowi³a w bie¿¹cym roku prosiæ o przyjêcie szczególnego Bóg
Zap³aæ i symbolicznego medalu nastêpuj¹ce osoby:
1. ks. arcybiskupa Kazimierza Majdañskiego  za niez³omn¹ s³u¿bê narodowi przejawiaj¹c¹ siê przede wszystkim we wszechstronnych dzia³aniach na rzecz umacniania polskiej rodziny;
2. ks. pra³ata Józefa Maja (z parafii w. Katarzyny w Warszawie)  za pracê wychowawcz¹ i duszpastersk¹ w rodowiskach akademickich oraz za o¿ywianie i pielêgnowanie
najszczytniejszych tradycji narodowych, które znajduj¹ swój wyraz m.in. w realizacji pomnika-sanktuarium Ofiar komunizmu z lat 1939  1956;
3. Jana Mincewicza (z Wilna)  za dzia³alnoæ na rzecz kultury polskiej na Wileñszczynie oraz za wieloletni¹ pracê katechetyczn¹ wród mieszkaj¹cych tam naszych Rodaków;
4. ks. pra³ata Krzysztofa Uklejê  za prowadzenie Caritas diecezji warszawsko-praskiej, która jest wzorem troski Kocio³a o najubo¿szych.
6. Nagrodê zbiorow¹ Bóg Zap³aæ 2003 Kapitu³a przyzna³a zespo³owi redakcyjnemu Studia Otwartego Cybernetyki 7 za stworzenie programu, który by³ publiczn¹ debat¹ o najró¿niejszych problemach kraju i Kocio³a.
Wrêczenie nagród odbêdzie siê 9 maja (pi¹tek) br. o godz. 13.00
w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w sali C.
Gratulujemy P.T. Laureatom i zapraszamy P.T. Czytelników do wziêcia udzia³u w uroczystoci.
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wiadek
 To by³y znacznie wiêksze bochenki chleba ni¿ te, które s¹ dzi. Przecie¿
nas by³o wielu. Matka bra³a bochen
chleba i trzymaj¹c nó¿, którym mia³a
podzieliæ chleb wród wszystkich, zawsze robi³a znak krzy¿a, mówi¹c:
W imiê Ojca i Syna, i Ducha wiêtego,
Amen.
To by³ ubogi dom, by³o nas trzynacioro. Kto dzi rodzi siê w takiej rodzinie? A moja p. bohaterska mama?
By³a ci¹gle rozpiewana...
***
Urodzi³ siê 1 marca 1916 jako trzynaste dziecko Rozalii i Józefa. Kazimierz Majdañski  od m³odych lat oddany Ojczynie, harcerz, a wkrótce
alumn seminarium duchownego we
W³oc³awku.
7 listopada 1939 roku aresztowany
przez Gestapo wraz ze wszystkimi profesorami i klerykami seminarium w³oc³awskiego. Niemal 6 lat wiêziony
w obozach Sachsenhausen i Dachau 
najwiêkszego cmentarzyska polskich
ksiê¿y. Poddany zbrodniczym eksperymentom pseudomedycznym, ocalony
cudem.
***
 Z obozu nie wyszed³em os³abiony
duchowo. Wyszed³em bardzo os³abiony
fizycznie. I gdyby moi przyjaciele nie
os³aniali mnie, nie wiem jak bym do¿y³
do koñca dni obozowych, jak bym wyszed³ ze straszliwych opresji tyfusu plamistego. Sepsis, ogólne zaka¿enie. Przyszed³ do mnie niemiecki nadpielêgniarz
Heini Stern i wypowiedzia³ te straszliwe s³owa:  Grozi ci Sepsis. Bêdziemy
ratowaæ. Na stacji dowiadczalnej w³anie wstrzykiwano wiêniom zastrzyk,
który okaza³ siê bardzo po¿yteczny. Tylko ¿e dla mnie by³ on niedostêpny, bo ja
by³em w grupie alopatisch  leczonych
miesznymi tabletkami, których skutecz-

noæ chciano wypróbowaæ. Wypróbowano  nieskutecznoæ i miertelnoæ.
Znacznie czêstsz¹, ni¿ siê tego pocz¹tkowo spodziewano.
Nigdy nie pyta³em Heiniego o jego
przekonania religijne, ale zawsze widzia³em w nim cz³owieka  stale zatroskanego o innych, bo stale zatroskanego o to, ¿e powinien ratowaæ, a ratowaæ nie mo¿e. On nie pyta³ mnie o to,
czy jestem ksiêdzem, czy te¿ chcê byæ
ksiêdzem. Dowiedzia³em siê potem, ¿e
uratowa³, oczywicie w najwiêkszej tajemnicy, mojego najbli¿szego s¹siada 
w³anie ksiêdza. Cz³owiek ratowa³ cz³owieka.
Potem zarazi³em siê tyfusem plamistym. Skar¿y³em siê polskiemu lekarzowi, dopuszczonemu jako do pos³ugi na
rewirze, ¿e ju¿ wysy³a mnie na blok,
a ja nie mogê sobie poradziæ z sercem,
nawet gdy wstajê z ³ó¿ka. Odpowiedzia³: Z sercem to ty bêdziesz mia³ k³opoty przez 30 lat. Nie wiedzia³, ¿e k³opoty bêd¹ jeszcze d³u¿sze. Mimo straszliwych prze¿yæ obozu, do¿y³em 87. roku
¿ycia.
***
 Ju¿ pod koniec naszych dowiadczeñ sta³a siê rzecz niezwyk³a. Dopuszczono przesy³ki ¿ywnociowe z kraju.
Nikomu nie wyt³umaczê, co znaczy³o
otrzymaæ bochenek czy nawet kawa³ek
chleba. Nikomu nie wyt³umaczê, co znaczy³o, ¿e id¹c na stacjê dowiadczaln¹,
to znaczy na mieræ, zostawi³em swojemu profesorowi kilka zasuszonych kawa³ków chleba.
Ja nie otrzymywa³em przez d³ugi
czas niczego. Ale pewnego dnia mój
s¹siad, ks. Leopold Mi³ko otrzyma³ spory zasi³ek. Zacz¹³ siê rozchodziæ zapach
chleba, a nawet wêdliny... G³odomory
wyczu³y, zaczê³y zewsz¹d przychodziæ,
zaczê³y zagl¹daæ. A on s³abym gestem
swojej rêki zaprasza³ i nie chcia³, ¿eby

go ktokolwiek wyrêcza³. Sam dzieli³
chleb, sam dzieli³ kawa³ki wêdliny...
I rozdawa³ g³odomorom. To byli wiêniowie sowieccy. Mo¿e spotkali po raz
pierwszy cz³owieka? Wreszcie ks. Mi³ko powiedzia³ do mnie:  Wiesz, dla nas
ju¿ nic nie zosta³o...
To jest cz³owiek... Przy takim cz³owieku cz³owieczeñstwo rozwija siê i ronie.
Cz³owiek to kto, kto widzi obok siebie innych ludzi. Nie jest w centrum zainteresowania, centrum troski o samego siebie. W trakcie swojego d³ugiego
¿ycia widzia³em tych, którzy zas³ugiwali
na miano cz³owieka. I widzia³em bestie,
to znaczy ludzi, którzy zagubili swoje
cz³owieczeñstwo. Mylê przede wszystkim o dowiadczeniach obozowych. Nie
jest prawd¹ twierdzenie, ¿e w tych warunkach nie mo¿na byæ cz³owiekiem, nie
mo¿na byæ sob¹, nie mo¿na byæ kim
szlachetnym. W warunkach potwornych
widzia³em cz³owieka i widzia³em bestiê.
Cz³owieka przekszta³conego w straszliw¹ karykaturê samego siebie. Co go
takim czyni³o? Pewnie przede wszystkim to, ¿e przestawa³ byæ tym, kogo pomyla³ Stwórca. To nie kazanie, to g³êbokie przewiadczenie o tym, ¿e prawd¹ s¹ s³owa o stworzeniu cz³owieka na
obraz i podobieñstwo Stwórcy.
***
 Krzyk radoci! Radoæ nies³ychana! Ucieklimy z obozu, z piek³a obozowego, na ³¹kê pod lasem. To by³a wolnoæ! Tak Pan Bóg stworzy³ wiat!
Po odzyskaniu wolnoci Kazimierz
Majdañski powróci³ do seminarium. By³
wychowankiem Prymasa Tysi¹clecia 
orêdownika daru ¿ycia, najcenniejszego skarbu narodu. Od kardyna³a Wyszyñskiego otrzyma³ te¿ sakrê biskupi¹.
Mia³ wtedy 47 lat.
 Omielam siê nosiæ na piersi krzy¿.
Poniewa¿ wolno mi chyba ufaæ, ¿e tê
zniewagê cierpia³em tak¿e dla Imienia
Jezus. Bo, gdy zosta³em aresztowany,
nic o mnie innego nie wiedziano, tylko
to, ¿e noszê sutannê i ¿e albo jestem,
albo bêdê ksiêdzem  katolickim ksiêdzem polskim.
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Przestrzeñ pamiêci

fot. P. ¯ycieñski

Moje credo, którym ¿yjê dot¹d i którego ¿yczê ka¿demu to: by by³ cz³owiekiem, by by³ Polakiem, by by³ szczêliwy, by Ojczyzna by³a szczêliwa!
Wotum dziêkczynnym za ocalenie
z obozu w Dachau z³o¿onym w. Józefowi, patronowi rodzin, jest Instytut Studiów nad Rodzin¹  prekursorski w wiecie, powo³any przez ksiêdza arcybiskupa Majdañskiego 29 kwietnia 1975 roku,
dok³adnie w 30. rocznicê ocalenia.
Jego za³o¿yciel uczy, ¿e Moc narodu buduje siê mocnymi rodzinami. Naród obumiera, gdy s³abn¹ rodziny.
Ukazanie prawdy Bo¿ego zamys³u
o ma³¿eñstwie i rodzinie to cel studiów
w Instytucie. Ma on niemal 1700 s³uchaczy. Jest ju¿ 2200 absolwentów  zarówno wieckich, jak i duchownych. Od
pierwszych dni pontyfikatu Ojciec wiêty wpiera przyjaciela i jego dzie³o.
O Instytucie w £omiankach pod Warszaw¹ pisze: To konkretna odpowied na
troskê Kocio³a o rodzinê ludzk¹.
***
Arcybiskup Majdañski powiêci³ ¿ycie dzie³u pojednania polsko-niemieckiego. Przebaczaj¹cy wiadek w procesie hitlerowskiego oprawcy, szefa stacji dowiadczalnej w Dachau. Autor
ponad 30 ksi¹¿ek, kilkuset artyku³ów,
memoria³u na temat strat duchowieñstwa polskiego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.
Od pierwszych lat pracy naukowoduszpasterskiej zaprzyjaniony z ks.
prof. Karolem Wojty³¹. Naukowo-dydaktyczn¹ pos³ugê ksiêdza prof. dr. hab.
uwieñczy³ doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Szczeciñskiego. ¯ycie dzieli³
miêdzy teologiê rodziny a teologiê pojednania i przebaczenia. Pierwszy duchowny polski, który otrzyma³ Wielki
Krzy¿ Zas³ugi z Gwiazd¹  najwy¿sze
odznaczenie niemieckie za dzie³o pojednania.
 Pojednanie budowane jest tylko
na prawdzie. Cz³owiek staje siê besti¹,
je¿eli jego Bogiem staje siê Hitler 
to mi powiedzia³ wysokiej rangi esesman w czasie procesu. By³ przewodnicz¹cym strasznej komisji, przeprowa-

dzaj¹cej straszne dowiadczenia. Gdy
wyci¹gn¹³em rêkê, by okazaæ mu, ¿e
przebaczam, nie chcia³ mojej d³oni
puciæ ze swoich r¹k i szepta³: robi³em mniej, ni¿ musia³em. Dlaczego
musia³  pytam!
Wydaje mi siê, ¿e pope³niamy jako
naród jaki grzech zaniedbania. Obci¹¿a on przede wszystkim tych, którzy
nami rz¹dzili i którzy kazali nam zapomnieæ o tym, co siê dzia³o, zw³aszcza
z inicjatywy Wschodu. Ale tak¿e jest to
grzech zaniedbania tych, którzy nami
rz¹dz¹ teraz. Jak mo¿na nie mówiæ

wiatu o naszej historii, choæby z ostatniej II Wojny wiatowej? Jak mo¿na?
Wiêc mo¿e to jest nasza wina, a zw³aszcza wina tych, którzy reprezentuj¹ nasze narodowe interesy, ¿e wiat nie wie
o tym, jak straszliwie bylimy przeladowani, ¿e bylimy narodem okrutnie
zabijanych ofiar, a zaczyna siê dowiadywaæ o tym, ¿e bylimy katami. Czyja
to jest wina?
Ja ¿yjê po to, ¿eby wiadczyæ. Tak¿e
dzi pragnê wiadczyæ i robiê to tak, jak
umiem...
opr. Magda Wolnik
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Wszystko to mia³o swój pocz¹tek
w domu rodzinnym w Kostkach Du¿ych
ko³o Buska Zdroju. Ojciec Józefa Maja
by³ absolwentem szko³y Korpusu
Ochrony Pogranicza. Z takiego gniazda reakcji w³adza ludowa nie mia³a prawa oczekiwaæ dla siebie niczego dobrego. W tej sytuacji by³o raczej zrozumia³e, ¿e po podstawówce nasz bohater nie
znalaz³ dla siebie miejsca w ¿adnym
z okolicznych liceów ogólnokszta³c¹cych. Ostatecznie wyl¹dowa³ w Technikum Chemicznym w Kielcach.
Pamiêtam Ksiêdza Pra³ata jeszcze ze
w. Anny, kiedy by³ tam jednym z owych
s³awnych akademickich duszpasterzy,
którzy we wspó³pracy z Prymasem Tysi¹clecia i Krakowskim Kardyna³em
ruszyli z posad bry³ê wiata. Mo¿na siê
by³o o tym przekonaæ przy okazji Akademickich Pielgrzymek czy choæby
os³awionego Sacrosongu, a nade
wszystko w ow¹ noc z 2 na 3 czerwca
pamiêtnego Pañskiego Roku 1979, gdy
czterystutysiêczny t³um m³odzie¿y
z krzy¿ami w d³oniach czeka³ w modlitewnym skupieniu pod w. Ann¹ na
Namiestnika Chrystusowego.
Ówczesny rektor w. Anny (laureat
Nagrody Bóg Zap³aæ)  zmar³y przed
dwoma laty  ks. pra³at Tadeusz Uszyñski, mówi³ o ks. Maju z dum¹, ¿e tak¿e
i on, wyniós³ swoje powo³anie kap³añskie w³anie z tego duszpasterstwa.
Gdyby ówczesny student Maj by³
w jaki sposób zwi¹zany z modn¹
w wiecie formacj¹ lewicow¹, dzi pewnie uczy³yby siê o nim dzieci w szkole.
A tak, zdarzenie z wiecu na dziedziñcu
Uniwersytetu Warszawskiego z 1964
roku przepad³o dla wielkiej historii.
A by³o to tak. Po Licie 34, w którym intelektualici protestowali przeciw
zagro¿eniom polskiej kultury i nauki, na

dziedziñcu uniwersyteckim przy Krakowskim Przedmieciu odbywa³ siê
wiec solidarnociowy studentów. Poruszony do ¿ywego rektor Turski wzywa³
w³anie do rozejcia siê i powrotu do
zajêæ, kiedy w spokojnego i ciesz¹cego
siê opini¹ zrównowa¿onego studenta
z czwartego roku polonistyki Józefa
Maja wst¹pi³ duch wojewody. Jego stanowcze i g³one: NIE!  rzucone w odpowiedzi magnificencji, zabrzmia³o dononie i zdecydowanie  budz¹c entuzjazm wród studentów, a konsternacjê
wród marksistowskich luminarzy. Jednym z nich mia³ siê okazaæ prof. Bronis³aw Baczko, który zachowa³ siê jak wytrawny bezpieczniak. Uj¹³ podekscytowanego studenta pod ramiê i gawêdz¹c
z nim dobrotliwie, wyprowadzi³ za bramê uczelni. Zanim siê nasz bohater zorientowa³, brama siê zatrzasnê³a. I tak
zosta³ ze swoim NIE na ulicy, wzbudzaj¹c tylko zdziwienie przechodniów.
Sprawa mia³a swój fina³, jeli tak
mo¿na siê wyraziæ, w ciszy gabinetów.
Ostatecznie, student Maj nie zosta³ mêczennikiem opozycji. Owszem, w terminie obroni³ pracê magistersk¹ o Stanis³awie Brzozowskim, a potem czas
jaki uczy³ cudzoziemców jêzyka polskiego w studium prowadzonym przez
prof. Stanis³awa Frybesa, a¿ w koñcu 
po czterech latach, ju¿ po wydarzeniach
marcowych  zastuka³ do furty Wy¿szego Seminarium Duchownego w Warszawie. wiêcenia przyj¹³ w 1973 roku
z r¹k Prymasa Tysi¹clecia, co oznacza,
¿e w czerwcu, na w. Jana minie ju¿
trzydzieci lat jego kap³añskiego pos³ugiwania.
Przez trzy lata ks. Józef Maj by³ wikariuszem w ¯bikowie. W tym czasie
obroni³ pracê magistersk¹ z teologii
w filii Uniwersytetu Gregoriañskiego,

a nastêpnie jeszcze i licencyjn¹, co nie
ma nic wspólnego z obecnymi licencjatami na uczelniach wieckich. W czasach uniwersyteckich ujawni³a siê pewna pasja, która towarzyszy nieprzerwanie naszemu bohaterowi do dni dzisiejszych. Zapocz¹tkowa³a j¹ praca w zespole, który, dla upamiêtnienia postaci
Henryka Sienkiewicza, przygotowywa³
uroczystoæ wmurowania tablicy pami¹tkowej na gmachu uczelni.
W roku 1976, po dwunastu latach,
ks. Józef Maj wraca na Grochów, gdzie
przecie¿ w Domu Studenta, zwanym Kicem, prze¿y³ ca³e studia uniwersyteckie.
Tym razem jest ju¿ jednak duszpasterzem akademickim g³onej Arki. Chyba st¹d posz³a w wiat szeptanka, ¿e ks.
Maj uprawia robotê patriotyczn¹. Trzeba przyznaæ, ¿e to jedna³o mu wielu
m³odych, którzy tu i ówdzie wyrastali
na liderów.
Na Grochowie równie¿ rozpoczyna
ks. Maj, kontynuowan¹ do dzi, pracê
duszpastersk¹ z warszawskim rodowiskiem naukowym. W tym miejscu warto równie¿ odnotowaæ wojnê trzynastoletni¹ o katolicki dom dla dzieci i m³odzie¿y zwany Majówk¹, który duszpasterz Arki wybudowa³ w Ratu³owie pod
Zakopanem, u Muliców.
W pamiêtnym roku 1980 ks. Józef
Maj powraca do swego duszpasterstwa
przy w. Annie.
Stan wojenny, w sposób niejako naturalny, uczyni³ z orodka duszpasterskiego (zarówno rodowisk twórczych
jak i akademickich przy w. Annie) swoiste centrum opozycji. Pierwsze godziny owej wojny komunistycznej w³adzy
z narodem, ks. Maj spêdzi³ niezwykle
aktywnie. Z polecenia ks. arcybiskupa
Bronis³awa D¹browskiego, sekretarza
generalnego Episkopatu Polski, w niedzielny ranek 13 grudnia duszpasterz
rodowisk nauki spotyka siê z rektorami i wybitnymi profesorami, którzy
stworz¹ zespó³ doradców Ksiêdza Prymasa. Ten w³anie zespó³ da pocz¹tek
Radzie Prymasowskiej.
Koniecznoæ niesienia pomocy internowanym i represjonowanym wymusi
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kolejne, niestandardowe dzia³ania.
W ich wyniku ukszta³tuje siê z kolei
Prymasowski Komitet CharytatywnoSpo³eczny, w którym Ksi¹dz Pra³at bêdzie pe³ni³ dwie wa¿ne funkcjê  sekretarza oraz kierownika sekcji informacji.
Istnia³a zatem konieczna potrzeba
powo³ania instytucji, która mog³aby
wiarygodnie i skutecznie organizowaæ
pomoc i w sposób zorganizowany dokonywaæ dystrybucji darów, poprzez
sieæ parafii i innych instytucji kocielnych. Trzeba przyznaæ, ¿e Prymasowski Komitet Charytatywno-Spo³eczny,
mimo przeladowañ i na ka¿dym kroku
czynionych trudnoci, ci¹g³ych dywersji i szykan ze strony w³adz komunistycznych, spe³ni³ pok³adane w nim nadzieje i na trwa³e zapisa³ siê na kartach
historii.
Czasami zdumiewa, jak wiele
mo¿e zdzia³aæ jeden cz³owiek, który
w odpowiednim czasie znajdzie siê we
w³aciwym miejscu. A tak jako Pan
Bóg prowadzi³ naszego bohatera, ¿e
zdawaæ by siê mog³o, jakby potrafi³ byæ
jednoczenie w kilku miejscach naraz
i braæ udzia³ w, zdawaæ by siê mog³o,
ca³kiem odleg³ych od siebie sprawach.
Ale w owych czasach stanu wojennego jako w³anie tak by³o. Wielu zna
to, niejako z autopsji. Przecie¿ doæ
czêsto jeden cz³owiek obs³ugiwa³ kilka podziemnych redakcji i wydawnictw...To jest wspania³e, a zarazem
niezwykle smutne, bo wiadczy wszak
o bardzo, jednak, spo³ecznie ograniczonym zaanga¿owaniu w dzia³ania
patriotyczno-niepodleg³ociowe.
W owych latach stanu wojennego
ks. Józef Maj zapisa³ siê w wielu miejscach. Oto, z woli jeszcze ks. Prymasa
Wyszyñskiego zostaje kapelanem NZS.
Funkcjê tê bêdzie pe³ni³ do momentu
zostania proboszczem w. Katarzyny.
Ale na S³u¿ew trafia znamiennego
dnia, bêd¹cego zarazem rocznic¹ Cudu
nad Wis³¹, w roku 1984. Jest wikariuszem, a zarazem duszpasterzem akademickim znajduj¹cej siê na terenie parafii Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Jest to ów rok, w którym
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wyprowadzono wszystkich starych
duszpasterzy akademickich ze w.
Anny, a tak¿e ów rok gdy dopuszczono siê zbrodni, morduj¹c na oczach
wiata kapelana Solidarnoci ks. Jerzego Popie³uszkê.
Kiedy ju¿ znalelimy siê na S³u¿ewie, warto wspomnieæ, ¿e rok wczeniej
ks. Józef Maj da³ wyraz pasji, po raz
pierwszy uzewnêtrznionej podczas uniwersyteckich studiów. Dla upamiêtnienia setnej rocznicy mierci Cypriana
Kamila Norwida, we wspópracy z ks.
bp. Jerzym Modzelewskim i Wiktorem
Gomulickim ufundowa³ tablicê pami¹tkow¹ z popiersiem czwartego wieszcza,
d³uta Lecha Dunina. Epitafium zosta³o
umieszczone w warszawskiej archikatedrze.
Parafia w. Katarzyny zaprawdê by³a
ze wszech miar wiekowa i czcigodna.
Do koñca ubieg³ego wieku jej granice
siêga³y a¿ po Wolê. Wyposa¿ona by³a
nad podziw dostatnio, bo wed³ug najstarszej donacji piastowskiej z czasów
Konrada Mazowieckiego posiada³a dobra i folwarki na Rakowcu, Wolicy
i Kabatach, nie wspominaj¹c ju¿ o Gucin Gaju i S³u¿ewskim Dworze. Ale to
by³a ju¿ przesz³oæ. Teraz sama parafia liczy³a nie wiêcej ni¿ dwa tysi¹ce
dusz. Historyczna plebania, bêd¹c¹
swoist¹ chlub¹ dworskiego budownictwa na Mazowszu popada³a w ruinê.
Zabudowania folwarku te¿. Szacowna
wi¹tynia, najstarsza w obecnych granicach Warszawy, przebudowana przez
Coracciego, prosi³a siê równie¿
o wsparcie.
Determinacja, któr¹ wykaza³ Ksi¹dz
Proboszcz, zadziwi³aby pewnie nawet
mnichów pustelników. Doæ, ¿e dzi
plebania jest ponownie ow¹ per³¹ mazowieckiego budownictwa, któr¹ bêd¹
podziwiaæ nastêpujace pokolenia. Ale
zanim przysz³a kolej na ów szacowny
koció³, odbudowano historyczn¹
dzwonnicê i wzniesiono u stóp wi¹tyni pomnik-sanktuarium Mêczenników
Terroru Komunistycznego w latach 1944
 1956 autorstwa Macieja Szañkowskiego. W pomnik-sanktuarium w g³azach,

z których go wzniesiono, umieszczono
symboliczne ³uski nabojów z nazwami
miejscowoci, w których komunici
dokonywali zbrodni na polskim narodzie. Reporta¿ z uroczystoci ods³oniêcia POMNIKA zamiecilimy w Nr. 11
PiP z 1993 roku.
Dzi w. Katarzyna z ka¿dym dniem
odzyskuje swoj¹ wietnoæ. W jej murach ostatnio wmurowano tablicê pami¹tkow¹ powiêcon¹ prezydentom
RP na wychodstwie. Z Ziemi wiêtej
Ksi¹dz Proboszcz przywióz³ dar niezwyk³y, relikwiarz z u³omkiem kamienia z Grobu Jezusa Chrystusa. A kilka
dni temu odby³a siê wielka uroczystoæ
w Rzymie. W obecnoci Prymasa Polski i przedstawicieli w³adz pañstwowych Ks. Pra³at wraz z delegacj¹ parafian i przedstawicieli organizacji,
których do dzi jest kapelanem, odebra³ powiêcon¹ przez Ojca wiêtego
kopiê s³awnego fresku Mater Admirabilis. Przy tym historycznym obrazie
Cyprian Norwid modli³ siê i otrzyma³
dar nawrócenia. Mo¿na by powiedzieæ,
¿e od epitafium w warszawskiej katedrze do Mater Admirabilis droga daleka, a przecie¿ niezwykle konsekwentna. Mimo owej urny z³o¿onej na Wawelu ten wielki tu³acz bez w³asnego
grobu znalaz³ w koñcu prawdziwie
swoje miejsce. Przy tym obrazie Matki, do której zanosi³ swoj¹ modlitwê.
O ks. pra³acie Józefie Maju mo¿na
by napisaæ nie jedn¹ ksi¹¿kê. I pewnie
nie jedna jeszcze powstanie. Wiele zdarzeñ, jak choæby Konwent w. Katarzyny, czy przeró¿ne kapelanie, jak choæby w TiSS-ie czy u Katolickich Wychowawców, mo¿na by opisywaæ w nieskoñczonoæ. A i tak by³oby to nie
wszystko.
Zatytu³owa³em laudacjê Przestrzeñ
pamiêci. Bo jako tak mi siê zdaje, ¿e w
ten lapidarny sposób uda³o mi siê pomieciæ dzia³ania Ksiêdza Pra³ata od w.
Katarzyny. Zarówno te, o których wspomnia³em, jak i te, które tak¿e i z braku
miejsca jako pomin¹³em.
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Studio Otwarte
O roli telewizji, kluczowego elementu czwartej w³adzy, napisano tomy i nikt
dzisiaj nie kwestionuje jej wp³ywu na
kszta³t opinii publicznej, czyli zbiorowego pogl¹du obywateli na wa¿ne i nie
zawsze wa¿ne sprawy. G. Sartori, w³oski politolog, autor znanej ksi¹¿ki Teoria demokracji i innej, niepublikowanej w Polsce  Homo videns  sformu³owa³ tezê, i¿ telewizja wprowadzi³a do
skomplikowanego procesu kszta³towania opinii publicznej nowoæ  autorytet obrazu, którego niszczycielska moc
wypar³a dyskurs, czyli zwyczajne rozmowy toczone w domu, w klubie, na
ulicy, w pracy, w rodzinach i na wiecach
 dyskusje obywateli o sprawach i wydarzeniach publicznych. W czasach, gdy
jeszcze rozmawialimy ze sob¹, nasze
pogl¹dy konfrontowane z pogl¹dami
znanych ludzi, z opiniami wa¿nych au-

torytetów uciera³y siê dziêki dyskusjom
toczonym z s¹siadami, przyjació³mi,
znajomymi, z osobami, które znalimy
osobicie i do których mielimy zaufanie.
Dzisiaj, zamiast rozmawiaæ  patrzymy w ekran. Telewizja pomija tzw. poredników w kszta³towaniu opinii,
likwiduje ró¿norodnoæ autorytetów,
dziêki którym miewalimy mo¿liwoæ
wyboru. Obraz telewizyjny ma wielk¹
si³ê nadawania autorytetu ludziom,
których zobaczymy kilka razy na ekranie wystarczy, ¿e ich widzimy, a staj¹
siê osobami wiarygodnymi. Brak ró¿norodnoci sprawia, ¿e nasz wolnoæ wyboru komu ufaæ, a komu nie, kto jest,
a kto nie jest dla nas wiarygodny, staje
siê ograniczona do tych, których widzimy w telewizji. Dzisiaj suwerenny naród zazwyczaj wyra¿a s¹dy uzale¿nio-

ne od tego, jak¹ opiniê podpowie mu
telewizja  pisze G. Sartorii  a, jak pisze w Teorii demokracji:  Wolne wybory przy zniewolonej opinii niczego nie
wyra¿aj¹.
Prawdziwy kszta³t demokracji i zakres obywatelskich wolnoci w pañstwie poznajemy ogl¹daj¹c dyskusje
i debaty prowadzone w programach telewizyjnych, szczególnie wtedy, gdy
emisje tych programów op³acaj¹ obywatele za pomoc¹ abonamentu.
W ci¹gu ostatnich 18 miesiêcy, od
padziernika 2001 do 1 kwietnia 2003,
honoru polskiej demokracji i wolnoci
obywatelskich broni³o Studio Otwarte
Cybernetyki 7, program Telewizji Puls,
(bynajmniej  nie publicznej), bez którego wielu moich znajomych nie wyobra¿a ju¿ sobie normalnego ¿ycia.
Nic dziwnego, ¿e nagrodê zbiorow¹ BÓG ZAP£AÆ 2003 kapitu³a nagrody przyzna³a w³anie Zespo³owi Redakcyjnemu STUDIA OTWARTEGO CYBERNETYKI 7 w TV Puls, jego
TWÓRCOM I WSPÓ£PRACOWNIKOM, a wród nich szefowi  redaktorowi Paw³owi Nowackiemu i prowa-

rys. K. Kunicki
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dz¹cemu programy  Janowi Pospieszalskiemu za udowodnienie, ¿e w Polsce mo¿na prowadziæ debatê publiczn¹
o sprawach wa¿nych i trudnych dla narodu w atmosferze wolnoci i ró¿norodnoci pogl¹dów, z zachowaniem szacunku dla wszystkich uczestników debaty
oraz w poczuciu odpowiedzialnoci za
wyg³aszane opinie.
Program Studio Otwarte Cybernetyki 7 istnia³ zaledwie pó³tora roku,
a wszed³ ju¿ do historii jako symbol
nocnej Polaków rozmowy o najtrudniejszych, najbardziej kontrowersyjnych
problemach. Autorom programu uda³o
siê powo³aæ do ¿ycia forum  instytucjê ciesz¹c¹ siê tak du¿ym zaufaniem,
¿e nawet ludzie o krañcowo odmiennych pogl¹dach przyjmowali zaproszenia, wiadomi, ¿e spotkaj¹ prawdziwych
oponentów, z którymi w atmosferze
wzajemnego szacunku bêd¹ musieli rozmawiaæ bez ¿adnej taryfy ulgowej, któr¹ w innych mediach zapewniaj¹ leworêczni dziennikarze.
Lista poruszonych w programach
Studia Otwartego problemów pokazuje, jak powa¿nie dziennikarze potraktowali swoj¹ rolê w s³u¿eniu debacie publicznej Polaków: Wród ponad 40 tematów s¹ najtrudniejsze i najbardziej
bolesne kwestie moralne, o których telewizja publiczna milczy, co najwy¿ej
markuj¹c dyskusjê, czyli eutanazja,
aborcja, homoseksualizm, kondycja polskiej rodziny, planowanie rodziny i antykoncepcja, zagro¿enie sektami, klonowanie ludzi, pornografia i granice wolnoci w sztuce. W tych sprawach uczestnicy debat w Studio Otwartym dyskutowali naprawdê, nie uciekaj¹c od norm
i wartoci moralnych, pokazuj¹c cenê,
jak¹ p³acimy za ¿ycie zgodne i niezgodne z tymi wartociami.
Dyskutowano tak¿e o trudnych problemach codziennego ¿ycia Polaków:
o ¿ebractwie, bezrobociu, konfliktach
wokó³ hipermarketów, dostawach gazu
do Polski, o sprzeda¿y ziemi rolniczej
cudzoziemcom czy o sporze wokó³ nowej i starej matury.
Studio Otwarte Cybernetyki 7 stwo-

&

rzy³o tak¿e mo¿liwoæ dyskutowania
o problemach poznanych i niewygodnych dla telewizji publicznej, a dotykaj¹cych najbardziej fundamentalnych dla
narodu kwestii: czym jest patriotyzm,
czy i dlaczego pamiêtamy i nie  pamiêtamy o stanie wojennym, czy etos polityków to tylko mrzonka, co komplikuje
trudne i z³o¿one relacje polsko-¿ydowskie, jaki jest prawdziwy obraz naszej
tolerancji wobec innych.
W debatach Studia Otwartego pojawia³y siê tak¿e tematy gor¹ce, aktualne, kontrowersyjne, o których, poza Studiem Otwartym, nigdzie nie rozmawiano tak szczerze, uczciwie i  co nie jest
bez znaczenia  tak d³ugo i wyczerpuj¹co. Pojawi³ siê szczyt w Kopenhadze
i proces integracji z UE w kilku wymiarach, od wynegocjowanych warunków
akcesji, po wizje Europy rozumianej,
jako wspólnota wartoci. A¿ trzy,
a mo¿e tylko trzy wieczory, powiêcono zagro¿eniu, jakie dla demokracji,
wolnoci obywatelskich i gospodarczych stanowi oligarchiczno-korupcyjna afera Rywina.
Kolejny blok programów, byæ
mo¿e najbardziej wyj¹tkowy i poza
Studiem Otwartym Cybernetyki 7
praktycznie nieobecny w mediach,
powiêcono ¿yciu duchowemu polskich katolików. Trzy, najbardziej radosne, dyskusje toczy³y siê wokó³ nauczania i pielgrzymek Jana Paw³a II
oraz obecnoci m³odych w Kociele.
Niezwyk³e dla przyzwyczajonych do
nieco md³awych rozmów o praktykach ¿ycia religijnego by³y g³êbokie,
pe³ne duchowoci i radoci debaty
powiêcone modlitwie ró¿añcowej,
celibatowi oraz  sakramentowi pokuty i pojednania w programie  ostatnim (!!!).
Rozmawiano tak¿e o muzyce w Kociele i o Radiu Maryja. Ta ostatnia
debata wymaga przypomnienia. Po raz
pierwszy, i o ile wiem  jedyny, spotka³y siê osoby o pogl¹dach na temat Radia Maryja tak odmiennych, jak odmienna jest jego redakcja i redakcja
Tygodnika Powszechnego. I sta³o siê

niemo¿liwe  debata toczy³a siê w spokoju, w atmosferze wzajemnego szacunku, a jej uczestnicy s³uchali siebie nawzajem. Sposób na minimalizowanie
konfliktów i eliminacjê obyczaju przerywania wypowiedzi znaleziono prosty
 czas trwania ka¿dej debaty dawa³ pewnoæ wszystkim uczestnikom, ¿e prêdzej
czy póniej bêd¹ mogli przedstawiæ
swój pogl¹d na dan¹ kwestiê. Co wiêcej, je¿eli debata toczy³a siê ¿ywo i ciekawie  program przed³u¿ano. Uczestnicy, widzowie, eksperci zaproszeni
gocie zawsze mieli poczucie, ¿e s¹
wa¿ni, ¿e ich pogl¹dy s¹ istotne, a rzetelne przedstawienie ró¿nic w opiniach
uczestników programu jest dla zespo³u
redakcyjnego najwa¿niejsze.
Autorzy Studia Otwartego przypomnieli nam o istnieniu osób nieobecnych w ¿yciu publicznym z powodu niepoprawnoci ich pogl¹dów: Jerzy Robert Nowak, Micha³ Drozdek, Andrzej
Nowak z Krakowa, Cezary Michalski,
Ryszard Legutko, Pawe³ Milcarek, Zdzis³aw Krasnodêbski, Jacek £êski i wielu
innych przypomnia³o o swoim istnieniu.
Studio Otwarte Cybernetyki 7 by³o
w 2002 roku niezwyk³ym darem losu
w kraju, w którym telewizja publiczna
oznacza jedynie upublicznianie pogl¹dów ludzi sprawuj¹cych w³adzê, a debaty s¹ piewaniem tego samego kanonu, tyle, ¿e rozpisanego na kilka g³osów,
programy dla doros³ych niepokoj¹co
przypominaj¹ Rower B³a¿eja.
Studio Otwarte Cybernetyki 7 ma
swoich licznych widzów, którzy pisali,
komentowali, doradzali, chwalili i czasami prosili redakcjê o pomoc. Co wiêcej, na tak¹ pomoc mogli liczyæ. Dziennikarze studia odpowiadali na listy, pomagali, radzili i s³uchali opinii swoich
widzów. Dzisiaj Studia Otwartego nie
ma ju¿ na naszych ekranach. Ale s¹ jego
twórcy i jego widzowie, którzy czekaj¹
na powrót debaty publicznej do naszych
domów.
BÓG ZAP£AÆ za Studio Otwarte
i niechaj ¿ywi nie trac¹ nadziei.
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Barbara Fedyszak-Radziejowska

J.E. ks. abp Kazimierz Majdañski
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Ks. pra³at Krzysztof Ukleja  Caritas diecezji warszawsko-praskiej

Ks. pra³at Józef Maj z parafii w. Katarzyny w Warszawie
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Jan Mincewicz z Wilna

Jan Pospieszalski  Studio Otwarte Cybernetyki 7
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Z Polsk¹ w sercu
Jan Gabriel Mincewicz urodzi³ siê
25 marca 1938 r. w Su¿anach na ziemi
Wileñskiej. W latach 1957  1962 odby³
studia w Konserwatorium Muzycznym
w Wilnie w klasie dyrygentury chóralnej, w latach 1962  1968 studia w Akademii Muzycznej w Wilnie. W 1961
r. rozpocz¹³ pracê pedagogiczn¹ w szko³ach polskich na Wileñszczynie jako nauczyciel wychowania muzycznego. Pierwsz¹ z nich by³a Szko³a rednia Nr 26
w Nowej Wilejce (dzi dzielnica Wilna).
Tam zorganizowa³ swój pierwszy zespó³  chór ch³opiêcy Orlêta oraz kó³ko religijne Promieñ. Pocz¹tki, zw³aszcza kó³ka, nie by³y ³atwe. Za³o¿yciel 
Jan Mincewicz  oraz oddane mu grono m³odych Polaków i Polek, uczniów
szko³y nowowileskiej, starannie musieli
ukrywaæ swoj¹ drogê do Boga, swoje
prawdziwe zainteresowania i dociekania, maskuj¹c prawdziw¹ dzia³alnoæ
szyldem kó³ka melomanów. Bardzo
szybko wiêkszoæ myl¹cej m³odzie¿y
szkolnej znalaz³a siê w krêgu jego oddzia³ywania. Dyrekcja szko³y szybko zaczê³a podejrzewaæ, ¿e nauczyciel muzyki nie ogranicza siê tylko do tematyki
muzycznej, ale prowadzi dzia³alnoæ nie
ca³kiem zgodn¹ z lini¹ partii i w³adz.
Zaczê³y siê rozmowy dyrekcji z uczniami, w trakcie których przekonywano
ich, ¿e: nauczyciel i tak trafi do wiêzienia, wiêc po co siê nara¿aæ oraz: ¿e lepiej bêdzie jeli ujawni¹, co jest prawdziwym przedmiotem zajêæ kó³ka. Nie
da³o to jednak po¿¹danych efektów.
M³odzie¿ pozosta³a wierna swojemu
nauczycielowi. Obdarza³a go bezgranicznym zaufaniem i wdziêcznoci¹ za
organizowane wycieczki do Lwowa,
Kijowa, Rygi czy Moskwy, za obozy
i wycieczki do lasów i nad jeziora.
Te obozy by³y uwa¿ane przez m³odzie¿ jako p³yniêcie pod pr¹d, a g³one
modlenie siê i piewanie piosenek uk³a-

Studio Otwarte Cybernetyki 7
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danych przez ich nauczyciela stwarza³o
wspania³¹ atmosferê, bo: Bóg nie kaza³
byæ ponurym  jak mawia³ Mincewicz.
Nic dziwnego, ¿e sta³ siê sol¹ w oku.
Szykanowany przez dyrekcjê i sowiecko-litewskie w³adze owiatowe za swoj¹ apolitycznoæ, za wiernoæ wierze katolickiej, potajemn¹ katechizacjê m³odzie¿y w kó³ku Promieñ, za wydawanie
przez trzy lata biuletynu pt. My chcemy
Boga, Jan Mincewicz musia³ (w 1974 r.)
rozstaæ siê ze szko³¹ w Nowej Wilejce.
Nie zra¿ony tym, ¿e musia³ odejæ,
niezw³ocznie przyst¹pi³ do dzia³ania w
szkole niemenczyñskiej. Bardzo szybko zorganizowa³ w niej zespo³y piewacze Stokrotki i Jutrzenka oraz kó³ko
mi³oników sztuki, które przybra³o nazwê wit. Rych³o te¿ dosz³o do nawi¹zania kontaktów pomiêdzy witem a nowowilejskim Promieniem. Pod wodz¹
Mincewicza cz³onkowie obu tych grup
zaczêli siê ze sob¹ spotykaæ w prywatnych mieszkaniach, w podwileñskim
lesie, na wycieczkach rowerowych do
miejsc sakralnych na Bia³orusi, £otwie
i Litwie. W ramach tych spotkañ, jak
wspomina jedna z ich uczestniczek 
Danuta Komar: uczylimy siê religii,
poznawalimy ¿ywoty wiêtych, drogê
¿ycia i mêki Pana Jezusa, poznawalimy Boga, uczylimy siê kochaæ, wspó³czuæ, cieszyæ siê wspólnie i bawiæ tak
bardziej po ludzku i bardziej po polsku.
W 1981 roku w Niemenczynie Jan
Mincewicz za³o¿y³ polski Zespó³ Ludowy Pieni i Tañca Wileñszczyzna,
którego zosta³ dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Z jego inicjatywy
odbywaj¹ siê corocznie w maju, w Niemenczynie, festyny kultury polskiej
(w tym roku po raz piêtnasty) pod nazw¹ Kwiaty polskie Ziemi Wileñskiej,
bêd¹ce przegl¹dem dorobku artystycznego kilkudziesiêciu polskich zespo³ów
pieni i tañca z Wileñszczyzny. Od 1981

r. kierowana przez niego Wileñszczyzna
wielokrotnie koncertowa³a poza granicami ma³ej ojczyzny, m.in. w Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii,
Niemczech, we W³oszech, w USA i oczywicie w polskiej Macierzy. By³a te¿
przyjêta przez Ojca w. Jana Paw³a II.
Twórca Zespo³u zbiera z zapa³em
pieni Ziemi Wileñskiej i opracowuje je
muzycznie, aby ocaliæ od zapomnienia.
Jest autorem ok. 30 pieni, wspó³autorem podrêcznika wychowania muzycznego dla klas IV  VIII szkó³ polskich
na Litwie (1973 i 1981) oraz autorem
podrêczników muzyki dla klas V i VI
(1998) oraz VII i VIII (1999). Jest cz³onkiem Komisji Katechetycznej Archidiecezji Wileñskiej.
Od 1988 r. Jan Mincewicz jest aktywnym dzia³aczem Zwi¹zku Polaków na
Litwie, w latach 1988-1991 by³ prezesem Oddzia³u Wileñskiego tego Zwi¹zku, w latach 1991-1994 prezesem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Polaków na
Litwie. Od 1992 r. jest pos³em na Sejm
Republiki Litewskiej z ramienia Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie.
Pe³na powiêcenia i odwagi cywilnej postawa Jana Mincewicza, wychowawcy m³odzie¿y Polskiej i tajnego katechety, spowodowa³a, ¿e sta³ siê laureatem wielu odznaczeñ, nagród i wyró¿nieñ, m.in.: Nagrody im. Oskara Kolberga, Nagrody im. Brata Alberta, zosta³ uhonorowany tytu³em Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej, w plebiscycie czytelników Kuriera Wileñskiego zdoby³
tytu³ Polaka Roku 1998 na Litwie. Jest
odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Honorowym Stowarzyszenia Mi³oników Tradycji Mazurka D¹browskiego.
Jan Gabriel Mincewicz, niestrudzony dzia³acz kultury polskiej na Ziemi
Wileñskiej i dzia³acz spo³eczny, obroñca spo³ecznoci polskiej na Litwie, cz³owiek wielkiej wiary i wielkiego ducha,
zawsze wierny Bogu i Polsce, w pe³ni
zas³u¿y³ na wyró¿nienie Nagrod¹ Bóg
Zap³aæ.
Bogus³aw Nizieñski
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Menad¿er

fot. P. ¯ycieñski

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (DWP) zosta³a powo³ana do ¿ycia przez J.E. ksiêdza biskupa Kazimierza Romaniuka w 1992 roku, który mianowa³ jej dyrektorem ksiêdza pra³ata
Krzysztofa Uklejê. Pocz¹tki by³y trudne. Nowa diecezja budowa³a swoje
struktury. Dziêki inicjatywie i operatywnoci nowo powo³anego ks. Dyrektora w
krótkim czasie uda³o siê odzyskaæ budynek dawnego seminarium przy ul. Kawêczyñskiej 49, w którym mieci siê dzi
biuro Caritas diecezjalnej. Orodek
Szkolno-Wychowawczy dla dziewcz¹t
z lekkim upoledzeniem, Poradnia Psychologiczna i rodzinna oraz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny HIV  AIDS.
W odpowiedzi na istniej¹ce potrzeby na terenie diecezji, w szczególnoci
poszerzaj¹cy siê kr¹g ubóstwa, na pocz¹tku istnienia Caritas DWP zorganizowana zosta³a darmowa jad³odajnia dla
ubogich przy ul. Grochowskiej, która
wydawa³a najwiêcej posi³ków na terenie miasta Warszawy. Jad³odajnia im.
w. Brata Alberta znajduje siê przy ul.
Szaserów i wydaje codziennie 700-800
darmowych gor¹cych obiadów. Osobom
ubogim i bezdomnym s³u¿y równie¿
punkt wydawania odzie¿y.
Od roku 1995 r. rozpoczê³y dzia³al-

"

RECENZJA
noæ na terenie diecezji Stacje Opieki
Medycznej Caritas oferuj¹ce nieodp³atn¹ pomoc medyczn¹ i socjaln¹. Pierwsze dwie powsta³y w Wieliszewie
i Rembertowie. Kolejne w Miñsku Mazowieckim, Zielonce, Wo³ominie, Józefowie, Z¹bkach. Taka forma opieki medycznej odpowiada³a aktualnym potrzebom spo³ecznoci lokalnej. Tworzenie
stacji zawsze wi¹za³o siê z koniecznoci¹ wspó³pracy Caritas z parafiami
oraz samorz¹dem lokalnym.
Opieka nad seniorami, niepe³nosprawnymi, samotnymi matkami, bezdomnymi by³a kolejnym wyzwaniem, na
które odpowiedzia³a Caritas DWP pod
kierownictwem ks. Uklei. Powsta³y
m.in. Dom Dziennego Pobytu i Warsztaty Terapii Zajêciowej w Miñsku Mazowieckim, Dom Samotnej Matki
w Zielonce, Noclegownia dla bezdomnych mê¿czyzn w Legionowie. Organizowane s¹ turnusy rehabilitacyjne dla
osób chorych i niepe³nosprawnych
w Orodku Caritas w Urlach.
Corocznie prowadzona jest akcja
kolonijna dla dzieci ze rodowisk ubogich, patologicznych, dotkniêtych uzale¿nieniami, zaniedbanych. Akcja pocz¹tkowo objê³a 30 dzieci i stale siê rozwija³a by w latach kolejnych obj¹æ 300,
nastêpnie 600 dzieci. W roku 2002
z wypoczynku wakacyjnego Caritas
DWP skorzysta³o ju¿ 4000 dzieci.
W zorganizowan¹ akcjê kolonijn¹ czynnie w³¹czaj¹ siê nauczyciele, pedagodzy,
dyrektorzy szkó³ i studenci, którzy sta-

nowi¹ wykwalifikowan¹ kadrê i jako
wolontariusze dziel¹ siê swoim dowiadczeniem, by pomóc dziecku
w jego trudnociach, a przede wszystkim pomóc mu w kszta³towaniu w³asnej
osobowoci.
Nie nale¿y zapominaæ o sta³ej formacji Parafialnych Zespo³ów Caritas
prowadzonej przez Caritas DWP. Na
terenie diecezji Dzia³a 90 Parafialnych
Zespo³ów Caritas, w których zaanga¿owanych jest 1500 wolontariuszy. Spotkania z nimi, wspólna modlitwa, szkolenia, przekazywanie informacji o nowych inicjatywach jest stale realizowanym zadaniem Caritas DWP. Sta³¹ pomoc¹ w parafiach objêtych jest 3260
osób starszych i niedo³ê¿nych.
Podczas wielkiej powodzi 1997 r. na
terenie biura Caritas DWP znajdowa³o
siê centrum pomocy organizowanej
przez Caritas Polska oraz Caritas DWP.
codziennie z warszawskiej Pragi wyrusza³o kilkanacie ciê¿arówek z pomoc¹
dla poszkodowanych. Podobnie by³o w
przypadku innych akcji pomocy humanitarnej organizowanej przez Caritas
Polska.
Ksi¹dz Krzysztof Ukleja to menad¿er Pana Boga. Znany jest jako osoba, która nikomu nie odmawia pomocy.
Jest zaanga¿owany we wszystkie dzia³ania podejmowane w Caritas. Posiada
rzadki w dzisiejszych czasach dar zjednywania sobie ludzi. Wykorzystuje swoje dowiadczenia zdobyte podczas pracy na parafiach diecezji. W ci¹gu 11 lat
pracy w Caritas zbudowa³ siln¹ i prê¿n¹ diecezjaln¹ organizacjê, która potrafi szybko i sprawnie reagowaæ na wyzwania dnia codziennego. Zdolnoci
mened¿erskie ks. Krzysztofa pozwalaj¹ na realizowanie wielu projektów przy
zaanga¿owaniu wielu wspó³pracowników i wolontariuszy. Dziêki temu
w Diecezji Warszawsko-Praskiej ¿ywe
jest wiadectwo mi³osierdzia chrzecijañskiego. Osoba Ksiêdza Krzysztofa
Uklei jest przyk³adem kap³ana i spo³ecznika, kochanego przez podopiecznych
oraz wspó³pracowników.
Maciej Rayzacher
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CHWILA MUZYKI

Drogowskazy
Je¿eli maj¹ racjê ci, którzy obawiaj¹ siê, ¿e po akcesie integracyjnym
w istocie staniemy siê wy³¹cznie Unijczykami  to mo¿na by powiedzieæ, ¿e
w tej sytuacji prawdziwie ostatnim Europejczykiem by³ ju¿ chyba tylko autor eseju pt. Katedra  symbol Europy.
Ks. prof. Janusza Pasierba znali
czytelnicy PiP choæby i z tego, ¿e na
³amach naszego pisma goci³ tak¿e
jako poeta i jako eseista, a jego najwa¿niejsze ksi¹¿ki by³y z nale¿yt¹
powag¹ omawiane i dyskutowane.
A¿ nie chce siê wierzyæ, ¿e oto ju¿
dziesiêæ lat nie ma Go poród nas. ¯e
 przy okazji wydania przez Bernardinum tej, tak wa¿nej w dzisiejszych
czasach, ksi¹¿ki nie mo¿na ju¿ do Niego zadzwoniæ i zaprosiæ Go do redakcji na frapuj¹c¹ rozmowê.
W czasach, gdy o kondycji ³aciñskiej cywilizacji i jakoci ¿ycia coraz
bezwzglêdniej zaczêli decydowaæ
wszelakiej maci wizarzyci permisywizmu i libertyni od wirtualnych mrzonek i antywartoci  dzia³alnoæ ks.
Pasierba zdaje siê przypominaæ bezustanne posypywanie nawierzchni dróg
asfaltowych grysem z najprawdziwszych diamentów. A przecie¿ ten wielki
myliciel, który móg³ by³ wyk³adaæ na
najwiêkszych uczelniach Rzymu, Pary¿a, Bonn czy Fryburga, pozosta³
wierny piêknu europejskich katedr,
w³asnemu Seminarium w Pelplinie,
i skromniutkiej, nawet w warunkach
PRL-u, Akademii Teologii Katolickiej,
która dzi nosi dumne imiê Uniwersytetu ks. Stefana kardyna³a Wyszyñskiego.
Katedra, wywiedziona ze staro¿ytnej Grecji a¿ po redniowieczne kresy Europy, na przestrzeni dziejów sta³a siê symbolem nauczycielskiej misji,

tej akademickiej i owej biskupiej. Najdalej na wschód wysuniête prezbiterium katedralne ma Gniezno  powiada ks. Janusz Pasierb. Bo te¿ tylko tam,
gdzie sta³y katedry, by³o terytorium
ówczesnej Europy.
W nastêpnych stuleciach jej granicê na Wschodzie tworzy³y ju¿ tak¿e,
na linii Wilna i Lwowa, katedry uniwersyteckie. Dzi  w jakim sensie
tak¿e i tam, gdzie dociera nauczaj¹cy
Jan Pawe³ II. Wszêdzie bowiem zbiera on nieprzebrane t³umy, jak niegdy
nawy katedr.
W konkluzji swego eseju powiada
ks. Pasierb: Europa nie jest wyodrêbniona w sposób naturalny od Azji. Jej
granice od Wschodu wyznacza kultura. Europê zawsze trzeba by³o tworzyæ
i budowaæ, zapewniaæ jej ci¹g³oæ.
I taka jest dzi: ró¿norodna a¿ do niekszta³tnoci  to j¹ opisywa³ Wiktor
Hugo, pisz¹c o katedrze  nigdy nie
ukoñczona, dziedziczona i zadawana
jak najtrudniejsza lekcja nowym pokoleniom, pe³na odrêbnoci, a¿ do niepodobieñstwa, pomimo murów i drutów naszego stulecia, zawsze jako jedna.
Niech¿e ju¿ choæby ten fragment
eseju przypomni Czytelnikom, jakiego piêkna i jakiej m¹droci doszukaæ
siê ³atwo w ka¿dym z dzie³ Ksiêdza
Profesora. Jestem pewien, ¿e znakomita inicjatywa edytorska spotka siê
z du¿ym odzewem i wdziêcznoci¹
 kiedy trzeba nam drogowskazów.
Eugeniusz Zdanowicz
Janusz St. Pasierb, Katedra  symbol Europy (wydanie polsko-francuskie).
T³umaczenie: Roger Legras. Wstêp:
Maria Wilczek. Drzeworyty: Zbigniew
Dolatowski. Bernardinum 2003

IV Przykazanie
Czcij ojca swego i matkê swoj¹ 
mówi Pan. A m¹drzy dzisiejszych czasów
mówi¹: toksyczni rodzice  to im zawdziêczasz swoje nieszczêcia, swoje kompleksy, swoje dzisiejsze niepowodzenia. Czciæ
ich? Powiniene byæ wobec nich podejrzliwy, nieufny, powiniene zmarginalizowaæ ich wspomnienie w sobie  wtedy bêdziesz dopiero szczêliwy.
Mylê o tym, kiedy widzê tych
wszystkich rodziców drepcz¹cych za maluchami po korytarzach szkó³ muzycznych, ob³adowanych skrzypcami, pojemnikami na picie, kanapkami, tornistrami,
usi³uj¹cymi uczyniæ ³atwiejszym ¿ycie
maleñkiego przysz³ego artysty. Powinni
wiedzieæ, ¿e to na nic, ¿e i tak w przysz³oci  w najlepszym wypadku  wyroniêta pociecha oskar¿y ich o realizowanie w³asnych projektów i ambicji
kosztem jej wiêtego prawa do rozwoju.
A muzykiem nie sposób zostaæ bez
wspó³udzia³u rodziców. Kiedy m³ody
cz³owiek dorasta do wyrobienia sobie
pogl¹du na to, co chcia³by, a czego nie
chcia³by w ¿yciu robiæ, jest ju¿ przewa¿nie o wiele za póno na rozpoczêcie muzycznej profesjonalnej edukacji. To w³anie rodzice musz¹ podj¹æ ryzyko wyboru i odpowiedzialnoæ, licz¹c na to, ¿e
ich intuicja nie zawiedzie i ¿e lata dzieciñstwa spêdzone nad instrumentem nie
pójd¹ na marne. Wybory te bywaj¹ dramatyczne, a jak uczy historia muzyki,
niewielu rodziców (nawet wielkich muzyków) mo¿e mówiæ o pe³nej satysfakcji. Relacje doros³ego Wolfganga Amadeusza Mozarta czy Niccolo Paganiniego, z tak bardzo przecie¿ zaanga¿owanymi w ich edukacjê ojcami, nie by³y,
niestety, nagrod¹ za wieloletni trud.
Na tym wiecie trudno spodziewaæ
siê, ¿e akurat relacje: rodzice  dzieci
bêd¹ enklaw¹. Ale, niestety, wci¹¿ jeszcze jest tu wiele do popsucia. I mo¿e byæ
stokroæ gorzej, jeli zamkniemy uszy na
g³os Autora Przykazañ i pójdziemy za
fa³szywymi prorokami.
Maria Szreder
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PRZEZ ¯YCIE Z ANIO£EM
Dziewiêæ wieków przed Chrystusem stolic¹ Izraela by³a Samaria, miasto oddalone oko³o 60 kilometrów na pó³noc od Jerozolimy. W latach 973-853 królowa³ nad pañstwem Achab. Mia³ on nieszczêcie poj¹æ za ma³¿onkê Jezebel, córkê królewsk¹ z Sydonu. Ta despotyczna kobieta mia³a wielki wp³yw
na swego ma³¿onka, a poniewa¿ nale¿a³a ona do fanatycznych czcicieli Baala, wkrótce i król zacz¹³ s³u¿yæ ba³wanowi. Z czasem tak siê umocni³
w nowej wierze, ¿e wzniós³ w Samarii wi¹tyniê Baala i zacz¹³ natrz¹saæ siê
z poddanych, którzy pozostali wierni religii praojców.

Eliasz
Wród licznych osób, którym nie
podoba³y siê rz¹dy nowego króla, znalaz³ siê prorok Eliasz. Pewnego dnia, nie
mog¹c ju¿ wiêcej cierpieæ panuj¹cych
porz¹dków, uda³ siê do pa³acu królewskiego i nie licz¹c siê z konsekwencjami, przemówi³ do Achaba tak ostro, ¿e
zgromadzeni wokó³ doradcy struchleli
ze strachu.
 Nie mam ju¿ dla ciebie s³ów, królu. Jak d³ugo jeszcze mam powtarzaæ te
same s³owa: opamiêtaj siê. Nie wiem,
jak z tob¹ dalej rozmawiaæ. Odchodzê
zatem, bo nie mogê dalej ogl¹daæ tego,
co wyprawiasz. Wiedz jednak, ¿e wkrótce ca³y kraj zostanie dotkniêty susz¹.
Nie bêdzie ani deszczu, ani rosy, bo tak
chce prawdziwy Bóg. Jego cierpliwoæ
siê wyczerpa³a...
Zaskoczony zuchwalstwem król zaniemówi³, a potem zacz¹³ g³ono rechotaæ. Wizja suszy i g³odu nie przerazi³a
go w ogóle. Eliasz, uznawszy bezowocnoæ kolejnej misji, w popiechu opuci³ pa³ac i jeszcze tego samego dnia
uda³ siê na dobrowolne wygnanie. Szed³
kilka dni na wschód, przekroczy³ Jordan i zatrzyma³ siê nad potokiem Kerit.
Tu, z dala od zgie³ku ludzkiego, odda³
siê medytacjom i postom. Pi³ wy³¹cznie wodê z potoku, a od¿ywia³ siê resztkami, które przynosi³y mu zwierzêta.
Szczególnie zaprzyjani³ siê z pewnym
krukiem, który rano przynosi³ mu chleb,
a wieczorem miêso.
Po jakim czasie, zgodnie z przepowiedni¹ potok wysech³. Aby nie umrzeæ,
Eliasz musia³ podj¹æ dalsz¹ wêdrówkê.

$

Tym razem wêdrowa³ o wiele d³u¿ej
i w koñcu dotar³ do Sarepty. Wyg³odzony i wynêdznia³y przekroczy³ bramy
miasta. Kiedy zastanawia³ siê, gdzie
dalej skierowaæ kroki, dojrza³ jak¹ kobietê zbieraj¹c¹ drewno na opa³.
 Dobra niewiasto, daj mi jeæ i piæ,
bo od wielu dni nie mia³em niczego
w ustach.
 Nie mam ju¿ prawie nic. Zosta³a
garæ m¹ki w garnku i resztka oliwy na
dnie bary³ki. Przyrz¹dzê ostatni posi³ek
i potem chyba wraz z moim synem pomrzemy. Ty mo¿esz odejæ, póki masz
jeszcze dok¹d.
 Nie martw siê! Bêdzie dobrze,
wiem co mówiê  uspokaja³ j¹ Eliasz.
Wdowa uczyni³a, jak jej nakaza³ i po
zmierzchu ca³a trójka przyst¹pi³a do wieczerzy. Nastêpnego dnia kobieta ze zdziwieniem stwierdzi³a, ¿e w naczyniach
ponownie pojawi³y siê m¹ka oraz oliwa.
I tak by³o ka¿dego nastêpnego ranka. Nabra³a wielkiego szacunku do nieznajomego, a kiedy ten uleczy³ jej syna z choroby,
uzna³a Eliasza za wielkiego proroka.
Up³ynê³y trzy lata suszy i Eliasz postanowi³ powróciæ do Samarii, by przekonaæ siê, jak bardzo os³ab³ upór króla
Achaba. Tak siê z³o¿y³o, ¿e obydwaj spotkali siê w po³owie drogi. Achab wraz ze
swymi zarz¹dcami wyruszyli na poszukiwanie terenów zdatnych do wy¿ywienia byd³a oraz koni. W³adca od razu pozna³ Eliasza i zacz¹³ lamentowaæ.
 Pamiêtam ciê, ty straszny drêczycielu Izraela! To ty rzuci³ kl¹twê na mój kraj.
 Nie ja jestem tyranem, nie przeze

mnie umieraj¹ z g³odu niewinni ludzie,
ale przez ciebie. To ty uleg³e g³upiej
ma³¿once i poszed³e za ba³wanami,
wypieraj¹c siê prawdziwego Boga
 odpar³ Eliasz.
 Co robiæ? Spraw, aby spad³ deszcz!
D³u¿ej nie wytrzymamy!  lamentowa³ król.
 Co robiæ, pytasz? Przestañ czciæ
fa³szywego bo¿ka, odsuñ kap³anów Baala. Zbierz ich wszystkich na wysokiej
górze, a ja sam jeden ods³oniê ludziom
bezsilnoæ Baala.
Kiedy t³umy zebra³y siê na górze,
wzniesiono dwa stosy ofiarne, jeden dla
Baala, drugi dla Jahwe. Kiedy ogieñ
spad³ na stos Jahwe, wszyscy ludzie,
wraz z królem Achabem, uznali b³¹d
i wytracili fa³szywych proroków. Nagle
zerwa³a siê wichura, niebo pociemnia³o i spad³ rzêsisty deszcz, pierwszy od
trzech lat.
Wszyscy chwalili Jahwe i nikt nie
mia³ w¹tpliwoci co do opatrznociowej
roli Eliasza. Nikt, poza z³¹ królowa Jezebel. Ta dysza³a zemst¹ i knu³a, jak zabiæ proroka, który omieszy³ jej kap³anów. Na szczêcie Eliasz dowiedzia³ siê
o podstêpnych planach i postanowi³
uciec. Móg³ co prawda liczyæ na wstawiennictwo króla Achaba, ale znaj¹c
jego uleg³oæ wobec ma³¿onki, wola³
nie ryzykowaæ. Wraz ze swoim s³ug¹
udali siê na po³udnie i zatrzymali siê
dopiero w Judei. W nocy Eliasz samotnie wymkn¹³ siê na pustyniê i upad³
z wycieñczenia pod krzakiem.
 Bo¿e! Nie chcê ju¿ dalej ¿yæ! Zrobi³em, co nale¿a³o, a teraz zabierz mnie!
 prosi³ Eliasz, a¿ w koñcu zasn¹³.
Ze snu wyrwa³o go niezwykle silne
szarpniêcie.
 Nie gadaj g³upstw! Wstawaj i jedz!
 krzycza³ pi¹cemu do ucha natrêt.
 Daj mi spokój! Kim jeste, ¿e mi przeszkadzasz?  odpar³ zniechêcony Eliasz.
 Wstawaj! Jestem pos³any przez
Pana, masz tu chleb i picie. Nie czas na
umieranie, musisz jeszcze wiele dokonaæ.
Eliasz rozejrza³ siê wokó³ i widz¹c
posi³ek, zacz¹³ jeæ. O dziwo, moc¹ tego
jedzenia szed³ czterdzieci dni i czter-
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dzieci nocy, a¿ dotar³ do góry Choreb.
Tam zacz¹³ ponownie skar¿yæ siê Bogu!
 Zabierz mnie! Przez ca³e ¿ycie by³em wierny, szed³em za prawd¹, a oto
chc¹ mnie zabiæ. Taka czeka mnie nagroda w ojczynie.
 Musisz wróciæ  us³ysza³ odpowied.  Id do Damaszku, namacisz
tam Nehu na przysz³ego króla Izraela,
ten ju¿ nie bêdzie uginaæ kolan przed
ba³wanami. Potem znajdziesz swego
nastêpcê, Elizeusza.
***
Dwa razy jeszcze pojawi³ siê anio³
Eliaszowi i za ka¿dym razem podpowiedzi boskiego pos³añca dotyczy³y walki
przeciw ba³wanom. Eliasz wyst¹pi³
jeszcze przeciwko Belzebubowi, bo¿kowi z Akronu, do którego przyznawa³ siê
Ochozjasz, nastêpca Achaba.
Tradycja piêknie opisuje mieræ Eliasza. Prorok w ostatnich latach swego
¿ycia przygotowywa³ na swojego nastêpcê Elizeusza. Kiedy pewnego dnia
mistrz z uczniem szli drog¹, pojawi³ siê
znienacka wóz ognisty z rumakami. Niezwyk³y rydwan oddzieli³ ich od siebie
i Eliasz wsiad³ do pojazdu, by wród wichury znikn¹æ w niebiosach.
¯yciowa misja proroka Eliasza polega³a na walce z fa³szywymi bóstwami zagra¿aj¹cymi prawowitej wierze
w jedynego Boga. Ludzi od niepamiêtnych czasów poci¹ga³o to, co dalekie
i nieznane. Znamienna dla naszych czasów powierzchowna fascynacja obcymi
religiami oraz kultami istnia³a ju¿ w czasach Eliasza. Dosz³o do tego, i¿ znudzony i szukaj¹cy nowych inspiracji w³adca gotów by³ zaprzedaæ w³asn¹ wiarê.
W tej nierównej walce z pomoc¹ Eliaszowi przyszli anio³owie. Najpierw zjawili siê pod postaci¹ kruka, nastêpnie
jako biedna wdowa z Sarepty i ostatecznie, by pozbawiæ jakichkolwiek z³udzeñ, przedstawili siê prorokowi jako
pos³añcy Boga. Symboliczne cudowne
posi³ki, dziêki którym prorok mo¿e wêdrowaæ przez czterdzieci dni, wskazuje na pokarm duchowy.
W codziennym ¿yciu jestemy bezustannie wystawiani na pokusy, pojawiaj¹ siê chwile zw¹tpienia i s³aboci.
Je¿eli wówczas ws³uchamy siê g³êbo-

ko w g³os serca, us³yszymy ¿yczliw¹
podpowied. Zapewne nasz anio³ nie
bêdzie tak natarczywy jak w przypadku
Eliasza, ale to ju¿ nasza sprawa, by zro-

zumieæ tajemn¹ mowê i wyci¹gn¹æ
z przes³ania w³aciwe wnioski.
Herbert Oleschko

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

zapraszaj¹ m³odzie¿ mêsk¹ w swoje szeregi na wspólne prze¿ywanie
wakacyjnej w³óczegi z Bogiem, która bêdzie okazj¹ do poszukiwañ
w³asnej drogi za Jezusem.
A oto proponowane terminy:
21  30 czerwca
SZCZYTNIK /Kotlina K³odzka/
9  18 lipca
OTWOCK k. Warszawy
20  25 sierpnia
CIECHOCINEK
W przypadku du¿ej liczby chêtnych decydowaæ bêdzie kolejnoæ
zg³oszeñ. Zg³oszenia, jak równie¿ bli¿sze informacje o naszej rodzinie
zakonnej pod adresem:
REFERAT POWO£AÑ MSF; ul. Ko³³¹taja 80/82; 05-402 OTWOCK 4
tel.: (0-22) 788 22 79; kom.: 0-604 213 486;
e-mail: powolaniamsf@msf.opoka.org.pl
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Wiosn¹ 1999 r. wród laureatów nagrody Bóg Zap³aæ znalaz³a siê fundacja S³awek skupiaj¹ca ludzi wspieraj¹cych
by³ych wiêniów w trudnej drodze do prawdziwej wolnoci. Liderzy fundacji: S³awek Piechociñski i Marek £agodziñski opowiadali o pocz¹tkach fundacji. W ci¹gu czterech minionych lat fundacja postawi³a na nogi dziesi¹tki wiêniow, w tym przypadki uznawane powszechnie za beznadziejne. Smak wolnoci to historia Jacka skazanego pod
koniec lat osiemdziesi¹tych na dwadziecia piêæ lat wiêzienia za morderstwo. Wydawa³oby siê, ¿e tacy ludzie nie
maj¹ szans na powrót do spo³eczeñstwa. Niezbadane s¹ jednak wyroki Boskiej Opatrznoci. W kontrolowanym przez
grypserê ¿yciu Jacka dochodzi do niespodziewanej przemiany

Smak wolnoci
Odnowa
Zacz¹³ siê etap odnowy w moim ¿yciu. To wcale nie by³o ³atwe. Chodzi³em na terapiê, zabiera³em g³os, by³em
aktywny. W czasie terapii by³y momenty tak bolesne, ¿e mia³em zupe³nie poobijane kostki u r¹k. ¯eby nikomu nie
zrobiæ krzywdy, wali³em piêciami
w cianê. W ten sposób odreagowywa³em napiêcie. Prosi³em Boga, ¿eby ta terapia siê skoñczy³a, ale by³em bardzo
uczciwy. Jedna z terapeutek powiedzia³a
mi wtedy Jacek, ty jeste wartociowym cz³owiekiem To by³o jak uderzenie Przyszed³em do celi i rozmyla³em O co jej w³aciwie chodzi? Mo¿e siê jej podobam? Mo¿e siê we mnie
zakocha³a? Moje projekcje by³y zupe³nie chore. Nie rozumia³em, jak mo¿na powiedzieæ bandycie, ¿e jest wartociowy. To by³a kolejna informacja, która wstrz¹snê³a moim wnêtrzem.
Zdecydowa³em siê, ¿eby pójæ na
przeznaczony dla alkoholików program
Atlantis. By³em jednym z pierwszych
pacjentów. Terapeuci byli wie¿o po
przeszkoleniu i sami nie byli pewni, jakie bêd¹ efekty. Musieli jednak mieæ
wyczucie, bo ja dzisiaj jestem trzewy.
Po zakoñczeniu trzymiesiêcznego programu napisa³em probê o kolejne trzy
miesi¹ce, chocia¿ trochê siê ba³em, bo
trafia³y siê bolesne momenty. By³y te¿
chwile fajne i wznios³e, które dawa³y
mi wiarê, ¿e dam sobie radê, chocia¿
perspektywy by³y marne. Na Rakowieckiej skoñczy³em technikum poligraficzne i zda³em maturê. Mimo braku perspektyw (nie mia³em rodziny, która
mog³aby mi pomóc) czu³em w sobie ciep³o, które dawa³o mi nadziejê, ¿e bêdzie
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dobrze. ¯ebym siê nie przejmowa³. ¯ebym zawierzy³. Zawierzy³em i ¿ycie
powoli zaczê³o siê uk³adaæ. Wychodzi³em na przepustki. W moim ¿yciu pojawi³y siê dziewczyny. Na terapii dowiedzia³em siê, ¿e mi³oæ to nie jest ³ó¿ko.
Wczeniej myla³em, ¿e tak jest. Nauczy³em siê mówiæ o uczuciach. O tym,
¿e kogo kocham, lubiê, szanujê. To
by³o dla mnie zupe³nie nowe. Jako
dziwnie mi przez gard³o przechodzi³o,
kiedy na terapii uczyli mnie, ¿e mam powiedzieæ do kolegi: Wiesz, ja to ciê lubiê! S³owo lubiê stawa³o mi w gardle. Gdybym mia³ powiedzieæ: Nienawidzê ciê!... albo: Nó¿ ci wbijê!  to posz³oby jak z p³atka. Tylko z lubiê ciê
by³o tyle problemów. Ale stopniowo siê
uczy³em. Na przepustce spotka³em
dziewczynê o siedem lat m³odsz¹. Na
pocz¹tku jej na³ga³em, ¿e jestem drobnym z³odziejaszkiem i nied³ugo wychodzê na wolnoæ. Spotykalimy siê oko³o trzech miesiêcy. Nie przewidzia³em
wtedy, ¿e siê zakocham. Dalej k³ama³em, co by³o trudne. Terapeuci przypominali mi, ¿e ju¿ raz budowa³em swój
wiat na iluzji i k³amstwie. Wreszcie
napisa³em jej w licie: kim jestem, co
zrobi³em i jaki mam wyrok. Nie zapomnia³em o manipulacji dodaj¹c na koñcu Mo¿esz mnie rzuciæ! Jestem do
tego przyzwyczajony!
Skutek by³ taki, ¿e ona przyjecha³a
po trzech miesi¹cach, a ja po czterech
miesi¹cach owiadczy³em siê jej w czasie widzenia. Ona te owiadczyny przyjê³a. Dosta³em piêæ dni przepustki. Pojecha³em i wzi¹³em lub.
Kiedy wróci³em z przepustki, skuto
mnie na bramie. Zabrano mi wszystkie
uprawnienia. Przyjecha³ prokurator

i oskar¿y³ mnie o szereg napadów na
przepustkach. W wiêzieniu panowa³
pop³och
Pani naczelnik wezwa³a mnie i powiedzia³a: Nie chcê znaæ szczegó³ów.
Powiedz tylko, czy to prawda!?
Pomówienia wziê³y siê st¹d, ¿e kto,
kto zorganizowa³ seriê napadów, poda³
mnie za wspólnika. Ca³e szczêcie, ¿e
terminy moich przepustek nie pokrywa³y siê z datami napadów. Zanim sprawa
siê wyjani³a, przez cztery miesi¹ce nie
mia³em przepustek, mimo to by³em
w dobrym nastroju, bo pani naczelnik
mia³a do mnie zaufanie.
Oczekiwanie
Z³o¿y³em podanie o zwolnienie warunkowe. W wiêzieniu mia³em idealn¹ opiniê. Pracowa³em, skoñczy³em
szko³ê, zda³em maturê. Sêdzia, który
rozpatrywa³ sprawê, stwierdzi³ jednak,
¿e w moim przypadku kara nie spe³ni³a warunków spo³ecznych. Nie wzi¹³
pod uwagê tego, ¿e uda³o mi siê za³o¿yæ rodzinê i zupe³nie zmieniæ rodowisko. Powiedzia³em sêdziemu, ¿e to
rozumiem. Nie by³o we mnie nienawici. Pomyla³em: Panie Bo¿e, widocznie jeszcze nie dojrza³em do wolnoci.
Jeszcze nie czas. Czeka³em. Pisa³em
proby o u³askawienie. Chodzi³em na
przepustki, ale one mnie nie cieszy³y.
Uwa¿a³em, ¿e jestem gotowy do ¿ycia
na wolnoci, odpowiedzialny. Ka¿da
przepustka koñczy³a siê wahaniem
przed bram¹: wejæ, czy nie wejæ?
Myla³em o ucieczce, ale parê osób mi
zaufa³o i zale¿a³o mi na tym, ¿eby nie
zawieæ tego zaufania  mimo ¿e byli
to klawisze.
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Ostatni etap kary by³ najciê¿szy.
Wraca³em do celi, ale mylami by³em
ju¿ na wolnoci. Nie s³ysza³em i nie rozumia³em moich wiêziennych towarzyszy. Obawia³em siê, ¿e wrócê do punktu wyjcia, albo siê zabijê, albo zwariujê. W tym najciê¿szym psychicznie
momencie dosta³em u³askawienie.
W swojej probie o ³askê napisa³em
szczerze, ¿e gdybym to ja by³ prezydentem, to takiej osobie u³askawienia bym
nie da³. W licie do prezydenta napisa³em, to co czu³em; jaki jest mój stosunek do przestêpstwa, o krzywdzie, o marzeniach. Niczego nie pomin¹³em. Pan
Bóg widocznie po³o¿y³ na tym rêkê, bo
w pierwsze urodziny mojej córki dosta³em u³askawienie. Opuszczaj¹c wiêzienie, by³em innym czlowiekiem. Nawróconym. Bez spotkania z Bogiem w celi
wieziennej nawet sztab najlepszych specjalistów nic by mi nie pomóg³.
Na wolnoci
Do ¿ycia na wolnoci przygotowywa³em siê w wiêzieniu. Wychodzi³em
na przepustki, z których wraca³em na
czas, bez negatywnych dowiadczeñ.
Przygotowania trwa³y prawie trzy lata.
Teoretycznie wydawa³o siê, ¿e by³em
dobrze przygotowany. W praktyce okaza³o siê jednak, ¿e bêd¹c wolnym, jestem odpowiedzialny za utrzymanie
domu. Musia³em zatroszczyæ siê, ¿eby
by³y pieni¹dze na czynsz, na ¿ywnoæ
w lodówce, na kosmetyki dla ¿ony
i moje drobne wydatki. Wtedy uwiadomi³em sobie, ¿e nic nie umiem. To
by³o przera¿aj¹ce! W dodatku rozchorowa³em siê na ospê. Nie mia³em pieniêdzy na lekarstwa. W domu nie by³o
nic do jedzenia. Le¿a³em ca³y wysmarowany jodyn¹.
Pamiêtam jak dzi, moja ¿ona wysz³a z przedpokoju i powiedzia³a, ¿e tak
d³u¿ej nie mo¿e byæ. Wtedy co we mnie
pêk³o. Wczeniej usprawiedliwia³em siê
przed ¿on¹, przed dzieckiem, nawet
przed Bogiem. Mówi³em sobie Wszyscy obiecywali, ¿e mi pomog¹. Mówili
mi Wyjd, a my ci pomo¿emy za³atwiæ pracê. Nic siê nie martw. ¯eby tylko nie pi³ Tymczasem zosta³em sam.

Têskni³em za wiêzieniem, bo tam
by³em kim. Kim wa¿nym. Na wolnoci by³em nikim!
Przez pierwszych trzynacie dni siedzia³em ci¹gle w domu. Reperowa³em
kontakty. Czasem wychodzi³em na spacery z dzieckiem i psem. Bardzo le siê
czu³em w roli ojca. Nie umia³em pchaæ
wózka i wydawa³o mi siê, ¿e wszyscy
na mnie patrz¹. Najchêtniej siedzia³em
w domu, naprawia³em gniazdka i robi³em wszystko, tak jak w wiêzieniu.
Przeraliwie ba³em siê ludzi, ba³em
siê ruchu ulicznego, t³umów. Po tych
trzynastu dniach, kiedy dusi³em siê wolnoci¹ i domem, postanowi³em wróciæ
do wiêzienia. Pojecha³em na Rakowick¹ na mityng AA i tam dopiero zacz¹³em oddychaæ. Powietrza takiego nabra³em w piersi jak cz³owiek, który wychodzi na wolnoæ. Czu³em, ¿e wiêzienie
to moje miejsce. Nie dom, nie ¿ona, nie
moje obowi¹zki. Od razu odzyska³em
humor, zacz¹³em siê umiechaæ, ale mityng trwa³ tylko dwie godziny i trzeba
by³o wróciæ do domu. Udawa³em, ¿e siê
cieszê, ale by³em zagubiony. Wtedy
zwin¹³ mnie Marek (Marek £agodziñski, prezes fundacji S³awek). Poda³ mi
rêkê, której bardzo mocno siê uczepi³em. Wiedzia³em, ¿e tylko z nim mam
szansê. Spêdza³em z nim ca³e dnie; od
rana do wieczora. Wszêdzie jedzilimy
razem. Pokazywa³ mi wiat, a ja uczy³em siê go od nowa. Pierwsz¹ niedzielê
spêdzilimy w kociele, w Wilanowie.
Ja ju¿ by³em wtedy po stronie Chrystusa, sprawa stosunku do Kocio³a
i ksiê¿y by³a jednak nadal niejasna.
Ksiê¿y spostrzega³em jako wynios³ych.
Czu³em siê przy nich jak mieæ. Weszlimy wtedy z Markiem na plebaniê
w Wilanowie, spotkalimy ksiêdza Arkadiusza, a on zaprosi³ nas na niadanie. Nie wiedzia³em wtedy, jak siê zachowaæ. Ksi¹dz zaprosi³ mnie na niadanie! To by³o wielkie prze¿ycie. Rozmawia³ z nami swobodnie. To by³ normalny facet! Tak spontanicznie i ciep³o
do mnie podszed³, ¿e zburzy³ mój obraz ksiê¿y. Jak wróci³em do domu, podzieli³em siê radoci¹ z ¿on¹. Ania robi³a co, a ja wzi¹³em j¹ za rêkê i ci¹gn¹³em do pokoju, mówi¹c: Chod,

muszê ci opowiedzieæ, gdzie ja by³em
i kogo pozna³em... To by³o wielkie wydarzenie ¿yciowe!
Latem tego samego roku z Markiem, S³awkiem i ks. Arkadiuszem pojechalimy nad morze. Tam poprosi³em
Marka, ¿eby poszed³ ze mn¹ do spowiedzi. Poszlimy razem, spojrza³em na
ksiêdza i poczu³em, ¿e nie dam rady. Za
chwilê na naszej drodze pojawi³ siê inny
ksi¹dz, dominikanin. Ile on da³ mi wiary! Po tej spowiedzi z³o¿y³em Bogu
przyrzeczenia, które do dzi realizujê.
Od tej pory minê³o szeæ lat, a ja ci¹gle
jestem w drodze. Ale Pan Bóg mnie uratowa³! Dziêki temu, ¿e ja siê uratowa³em, to parê innych osób siê uratowa³o
po drodze. Bo nie skrzywdzi³em, nie
upokorzy³em, nie zgnoi³em. W wiêzieniu te¿ kilku ludzi uratowa³em, poprowadzi³em, wstawi³em siê. Tak jest do
dnia dzisiejszego.
Swoj¹ pierwsz¹ pracê otrzyma³em
w Wojskowych Zak³adach Graficznych. Pocz¹tkowo mia³em zarabiaæ
2 z³ote za godzinê. W pierwszym dniu
pracy znowu prze¿y³em blokadê. Dosta³em kartê, któr¹ mia³em podbiæ, zaczynaj¹c pracê. Widzia³em, ¿e wszyscy wk³adaj¹ j¹ do zegara, a ja sta³em
jak ko³ek i nie wiedzia³em, jak to zrobiæ. Myla³em, ¿e wszystko umiem,
a okaza³o siê, ¿e nie umiem odbiæ karty! Ile musia³em okazaæ pokory, kiedy
podszed³em do ochroniarza i poprosi³em: Panie, poka¿ mi pan, jak siê to
robi Ile oporów prze³amaæ w sobie.
Ile fa³szywej pychy i wyobra¿eñ, ¿e
prawdziwy mê¿czyzna musi wszystko wiedzieæ. Pomog³y mi te ma³e rzeczy, kiedy siê prze³amywa³em i prosi³em ludzi o pomoc. Dziêki tym ma³ym
rzeczom, mogê dzi mówiæ o rzeczach
wielkich: do ¿ony, do ksiêdza, do Marka, do ludzi. Wiêzienie ci¹gle do mnie
wraca. Wierzcie. I bêdzie jeszcze wracaæ. Czêsto zastanawiam siê nad swoim ¿yciem. Nad tym, co zrobi³em z³ego i nad tym, co osi¹gn¹³em. Kiedy
przypominam sobie z³e rzeczy, czujê
ból. Dlatego staram siê pomagaæ innym. To jest sp³acanie d³ugu.
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Byæ kobiet¹
Typy
Zasadniczo istniej¹ dwa obrazy kobiety w reklamie. Pierwszy jest tradycyjny  ¿ona i matka. Robi zakupy, gotuje, sprz¹ta, pierze... a wszystko to dla
rodziny. Wystêpuje jako ekspert w zakresie spraw domowych, dziel¹c siê
poradami w trakcie licznych kontaktów
towarzyskich. Nie pracuje (w domyle),
jak obecnie robi to wiêkszoæ pañ. Ma
bowiem czas na idealne doprasowanie
ko³nierzyka koszuli ukochanego mê¿czyzny, wyczyszczenie ³azienki na
b³ysk, ugotowanie obiadu sk³adaj¹cego
siê z wielu dañ oraz jednoczesne dbanie o siebie... Wykonanie tego wszystkiego sprawia, ¿e jest szczêliwa  przecie¿ robi to dla najbli¿szych.
Drugi wizerunek przedstawia boginiê seksu  kobietê wampa  zgrabn¹,
³adn¹ istotê, emanuj¹c¹ erotyzmem,
obiekt westchnieñ i mi³osnych po¿¹dañ
mê¿czyzn, którzy nie mog¹ siê jej
oprzeæ. Jest uwodzicielska, u¿ywa najlepszych kosmetyków  to dla niej
wszystko istnieje. Staje siê bóstwem
uwielbianym i podziwianym przez
wszystkich. Gdy przechodzi nie ma
mê¿czyzny, który by siê za ni¹ nie obejrza³ po¿¹dliwym wzrokiem i nie ma
kobiety, która nie spojrzy z zazdroci¹
w tym samym kierunku...
Sporadycznie pojawia siê równie¿
typ trzeci  kobieta wyzwolona. Prowa-
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dzi szybkie samochody, jest zaradna,
samowystarczalna  prawdziwa businesswoman. Czêsto ukazywana jest jako
dziennikarka z mikrofonem w d³oni,
z telefonem komórkowym, kart¹ kredytow¹ czy laptopem. Ubrana zawsze bardzo elegancko, prowadzi powa¿ne interesy, jest obeznana ze wszystkimi nowinkami technicznymi.
Stereotypy
Wizerunek kobiety w reklamie czêsto oparty jest po prostu na stereotypach.
Twórcy tych przekazów chc¹, by by³y
one skuteczne. Siêgaj¹ wiêc do uproszczonych prawd, opartych na powierzchownym i uogólnionym dowiadczeniu. Reklama ma bowiem tylko kilka do
kilkudziesiêciu sekund na przekazanie
potencjalnemu klientowi informacji
i sk³onieniu go ku prezentowanej us³udze, idei czy produktowi. Odwo³ywanie
siê do pewnych utrwalonych wzorców
mylowych wydaje siê wiêc idealnym
rozwi¹zaniem.
Uproszczone obrazy to jednak nie
wszystko, czego mo¿emy siê o kobiecie dowiedzieæ z reklamy. Ten rodzaj
przekazu stanowi cenne ród³o informacji. Jest te¿ wa¿nym instrumentem kreowania potrzeb, sposobów ich zaspokajania, stylu ¿ycia, czy wzorców osobowych. Reklama opowiada o marzeniach
i na marzenia odpowiada. Odwo³uje siê
do potrzeb, które maj¹ kobiety, czasa-

mi niestety sztucznie je równie¿ tworz¹c. Warto wiêc zweryfikowaæ reklamê: kiedy bazuje na dowiadczeniu
ludzkim, a kiedy za jest sztuczna.
Potrzeba dostrze¿enia
Z wielu reklam wynika oczywista
prawda, i¿ kobieta chcia³aby byæ piêkna, zgrabna i atrakcyjna dla mê¿czyzny.
Kupowanie kolejnego kremu na zmarszczki, pasty odwie¿aj¹cej oddech czy ulepszonego szamponu jest wyrazem potrzeby bycia zadban¹ i zauwa¿on¹. Ka¿da
kobieta, niezale¿nie od wieku, chce byæ
³adna i pragnie, by mê¿czyzna to doceni³. Gdy jednak brakuje akceptacji ze
strony p³ci odmiennej, gotowa jest zrobiæ wszystko, by zostaæ dostrze¿on¹.
Wówczas przefarbuje sobie w³osy
z blond na kruczoczarne, zacznie malowaæ paznokcie na krwistoczerwony kolor, a powieki przykryte grub¹ warstw¹
cieni bêd¹ siê ledwie otwieraæ... Mê¿czyzna, owszem  zauwa¿y, mo¿e nawet zachwyci siê... a¿ do momentu, gdy
dotknie pudru zamiast naturalnej skóry... Nie jest to oczywicie manifest
przeciwko malowaniu siê  delikatne
podkrelanie urody jest atrakcyjne, jeli pozostaje w granicach gustu i smaku. Jednak przesada nie jest nigdy wskazana. Reklama za czêsto przesad¹ siê
pos³uguje i do niej namawia.
Piêkno
Wygl¹d w ¿yciu kobiety z reklamy
odgrywa wa¿n¹ rolê. W tym wiecie istniej¹ tylko kobiety zadbane. To ekranowe piêkno jest jednak iluzoryczne. Wizerunek kobiety w reklamie jest bowiem
mozaik¹ ró¿nych elementów. Idealny
obraz d³oni, twarzy, w³osów i innych
czêci cia³a jest po prostu komputerowym monta¿em fragmentów cia³a ró¿nych pañ. Nienaturalny i niespotykany
kolor oczu to efekt na³o¿enia na nie kolorowych szkie³ kontaktowych, nadaj¹cych renicy g³êbiê i wyrazisty kolor.
Paznokcie, przez wiele godzin pi³owane, wyg³adzane i modelowane przez zespó³ manicurzystek, to obraz tworzony,
aby oczarowaæ widza ich perfekcyjnym
wygl¹dem. Tak skonstruowany przekaz
pokazuje oczywicie wiat idealny, nie
prawdziwy. Z drugiej strony jednak odbiorca wie, i¿ taka jest po prostu kon-
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Marek Klecel

Znak
sprzeciwu

fot. P. ¯ycieñski

Reklama wdziera siê we wszystkie ju¿ niemal dziedziny ¿ycia ludzkiego. Nawet, gdy kto zdecyduje siê nie korzystaæ z ¿adnych mediów, ju¿ w kilku
pierwszych minutach spaceru po wyjciu z domu spotka kolorowy billboard,
a od znajomych us³yszy slogan reklamowy pochodz¹cy z najnowszego spotu
w telewizji... Reklama jest w naszym ¿yciu obecna, czy tego chcemy, czy nie.
wiat i wartoci, jakie ten przekaz promuje, wp³ywaj¹ (wed³ug badañ prowadzonych nad reklam¹) nawet na nasz wiatopogl¹d i postawy ¿yciowe. Tak¿e
na wizerunek kobiety, jaki wielu ludzi wspó³czenie posiada. W reklamach
(szczególnie produktów codziennego u¿ytku) to przede wszystkim panie s¹
g³ównymi aktorkami i to do nich skierowane s¹ przekazy perswazyjne. Jaka
jest wspó³czesna kobieta w mediach? Do niedawna sztucznie uwielbiana,
obsypywana godzikami, tulipanami, czy ró¿ami, wyró¿niona ofiarowaniem
jej specjalnego wiêta... A dzi? Refleksja nad tym zagadnieniem jest ciekawa w miesi¹cu, który w Kociele uchodzi za maryjny, zwi¹zany z kobiecoci¹.
W maju obchodzimy równie¿ wiêto jednej z najwa¿niejszych kobiet w naszym ¿yciu  Dzieñ Matki.

CYWILIZACJA

wencja reklamy.
Refleksja
Niebezpieczeñstwo, zwi¹zane ze
stosowaniem stereotypów w reklamie,
to traktowanie kobiety jedynie w kategoriach atrakcyjnoci cielesnej  w sposób uproszczony i negatywny. Obserwacja stereotypów reklamowych mo¿e jednak przynieæ tak¿e pozytywny efekt.
Jest bowiem okazj¹ do rozmowy miêdzy kobietami i mê¿czyznami o wzajemnych potrzebach. Analizuj¹c programy telewizyjne, przegl¹daj¹c kobiec¹
prasê lub s³uchaj¹c audycji dla kobiet
mo¿na otrzymaæ wiele informacji. Panie w reklamach pior¹ ubrania i przygotowuj¹ jedzenie dla rodziny, robi¹ to
z mi³oci¹ i oddaniem, aby uszczêliwiæ
bliskich. Dopiero wtedy bowiem kobieta czuje siê dobrze w swojej roli, gdy
robi to dla kogo, kogo kocha. Równie¿
wtedy, gdy wykonuje role kobiece  wed³ug najnowszych badañ  czêciej siê
umiecha! Wk³ada wówczas w tê czynnoæ wiele serca i zadowolona oczekuje na docenienie jej. Dzieli siê przy tym
w³asnymi prze¿yciami i problemami

z innymi kobietami, szukaj¹c wsparcia,
pomocy i maj¹c potrzebê wygadania siê
lub poplotkowania.
Bodziec
Reklama mo¿e staæ siê dla kobiet
bodcem, do tego, aby dba³y o swój
wygl¹d. Mê¿czynie za mo¿e uwiadomiæ, ¿e prawdziwe piêkno nie jest
kwesti¹ idealnych proporcji cia³a, czy
grubej warstwy makija¿u  lecz kwesti¹ wzajemnego szacunku, mi³oci
i akceptacji. Choæ reklama czêsto pokazuje piêkno tylko zewnêtrzne, przypomina jednak o jego potrzebie w ¿yciu. Uwiadamia nawet, ¿e trzeba go
szukaæ, troszczyæ siê o nie i samemu
je tworzyæ. Przekaz ten mo¿e równie¿
motywowaæ do budowania relacji miêdzyludzkich na fundamencie znacznie
trwalszym ni¿ cudotwórcza moc kremów i pomadek. Swoisty idea³ kobiety w reklamie zostanie wówczas zast¹piony budowaniem trwalszych, zdrowszych i zupe³nie realnych kontaktów
z kobietami z krwi i koci  z ¿on¹,
matk¹, córk¹ czy babci¹.
Monika Przybysz

Chcia³oby siê powiedzieæ  tolerancja to zbyt ma³o. Ale wiêcej, to ju¿
za du¿o, to ju¿ fundamentalizm i polityczna niepoprawnoæ, która wielu
mo¿e siê wydaæ ród³em antycnót.
Z tej niechêci wynika te¿ stereotyp Kocio³a i religii. Stale pojawiaj¹ siê zarzuty o tradycjonalizmie Kocio³a
i jego nienad¹¿aniu za demokracj¹.
A czy Koció³ ma nad¹¿aæ, mo¿e odwrotnie, mo¿e to demokracja nie nad¹¿a za Kocio³em? Czy takie oskar¿enie nie wygl¹da³oby obrazoburczo?
Ale warto je sformu³owaæ, by zobaczyæ panuj¹cy stereotyp o stosunku
Kocio³a do demokracji.
Stawiaj¹c tak kwestiê jak poprzednio, widzi siê w Kociele tylko jeszcze jedn¹ instytucjê spo³eczn¹ lub partiê, a nie wspólnotê o charakterze religijnym, a wiec odwo³uj¹c¹ siê nie tylko do spo³ecznego, ale do wielu innych
wymiarów ¿ycia ludzkiego i rzeczywistoci, a nawet do tych które je przekraczaj¹. Nic dziwnego, ¿e Koció³
musi budziæ nieporozumienia, a nawet
wrogoæ, gdy¿ z powodów ignorancji i
niechêci równie¿ siê go nie toleruje, a
nieraz odmawia mu siê praw do publicznej obecnoci. Z powodów za, by tak
rzec, metafizycznych Koció³ by³ zawsze
znakiem sprzeciwu, jest nim i teraz.
Demokracja europejska wiele zawdziêcza Kocio³owi. Demokraci zaprzeczyliby sami sobie, porzucaj¹c g³oszony przez siebie pluralizm, przyznaj¹c prawa wszelkim mniejszociom,
a odmawiaj¹c ich takim wspólnotom
jak Koció³, choæby w ten sposób, ¿e
wp³ywa siê na jego wewnêtrzny charakter bez nale¿ytej wiedzy i dobrej
woli.
n
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POLITYKA

IN FLAGRANTI

Milczenie
pana prezydenta
Pisa³em niedawno o z³ych skutkach,
u¿ywaj¹c s³ownictwa Pi³sudskiego:
partyjniactwa. Rz¹dz¹ krajem nie wybitni reprezentanci spo³ecznoci lokalnych, a osobnicy z nominacji partyjnych
o ciasnych zazwyczaj horyzontach i ¿adnej wra¿liwoci moralnej, kieruj¹cy siê
wy³¹cznie interesem w³asnym i swej
partii. Innych pos³ów wybieraæ nie mo¿emy, albowiem uczestniczymy w wyborach proporcjonalnych.
No i proszê  dziennik Rzeczpospolita do 31 marca drukowa³ apel, podpisywany przez nieskorumpowanych
przedstawicieli nauki, kultury, publicystyki i polityki, skierowany do prezydenta RP o zmianê ordynacji na wiêkszociow¹, jednomandatow¹. Albowiem konsekwencj¹ ordynacji proporcjonalnej s¹  jak siê wyrazi³ Jan Nowak-Jezioriañski  rz¹dy oparte na
uk³adach biurokracji partyjnych, biznesu i interesów partykularnych, a nie
ogólnonarodowych, pañstwowych.
Móg³by tu kto powiedzieæ, ¿e ordynacja jednomandatowa, wiêkszociowa nie jest panaceum na wszystkie nasze dolegliwoci publiczne. W rzeczy
samej nie jest! Politycy i publicyci znaj¹ zarówno blaski, jak i cienie tego systemu wyborczego. Wszelako wydaje
siê, ¿e rozk³ad moralny i polityczny naszego pañstwa jest ju¿ tak g³êboki, i¿
tylko dziêki postulowanej ordynacji
moglibymy powo³aæ do sprawowania
w³adzy jego uzdrowicieli. Tak mniema
zreszt¹ politolog Tomasz ¯ukowski,
który na ³amach Tygodnika Solidarnoæ mówi, ¿e skoro mamy kryzys klasy politycznej, która nie potrafi sprostaæ
wyzwaniom stoj¹cym przed krajem 
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zmiana ordynacji mo¿e stanowiæ sposób
na odblokowanie tej klasy.
Ale najwa¿niejsze: jak zareagowa³
adresat apelu  prezydent Aleksander
Kwaniewski? Zaraz po publikacji postulatu o zmianie ordynacji odezwa³ siê
publicznie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, by³y redaktor naczelny
dziennika Trybuna Dariusz Szymczycha. Odpowiedzia³  wszelako nie wiadomo w czyim imieniu: w³asnym czy
prezydenta  wymijaj¹co, ¿e okrêgi jednomandatowe nie s¹ odpowiednie
w obecnej sytuacji politycznej w Polsce.
Dlaczego nieodpowiednie  tego jednak
nie wyjani³. Dorzuci³ natomiast,
o czym wszyscy wiemy, ¿e stary system
proporcjonalny jest zapisany w konstytucji, któr¹ trzeba by wiêc zmieniaæ.
Politycy z SLD wypowiadaj¹cy siê
przeciw wyborom wiêkszociowym,
jednomandatowym nieustannie odwo³uj¹ siê do ustawy zasadniczej. Konstytucja za to rzecz wiêta i modyfikowaæ
jej nie wolno. Czy¿by?
Adherenci dzisiejszego SLD, którzy
w 90 procentach s¹ dawnymi klientami
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zapominaj¹, co w po³owie lat siedemdziesi¹tych wyczynia³ Edward Gierek  ówczenie ich najwy¿szy przywódca, a dzi idol wielu Polaków, którzy do cna zagubili siê w dziejowej zawi³oci. I jedni, i drudzy nie chc¹ lub
nie umiej¹ pamiêtaæ, ¿e PZPR wprowadza³a do wiêtej, nienaruszalnej konstytucji PRL, uchwalonej w roku 1952 pod
czujnym okiem Stalina, tzw. poprawki
 miêdzy innymi o kierowniczej roli
partii i wiecznym, na wieki wieków, sojuszu ze Zwi¹zkiem Sowieckim. Tym po-
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prawkom sprzeciwia³a siê wówczas
zdrowa czêæ elity umys³owej naszego
narodu, tudzie¿ Koció³ katolicki by³
przeciwny zarówno treci tych zapisów,
jak i manipulowaniu konstytucj¹ oraz
opini¹ publiczn¹. £atwo siê domyliæ,
¿e owe protesty by³y daremne, jeli nie
liczyæ represji, jakie dotknê³y wielu sygnatariuszy listów protestacyjnych.
Czym zatem wyt³umaczyæ, ¿e w po³owie lat siedemdziesi¹tych pezetpeerowcy i ich klienci, nie bacz¹c na oczekiwania spo³eczeñstwa, zmieniali ustawê zasadnicz¹, a dzisiaj politycy z SLD
nie chc¹ przed³o¿yæ sejmowi projektu
wprowadzenia do konstytucji zmian
umo¿liwiaj¹cych wybory jednomandatowe  kunktatorstwem?
A czas p³ynie. Prezydent zapowiedzia³ ju¿ nawet przedterminowe wybieranie nowego parlamentu. Lecz jak bêdziemy g³osowaæ  po staremu, na partie? Tego jeszcze nie okreli³. Pose³ Jan
Maria Rokita 17 marca publicznie wezwa³ prezydenta: Pan prezydent powinien zaprosiæ przywódców partii politycznych i zapytaæ, co o tym s¹dz¹.
Do pierwszej dekady kwietnia prezydent, abstrahuj¹c od wypowiedzi
przedstawicieli jego kancelarii, w ogóle nie zareagowa³. Nikomu te¿ w tej
sprawie nie zaproponowa³ ¿adnej rozmowy.
Jakie jest tedy znaczenie tego milczenia prezydenckiego? Z³owrogie
dla postulatu o zmianie ordynacji wyborczej, która mog³aby wreszcie po³o¿yæ kres przerostowi partyjniactwa?
Niszczy ono przecie¿ nasze pañstwo,
które po czternastu latach powinno
ju¿ wkraczaæ w wiek dojrza³y, w czas
sukcesów.
Powtórzmy wiêc: dlaczego prezydent milczy w tak wa¿nej kwestii?
Trudno uwierzyæ, i¿ mog³oby mu a¿
tak bardzo wiêcej ni¿ na dobru kraju
zale¿eæ na tym, ¿eby politycy partii,
z której on siê wywodzi, wci¹¿ i wci¹¿
byli g³ównymi beneficjantami niepodleg³ej Rzeczypospolitej, skoro przed
rokiem 1989 strzegli politycznej i gospodarczej zale¿noci Polski od obcego mocarstwa.
Jacek Wegner
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Jan Pruszyñski

Pustos³owie
C

zytelnicy Powci¹gliwoci i Pracy
pamiêtaj¹ zapewne omówione w numerze 10. z ubieg³ego roku wielotomowe dzie³o Tadeusza Kukiza o obrazach
Matki Boskiej przywiezionych do Polski przez repatriantów z ziem kresowych.
Godzi siê wspomnieæ o innych dzie³ach
sztuki pozostaj¹cych na Ukrainie, poniewa¿ przez dziesiêciolecia pomijano milczeniem sprawy grabie¿y przez w³adze
sowieckie skarbów kultury, niszczenia
dzie³ sztuki, zabytków archiwów
i wszystkiego, co by³o materialnym dowodem polskoci ziem inkorporowanych
do ZSRR. Warto wiedzieæ, ¿e na terenach zajêtych przez ZSRR w 1939 roku
znajdowa³y siê nie tylko chaty ludu ukraiñskiego, lecz tak¿e pa³ace i dwory, liczne muzea, biblioteki, galerie i kilka tysiêcy kocio³ów katolickich. By³y wród
nich wielowiekowe sanktuaria i miejsca
pielgrzymek, zawieraj¹ce obrazy otaczane szczególn¹ czci¹, naczynia i szaty liturgiczne, wybitne dzie³a malarstwa,
rzeby i sztuki zdobniczej, pami¹tki historyczne i wota bêd¹ce dowodem wiary pokoleñ.
Podwójnie znienawidzone przez w³adze sowieckie, z racji religijnych i narodowociowych sta³y siê jedn¹ z pierwszych ofiar agresji 17 wrzenia 1939
roku. Aresztowaniu kap³anów towarzyszy³y spektakle wyszydzaj¹ce religiê katolick¹ z u¿yciem szat i paramentów kocielnych: wybijanie witra¿y, niszczenie
obrazów, a nastêpnie rabunek wszystkiego, co mia³o jak¹kolwiek wartoæ materialn¹. Kocio³y i klasztory zamieniano
w areszty NKWD  dopuszczaj¹c siê
w nich masowych mordów. Tworzono
w nich kluby ligi bezbo¿ników, urz¹dzano warsztaty, magazyny rodków pêdnych i chemikaliów trawi¹cych freski i
rzeby drewniane, s³awetne muzea ate-

izmu. Nastêpnie przez dziesiêciolecia dewastowano i niszczono, czêsto z u¿yciem materia³ów wybuchowych.
Znaczna czêæ dzie³ sztuki przepad³a
bez ladu, nieliczne pozosta³y w magazynach muzealnych. Niektóre z nich bywaj¹  jak np. dzie³a Pinsla, Sochaczewskiego czy Grottgera  wypo¿yczane na
wystawy organizowane w Polsce. W³adze Ukrainy ignoruj¹ fakt, ¿e wesz³y
w posiadanie zagrabionych przez sowieckiego okupanta skarbów kultury polskiej,
gromadzonych przez wieki staraniem i
nak³adem pieniê¿nym wiat³ych obywateli ziem nale¿¹cych przez wieki do Rzeczypospolitej: pami¹tek po w³adcach,
mê¿ach stanu i osobach zas³u¿onych dla
kultury polskiej. Nazywaj¹ je dziedzictwem kulturalnym narodu ukraiñskiego,
choæ wiêkszoæ dzie³ nie ma dla nich ¿adnych wartoci historycznych, patriotycznych ani religijnych. Nie dostrzegaj¹ te¿
dobrej woli Polski widocznej w pomocy
przy konserwacji licznych budowli zabytkowych, m.in. kocio³ów w Berdyczowie, D¹browicy, Ho³obach, Lubomlu, £ucku, Kamieñcu Podolskim, Zbara¿u, ¯ó³kwi, Z³oczowie, dworku S³owackiego w Krzemieñcu, nagrobków
Dani³owiczów, ¯ó³kiewskich i Sobieskich w ¯ó³kwi, pomnika Adama Mickiewicza w Dobromilu, p³yty pami¹tkowej Miko³aja Reja w ¯urawnie, czy
lwowskiej nekropolii Orl¹t, upatruj¹c
w nich przejaw polskiego szowinizmu.
tym, ¿e porozumienie polskoukraiñskie z dnia 26 czerwca 1996
roku o wspó³pracy w dziedzinie ochrony i zwrotu dóbr kulturalnych utraconych
i bezprawnie przemieszczonych podczas
i w wyniku II wojny wiatowej pozostaje aktem bez znaczenia, wiadczy miêdzy innymi jeden  na pozór drobny, ale
nader znamienny przyk³ad.

O

Poszukuj¹c, znanej mi z opisu, rzeby Matki Boskiej zakupionej u schy³ku
XIX wieku przez mego dziada  Czes³awa Pruszyñskiego i darowanej przez niego w 1927 roku memu Ojcu w prezencie
lubnym, odnalaz³em j¹ we Lwowie.
Dzie³o to, klasycystyczny pos¹g z bia³ego karraryjskiego marmuru, wykonany
w 1875 roku przez znanego rzebiarza
Cypriana Godebskiego  autora m.in.
warszawskiego pomnika Mickiewicza 
zosta³ (ze wzglêdów bezpieczeñstwa) oddany w depozyt polskiemu Zak³adowi
Narodowemu im. Ossoliñskich zaraz po
wybuchu wojny polsko-niemieckiej
1939 roku i przypadkowo ocala³. Madonna zapisana w inwentarzu Kartijnoj Galerii jako rzeba nieznanego autora nr
C  I  322 stoi w jej magazynie mieszcz¹cym siê w podziemiach dawnego
Ossolineum pokryta niecieranym od
ponad pó³wiecza kurzem, który pozostawi³ g³êbokie cienie pod Jej oczyma.
Przekonany, ¿e nie przedstawia ona
dla narodu ukraiñskiego ¿adnej wartoci, bior¹c te¿ pod uwagê nieprzedawnialnoæ praw depozytu, wyst¹pi³em piêæ
lat temu do Pe³nomocnika Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granic¹ i równoczenie do Pe³nomocnika Rz¹du Ukrainy do Spraw Zwrotu Dzie³ Sztuki
z formalnym wnioskiem restytucyjnym,
zobowi¹zuj¹c siê równoczenie do darowania zwróconej rzeby zbiorom Zamku Królewskiego w Warszawie na dowód
wspó³pracy obu narodów w dziedzinie
kultury.
niosek ten, podobnie jak wiele in
nych, pozosta³ bez odpowiedzi,
natomiast w³adze Ukrainy nazwa³y prawa do skarbów kultury polskiej politykierskimi uroszczeniami. Opisana Matka Boska na pró¿no oczekuje zmi³owania ludzkiego, podobnie jak setki innych
Jej podobizn, krucyfiksów i obrazów
z kocio³ów wo³yñskich zmagazynowanych w dawnym klasztorze bernardyñskim w Olesku. Podkrelana na ka¿dym
kroku przez polityków wspó³praca polskoukraiñska jest pustos³owiem. Jakie bowiem wiêzy mog¹ ³¹czyæ ograbionego
z grabie¿cami lub ich sukcesorami? n
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KULTURA

GOSPODARKA

RECENZJA

Teologia codziennoci
Ta dyscyplina nie jest jeszcze wyk³adana na uniwersytetach. Nie wiem te¿,
czy kiedykolwiek uzyska akademicki
status. Póki co, w ogóle nie istnieje. Jeli jednak kiedy zainteresowania naukowców zwróc¹ siê ku teologii codziennoci, to na pewno za jej twórcê
uchodziæ bêdzie móg³ Wojciech Kudyba, za jego szkice zawarte w zbiorze
S³owa bliskie uznane zostan¹ za klasyczny podrêcznik tego nowego kierunku metafizycznej refleksji.
Autor doskonale zna uwik³ania
wspó³czesnego cz³owieka. Pisa³ o nich
w opowiadaniach drukowanych równie¿ na ³amach Powci¹gliwoci i Pracy. Wiele wie o wyobcowaniu i bezradnoci jednostki w coraz bardziej stechnicyzowanym wiecie. Wspó³odczuwa
z odrzuconymi. Ostrzega zuchwa³ych
i tych którzy s¹dz¹ i¿ s¹ wszechpotê¿ni, aby jednak stali siê jak dzieci, skoro
chc¹ d¹¿yæ do wznoszenia cywilizacji
dobra. Namawia do pochylenia siê nad
najprostszymi uczuciami, do zaakcep-

towania i pielêgnowania wszystkiego,
co pozytywnie stanowi o naszym cz³owieczeñstwie. Przypomina o wartociach podstawowych, czêsto zag³uszanych przez dookoln¹ wrzawê zmaterializowanego wiata  o cierpliwoci,
o powiêceniu, o poczuciu winy, o po¿ytkach, jakie niesie modlitwa. Jednoczenie, niczym gorliwy uczeñ ks. Jana
Twardowskiego, zwraca uwagê i na to,
¿e dobry humor te¿ do zbawienia mo¿e
siê przydaæ!
Celn¹ charakterystykê tomu zamieci³ w s³owie wstêpnym ks. prof. Jerzy Szymik:  S¹ to teksty bardzo proste. Niekiedy na granicy jêzykowego
ryzyka, na granicy s³owa i milczenia.
Ale te¿ jest to prostota w pewnym sensie z³udna: kryje pod spokojn¹ powierzchni¹ s³ów trudn¹ i skomplikowan¹ /.../ drogê do ³adu serca.
Po lekturze S³ów bliskich jedno zdaje siê pewne: gdyby ka¿dy kroczy³
owym, wskazanym przez Wojciecha
Kudybê duchowym szlakiem i potrafi³

S£OWNIK OD ¯ DO A

Czym jest hierarchia? Cech¹ normalnej, czyli w istocie pogruchotanej natury cz³owieka, jest to, ¿e spotykaj¹c bliniego bardzo szybko  na podstawie niezliczonych wyuczonych kryteriów  sytuujemy siê w hierarchii powy¿ej lub
poni¿ej niego. Czasem po walce, czasem po negocjacjach, zwykle  rzecz
jasna  bezrefleksyjnych. Jeli godzimy
siê na jego dominacjê, przynajmniej
w jakim zakresie, zrekompensujemy
sobie to w relacji z kim innym. W ten
sposób partnerskie relacje staj¹ siê niemo¿liwe, a powstaje hierarchia. Postêp
wolnoci polega g³ównie na tym, ¿e
coraz wiêcej ludzi opiera siê zajêciu
miejsca w porz¹dku dziobania. Dla coraz wiêkszych rzesz ludnoci Zachodu
imperatywem jest nadu¿ywane w reklamie has³o: B¹d sob¹! Nowe wiêzi coraz czêciej opieraj¹ siê na partnerstwie

Hierarchia
Kontrkultura dzieci-kwiatów uderzy³a w logikê dominacji. Brak fundamentu skierowa³ to uderzenie w stronê ojca
i Boga. W warstwie ideologii atak na
hierarchiê sprowadza siê g³ównie do
hierarchii w rodzinie i wspólnocie religijnej, zw³aszcza w Kociele Rzymskim. Szukaj¹c wspólnoty ludzi wolnych, nasi wspó³czeni odruchowo odwracaj¹ siê od rodziny i Kocio³a, s¹dz¹c, ¿e s¹ to ostatnie miejsca, gdzie
mo¿e siê spe³niæ ich têsknota. Fakty
czêsto ich w tym utwierdzaj¹.

!"

dostrzegaæ codziennoæ przede wszystkim w jej nadprzyrodzonym wymiarze,
nasze ¿ycie z pewnoci¹ sta³oby siê
³atwiejsze, a wiat, w którym ¿yjemy
bardziej przyjazny. Pe³en ³adu. Pe³en
serca.
Pawe³ Smogorzewski
Wojciech Kudyba, S³owa bliskie, Wydawnictwo
Alleluja, Kraków 2003
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azety opublikowa³y w marcu br.
wyniki badañ nad polsk¹ gospodark¹. Okazuje siê, ¿e prawie 28 proc. Produktu Krajowego Brutto w Polsce pochodzi z tzw. szarej strefy. Szara strefa
obejmuje tê czêæ gospodarki, która nie
jest ewidencjonowana ani przez urz¹d
statystyczny, ani przez urzêdy skarbowe. Obroty w szarej strefie ujmuje siê
wiêc z koniecznoci szacunkowo, na
podstawie innych uchwytnych danych,
np. na podstawie poziomu zakupów towarowych, obrotu dewizowego w kantorach, wartoci inwestycji budowlanych itd.
Pamiêtam, jak
w pocz¹tkach transformacji ustrojowej,
tj. gdzie w roku
1990, rozmawia³em
z pewn¹ pani¹, tzw.
businesswoman, o zmianie ustroju.
Moja rozmówczyni bardzo sceptycznie
ocenia³a tê zmianê: Komunizm  powiedzia³a  skoñczy siê dla mnie wtedy, kiedy bêdê mog³a zlikwidowaæ lewy magazyn. Podejrzewam, ¿e od tamtej pory
moja rozmówczyni nie tylko nie zlikwidowa³a lewego magazynu, ale jeszcze
musia³a uruchomiæ co najmniej dwa dodatkowe. S³owem  komunizm rozwija
siê u nas w najlepsze, a dobr¹ ilustracj¹
tego procesu rozwojowego jest równie¿
dynamiczny rozwój szarej strefy. Kapita³ bowiem, z czego wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, zachowuje siê tak, jak
cz³owiek. Jak go pieszcz¹, to mruczy
i nadstawia siê do karesów, a jak go bij¹,
to ucieka.
Z okazji og³oszenia rewelacji, ¿e a¿
prawie 28 proc. polskiego PKB wytwarzane jest w szarej strefie, przeprowadzono badania, co na ten temat myli
spo³eczeñstwo. Okaza³o siê, ¿e ponad
80 proc. pytanych uwa¿a, ¿e szara strefa jest albo bardzo z³a, albo z³a, albo
raczej z³a z punktu widzenia gospodarki. Zaledwie 11 proc. uwa¿a³o, ¿e jest
ona dla gospodarki albo bardzo korzystna, albo korzystna, albo raczej korzystna. Reszta nie mia³a zdania. Te wyniki
s¹ bardzo ciekawe, niezale¿nie od tego
czy s¹ prawdziwe, czy nie. Mog¹ byæ
bowiem nieprawdziwe w tym sensie, ¿e

ludzie nie odpowiadali, co myl¹ o tym
naprawdê, tylko jak wyobra¿aj¹ sobie
poprawn¹ odpowied na takie pytanie.
Jest to bardzo prawdopodobne, bo
w wytworzeniu 28 proc. PKB w szarej
strefie musi uczestniczyæ znacznie wiêcej ni¿ 11 proc. obywateli. Wygl¹da³oby zatem na to, ¿e spora czêæ ludzi bierze udzia³ w procederze, który sama
potêpia. Nie wydaje mi siê to wiarygodne i dlatego sk³aniam siê ku przypuszczeniu, ¿e w przytoczonych wynikach
badañ tkwi potê¿ny ³adunek oportunizmu i hipokryzji. Jeli tak, to mieliby-

wodniæ, odwo³uj¹c siê do czterech sposobów wydawania pieniêdzy, o których
pisze Milton Friedman. Jak pamiêtamy,
o pierwszym z nich mówimy, gdy wydajemy w³asne pieni¹dze na w³asne potrzeby. Wydajemy wtedy najbardziej racjonalnie, bo i oszczêdnie i celowo, doskonale znaj¹c w³asne potrzeby. O drugim sposobie mówimy, kiedy wydajemy w³asne pieni¹dze na kogo innego;
nadal oszczêdnie, ale ju¿ niekoniecznie
celowo, bo potrzeb tego innego nie znamy ju¿ tak dok³adnie. Z trzecim sposobem mamy do czynienia, gdy wydajemy
cudze pieni¹dze na
nas samych; nie liczymy siê z kosztami, ale przynajmniej
wydajemy celowo.
Sposobem czwartym
jest wydawanie cudzych pieniêdzy na kogo innego; ani
oszczêdne, ani celowe, zw³aszcza, gdy
tych innych jest np. 38 mln. Otó¿ pañstwo wydaje pieni¹dze wy³¹cznie w sposób trzeci i czwarty, bo rz¹d nie wytwarza ¿adnego bogactwa, tylko wydaje cudze pieni¹dze podatników. Obydwa te
sposoby charakteryzuj¹ siê rozrzutnoci¹,
a sposób czwarty dodatkowo jeszcze
marnotrawstwem. Z punktu widzenia gospodarki po¿¹dane jest wiêc unikanie wydawania pieniêdzy i w sposób trzeci,
czwarty, a nawet w sposób drugi. Z punktu widzenia gospodarki najlepszym sposobem wydawania pieniêdzy jest sposób
pierwszy. Z tym sposobem wydawania
pieniêdzy mamy do czynienia wy³¹cznie
w szarej strefie, poniewa¿ tylko tam ca³e
bogactwo wytworzone przez konkretnego cz³owieka obracane jest na jego w³asne potrzeby inwestycyjne i konsumpcyjne. Zatem istnienie szarej strefy jest dla
gospodarki wy³¹cznie bardzo korzystne,
quod erat demonstrandum.
naczej wygl¹da to z politycznego
punktu widzenia, ale ten punkt widzenia nie by³ w ogóle przez autorów pytañ brany pod uwagê. Domagali siê oni
wy³¹cznie odpowiedzi oceniaj¹cej szar¹ strefê z punktu widzenia gospodarczego. W takim razie nie da siê ukryæ,
¿e wyniki badañ obna¿y³y g³êboki i niepokoj¹cy dysonans poznawczy.
n

Dysonans poznawczy

szczerym lub wymuszonym przez now¹
kulturê. Tak wiêc bycie sob¹ w za³o¿eniu jest wyzwoleniem z logiki dominacji. Faktycznie jednak oznacza przyjêcie innej, subtelniejszej dominacji anonimowych dyktatorów mody czy  nawet czêciej  dyktatorów stylów ¿ycia.
Wieloæ lifestyles w du¿ej mierze jest
kontrolowana przez dostawców dóbr
konsumpcyjnych, pocz¹wszy od ¿ywnoci poprzez przemys³ erotyczny, a skoñczywszy na filmach koñcz¹c. Rzeczywista wspólnota równych i wolnych ludzi
nadal pozostaje d¹¿eniem, chocia¿ zapewne jestemy ju¿ bli¿ej niej. Koció³,
który akceptuje wolnoæ, jest dla wiata
wzorcem wspólnoty wolnych ludzi. Hierarchia Kocio³a, która porzuci³a zwyczaje ziemskich ksi¹¿¹t, jest dla ludzkoci
wzorem nowej hierarchii autorytetu.
MM
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Stanis³aw Michalkiewicz
my do czynienia z szar¹ stref¹, ¿e tak
powiem, natury duchowej w rozmiarach
znacznie wiêkszych ni¿ szara strefa gospodarcza. Ciekawe, jakie dowiadczenia w tym wzglêdzie maj¹, np. spowiednicy. Ale to ju¿ inna historia. Przede
wszystkim bowiem chcia³bym zwróciæ
uwagê na to, ¿e jeli nawet wyniki tych
badañ s¹ nieprawdziwe, to wiadcz¹
o ignorancji naszego spo³eczeñstwa,
a zw³aszcza jego warstw przywódczych,
w sprawach gospodarczych. Zak³adaj¹c
bowiem, ¿e respondenci dostrajali siê
do spodziewanych oczekiwañ i udzielali odpowiedzi poprawnych zamiast
szczerych, zyskujemy obraz pogl¹dów
na gospodarkê, a na szar¹ strefê
w szczególnoci, wyznawanych przez
polsk¹ szlachtê. Jeli ludzie odpowiadali szczerze, to tym gorzej, bo znaczy
to, ¿e niezrozumienie natury procesów
gospodarczych jest w Polsce powszechne, a w takim razie szansa na stworzenie rozwojowego modelu pañstwa w
warunkach demokracji politycznej jest
bliska zeru. W warunkach demokratycznych mo¿na u nas wytworzyæ wy³¹cznie model okupacyjny, z jakim mamy
w³anie do czynienia. I tak le i tak niedobrze.
Tymczasem z punktu widzenia cile gospodarczego szara strefa jest wy³¹cznie bardzo korzystna. Mo¿na to udo-
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WIAT

Kiedy wiat podzielony by³ na z³y
komunizm i dobry kapitalizm, bez trudu umielimy oddzieliæ prawdê od
urzêdowej propagandy. By³a ona zreszt¹ tak prostacka i prymitywna, ¿e czêsto budzi³a zdumienie. Kiedy w 1968
czo³gi Paktu Warszawskiego ruszy³y
na pomoc bratniej Czechos³owacji, aby
uchroniæ jej socjalistyczne zdobycze
przed zakusami wiatowego imperializmu i odwetowców zachodnioniemieckich, nikt nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e
chodzi wy³¹cznie o ugruntowanie sowieckiego panowania w tej czêci Europy. Tak samo rozumielimy agresjê
ZSRR na Afganistan w grudniu 1979
roku. Gazetowe frazesy, ¿e Sowieci
wyzwalaj¹ naród afgañski spod nieludzkich rz¹dów junty wojskowej, budzi³y w Polsce umieszek politowania,
¿e mo¿na tak prymitywnie uzasadniaæ
imperialistyczne zapêdy. I chocia¿ fundamentalne siedmiotomowe dzie³o
Jana Kucharzewskiego dostêpne by³o
tylko w niektórych bibliotekach, a jego
skrócona wersja kr¹¿y³a w tzw. drugim
obiegu, nikt nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e
sowiecki komunizm to w istocie czerwony carat, kontynuuj¹cy geopolityczne plany caratu bia³ego.
Zbie¿noæ obu systemów by³a tym
³atwiejsza do uchwycenia, ¿e jêzyk sowieckiej (i narzuconej satelitom) propagandy politycznej niczym nie ró¿ni³
siê od propagandy czasów carskich. Tak
wiêc, wspó³uczestnicz¹c w rozbiorach
Rzeczypospolitej, Rosjanie nie byli
agresorami, ale jedynie odzyskiwali swe
prastare ziemie. Oceniaj¹c Konstytucjê
3 Maja, Rosjanie twierdzili, i¿ uchwalono j¹ jedynie dlatego, ¿e Polska chcia³a siê wzmocniæ dla przysz³ej wojny
z Rosj¹. Podbijaj¹c Gruzjê, Rosja uwalnia³a ten kraj spod tyranii Persji i Turcji
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(Narodowoci Zakaukazia, uciskane
przez feuda³ów perskich i tureckich,
oczekiwa³y wojsk rosyjskich). Kiedy nie
dawa³o siê znaleæ ¿adnego sensownego wyt³umaczenia historycy rosyjscy
i sowieccy u¿ywali pojemnej formu³y
o neutralnej treci. Pisali na przyk³ad
tak: Powoli, lecz konsekwentnie dojrzewa³y w Azji rodkowej, na Zakaukaziu
oraz na Zachodzie  w krajach ba³tyckich  w ci¹gu ca³ego XVII w. przes³anki, które uwarnkowa³y wcielenie tych
obszarów w sk³ad pañstwa rosyjskiego
w XVIII wieku i w okresie póniejszym.
Natomiast podbicie i wcielenie Kazachstanu by³o nieuchronne z punktu widzenia rozwoju historycznego.
Kiedy Rzeczpospolita os³ab³a na
tyle, ¿e mo¿na by³o siêgn¹æ po ³atwy
³up, nazwano to  oczywicie!  wyzwoleniem ziem zachodnioukraiñskich. Ma
siê rozumieæ, ¿e Rosjanie nie dokonali
zbrojnej napaci, ale rz¹d (rosyjski) realizowa³ to zadanie na gruncie walki
mas ludowych Ukrainy i Bia³orusi
o zjednoczenie z Rosj¹.
Jeszcze do niedawna s¹dzi³em, ¿e
tego rodzaju umys³owym prostactwem
pos³uguj¹ siê wy³¹cznie re¿imy totalitarne i ¿e z nastaniem dobrego kapitalizmu zniknie nowomowa, za pomoc¹
której ulepsza siê i cukruje rzeczywistoæ, przykrawaj¹c j¹ do w³asnych potrzeb. Bo przecie¿  rozumowa³em naiwnie  ten, kto ma racjê, nie musi uciekaæ siê do retorycznej ekwilibrystyki,
która na odleg³oæ pachnie propagand¹. Moja prostodusznoæ by³a tak daleko posuniêta, i¿ do g³owy mi nie
przysz³o, ¿e trzynacie lat po obaleniu
komunizmu polscy dziennikarze z w³asnej woli bêd¹ pos³ugiwaæ siê jêzykiem, który do niedawna budzi³ ju¿ nie
tylko niechêæ, lecz tak¿e  je¿eli pamiê-

tamy stan wojenny  politowanie, a nawet rozbawienie. Oczywicie politycy,
jak Bush czy Blair maj¹ prawo mówiæ
o boskiej misji czy wyzwoleniu Iraku
czy Irakijczyków spod w³adzy krwawego tyrana.
Jednak przeledzenie wojennej retoryki ostatnich trzech miesiêcy daje sporo do mylenia. Najpierw pada³y oskar¿enia o powi¹zania Iraku z bin Ladenem
i Al Kaid¹, ale gdy nie znaleziono na to
dowodów, uzasadnieniem dla wojny
mia³a byæ iracka broñ masowego ra¿enia. Kiedy jej nie znaleziono, mówi siê
teraz o wyzwoleniu. A co zostanie powiedziane jutro czy za miesi¹c, kiedy
wyjdzie na jaw, ¿e Irakijczycy nie akceptuj¹ amerykañskich porz¹dków?
Warto na te pytania odpowiedzieæ uczciwie, jeli siê zwa¿y, ¿e Amerykanie bynajmniej nie byli skorzy do wyzwalania
Czeczenów, chocia¿ doskonale wiedzieli, ¿e Rosjanie dokonywali tam ludobójstwa. Zreszt¹ gdyby Amerykanie rzeczywicie chcieli wyzwoliæ Irakijczyków,
daliby wolnoæ Kurdom. Ale tutaj  wara,
poniewa¿ stoi to w sprzecznoci z ich
doranym interesem politycznym.
Za ma³o wiem, aby w sposób miarodajny oceniæ to, co naprawdê dzieje siê
w Iraku. Kiedy jednak czytam w powa¿nym dzienniku s³owa anonimowego fryzjera z Bagdadu, ¿e po obaleniu Saddama Husajna czuje siê wolny, nie mogê nie
wiedzieæ, ¿e po rozbiorze Polski w 1939
roku od tego rodzaju wypowiedzi a¿ siê
roi³o w gazetach niemieckich i sowieckich. Ba, byli i tacy obywatele Polski,
którzy sowieckich i niemieckich ¿o³nierzy witali kwiatami. Czy by³ to miarodajny dowód czegokolwiek?
Ka¿da propaganda ma dwa koñce
i krótkie rêce; zawsze, po jakim czasie,
wychodzi na jaw jej prawdziwe oblicze.

Jubileusz bez ikony By patrzeæ
Stanowczo za krótko czynna by³a
monumentalna wystawa prac jednego
z najwybitniejszych wspó³czesnych polskich malarzy prof. Jerzego Nowosielskiego z Krakowa. Zorganizowana
w warszawskiej Zachêcie z okazji
osiemdziesi¹tych urodzin artysty, udostêpniona by³a dla zwiedzaj¹cych tylko
niewiele ponad miesi¹c  od 22 marca
do 27 kwietnia br. Rozmach i wysi³ek
organizacyjny, z jakim gromadzono prace Nowosielskiego i przygotowano specjaln¹ przestrzeñ ekspozycyjn¹, wart by³
przynajmniej dwumiesiêcznej mo¿liwoci podziwiania tego wspania³ego
przedsiêwziêcia. Wystawa by³a niezwyk³a, tak jak niezwyk³¹ osobowoci¹ jest
sam prof. Nowosielski. Malarz, teoretyk sztuki, teolog, znawca prawos³awia,
myliciel i pedagog. Wród dziesi¹tek
odznaczeñ jakie otrzyma³ za swoj¹ twórczoæ znalaz³y siê: nagroda Episkopatu
Polski  Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia i najwy¿sze odznaczenie Cerkwi Prawos³awnej w Polsce  Order
w. Marii Magdaleny.
Podziwiaj¹c zebrane w Zachêcie
obrazy i rysunki Nowosielskiego
z wszystkich okresów jego malarskiej
dzia³alnoci, z pewnym zaskoczeniem

Andrzej W. Pawluczuk
Cytaty pochadz¹ z nastêpuj¹cych
ksi¹¿ek:
Historia ZSRR do koñca XVIII wieku, pod red. B.D. Grekowa, PWN 1954;
Historia ZSRR,praca zbiorowa,
t. I, Ksi¹¿ka i Wiedza 1983

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 5/2003

Jerzy Trammer

PLASTYKA

fot. P. ¯ycieñski

Retoryka
zwyciêzców

KULTURA

mo¿na by³o zauwa¿yæ nieobecnoæ tak
wa¿nego dla tego artysty w¹tku, jakim
s¹ dzie³a sakralne wywodz¹ce siê ze
sztuki ikon. Organizatorzy wystawy t³umaczyli to przemyleniami i konstatacjami samego profesora, który niejednokrotnie powtarza³, i¿: sakralne, kultowe malarstwo nie powinno byæ czêsto pokazywane na wystawach wieckich, jego miejsce jest gdzie indziej.
S³uszne s¹ zarówno te, jak i inne s³owa
Nowosielskiego: sztuka malarska, je¿eli
jest dobra, ca³a nale¿y w swojej istocie
do domeny sacrum. Powo³uj¹c siê na to
ostatnie, jednak subiektywne zdanie
profesora, kurator ekspozycji Andrzej
Starmach doæ autorytatywnie orzek³, i¿
wed³ug niego nawet w swoisty sposób
zmys³owe akty Nowosielskiego nie pozbawione s¹ mistycznych znaczeñ.
Czym innym jest jednak doszukiwanie
siê wznios³ych podtekstów w portrecie
np. P³ywaczki, a co innego prze¿ywanie g³êboko religijnych realizacji Jerzego Nowosielskiego wzbogacaj¹cych
dziesi¹tki polskich kocio³ów i cerkwi.
Tego w³anie w tej wspania³ej, jubileuszowej wystawie zabrak³o.
Jaros³aw Kossakowski

Przez lat czterdzieci zawsze
w czerwcu obserwowa³em góralsk¹
wie  m.in. sianokosy. Z najwy¿szej
góry widzia³o siê a¿ po horyzont góreczki mniejsze, a na nich ludzkie mrówki
przy robocie. Najpierw wszyscy kosili
kosami. Stukot klepania kos przywodzi³
na myl jakie pierwotne tajne sygna³y.
Zajêcie by³o d³ugie, ciê¿kie. Anga¿owa³o ca³e rodziny, a nawet psy, które, podniecone, kursowa³y miêdzy koszon¹
³¹k¹ a zagrod¹. Potem zjawia³a siê kosiarka konna, na koniec  traktor, a sianokosy skróci³y siê, przesta³y byæ robot¹-wydarzeniem, wyczekiwanym mozolnym wiêtem, lecz odbywa³y siê na
drugim planie ¿ycia, jak gdyby mimochodem.
Z tego ca³ego ci¹gu zmian szczególnie mocno zapamiêta³em dwa momenty. Po pierwsze ten, gdy nasta³ pierwszy traktor. Jak butny pose³ obcej potêgi porusza³ siê wród mrowia kosiarek
konnych i kosiarzy. Drugim momentem
by³ ów czerwiec, gdy zosta³ tylko jeden
kosiarz  malutki starszy góral. Niczym
ostatni z praludu, który odszed³, sam
jeden kosi³ wród traktorów. Kosi³, kosi³ i kosi³, gdy inni w domu ju¿ dawno
ogl¹dali telewizjê.
Ten pierwszy traktor by³ sensacj¹ dla
wczasowiczów, miejscowych dzieci
i dla wycieczek szkolnych. Chodzi³o siê
jak do teatru na wystêp traktorzysty, nie
widz¹c w kosz¹cych obok kosiarkach
czy kosiarzach nic szczególnego.
Podobny teatralny status uzyska³
wiele lat póniej ostatni kosiarz rêczny.
Ca³e wycieczki przybywa³y, by patrzeæ,
jak on kosi, a na traktory nikt nie chcia³
nawet spojrzeæ  ju¿ utraci³y rangê aktorów spektaklu, widowiska.
Po kilku latach ostatni kosiarz
zaprzesta³ koby kos¹, a sianokosy
dla swych widzów straci³y rangê
i znaczenie.
n
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Na marginesie
W cieniu medialnego widowiska, jakie z wojny w Iraku zrobi³y nasze gazety, rozgrywa siê po cichu i przy coraz
wiêkszej obojêtnoci tragedia ponad
miliona polskich rodzin. Liczba bezrobotnych zbli¿y³a siê do trzech i pó³ miliona. Wed³ug miarodajnych szacunków
ekonomistów krajowych i europejskich
ludzi bez pracy bêdzie w Polsce przybywaæ. Jeszcze w tym roku co pi¹ty doros³y Polak znajdzie siê na bruku, a procentowy wskanik bezrobocia przekroczy zaklêt¹ liczbê 20, sytuuj¹c nas
w towarzystwie najbiedniejszych pañstw
Ameryki Po³udniowej.
W najgorszej sytuacji s¹ ludzie m³odzi  w wieku 25-30 lat, w tym coraz
wiêksza liczba absolwentów wy¿szych
uczelni, a wiêc osoby z dyplomami in¿ynierów i magistrów. Jak informuje
Gazeta Wyborcza (11.04), w tej grupie
wiekowej pracuje niewiele wiêcej ni¿
po³owa  dok³adnie 60 procent. A wiêc
prawie co drugi m³ody cz³owiek nie
mo¿e zarobiæ na swoje utrzymanie. Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e te liczby s¹ mocno zani¿one, albowiem kilkaset tysiêcy
pracowników (a wiêc osób oficjalnie
pracuj¹cych) przychodzi do pracy, ale
nie otrzymuje na czas wynagrodzenia;
w skrajnych (ale nie tak rzadkich) przypadkach ludzie ci nie otrzymuj¹ pensji
nawet przez kilka miesiêcy. A dodajmy
jeszcze ukryte bezrobocie na wsi: liczba miliona osób na pewno nie bêdzie
przesadzona. Oka¿e siê w ten sposób, ¿e
bezrobotnych mamy oko³o piêciu milionów, co daje wskanik bliski 30 procent
ogó³u zatrudnionych. A taka liczba
umiejscawia Polskê ju¿ nie na poziomie
Gwatemali i Hondurasu, ale na poziomie takich krajów jak Indie, Mongolia
czy Somalia.
Jednak nawet z oficjalnym wskanikiem 20-procentowego bezrobocia jestemy na samym koñcu Europy (bior¹c
pod uwagê kraje Unii i dziesiêæ krajów
kandydackich). Daleko nam nie tylko do
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Czech, Cypru i S³owenii, lecz tak¿e republik posowieckich.
Zreszt¹ i inne liczby sytuuj¹ nas na samym koñcu. Oto bowiem przy naszym,
prognozowanym na 2003 roku wzrocie
gospodarczym nieca³e 2 procent, (Rzeczpospolita, 9.04) Wêgry maj¹ mieæ 3,7, S³owacja  3,4, Litwa  4,5, za Estonia 5,2.
Tak oto po trzynastu latach transformacji
ustrojowej, popartej dum¹, ¿e my Polacy,
obalilimy komunizm w Europie, Polska
postrzegana jest jako zaka³a jednocz¹cej
siê Europy i zupe³nie s³usznie przydziela
nam siê miejsce w olej ³awce.
Dotyczy to zreszt¹ nie tylko spraw
gospodarczych. Tzw. trójk¹ weimarski,
z którego nasi politycy i publicyci byli
tak dumni, jako ¿e czyni³ z nas sojusznika Francji, Niemiec, zosta³ ostatnio zast¹piony osi¹ Pary¿  Berlin  Moskwa.
Sojusz niemiecko-rosyjski by³ zawsze
zmor¹ Polski. Jak uczy historia ostatnich
250 lat, z takiej bliskiej wspó³pracy nigdy dla Polaków nie wynika³o nic dobrego. Je¿eli przypomnimy sobie rozbiory oraz pakt Ribbentrop-Mo³otow, wielu czytelników mo¿e siê rozemiaæ. Ale
dzieje Polski pouczaj¹, ¿e status quo nie
potrwa wiecznie, wszystko siê zmienia.
W VIII wieku Polacy mawiali, ¿e Polska jest tak s³aba, ¿e nikt na ni¹ nie bêdzie napada³. Z dowiadczeñ XX wieku
pamiêtamy co innego: Zwi¹zek Radziecki, tak jak komunizm, mia³ byæ niemier-

PRO DOMO SUA

telny (w co wierzono tak¿e w USA),
a rozpad³ siê jak domek z kart. W latach
1939  1944 wierzylimy w Angliê
i Francjê, a w Ja³cie oddano nas w pacht
Sowietom, chocia¿ zwa¿ywszy nasz
wk³ad w walkê z Niemcami to nam,
a nie Francji, nale¿a³a siê strefa okupacyjna w rozgromionej III Rzeszy. Czy
trzeba wiêcej przyk³adów, ¿e ka¿dy kraj
pilnuje przede wszystkim w³asnych interesów i nie ogl¹da siê na s³abszego,
chocia¿ podpisa³ z nim traktaty i umowy? Czy Polak zawsze musi byæ, jak pisa³ Kochanowski: przed szkod¹ i po szkodzie g³upi?
Lata po 1989 roku dowodz¹, ¿e nasi
politycy myl¹ nie o interesie Polski, ale
o nabiciu kabzy w³asnej i swoich rodzin.
Gazeta Wyborcza (1.04) nazywa to po
imieniu: funkcjonuje w Polsce co, co
nazwaæ mo¿na plemiennym kapitalizmem... W znalezieniu pracy nie licz¹ siê
kompetencje zawodowe czy wykszta³cenie, ale koligacje: rodzinne, kole¿eñskie
i partyjne.
Kolejne ekipy rz¹dz¹ce traktuj¹ Polskê jako dojn¹ krowê: astronomiczne
pensje, tak¿e premie (ostatnio w Kasie
Chorych), lukratywne posady w bankach
i spó³kach Skarbu Pañstwa (nawet po
kilkaset tysiêcy z³otych miesiêcznie!).
Kogó¿ wiêc obchodzi Polska? Bezw³ad
Leszka Millera  (zauwa¿a Newsweek z
13.04)  to wymarzona sytuacja dla polityków drugiej i trzeciej linii. Teraz swoje interesy mog¹ krêciæ zupe³nie spokojnie. A dalej Newsweek komentuje: Nie
ma strategii, nie ma ¿adnych planów, s¹
tylko uk³ady towarzysko-finansowe...
Quo vadis, Poloniae?
AWP
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Czasopismo mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych

W Licie Apostolskim Rosarium
Virginis Mariae Ojciec wiêty, Jan
Pawe³ II, gor¹co zachêca wiernych
do odmawiania ró¿añca. Skutecznoci tej modlitwy zawierza dzisiaj
szczególnie sprawy pokoju w wiecie i rodziny: Ró¿aniec ze swej natury jest modlitwê pokoju z racji samego faktu, ¿e polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Ksiêciem
Pokoju i «naszym pokojem» (Ef 2,
14). Kto przyswaja sobie misterium
Chrystusa  a ró¿aniec w³anie do
tego prowadzi  dowiaduje siê na
czym polega sekret pokoju i przyjmuje to jako ¿yciowy projekt...
Jako modlitwa o pokój, ró¿aniec
by³ zawsze modlitw¹ rodziny i za
rodzinê. Niegdy modlitwa ta by³a szczególnie droga rodzinom chrzecijañskim i niew¹tpliwie sprzyja³a ich jednoci. W³anie dzisiaj nale¿y zadbaæ o to,
by nie roztrwoniæ tego cennego dziedzictwa. Trzeba powróciæ do modlitwy
w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystuj¹c nadal tê formê modlitwy.
Rodzina, która modli siê zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Ró¿aniec
wiêty, zgodnie z dawn¹ tradycj¹, jest modlitw¹, która szczególnie sprzyja
gromadzeniu siê rodziny. Kieruj¹c wzrok na Jezusa poszczególni jej cz³onkowie odzyskuj¹ na nowo równie¿ zdolnoæ patrzenia sobie w oczy, by porozumiewaæ siê, okazywaæ solidarnoæ, wzajemnie sobie przebaczaæ, by ¿yæ
z przymierzem mi³oci odnowionym przez Ducha Bo¿ego. Liczne problemy
wspó³czesnych rodzin, zw³aszcza w spo³eczeñstwach ekonomicznie rozwiniêtych, wynikaj¹ st¹d, ¿e coraz trudniej jest siê porozumiewaæ. Ludzie nie
potrafi¹ ze sob¹ przebywaæ, a byæ mo¿e nieliczne momenty, kiedy mo¿na byæ
razem, zostaj¹ poch³oniête przez telewizjê.
Podj¹æ na nowo odmawianie ró¿añca w rodzinie znaczy wprowadziæ do
codziennego ¿ycia ca³kiem inne obrazy  ukazuj¹ce misterium, które zbawia:
obraz Odkupiciela i obraz Jego Najwiêtszej Matki. Rodzina, która odmawia
razem ró¿aniec, odtwarza poniek¹d klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia
siê w centrum, dzieli siê z Nim radoci i cierpienia, w Jego rêce sk³ada siê
potrzeby i projekty, od Niego czerpie siê nadziejê i si³ê na drogê.
Wydawnictwo Michalineum oddaje do r¹k P.T. Czytelników album, ze
zdjêciami Grzegorza Ga³¹zki, powiêcony Ojcu wiêtemu Janowi Paw³owi
II (taki urodzinowy prezent) i modlitwie ró¿añcowej. Mamy nadziejê, ¿e publikacja ta przyczyni siê do rozpowszechniania tej tradycyjnej modlitwy, odnowionej przez Papie¿a (który doda³ do niej nowe tajemnice  wiat³a) oraz
do umocnienia rodzin i pokoju w wiecie.
Album mo¿na zamówiæ pod nastêpuj¹cym adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax (22) 771 36 1
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 25 z³ plus koszt wysy³ki.
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