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PREZENTUJEMY
Izabela Niewiadomska-Labiak mieszka w Toruniu. Z wykszta³cenia jest muzykologiem i lektorem jezyków obcych. Pracuje równie¿ jako rysownik-ilustrator. Jak sama mówi, pisze w biegu, w ogromnym popiechu, nie maj¹c chwili
na uporz¹dkowanie myli, które  zaprz¹tniête wychowaniem dziecka, mê¿em, domem i prac¹  wykradaj¹ siê do Pana Boga na palcach...

Serce w tabernakulum
Serce
w
prostocie chleba pokorne
w
przejrzystoci wody czyste
w
czerwieni wina ¿ywe
w
tabernakulum bij¹ce
w
ludzkich duszach samotne
na
hojnoæ bogaczy
cierpliwoæ z³onic
mi³osierdzie sk¹pców
dobroæ ¿on
czu³oæ mê¿ów
mi³oæ dzieci
na
wszystkich
w
hostii
czekaj¹ce
Serce Jezusa

Bo¿e Cia³o
Ju¿ rozeszli siê
wraz z procesj¹
wiêci
wyszyci wiar¹
ze wi¹tecznym
pozdrowieniem
ucich³y dzwonki i dzwony
b³yszcz¹ jeszcze
rozpiewanym powietrzem
aksamity
na ulicznych o³tarzach
a na pustych chodnikach
z tysiêcy p³atków
kwitn¹
modlitwy i dziêkczynienia
Bóg
pozbiera je
skrzêtnie
i zamknie
mi³oci¹
w tabernakulum
Czu³oci¹ Niepokalanego Serca
Szukam Maryi
w szkaplerzyku dnia
w wieczornej ciszy
w tej ikonowej sukience
z obrazu na cianie
granatowo od mroku
wie¿o od maciejki za oknem
ciep³o od Jej rumieñców
ukrytych w ciemnoci
na wypracowanej pêdzlem
twarzy

£askami
otwiera siê Niebo
miliardem
rozmodlonych gwiazd
czu³oci¹
Jej Niepokalanego Serca
które
ka¿de zlêknione
dobrym snem
ogrzewa
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W Trzech Osobach Jeden
Niewidzialny
a obecny
niepojêty
a prawdziwy
nies³yszalny
a s³ysz¹cy
dla nas
tylko Jeden
Choæ po ludzku
nierealny
i w³aciwie
niemo¿liwy
w swym istnieniu
bez w¹tpienia
w Trzech Osobach
wiecznie ¿ywy

ks. Mieczys³aw G³adysz

Nie gub
serca!
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Wspania³e i wielce pouczaj¹ce s¹ opowieci ojców pustyni Bliskiego Wschodu. Jedna z nich mówi o wi¹tobliwym
opacie Izaaku i gromadce jego pobo¿nych uczniów. Wród nich
jeden imieniem Nachor, nie wiadomo z jakich powodów, przesta³ uczêszczaæ na wspólne mod³y i w ogóle siê nie spotyka³ ze
wspólnot¹ pustelnicz¹. Opat Izaak i towarzysze bardzo ubolewali nad utrat¹ wspó³brata i modlili siê codziennie o to, by
Nachor nie utraci³ swej naturalnej dobroci serca i by nie zaniedba³ modlitwy.
Pewnego wieczoru, porodku hucznej biesiady, Nachor
odczu³ nieprzemo¿n¹ potrzebê modlitwy. Usiad³ wiêc na
wielkim kamieniu pod drzewem oliwkowym i tak siê modli³:  Bo¿e mój! Dobry Ojcze! Jestem wielkim nicponiem
i grzesznikiem. Jedyn¹ dobr¹ rzecz¹ mego ¿ycia by³o to, ¿e
mog³em przebywaæ u boku opata Izaaka i wiêtych towarzyszy. Jeli mi pomo¿esz, odnajdê ich, by im to w³anie powiedzieæ... Po skoñczonej modlitwie wsta³ i wyruszy³ w drogê...
Tymczasem pustelnicy z opatem Izaakiem, zebrani na
wieczornej modlitwie brewiarzowej, czynili rachunek sumienia. Opat mówi³ g³ono:  Bo¿e! Dobry Ojcze! Wybacz nam
grzesznikom, bo nie zaradzilimy odejciu brata Nachora.
Pewnie nie mielimy dlañ otwartego serca... Jedyn¹ dobr¹
rzecz¹, jak¹ mo¿emy uczyniæ, to modliæ siê, by Nachor nie
utraci³ swej dobroci serca... Jeszcze wspólnota pustelnicza
nie skoñczy³a rachunku sumienia, gdy w drzwiach stan¹³
Nachor i powiedzia³:  Ju¿ prawie zgubi³em serce... Jedyn¹
dobr¹ rzecz¹, jak¹ mogê uczyniæ, jest przebywanie w waszej
bliskoci. Czy pozwolicie?! I nast¹pi³a wielka radoæ  mówi
przypowieæ. Wspólnota znów by³a mocna jednoci¹.
***
Czerwiec ma to do siebie, ¿e  jak to siê mówi  jest beznadziejnie zabiegany. A to egzaminy koñcowe. A to egzaminy wstêpne. A przede wszystkim ob³êdne przygotowania do
wyjazdów na wakacje. Tyle tych najwa¿niejszych spraw, ¿e
czêsto zapominamy o cz³owieku: w sobie, w innych... Mijamy ich. Traktujemy jak natrêtów. Z³ocimy siê.
Ilu z nas  przy wieczornym rachunku sumienia  mog³oby powiedzieæ za pustelnikiem Nachorem: zgubi³em serce,
jak je odnaleæ?! Koció³ w czerwcu podpowiada: zbli¿ siê
do Najwiêtszego Serca Jezusa! Ono zawsze jest otwarte dla
wszystkich, którzy go wzywaj¹. W Nim znajdziesz ukojenie
i spokój. I Powiedz Mu, ¿e jedyn¹ dobr¹ rzecz¹, jaka mo¿e ci
siê zdarzyæ, to dotkniêcie Jego mi³oci!
n
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Powci¹gliwoæ i Praca rozmawia z ks. Kazimierzem Radzikiem CSMA, wybranym przez XIX Kapitu³ê Generaln¹ Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a na prze³o¿onego generalnego michalickiej wspólnoty

Odczytywaæ
znaki czasu
znam jednak, ¿e kiedy przyszed³ ten
moment i¿ wspó³bracia zadecydowali
na zakoñczonej niedawno XIX Kapitule Generalnej, aby mnie powierzyæ przewodzenie Zgromadzeniu, wybór ten zrazu mnie sparali¿owa³, oniemieli³ i przerazi³  przecie¿, jak s¹dzê, poród nas
jest o wiele wiêcej osób bardziej kompetentnych i lepiej nadaj¹cych siê na to
stanowisko...
A jednak sta³o siê!

fot. ks. A. Rybicki CSMA

Us³yszawszy tê nowinê poprosi³em
o kwadrans, ¿eby móc rozwa¿yæ sprawê w samotnoci. Przemodli³em decyzjê i powiedzia³em tak. Uwa¿am, ¿e
skoro raz powiedzia³o siê tak Chrystusowi, to trzeba byæ konsekwentnym do
koñca i odpowiadaæ pozytywnie na ka¿de Jego wezwanie!
Bêdzie Ojciec przewodniczy³ michalickiej wspólnocie przez najbli¿sze
szeæ lat. Jakie ma Ojciec plany zwi¹zane z t¹ kadencj¹?

Czy pos³uguj¹c przez dwadziecia
dwa lata w michalickiej wspólnocie, s¹dzi³ Ojciec, i¿ przyjdzie Mu
pe³niæ funkcjê jej prze³o¿onego
generalnego?

Muszê wróciæ mylami do lat wczesnej m³odoci. Z michalitami zwi¹zany
jestem w³aciwie od najwczeniejszych
chwil mojego ¿ycia. Najpierw pobiera³em nauki w prowadzonych przez Zgromadzenie szko³ach. W³anie w Miejscu
Piastowym, które za matecznik obra³
nasz Za³o¿yciel S³uga Bo¿y ks. Bronis³aw Markiewicz, poznawa³em michalick¹ duchowoæ, która zachwyci³a mnie
na tyle, i¿ sam postanowi³em wybraæ
zakonny stan, aby s³u¿yæ w tym w³anie
Zgromadzeniu Bogu i Kocio³owi. Przy-

"

Uwa¿am, ¿e przede wszystkim musimy nauczyæ siê odczytywaæ w Duchu
wiêtym znaki czasu w danym momencie dziejów, zarówno Kocio³a, jak i naszego narodu.

czuli siê jak w rodzinie, bymy dla siebie byli braæmi, ¿eby ta szko³a wspólnoty stawa³a siê faktem w ka¿dej relacji, w ka¿dym momencie bycia ze sob¹
i spe³niania naszych zadañ i obowi¹zków.
Drugi filar, na którym chcemy budowaæ zgromadzeniow¹ przysz³oæ, to s³owa naszego Za³o¿yciela ks. Bronis³awa
Markiewicza, który poucza, ¿e mamy
Bogu jedynie s³u¿yæ i Jego wolê wype³niaæ. Myl ta nabiera obecnie szczególnego znaczenia, bowiem coraz bli¿sza zdaje siê beatyfikacja Ojca Za³o¿yciela. Tu¿ po rozpoczêciu obrad Kapitu³y Generalnej dotar³a wiadomoæ, i¿
komisja lekarska potwierdzi³a fakt
uzdrowienia jednego z naszych wspó³braci  podczas jego choroby zanoszona by³a modlitwa do Boga za przyczyn¹ naszego Za³o¿yciela  co jest jednym
z koniecznych warunków wyniesienia
ks. Markiewicza do Chwa³y O³tarzy.
Obecnie potrzeba tylko potwierdzenia
tego nadprzyrodzonego wydarzenia
przez watykañskie komisje teologów
i kardyna³ów.

A te najwa¿niejsze wyzwania?

Naszemu pos³ugiwaniu powinno
przywiecaæ has³o, które ustêpuj¹cy Zarz¹d Zgromadzenia obra³ jako motto
XIX Kapitu³y Generalnej: pragnienie,
aby czyniæ Koció³ domem i szko³¹ komunii. Te s³owa Ojca w. Jana Paw³a II
to wielkie wyzwanie, ale w sposób bardzo adekwatny oddaj¹ charyzmat naszego Zgromadzenia. Dlatego te¿ pragnê
do³o¿yæ wszelkich starañ, by nasze
Zgromadzenie by³o prawdziwym domem, ¿eby wszyscy jego mieszkañcy

Jak Zgromadzenie przygotowuje
siê do tego jednego z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a?

Wielkie wyzwania stoj¹ tutaj przed
miesiêcznikiem Powci¹gliwoæ i Praca oraz przed Wydawnictwem Michalineum. Musz¹ one uczyniæ wszystko,
¿eby z informacjami o ¿yciu i dziele ks.
Bronis³awa Markiewicza dotar³y do jak
najszerszych krêgów wiernych. Musimy
te¿ uaktywniæ w tej materii orodki michalickie, bowiem przygotowania do
beatyfikacji Ojca Za³o¿yciela to w isto-
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cie, w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy, priorytet naszych dzia³añ.
Wspólnota michalicka to równie¿
dzie³a Zgromadzenia. Jak Ojciec
widzi przysz³oæ prowadzonych
przez zakon szkó³, zak³adów wychowawczych, oratoriów, domów
dziecka? W koñcu czas jest bardzo trudny...

Na pewno znalelimy siê w nowej
sytuacji. Tak siê z³o¿y³o, i¿ w chwili
objêcia przeze mnie funkcji w Zgromadzeniu jako kraj weszlimy w struktury
Unii Europejskiej. Mam nadziejê, i¿ ten
fakt umo¿liwi szersz¹ wymianê dowiadczeñ miêdzy Kocio³em w Polsce
i Kocio³ami w innych krajach. Podczas
Kapitu³y Generalnej wszyscy ojcowie
pochylali siê nad dzie³ami apostolskimi naszego Zgromadzenia. Mamy wiadomoæ, ¿e praca na tym polu bêdzie
wymaga³a du¿ej elastycznoci. Tej refleksji towarzyszy³a tak¿e i nadzieja, ¿e
przyjdzie nam pracowaæ jeszcze bardziej
efektywnie, bowiem staniemy siê równie¿ otwarci na potrzeby dzieci i m³odzie¿y z innych krajów. Kto wie, czy naszych
orodków nie bêdziemy mogli otwieraæ
w tych pañstwach, w których aktualnie
oddajemy siê pracy pastoralnej 
w Niemczech, Austrii, W³oszech.
W ka¿dym razie uwa¿am, ¿e w Polsce, jak i gdziekolwiek na wiecie najwa¿niejsze jest pochylenie siê nad dzieæmi, nad nastolatkami, zw³aszcza nad
tymi, którzy prze¿ywaj¹ trudnoci i dramaty wynikaj¹ce czêsto z sytuacji rodzinnych, z biedy  zarówno materialnej, jak
i moralnej. Bêdê wiêc dok³ada³ wszelkich
starañ, aby tym wszystkim, którzy zaanga¿owani s¹ bezporednio w pracê wychowawcz¹, spieszyæ ze wsparciem i pomoc¹. Taka te¿ jest jedna z dyrektyw XIX
Kapitu³y Generalnej, która zachêca
wszystkich naszych wspó³braci do nawi¹zywania cilejszych kontaktów
z rodzin¹ salezjañsk¹, do której to zostalimy jako wspólnota michalicka afiliowani przed czterema laty. Nie muszê
przypominaæ, jak wielkie zas³ugi maj¹
ksiê¿a salezjanie, jeli chodzi o pracê wychowawcz¹ i formacyjn¹ wród m³odzie¿y. Te kontakty mog¹ nas tylko wzajemnie ubogaciæ!

Jakie by³y inne ustalenia Kapitu³y?

Jak ju¿ wspomnia³em, zgodnie
z michalickim charyzmatem, szczególnie akcentowany by³ kierunek wychowawczy. Wspó³bracia dzielili siê swymi dowiadczeniami; mówili o problemach, jakie siê pojawiaj¹, radzili, jak je
rozwi¹zywaæ. Dziêki michalitom pracuj¹cym poza granicami uda³o siê stworzyæ inicjatywê maj¹c¹ na celu adopcjê
na odleg³oæ, adopcjê opuszczonych
dzieci z krajów Ameryki rodkowej
i Po³udniowej. Równie¿ zrodzi³a siê
idea zwi¹zana z prac¹ misyjn¹, mianowicie stworzenie michalickiej Rodziny
Przyjació³ Misji. Chodzi o to, aby w naszych orodkach gromadziæ dzieci
i m³odzie¿ i przybli¿aæ im formy niesienia w wiat Dobrej Nowiny, a tak¿e
prezentowaæ pracê poszczególnych misjonarzy i ich misyjnych placówek.

mo¿e Ojciec Genera³ przybli¿yæ tê
kwestiê Czytelnikom PiP?

Owszem, takie sugestie by³y. Zachêcano nas do otwarcia misji Zgromadzenia w krajach Dalekiego Wschodu i do
oddelegowania do tej pracy odpowiednich wspó³braci. Rozwa¿amy wiêc mo¿liwoæ pracy w Wietnamie, na Filipinach
lub w Indiach, albo na Timorze Wschodnim. Niektórzy wspó³bracia ju¿ deklaruj¹ gotowoæ podjêcia takiej pracy. Czy
podo³amy tym wyzwaniom, rzecz jasna,
zale¿y od liczby powo³añ. Cieszymy siê
ka¿dym darem powo³ania. Wiemy bowiem, i¿ umo¿liwi¹ one realizacjê pragnieñ i zamiarów poszerzenia pracy misyjnej. Kocio³y s¹ tam przecie¿ bardzo
s³abo zakorzenione, a tamtejsi biskupi
zwracaj¹ siê do nas z nadziej¹, ¿e przyjdziemy miejscowym wspólnotom katolickim z pomoc¹.

Poza wspomnianymi orodkami
w Europie michalici dzia³aj¹ równie¿ w Ameryce Po³udniowej 
w Argentynie, Paragwaju, na Dominikanie, a tak¿e w Australii. S³yszelimy, ¿e ostatnio Zgromadzenie wiêtego Micha³a Archanio³a
otrzyma³o propozycjê pracy równie¿ na innych kontynentach. Czy

¯ycz¹c Ojcu Genera³owi realizacji
wszelkich zamierzeñ i planów oraz
nieustannej opieki w. Micha³a
Archanio³a, serdecznie dziêkujemy
za rozmowê.

Rozmawiali:
ks. Sylwester £¹cki CSMA
Pawe³ Smogorzewski

MICHALICI
Bóg poszukuje m³odych ludzi o odwa¿nych sercach i zaprasza do pracy
w dziele ewangelizacji wiata. Dla michalitów wyra¿a siê to w szczególnej trosce
o dzieci i m³odzie¿ poprzez prowadzenie orodków wychowawczych, szkó³ katolickich
i oratoriów. G³osz¹ Dobr¹ Nowinê w czasie rekolekcji i misji, a tak¿e przez s³owo pisane  posiadaj¹ w³asne Wydawnictwo i Drukarniê Michalineum. Szerz¹ kult w. Micha³a Archanio³a i Anio³ów. Pracuj¹ w Polsce i za granic¹.
Jeste m³ody! Szukasz swojej drogi ¿ycia? Czy chcesz do³¹czyæ do nas, ¿eby s³u¿yæ Kocio³owi  bardzo zatroskanemu o dzieci i m³odzie¿  biedn¹ i opuszczon¹ i ¿yæ
wed³ug zasady powci¹gliwoci i pracy? Chcesz wiedzieæ wiêcej  napisz, zadzwoñ
lub przyjed na organizowane przez nas rekolekcje i dni skupienia. Najbli¿sze terminy:
5  6 czerwca (Miejsce Piastowe)  Fatimskie Czuwanie M³odzie¿y w intencji powo³añ
15  20 czerwca(Górki k. Garwolina)  Michalicka Olimpiada Sportowa im. bpa Jana Chrapka
26 czerwca  1 lipca (Pewel lemieñska)  W³óczêga po Beskidach
21  31 lipca  Rowerowy rajd powo³aniowy po Kaszubach i Pomorzu Zachodnim
15  17 padziernika (Kraków)  Jesienne Dni Skupienia
12  14 listopada (Miejsce Piastowe)  Jesienne Dni Skupienia
26  28 listopada (Górki k. Garwolina)  Jesienne Dni Skupienia
MICHALICKIE DUSZPASTERSTWO POWO£ANIOWE
ul. Ks. Bronis³awa Markiewicza 25a; 38-430 Miejsce Piastowe
tel. (13) 433 92 62 lub 0 604 838 749; e-mail: krzychu@michalici.otd.pl
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Pó³ roku temu, w grudniowym numerze PiP, postawi³am nam wszystkim takie pytanie: Jeli komisja ledcza sformu³uje wnioski
i wska¿e na powi¹zania konkretnych osób z korupcyjn¹ propozycj¹ L. Rywina (...), to czy wystarczy nam, obywatelom III RP, odwagi, by
wymusiæ na ludziach w³adzy stosowne do tych wniosków decyzje? Dzisiaj muszê przyznaæ, ¿e sprawy potoczy³y siê inaczej, ale nie
oznacza to, ¿e wy³¹cznie w z³ym kierunku. To prawda, ¿e Anita B³ochowiak z SLD stwierdzi³a w swoim raporcie, ¿e L. Rywin dzia³a³
sam, ¿e nie stali za nim ludzie trzymaj¹cy w³adzê, a to, kto do kogo przyszed³, jest trudne do ustalenia. Prawd¹ jest tak¿e, ¿e komisja
ledcza przyjê³a jej raport w g³osowaniu przeprowadzonym wedle najlepszych wzorów rodem z PRL. Zgoda, ¿e s¹d III RP uzna³
L. Rywina za winnego oszustwa (?!), a nie p³atnej protekcji i skaza³ go na 2,5 roku wiêzienia oraz 100 000 z³otych grzywny, chocia¿
wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Muszê te¿ wyraziæ zdziwienie, ¿e L. Miller, by³y premier, oczekuje s³owa przepraszam od tych,
którzy sugerowali, ¿e miêdzy Rywinem a przedstawicielami jego rz¹du by³y jakiekolwiek zwi¹zki i relacje.

Bolesny upadek,
czy miêkkie l¹dowanie SLD?

Pozornie prawda i przyzwoitoæ ponios³y klêskê. Anita B³ochowiak pokaza³a, jak siê rz¹dzi w pañstwie SLD;
pose³ Samoobrony g³osowa³ wbrew dotychczasowym pogl¹dom, ale zgodnie
z oczekiwaniami SLD; pose³ PSL mia³
wa¿ne sprawy w terenie, a pose³ Kopczyñski zrobi³ to, na co liczy³ klub SLD,
gdy skutecznie blokowa³ Lidze Polskich Rodzin wymianê jej przedstawiciela w komisji ledczej. Zapewne obecny sejm nie przyjmie ¿adnego sprawozdania komisji lub zaakceptuje raport
A. B³ochowiak, o którym T. Na³êcz,
J. M. Rokita i Z. Ziobro mówi¹, ¿e mija
siê z prawd¹. Nawet B. Lewandowski,
po roku pracy, tak dalece zmieni³ swoj¹
opiniê o aferze L. Rywina, ¿e raport A.
B³ochowiak uwa¿a za niezadawalaj¹cy.
A jednak... od grudnia zesz³ego roku
zmieni³o siê wiele rzeczy, nie tylko pogl¹dy i przynale¿noæ partyjna T. Na³êcza i B. Lewandowskiego. Zmieni³ siê
Prezes TVP. Byæ mo¿e nowy prezes
J. Dworak nie spe³nia oczekiwañ widzów, ale, jeli rzeczywicie L. Rywin
dzia³a³ sam, to dlaczego zrezygnowano
z R. Kwiatkowskiego? Dlaczego rz¹d
L. Millera poda³ siê 2 maja do dymisji?
Dlaczego partia znana z dyscypliny, jednolitych pogl¹dów i lojalnoci wobec
przywódców granicz¹cej ze lepym pos³uszeñstwem podzieli³a siê na dwa
ugrupowania? Jeli nie by³o afery
L. Rywina, to sk¹d te zmiany?
Co prawda ró¿nice miêdzy politykami jednej i drugiej lewicy s¹ niewielkie, SLD wierzy Anicie B³ochowiak
i Leszkowi Millerowi i zamierza odro-

$

biæ polityczne straty dziêki 12 miesi¹com rz¹dów M. Belki. Cz³onkowie
SDPL nie wierz¹ Anicie B³ochowiak
i chc¹ przedterminowych wyborów jesieni¹ 2004 roku. Czy to tylko gra  zobaczymy. Najciekawszym rezultatem
podzia³u SLD s¹ rewelacje by³ego ministra skarbu, sympatyzuj¹cego z SDPL
o PKN Orlen. Wies³aw Kaczmarek
ujawni³ kulisy decyzji aresztowania poprzedniego prezesa firmy, oraz sk³ad wysokich umawiaj¹cych siê stron ustalaj¹cych sk³ad rady nadzorczej i zarz¹du
tego koncernu. Prawdopodobnie powstanie kolejna komisja ledcza, której
praca mo¿e okazaæ siê bardziej szokuj¹ca dla opinii publicznej, ni¿ posiedzenia pierwszej komisji.
Dlaczego politycy z najwy¿szych
pó³ek zeznaj¹cy przed komisj¹ z wielk¹ pewnoci¹ siebie stracili swoje stanowiska, pomimo, i¿ raport komisji
i s¹d nie da³ ¿adnych formalnych podstaw do takich decyzji?
Trudno wyjaniæ ten niezwyk³y przebieg wydarzeñ inaczej, ni¿ odwo³uj¹c siê
do nas, zwyk³ych ludzi, którzy w szczególny sposób napisali w ostatnich miesi¹cach swój w³asny raport w sprawie
afery Rywina. Ten prawdziwy, jednoznaczny i wiarygodny raport, my, obywatele III RP, pisalimy, odpowiadaj¹c na
pytania CBOS, OBOP i PBS o to, na
jak¹ partiê g³osowalibymy, gdyby wybory odbywa³y siê ju¿ jutro, oraz oceniaj¹c z miesi¹ca na miesi¹c coraz bardziej
negatywnie L. Millera i jego rz¹d.
W kwietniu 2004 r. negatywn¹ ocenê rz¹du sformu³owa³o 82 proc. respon-

dentów badanych przez CBOS i 92
proc. badanych przez OBOP. Nigdy,
¿aden demokratyczny rz¹d III RP nie
mia³ tak niskich notowañ. Opinie o L.
Millerze jako premierze s¹ równie z³e,
od 78 proc. (CBOS) do ponad 80 proc.
(OBOP) badanych ocenia go negatywnie. Gdyby wybory odby³y siê w kwietniu, na SLD g³osowa³oby tylko 7 proc.
(wg PBS), 4 proc. (wg OBOP) i 6 proc.
(wg CBOS) wyborców. W maju notowania SLD oscylowa³y miêdzy 8 a 5procentowym poparciem. Przypomnijmy, ¿e L. Miller zaczyna³ z ponad 40proc. poparciem, skoñczy³, jak widaæ,
nie najlepiej.
Oczywicie powodów tej sytuacji
jest wiêcej, ni¿ tylko afera Rywina, przecie¿ w tzw. aferze starachowickiej podejrzanymi o przeciek, os³aniaj¹cy przestêpców przed policj¹, s¹ wiceminister
i pos³owie z SLD. Ustawa o Narodowym Funduszy Zdrowia okaza³a siê legislacyjnym bublem i polityczn¹ klêsk¹,
wik³aj¹c¹ s³u¿bê zdrowia w nies³ychan¹ liczbê konfliktów i sporów. A nie
by³y to jedyne ustawy zakwestionowane przez Trybuna³ Konstytucyjny. Dodajmy ustawê o biopaliwach, czy ustawê o likwidacji UOP i powo³aniu ABW
bêd¹c¹ pretekstem do masowych i niezgodnych z prawem zwolnieñ pracowników UOP.
Jednak kluczowym elementem naszego, spo³ecznego raportu w sprawie
Rywina by³o gwa³townie spadaj¹ce poparcie wyborców dla SLD. Politykom
lewicy zajrza³ w oczy strach przed losem AWS, czêæ postanowi³a ratowaæ
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sytuacjê, zak³adaj¹c now¹ partiê. Pozostali przyjêli ko³o ratunkowe w postaci
M. Belki, rzucone im przez A. Kwaniewskiego. Marek Belka budzi sympatiê wielu Polaków, wszak ust¹pi³
z rz¹du L. Millera na tyle szybko, ¿e nie
ubrudzi³a go ¿adna wiêksza afera.
Nowy, powo³any, zdymisjonowany
i ponownie powo³any do czasu kolejnej próby w sejmie premier skompletowa³ nowy  stary rz¹d i podj¹³, jak na
razie, nieudan¹ próbê ratowania wizerunku lewicy w oczach Polaków.
Dlaczego M. Belka tak uparcie walczy o ca³y rok czasu dla swojego rz¹du? Przecie¿ zgoda na jesienny termin
wyborów da³aby mu poparcie SDPL
i w miarê realn¹ wiêkszoæ w parlamencie. Plan prezydenta i jego premiera jest,
moim zdaniem przemylany w najdrobniejszych szczegó³ach. W grudniu,
styczniu i lutym na konta rolników zaczn¹ wp³ywaæ dop³aty bezporednie
z Unii Europejskiej, na polskiej wsi pojawi¹ siê rodki z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) i z sektorowego programu operacyjnego obejmuj¹cego gospodarkê ¿ywnociow¹
i problemy wsi. To bêdzie znakomity
atut w walce o w³adzê tych, którzy kie-

ruj¹ pracami ministerstwa rolnictwa.
A Wojciech Olejniczak, minister rolnictwa i rozwoju wsi w rz¹dzie M. Belki
(podobnie jak w rz¹dzie L. Millera) jest
 oczywicie  z SLD.
Plan sprytny, a nawet przebieg³y, bo
sukces na wsi sprzedany w mediach
jako sukces ministra z SLD os³abi
A. Leppera i jego Samoobronê i pozwoli przetrwaæ ludziom wiernym L. Millerowi. Ju¿ dzisiaj widaæ, ¿e w walce
o w³adzê politycy SLD przygotowuj¹
siê do porzucenia swojego cichego sojusznika, jakim niew¹tpliwie jest A.
Lepper. Mo¿e dlatego przewodnicz¹cy
Samoobrony tak ostro zaatakowa³ A.
Kwaniewskiego i J.M. Rokitê w swoim, podobno niekoniecznie trzewym,
wyst¹pieniu sejmowym. Ziemia zaczê³a siê usuwaæ spod nóg A. Leppera.
W majowych sonda¿ach poparcie dla
jego partii spad³o o 8 proc. w badaniach
PBS, o 7 proc. w badaniach OBOP i o 4
proc. w sonda¿u CBOS. Zamiar g³osowania na Samoobronê deklarowa³o w
maju od 17 proc. do 21 proc. Polaków.
Jeszcze miesi¹c temu zwolenników partii A. Leppera by³o prawie 30 proc.
Komentatorzy szukaj¹ ró¿nych powodów tej zmiany, zapominaj¹ jednak

o pole £¹cznym, który g³osuj¹c za raportem A. B³ochowiak, w komisji ledczej pokaza³ prawdziw¹ twarz Samoobrony i jej lidera. Przypominam, ¿e
my, obywatele III RP, wci¹¿ piszemy
raport o aferze Rywina i tak zareagowalimy, gdy na wizerunku A. Leppera 
pogromcy z³odziei i aferzystów  pojawi³a siê powa¿na rysa. Tymczasem
wiêkszoæ komentatorów i politologów
umiera ze strachu przed wczeniejszymi wyborami, nie ukrywaj¹c, ¿e mog¹
siê one odbyæ tylko wtedy, gdy wyniki
sonda¿y zagwarantuj¹ zwyciêstwo akceptowanym przez nich partiom politycznym. Zabawne, ¿e wielcy, przynajmniej w deklaracjach, zwolennicy demokracji wol¹ stary  nowy rz¹d
M. Belki i sejm, który nie gwarantuje
wiêkszoci ¿adnemu rz¹dowi, od przedterminowych wyborów. Mam nadziejê,
¿e ten manewr siê nie uda postpeerelowskiej oligarchii i najpóniej jesieni¹ wybierzemy nowy sejm zdolny zakoñczyæ
okres hegemonii PRL w III RP. Ufam,
¿e wykorzystamy szansê zablokowania
rozrastaj¹cego siê do niebotycznych rozmiarów oligarchicznego uk³adu w³adzy
w Polsce.
Barbara Fedyszak-Radziejowska

CZEGO TRZEBA POLAKOM?

Zarz¹dzanie ryzykiem
Modne jest zarz¹dzenie ryzykiem,
czyli przewidywanie zdarzeñ (z pewnym prawdopodobieñstwem) i unikanie
zagro¿eñ. Wszyscy siê zabezpieczaj¹.
Powstaj¹ wyrafinowane techniki. Dotyczy to zw³aszcza finansów i biznesu. Na
tym polu Polska jest daleko w tyle za
wiatem zachodnim. Jako to bêdzie 
mówimy. Ulegamy normalnemu z³udzeniu, ¿e skoro ju¿ rysuje siê przed nami
sukces, to jest on pewny. Kiedy sukces
nie przychodzi, za³amujemy siê. Taka
kultura, kultura niewiadomoci ryzyka.
Mo¿emy wiêc goniæ Zachód z jego
wysok¹ kultur¹ ryzyka. Ale popatrzmy...
cywilizacja zachodnia nadal  i coraz
bardziej  napina siê, ¿eby osi¹gn¹æ jak

najwiêcej bezpieczeñstwa. Bezpieczeñstwo socjalne, bezpieczny produkt, bezpieczny seks, bezpieczny, czyli zrównowa¿ony rozwój... Spo³eczeñstwo zachodnie dziecinnieje i coraz bardziej boi
siê ryzyka. Robi wszystko, ¿eby by³o
bezpiecznie i fajnie. I co? Mimo tych
wysi³ków wal¹ siê ubezpieczenia spo³eczne. Koñczy siê pañstwo dobrobytu.
Ubezpieczyciele ledwie zipi¹. Gospodarka siê nie rozwija. Uczeni ju¿ wiedz¹, dlaczego. Mówi¹, ¿e przyrost wiadomych i wykszta³conych uczestników
rynku potêguje czêstotliwoæ zdarzeñ
ekstremalnych, wychyleñ koniunktury
nie pasuj¹cych do dotychczasowych
rozk³adów. To siê nazywa leptokyrtosis.

Rozpowszechnienie zarz¹dzania powoduje rzadsze wprawdzie, lecz ekstremalne odchylenia przebiegów. Fale koniunktury s¹ rzadsze ni¿ dawniej, ale
bardziej rozhutane, wiêc poch³aniaj¹
wiêcej ofiar. Mówi¹c obrazowo, przydeptywanie nierównoci na dywanie
powoduje, ¿e na jego koñcu tworzy siê
wielka fa³da, o któr¹ potkn¹ siê nawet
najwiêksi. Dlatego bankructw jest na
wiecie coraz wiêcej.
Uczeni odkryli leptokyrtosis. A Koció³ ju¿ od dawna wie, ¿e na tej ziemi
nigdy nie bêdziemy bezpieczni, a ka¿dy
¿ywot zakoñczy siê mierci¹. ¯e choroby,
niepowodzenia i cierpienia s¹ losem tego
wiata. Nikt tego nie uniknie. Czy fatum?
Nie. Szansa. Droga do ¿ycia wiecznego
dla ludzi otwartych. Dla buntowników za
i g³upców  mieræ wieczna.
MM
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Pod koniec kwietnia br. odby³o siê w michalickim orodku Michael, dzia³aj¹cym
w warszawskiej dzielnicy Bemowo przy parafii Matki Bo¿ej Królowej Anio³ów, fascynuj¹ce spotkanie z goszcz¹cym w Polsce na zaproszenie Caritasu ks. Guyem Gilbertem, s³awnym par yskim duszpasterzem m³odzie¿y z marginesu spo³ecznego.

Dwa wiaty
Okrelenie margines spo³eczny oczywicie nie ukazuje ani w pe³ni, ani te¿
konkretnie, zakresu dzia³alnoci tego
niezwyk³ego ksiêdza. Widaæ to by³o w
zestawieniu z wyst¹pieniami polskich
prelegentów, uczestnicz¹cych w omawianym spotkaniu. Ka¿dy z nich reprezentowa³ bowiem jak¹ specjalnoæ.
By³y to: praca z rodzinami, dzieæmi
i m³odzie¿¹ ze rodowisk ubogich, zagro¿onych demoralizacj¹; praca wród
narkomanów; praca w rodowisku prostytutek; dzia³alnoæ misji dworcowych.
Francuski duchowny, maj¹c do czynienia ze wszystkimi plagami, z jakimi stykaj¹ siê jego polscy wspó³uczestnicy
spotkania, musi pokonaæ jeszcze jedn¹
zasadnicz¹ przeszkodê, której oni praktycznie nie znaj¹: to ca³kowita areligijnoæ znacznej czêci jego podopiecznych (jeli na pocz¹tku w ogóle z którym z nich mogê mówiæ o wierze
i Bogu, to na pewno jest on muzu³maninem  powiada ks. Gilbert). To tak¿e
wynikaj¹ca z ich bolesnych dowiadczeñ ¿yciowych, a póniej z niezwyk³ej
brutalnoci w codziennym obcowaniu
zarówno z innymi bandytami, jak i z
a priori wrogim spo³eczeñstwem, spiêta czujnoæ  przed kolejn¹ pu³apk¹, atakiem, podstêpem, kolejnym ciosem
I ca³kowity brak dowiadczenia bezinteresownej mi³oci ze strony kogokolwiek!
Gdy, np. odwo³uj¹c siê do swoich
dowiadczeñ z narkomanami, ks. Andrzej Szpak opowiada³ o przypadkach
zerwania z na³ogiem przez jego podopiecznych, czasami tylko pod wp³ywem rozmów o Bogu, jego bezkresnej
mi³oci i mi³osierdziu, pomagaj¹cym
dwign¹æ siê ka¿demu z najgorszego
nawet upadku  ks.Guy Gilbert przytacza³ przyk³ad ch³opaka, któremu naiwnie stara³ siê wprost przybli¿yæ pojêcie
Bo¿ej mi³oci. Ch³opak wpad³ w sza³,

mówi¹c: je¿eli to z mi³oci do mnie Bóg
stworzy³ te dwie kupy gnoju, które nazywa³y siê moimi rodzicami i przez cztery lata trzyma³y zamkniêtego w szafie,
karmi³y tylko rozmoczonym ry¿em
i zmusza³y do wypró¿niania siê na w³asne piêty, z czego na pami¹tkê zosta³a
mi do dzisiaj sztywna w kolanie prawa
noga  to ja p takiego Boga.
S³uchaj¹c uwa¿nie ks. Gilberta, mo¿na sobie by³o uzmys³owiæ, ¿e Polska
i Francja to dwa ró¿ne wiaty, na szczêcie jeszcze siê na siebie nie nak³adaj¹ce. U¿ywaj¹c brutalnego porównania,
o ile z pó³wiekowej wojny z ateizmem
komunistycznym wyszlimy prawie such¹ nog¹, to po piêtnastu latach liberalizmu i praktycznego materializmu poruszamy siê po ciemku, macaj¹c na
olep, na czworakach brn¹c w nieczystociach. Jeli jednak bêdzie to proces
trwa³y, ju¿ byæ mo¿e za lat kilkanacie,
przyjdzie nam p³ywaæ w szambie kryt¹
¿abk¹.
Homo homini lupus est  powiada
przys³owie. Ci z podopiecznych ks. Gilberta, w których mo¿na pok³adaæ nadziejê na to, ¿e zdo³aj¹ siê wyrwaæ
z bagna, trafiaj¹ do Owczarni, jego
orodka resocjalizacyjnego w Prowansji. Tam m.in. musz¹ wybraæ, którymi
z dwudziestu kilku gatunków zwierz¹t
(w tym wielu egzotycznych) bêd¹ siê
opiekowaæ. Ksi¹dz Gilbert, wród zaprezentowanych podczas spotkania tylko kilku slajdów, obrazuj¹cych ¿ycie
w Owczarni, komentuje zdjêcie szczup³ego ch³opca na grzbiecie bawo³u
o imieniu Lulu  Obaj maj¹ równie trudny charakter  powiada.
Aby zrozumieæ, o czym mówi, trzeba wiedzieæ, ¿e bawó³ to najniebezpieczniejsze z afrykañskich zwierz¹t,
a przy tym z³oliwe. Zdobyæ jego zaufanie i przyjañ to wielka sztuka. Ch³opak potrafi³, mo¿e otworzy siê te¿ na
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ludzi, tak¿e z nimi znajdzie teraz wspólny jêzyk. Wielkie i silne egzotyczne
bydlê odpowiedzia³o na jego starania
uczuciem i prawdziwym przywi¹zaniem, czym czego nigdy przedtem nie
zazna³ w kontaktach z ludmi... Taki jest
sens zwierzêcej terapii na prowansalskiej farmie, gdzie ka¿dy uczy siê poprzez codzienne obowi¹zki otaczaæ trosk¹ zale¿ne od niego stworzenie, byæ
komu przydatnym, tak¿e autentycznie
potrzebnym we wspólnocie zajmuj¹cej
siê ca³ym gospodarstwem. Kim, kto
zaczyna mieæ spo³eczn¹ wartoæ...
Kiedy w polskim wielkim miecie
o godzinie drugiej nad ranem widzimy
na ulicy czy dworcu trzynastolatka, domylamy siê, ¿e to uciekinier z domu,
poszukiwacz przygód albo smarkacz,
wyra¿aj¹cy przeciwko czemu swój protest. To równie¿ sygna³, ¿e w jego rodzinnym domu le siê dzieje. Ale jeszcze póniej, za godzinê czy dwie, w rodzinne pielesze pod¹¿aj¹ nawet z³odzieje. Posiadaj¹ bowiem jakie rodzinne

fot. C. Bunikiewicz

58-letni ks. Guy Gilbert
otrzyma³ wiêcenia kap³añskie
w Algierze w 1965 r. Zezwolenie na pracê z najbardziej zdemoralizowan¹ m³odzie¿¹ otrzyma³ najpierw od kard. Andre
Duvala, arcybiskupa Algieru
(pod warunkiem, ¿e bêd¹c jedn¹ nog¹ na ulicy, drug¹ pozostanie w Kociele). Podobne
zezwolenie otrzyma³ od arcybiskupa Par y¿a, kard. Jeana
Marii Lustigera. Opiek¹ otacza
przede wszystkim ludzi 13-16letnich, któr ych jednak nie
opuszcza równie¿ w póniejszych latach, nawet jeli kolejny raz im siê nie uda i trafi¹ do
wiêzienia. Kieruje zespo³em
wspó³pracowników w stolicy
Francji. Owczarnia w Prowansji,
która by³a pomys³em jego podopiecznych na uwolnienie siê
od dystrybucji narkotyków i powi¹zañ z bandami uliczników
paryskich, powsta³a z ruiny w
ci¹gu dziesiêciu lat, m.in. wielkim nak³adem pracy 250 ludzi
wywodz¹cych siê z marginesu.
Co roku mo¿e tam przybyæ
omiu wychowanków. Nie iloæ,
tylko jakoæ  powiada ks. Gilbert  a to s¹ ci, którzy naprawdê chc¹ siê tam przenieæ
i spróbowaæ czego innego.
Znany w ca³ej Francji charyzmatyczny kap³an uwa¿a, ¿e
Bóg pisze prosto na krzywych
liniach ¿ycia. W pracy swego zespo³u paryskiego stara siê wykorzystaæ mo¿liwoci wszelkich
innych organizacji, powo³anych
dla pomocy wyrzutkom spo³eczeñstwa. Uwa¿a, ¿e b³ogos³awionym jest ten, który spycha
na bok wszelkie biurka, dziel¹ce <specjalistów> od cz³owieka potrzebuj¹cego pomocy.
Jest autorem 21 ksi¹¿ek, traktuj¹cych o jego systemie resocjalizacji. Ksi¹¿ki by³y rozchwytywane na francuskim rynku
wydawniczym nawet przez ludzi dalekich od Kocio³a katolickiego.
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pielesze i poczucie domu, do którego siê
wraca.  Gdy widzê o drugiej nad ranem trzynastolatka na paryskiej ulicy to
wiem, ¿e on w ogóle nie ma domu  powiada ks. Gilbert  jego prawdziwym
domem jest ulica...
Nawet ks. Gilbert by³ zaskoczony
skal¹ przemocy i nies³ychan¹ brutalnoci¹ w rodowisku paryskiego pó³wiatka po przyjedzie z Algierii, przed dziewiêtnastu laty. Wyznaje to cz³owiek,
który jako seminarzysta by³ sanitariuszem podczas nadzwyczaj okrutnej
i krwawej wojny algierskiej. I którego
pierwszy podopieczny w miecie Algierze by³ przez w³asnych rodziców tak
strasznie upadlany, jak tylko to sobie
mo¿na wyobraziæ. W muzu³mañskim
otoczeniu, gdzie pies jest zwierzêciem
bardziej pogardzanym od wini, Alainowi dawano jeæ w psiej misce...
Wiele czasu w dyskusji, jaka mia³a
miejsce po wyst¹pieniu ks. Gilberta, powiêcono znaczeniu stroju kap³añskiego.
To by³ równie¿ znak spotkania siê dwóch,
niezupe³nie dla siebie zrozumia³ych, wiatów. Wielu zebranych szokowa³ strój francuskiego kap³ana  kostium
starego chuligana z XIX
dzielnicy Pary¿a: skórzana
motocyklowa kurtka, meksykañskie buty na obcasie, w³osy siêgaj¹ce ramion. Ksi¹dz
Gilbert wielokrotnie musia³
t³umaczyæ, ¿e to jego zewnêtrzna skóra, która na zawsze przylgnê³a mu do cia³a. Dziêki niej wzbudza zaufanie swojego rodowiska
i mo¿e zasiewaæ w nim dobro i mi³oæ, przy okazji niejako przemycaj¹c Pana
Boga i wiadcz¹c w³asnym
przyk³adem, co niesie z sob¹
wiara w Chrystusa i Jego mi³oæ. A t¹ skór¹ przykryty
jest prawdziwy kap³an i celibatariusz, cz³owiek ¿elaznej wiary, który, aby nie
oszaleæ i nie zawrzeæ jakiegokolwiek kompromisu z pokusami, jakich wiele posiada pó³wiatek, raz na dzie-

siêæ dni spêdza kolejne dwa dni w klasztorze: na modlitwie i kontemplacji.
Ksi¹dz Guy k³ad³ wielki nacisk na
znaczenie owego wnêtrza. Oznaki zewnêtrzne bycia ksiêdzem (sutanna, habit), nie tyle wród marginesu, ile wród
biedniejszych warstw spo³eczeñstwa
francuskiego, kojarzone s¹ z bogactwem
duchowieñstwa zdobytym z cynizmem
kosztem biednych...
Ksi¹dz Gilbert obrazuje to opowiadaniem o podró¿y poci¹giem z Pary¿a
do Marsylii, podczas której siedzia³ w
przedziale z napotkanym przypadkowo
pra³atem w sutannie. Rozpoznano mnie
 mówi³  i trzykrotnie wywo³ywano,
abym kogo wyspowiada³. Do mojego
wspó³towarzysza podró¿y nie zwróci³
siê nikt... Jego zdaniem najwa¿niejsza
jest wiara i mi³oæ przekazywane przez
kap³ana. Tej mi³oci nie mo¿e przekazaæ nikt, kto jej sam nie zazna³ i na ni¹
nie odpowiedzia³. By³em trzecim z piêtnaciorga dzieci moich rodziców. Ojciec
i matka otaczali mnie czu³¹ mi³oci¹,
któr¹ wspominam do dzisiaj. Zaszczepili mi te¿ mi³oæ do Boga  powiada
G. Gilbert.  Ja za posiadam odwiedzaj¹ce mnie wnuki, zrodzone z dzieci,
które naprawdê poczê³y siê dla tego
wiata nie z biologicznych rodziców, ze
spermy zaszczepionej podczas przypadkowego kontaktu seksualnego jakiej
dziwce przez pijaka, lecz z pokornej
mi³oci, p³yn¹cej przez lata z mego serca do potrzebuj¹cych jej nieboraków,
odepchniêtych przez wszystkich...
Lecz oby nie sprawdzi³y siê s³owa
ks. Gilberta, ¿e, przy wszystkich polskich uwarunkowaniach, sutanna i habit stan¹ siê niebawem tak¿e u nas prze¿ytkiem  s¹ dla niego bowiem nie zdjêtymi jeszcze w okresie pokoju mundurami, okrytymi chwa³¹ podczas niedawno zakoñczonej wojny z sowieckim ateizmem... W praktyce oznacza³oby to
albo naniesienie siê jego wiata na nasz,
albo to ¿e pod t¹ rozpoznawaln¹ z daleka, zewnêtrzn¹ oznak¹, nie zosta³o by
ju¿ wiele z duchowoci kap³añskiej.
Niech Dobry Bóg sprawi, aby ani to
pierwsze, ani drugie nie przytrafi³o siê
w Polsce!
Cezary Bunikiewicz
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Porz¹dkowanie
chaosu

W pokoju terapeutów prezes zarz¹du, za³o¿yciel orodka i terapeuta  Jacek ¯u³awnik opowiada:  Szeæ lat
temu prowadzi³em badania ankietowe
w liceum na temat kontaktów m³odzie¿y z narkotykami. Okaza³o siê, ¿e w badanej grupie prawie jedna trzecia przyznawa³a siê do kontaktu z narkotykami.
Jest to liczba zatrwa¿aj¹ca! System
opieki nad uzale¿nionymi jest w Polsce
przestarza³y. W naszym kraju króluje
model tradycyjnego orodka stacjonarnego. Tymczasem zmieni³o siê oblicze
narkomanii. W latach 70. i 80. narkomani za¿ywali tzw. kompot, czyli polsk¹ heroinê. To by³y narkotyki, które
w szybkim tempie doprowadza³y do degradacji. Dzisiaj na rynek wesz³y nowe
narkotyki, kompot spad³ na margines.
Na rynku króluj¹ amfetamina i ekstazy
oraz tzw. narkotyki miêkkie (marihuana i haszysz).
W Polsce uzale¿nienia leczy siê
przede wszystkim w orodkach stacjonarnych tzn. takich, w których podopieczny przebywa 24 godziny na dobê
i jest odizolowany od wiata. Terapia
trwa rok, do dwóch lat. Jest to leczenie
bardzo kosztowne (60 do 130 z³ dziennie). Ostatnio bylimy na spotkaniu,
w czasie którego dowiedzielimy siê, ¿e
we Francji rz¹d nie sponsoruje tego typu
orodków, bo s¹ zbyt drogie. Francji na
to nie staæ, ale nas staæ. W samym województwie mazowieckim dzia³a kilkanacie orodków stacjonarnych.
Orodek dzienny, o wiele tañszy, a
tak samo skuteczny, jest tylko jeden, tzn.
nasz! W rozs¹dnym programie leczenia



uzale¿nieñ pacjenci powinni najpierw
trafiaæ do rodka dziennego, takiego jak
nasz. Dopiero kiedy nie s¹ w stanie
utrzymaæ abstynencji, powinni byæ kierowani do orodka zamkniêtego...
***
Na Mazowieckiej jestem stosunkowo wczenie  tu¿ po czternastej, ale
ju¿ pojawiaj¹ siê pierwsi podopieczni.
Piotrek nale¿y do najstarszych pacjentów, dlatego wietnie nadaje siê na przewodnika po Orodku. Zagl¹damy do salonu, gdzie odbywaj¹ siê najwa¿niejsze
spotkania spo³ecznoci, ogl¹dam pokój
do pracy i profesjonalnie wyposa¿on¹
si³owniê. Jest nowoczesny sprzêt audio
video, na cianach w³asnorêcznie malowane obrazki, wygodne fotele. O ³ad
i porz¹dek troszcz¹ siê sami pacjenci.
***
 Jestem jednym z najstarszych pacjentów  opowiada Piotrek.  Skoñczy³em szko³ê redni¹ i przed po³udniem
chodzê do pracy. Pozostali w wiêkszoci chodz¹ do szko³y. W Orodku spotykamy siê po po³udniu. Ci, którzy chodz¹ do szko³y, najpierw odrabiaj¹ lekcje i przygotowuj¹ siê na nastêpny
dzieñ. Pozostali pomagaj¹ lub maj¹
w³asne zajêcia, np. na si³owni. Potem
odbywa siê spotkanie wieczorne tzw.
spo³ecznoæ. Wówczas omawiamy bie¿¹ce sprawy, np. przypadki ³amania
abstynencji.
Przychodz¹c do Orodka, podpisujemy kontrakt, zestaw przepisów dotycz¹cy naszych obowi¹zków. Ci, którzy
chodz¹ do szko³y, zobowi¹zuj¹ siê do regularnego uczêszczania, aktywnoci

dostêp do narkotyków. Kiedy Orodek
ruszy³, obawialimy siê, ¿e wielu bêdzie
odpadaæ. Po roku okaza³o siê, ¿e nie ma
tego problemu. Wa¿nym elementem terapii jest budowanie wolontariatu na
rzecz potrzebuj¹cych. Uzale¿niony jest
czêsto skoncentrowany (zakrêcony) na
sobie i swojej krzywdzie. Mówimy mu:
Zamiast robiæ z siebie ofiarê zobacz,
¿e inni s¹ w gorszej sytuacji. Energiê,
któr¹ tracisz rozpaczaj¹c nad sob¹,
zainwestuj w zrobienie dobrego dla innych...

i systematycznego przygotowywania siê
do lekcji. Wywi¹zywanie siê z obowi¹zków w domu jest sprawdzane w czasie
spotkañ z rodzicami, które odbywaj¹ siê
raz na dwa tygodnie.
Co siê dzieje, jeli kto z³amie nakaz abstynencji?

 Mnie siê to ostatnio zdarzy³o. To
jest bardzo powa¿na sprawa. Ja ju¿ koñczy³em leczenie, a teraz jestem zawieszony. Mam odebrane wszystkie prawa
i przywileje i muszê wiêcej pracowaæ.
Jeden z pacjentów zosta³ za to wyrzucony z Orodka. Mo¿e tu wróciæ, ale
dopiero za kilka miesiêcy. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest abstynencja. Przede
wszystkim od narkotyków. Obowi¹zuje
te¿ abstynencja alkoholowa, zakaz stosunków seksualnych miêdzy pacjentami
i zakaz agresji. Jeli kto przeklina, za
karê musi zrobiæ 10 pompek. Wtedy
szybko mu przechodzi...
W Orodku porz¹dkujemy swoje ¿ycie. Ci, którzy bior¹ narkotyki, nie zwracaj¹ uwagi na porz¹dek. ¯yj¹ w wielkim ba³aganie. Ja mam tak¹ zasadê:
Jeli wokó³ mnie jest czysto, to i ¿ycie
siê uporz¹dkuje...
***
Przerywamy na chwilê rozmowê, bo
wchodzi dwóch m³odych ch³opców.
Piotrek wita siê z nimi i uwa¿nie patrzy
w oczy.  W orodku mamy funkcjê
stra¿nika, który sprawdza reakcje oczu.
Jeli renice s¹ nienaturalnie zwê¿one
lub rozszerzone, to osoba jest pod wp³ywem narkotyków. Stra¿nik sprawdza te¿
oddech, ¿eby ustaliæ, czy kto nie pi³
alkoholu...
W pracy nad sob¹ bardzo wa¿na jest
aktywnoæ. Kiedy chce mi siê wzi¹æ
narkotyk, muszê siê czym zaj¹æ, ¿eby
przestaæ o tym myleæ. Najlepiej wtedy
zacz¹æ robiæ co pozytywnego...
***
 Dzieciaki, które tu przychodz¹,
musz¹ sobie uwiadomiæ, ¿e nie naprawi¹ wiata  zaznacza Piotr Kalinowski, dyrektor Orodka.  Musz¹ siê zaj¹æ sob¹. Jedn¹ z ¿elaznych zasad jest
zakaz spotykania siê ze starymi znajomymi. Na pewnym etapie terapii pacjent
myli, ¿e jest ju¿ wyleczony i wtedy ³atwo ulec pokusie. ¯eby wyjæ z narkoty-
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fot. I. Sikora

Ulica Mazowiecka 12, w Warszawie. W s¹siedztwie zgie³k nocnych klubów, restauracji i piwiarni. Wchodz¹c do budynku, rozgl¹dam siê z niepokojem, czy nie krêc¹ siê gdzie podejrzane typy, ale nikogo nie ma.
Cicho i spokojnie. Na piêtrze, za solidnymi drzwiami, niespodzianka.
W lokalu, w którym kiedy mieci³y siê biura: kolorowe wyk³adziny,
obrazki na cianach, rybki w akwarium. Czysto, schludnie, przytulnie.
Tutaj mieci siê Orodek Dzienny prowadzony przez Stowarzyszenie ORDO
EX CHAO przeznaczony dla m³odzie¿y uzale¿nionej od narkotyków.

SPO£ECZEÑSTWO

ORDO EX CHAO  sk¹d wziê³a siê
nazwa Stowarzyszenia?

ków trzeba znaleæ w sobie du¿o pokory. Pierwszy etap pracy polega na tym,
¿eby oni uwierzyli, ¿e podporz¹dkowanie siê temu systemowi norm jest szans¹ na wyleczenie. W pierwszym odruchu oni siê przeciwko temu buntuj¹, bo
przychodz¹ ze wiata pozbawionego
zasad a trafiaj¹ do wiata, w którym
normy s¹ bardzo jasne i egzekwowane.
W pokoju dyrektora seria dyplomów
za udzia³ w miêdzynarodowych szkoleniach. Dyplomy zapewniaj¹, ¿e panowie
Piotr Kalinowski i Jacek ¯u³awnik
dowiadczenie zdobywali nie tylko na
krajowym podwórku. Obok dyplomów,
sztandar Stowarzyszenia ORDO EX
CHAO. Korona wpisana w krzy¿ celtycki na niebieskim tle. Jak wyjaniaj¹
moi rozmówcy, krzy¿ celtycki jest symbolem cywilizacji ³aciñskiej, korona

Budzi siê
Ze snu zimowego budz¹ siê roliny,
budz¹ siê zwierzêta. Budz¹ siê te¿ ludzie. Na dzia³kach od nowa krz¹ta siê
dzia³kowicz, w przystaniach wodniacy
szlifuj¹ i maluj¹ ³odzie. Mno¿¹ siê
ucieczki m³odych ludzi z domów. Zdarzaj¹ siê równie¿ ucieczki starszych.
W lesie s³ychaæ ptaki. Znów widaæ owady, p¹czki na ga³¹zkach...
Gwa³townie budzi siê nasz znajomy
Marek. W marcu zawsze mówi, ¿e ju¿
nie wytrzyma, ¿e dusi go nuda. ¯e nie

symbolem monarchii i Trójcy wiêtej,
niebieski jest kolorem maryjnym. Przez
wieki znaki te symbolizowa³y europejski ³ad spo³eczny. Piotr Kalinowski
i Jacek ¯u³awnik przyznaj¹, ¿e s¹ pasjonatami historii, ale to temat na kolejn¹ rozmowê.
Jakie normy staracie siê wpoiæ
swoim podopiecznym?

 M³ody cz³owiek, który trafia do
nas, zupe³nie inaczej odbiera, kiedy
doros³y (terapeuta, wychowawca) mówi
mu, ¿e co robi le, ni¿ kiedy to samo
powie mu rówienik lub grupa rówieników. Metoda nacisku grupowego jest
w terapii m³odych ludzi najbardziej skuteczna.
Naszym podopiecznym zdarzaj¹ siê
te¿ wpadki, bo ¿yj¹ w systemie otwartym. Ucz¹ siê i pracuj¹ i maj¹ ³atwy
daje rady czekaæ na wakacje. ¯e musi
zaliczyæ znowu jak¹ podró¿. Zmieniæ
otoczenie...
Skupia siê, planuje. Mylami ju¿ b³¹dzi gdzie daleko od nas. Dos³ownie
godziny spêdza na Kaliskiej w Sklepie
podró¿nika, gdzie wertuje przewodniki
i wybiera mapy. Potem je kupuje.
Dwa lata temu jako cel podró¿y wybra³ Bukowinê. Rok temu  Siedmiogród.
Wybran¹ krainê wkrótce zna na wskro.
 Czy wiesz  mówi do mnie  jak
cudownie piêkna jest wioseczka Viscri,
czyli po niemiecku Deutschweisskirch?
Z warownym kocio³em? Z tzw. Speckturm, wiêc z przewiewn¹ wie¿¹, gdzie

 W nazwie Stowarzyszenia (co t³umaczyæ mo¿emy jako: porz¹dek z nie³adu) zawiera siê kwintesencja naszego dzia³ania. Podopieczny przychodzi
do nas w stanie chaosu. Chcemy go st¹d
wypuciæ w stanie uporz¹dkowania,
³adu. Na naszej wizytówce jest wizerunek archanio³a Micha³a z mieczem
w d³oni. On nam wskazuje drogê, któr¹
chcemy kroczyæ.
Izabela Sikora
Stowarzyszenie prowadzi:
 Dzienny Orodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny dla M³odzie¿y w Warszawie,
ul. Mazowiecka 12, tel. (22) 826-62-34;
 Poradniê Uzale¿nieñ w Warszawie, ul.
Woronicza 30/30A, tel. (22) 646-39-91;
 Orodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci z Upoledzeniem Umys³owym
w Kcyni.
wieszano zawsze s³oniny i szynki? Pani
Fernolend, Viscri numer 13, odbierze
mnie ze stacji kolejowej w Rupei. St¹d
ju¿ niedaleko  dziewiêtnacie kilometrów. Z pocz¹tku doæ kiepsk¹, ale jednak szos¹, potem drog¹ ziemn¹...
S³u¿y informacj¹. Do Sighisoary?
Dziecinna przeja¿d¿ka. O dwudziestej
pierwszej masz poci¹g z Krakowa
i o dziewiêtnastej nastêpnego dnia jeste ju¿ na miejscu.
W kwietniu Marek cichnie.
W maju nic nie mówi. W czerwcu utyskuje na parnoæ i gor¹c. Wypali³ siê
wiosn¹ i nigdzie nie jedzie...
Jerzy Trammer
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PAPIESKA

AUTOBIOGRAFIA: WSTAÑCIE, CHODMY!

Niewiele ponad sto szeædziesi¹t stron druku, ale z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e to jedna z najwa¿niejszych pozycji ksi¹¿kowych, jakie pojawi³y siê na
naszym rynku. Dziêki Wydawnictwu w. Stanis³awa BM Archidiecezji Krakowskiej,
dok³adnie w osiemdziesi¹t¹ czwart¹ rocznicê urodzin Ojca wiêtego, ukaza³y siê
Jego autobiograficzne zapiski zatytu³owane: Wstañcie, chodmy! Wspomnieniami i refleksjami wraca w nich Jan Pawe³ II przede wszystkim do lat 1958 
1978, kiedy to piastowa³ w Kociele polskim godnoci biskupie i by³  a¿ po dzieñ
16 padziernika, gdy konklawe powierzy³o Mu w³adzê nad Kocio³em powszechnym  arcybiskupem metropolit¹ krakowskim.

Dwadziecia lat
s³u¿by
Z³o¿ony z krótkich, dwu-, trzy-, niekiedy czterokartkowych miniesejów
zbiór, to dope³nienie i kontynuacja,
og³oszonych przed kilkoma laty wspomnieñ o domu rodzinnym, dzieciñstwie,
studiach, latach wojny i dojrzewaniu do
kap³añstwa, jakie zgromadzone zosta³y
w tomie Dar i Tajemnica.
Wstañcie, chodmy!  rozwija niejako w¹tki znane z tamtego zbioru, dopowiadaj¹c wiele interesuj¹cych szczegó³ów o osobistych kontaktach Karola
Wojty³y z hierarchami naszego Kocio³a, klerem zarówno diecezjalnym, jak
i zakonnym, z przedstawicielami laikatu, ze rodowiskiem naukowym i artystycznym. Ksi¹¿ka ta staje siê przez to
niezwyk³¹ w jêzykowej warstwie, dostojnej a jednoczenie jak¿e przejrzystej,
opowieci¹ o najnowszych dziejach
Polski, wskazuj¹c¹ bez cienia nienawici, na z³o, które narodowi i Kocio³owi wyrz¹dzi³ narzucony ze Wschodu
ustrój. Powroty Papie¿a pamiêci¹ do najwa¿niejszych faktów Jego ¿ycia, nie raz
ozdobione humorem i dowcipem, to tak¿e pretekst do ukazania mocy i piêkna
rodzimej kultury i tradycji, a tak¿e mo¿liwoæ snucia wzruszaj¹cych myli
o tym, co po ziemsku wiête  o historii,
o naszych patronach i bohaterach, o sankturiach, kocio³ach i klasztorach, bez których modlitwy stêpiona z pewnoci¹ zosta³aby moc tysi¹cletniej wiary.
Jan Pawe³ II w swej autobiografii nie
zamyka jednak myli tylko w obrazie



POLITYKA

przesz³oci. Duma z niej i wyniesione
dziêki temu dowiadczenia, ka¿¹ Mu patrzeæ w przysz³oæ. Tak m.in. pisze o ludowej pobo¿noci (A przecie¿ nie raz
sugerowano, ¿e wcale nie jest jej zwolennikiem!):  Naszym wielkim zadaniem, zw³aszcza dzisiaj, w czasach tzw.
globalizacji, jest dbaæ o tê zdrow¹ tradycjê, sprzyjaj¹c odwa¿nej wyobrani
i myli, otwartej wizji przysz³oci i równoczenie szacunkowi dla przesz³oci.
Jest to przesz³oæ, która
utrwala siê w sercach ludzkich w postaci dawnych s³ów,
znaków, wspomnieñ i zwyczajów przejêtych od poprzednich pokoleñ...
Poczesne miejsce na kartach tego zbioru, który winno siê smakowaæ niczym najprzedniejsz¹ intelektualn¹
strawê, co i raz do niego wracaj¹c tak, aby lektura ta sta³a
siê prawdziw¹ podró¿¹ ku
moralnej g³êbi jej Autora, zajmuj¹ rozwa¿ania o kap³añskiej i biskupiej pos³udze.
Stanowi¹ one niejako osnowê
tomu i przynosz¹ w skondensowanej formie tezy jednych
z najg³oniejszych w ostatnich latach papieskich adhortacji, dotycz¹cych zadañ hierarchów w Kociele katolickim  Pastores dabo vobis
i Pastores gregis.

 Oczywicie w³adza przynale¿y biskupowi, ale wiele zale¿y od tego, jak
bêdzie ona sprawowana  pisze Jan Pawe³ II.  Jeli biskup k³adzie zbytni nacisk na w³adzê, to ludzie od razu myl¹,
¿e potrafi tylko rz¹dziæ. Przeciwnie, je¿eli przyjmuje postawê s³u¿by, to wierni spontanicznie czuj¹ siê zmobilizowani do s³uchania go i chêtnie poddaj¹ siê
jego w³adzy. Wydaje siê, ¿e trzeba tu
pewnej równowagi. Je¿eli biskup mówi
jedynie: Ja tu rz¹dzê, albo: Ja tu tylko
s³u¿ê, to czego brak: on ma s³u¿yæ, rz¹dz¹c i rz¹dziæ, s³u¿¹c...
To tylko próbki papieskiego stylu,
ale i przyk³ad, w jaki sposób On sam
podchodzi³ do biskupiej pos³ugi, które,
mam nadziejê, stan¹ siê zachêt¹ do lektury tej niewielkiej objêtoci¹, ale wielkiej przes³aniem, nie tylko w skali naszego kraju, ksi¹¿ki!
Pawe³ Smogorzewski
Jan Pawe³ II, Wstañcie, chodmy!
Wydawnictwo w. Stanis³awa BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2004
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Wiele z dzia³añ, które poprzedzi³y referendum unijne, przypomina³o cyrk. Barwny,
idealny wiat, pe³en ciep³ych kolorów i radoci z powodu mo¿liwoci wst¹pienia
do struktur UE, eksponowany na ekranie telewizora przez klika miesiêcy niemal
ka¿dego dnia... Twórcy kampanii propagandowej mamili nas obietnicami, czarowali sztuczkami socjotechniki i manipulacji, a czasem równie¿ ok³amywali, podaj¹c pó³prawdy o warunkach akcesji. Pseudowiedza o UE, któr¹ zdobywalimy
w trakcie agitacji medialnej, polega³a na kupowaniu emocjonalnego wizerunku
ludzi znanych oraz serii ich pr ywatnych pogl¹dów. Wykorzystano chwyt przerzucania autorytetu tych osób z ich specjalistycznych dziedzin, na eksperckie porady
w kwestiach UE. Bazuj¹c na popularnoci Adama Ma³ysza, Krzysztofa Ho³owczyca, Anny Przybylskiej, Micha³a ¯ebrowskiego, czy Jolanty Kwaniewskiej, twórcy kampanii wp³ywali na decyzje spo³eczeñstwa...

Wyborcza
odpowiedzialnoæ
Nie tak dawno, bo podczas pierwszych wolnych wyborów w roku 1989,
Polacy g³osowali na wartoci, idee, dobro, prawdê... Kandydaci ówczesnej Solidarnoci chodzili w swetrach, czasem
nieogoleni, albo z ³upie¿em na marynarce. Ma³o estetyczny wygl¹d podkrela³
mêstwo polityka i jego powiêcenie
w trosce o dobro Ojczyzny, bowiem Polacy rozumieli, i¿ cz³owiek czynu nie siedzi przed lustrem. Dbano o s³owo, o treæ
komunikatu, o odwo³ania do symboliki
chrzecijañskiej... Ju¿ wówczas jednak
postkomunici zaczêli inwestowaæ
w marketing polityczny. Powoli, wytrwale i skutecznie korzystali z fachowych porad zawodowców z Zachodu, kreuj¹cych
z du¿ym dowiadczeniem wizerunek nowoczesnego polityka.
Obecnie wiêkszoæ polityków korzysta z jakiej formy socjotechniki, aby
wykreowaæ swój wizerunek medialny.
Poniewa¿ mylimy oko³o cztery razy
szybciej, ni¿ mówimy i tylko mniej wiêcej jedna czwarta odebranego komunikatu to s³owo (resztê stanowi warstwa
pozawerbalna  mowa cia³a i kontekst),
preferuje siê wiêc polityków, którzy
mówi¹ ³adnie, krótko (nawet o niczym)
oraz du¿o siê umiechaj¹. Ryszard Kapuciñski okreli³ ich mianem g³adkich.
Zadbani, uprzejmi, zrêczni, mili, dbaj¹cy, aby: wszyscy-mnie-lubili  to idea³ cz³owieka, którego wyborcy popr¹
bez chwili zastanowienia. Wyborcy czêsto nie chc¹ kandydatów sprawiaj¹cych

trudnoci, krzycz¹cych, odgra¿aj¹cych
siê, powa¿nych... Wol¹ raczej piêkne
opakowanie  ca³kiem jak z produktem
spo¿ywczym  nawet kosztem jego nieciekawej zawartoci.
W czerwcowych wyborach do Europarlamentu wybieramy konkretnych ludzi  to na nich oddajemy swój g³os
i poparcie. Przy kszta³towaniu naszej
decyzji o g³osowaniu na konkretnego
kandydata w du¿ym stopniu mo¿emy
jednak kierowaæ siê jego wizerunkiem
medialnym, budowanym wedle zasad
socjotechniki. Si³a przekonywania Polaków do udzia³u w g³osowaniu za porednictwem mediów nie jest ju¿
wprawdzie tak wielka jak w przypadku
referendum unijnego, gdy¿ elektorat lewicy nie potrzebuje zachêty do wziêcia
udzia³u w wyborach. To najczêciej
Zwracamy siê z uprzejm¹ prob¹ o pomoc w pracach remontowych zwi¹zanych z uratowaniem
przed ca³kowitym zniszczeniem
domu, w którym przebywa³ Prymas Tysi¹clecia kardyna³ Stefan
Wyszyñski, oraz  jako metropolita krakowski  Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II. Na Siwcówce w latach
1960  1966 razem omawiali wa¿ne sprawy Kocio³a i narodu polskiego. Jako Siostry Zmartwychwstanki pragniemy zachowaæ ten
dom jako  izbê pamiêci tych

elektorat prawicy, jak wskazuj¹ na to
sonda¿e wyborcze, nie wierzy w si³ê
pojedynczego g³osu... Problemem, który nasuwa siê jeszcze w obecnej sytuacji, jest fakt, i¿ dla wielu Polaków Parlament Europejski pozostaje tak abstrakcyjn¹ struktur¹, i¿ nie poczuwaj¹ siê do
obowi¹zku udzia³u w wyborach. Obserwuj¹c sytuacjê panuj¹c¹ po ostatnich
wyborach do parlamentu polskiego,
wielu ludzi nabra³o równie¿ dystansu co
do prawdziwoci wyg³aszanych w trakcie kampanii obietnic.
Nadzieja, któr¹ straci³o wielu Polaków, rodzi niebezpieczeñstwo pokusy pozostania w domach 13 czerwca
oraz biernej i apatycznej postawy wyczekiwania. Jest to jednak zrzucanie
odpowiedzialnoci za los pañstwa
i wspólnej zjednoczonej Europy, w której (chc¹c czy nie chc¹c) znajduje siê
obecnie ka¿dy mieszkaniec kraju nad
Wis³¹, na innych ludzi... Dlatego,
w swoim licie do wiernych, biskupi
apelowali: Zwracamy siê do wszystkich
wiernych, jak te¿ do wszystkich ludzi
dobrej woli z gor¹cym apelem i zachêt¹, by w poczuciu odpowiedzialnoci
za Ojczyznê i jej godne miejsce w jednocz¹cej siê Europie wziêli udzia³
w zbli¿aj¹cych siê wyborach naszych
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Apelujemy nie tylko o sam
udzia³, lecz tak¿e o wybranie takich
przedstawicieli Narodu, którzy bêd¹
umieli dzia³aæ dla dobra Polski, Europy a tak¿e Kocio³a.
Monika Przybysz
dwóch wielkich Polaków.
Niestety, same nie jestemy w stanie temu podo³aæ, dlatego szukamy
ludzi, którym zale¿y na zachowaniu
dziedzictwa narodowego i prosimy
o cegie³kê  dar otwartych serc. Nasz
adres i numer rachunku w banku:
Bank Spó³dzielczy
w Suchej Beskidzkiej
Zgromadzenie Sióstr
Zmartwychwstania Pañskiego
34-205 Stryszawa 576;
tel: 033 874-70-22
Nr: 35812800050002421120000010
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MOTYWY RELIGIJNE W TWÓRCZOCI SALVADORA DALI
Obchodzony w tym roku w Hiszpanii i na ca³ym wiecie Rok Salvadora Dali (1904  1989) to okazja do omówienia ró¿nych aspektów
i w¹tków malarstwa tego kontrowersyjnego twórcy. Mija w³anie 100 lat od narodzin artysty, o którym g³ono by³o ju¿ za ¿ycia. Dali
i jego twórczoæ kojarzy siê powszechnie z prowokacj¹, ekscentryzmem, ³amaniem norm obyczajowych i b³azeñstwem. W tym kontekcie mówienie o w¹tkach religijnych w jego twórczoci mo¿e wydawaæ siê czym dziwnym i daleko odbiegaj¹cym od rzeczywistoci.
Rzeczywistoæ jednak okazuje siê o wiele bardziej z³o¿ona.

Od blunierstwa do adoracji
Dali by³ postaci¹ bardzo skomplikowan¹. To co z nim kojarzymy, to po prostu gombrowiczowska gêba, w któr¹
przystroili go krytycy i specjalici (podobnie zreszt¹ jak i samego Gombrowicza, który rok tak¿e w³anie obchodzimy).
Dali najczêciej kojarzony jest z surrealizmem, z formacj¹ artystyczn¹,
z któr¹ by³ mocno zwi¹zany w okresie
swojej m³odoci. Jeden z jego najs³ynniejszych obrazów P³on¹ca ¿yrafa
(1935) pochodzi w³anie z tego czasu.
W okresie surrealistycznym Dali podziela³ g³ówne za³o¿enia ca³ego pr¹du,
czyli niechêæ wobec wszelkich konwencji i norm, zarówno estetycznych, jak
i spo³ecznych, w tym oczywicie i niechêæ wobec religii i Kocio³a. Obrazy
Salvadora Dali z tego okresu, zestawiaj¹ bowiem motywy religijne z perwersyjn¹ estetyk¹, na pewno ocieraj¹ siê
o zwyczajne blunierstwo. Na tle jednak ca³oci produkcji surrealistów nie
by³o w tym nic nadzwyczajnego.
Jednak od 1936 r. zaczyna siê odchodzenie artysty od surrealizmu  nastêpuje ono ostatecznie w 1945 roku.
On sprzeda³ swoj¹ duszê Bogu i cz³owiekowi  opisz¹ ten ca³y proces ze
swoich pozycji surrealici. Nie tylko
rozluni³y siê kontakty towarzyskie
z dawnymi przyjació³mi. Dosz³o do
czego znacznie g³êbszego, zmieni³a
siê ca³a postawa ideowa i artystyczna
Salvadora Dali. Jak sam mówi: wydajê wyrok mierci na surrealizm jako
doktrynê i sektê...
Od 1936 r., w skutek wojny domowej w Hiszpanii, a póniej II wojny
wiatowej, przebywa stale za granic¹.
Oderwany zarówno od ojczyzny, jak
i od dawnych przyjació³ dokonuje rewi-
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zji swoich dotychczasowych pogl¹dów.
Przera¿ony wojennym kataklizmem dochodzi do wniosku, i¿ nie mo¿na obroniæ ³adu i cywilizacji na fa³szywych
materia³ach i fa³szywej polityce, jak sam
siê wyrazi³. Zaczyna siê powrót artysty
do tradycji.
 Moj¹ metamorfoz¹ jest tradycja 
pisze Dali w tym okresie  gdy¿ tradycja nie oznacza nic wiêcej jak: zmiana
skóry, ponowne odnalezienie nowej,
a jednoczenie pierwotnej skóry, która
jest w³anie nieuniknionym nastêpstwem biologicznej formy, co wyprzedza
tradycjê. (...) Nie jest ona ani chirurgi¹, ani zniekszta³ceniem, ani rewolucj¹  ona jest renesansem...
Na czym jednak polega ten renesans?  Dosyæ zaprzeczania  obowi¹zuje potwierdzenie  oznajmia Dali. 
Dosyæ próbowania wiêtoci, obowi¹zuje sublimacja! Dosyæ rozk³adania;
obowi¹zuje ca³oæ, ca³oæ, ca³oæ. Zamiast automatyzmu  styl, zamiast nihilizmu  technika; w miejsce sceptycyzmu  wiara; w miejsce swawolnego
wybierania  surowoæ, zamiast kolektywizmu i jednolitoci  indywidualizm,
zró¿nicowanie i zhierarchizowanie;
w miejsce eksperymentów  tradycja.
W miejsce reakcji czy rewolucji  RENESANS...
Gdzie jednak znaleæ spo³eczne
i kulturowe si³y mog¹ce realizowaæ ten
program. Dali odpowiadam na to pytanie w nastêpuj¹cy sposób:  Ja wierzê
przede wszystkim w realn¹ i niezniszczaln¹ si³ê francuskiego, filozoficznego
katolicyzmu, i w si³ê walcz¹cego katolicyzmu hiszpañskiego.
Gdy siê bierze pod uwagê powy¿sze s³owa, nie mog¹ zdziwiæ zainteresowania, które przejawia Dali w tym

okresie. Pasjonuje go tradycja religijna zwi¹zana z jego krajem i regionem,
z Hiszpani¹ i Kataloni¹. Religia musi
mieæ w jego ówczesnym odczuciu narodowe pod³o¿e, naród za  wymiar
religijny. Studiuje filozofiê tajemniczego Kataloñczyka Rajmunda Lulla, analizuje obrazy Velazqueza, przede
wszystkim jednak wchodzi w wiat
mistyki w. Jana od Krzy¿a. To ostatnie spotkanie zdominuje jego póniejsz¹ twórczoæ. Pod jego wp³ywem powstaje jeden z jego najs³awniejszych
obrazów religijnych Chrystus od w.
Jana od Krzy¿a.
Szczególne wra¿enie zrobi³ na hiszpañskim artycie narysowany przez w.
Jana od Krzy¿a szkic przedstawiaj¹cy
ukrzy¿owanego Jezusa.  Rysunek ten
wywar³ na mnie wp³yw, gdy go po raz
pierwszy ujrza³em  wspomina Dali. 
Wp³yw ten by³ tak wielki, ¿e nawet póniej jeszcze w Kalifornii widzia³em we
nie Chrystusa tak w³anie ukrzy¿owanego. (...) S³ysza³em te¿ g³osy, które
mnie dotyczy³y: Dali, ty musisz tego
Chrystusa namalowaæ. Nastêpnego
dnia rozpocz¹³em pracê nad obrazem.
O ile zreszt¹ mo¿na wierzyæ artycie,
sny dotycz¹ce tego obrazu powtarza³y
siê i dotyczy³y nawet jego formy artystycznej: drugi sen bezporednio przed
ukoñczeniem dzie³a, jak równie¿ byæ
mo¿e niewiadomy wp³yw hiszpañskiego przys³owia, które mówi: za du¿o krwi
 Chrystus z³y, zmieni³y wszystko. W tym
drugim nie ujrza³em ponownie mój
obraz, tym razem bez przygodnych atrybutów, ale w metafizycznym piêknie
Chrystusa-Boga.
To tylko drobne fragmenty z niezwyk³ej duchowej epopei Salvadora Dali
zwi¹zanej z tworzeniem przez niego jego
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najbardziej znanego religijnego obrazu, jakim jest w³anie Chrystus od w. Jana
od Krzy¿a.
Obraz ten rzeczywicie jest niezwyk³y. W szczególnoci za teraz, gdy na
ekranach kin goci Pasja, nabiera niezwyk³oci jeszcze bardziej, gdy¿ stanowi wizerunek ukrzy¿owania Chrystusa
skrajnie inny od tego zawartego w filmie. Mo¿na nie zgadzaæ siê z komentarzem samego artysty, ale warto go na
pewno wys³uchaæ:  Moim estetycznym
pragnieniem by³o ca³kowite przeciwstawienie postaci Jezusa Jego podobiznom
malowanym przez wielu wspó³czesnych
malarzy, którzy Chrystusa przedstawiaj¹ w ekspresjonistycznej, wykrzywionej
i pe³nej cierpienia manierze, osi¹gaj¹c
emocjonalny wstrz¹s przez brzydotê.
Moj¹ g³ówn¹ trosk¹ by³o to, by mój
Chrystus by³ piêkny jak Bóg, którym rzeczywicie by³...
Chrystus od w. Jana od Krzy¿a
zosta³ wystawiony w 1951 r. w Londynie. Spotka³ siê z olbrzymim zainteresowaniem publicznoci i równie¿ olbrzymimi kontrowersjami ze strony
znawców i krytyków. Jaki szaleniec
chcia³ zniszczyæ obraz w czasie wysta-

wy. Dyskusje niektórych zamienia³y siê
w pojedynki.
Nie by³ to pierwszy religijny obraz
Salvadora Dali.
Wczeniejsze to
m.in. Kuszenie w.
Antoniego, Madonna z Port Lligat (w
1950 r. Dali prezentowa³ ten obraz papie¿owi Piusowi
XII). Póniejsze za
to m.in. Ostatnia
wieczerza, cykl ilustracji do Biblii, ¯ycie Marii Magdaleny, Odkrycie Ameryki.
W póniejszym
okresie w twórczoci artysty, w tym
i tej religijnej, coraz
obficiej wystêpowa³y elementy abstrakcyjne, które jednak
nie zdominowa³ nigdy obrazu. Ich pojawienie wi¹za³o siê byæ mo¿e z fascynacj¹ malarza nowymi koncepcjami naukowymi, m.in. fizyk¹ kwantów, genetyk¹, w których widzia³ przezwyciê¿enie materialistycznego pogl¹du na
wiat.  Od 1929 roku bez przerwy 
pisa³ Dali  studiowa³em rozwój i odkrycia poszczególnych dziedzin nauki
w ostatnim stuleciu. I chocia¿ nie mog³em, z powodu niebywa³ej specjalizacji, zbadaæ ka¿dego zak¹tka wiedzy, to
jednak zrozumia³em jej znaczenie tak
dobrze, jak najlepszy badacz. Jedno jest
pewne, nic, ale absolutnie nic w odkryciach naszych czasów w takich dziedzinach, jak filozofia, estetyka, morfologia,
biologia czy moralnoæ nie stanowi argumentu przeciwko religii. Przeciwnie,
architektura wi¹tyni poszczególnych
ga³êzi wiedzy ma wszystkie okna otwarte ku niebu...
Prze³om duchowy Salvadora Dali
nie spowodowa³ utraty przez niego
jego ekstrawagancji i nonszalancji,
skierowa³ je tylko na inne tory. wiadczy o tym np. wydana przez niego
w latach 1958  1961 specjalna edycja

Apokalipsy w. Jana. Na 150 pergaminach francuska kaligrafka wypisa³a
treæ tej ksiêgi Nowego Testamentu,
któr¹ uzupe³niono 21 ilustracjami wykonanymi przez wybitnych malarzy
oraz odrêcznie napisanymi w 7 jêzykach przez 7 pisarzy komentarzami.
Sam Dali wykona³ ze z³ota i br¹zu
oprawê malowan¹ i wysadzan¹ szlachetnymi kamieniami oraz per³ami. 
Ze z³oconego br¹zu wystêpuj¹ cztery
no¿e i widelce promienicie skierowane w stronê olbrzymiego topazu  opisywa³ oprawê Salvadora Dali wybitny
polski historyk sztuki ks. Janusz Pasierb.  Wszystkie zreszt¹ szlachetne
kamienie wystêpuj¹ce w Apokalipsie
umieci³ Dali na swej ok³adce. Jest ponadto muszla i per³owa macica, jest
kawa³ prawdziwego miodu, z którego
wy³ania siê do pasa wyciêta postaæ
Chrystusa ukrzy¿owanego malowanego akwarel¹. Dlaczego te widelce
i nó¿? Dali t³umaczy³, ¿e Apokalipsê
trzeba jeæ, jak dobry ser...
Jak na to wszystko, co siê dzia³o
z malarzem, reagowa³ Koció³? Trudno
znaleæ jakie jednoznaczne przejawy akceptacji lub dezaprobaty. Symbolicznym
wyrazem uznania dla religijnych poszukiwañ, a na pewno gestem zrozumienia
i zainteresowania, jest np. wydanie mszalika ilustrowanego dzie³ami religijnymi
artysty. Mszalik zosta³ przeznaczony dla
uczestników Mszy w. papieskiej w Bazylice Watykañskiej z okazji Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny (8 XII 1985 r.).
Swoj¹ d³uga i skomplikowan¹ drogê rozwoju duchowego i artystycznego
najlepiej zamkn¹³ sam Dali w tych kilku lakonicznych s³owach:  Nie jestem
mistykiem. Byæ mo¿e jestem przedmistykiem, bo od mojego dzieciñstwa jestem
w stadium przedmistycznym. By³em
przynaglany do rzeczy niebieskich nawet na drodze z³a. Jestem przekonany,
¿e po drugiej stronie surrealizmu, tak¿e
chrzecijañska mi³oæ buduje drogê ku
Nieznanemu i Niewymiernemu.
Byæ mo¿e droga Salvadora Dali stanie siê tak¿e drog¹ ca³ej europejskiej
sztuki wspó³czesnej.
Grzegorz Pyszczek
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MELA GIBSONA

Nie spieszy³em siê do kina, ale... Gdy zapozna³em siê nieco z opiniami w mass mediach, a zw³aszcza  gdy wys³ucha³em wypowiedzi uczestników debaty w krakowskim kinie Kijów, która by³a upowszechniana we wszystkich programach publicznej telewizji, powiedzia³em sobie: Dlaczego ¯ydzi i agnostycy maj¹ mi mówiæ, co mam
myleæ o Gibsonie i jego filmie? I czym prêdzej pojecha³em do kina.

Sk¹d sprzeciw?
Teraz raz jeszcze czytam wypowiedzi p. Agnieszki Holland. Gibson odrzuca Watykan II? Byæ mo¿e, ale...
Dziennikarze mówi¹, ¿e tak mówi Gibson... Stosownej wypowiedzi samego
Gibsona nigdzie jednak nie znalaz³em.
Pani Holland zobaczy³a w filmie bezmylne okrucieñstwo (bezinteresowne
okrucieñstwo  powie prof. Stró¿ewski).
Czy nie znamy takiego z naszych ulic?
Bo jak¹¿ to rozumnoci¹ wykazuj¹ siê
m³odociani bandyci, o których s³yszymy coraz czêciej? Czy za czasów Jezusa by³o inaczej? Jezus jako krwawy
pulpet? Czy¿ nie mówi prorok Izajasz:
Jak wielu os³upia³o na jego widok  tak
nieludzko zosta³ oszpecony jego wygl¹d
i postaæ jego by³a niepodobna do ludzi
(...) Zg³adzono Go z ziemi ¿yj¹cych; za
grzechy mego ludu zosta³ zbity na
mieræ (Iz 52, 14 i 53, 8). Film staje siê
nowym g³osem Chrystusa? A có¿ nowego Jezus mówi w tym filmie i có¿ w tym
nowym budzi przera¿enie p. Holland?
Ten film ma tyle wspólnego z Ewangeli¹ co Bin Laden z Koranem? Chwytliwe stwierdzenie. Mam jednak pytania:
jakie przygotowanie ma p. Holland, by
dokonywaæ takich porównañ? Czy czyta³a Koran? Czy studiowa³a Koran i Pismo wiête, by orzekaæ, jak siê ma jedno do drugiego i trzeciego? Mam w¹tpliwoci... Film otwiera otch³añ przemocy, nieporozumienia, gwa³tu? Czy p.
Holland ma na myli ¯ydów manifestuj¹cych przeciwko filmowi w USA?
I zobaczy³a w tym filmie nienawiæ do
¯ydów? Ogl¹dalimy chyba inny film,
ja widzia³em bowiem bezmyln¹ nienawiæ do Jezusa i przebaczaj¹c¹ mi³oæ
Jezusa do ¯ydów i do Rzymian. I zoba-
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czy³em nienawiæ, ale w wypowiedzi
p. Holland, niestety...
Dodajmy na marginesie: tradycjonalista nie zawsze oznacza odrzucaj¹cego
naukê Soboru Watykañskiego II. Tradycjonalistami s¹ zarówno cz³onkowie
katolickiego Bractwa Kap³añskiego w.
Piotra, jak i cz³onkowie schizmatyckiego Bractwa Kap³añskiego w. Piusa X.
Wejcie filmu na nasze ekrany spowodowa³o wysyp specjalistów od Ewangelii i staro¿ytnoci. Interesuj¹cym zabiegiem jest natomiast warstwa jêzykowa
filmu  ca³oæ dialogów podano w jêzyku aramejskim, lingua franca tamtych
czasów  pisze Matylda Dudek. Jêzyk
aramejski  lingua franca? I stwierdza
dalej: powsta³ film stylistycznie spójny
i doskonale ilustracyjny, niewolny jednak
od irytuj¹cych przek³amañ i uproszczeñ
mylowych. Mo¿e dobrze, ¿e przyk³adu
pierwszych i drugich (a zw³aszcza pierwszych) p. Dudek nie poda³a.
Przytoczone opinie rodz¹ pytanie:
sk¹d tak ogromny sprzeciw wobec filmu? Zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych, bo tam pad³y zarzuty, ¿e Pasja jest
jednym z najbardziej okrutnych filmów
w dziejach kina, ¿e Pasja pokazuje
wszystkich ¯ydów, z wyj¹tkiem
uczniów Chrystusa, jako z³oczyñców,
z oczami jak Rasputin (?), ¿e film doprowadzi do przemocy wobec ¯ydów na
ca³ym wiecie. Prawdziwe powody s¹
chyba jednak inne.
Cz³owiek by tego nie prze¿y³, nie
doszed³by w takim stanie na Golgotê
(tak m.in. stwierdzi³ autorytatywnie artysta Hanuszkiewicz). Zarzut odnosi siê
nade wszystko do przed³u¿aj¹cej siê
sceny biczowania: ¿e  poza epatowa-

niem okrucieñstwem  niemo¿liwe jest,
by cz³owiek prze¿y³ co takiego. Tymczasem w filmie Rzymianie licz¹ zadawane razy (nie musieli tego robiæ) i, je¿eli dobrze pamiêtam, doliczyli siê ponad 30 razów prêtami i tyle¿ samo metalowymi biczami (hakami). Prawdziwa
rze? Z ca³unu turyñskiego wynika, ¿e
Skazaniec mia³ na ciele 220 ran jako
skutek 96 uderzeñ, z czego uderzeñ biczem otrzyma³ od 60 do 70. ¯e tego nie
da siê prze¿yæ? Nie da. Tyle, ¿e Jezus
prze¿y³! Taka mia³a byæ cena naszego
zbawienia... I dlatego na filmie Gibsona siê p³acze. Nie dlatego, ¿e ludzie dowiedzieli siê w³anie, jak umar³ Chrystus, tylko dlatego, ¿e nie umieli sobie
wyobraziæ okrucieñstwa mierci krzy¿owej, a teraz po raz pierwszy uwiadomili sobie, jak wygl¹da ta mêka  napisze El¿bieta Isakiewicz.
W filmie zwraca³em uwagê na pewne smaczki (tak je nazwa³em): nawi¹zanie w scenie z Ogrójca do Protoewangelii  zapowiedzi klêski szatana, wypowiedzianej do wê¿a w raju: Ono zmia¿d¿y ci
g³owê (Rdz 3, 15); wprowadzenie do filmu pytania z uczty paschalnej: Dlaczego ta noc jest inna od wszystkich w roku?
(na ¿yczenie aktorki odtwarzaj¹cej postaæ
Maryi), krzyk wciek³oci Szatana w piekle... Uwa¿am, ¿e je¿eli film inspiruje do
szukania takich smaczków  ju¿ spe³nia
swoje zadanie.
Powie kto: Nie pójdê na ten film,
bo mi to do zbawienia nie jest potrzebne. Powiem na to: Nie iæ na ten film, to
grzech. Oczywicie, nie jest to grzech,
z którego trzeba siê spowiadaæ, ale... Po
prostu podpisujê siê w pe³ni pod opini¹
ks. Waldemara Chrostowskiego: Film
powsta³ z wiary i, s¹dzê, dla wiary. Jest
to film specyficznie g³êboko chrzecijañski i specyficznie g³êboko katolicki. (...)
Twórcy tego filmu musieli bardzo g³êboko Ewangeliê przemyleæ i prze¿yæ,
osadzaj¹c j¹ równie¿ w dwutysi¹cletniej
tradycji Kocio³a. Ale ta opinia
i wszystkie inne bêd¹ suchym tekstem
na papierze, któremu siê da wiarê albo
któremu nie da siê wiary  dopóki samemu filmu siê nie zobaczy. Dlatego ten
film trzeba zobaczyæ. Koniecznie.
ks. Bogdan Markowski CM
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REPRESJE DUCHOWIEÑSTWA W PRL (1)
Najwiêksze represje wród duchowieñstwa mia³y miejsce w latach 40. i 50.,
gdy komunizm zdobywa³ w³adzê w Polsce. Ale nigdy przecie¿ nie zrezygnowano
z walki z Kocio³em i wiar¹, zmieni³y siê tylko metody i taktyka w³adzy komunistycznej. Na ogó³ wydaje siê, ¿e represje wobec duchownych os³ab³y, a nawet
usta³y pod koniec PRL. Mord na ks. Jerzym Popie³uszce zaprzecza temu, ale
jednoczenie mo¿e uchodziæ tylko za zabójstwo jednostkowe. Jednak¿e w ostatnim roku PRL, gdy tr wa³y przygotowania do rzekomego oddania w³adzy, dochodzi  o czym ju¿ siê nie pamiêta  do mordu na trzech kap³anach, którzy,
podobnie jak ks. Jerzy, wyró¿nili siê dzia³alnoci¹ patriotyczn¹. System komunistyczny pozosta³ zbrodniczy do samego koñca, nie rezygnowa³ nigdy ze swoich metod, nawet gdy ustêpowa³, jak siê wydawa³o. Niedawno obchodzono
triumfalnie 15. rocznicê Okr¹g³ego Sto³u i pokojowego oddania w³adzy przez
komunistów. Nie wspomniano tylko, ¿e w tym czasie zginê³o trzech ksiê¿y.
S³u¿ba Bezpieczeñstwa PRL dokonywa³a ostatnich kr wawych porachunków,
które mia³y siê staæ poniek¹d znakiem dla nastêpuj¹cych przemian.

Akty zemsty

By³y to ostentacyjne akty zemsty na
duchownych, którzy zostali uznani za
wrogów systemu komunistycznego
z powodu swych przekonañ, udzia³u
w ¿yciu publicznym, organizowania
akcji niepodleg³ociowych. Morderstwa
te mia³y zastraszaæ, wywieraæ wp³yw na
opozycjê, wiadczyæ o dalszej, czujnej
obecnoci s³u¿b SB.
Ksi¹dz Stanis³aw Suchowolec zosta³ zamordowany pod koniec stycznia
1989 r. Mia³ 31 lat, by³ wikariuszem parafii Suchowola ko³o Bia³egostoku (tej
samej, z której pochodzi³ ks. Popie³uszko). Po zamordowaniu ks. Jerzego
w 1984 roku ks. Suchowolec stara³ siê
uczciæ jego pamiêæ w ich parafii. Zorganizowa³ symboliczny pogrzeb szat zamordowanego kap³ana na miejscowym
cmentarzu. Ju¿ od dawna, bo od 1978 r.,
a wiêc jeszcze przed wst¹pieniem do seminarium duchownego, by³ pod obserwacj¹ s³u¿b SB, najpierw inwigilowany,
co zachowa³o siê w dokumentach, przez
kpt. W³odzimierza Wasiluka, potem
przez ppor. Marka Czy¿a. Z 1984 r. pochodz¹ akta pod kryptonimem Pogrzeb,
wkrótce zniszczone i zamienione w 1985
r. na akta pod kryptonimem Suchowola,
równie¿ niebawem zniszczone. Ksi¹dz
Suchowolec by³ dalej stale obserwowany i szykanowany przez s³u¿by III i IV
Wydzia³u Urzêdu Spraw Wewnêtrznych
w Bia³ymstoku.
Jego losy maj¹ cis³y zwi¹zek ze
mierci¹ ks. Popie³uszki. U¿ywano po-

dobnych metod, podobnie by³ ledzony
i nêkany, podobnie szykanowano jego
otoczenie. Gdy koncelebrowa³ Mszê w.
i wyg³asza³ kazanie w czasie Mszy w.
za Ojczyznê w 1986 r. we Wroc³awiu,
milicja obstawi³a koció³, zatrzymuj¹c
ludzi chc¹cych uczestniczyæ w nabo¿eñstwie. W 1988 r. nieznany sprawca rzuci³ kamieniem w szybê samochodu,
w którym jecha³ ks. Suchowolec. Dwa
dni póniej podpalono kamienicê, w której mieszkali rodzice ksiêdza. On sam zosta³ wielokrotnie pobity przez nieznanych
sprawców, dostawa³ anonimy z pogró¿kami i sugestiami mierci.
Podobnie jak ks. Popie³uszko, ks.
Suchowolec dzia³a³ spo³ecznie, by³ kapelanem KPN, od 1987 r. tak¿e kapelanem Domu Opieki Spo³ecznej dla Dzieci w Bia³ymstoku, zabiega³ o legalizacjê Solidarnoci. Wielokrotnie piêtnowa³ publicznie przeladowania i bezprawie w³adz PRL. W³adze MSW stosowa³y wobec niego, podobnie jak wobec
innych ksiê¿y, metody typowe, rutynowe i prymitywne: oszczerstwa, plotki
o pijañstwie, pomówienia o nieuczciwoæ i nadu¿ycia finansowe.
Ksi¹dz Suchowolec zgin¹³ w swoim mieszkaniu w domu parafialnym
30 stycznia 1989 r. na skutek rzekomo
przypadkowego po¿aru. Stwierdzono
zatrucie czadem. ledztwo szybko
umorzono, orzekaj¹c, ¿e zgon nast¹pi³
w wyniku nieszczêliwego wypadku
bez udzia³u osób trzecich. Wszystko

jednak wskazuje na to, ¿e by³ to mord
z polityczn¹ premedytacj¹ du¿o wczeniej zaplanowany. Ju¿ w czasie ledztwa stwierdzono obra¿enia cia³a ksiêdza, biegli wykluczyli samoczynne powstanie po¿aru, znaleziono równie¿
w pokoju ksiêdza martwego psa, który
na pewno zareagowa³by na niebezpieczeñstwo.
W czasie wznowionego ledztwa ju¿
w 1991 r. stwierdzono, ¿e przyczyn¹
po¿aru by³o umylne podpalenie przy
u¿yciu cieczy palnej, któr¹ rozlano
w pokoju. W 1996 r. prokuratura w Bia³ymstoku zapowiedzia³a, ¿e ledztwo
mo¿e zostaæ wznowione, jeli znajd¹ siê
materia³y umo¿liwiaj¹ce wykrycie
sprawców.
Na pocz¹tku 1989 r., dziesiêæ dni
wczeniej ni¿ ks. Stanis³aw Suchowolec, zgin¹³ ks. Stefan Niedzielak, proboszcz parafii w. Karola Boromeusza
przy cmentarzu na Pow¹zkach w Warszawie. By³ on jednym z najbardziej zas³u¿onych duchownych wspieraj¹cych
dzia³alnoæ opozycyjn¹ w PRL. W czasie wojny bra³ czynny udzia³ w walce
zbrojnej, nale¿a³ do Armii Krajowej,
której by³ kapelanem. Po wojnie wst¹pi³ do tajnej organizacji Wolnoæ i Niezawis³oæ. Prowadzi³ odbudowê Kocio³a Wszystkich wiêtych na Placu
Grzybowskim, od 1956 r. by³ rektorem
Kocio³a w. Karola Boromeusza na
Pow¹zkach. W 1977 r. rozpocz¹³ z Wojciechem Ziêbiñskim akcje upamiêtniania Polaków pomordowanych na
Wschodzie, zainicjowa³ budowê pomnika ofiar Katynia.
Zosta³ zamordowany 20 stycznia
1989 r. na plebanii kocio³a pow¹zkowskiego. Cia³o ksiêdza by³o zmasakrowane, specjalici stwierdzili wielokrotne
z³amanie krêgos³upa szyjnego i urazy
czaszki. Sugerowano najpierw napad
rabunkowy i wypadek po libacji alkoholowej. Mimo to, rzecznik prasowy
MSW mjr Garstka og³osi³ publicznie,
¿e do mierci ksiêdza nie przyczyni³y siê
osoby trzecie.
Cdn.
Marek Klecel
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ZAGRO¯ENIA WIARY

MEDIA A PROCES WYCHOWAWCZY (3)

Wci¹¿ powiêkszaj¹ca siê w Polsce liczba osób poranionych duchowo przez okultyzm, magiê, sekty satanistyczne sk³ania do przekazania pewnych wyjanieñ a tak¿e ostrze¿eñ z tego zakresu. Problemy te
dotykaj¹ bardzo wielu osób w ka¿dym przedziale wiekowym. Kwestie ezoter yzmu czy okultyzmu staj¹ siê
dzi wprost kolejnym wyzwaniem duszpasterskim. Opieraj¹c siê na dowiadczeniu kap³anów pe³ni¹cych
pos³ugê egzorcysty w Polsce i w krajach Europy, pragniemy zasygnalizowaæ najczêciej notowane przypadki praktyk okultystycznych, jakie mo¿na by³o stwierdziæ na przestrzeni ostatnich lat.

W zastraszaj¹cym tempie zmniejsza siê zarówno samorzutna aktywnoæ kulturalna m³odego pokolenia, jak i ¿ywy kontakt tego pokolenia z dzie³ami sztuki. Multimedia zamieniaj¹ uczestnika kultur y masowej w przedmiot biernego oddzia³ywania.

Telewizyjne zniewolenie

Uwaga! Satanizm!

&

alnych form przygotowawczych, by dopuciæ nowych cz³onków do oficjalnego, obrzêdowego wtajemniczenia w satanizm.
Do najczêciej spotykanych emblematów w tych grupach nale¿y krzy¿
w otoku ze z³amanymi w dó³ ramionami (znak u¿ywany czêsto od lat siedemdziesi¹tych przez europejskich pacyfistów) oznaczaj¹cych dla satanistów
motyw sprofanowanego krzy¿a; pentagram  piêcioramienna gwiazda w otoku; liczba 666  wyra¿aj¹ca Szatana wed³ug zapisu z ksiêgi Apokalipsy (Ap
13,18); ³eb koz³a z rogami jako szyderczy motyw baranka.
Ka¿dorazowy kontakt z grupami satanistycznymi niesie niebezpieczeñstwo
nie tylko zniszczenia wiary i wypaczenia moralnoci, lecz tak¿e dewiacje osobowoci, w³¹cznie z doprowadzeniem
do stanów zniewolenia demonicznego.
Wydaje siê, ¿e w ostatnich dziesiêcioleciach dzia³anie szatañskie przyjêto bardzo szczególny wymiar. Uderzenie kieruje siê ju¿ nie tylko w jednostkê
jako tak¹, lecz tak¿e przez jednostki dos³ownie w ca³e krêgi spo³eczne, grupy
etniczne i pañstwa. Szatan bowiem stale siê ujawnia, demaskuje, daje o sobie
znaæ poprzez straszliwe wojny, mordy,

rzezie nienarodzonych, ró¿ne formy satanizmu, kult Szatana, stowarzyszenia
satanistyczne, zanikanie zmys³u moralnego, tj. zatracanie granicy miêdzy dobrem a z³em, miêdzy wiatem Boskim
a szatañskim, oraz rosn¹cy bunt przeciwko Bogu, religii, etyce, prawdzie,
godnoci, prawu, porz¹dkowi, rozumowi. Zaznacza siê to nie tylko w ¿yciu
spo³ecznym, gospodarczym i politycznym, lecz tak¿e w wiecie idei, kultury
i literatury, sztuki, rozrywki.
Dope³nieniem powy¿szych spostrze¿eñ mo¿e byæ wypowied Jana Paw³a
II z Listu do m³odych w 1985 r.: Nie
nale¿y siê baæ nazwaæ pierwszego
sprawcê z³a jego imieniem: Szatan. Taktyka, któr¹ on zastosowa³ i jeszcze stosuje, polega na nieujawnianiu siê tak,
a¿eby z³o od pocz¹tków rozsiane przez
niego rozwija³o siê poprzez dzia³anie
samego cz³owieka, poprzez systemy
i stosunki miêdzyludzkie, poprzez klasy, narody, a¿eby z³o stawa³o siê coraz
mniej grzechem strukturalnym i ¿eby
mog³o siê jak najmniej uto¿samiaæ
z grzechem osobistym. A zatem, ¿eby
cz³owiek czu³ siê w pewnym sensie uwolniony od grzechu i by³ równoczenie coraz bardziej pogr¹¿ony w grzechu...
ks. Tomasz Kaczmarek
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fot. P. ¯ycieñski

Zorganizowane grupy satanistyczne
istniej¹ w Polsce przynajmniej od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych minionego stulecia. Wydaje siê, ¿e nie maj¹ one
tak rozwiniêtych struktur i kultu, jak np.
we Francji czy w USA, niemniej rozszerzaj¹ swoje oddzia³ywanie nastawione na niszczenie ³adu, dobra, zw³aszcza
kultury chrzecijañskiej. Grupy satanistyczne s¹ najbardziej destrukcyjnymi
z sekt, jakie istniej¹ na wiecie. Typowymi formami ich publicznego zaznaczania siê s¹ koncerty tzw. ciê¿kiego
rocka, heavy metalu, czarnego rocka,
z bardzo charakterystyczn¹ dla tych grup
psychotechnik¹ oddzia³ywania na podwiadomoæ w postaci specjalnie nagrywanej cie¿ki dwiêkowej z przes³aniami satanistycznymi.
O jednej z takich grup sta³o siê g³oniej w Polsce 3 lutego 2004 r. za spraw¹ skandalicznego koncertu zorganizowanego pod patronatem Trybuny i emitowanego przez studio TVP w Krakowie. Chodzi o satanistyczny zespó³ rockowy z Norwegii. Nagrania tego typu
zespo³ów s¹ dostêpne w oficjalnej
sprzeda¿y w ca³ym kraju. Poza tym kana³y Internetu oferuj¹ to samo bez ¿adnych ograniczeñ, nawet dostêp do rytua³ów i tekstów satanistycznych, jak chocia¿by Biblii Szatana.
Sekty satanistyczne werbuj¹ uczestników zw³aszcza sporód m³odych ludzi.
Lune grupy maj¹ swych zwolenników
nawet poród dwunastolatków. Takie
grupy pojawiaj¹ siê w du¿ych miastach
nawet w szko³ach podstawowych.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat
w Polsce dzie³em grup satanistycznych
by³y profanacje cmentarzy, miejsc kultu chrzecijañskiego, znaków religijnych. Takie poczynania nale¿¹ do rytu-

Ludzie, którzy w nadmiarze ogl¹daj¹ telewizjê, nie s¹ wolni. S¹ przywi¹zani do bie¿¹cej chwili i w d³u¿szej perspektywie bêd¹ zaniedbywaæ relacje
i kontakty miêdzyludzkie, wyobcowuj¹c siê ze wspólnoty, skazuj¹c siê ostatecznie na samotnoæ. Telewizja przywi¹zuje widza do siebie i przeszkadza
mu w komunikacji. Proces ten przebiega bardzo wolno i jest prawie niedostrzegalny. Rodzice powoli zaczynaj¹
powiêcaæ wiêcej czasu telewizji ni¿
w³asnym dzieciom, bierne dzieci rzadziej siê bawi¹ razem, maj¹ mniej twórcze zainteresowania i przy najmniejszych trudnociach porzucaj¹ zabawê.
Tak wiêc nie samo ogl¹danie telewizji
jest problemem, lecz fakt powiêcania
jej ca³ego wolnego czasu, który mo¿na
przeznaczyæ na twórcze bycie z innymi,
rozwijanie zainteresowañ, poszerzanie
wiedzy, kszta³cenie umiejêtnoci.
Najbardziej niebezpiecznym skutkiem uzale¿nienia ekranowego jest pozostawanie jednostki w sieci licznych
powi¹zañ, pozornych i iluzorycznych
bliskoci z postaciami filmów i programów telewizyjnych. W 1956 r. D. Horton i R. R. Wohl wprowadzili w 1956 r.
do literatury socjologicznej pojêcie interakcji paraspo³ecznej. Pojmuj¹ je jako
zwi¹zek przyjani i za¿y³oci (intimacy) pomiêdzy widzem a wizerunkiem
osoby pojawiaj¹cej siê w telewizji. Ten
ekranowy wizerunek okrelaj¹ mianem
persony  w sensie, w jakim u¿ywa³ go
C. G. Jung, a wiêc: maski, fasady, zewnêtrznej czêci osobowoci jednostki
s³u¿¹cej jej do kontaktowania siê z otoczeniem spo³ecznym.
Osobowoci ekranowe staraj¹ siê
nawi¹zaæ tego typu interakcje poprzez
typowy dla konwersacji sposób pos³u-

giwania siê s³owami i gestami, a widz
ma jedynie mo¿liwoæ komunikowania
siê z nimi poprzez dzia³ania zastêpcze,
np. pisanie listów do prezentera telewizyjnego, rozmowê telefoniczn¹ w czasie trwania programu. Zwi¹zek miêdzy
prezenterem a widzem jest wzmacniany specyficznymi technikami realizacyjnymi, jak zbli¿enia osoby prowadz¹cej
program (close-up shots) czy najazdy
kamery (camera zooms). Interakcja paraspo³eczna jest pseudoprzyjani¹
z osobami pojawiaj¹cymi siê na ekranie. Osoby te s¹ atrakcyjne dla widza,
budz¹ jego sympatiê. Widz uto¿samia
siê z nimi. Jest to forma psychologicznej aktywnoci widzów, którzy ucz¹ siê
rozpoznawaæ osoby czêsto i regularnie
pokazuj¹ce siê w mediach oraz dzieliæ
siê z nimi swoimi dowiadczeniami.
O jakoci interakcji paraspo³ecznej
decyduj¹ warunki, w jakich ogl¹da siê
telewizjê oraz sytuacja spo³eczna widza.
Na percepcjê widza, który ogl¹da osobê podaj¹c¹ wiadomoci znacz¹co nie
wp³ywa dystans, z jakiego ogl¹dany jest
program, lecz wielkoæ ekranu oraz stopieñ zaspokojenia potrzeby interakcji
z innymi ludmi. Konsekwencj¹ nawi¹zania relacji paraspo³ecznej jest pozytywne nastawienie odbiorcy do ka¿dego programu prowadzonego przez wybranego prezentera, patrzenie na tego¿
prezentera w sposób pozbawiony krytycyzmu.
Rozwój interakcji paraspo³ecznych
wyobcowuje jednostkê ze spo³ecznoci, w której ona ¿yje. Pojawi³o siê
nawet nowe zjawisko, które w psychiatrii okrela siê jako zaburzenie osobowoci typu borderline, czyli g³êbokie
zaburzenie w³asnej to¿samoci, które
objawia siê niepewnoci¹ celów, do

których siê d¹¿y, niepewnoci¹ wyznawanych wartoci, nieumijejêtnoci¹
okrelenia w³asnych preferencji, wyborów, trwa³ych s¹dów i przekonañ. Do
jej symptomów nale¿y ponadto: nietolerowanie samotnoci (ka¿dy epizod
samotnoci wywo³uje silne kryzysy
emocjonalne); powracaj¹ce i trudne do
opanowania poczucie wewnêtrznej
pustki lub nudy, któremu towarzysz¹
stany depresyjne; nieumiejêtnoæ nawi¹zywania i rozwijania trwa³ych relacji miêdzyludzkich (przyjañ, mi³oæ), które s¹ przewa¿nie bardzo intensywne, lecz krótkotrwa³e; dokonywanie samouszkodzeñ; przyjmowanie
substancji psychoaktywnych; podejmowanie prób samobójczych; s³aba
kontrola w³asnej impulsywnoci; czêste prze¿ywanie uczuæ z³oci i wrogoci wobec innych. Niew¹tpliw¹ istot¹
tych zaburzeñ jest deficyt czy niekompletnoæ w³asnej to¿samoci, brak wewnêtrznego kompasu, poczucia kim siê
jest i dok¹d siê zmierza. S³abe wewnêtrzne samookrelenie jest zastêpowane okreleniem zewnêtrznym, tworzonym ad hoc, prowizorycznie, za
ka¿dym razem na nowo, bez uwzglêdnienia dotychczasowych wyborów czy
wyznawanych wartoci.
Aby uchroniæ siê przed uzale¿nieniem telewizyjnym nale¿y pozostawaæ
w przekonaniu, i¿ telewizja nie jest po
to, by uzupe³niaæ braki czego lub kogo. Telewizja nie daje kultury, chocia¿
pomaga j¹ posi¹æ, nie daje m¹droci,
chocia¿ mo¿e do niej przybli¿yæ. Odpowiedzialny krytycyzm wobec jej propozycji, umiejêtny dobór programów
i w³aciwe korzystanie z nich mog¹
przynieæ wiele dobra. Telewizja mo¿e
wzbogaciæ ¿ycie spo³eczne, ubogaciæ
kontakty w rodzinie i w rodowisku,
umacniaæ solidarnoæ. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e nie mo¿e zast¹piæ osobistych refleksji, uczuæ kontaktów z innymi. Maj¹c zdolnoæ kszta³towania
gustów, emocji, systemu wartoci, postaw  wiadomie u¿ywana jako rodek
spo³ecznego przekazu  mo¿e budowaæ
¿ycie jednostek i spo³eczeñstwa; odbierana bezkrytycznie  szybko zniewala.
ks. Andrzej Zwoliñski
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STARO¯YTNOÆ CHRZECIJAÑSKA (10)

E

tiopia, kraj po³o¿ony w rodkowej
Afryce, wkroczy³a do historii Starego Testamentu poprzez wizytê królowej Saby u króla Salomona (1Krl 10,13;
2Krn 9,1  12). Rezultatem tej wizyty
mia³ byæ syn, pierwszy cesarz rodu królewskiego, Menelik I. Jeszcze raz Etiopia pojawi siê na kartach Pisma w., kiedy to w. Filip ochrzci eunucha królowej Kandaki (Dz 8, 25-39). Te dwa
wydarzenia stoj¹ u podstaw chrzecijañstwa etiopskiego.
Chrzecijañstwo dotar³o do Etiopii
w po³owie IV w. wiêty Frumencjusz,
niewolnik, nawróci³ licznych Etiopczyków, a nastêpnie  wywiêcony na
biskupa w Aleksandrii przez w. Atanazego  powróci³ do Etiopii i nawróci³ kraj wraz z negusem (królem) Ezan¹. W wieku V przyby³o tu Dziewiêciu wiêtych, którzy podjêli pracê ewangelizacyjn¹. Byli to mnisi syryjscy lub
bizantyñscy, którzy przynieli do Etiopii doktrynê monofizyck¹, lepiej  niezgodn¹ z uchwa³ami Chalcedonu. Zale¿noæ Etiopii od Aleksandrii  biskupi tego kraju byli do roku 1959 wiêceni przez patriarchê Aleksandrii, która w
V w. staje siê monofizyck¹  oraz misja
Dziewiêciu wiêtych pozwala zrozumieæ fakt przyjêcia przez Etiopiê monofizytyzmu, choæ, prawdê mówi¹c, by³
to monofizytyzm bardziej s³owny ni¿ realny. W tym czasie Etiopia utrzymywa³a dobre stosunki z Bizancjum
Chrzecijañstwo etiopskie jest
chrzecijañstwem doæ szczególnym.
Po pierwsze  zawiera szereg elementów judeochrzecijañskich czy wprost
¿ydowskich, co t³umaczy siê zwi¹zkami z Jerozolim¹ i z ¯ydami, szczególnie tymi z Arabii. Negus (cesarz) etiopski a¿ do ostatniego, zdetronizowanego
w 1974 r. by³ uwa¿any za potomka Salomona, co znajdowa³o miejsce w 2 art.
konstytucji 1952 r. Po drugie  kanon
Pisma w. zawiera oko³o stu ksi¹g, poród nich szereg apokryfów (sprawa
etiopskiego kanonu Ksi¹g wiêtych jest
wyj¹tkowo skomplikowana). Po trzecie
 Koció³ ten charakteryzuje siê ponadto najliczniejszym na wiecie klerem 



ponad 250 000  jako ¿e przyjêcie kap³añstwa (czêsto bez jakiegokolwiek
wykszta³cenia i bez póniejszego sprawowania funkcji duszpasterskich) jest
uwa¿ane za zaszczyt. Poniewa¿ Koció³
etiopski znajdowa³ siê przez wieki
w niemal¿e ca³kowitej izolacji od reszty chrzecijañstwa, teologia etiopska zawiera w³asne sformu³owania, np. o potrójnym zrodzeniu Chrystusa (trzecie
w czasie chrztu), o Duchu wiêtym jako
o stworzeniu, itd.

Etiopczycy
ks. Marek Starowieyski

Cech¹ charakterystyczn¹ chrzecijañstwa etiopskiego, podobnie jak i koptyjskiego, jest jego bardzo rozwiniêty
monastycyzm. Klasztory w ró¿nej formie, mêskie i ¿eñskie, czêsto o strukturach archaicznych (np. klasztory podwójne  mêsko-¿eñskie), odgrywaj¹
zasadnicz¹ rolê jako centra wiary i kultury etiopskiej (przepisywanie ksi¹g).
Od IV w. rozwija siê literatura etiopska w jêzyku geez (nale¿¹cym do jêzyków po³udniowosemickich, z w³asnym
alfabetem). Jest ona bardzo bogata, zawiera wspania³¹ poezjê, liczne przek³ady, szczególnie apokryfów. Ksiêgi etiopskie zawieraj¹ czêsto bardzo piêknie ilustracje. Powstaje równie¿ monumentalna architektura, np. wi¹tynie skalne
w Lilibenie i pa³ace w Gondar.
Po powstaniu islamu Koció³ etiopski znalaz³ siê w niemal¿e zupe³nej izolacji, otoczony przez kraje islamskie
lub pogañskie. Wyparto Etiopczyków
z Pó³wyspu Arabskiego (zajmowali
jego po³udniow¹ czeæ) a nastêpnie od
strony Erytrei rozpoczê³a siê inwazja
arabska. Negus zwróci³ siê wtedy do
Papie¿a Paw³a III o pomoc. Przyby³y
si³y portugalskie, które udzieli³y pomocy i inwazja arabska zosta³a chwilowo
powstrzymana. Nie znaczy to jednak,
¿e w nie istnia³a ci¹g³a i nieustanna
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presja islamu na Etiopiê.
Epizod portugalski mia³ swoje dalsze konsekwencjê. Przybyli misjonarze
portugalscy, aby dokonaæ unii. Cesarz
Susnyjos (+1632) przyj¹³ katolicyzm
a jezuita portugalski Mendez zosta³ mianowany przez papie¿a patriarch¹ Etiopii. Misjonarze Portugalscy z Mendezem rozpoczêli intensywn¹ latynizacjê,
narzucon¹ si³¹, nieraz w krwawy sposób. Po mierci negusa wypêdzono Portugalczyków i Etiopia pogr¹¿y³a siê znowu w izolacji. Zosta³a jednak nieufnoæ do Europejczyków i do katolicyzmu.
Po raz wtóry misjonarze przybyli
w wieku XIX  Lazaryci (po polsku
Misjonarze) oraz Kapucyni. Tak stopniowo zacz¹³ powstawaæ etiopski Koció³ katolicki. W latach 1846-1847 erygowano pierwsze prefektury apostolskie,
w 1961  pierwsze diecezje, w 1985 arcybiskup Addis Abeby zosta³ kardyna³em. Dzi etiopski Koció³ katolicki liczy ponad 570 000 wiernych. Koció³
etiopski jest wiêc najwiêkszym ze
wszystkich Kocio³ów wschodnich.
W XIX w. rozpoczyna siê równie¿
wolna modernizacja pañstwa etiopskiego. W roku 1889 W³osi zajêli Erytreê, a w 1934 zdobyli Etiopiê, lecz pozostali tam krótko. Cesarz Haile Selassie I, obalony nastêpnie przez rewolucjê komunistyczn¹ w 1974 r., by³ wielkim reformatorem pañstwa. Nie tylko
pañstwo siê modernizowa³o, lecz tak¿e Koció³ etiopski. Powstaj¹ szko³y
i kolegia teologiczne w Addis Abebie
i na prowincji.
Wobec budz¹cej siê wiadomoci
narodowej niemo¿liwa sta³a siê dominacja Kocio³a koptyjskiego i patriarchy egipskiego. W 1929 r. Etiopia wymog³a, ¿e czterech biskupów sufraganów mia³o byæ etiopczykami, nastêpnym etapem by³o uzyskanie, nie bez
walki, prawa wywiêcania na abunê
(patriarchê) Etiopczyka wybranego
przez Etiopczyków.
Okres rz¹dów komunistycznych
w Etiopii by³a zarazem czasem przeladowañ chrzecijan.
n
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Chciwoæ artysty
Jako tak jest z grzechami g³ównymi,
¿e myl¹c o ka¿dym z nich, mamy wra¿enie, i¿ dotyczy on nas w³anie w sposób szczególny. Taka widaæ jest natura
tych ludzkich u³omnoci. Natomiast ka¿dy z nas nadaje grzechom swój rys indywidualny; i to, co jest tu dla naszych rozwa¿añ zw³aszcza interesuj¹ce, to odpowied na pytanie, czy muzycy maj¹ jaki
szczególny rodzaj pychy, chciwoci, nieczystoci i tak dalej, w³aciwy im jako
grupie, by tak rzec, zawodowej.
W ostatnich latach nasilaj¹ siê ze
wszech stron narzekania, ¿e sztuka ma
coraz mniejsze znaczenie jako wa¿ny
komunikat, coraz bardziej staj¹c siê towarem. Tañsza wypiera dro¿sz¹, a wiêc
lepsz¹ (choæ nie zawsze), ³atwiejsza 
trudniejsz¹, a podporz¹dkowanie siê

wartociom coraz czêciej zastêpowane jest przez schlebianie najni¿szym
gustom. Odrêbnym zagadnieniem jest,
oczywicie, dlaczego masowe gusta s¹
zawsze najni¿sze i dlaczego masowy
odbiorca to zawsze odbiorca najmniej
wybredny. W kontekcie grzechów
g³ównych interesuj¹ce jest jednak co
innego: czy ten stan rzeczy nie jest przypadkiem w znacznej czêci zawiniony
przez samych artystów?
W wiecie zdominowanym przez
kult materialnego sukcesu artycie ¿yæ
jest nie³atwo, zw³aszcza muzykowi, który, aby jego sztuka zaistnia³a, potrzebuje inwestycji w jej wykonanie. Oprócz
nielicznych dzieci milionerów (niestety, nieszczêsne te istoty rzadko bywaj¹
obdarzone prawdziwym talentem arty-

stycznym) wiêkszoæ z nas nieustannie
rozpaczliwie studiuje listy adresowe
potencjalnych sponsorów w poszukiwaniu mo¿liwoci wykonania p³odów naszego ducha. Gdzie jednak koñczy siê
walka o przetrwanie, a gdzie zaczyna
pazernoæ i cha³tura  to pytanie, na które ka¿dy z nas musi sobie odpowiedzieæ,
stosuj¹c ostre kryteria moralne. Je¿eli
zabiegam o wykonanie Oratorium na
Bo¿e Narodzenie  to mo¿e jeszcze szlachetne krzewienie wartoci? Jeli za
w 15 minut wypluwam z komputera kolejn¹, podobn¹ do tysi¹ca innych, piosenkê o fajnym kolesiu, który ma
wszystko w nosie, z którym siê wprawdzie nie identyfikujê, ale mam akurat zamówienie za 15 tysiêcy EURO  to chyba ju¿ czysta chciwoæ?
Bêdê wdziêczna Szanownym Czytelnikom PiP za refleksje wzbogacaj¹ce te
rozwa¿ania.
Maria Szreder
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Biblia i Rembrandt
Niedawno zakoñczy³a siê w warszawskim Zamku Królewskim wystawa
prezentuj¹ca grafiki Rembrandta wypo¿yczone ze zbiorów Museum het Rembrandthuis w Amsterdamie. Wród paru
grup tematycznych tej wspania³ej wystawy, bez w¹tpienia najobszerniejszym
i najbardziej interesuj¹cym by³ dzia³
powiêcony motywom biblijnym
w twórczoci graficznej wielkiego mistrza. Rembrandt van Rijn (1606 
1669), jeden z najwspanialszych malarzy w dziejach wiatowej sztuki, by³ tak¿e wybitnym grafikiem. Tematy ze Starego i Nowego Testamentu zajmuj¹
w jego twórczoci malarskiej i graficznej bardzo wa¿ne miejsce.
W³anie tematowi zaczerpniêtemu
z Nowego Testamenty powiêcone jest
jedno z najs³awniejszych dzie³ Rembrandta  obraz zatytu³owany Powrót
syna marnotrawnego, namalowany

oko³o 1668 roku. Chrystus opowiada³
uczniom o synu, który przetrwoni³ ojcowskie dziedzictwo w odleg³ych krajach i po latach tu³aczki powróci³ do
rodzinnego domu. ¯al za grzechy i wyrozumia³e wybaczenie to religijne przes³anie tego obrazu. Artysta skupi³ siê
jednak przede wszystkim na ludzkim
wymiarze wydarzenia. Gest, jakim stary ojciec obejmuje syna, sugeruje, i¿ jest
to gest opieki zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Dramatycznej
scenie przygl¹daj¹ siê inne postacie wy³aniaj¹ce siê z charakterystycznego dla
ca³ej twórczoci Rembrandta pó³mroku.
Mniej wiêcej trzydzieci lat wczeniej
ni¿ powsta³ obraz olejny, Rembrandt
podj¹³ temat Powrotu syna marnotrawnego w kompozycji graficznej. Ujêcie
jest tu ca³kowicie odmienne, mniej emocjonalne i sugestywne. Akwaforta rembrandtowska z roku 1636, eksponowa-

na na wspomnianej wystawie, nie by³a
w pe³ni samodzielna. Otó¿ mistrz czêsto wzorowa³ siê na wczeniejszych
odbitkach graficznych innych artystów.
W tym przypadku siêgn¹³ po drzeworyt
ukazuj¹cy ten sam temat, wykonany
przez Maartena van Heemskercka, którego prace Rembrandt doæ czêsto kopiowa³.
Akwaforta Ecce Homo to przyk³ad
odwrotny. Wykonana zosta³a w roku
1636 na podstawie wczeniejszej kompozycji malarskiej z roku 1634. Rembrandt stanowi³ wyj¹tek wród artystów
baroku, którzy obowi¹zkowo odwiedzali Rzym. Mistrz holenderski nigdy nie
opuci³ swojej ojczyzny. Jednak jego
wspania³a twórczoæ dowodzi, i¿ by³
wietnie zorientowany w europejskiej
sztuce renesansowej i barokowej. Widaæ to tak¿e w pracach Rembrandta powiêconych tematom biblijnym, w których dostrzegamy wyrany wp³yw tradycji ikonograficznej mistrzów wczeniejszych.
Jaros³aw Kossakowski
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OKIEM ¯UKA
Jako emer yt pan Kazio jest starszy o dwa lata ode mnie. Traktujemy
siê jednak jak rówienicy. Z nikim tak dobrze nie narzeka mi siê na
r zeczywistoæ jak z panem Kaziem. Pan Kazio tê rzeczywistoæ nazywa
oczywistoci¹, co stanowi przedmiot naszych sporów.

Emerytoterapia
Gdy spotka³em pana Kazia na ³aweczce przy stawiku, nie mog³em nie
pochwaliæ siê mu na powitanie:
 Panie Kazimierzu, niech pan sobie
wyobrazi, ¿e w tym miesi¹cu znowu nie
wykupi³em lekarstw, bo zabrak³o mi peelenów. Wszystkie moje leki zdro¿a³y,
a te leki za z³otówkê jako nie dojrza³y,
zwiêd³y w zamyle, choæ i tak podobno
by³y to leki na podtrzymywanie kondycji piewaczej kanarków.
 To pan nie zna nowej metody leczenia?  spyta³ mnie pan Kazio.  Pan nie
ma pojêcia, od kiedy stosujê terapiê
wspó³czesn¹, mogê powiedzieæ, ¿e niemal odm³odnia³em.
 Co pan mówi?! Pewno kosmodysk
albo paj¹czek, a mo¿e krem przeciwzmarszczkowy?
 To s¹ metody dla posiadaj¹cych nadwy¿ki bud¿etowe. Ja stosujê metodê
medykosugestywn¹ i ¿eby pan wiedzia³,
¿e robi mi to wspaniale.
 Medykosugestywn¹? Nie s³ysza³em.
 Patrz pan! Co pan widzi?  rzek³ wyjmuj¹c z portfela jaki papier.  Co to
jest?
Wzi¹³em papier do rêki.
 Recepta na lek przeciw schorzeniu w¹troby. Mnie to te¿ zapisywali, ale jest
piekielnie drogie...  stwierdzi³em.
 No widzi pan. A ja co robiê? Przylepiam sobie plasterkiem tê receptê z prawej strony brzucha, tylko niech pan pamiêta... podpisem lekarza i piecz¹tk¹ od
strony skóry, ¿eby emanowa³o. Powiem
panu, ¿e im lepszy lekarz, im bardziej
znany i im wiêcej bierze prywatnie, tym
bardziej pomaga. Receptê na syrop
przyk³adam do gard³a, receptê na krople nasercowe  na serce, na bóle stawów kolanowych  na kolana...
 I co?  spyta³em pe³en emocji.
 Trzyma pan takie ok³ady z recept kil-

ka godzin dziennie i wszystko przechodzi jak rêk¹, a raczej jak recept¹ odj¹³.
Co wiêcej, powiem panu, panie ¯uku,
¿e mimo i¿ min¹³ miesi¹c i recepta straci³a wa¿noæ, to sama si³a podpisu i piecz¹tki lekarskiej trwa nadal i emanuje.
Taka terapia na emanuela jest bezp³atna. Trzeba tylko wierzyæ, bo wiara czyni cuda...
 Tak, s³ysza³em  przytakn¹³em  ludzie wierz¹, ¿e marsza³ek Oleksy cudem
zosta³ marsza³kiem, bo nie zadzia³a³
jednej pos³ance przycisk do g³osowania.
 A widzi pan! Przycisk takiej recepty
jest niezawodny. Panie, gdyby tam siê
podpisa³, powiedzmy, profesor Religa,
to ca³a pañska patologia wpada w panikê i ma pan pewnoæ, ¿e taka emanacja trafia w samo centrum schorzenia.
Jeszcze co panu powiem. Poprawa
zdrowia przy ok³adach z recept nastêpuje wprost proporcjonalnie do ceny
leku. Im dro¿szy lek, tym szybciej siê pan
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wyleczy. Jest to metoda oficjalnie zalecona przez nasze kó³ko emerytów i rencistów. Pan wie, ¿e od kiedy stosujemy
wszyscy tê metodê, a to ju¿ chyba z pó³
roku, stopa ¿yciowa nam siê podnios³a?...
 Niewiarygodne!  krzykn¹³em.
 To nie jest metoda dla niedowiarków,
tylko dla wiarków. Wiara góry przenosi!
 Sk¹d pan to wie?  spyta³em podejrzliwie.
 W kilku spó³dzielniach mieszkaniowych nie jedn¹ górê przenios³o na zielon¹ trawkê.
 Stosowali ok³ady z recept?
 Nie. Rady nadzorcze znalaz³y na nich
recepty i przy³o¿y³y im, jak trzeba...
Wymiana pogl¹dów, kontakty z ludmi to prawdziwy skarb. Od kiedy przyk³adam na czo³o receptê na preparat
antygeriatryczny, który u³atwia jasnoæ
i bystroæ mylenia, widzê i mylê jasno. A mylê coraz bystrzej i roztropniej, gdy zdejmuj¹c tê receptê z czo³a,
przypominam sobie, ile p³aci³em za ni¹
kiedy, kiedy ten anglosaski specyfik
jeszcze nie by³ tak drogi. Myl¹c, ile
zaoszczêdzi³em miesiêcznie, nie odczuwam ju¿ tych przejawów martyrologii
farmaceutycznej, która tak doskwiera³a
mi kiedy.
¯uk

rys. K. Kunicki

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
CZERWIEC 2004:

Aby kultura polska odnalaz³a swoje miejsce
we Wspólnocie Europejskiej.
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IN FLAGRANTI
No i jestemy w Unii. Mówienie: weszlimy do Europy czy: nareszcie jestemy
w Europie  uw³acza naszej pamiêci histor ycznej, a wiêc godnoci. Godnoæ
narodowa bowiem rodzi siê z pamiêci dziejów. A mymy przecie¿ Europie Zachodniej, w której wyklu³a siê i zmaterializowa³a idea unii, nie raz i nie dwa
dawali lekcje parlamentar yzmu, tolerancji, wiernoci Bogu, sobie i bliniemu.
A jednak zachodnia czêæ kontynentu, stanowi¹ca trzon organizacji zrzeszaj¹cej od 1 maja br. 25 pañstw, nie rozumia³a i nie rozumie tych dokonañ.

Odwet za Ja³tê
Zachód nie pamiêta, ¿e z powodu
jego egoistycznego kunktatorstwa rozros³y siê: sowietyzm i nazizm, ¿e rozpêta³a siê najstraszliwsza w znanych nam
dziejach II wojna wiatowa z nieprzeliczalnymi milionami ofiar. A Roosevelt
i Churchill bez ¿adnych skrupu³ów oddali Polskê we w³adanie wschodniemu
despocie, o którego zbrodniach bardzo
dobrze wiedzieli. Tak jak kongres wiedeñski z 1815 r. by³ ostateczn¹ zgod¹
wiata zachodniego na rozbiory Polski,
tak Ja³ta sankcjonowa³a zakusy Stalina
i unicestwia³a podmiotowoæ pañstwow¹, cywilizacyjn¹ i to¿samoæ chrzecijañsk¹ naszego kraju. Trudno zrozumieæ
prezydenta USA i premiera Wielkiej
Brytanii, ¿e w Ja³cie frymarczyli Polsk¹,
która mia³a po armii sowieckiej i ich
armiach najwiêksze liczebnie, czyli
czwarte w kolacji antyniemieckiej si³y
zbrojne, i to operuj¹ce bez ustanku na
trzech frontach: zachodnim, krajowym
i wschodnim. Churchill wprost, bez ¿enady, nie jak d¿entelmen, a jak zwyk³y
fagas sowiecki, powiedzia³ gen. W³adys³awowi Andersowi, ¿e mo¿e zabraæ
swoje dywizje, bo alianci maj¹ dostatecznie du¿o w³asnych i polskich nie
potrzebuj¹...
Po Ja³cie spo³ecznoci Zachodu by³y
bardzo z siebie zadowolone, wszak odzyska³y spokój i nie musia³y ju¿ umieraæ za Gdañsk. I tak sprzedani przez
sojuszników za spokój, pozostawieni
we w³adzy Polskiej Partii RobotniczejPolskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, s³u¿¹cej interesom sowieckim
i spychaj¹cej nas w coraz wiêksze zacofanie, karlelibymy dalej moralnie,

narodowo, kulturalnie, politycznie i cywilizacyjnie, gdyby robotnik polski nie
przypomnia³ sobie w roku 1980 o godnoci swego narodu, a w 9 lat póniej
nie rozkruszy³ kajdan...
I znów, tym razem po 35 latach od
nikczemnoci ja³tañskich, dalimy Europie Zachodniej, przy okazji równie¿
rodkowej oraz Wschodniej, lekcjê moralnoci, polityki, godnoci, tolerancji.
Niech wiêc politycy francuscy i niemieccy nie prowadz¹ z nami gier cynicznych, nie strofuj¹ nas jak dzieci nie dorastaj¹cych do wysokoci ich kultury
politycznej, a nasi politycy negocjuj¹cy
z Uni¹ nie zajmuj¹ pozycji pariasów.
Natomiast niech jedni i drudzy ostro
zabieraj¹ siê do nauki historii naszego
chrzecijañskiego kontynentu i dowiedz¹ siê najrychlej, jakie znaczenie
w rozwoju kultury europejskiej mia³y
piêtnasto-szenastowieczne ³aciñskie
traktaty O powinnociach cesarza i papie¿a wobec poddanych i O senatorze
doskona³ym; jakie wartoci do demokracji, parlamentaryzmu i tolerancji ca³ego wiata chrzecijañskiego wnios³y:
przywilej de non praestanda oboedientia, konstytucja Nihil Novi, Konfederacja Warszawska, Unia Lubelska,
Konstytucja 3 Maja, jakie znaczenie
mia³o w rozwoju cywilizacyjnym Zachodu ustawodawstwo II Rzeczypospolitej, które po raz pierwszy w dziejach dawa³o kobietom pe³niê praw obywatelskich, a w wojsku wyznawcom
wszelkich religii zapewnia³o mo¿liwoci modlitwy zgodnie z kalendarzem
swych wyznañ.
Dzisiaj Zachód pyszni siê wysokim

poziomem cywilizacji, a nie chce zrozumieæ, co to jest tolerancja  religijna,
polityczna, spo³eczna, kulturowa, etniczna, obyczajowa. Nie uwiadamia
sobie, ¿e jedyn¹ dziedzin¹, w której tolerancji byæ nie mo¿e, jest moralnoæ,
bo tolerancja w moralnoci przejawia
siê ³agrami, obozami koncentracyjnymi,
terroryzmem oraz ordynarnymi i agresywnymi paradami homoseksualistów.
Spo³eczeñstwa zachodnie nie pojmuj¹,
¿e jedyn¹ substancj¹, z której tworzy siê
kulturê, jest religia.
A my siê boimy, ¿e Zachód zjednoczony z nami w UE bêdzie nas wykorzystywaæ  i jako si³ê robocz¹, i jako
ród³o tanich surowców, i jako rynek
zbytu dla tandetnych produktów.
Czy ta obawa nie jest wiadectwem
upadku duszy polskiej? Jakie¿ z³o¿a
energii politycznej tkwi¹ w naszej pamiêci narodowej, w naszym dowiadczeniu dziejowym  a¿ nadto du¿e, bymy nie pozwolili siê nikomu eksploatowaæ, ale umieli wykorzystywaæ dorobek bardziej dzisiaj cywilizacyjnie
rozwiniêtych pañstw. Czas najwy¿szy,
¿eby wobec Zachodu wzi¹æ odwet za
Ja³tê  braæ odeñ jak najwiêcej urz¹dzeñ
cywilizacyjnych, a p³aciæ dokonaniami
naszej historii: od piêtnastowiecznego
Paw³a W³odkowica, przez szesnastowieczne ustawodawstwo daj¹ce swobody obywatelskie, poddaj¹ce panuj¹cych
kontroli obywatelskiej, zapewniaj¹ce
tolerancjê religijn¹ wszystkim, nawet
ch³opom pañszczynianym, przez dowiadczenia unijno-republikañskie
i nowatorskie prawa obywatelskie Drugiej Rzeczypospolitej  do nauk Papie¿a Polaka i czynu Solidarnoci.
Historia daje nam nieoczekiwany
prezent  teraz my mo¿emy wykorzystaæ Zachód. Wszelako ta mo¿liwoæ
zale¿y tylko od...  chcia³oby siê napisaæ: od nas. Niestety, nie od spo³eczeñstwa, przynajmniej nie ca³kiem od spo³eczeñstwa. Losy III Rzeczypospolitej
i jej pozycja w UE w najbli¿szych latach zale¿¹ od naszych polityków. A na
razie rz¹dz¹ ci, którzy do niedawna wys³ugiwali siê obcemu mocarstwu, zdradzaj¹c tradycjê w³asnego narodu.
Jacek Wegner
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Nareszcie premier Leszek Miller odszed³. Nie jestemy skazani na ogl¹danie jego wyj¹tkowo ir ytuj¹cego, cynicznego umieszku, któr y byæ mo¿e zaszkodzi³ mu bardziej ni¿ wiele szkodliwych i niepopularnych decyzji. Nie jestemy
te¿ skazani na spektakl pychy, arogancji, pewnoci siebie i poni¿ania przeciwników, jaki ser wowa³ nam z godn¹ podziwu regularnoci¹, ani na szereg kompromituj¹cych zachowañ jego i jego otoczenia, jak miêdzy innymi napisy sexy
na sukience ¿ony premiera podczas spotkania z cesarzem i cesarzow¹ Japonii.

Koniec kanclerza
Z pewnoci¹ przyczyn¹ g³ówn¹
upadku SLD i raczej zakoñczenia zaskakuj¹cej kariery politycznej w demokratycznej niepodleg³ej Rzeczypospolitej niewykszta³conego prowincjonalnego aparatczyka, dwigaj¹cego na sobie
ca³y balast obci¹¿eñ zwi¹zanych z dziedzictwem PZPR i Polski Ludowej, by³o
sk³adanie niemo¿liwych do realizacji
przedwyborczych obietnic. Znacznie te¿
przyczyni³a siê do podwa¿enia wiarygodnoci premiera, rz¹du, jego zaplecza
politycznego i ca³ej formacji korupcja,
prze¿eraj¹ca (nie tylko) struktury rz¹dowe i samorz¹dowe oraz nachalnoæ i niczym nie skrêpowana ³apczywoæ postkomunistów w zaw³aszczaniu pañstwa.
Ludwik XIV zwyk³ mawiaæ: pañstwo to
ja  dla baronów, zarówno terenowych,
jak i centralnych SLD: pañstwo to my.
Lekcewa¿enie prawa, norm moralnych, zasad zwyk³ej przyzwoitoci osi¹gnê³o poziom niespotykany. Dlatego,
miêdzy innymi, premier by³ ca³kowicie
niewiarygodny, mówi¹c o wyrzeczeniach, trosce o najubo¿szych, uczciwoci i równoci. W tym samym czasie zarabiaj¹cy po kilkaset z³otych biedni, zrozpaczeni ludzie, bezrobotni i emeryci, dowiadywali siê z mediów o przekraczaj¹cych granicê rozs¹dku poborach, wynosz¹cych kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych miesiêcznie, prezesów zarz¹dów spó³ek i rad
nadzorczych, gwiazd telewizyjnych, prominentów partyjnych, o ustawach kupowanych za ³apówki w wysokoci kilku
milionów dolarów, o niebywa³ym, bezwstydnym luksusie ludzi, którzy na fali
sukcesu wyborczego SLD dorwali siê do
w³adzy. By³oby kolejn¹ tragedi¹ polskiej
demokracji, gdyby po ekipie Millera
przysz³a kolejna niczym, lub niewiele
pod tym wzglêdem siê ró¿ni¹ca, a nie jest
to, niestety, przynajmniej s¹dz¹c po son-
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da¿ach poparcia, wykluczone. ¯adnych
z³udzeñ nie nale¿y wi¹zaæ z deklaracjami populistów. Uzdrawianie pañstwa
powinni zacz¹æ od siebie. Co mog¹
uzdrowiæ ludzie podejrzani o oszustwa,
burdy, wy³udzanie kredytów, sk³adanie
fa³szywych zeznañ, zwyk³e kradzie¿e,
malwersacje, fa³szowanie przepustek na
widzenia w wiêzieniu czy list wyborczych? Ale ostateczny cios, jak to zwykle bywa wród komunistów, zadali Millerowi jego towarzysze partyjni.
W wielu rodkach przekazu ma miejsce festiwal radoci, czemu trudno siê
dziwiæ, zwa¿ywszy na stopieñ niepopularnoci premiera. Mo¿na mówiæ o kopaniu le¿¹cego, co potwierdza, niestety, upadek kultury politycznej i zwyk³ej.
Z drugiej strony sam Miller odchodzi
bez klasy, niepotrzebnie wyg³aszaj¹c
zbêdne i nieprzekonuj¹ce owiadczenia

lub za wszelk¹ cenê pragn¹c utrwaliæ
swój wizerunek, jako tego, który wci¹ga flagê Unii Europejskiej. Istotnie
koñczy w stylu znacznie gorszym ni¿ zaczyna³, chocia¿ zaczyna³, delikatnie
mówi¹c, bardzo nieciekawie, ustawicznie poni¿aj¹c odchodz¹cego premiera
Jerzego Buzka, który powinien byæ dla
niego i nie tylko dla niego wzorem taktu, kultury, intelektu, przyzwoitoci
i godnoci. Po raz kolejny potwierdza
siê stara prawda, ¿e przemija postaæ tego
wiata, a tak¿e ewangeliczne ostrze¿enie  stoj¹c, patrz, aby nie upad³. Dochodz¹c na fali ponad 40-proc. poparcia do w³adzy jesieni¹ 2001 r. lider SLD
s¹dzi³ zapewne, ¿e ma gwarancjê d³ugich, nieprzerwanych rz¹dów bêd¹cych
jednym nieprzerwanym pasmem sukcesów. S¹dzi³, ¿e on ju¿ na pewno bêdzie
kanclerzem III RP? Jak¿e b³êdnie s¹dzi³!
Niestety, w chwili obecnej wcale nie
mo¿na byæ pewnym, czy kolejny premier nie oka¿e siê jeszcze gorszy, tak
jak gorszy od poprzedniego jest ka¿dy
kolejny sejm III RP. By³by to spóniony triumf Leszka Millera, ale, jak
wszystkie triumfy jego formacji, dokonany kosztem Polski.
Stefan Niesio³owski

Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia Cz³owieka, zajmuj¹ce siê
obron¹ ¿ycia cz³owieka od poczêcia do naturalnej mierci, og³asza konkurs im. ks. Jerzego Popie³uszki na pracê, której tematyka bêdzie zwi¹zana z obron¹ ¿ycia. Konkurs zostanie rozstrzygniêty w III kategoriach:
 literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reporta¿,
 plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, fotografia, monta¿,
gablota szkolna i parafialna,
 multimedialnej: strona internetowa, film video, program
radiowy, komputerowy program multimedialny.
Termin nadsy³ania prac: 15 wrzenia 2004 r.
W ka¿dej z kategorii przewidziano nagrody:
miejsce I  1500 z³; miejsce II  1200 z³; miejsce III  900 z³.
Dodatkowym wyró¿nienieniem bêdzie publikacja w wydawnictwach pro-life.
Fundatorem nagród jest Wydawnictwo AZ z Krakowa, wydawca tygodników katolickich Ja i Dominik oraz miesiêczników: Nasza Arka i Cuda i £aski
Bo¿e. W konkursie mog¹ braæ udzia³ prace ju¿ wczeniej publikowane. Nie dotyczy to jednak tych, które zosta³y opublikowane przed 15 wrzenia 2003 r.
Prace konkursowe oraz arkusz zg³oszeniowy prosimy
przes³aæ na adres: Polskie Stowarzyszenie Obroñców
¯ycia Cz³owieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków.
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POLEMIKA
Polemizuj¹c ze mn¹ w PiP nr 5 (639) z maja br., Stefan Niesio³owski wywo³a³ mnie do tablicy, zarzucaj¹c m.in. brak znajomoci dziejów, ze szczególnym uwzglêdnieniem (jak to zrozumia³em) historii ojczystej, niczym nie uzasadnion¹ niechêæ do Stanów Zjednoczonych, na koniec  brak kwalifikacji
intelektualnych, pozwalaj¹cych odró¿niæ dobro od z³a...

Walka o demokracjê?
Przypominaj¹c jednak tylko mojemu
adwersarzowi i wyprawê Wazów na Moskwê (1612  1613), i wyprawê polskiego korpusu ekspedycyjnego na San Domingo (1802  1803), ruszenie naszych
oddzia³ów na Ukrainê pod wodz¹ marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, wci¹¿ utrzymujê,
i¿ równie¿ i my bylimy okupantami.
Przejdmy teraz do walki o demokracjê. Od dziesiêcioleci USA (wiadomie czy nie) najpierw kreuje swoich wrogów, by potem z nimi walczyæ.
Ameryka np. wspiera³a Wiet-Minh, aby
wykurzyæ Francuzów z Indochin.
Skoñczy³o siê to po kilkunastu latach
amerykañsk¹ wojn¹ z Wietkongiem.
Aby trzymaæ w afgañskim potrzasku
Rosjan, USA odpowiednio wyszkoli³o Osamê ibn Ladena i ludzi jemu podobnych. Teraz z nimi walczy. (Notabene w Afganistanie, po miêdzynarodowej interwencji, produkcja maku
i powstaj¹cych na jego bazie narkoty-
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ków wzros³a w stosunku do rz¹dów
Talibów omiokrotnie, za gwa³cone
przez umundurowanych osobników
kobiety z nostalgi¹ wspominaj¹ czasy
rz¹dów fundamentalistów, którzy potrafili zaprowadziæ surowy porz¹dek).
Saddam Husajn te¿ cieszy³ siê ongi amerykañsk¹ protekcj¹, bo chodzi³o o trzymanie w szachu fundamentalistycznego (i jawnie wówczas antyamerykañskiego) Iranu. Wtedy jako ledwie
siê wspomina³o o gazowaniu Kurdów
czy ³amaniu praw cz³owieka w Iraku.
Kiedy jednak dyktator zacz¹³ majstrowaæ przy atomie i kompletowaæ najwiêksze na wiecie dzia³o, zdolne raziæ
terytorium Izraela  rych³o zapad³a decyzja o jego eliminacji.
Niesio³owski odmawia prawa do
nazwania siê ruchem oporu Irakijczykom, walcz¹cym w swoim kraju z najedc¹, chocia¿ dobrze wie, ¿e wymarszu wojsk okupacyjnych ¿¹daj¹ ju¿
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Tytu³ pracy: ........................................................................................
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Autor owiadcza, ¿e praca konkursowa jest wynikiem jego pracy
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wszystkie zamieszka³e tam nacje, ich
opcje polityczne i wspólnoty religijne.
Nawet najbardziej umiarkowani nie zasmakowali bowiem w demokratia alla
americana. A z okupantami walcz¹ czynnie nie tylko zwi¹zane z by³ym re¿imem
bojówki sunnickie, lecz tak¿e zwi¹zani
ze swoich duchowym przywódc¹ szyici.
O ka¿dy dom i zau³ek. Z przewa¿aj¹c¹,
pora¿aj¹c¹ si³¹ wroga. Chocia¿by dlatego zas³uguj¹ na szacunek!
Wdziêczny by³bym panu Stefanowi,
gdyby mi pokaza³ w tej czêci wiata
pañstwo rz¹dzone demokratycznie, a nie
autorytarnie. By³o takie jedno: to Liban,
zwany wówczas Szwajcari¹ Bliskiego
Wschodu, gdzie wspólnie, w oparciu
o ustalony parytet, rz¹dzili muzu³manie
wraz z chrzecijanami. Kogo tam chyba zbombardowano z dzia³ okrêtowych,
skierowanych na ten kraj i jego stolicê 
czy¿ nie byli to Amerykanie  i to by³
pocz¹tek koñca tej enklawy dostatku,
spokoju i szczêliwoci? A samo pañstwo
Saddama w wielu przypadkach  czy¿ nie
by³o bardziej postêpowe, ani¿eli amerykañskich sojuszników w tym regionie
(np. gdy chodzi o prawa kobiet).
Na koniec trzeba nazwaæ rzecz po
imieniu: poza chêci¹ kontrolowania z³ó¿
nafty w tej czêci wiata, USA dzia³a
pod wyranym naciskiem w³asnego lobby ¿ydowskiego i bezkrytycznie os³ania
najgorsze nawet poczynania najwiêkszego rzenika na Bliskim Wschodzie,
Szarona. Szef pañstwa, które powsta³o
na skutek stosowania terroru i któremu
ongi w walcz¹cej o powstanie ¿ydowskiej pañstwowoci Haganie powierzono w³anie planowanie zamachów terrorystycznych i kierowanie ich wykonawcami. Jest on te¿ jednym z tych, którzy przyczynili siê do nielegalnego wyposa¿enia Izraela w broñ atomow¹.
To cz³owiek, który nie bêdzie szuka³ i nie uzna ¿adnego porozumienia, bo
wierzy tylko w brutaln¹ przemoc. I bêdzie stosowa³ takie metody, nawet gdyby wczeniej czy póniej w skutek tego
mia³o znikn¹æ z mapy wiata pañstwo
Izrael. Porednio w os³anianiu poczynañ tego typa i my partycypujemy  ale
w imiê czego?
Cezary Bunikiewicz
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PRZEGL¥D PRASY

Niepotrzebna mieræ
Kiedy piszê ten przegl¹d prasy (12
maja), dwa tematy nie schodz¹ z pierwszych stron gazet. Najpierw opini¹ publiczn¹ wstrz¹snê³a mieræ dziewiêtnastoletniego ch³opca, zastrzelonego
w Poznaniu  jak twierdz¹ policjanci 
przez pomy³kê. Ta pomy³ka polega³a na
tym, ¿e zamiast za poszukiwanym od
dwóch lat gronym bandyt¹, policjanci
udali siê w pocig za dwoma m³odzieñcami, którzy nigdy nie mieli zatargów
z prawem. A kiedy ich dogonili, zaczêli
strzelaæ bez ostrze¿enia. Jeden ze wiadków, który znajdowa³ siê zaledwie kilka metrów od tego miejsca, wzi¹³ to za
bandycki napad i czym prêdzej uciek³.
Ujawni³ siê dopiero nastêpnego dnia,
kiedy przeczyta³ w gazecie, ¿e tak przebiega³a policyjna akcja. Jednak, co znamienne, ów mê¿czyzna (prasa ujawni³a, ¿e nazywa siê Marek Izydorek) najpierw zg³osi³ siê do dziennikarzy, albowiem nale¿y s¹dziæ, ¿e nie ma do policji za grosz zaufania. Na pytanie dziennikarza Gazety Wyborczej: Dlaczego od
razu nie zawiadomi³ policji?  odpowiedzia³:  Bo by³em pewny, ¿e to porachunki! A nie chcia³em z pó³wiatkiem
mieæ nic wspólnego...
Nied³ugo póniej w £odzi, od kul
policjantów, zginê³y kolejne dwie m³ode osoby: dziewiêtnastoletni ochroniarz
i dwudziestotrzyletnia dziewczyna. Policjanci twierdz¹, ¿e to tak¿e by³a pomy³ka. Tym razem policjanci strzelali
gumowymi kulami, aby rozproszyæ chuliganów, którzy zaatakowali bawi¹cych
siê studentów. Niestety  wystrzelono
tak¿e kilka pocisków o³owianych. Ch³opak zgin¹³ na miejscu, dziewczyna  trafiona w g³owê  zmar³a po kilku dniach
w szpitalu. Oba te tragiczne wypadki s¹
obecnie przedmiotem intensywnego
dochodzenia (ledztwo w £odzi prowadzi kilkunastu[!] prokuratorów) i nale¿y s¹dziæ, ¿e winni zostan¹ wskazani
i ukarani. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e polsk¹ policjê toczy od lat cho-
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roba braku profesjonalizmu i niekompetencji, do czego dochodzi ba³agan organizacyjny i niechêæ (lub nieumiejêtnoæ) do zdecydowanego rozprawienia
siê z ulicznym bandytyzmem. Dlatego
mamy dzisiaj tak¹ sytuacjê, ¿e uczciwi
ludzie (jak ów p. Izydorek) policji siê
boj¹ zamiast z ni¹ wspó³pracowaæ.
A bandyci? Odpowied Gazety Wyborczej jest szokuj¹ca, ale pokazuje zjawisko, które sta³o siê ju¿ polskim standardem. Co robi bandyta, któremu s¹d
zakaza³ chodzenia na pi³karski stadion?
 pyta publicysta i odpowiada:  Bierze
nó¿ i idzie na mecz... Rzecz w tym, ¿e
³ódzkich studentów wiêtuj¹cych juvenalia zaatakowali kijami bejsbolowymi
i kamieniami bandyci, którzy wczeniej
wyszli ze stadionu po meczu pi³karskim.
Skutek wieloletniego tolerowania stadionowego bandytyzmu (mieszne wyroki s¹dów) jest wiêc taki, ¿e z boisk
pi³karskich wyla³ siê on na ulice miast,
z czym policja nie umie sobie zupe³nie
poradziæ. Niezwykle trafnie (chocia¿
szkoda, ¿e nie dziesiêæ lat wczeniej)
ocenia ten problem publicysta Rzeczpospolitej, domagaj¹c siê nie tylko lepszego wyszkolenia policji, lecz tak¿e zdecydowanego dzia³ania s¹dów.  Jak d³ugo  pyta  mamy tolerowaæ bezkarnoæ
stadionowych band? Jak d³ugo mamy za
to p³aciæ? Grupy awanturników ciesz¹
siê szczególn¹ ochron¹, której nie mog¹
doczekaæ siê zwykli obywatele. Odwo¿eni przez policjê, dowo¿eni, os³aniani.
(...) Sytuacja obecna, w której w bójce z policj¹ awanturnicy mog¹ najwy¿ej dostaæ lanie, tworzy z ich awantur wrêcz rytua³y. Dlaczego zbiorowe
dzia³anie przeciw bezpieczeñstwu
i porz¹dkowi publicznemu nie stanowi okolicznoci obci¹¿aj¹ce? Dlaczego po awanturze z policj¹ nie jestemy wiadkami procesów w przyspieszonym trybie z powa¿nymi wyrokami dla uczestników?
Stosunek polskiego wymiaru spra-

KULTURA

wiedliwoci do awantur band kibiców
prowadzi wy³¹cznie do rozzuchwalenia
tych band. Uczy, ¿e bezkarnoæ mo¿na
zdobyæ, skrzykuj¹c odpowiednio du¿¹
gromadê. Obserwuj¹c sytuacjê w Polsce, mo¿na dojæ do wniosku, ¿e fundamentalne w naszym kraju jest prawo do
rozegrania meczu. Wszystko jedno za
jak¹ cenê...
Sporód spraw zagranicznych w prasie dominuje niezmiennie temat Iraku.
Niestety, mogê w tym miejscu zdobyæ
siê jedynie na smutn¹ refleksjê. Otó¿
trzeba by³o dopiero tragicznej mierci
polskiego dziennikarza (Waldemar Milewicz) i kilku naszych ¿o³nierzy, aby
najbardziej wp³ywowe media (w tym
telewizja publiczna) zaczê³y zastanawiaæ siê nad sensem naszej militarnej
obecnoci nad Tygrysem. Wczeniej
dominowa³ ton triumfalizmu i niezachwianej (oraz bezkrytycznej) wiary we
wszystko, co wymyl¹ i zrobi¹ w Waszyngtonie. Tymczasem to, co dzieje siê
dzisiaj w Iraku, nietrudno by³o przewidzieæ, zanim pierwszy ¿o³nierz amerykañski postawi³ tam stopê. Sam na tych
³amach pisa³em o tym, kiedy tylko prezydent Bush rozpocz¹³ swoj¹ wojenkê.
Muszê jednak przyznaæ, ¿e tortur i psychicznego maltretowania jeñców przez
amerykañskich ¿o³nierzy przewidzieæ
nie by³em w stanie. Ale im d³u¿ej trwa
okupacja Iraku, tym janiej widzê, ¿e
wbrew temu, co twierdzi Bush i amerykañski sekretarz obrony Ramsfeld, nie
by³y to odosobnione incydenty oderwane od wiêkszej ca³oci. T¹ wiêksz¹ ca³oci¹ jest powszechna w Ameryce pycha i buta wobec reszty wiata oraz niezachwiane poczucie wy¿szoci kulturowej, zw³aszcza wobec Azjatów i Afrykanów. Tote¿ pytanie, które postawi³ na
³amach Rzeczpospolitej profesor Piotr
Winczorek, mianowicie: Czego bronimy pod Babilonem?, wymaga szybkiej
i  przede wszystkim  uczciwej odpowiedzi. W¹tpiê wszak¿e, aby na tak¹
odpowied zdoby³ siê nasz prezydent,
który z bezwarunkowego (patrz sprawa
wiz dla Polaków) przyklaskiwania
Ameryce uczyni³ idée fix swojej obecnej kadencji.
Andrzej W. Pawluczuk
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Jedna z najsympatyczniejszych dat w kalendarzu: 1 czer wca  Dzieñ Dziecka.
Uradowane twarze najm³odszych, rozemiani rodzice  dumni ze swych pociech. Prezenty, ca³usy, s³odycze  no bo jak inaczej wyraziæ uczucia wobec
tych skarbów, które s¹ dla ka¿dej matki i ka¿dego ojca najwiêkszymi cudami
Stworzenia. Jaka szkoda, ¿e to tylko jeden taki dzieñ w roku...

Krajobrazy dobra
A mo¿e jest sposób na to, aby przenieæ w kolejne tygodnie i miesi¹ce ten
radosny nastrój? My uwa¿amy, a nie jestemy w tym odosobnieni, ¿e jednym
z nich jest, ot, po prostu zaprenumerowanie, czy te¿ regularne nabywanie
dzieciêcej prasy, tej, jaka ukazuje siê
w katolickich oficynach. Jest Ja, przeznaczony dla przedszkolaków  pe³na
ciep³a i humoru gazeta wydawana
w Krakowie. Tak¿e z podwawelskiego
grodu  Dominik, adresowany do dzieci z pierwszych klas szko³y podstawo-

wej. Na swych czytelników czeka równie¿ poznañski Ma³y Przewodnik Katolicki i proponowane przez Tygodnik
Niedziela  Moje Pismo Têcza. Jest
Promyczek Dobra z Nowego S¹cza,
jest oferowany przez siostry loretanki
Anio³ Stró¿, a dla milusiñskich zainteresowanych tym, jak toczy siê ¿ycie na
innych kontynentach  wiat Misyjny,
dwumiesiêcznik Papieskiego Dzie³a
Misyjnego Dzieci.
Wszystkie tytu³y kolorowe, znakomicie opracowane graficznie, a nade
wszystko nios¹ce to, o co
na podwórku czy w szkole coraz trudniej  krajobrazy malowane ewangelicznym dobrem.
Pamiêtajmy  czym
skorupka za m³odu... A co
dzieci przeczytaj¹ (potwierdzi to ka¿dy psycholog i nauczyciel), to na nastêpne lata na pewno zapamiêtaj¹!
Zapamiêtaj¹, tak ja te
wszystkie pieni i piosenki, które wypiewa³y
na Dzieciêcym Festiwalu Skowroneczek, zorganizowanym w ostatnich
dniach maja w Nowym
S¹czu pod patronatem
wspomnianego Promyczka Dobra. Relacjê
z tego festiwalu, na którym udowodniono, ¿e
dzieciêca kultura i dzieciêca prasa stoj¹ blisko
siebie, mo¿na bêdzie zobaczyæ w ZIARNIE 12
czerwca br. o godz. 9.00
w TVP 1.
Pawe³ Smogorzewski
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Adres redakcji:
PiP, ul. Pi³sudskiego 248/252,
05-261 Marki k. Warszawy
tel. Wydawnictwa: (22) 781 16 40
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Sk³ad, ³amanie, druk:
Drukarnia MICHALINEUM.
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ks. Andrzej Rybicki CSMA
Redakcja nie zwraca maszynopisów
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Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³
Pieni¹dze nale¿y wp³acaæ na konto:

PKO BP SA IV O/Warszawa
Filia Wo³omin
08 1020 1042 0000 8302 0009 1181

W miejscu przeznaczonym na korespondencjê prosimy wpisaæ okres prenumeraty
i liczbê prenumerowanych egzemplarzy.
Miesiêcznik mo¿na otrzymaæ równie¿
za pobraniem pocztowym.
W przypadku wiêkszej liczby egzemplarzy (ponad 10) udzielamy rabatu.
Zamówienia na miesiêcznik PiP
prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(dzia³ kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel.: (22) 781 14 20
Redakcja dysponuje ograniczon¹ liczb¹
egzemplarzy archiwalnych.
Miesiêcznik 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
Nak³ad: 5000 egz.
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