PREZENTUJEMY
Piotr Stanis³aw Mazur  filozof, publicysta i poeta 
urodzi³ siê w roku 1968. Jest pracownikiem naukowodydaktycznym Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. W swym twórczym dorobku, obok publikacji naukowych, ma m.in. zbiory wierszy Gra w cienie (1991), Ulica pielgrzyma (1991) oraz Chryzantemy dla Euterpe (1993). Prezentowane utwory pochodz¹ z wydanego w³anie tomu Ta jedna zostaje.

n n n

Zapuka³ cz³owiek
chcia³ tylko chleba
nie zdo³a³em go nakarmiæ
Dar mój nie leczy
wiêc nie znam spokoju
spraw bym móg³ uczyniæ wiêcej
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Bóg szed³ ofiarnie
na wzgórze mej duszy
nie oszczêdzi³em mu niczego
drewna octu ni ¿elaza
A potem
pomaga³ mi najlepiej
jak umia³
przybiæ siê do krzy¿a
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Królestwa padn¹ i zbledn¹
nie zbieraj¹c
posianego zbo¿a
czas obróci w ¿arnach s³ab¹ pamiêæ
Rycerze nie wróc¹
pordzewiej¹ zbroje
otworz¹ siê rany
po³ami¹ sumienia
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Mylisz ¿e jeszcze mogê
tak wyjæ noc¹ z domu
i pêdziæ przez pola
bo duszê trawi têsknota
Mylisz ¿e jeszcze mogê zim¹
poród drzew nagich
klêkn¹æ i pochyliæ czo³o
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O jak¿e pragnie zasn¹æ moja rêka dr¿¹ca
w³osy jak szczyty pobielane
mój bok przez obc¹ kulê rozszarpany
O jak¿e pragnê zasn¹æ
wszystkie moje rany
Jak¿e ju¿ pragnê zasn¹æ Panie
w wieczór pi¹tkowy z palcem w Twym boku
wierz¹c ¿e o wicie dnia trzeciego
wstanê na odg³os Twych kroków
n n n

W kruchcie
i w kropielnicy
w ksiêdze
chlebie i w kielichu
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W py³ siê obróci
co przysz³e jeszcze
myli zwietrzej¹
i rozsypi¹ siê s³owa
Min¹ wszystkie pokolenia
a w³ócznia setnika
przez twój bok
we mnie bêdzie tkwi³a
S¹ mierci wiêksze
i mi³oci wiêksze
groby co g³oniej krzycz¹
nili moje s³owa
Lecz i mnie s³uchasz
gdy kolana zginam
i otwieram duszê
S¹ mierci wiêksze
ale gdy zawo³asz
 pójd bo ciê budzê
wstanê wiêkszy ni¿ umiem
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Wrócê do domu  wejdê po tych schodach
mo¿e mnie tu jeszcze wspomni kamieñ
mo¿e wród t³umu zjawi siê
choæ cieniem
tamten pierwszy Chrystus
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Mylisz ¿e jeszcze brat mój  Mnich
tam wysoko czeka

By³
Cz³owiek

S³owo
którym dajesz imiê

n n n

Dni moje policzone
jak ptaki
co wieczór odlatuj¹ do raju
dni  moje walizki
ju¿ na mnie
czekaj¹
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Wielka jest m¹droæ Kocio³a. Na granicy pierwszej
 jakby roboczej czêci roku  tu¿ przed dwumiesiêcznym
okresem wakacji  stawia nam przed oczy dziwn¹ postaæ
wiêtego. Chrystus powiedzia³ o nim: Nigdy z niewiasty
nie narodzi³ siê wiêkszy od Niego! Cz³owiek pos³any od
Boga. Jego imiê  Jan.
Cz³owiek Boga. Mówi³ w imieniu samego Boga: Siekiera do korzenia przy³o¿ona! Nawróæcie siê! Kim¿e by³ ten
dziwny cz³owiek? Jego imiennik Aposto³ i Ewangelista
mówi, i¿ nie by³ on wiat³oci¹, ale mia³ wiadczyæ o wiat³oci Dziwny cz³owiek. Od momentu poczêcia! Byæ mo¿e
wieæ o wielkim ¿yciu a tak¿e jego mierci spowodowa³a, ¿e
Zachariasz  jego ojciec  oniemia³! Bo oniemia³! Do momentu nadania imienia Janowi Ewangelia nie mówi, jak
wzrasta³ Jan Mówi natomiast, jak nad Jordanem stan¹³ jako
dziwny cz³owiek, ubrany w wielb³¹dzi¹ skórê ¿ywi¹cy siê
korzonkami, szarañcz¹ i miodem lenym. Ale mówi³ moc¹
samego Boga: Prostujcie drogi waszych sumieñ! Wielki Jan
Chrzciciel. A mimo to  g³os na pustkowiu Taka, niestety,
po dzieñ dzisiejszy jest dialektyka z³a Po dzi gin¹ stró¿e
ludzkich sumieñ Herod swoje sumienie odda³ do lombardu Zatañczy³a je Salome  córka Herodiady. Umilk³ g³os
Jana. Jego g³owê przyniesiono na misie. Dano dziewczêciu
Ale sumienia nie mo¿na uciszyæ.
Na falach mediów dzisiejszy wiat zobaczy³ innego Jana.
Te¿  wielkiego cz³owieka, który wyszed³ jakby z niemej
Ojczyzny. Zniewolonej Ojczyzny, gdzie jako m³ody cz³owiek
w drewnianych trepach chodzi³ do ciê¿kiej pracy fizycznej.
I sta³o siê, ¿e wst¹pi³ na ³ód Piotrow¹. Wielki Jan Pawe³ II.
I prawie 27 lat chrzci³ wspó³czesny wiat moc¹ S³owa i moc¹
Ducha G³os wo³aj¹cy na pustkowiu o sumienia!!! Sumieniem nie mo¿na frymarczyæ, bo jest ono busol¹ ¿ycia
I wo³a³ nasz wielki Jan o prawo Chrystusa do naszych sumieñ Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nie lêkajcie siê wiêtoci! I postanowiono uciszyæ ten G³os. Poczerwienia³ biel
szaty papieskiej na Placu w. Piotra. Ale cudowna Matka
Fatimska nie pozwoli³a, by zatañczono ten g³os A gdy odchodzi³  ca³y wiat w milczeniu s³ucha³ Jego testamentu
Pod koniec czerwca miliony m³odych ludzi wyrusz¹ na
wakacje, obozy, kolonie itp Wyrusz¹ i doroli Czy bêdziemy pamiêtaæ wtedy o tym, i¿ nie ma ceny, któr¹ warto zap³aciæ za to, by ich sumienia nie posz³y na licytacjê za spraw¹ wspó³czesnych Herodów i ich wspó³biesiadników?
n
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Z ks. biskupem Zygmuntem Zimowskim, d³ugoletnim wspó³pracownikiem kardyna³a Josepha Ratzingera, a obecnie ordynariuszem diecezji radomskiej  rozmawia ks. Rober t Nêcek

Najwiernieszy
wspó³pracownik
Jana Paw³a II
Z jakimi uczuciami przyj¹³ Ksi¹dz
Biskup wiadomoæ o wyborze
kardyna³a Ratzingera na nowego
papie¿a?

Wiadomoæ tê przyj¹³em z wielk¹
radoci¹. By³a ona tym wiêksza, i¿ zosta³ papie¿em kto, z kim pracowa³em
w Watykanie blisko 20 lat. Z radoci¹,
gdy¿ by³ to najwierniejszy wspó³pracownik Jana Paw³a II, naszego wielkiego rodaka.
Wiem, ¿e kardyna³ Ratzinger
udzieli³ Ksiêdzu Biskupowi wiêceñ biskupich w Radomiu. Jak zatem scharakteryzowa³by Ekscelencja osobowoæ Benedykta XVI?

Jest to niezwykle bogata osobowoæ.
Cz³owiek o wielkim intelekcie i zarazem wielkiej pokorze. Bardzo prosty,
nieskomplikowany, a z drugiej strony
bardzo g³êboki. Mo¿na o nim powiedzieæ, ¿e jest osob¹ mocnej wiary i niezwyk³ej duchowoci.
Co mo¿e oznaczaæ w tym kontekcie wybór imienia  Benedykt? Czy
jest ono programem pontyfikatu?

Mylê, ¿e tak. Wiemy, ¿e Europa
wchodzi teraz w specyficzn¹ fazê jednoczenia siê. wiêty Benedykt ¿yj¹cy
u pocz¹tków Europy da³ bardzo istotne
podwaliny pod fundament chrzecijañskiej Europy. To przecie¿ benedyktyñskie zawo³anie ora et labora, czyli módl
siê i pracuj sta³o siê przyczynkiem odnowy i rozwoju chrzecijañstwa w Europie tamtych czasów. Podobnie jest
dzisiaj. Przecie¿ obecny stan ducha Starego Kontynentu potrzebuje na nowo
wyranego odniesienia do swoich chrzecijañskich korzeni. Tymczasem Europa chcia³aby traktowaæ wiarê jako tak¹

"

metaloplastykê. Mam na myli traktowanie chrzecijañstwa jako czego
dowieszonego, podanego na dok³adkê, b¹d proponowanego jako jedn¹
z wielu ozdób. Europa, jak podkrela³
nieustannie Jan Pawe³ II, musi szukaæ
ducha, aby sama siê nie zagubi³a i nie
zginê³a. Musi szukaæ na nowo swojej
duszy, gdy¿ to dusza nadaje wiatu
chêæ do ¿ycia.
Wed³ug mnie tak¹ klamr¹ spinaj¹c¹
Europê s¹ dzisiaj  zreszt¹ podobnie jak
kiedy  ludzie wiêci. To w³anie oni
nadaj¹ rzeczywistoci nowy kszta³t,
blask i wiat³o. Z tej racji dziêkujemy
Janowi Paw³owi II za dar licznych beatyfikacji i kanonizacji ludzi wiêtych
z ró¿nych czêci wiata i czasowo bardzo nam bliskich. Wystarczy wymieniæ
chocia¿by b³. Matkê Teresê z Kalkuty
i wielu innych, którzy ukazuj¹ wiêtoæ
nie tylko w tym znaczeniu cis³ym, ale
staj¹ siê wyznacznikami wartoci wyj¹tkowo specyficznych w swej codziennoci. Na przyk³ad specyfika ¿ycia Matki Teresy z Kalkuty to ukazanie nowej
wizji i wyobrani mi³osierdzia wobec
blinich. Natomiast w³oska wiêta Joanna Beretta Molla jest przyk³adem mêczenniczki, która odda³a ¿ycie za swoje
poczête dziecko. W ca³ej perspektywie
wiêtoci Jan Pawe³ II wyniós³ równie¿
do godnoci b³ogos³awionych Francuza Ozanana, który jako profesor uniwersytetu broni³ ¿ycia a¿ do naturalnej
mierci i pochyla³ siê nad ka¿dym chorym, proponuj¹c nie eutanazjê, ale co,
co przynosi ludzkie oblicze w procesie
umierania. Zwraca³ uwagê na godnoæ
cz³owieka tak¿e w stylu i formie umierania. Widzimy wiêc wyranie, ¿e Ko-
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ció³ w wynoszonych na o³tarze wiêtych ukazuje nam wzór ¿ycia i zachêca,
by przez ich wstawiennictwo podejmowaæ wyzwania. Zauwa¿amy wiêc, ¿e to
wiêci staj¹ siê klamr¹ Europy i jej ludzkiego oblicza. Z tej racji w. Benedykt
z IV w. powinien byæ na nowo dojrzany
i ukazany wiatu. Módl siê i pracuj.

Wspomnia³ Ksi¹dz Biskup o jednocz¹cej siê Europie. Czy mo¿na wi¹zaæ pontyfikat Benedykta XVI
z pontyfikatem papie¿a Benedykta XV z lat 1914  1922, który by³
wielkim przyjacielem Niemców i gor¹cym orêdownikiem spraw polskich na arenie miêdzynarodowej?

Rzeczywicie wydaje siê, ¿e papie¿
Benedykt XV zosta³ jakby trochê zapomniany. A przecie¿ by³ on  jak Ksi¹dz
wspomnia³  bardzo bliski naszemu narodowi. Wyranie upomina³ siê o wolnoæ naszej ojczyzny i apelowa³ o mo¿liwoæ utworzenia pañstwa polskiego.
Bliski by³ tak¿e narodowi niemieckiemu. Ponadto jest to papie¿ pokoju. Zabiega³ o sprawy pokojowe na ³amach
powstaj¹cych encyklik, podejmowa³
równie¿ wiele praktycznych inicjatyw,
które mia³y ³agodziæ skutki wojny.
Ojciec wiêty Benedykt XVI zapowiedzia³ kontynuacjê g³ównych za³o¿eñ swojego Wielkiego Poprzednika. W jaki sposób mo¿e siê to
uwidaczniaæ?

Mylê, ¿e bêdzie kontynuowa³ wielkie podró¿e, id¹c ladami Jana Paw³a
II. Ufam, ¿e rozpocznie od naszej Ojczyzny i zawierzy swój pontyfikat opiece Matki Bo¿ej na Jasnej Górze. Muszê
w tym momencie powiedzieæ, ¿e mam
tak¹ swoj¹ ma³¹ satysfakcjê. Otó¿ po
mojej konsekracji biskupiej, która mia³a miejsce 25 maja w wigiliê uroczystoci Trójcy wiêtej, polecielimy helikopterem razem z kardyna³em Ratzingerem do Czêstochowy. W³anie tam
przewodniczy³ Mszy w. przed obrazem
Czarnej Madonny. Wówczas we wprowadzeniu wypowiedzia³ takie s³owa:
 Ksiê¿e Biskupie, wczoraj udzieli³em
Ci sakry biskupiej. Dzisiaj jestemy
przed Matk¹ Bo¿¹ i Królow¹. Ty powierzasz Jej swoj¹ s³u¿bê Kocio³owi w Radomiu, a ja powiem Jej, ¿e jutro obcho-
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dzê 25-lecie mojej sakry biskupiej. Zawierzam Jej swoje lata dalszego pos³ugiwania tutaj na Jasnej Górze... Dokoñczy³ takim zdaniem:  To nie my wymylilimy ten dzieñ i datê, Re¿yserem by³
kto inny. Dziêkujemy wspólnie przed
nasz¹ Matk¹ i Królow¹ za ten dzieñ Bo¿ej Opatrznoci.
W czym mo¿e siê ró¿niæ Benedykt
XVI od Jana Paw³a Wielkiego?

Benedykt XVI musi kontynuowaæ
dzie³o Wielkiego poprzednika, dlatego
¿e by³ u boku Jana Paw³a II pierwszym
jego doradc¹. To przecie¿ on, bêd¹c prefektem Kongregacji Nauki Wiary,
troszczy³ siê w imieniu papie¿a o czystoæ i nieskazitelnoæ wiary i obyczajów. Wszystko to czyni³ przecie¿ z mandatu Jana Paw³a II. Dlatego te wielkie
idee, które rozwin¹³ poprzednik, bêd¹
przez Benedykta XVI kontynuowane.
Przysz³oæ nam poka¿e, na co jeszcze
zwróci uwagê. Mimo ¿e w ostatnio wyg³aszanych homiliach znajduje siê ju¿
pewien program, to jednak z niecierpliwoci¹ czekamy na oficjalne i uroczyste rozpoczêcie pontyfikatu. Czekamy
tak¿e na jego programow¹ homiliê. Tak
jak papie¿ Jan Pawe³ II wyg³osi³ s³ynne
i przywiecaj¹ce ca³emu pontyfikatowi
Nie lêkajcie siê. Otwórzcie na ocie¿
drzwi Chrystusowi, tak z pewnoci¹
 w odniesieniu do tych s³ów  Benedykt XVI wypowie swoje kluczowe has³o charakteryzuj¹ce jego rozpoczynaj¹cy siê pontyfikat. Dopiero wówczas
bêdziemy analizowaæ osobiste ustalenia
nowego papie¿a.
Czy Papie¿ Ratzinger wytrzyma
brzemiê zestawiania go z Papie¿em Wojty³¹?

Przede wszystkim nale¿y siê liczyæ
z wiekiem papie¿a. Jan Pawe³ II rozpoczyna³ pontyfikat maj¹c 58 lat. Benedykt
XVI jest zdecydowanie starszy. Mylê
jednak, ¿e przy pomocy wielu wspó³pracowników Bóg pozwoli mu podo³aæ obowi¹zkom i poprowadzi Koció³ przez
nastêpne lata, bêd¹c jego opok¹. Mylê,
¿e Benedykt XVI zadziwi nas tak, jak
zadziwi³ nas Jan Pawe³ Wielki.
Polacy z wielk¹ radoci¹ przyjêli
wybór niemieckiego kardyna³a na
Stolicê Piotrow¹. Natomiast Niem-

cy nie manifestuj¹ swojej radoci.
Czy¿bymy byli
bardziej zadowoleni z wyboru ni¿
Niemcy?

Nie do koñca zgodzi³bym siê z t¹ tez¹.
Mam wielu przyjació³
w Niemczech. Dzwonili do mnie i mnie gratulowali, a ja odpowiada³em, ¿e to wam trzeba gratulowaæ. To
prawda, ¿e naród niemiecki ze swej natury
nie jest wylewny, nawet ch³odny  cieszy
siê jednak, ¿e ich rodak zosta³ nastêpc¹
w. Piotra. Nie wiem, na ile jest to manipulacja medialna, a na ile prawda. Faktem jest, ¿e wielu moich znajomych wyra¿a³o wielk¹ satysfakcjê i narodow¹
dumê.
Czy Benedykt XVI znajdzie wspólny jêzyk ze wiatem mediów?

Gdy uczestniczy³em  prawie 20 lat
 w prezentacji wielu dokumentów
Kongregacji Nauki Wiary, to zauwa¿y³em, ¿e ten cz³owiek jest tak¿e cz³owiekiem mediów. Nigdy nie kry³ siê
przed mediami, by³ otwarty na telewizjê, prasê. Wychodzi³ dziennikarzom
naprzeciw, chêtnie udziela³ wywiadów,
rzeczowo udziela³ odpowiedzi. Podejmowa³ nawet najtrudniejsze kwestie.
Nigdy  jak mówi¹ Polacy  nie chowa³
g³owy w piasek.
Charyzma Jana Paw³a II zjednywa³a mu w sposób wyj¹tkowy m³odzie¿. Czy nowy Papie¿ równie¿
trafi do ich serc?

Czy to nie Opatrznoæ Bo¿a czuwa,
¿e to w³anie jego poprzednik Jan Pawe³
Wielki wskaza³ na Koloniê i da³ pewne
has³o  Przyszlimy, aby oddaæ mu pok³on. Czy nie jest to równie¿ wizja naszego papie¿a, który wyznaczy³ to miejsce swojemu nastêpcy Benedyktowi
XVI? Uwa¿am, ¿e nowy papie¿ z tego
zadania wywi¹¿e siê bardzo dobrze.
Na pocz¹tku naszej rozmowy dotknêlimy sprawy pielgrzymek.
Czy  wed³ug Ksiêdza Biskupa 
bêd¹ one tak intensywne jak za

fot. P. ¯ycieñski
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czasów Jana Paw³a II?

Uwa¿am, ¿e Benedykt XVI podejmie pielgrzymowanie. Z pewnoci¹
pielgrzymki nie bêd¹ tak czêste jak
w wydaniu Jana Paw³a II, chocia¿by
z racji wieku. Mylê, ¿e kraje, które odwiedzi, na nowo odkryj¹ swoje korzenie, swoj¹ g³êbiê i moc ducha, a przede
wszystkim pog³êbi¹ swoj¹ wiê z nastêpc¹ w. Piotra Aposto³a.
Czy mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e
w najbli¿szym pielgrzymki Ojciec
wiêty odbêdzie pielgrzymkê do
Polski?

Mylê, ¿e tak. Zreszt¹ osobicie uwa¿am, ¿e powinien rozpocz¹æ pielgrzymowanie w³anie od Polski. Sam go zaproszê do mojej diecezji. Raz ju¿ by³ i pokona³ drogê z Radomia do Czêstochowy,
a teraz, gdyby nawiedza³ Jasn¹ Górê,
móg³by równie¿ przybyæ do Radomia.
Czego ¿yczy³by Ksi¹dz Biskup
nowo wybranemu papie¿owi Benedyktowi XVI?

Kiedy m³ody biskup wchodz¹cy
w pos³ugiwanie zapyta³ starego biskupa:  co jest najwa¿niejsze w biskupstwie? Ten odpowiedzia³:  zdrowie,
zdrowie, zdrowie. Tego w³anie mu ¿yczê, czyli wielkich fizycznych i psychicznych mocy i si³. Wiemy, ¿e potencja³ intelektualny u Benedykta XVI jest
wyj¹tkowo wysoki. Jednak zdrowia nigdy nie bêdzie za du¿o.
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Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ ks. Robert Nêcek
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Zgodnie z przewidywaniami licznych komentatorów nie dosz³o do
samorozwi¹zania sejmu i mniejszoæ, licz¹ca 172 g³osów SLD, zablokowa³a wiêkszoæ 255 pos³ów i przed³u¿y³a trwanie sejmu
w obecnym sk³adzie do wrzenia. Wybory parlamentarne odbêd¹ siê
nie w czerwcu, jak wielokrotnie i do znudzenia obiecywali L. Miller,
A. Kwaniewski i M. Belka, ale najpóniej w padzierniku.

Demokracja w kryzysie
Jedni pisali: cyrk, inni  absurd lub
kompromitacja sejmu, podkrelaj¹c kabaretowy charakter wielu poselskich
wyst¹pieñ. Rzeczywicie, kilku pos³ów
wyg³osi³o znakomite, a czasami kabaretowe monologi. Palmê pierwszeñstwa
przyzna³abym bezapelacyjnie J. M. Rokicie, który sytuacjê premierów rz¹du
SLD podsumowa³ tak: wasz poprzedni
premier L. Miller jest dzisiaj na ucieczce a obecny, M. Belka na dymisji. By³y
wyst¹pienia odwo³uj¹ce siê do rozumu,
honoru, uczciwoci oraz innych cnót
obywatelskich pos³ów SLD oraz przemówienia w PRL-owskim stylu z bogactwem inwektyw, którymi dawni
przywódcy PZPR obrzucali przeciwników politycznych. Opozycji zarzucano
chamstwo, k³amstwa, nienawiæ, niepohamowane ¿¹dze w³adzy i totalitarne
(!!!) sk³onnoci. Polska, zdaniem pos³ów SLD stoi w obliczu powa¿nego
zagro¿enia, demokratycznych wyborów
(sic!!), w wyniku których do w³adzy
mo¿e dojæ opozycja.
Ca³a ta sytuacja nie jest ani zabawna, ani mieszna. Jak na d³oni zobaczylimy wszystkie s³aboci demokracji
w III RP. Pozorne podanie siê do dymisji przez premiera M. Belkê i pe³ne troski o Polskê nieprzyjêcie tej dymisji
przez Prezydenta A. Kwaniewskiego
dope³ni³o czary goryczy.
Sytuacja jest zgo³a niezwyk³a, premier L. Miller, który rz¹dzi³ tak, ¿e poparcie dla SLD spad³o z 40 proc. do
7 proc., po prostu wyjecha³ do USA
i ¿eby by³o mieszniej, zamierza prowadziæ wyk³ady o demokracji w krajach
postkomunistycznych...
Jego nastêpca, premier M. Belka
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otwarcie g³osi zamiar wst¹pienia do
partii opozycyjnej wobec w³asnego zaplecza politycznego. Nie bêdzie prekursorem tak nietypowych dla parlamentarnej demokracji zachowañ. Pierwszym,
który to uczyni³ by³ jego wicepremier
J. Hausner, twórca zakoñczonego politycznym fiaskiem programu reformy
finansów publicznych. Kolejny, nadal
urzêduj¹cy wicepremier, czyli Izabela
Jaruga-Nowacka w³anie opuci³a szeregi partii wspó³tworz¹cej zaplecze rz¹du (UP) i objê³a przywództwo Unii
Lewicy, partii nowej, oczywicie opozycyjnej i pozaparlamentarnej.
Co jeszcze powinno siê wydarzyæ, by
politycy SLD uznali, ¿e przedterminowe
wybory s¹ koniecznoci¹? Rz¹dz¹, chocia¿ nie maj¹ wiêkszoci, co wiêcej, stracili premiera i wicepremiera. W 2004 r.
przegrali z kretesem wybory do Parlamentu Europejskiego. Jedyne, co maj¹,
to g³osy 172 pos³ów, którymi mo¿na skutecznie blokowaæ przedterminowe wybory, ale nie mo¿na uchwalaæ ustaw i skutecznie rz¹dziæ. Tylko jaki kataklizm
polityczny, rozruchy na wielka skalê, zagro¿enie zewnêtrzne lub terroryzm móg³by usprawiedliwiæ dalsze trwanie tego
sejmu i tego rz¹du. Ale sytuacja w Polsce jest stabilna, a pierwszy rok obecnoci w Unii Europejskiej raczej wzmocni³, ni¿ os³abi³ gospodarkê III RP.
Wybitny socjolog A. Giddens pisze
tak: Forma demokracji, jak¹ przyjmuje dane spo³eczeñstwo, zale¿y w du¿ej
mierze od tego, jak rozumie ono okrelone wartoci i jakie wyznacza sobie
cele. Zapytajmy wiêc, jakie cele i jakie wartoci sta³y u podstaw decyzji
pos³ów SLD, którzy zapobiegli roz-

wi¹zaniu sejmu? Mo¿e nie dokoñczono prac nad wa¿nym, niezbêdnym dla
Polski pakietem reform? Mo¿e rz¹d ma
nowy, rewelacyjny plan walki z bezrobociem lub ciesz¹c¹ siê poparciem
wiêkszoci sejmowej inicjatywê ustawodawcz¹ przypieszaj¹ca budowê
autostrad? A mo¿e sonda¿e ujawni³y
powrót zaufania wyborców dla SLD,
L. Millera lub dla rz¹du M. Belki? Jest
jeszcze jedna mo¿liwoæ; sytuacja jest
skomplikowana, bo ¿adna z opozycyjnych partii nie ma szans na wyrane
zwyciêstwo w wyborach lub te¿ istnieje taka partia, ale jej program zapowiada odwrót od demokracji, swobód obywatelskich i zagro¿enie dla niepodleg³oci Polski.
Nic podobnego, liczne sonda¿e pokazuj¹, ¿e dwie partie, znane wyborcom
od lat, z dorobkiem i politykami dowiadczonymi, zas³u¿onymi dla demokracji i niepodleg³oci Polski maj¹ szansê na zdecydowane zwyciêstwo w wyborach. Ani demokracja, ani swobody
obywatelskie nie s¹ zagro¿one. Zarówno PO, jak i PiS przedstawi³y swoje
programy i wyborcy maj¹ doæ wiedzy
o zamiarach przywódców obu partii, by
wiadomie podj¹æ decyzjê.
Wiele wskazuje na to, ¿e jedynym
powodem trwania tego sejmu jest uzasadniony strach polityków SLD nie tylko przed perspektyw¹ klêski wyborczej,
z której mo¿e ju¿ nie byæ powrotu, lecz
tak¿e przed utrat¹ realnych, chocia¿ niewidocznych wp³ywów, które nawet po
przegranych wyborach posiadali przez
wszystkie lata III RP. Po raz pierwszy
mog¹ straciæ miejsca w sejmie i w pa³acu prezydenckim, a wiêc mo¿liwoæ kontrolowania sytuacji politycznej w Polsce.
Co wiêcej, ta klêska mo¿e sprawiæ,
¿e stopniowo, rok po roku ich dotychczasowa pozycja i kontakty w wymiarze sprawiedliwoci, w prokuraturze,
policji, bankach, mediach i radach nadzorczych ulegn¹ erozji. A wtedy wiele
afer, które dotychczas nie zakoñczy³y siê
wyrokami i wiele dochodzeñ, które nie
doprowadzi³y do sformu³owania aktów
oskar¿enia, mo¿e znaleæ swój fina³
w s¹dzie. I nie o polityczne procesy
i dekomunizacjê tu chodzi, lecz o pro-
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zaiczne przestêpstwa i korupcyjne afery, jak sprawa FOZZ, sprawa mafii paliwowej, nadu¿ycia w ministerstwie zdrowia, zabójstwo gen. M. Papa³y, tajemnicze samobójstwa biznesmenów, polityków i wiêniów, czy wyprowadzane
z pañstwowych firm milionów z³otych.
To nie bracia Kaczyñscy i nie szarpniêcie cugli zapowiadane przez J. M.
Rokitê s¹ powodem obaw. Po raz pierwszy od 1989 r. na politycznej scenie pojawi³y siê inne, lewicowe partie, co
prawda nie ca³kiem nowe, ale jednak nie
bêd¹ce bezporedni¹ kontynuacj¹
PZPR. Rywalizacja miêdzy nimi oznacza zmianê uk³adu, lewica reprezentowana przez SLD przestaje byæ ostoj¹
stabilizacji i kontynuacji.
Pozwolê sobie przypomnieæ furiê,
z jak¹ czêæ dziennikarzy TVP pod prezesur¹ R. Kwiatkowskiego niszczy³a
AWS, niezbyt udan¹ polityczn¹ inicja-

tywê, maj¹c¹ jednak realn¹ szansê trwa³ej obecnoci na scenie politycznej. Im
wiêcej partii rywalizowa³o o w³adzê po
prawej stronie, tym silniejsza by³a pozycja kontynuatorów PZPR. W 2005 r.
po raz drugi stabiln¹, centroprawicow¹
koalicjê mog¹ zbudowaæ dwie partie
wywodz¹ce siê z Solidarnoci. Czy nie
zmarnuj¹ tej szansy? Czy wyborcy oka¿¹ siê odporni na liczne i zapewne perfekcyjnie zaplanowane przedwyborcze
manipulacje, ¿e przypomnê telewizyjny paszkwil na braci Kaczyñskich pt.
Dramat w trzech aktach, który w wyborach 2001 r. odebra³ im co najmniej
kilka procent poparcia?
Demokracja III RP jest w kryzysie,
który, mam nadziejê, zakoñczy siê wraz
z wyborami do sejmu 2005 roku. Jednak politycy SLD i A. Kwaniewski
zyskali kilka miesiêcy na przeprowadzenie kampanii wyborczej. W Polsce ist-

nieje stabilny elektorat lewicowy i co
najmniej kilkanacie procent wyborców
wiadomie i konsekwentnie afirmuj¹cych PRL. Kandydatura syna Edwarda
Gierka na prezydenta III RP, coraz wyraniej demonstrowane resentymenty
peerelowskie i pomys³ powo³ania do
¿ycia stowarzyszenia broni¹cego czci i
dobrego imienia W. Jaruzelskiego po
jego moskiewskich wypowiedziach dowodz¹, ¿e walka bêdzie ostra a jej wynik wci¹¿ jest niewiadom¹. Po lewej
stronie jest Unia Pracy, SDPL, SLD,
Unia Lewicy i Samoobrona, a tak¿e
centrolewicowa Partia Demokratyczna, w której schronienie znajdzie zapewne wielu dzisiejszych pos³ów SLD.
Po prawej  przede wszystkim PO i PiS.
Jeli nie one stworz¹ po wyborach 2005
r. rz¹d, to kryzys demokracji III RP wejdzie w now¹, dramatyczn¹ fazê.
Barbara Fedyszak-Radziejowska

NON OMNIS MORIAR

Romka
R

omana Brzeziñska-Lajborek...
Odesz³a za wczenie, w pe³ni
twórczych si³... Tak myli cz³owiek po
mierci bliskiej osoby, cz³owiek pe³en
¿alu, smutku, a mo¿e i goryczy. Tak
myli cz³owiek, nawet ten g³êboko
wierz¹cy, choæ wie, ¿e wszystko jest
w rêkach Boga, dla którego czas nie istnieje i tylko On, Bóg decyduje o naszym trwaniu, tu na ziemi.
Romka to wielka dama, tak w ¿yciu, jak i w swej publicystycznej twórczoci. Jakkolwiek by³a absolwentk¹
Akademii Rolniczej w Poznaniu
(z którym to miastem zwi¹za³a siê najpierw rodzinnie przez polubienie Andrzeja, a potem tak¿e zawodowo
i gdzie wspaniale wychowa³a dwójkê
ich ukochanych dzieci  Kasiê i Marcina), wybra³a trudny i szlachetny zawód dziennikarza, traktuj¹c go niczym
powo³anie. Swym piórem zawsze by³a
po stronie krzywdzonych i poni¿anych,
bowiem jako cz³owiek wiary gazeto-

we szpalty uznawa³a za swoist¹ trybunê g³oszenia prawd p³yn¹cych z kart
Ewangelii.
Pisz¹c o kulturze uwypukla³a jej
religijny wymiar, pamiêtaj¹c o przes³aniu Jana Paw³a II, ¿e cz³owiek
i Naród istniej¹ z kultury i dla kultury. Przekonaæ siê mogli o tym tak¿e
i Czytelnicy Powci¹gliwoci i Pra-

cy, bowiem mielimy to szczêcie, i¿
od kilku ³adnych lat Romka wspó³pracowa³a z naszym miesiêcznikiem, publikuj¹c na jego ³amach znakomite
wywiady, reporta¿e i eseje.
Po³¹czenie talentów dziennikarskich i literackich zaowocowa³o powstaniem ksi¹¿ki Ku zwyciêstwu, bêd¹cej wyrazem fascynacji Romany postaci¹ Prymasa Polski kard. Augusta
Hlonda. Nie do zapomnienia bêdzie te¿
cykl przeprowadzonych przez ni¹ rozmów z wielkociami tej miary co chocia¿by Roman Brandsteatter czy Kazimiera I³³akowiczówna.
Romka nale¿a³a do tych niewiast,
które posiadaj¹ wrodzony wdziêk,
urok, dyskrecjê i elegancjê. By³a te¿
niezwykle opiekuñcza, wrêcz matczyna. Najlepiej z pewnoci¹ wiedz¹ to
wszyscy adepci dziennikarskiego fachu, którym z w³aciwym sobie poczuciem humoru i cierpliwoci¹ zawsze
spieszy³a z rad¹ i pomoc¹.
To dla nich, tak jak i dla nas,
nie w pe³ni umar³a. Odmieni³o siê
tylko Twoje ¿ycie.
Zdzis³aw £¹czkowski
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DZIEJE NAJNOWSZE
To, co nazywane jest od pewnego czasu spraw¹ o. Konrada Hejmo, a tak¿e ca³y
szeroko rozumiany obszar spraw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ agentów komunistycznych s³u¿b specjalnych i pracowników tych s³u¿b w czasach Polski Ludowej, kardyna³ Franciszek Macharski nazwa³  kolejk¹ do magla. Ten magiel to
nie tylko szereg mniej lub bardziej sensacyjnych pomówieñ i oskar¿eñ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ komunistycznej agentury, lecz tak¿e zdumiewaj¹ca lekkomylnoæ i nieodpowiedzialnoæ ludzi powo³anych do tego, aby lustracja w Polsce przesta³a byæ elementem politycznych i personalnych rozgrywek, a przyczynia³a siê do przezwyciê¿ania ponurej totalitarnej przesz³oci.

W kolejce do magla
By³em pierwszym pos³em w III RP
zg³aszaj¹cym, jeszcze w bardzo niedoskona³ej formie, projekt ustawy lustracyjnej. Nastêpnie pracowa³em przy
wszystkich kolejnych wersjach ustaw
lustracyjnych i dekomunizacyjnych.
Mia³em zaszczyt byæ nawet pos³em
sprawozdawc¹ ustawy powo³uj¹cej
z inicjatywy Akcji Wyborczej Solidarnoæ Instytut Pamiêci Narodowej.
Wed³ug doæ powszechnej opinii sta³ siê
on jednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ,
jakie zawdziêczamy III Rzeczpospolitej, przynajmniej w obszarze ideowym.
G³osowa³em tak¿e za powo³aniem profesora Leona Kieresa na stanowisko prezesa tego Instytutu, co jak wiadomo,
dzia³o siê w sytuacji, gdy sejm, po trwaj¹cych prawie rok ró¿nego typu pertraktacjach i nieudanych próbach wyboru,
wreszcie dokona³ wyboru kandydata,
który w tamtych warunkach by³ chyba
jedynym mo¿liwym do zaakceptowania.
Dzi nie ma raczej znaczenia czy,
wybór ten by³ decyzj¹ s³uszn¹, gdy¿
najprawdopodobniej istnia³o zagro¿enie
niepowo³ania prezesa, ca³kowity parali¿ i omieszenie tej, tak bardzo potrzebnej instytucji. Natomiast inn¹ spraw¹
jest, pod ka¿dym chyba wzglêdem, fatalne, a przy tym zupe³nie niezrozumia³e, niepojête zachowanie tak zazwyczaj
ostro¿nego profesora Kieresa, który
uzna³ za stosowane wbrew prawu poinformowaæ, w specjalnym dodatkowo
udramatyzowanym sensacyjnym trybie,
opiniê publiczn¹, ¿e agentem ulokowanym w najbli¿szym otoczeniu Jana Paw³a II by³ dyrektor Domu Polskiego
w Rzymie. Sta³o siê to w klimacie, gdy
opinia publiczna by³a informowana
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o istnieniu takiej agentury zarówno
w Watykanie, jak i w Kociele w Polsce, a w rezultacie ró¿nego typu przecieków mielimy w¹tpliw¹ przyjemnoæ
dowiadywaæ siê o ró¿nych mniej lub
bardziej znanych ksiê¿ach bêd¹cych na
licie podejrzanych. Nadal nie jest jasne, kto odpowiada za powy¿sze przecieki i dlaczego do nich dosz³o? Wszystko to znakomicie s³u¿y ró¿nego rodzaju, na ogó³ ob³udnie zatroskanym lub
jawnie niechêtnym i wrogim Kocio³owi, rodkom przekazu, a tak¿e ¿eruj¹cych na tego typu sensacjach politykom.
Niektóre z mediów, jakby po okresie narodowych rekolekcji i dni skupienia
w okresie choroby, mierci i pogrzebu
Ojca wiêtego, wraca³y na zwyk³e dla
siebie tory pogoni za sensacj¹, powierzchownoci, nieuctwa i nieliczenia siê
z dobrym imieniem zarówno konkretnych ludzi, jak ich najbli¿szych, rodzin,
przyjació³. Niektóre gazety wyda³y ju¿
wyrok zw³aszcza na ojca Hejmo, a przy
okazji na kilku innych ksiê¿y, nie czekaj¹c na ¿adne dodatkowe wyjanienia
i poznanie przynajmniej motywów oraz
okolicznoci, wreszcie  form i zakresu
ewentualnej wspó³pracy. Po raz kolejny okazuje siê, jak ³atwo to, co ma s³u¿yæ poznaniu prawdy, przeradza siê
w ponury spektakl z³ej woli i ludzkiej
ma³oci. Po raz kolejny kompromitacji
ulega wykonanie lustracji, a wiêc w jakim stopniu tak¿e jej idea i zasadnicze
ideowe przes³anie tego, czemu lustracja ma s³u¿yæ.
Bardzo wiele wskazuje na to, ¿e obecne dzia³anie prezesa, bo w koñcu to prezes IPN wzi¹³ na siebie odpowiedzialnoæ
i wyst¹pi³ przed kamerami telewizyjnymi,

KOCIÓ£

og³aszaj¹c nazwisko ojca Konrada Hejmo,
zaowocuje negatywnymi skutkami. Jedno raczej nie ulega w¹tpliwoci, prof. Leon
Kieres przekreli³ swoj¹ szansê na ponowny wybór na stanowisko prezesa IPN. Jeli o to chodzi³o, to przecie¿ móg³ ten efekt
osi¹gn¹æ w sposób daleko prostszy
i z du¿o mniejszymi negatywnymi skutkami ubocznymi.
Jest faktem, ¿e Koció³ by³ w sposób
szczególny przeladowany i inwigilowany w czasach Polski Ludowej. Wed³ug
ocen niektórych historyków i specjalistów oko³o 10 proc. duchownych by³o
w ró¿ny sposób i w ró¿nym stopniu uwik³anych we wspó³pracê z komunistycznym s³u¿bami specjalnymi, przede
wszystkim ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa
i pracownikami IV wydzia³u MSW oraz
Urzêdem do Spraw Wyznañ, a wiêc
instytucjami zajmuj¹cymi siê programowo zwalczaniem Kocio³a katolickiego.
Z drugiej strony nie zmieni³o to w sposób znacz¹cy oddzia³ywania Kocio³a na
wiernych, nie z³ama³o niezale¿noci, si³y,
blasku prawdy, jaki niezmiennie przez
ca³e 45 lat zwi¹zany by³ z Kocio³em.
I to w³anie by³o podstawowym, zasadniczym, niekwestionowanym powodem,
dla którego w³anie Koció³ pozostawa³
miejscem, bardzo czêsto jedynym, gdzie
nie siêga³a w³adza zak³amanej dyktatury, policji, cenzury, k³amstwa, nienawici, pod³oci i hipokryzji. Tak by³o zarówno w strasznych czasach stalinizmu,
jak w ca³ym póniejszym okresie, gdy narzucona Polsce komunistyczna dyktatura s³ab³a i niedo³ê¿nia³a coraz bardziej,
by wreszcie upaæ pod ciê¿arem w³asnej
niewydolnoci, chronicznego niedo³êstwa po³¹czonego z bezradnoci¹ wobec
wyzwañ wspó³czesnoci i spo³ecznego
oporu.
Koció³ pozostawa³ znakiem sprzeciwu i znakiem nadziei, nadziei szczególnej od chwili wyboru Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Jak zawsze trudno
w takich sytuacjach o jedn¹ przyczynê,
ale panuje doæ powszechne przekonanie, ¿e ten wybór by³ najpowa¿niejszym
impulsem, który doprowadzi³ do przebudzenia narodu w Sierpniu 1980
roku, powstania NSZZ Solidarnoæ
i w efekcie do powstania wolnej, nie-
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podleg³ej, demokratycznej Polski. ¯adna agentura, nawet ulokowana najbli¿ej
Ojca wiêtego, ¿adne próby sk³ócenia
Episkopatu, albo wczeniej kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego z kardyna³em
Karolem Wojty³¹, ¿adne intrygi, pods³uchy, inwigilacje i szanta¿e nie zmieni³y
tego podstawowego faktu i nie zatrzyma³y Polski na drodze do wolnoci.
Warto o tym pamiêtaæ dzi, gdy chce siê
czasami przedstawiaæ najnowsze nasze
dzieje jako dokonania agentur i agentów, a to, co jest powodem do dumy
i chwa³y, jako mroczny rozdzia³ najnowszej historii Polski. W dodatku czêsto
dzieje te s¹ przedstawiane przez tych
w³anie, którzy sami czystego sumienia
nie maj¹ i s¹ ostatnimi, którzy maj¹ prawo pouczaæ innych o tym, czym jest
walka o wolnoæ i niepodleg³oæ.
Bycie agentem, donosicielem, konfidentem, tajnym wspó³pracownikiem
komunistycznej policji politycznej, najdelikatniej mówi¹c, nie jest rzecz¹
chwalebn¹. Dlatego te¿ nikt w zasadzie
nie tylko nie chce siê do tego przyznaæ,
lecz tak¿e za wszelk¹ cenê, czasami
wbrew dowodom i z obraz¹ rozumu
i zdrowego rozs¹dku takiej wspó³pracy
siê wypiera. To ludzkie i w jaki sposób zrozumia³e. Tak by³o zawsze i tak
samo jest w innych krajach. Nawet z³apany za rêkê z³odziej czasami mówi
 nie moja rêka. Ale warto jednak zachowaæ proporcje, na co zwróci³ uwagê rzecznik prasowy Episkopatu Polski
ks. Józef Kloch, a co czasami umyka
uwadze niez³omnych lustratorów i nader chêtnych do wydawania wyroków
dziennikarzy. Nale¿y jednak rozró¿niæ
twórców i organizatorów systemu od
jego drugorzêdnych, czêsto z³amanych,
s³abych, zastraszonych narzêdzi.
Inny jest stopieñ winy i odpowiedzialnoci sekretarzy i aparatczyków
PZPR, kieruj¹cych s³u¿bami specjalnymi i batalionami ZOMO komendantami, krzywoprzysiê¿nymi sêdziami i dyspozycyjnymi prokuratorami od winy
zmuszanych do donosicielstwa s³abych,
czêsto marnych pod wzglêdem charakteru i odpornoci psychicznej ludzi, nawet jeli s¹ kap³anami.
Stefan Niesio³owski

Eucharystia to wielka szko³a braterskiej mi³oci. Kto czêsto spo¿ywa eucharystyczny Chleb, nie mo¿e pozostawaæ nieczu³y na potrzeby braci, ale musi wraz
z innymi budowaæ, przez konkretne czyny, cywilizacjê mi³oci... Eucharystia ka¿e
nam ¿yæ jak bracia, zaprowadza wród nas zgodê i jednoæ; nieustannie uczy
ludzi umiejêtnoci ¿ycia we wspólnocie i ukazuje znaczenie moralnoci opartej
na mi³oci, wielkodusznoci, przebaczeniu, zaufaniu, wdziêcznoci...
(Jan Pawe³ II)

Kongresy Eucharystyczne
Nie ma Kocio³a bez Eucharystii
i nie ma Eucharystii bez Kocio³a.
Dlatego trzeba nieustannie na nowo
odkrywaæ moc i piêkno Eucharystii,
aby jak najbardziej wiadomie i z szacunkiem oddawaæ czeæ Chrystusowi
w niej obecnemu.
Eucharystia jest TAJEMNIC¥. Tê
tajemnicê przekazuje nam Duch wiêty, umo¿liwiaj¹c nam dostêp do mi³oci Ojca w sposób bezporedni  w³anie przez przyjêcie Cia³a i Krwi Jezusa Chrystusa. I nie tylko to. To Duch
wiêty umo¿liwia nam uczestnictwo
w tej tajemnicy, któr¹ nazywamy paschaln¹  dokona³a siê ona bowiem
w czasie wielkanocnym na Golgocie.
Tam mi³oæ Boga w stosunku do cz³owieka osi¹gnê³a swój szczyt. To jest
naprawdê wielka tajemnica, za któr¹
trzeba nam dziêkowaæ bez przerwy
i z najwiêksz¹ intensywnoci¹.
Temu s³u¿¹ od koñca XIX w. Kongresy Eucharystyczne. S¹ to zgromadzenia katolików organizowane w skali
miêdzynarodowej, krajowej i regionalnej, które  poprzez wyk³ady, seminaria i dyskusje oraz adoracjê Najwiêtszego Sakramentu  maj¹ umocniæ
i pog³êbiæ wiê z Chrystusem obecnym
w Eucharystii.
Pierwszy Kongres Eucharystyczny
odby³ siê w dniach 28  30 VI 1881 r.
w Lille pod przewodnictwem biskupa
Henriego Monniera. Bra³o w nim
udzia³ oko³o 8 000 osób. Papie¿ Leon

XIII popar³ inicjatywê urz¹dzania kongresów i zachêci³ do ich kontynuowania w specjalnym breve. Dlatego te¿
nastêpny Kongres Eucharystyczny zorganizowano w Awinionie w 1881 r.,
a kolejne: w Liege (1833), we Fryburgu (1885), i tak, a¿ do naszych czasów,
odby³o siê 48 miêdzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.
W Polsce pierwszy krajowy Kongres
Eucharystyczny odby³ siê w Poznaniu
w 1930 roku. Drugi mia³ miejsce w Warszawie w roku 1987, w którym uczestniczy³ Jan Pawe³ II. III Kongres Eucharystyczny odbêdzie siê 18 i 19
czerwca br. (równie¿ w Warszawie) pod
has³em: Pozostañ Panie w naszych rodzinach. Dla zgromadzeñ zakonnych
w. Micha³a Archanio³a oraz Czytelników Powci¹gliwoci i Pracy bêdzie
mia³ on wymiar szczególny, poniewa¿
19 czerwca odbêdzie siê beatyfikacja ks.
Bronis³awa Markiewicza  przeniesiona z 24 kwietnia br. z powodu mierci
Jana Paw³a II, którego to ks. Markiewicz
wyranie zapowiedzia³.
Kolejny kongres miêdzynarodowy
zaplanowano na zakoñczenie Roku Eucharystii w Kociele powszechnym
w padzierniku 2005 roku.
Tylko Koció³ kochaj¹cy Eucharystiê wzbudza wiête i liczne powo³ania
kap³añskie. A czyni to dziêki modlitwie
i wiadectwu wiêtoci, sk³adanemu
zw³aszcza wobec nowych pokoleñ.
ks. Sylwester £¹cki CSMA

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
CZERWIEC 2005:
O wiêksze zaanga¿owanie siê katolików
w ¿ycie publiczne.
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Plac Ducha wiêtego
¯eby zrozumieæ, sk¹d wzi¹³ siê ten
spontaniczny zamys³ spotkania, trzeba
wróciæ do pocz¹tku pontyfikatu Jana
Paw³a II i przypomnieæ, ¿e w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny
w czerwcu 1979 r., w czasie nabo¿eñstwa
na Placu Zwyciêstwa wypowiedzia³ pamiêtne s³owa: Niech zst¹pi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Ludzie
zgromadzeni wtedy na Placu Zwyciêstwa, zachwyceni atmosfer¹ wolnoci nie
domylali siê jeszcze, ¿e to pocz¹tek nowej epoki. Na placu, który w czasach
PRL-u by³ miejscem zgromadzeñ pierwszomajowych i defilad partyjnych funkcjonariuszy, postawiono wielki drewniany krzy¿, pod którym klêcza³y t³umy zjednoczone modlitw¹. Nad morzem g³ów
p³ynê³y s³owa polskiego Papie¿a: Niech
zst¹pi Duch Twój
Po og³oszeniu stanu wojennego,
w dniach lêku i nienawici, ludzie znów
zaczêli gromadziæ siê na Placu Zwyciêstwa. Choæ minê³o 20 lat od tego czasu,
mam przed oczami obraz krzy¿a z kwiatów i p³on¹cych zniczy. By³ zimny, szary dzieñ, wiatr hula³ po placu. Nieopodal kwietnej kompozycji sta³a wojskowa ciê¿arówka, a przy niej sta³o kilku
funkcjonariuszy demonstracyjnie obserwuj¹cych ludzi zgromadzonych wokó³
krzy¿a. To ju¿ historia, któr¹ ma³o kto
pamiêta, ale w tamtych latach niema³¹
odwag¹ by³o przyjcie na Plac Zwyciêstwa. Za palenie zniczy czy piewanie
pieni patriotycznych w tym miejscu
mo¿na by³o trafiæ do wiêzienia. Mimo
to, zawsze by³a tam gromadka ludzi.
M³ody poeta Stefan Brzoza u³o¿y³ wtedy spektakl: Nabo¿eñstwo przy krzy¿u
z kwiatów, w którym oprócz modlitwy
piewa³ u³o¿one przez siebie pieni.



Fragmenty Warszawo, powstañ z krêgu z³a i Ruski, odjazd!  pamiêtam do
dzi. By³y to pieni-przepowiednie, wtedy nazbyt mia³e, dzi zupe³nie zapomniane, podobnie jak ich autor Stefan
Brzoza, który zgin¹³ w górach, w dot¹d
niewyjanionych okolicznociach. Powiêkszy³ listê ofiar stanu wojennego.
Komunici szybko pozbyli siê kwietnego krzy¿a, zabieraj¹c noc¹ kwiaty
i znicze. ¯eby nie dopuciæ do niekontrolowanych incydentów, na placu stanê³y drewniane ogrodzenia, pojawi³y siê
baraki tajemniczej, nigdy nie rozpoczêtej budowy. Po upadku komunizmu Plac
Zwyciêstwa przemianowano na Plac
Pi³sudskiego  zaznaczaj¹c tê okolicznoæ skromnym pomnikiem marsza³ka
ustawionym miêdzy budynkami Ministerstwa Obrony Narodowej i Hotelu
Europejskiego. Kiedy pad³ pomys³ postawienia tam pomnika zes³añców syberyjskich, gremia decydentów odrzuci³y go, ¿eby nie dra¿niæ. Kogo? Genera³a Jaruzelskiego? Niedwiedzia?
A mo¿e goci zatrzymuj¹cych siê w s¹-

Opowiadaj¹c o ¿yciu Jana Paw³a II,
czêsto pomija siê Warszawê. Wielu
warszawiaków nie zdaje sobie sprawy
z tego, ¿e w latach 1955  78 kardyna³
Wojty³a regularnie odwiedza³ nasze
miasto w drodze na zajêcia na KUL-u,
¿e mieszka³ u sióstr urszulanek na ul
Wilanej, gdzie dzi mo¿na obejrzeæ
dwa niewielkie pokoje, w których pracowa³ i odpoczywa³. Matka Andrzeja
Górska, która pokazywa³a mi papieski
apartamencik, wspomina³a Papie¿a jak
kogo bliskiego, domownika. W relacji
matki Górskiej kardyna³ Wojty³a by³
cz³owiekiem otwartym, który zawsze
znalaz³ czas dla innych. Na wiadomoæ,
¿e przyszed³ kolejny petent, nigdy siê
nie oburza³. Mówi³: No, to pomylmy,
kiedy go przyjmiemy. Rano, przed wyjciem albo wieczorem...

siednim Hotelu Victoria?
Ten stan utrzyma³ siê a¿ do czerwca
roku 1999, kiedy nad placem powia³
Duch Wolnoci. W tym miejscu Ojciec
wiêty mia³ og³osiæ b³ogos³awionymi
(108) mêczenników z czasów II wojny
wiatowej, ofiar niemieckiego faszyzmu.
Przybyciu Ojca wiêtego do Warszawy towarzyszy³a atmosfera wiêta. Plac
Pi³sudskiego zmieni³ siê nie do poznania. O³tarz zaprojektowany przez Jerzego Kalinê wspiera³ siê o fasadê budynku Teatru Wielkiego. U szczytu monumentalnych schodów umieszczono fragment kolumnady w kolorze czerwieni
i z³ota. W centralnej czêci zawieszono krucyfiks. Zwieñczeniem kompozycji by³a bia³a go³êbica  symbol Ducha
wiêtego. U podnó¿a schodów rozpociera³ siê kwietny kobierzec. S³awny,
drewniany krzy¿, pami¹tka poprzedniej
pielgrzymki, stan¹³ na kopcu wie¿ej
ziemi, prawie porodku placu. Warszawiacy przychodz¹cy obejrzeæ przygotowania do nabo¿eñstwa odruchowo k³adli tam kwiaty, choæ podobno nie by³o
to zamys³em Jerzego Kaliny.
W tych letnich dniach ostatnich miesiêcy dwudziestego wieku Plac Pi³sudskiego przygotowany na przybycie Ojca
wiêtego wygl¹da³ piêknie, jak nigdy
dot¹d. Pod pogodnym, czerwcowym
niebem czu³o siê obecnoæ Ducha wiêtego.  To miejsce powinno siê nazywaæ
Placem Ducha wiêtego  powiedzia³
kto ze znajomych. Zapad³a mi wtedy
w pamiêæ trafnoæ tej propozycji.
***
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 Nigdy nie us³ysza³am od Ojca
wiêtego, ¿e nie ma czasu  opowiada³a m. Andrzeja w trakcie rozmowy,
w padzierniku 2003 r. Ostatni¹ wizytê
u sióstr urszulanek, w ich szarym domu
przy ul. Wilanej, Papie¿ z³o¿y³ w czasie pielgrzymki w czerwcu 1999 r.  Pamiêtam, ¿e niecierpliwie oczekiwalimy
wtedy na papieski papamobil, który mia³
przejechaæ Nowym wiatem. W pewnej
chwili kto przyniós³ wiadomoæ, ¿e
oczekiwanie jeszcze siê przeci¹gnie, bo
Ojciec wiêty wpadnie na chwilê do
sióstr urszulanek. Tak rzeczywicie by³o.
Po powiêceniu gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przyszed³ do kaplicy sióstr
i razem z nimi odpiewa³ Litaniê do Serca Jezusowego, któr¹ wed³ug tradycji
piewa siê w czerwcu...
W dniach ¿a³oby po mierci Ojca

wiêtego zajrza³am do szarego domu
sióstr urszulanek.  Czy widzia³a pani
w naszej kaplicy tablicê powiêcon¹
Ojcu wiêtemu?  zapyta³a s. Teresa.
 Jest przy wejciu obok Matuchny
W owietlonej blaskiem s³onecznym
kaplicy najpierw zauwa¿am otoczony
kwiatami portret Papie¿a. Tablica, a w³aciwie p³askorzeba z postaci¹ Papie¿a,
znajduje siê po prawej stronie o³tarza,
obok portretu za³o¿ycielki w. Urszuli
Ledóchowskiej. W tej kaplicy w latach
1955  78 modli³ siê i odprawia³ Msze
wiête kardyna³ Karol Wojty³a, Jan
Pawe³ II  zapisano w górnej czêci. Na
dole za: W dniu 11 czerwca 1999 r.,
w czasie wizyty apostolskiej do Ojczyzny przyby³ tutaj i modli³ siê Ojciec
wiêty Jan Pawe³ II.
Izabela Sikora

PLASTYKA

Cud uzdrowienia

fot. R. Szubierajski

W sobotê 2 kwietnia, kiedy wiadomo ju¿ by³o, ¿e stan Ojca wiêtego jest
krytyczny, posz³am na wieczorne nabo¿eñstwo w Jego intencji do Bazyliki wiêtego Krzy¿a. Pod koniec Mszy w., w czasie og³oszeñ, ks. Edward poda³ ³ami¹cym siê g³osem smutn¹ wiadomoæ: Moi drodzy, dowiedzielimy siê, ¿e
Ojciec wiêty nie ¿yje W chwili ciszy, która potem zapad³a, wydawa³o siê,
¿e s³ychaæ ³zy spadaj¹ce na kocieln¹ posadzkê. Nie czekaj¹c na wybuch
p³aczu, ks. Edward rozpocz¹³ s³owa wspólnej modlitwy. Na koniec przypomnia³,
¿e powsta³a inicjatywa, by nastêpnego dnia, w niedzielê, warszawiacy spotkali siê na modlitwie na Placu Pi³sudskiego, dawnym Placu Zwyciêstwa.

WIARA

Wystawa w salach Zamku Królewskiego pt. Cienie i wiat³a. Arcydzie³a
malarstwa francuskiego 1600  2000,
na której eksponowany jest m.in. jeden
z obrazów Philippea de Champaignea,
przypomnia³a mi inne dzie³o tego artysty, stale prezentowane w Luwrze.
Philippe de Champaigne (1602
 1674), malarz francuskiego baroku,
autor pokazywanego na warszawskiej
wystawie p³ótna pt. Bóg Ojciec stwarzaj¹cy wiat, namalowa³ kiedy obraz
wotywny, stanowi¹cy dar dziêkczynny
za cudowne uzdrowienie swojej córki.
Obraz ten, zatytu³owany Ex-voto, tak
wyró¿nia siê wród innych barokowych
malowide³ Luwru, ¿e powraca³em do
niego wielokrotnie i uzna³em go za jedno z najpiêkniejszych dzie³ tej przecie¿
wspania³ej galerii.
Córka de Champaignea, sparali¿owana i od lat przebywaj¹ca w klasztorze, niespodziewanie odzyska³a zdrowie. Temat jawnej ingerencji si³y Bo¿ej przed barokowym malarzem otwiera³ nieprawdopodobne mo¿liwoci. Potoki blasku, t³umy anio³ów, dynamika
wydarzeñ, zdumienie i zachwyt wiad-

ków, itp. Tymczasem Champaigne wybra³ zupe³nie inne, oryginalne rozwi¹zanie. Na obrazie brak jakiejkolwiek
akcji. W pustej klasztornej celi w skupieniu modl¹ siê dwie mniszki w bia³ych habitach. Cich¹ szaroæ obrazu
o¿ywiaj¹ tylko czerwone krzy¿e na zakonnych szatach oraz czerñ nakryæ g³owy. Dyskretny snop wiat³a kieruje
uwagê na starsz¹ z mniszek, przypuszczalnie siostrê przeoryszê, która nie
patrzy jednak na cudownie uzdrowion¹, tylko oczy
wznosi ku niebu
w niemej podziêce. Cud objawia
siê na obrazie
przez subteln¹ grê
wiate³ i delikatny
dobór kolorów
oraz przez utajone,
ale niezwykle silne
wzruszenie wiadków. Ten wyciszony, skromny obraz
zadziwia si³¹ wyrazu osi¹gniêt¹
dziêki monumen-

talnym p³aszczyznom bieli i niecodziennej koncentracji przedstawionych postaci. Wybór najprostszych form i nasycenie ich treci¹ duchow¹ pozwala, nie
tylko mnie zreszt¹, zaliczyæ Ex voto
Philippea de Champaignea do arcydzie³ europejskiej sztuki sakralnej.
Prezentowany na wystawie Cienie
i wiat³a wspomniany obraz tego malarza Bóg Ojciec stwarzaj¹cy wiat,
mimo ca³ego wysokiego przecie¿ artyzmu, nie posiada tego ³adunku mistycznego, religijnego prze¿ycia, tak delikatnie wyra¿onego, a tak mocno dzia³aj¹cego na widza.
Jaros³aw Kossakowski
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G£OS OJCA ZA£O¯YCIELA
S³uga Bo¿y ks. Bronis³aw Markiewicz (1842  1912), wychowawca osieroconych dzieci i m³odzie¿y, za³o¿yciel zgromadzeñ zakonnych w. Micha³a Archanio³a, by³ wielkim czcicielem Euchar ystii. Przywi¹zywa³ do Niej wielkie
znaczenie w ¿yciu osobistym oraz w pracy duszpasterskiej i wychowawczej.
W Roku Eucharystii  19 czer wca podczas Mszy w. o godz. 10.00 na Placu
Pi³sudskiego w Warszawie  bêdzie wyniesiony do chwa³y o³tarzy.

Najwiêtszy
Sakrament

Religijnie wychowany w domu rodzinnym wst¹pi³ do seminarium przemyskiego
(1863 r.). Pilnie studiowa³ teologiê
i du¿o siê modli³. W czasie wolnym d³ugie
chwile spêdza³ przed Przenajwiêtszym
Sakramentem i poleca³ swe powo³anie
Najwiêtszej Królowej Aposto³ów
 zanotowa³ jego uczeñ i biograf ks. Walenty Michu³ka. W seminaryjnych notatkach rekolekcyjnych pisa³: Ci¹gle siê modliæ: czyniæ akty strzeliste... czyniæ Komuniê duchow¹ czêsto wród dnia. A Komuniê rzeczywist¹, jak pozwolono... Przez
cztery lata przygotowywa³ siê do kap³añstwa i wpatrywa³ siê w ¿ycie Jezusa obecnego w Przenajwiêtszym Sakramencie.
Ksi¹dz Markiewicz przez ca³e swoje
¿ycie zachêca³ wiernych, dzieci i m³odzie¿, do uczestnictwa we Mszy wiêtej,
do czêstego  codziennego przyjmowania Komunii w. i do adoracji Jezusa
w Najwiêtszym Sakramencie. Stara³ siê
ukszta³towaæ w ich sercach czeæ i mi³oæ
dla Jezusa Eucharystycznego. Pisa³: Pan
Jezus w Najwiêtszym Sakramencie zas³uguje na czeæ najg³êbsz¹ i na uwielbienie
najwiêksze, bo jest Stworzycielem, Panem
i Zbawc¹ naszym, bo umi³owa³ nas mi³oci¹ najtkliwsz¹ i nieskoñczon¹...
Na pierwszej placówce duszpasterskiej w Harcie, jako wikariusz, wêdrowa³ pieszo do oddalonych wiosek i przysió³ków, aby katechizowaæ dzieci. Po
ca³odziennej pracy wstêpowa³ do kocio³a na d³ugie rozmowy z Panem Jezusem
w Przenajwiêtszym Sakramencie. Gdy
koció³ by³ ju¿ zamkniêty, klêka³ przed
drzwiami, zim¹  czêsto na niegu
 i tak odprawia³ swoj¹ adoracjê. Jako
proboszcz zaleca³ ministrantom mocno
dzwoniæ podczas podniesienia, aby ludzie przebywaj¹cy w pobliskich domach



czy na polu, s³ysz¹c g³os dzwonka, mogli wielbiæ z innymi Chrystusa podczas
odprawianej Mszy wiêtej.
Wiernych naucza³: Przechodz¹c ko³o
kocio³a, nie wahajmy siê schyliæ g³owy
przed Najwiêtszym Sakramentem, czczonym w tamtejszym tabernakulum...; O ile
obowi¹zki pozwalaj¹, bywajmy na Mszy
wiêtej nawet w dni powszednie i uczestniczmy w niej z najg³êbsz¹ pokor¹, a jeli
zdrowie pozwala, na klêczkach...; Przede
wszystkim jednak przystêpujmy godnie do
Komunii wiêtej, i to jak najczêciej, jeli
nam zdrowie i obowi¹zki naszego stanu
na to pozwol¹...; Ju¿ wiêkszego skarbu,
ponad Cia³o Pañskie, dusza ani przyj¹æ
ani nawet zapragn¹æ nie mo¿e...; Komunia wiêta zapala w nas mi³oæ Bo¿¹ do
tego stopnia, i¿ zapominamy o ziemi,
o wszelkim stworzeniu, i pragniemy jedynie wiêtej mi³oci. Nic nas tak nie rozp³omienia mi³oci¹ ku Panu Bogu, jak
Komunia wiêta...; Przez Komuniê wiêt¹, która nazywa siê Chlebem niebieskim,
dusza ubogaca siê w ³askê i zapewnia
sobie ¿ywot wieczny...; Jak przy Stole Pañskim Pan Jezus oddaje nam na pokarm
i na napój swoje Cia³o i swoj¹ Krew, tak
i my powinnimy Mu oddaæ nasze cia³o
i nasz¹ krew i byæ gotowi powiêciæ nasze ¿ycie, skoro bêdzie tego potrzeba, ku
chwale Jego...
Zgodnie z duchem papie¿a w. Piusa X
(1903  1914) ks. Markiewicz zachêca³
do wczesnego przystêpowania dzieci do
Pierwszej Komunii w.  Do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii wiêtej nale¿y
jak najwczeniej przygotowywaæ m³odzie¿
i dopuszczaæ j¹ do tych wiêtych tajemnic
pierwej, zanim grzech i zepsucie nie nara¿¹ serca dzieciêcego...; Cia³o Pañskie jest
lekarstwem oczyszczaj¹cym nas od zmazy

KOCIÓ£

grzechów powszednich i chroni nas przed
popadaniem w grzechy miertelne...
Mi³oæ i czeæ najg³êbsza dla Pana
Jezusa w Najwiêtszym Sakramencie
przebija³a siê w ca³ej postaci, w ka¿dym
ruchu i s³owie ks. Markiewicza przy odprawianiu Najwiêtszej Ofiary. Ksi¹dz
Markiewicz Mszy wiêtej nie przeci¹ga³.
Patrz¹c na jego oblicze, jego oczy, ws³uchuj¹c siê w s³owa jego modlitwy, prefacji, konsekracji, zaczyna³o siê rozumieæ, z jakim przejêciem i mi³oci¹ sprawuje Najwiêtsz¹ Tajemnicê  napisa³ ks.
Walenty Michu³ka.
W Zapiskach ¯ycia Wewnetrznego
ks. Markiewicz zanotowa³: Najwy¿sza
czynnoæ moja Msza wiêta: ju¿ wiêkszej
godnoci na wiecie nie osi¹gnê, ani
nawet w niebie... Biada temu kap³anowi, który sobie cokolwiek innego wy¿ej
ceni...; Msza wiêta centrum ¿ycia mego.
W niej mogê najlepiej podobaæ siê memu
Panu i najwiêcej dla chwa³y Jego uczyniæ: przez Komuniê i ofiarê...; Mam Ciê,
Jezu, codziennie piastowaæ, spo¿ywaæ
i drugich karmiæ Twoim Cia³em...
O wielkiej czci ks. Markiewicza dla
Eucharystii wiadczy te¿ nastêpuj¹cy epizod z Miejsca Piastowego. Pewnego dnia
Markiewicz otrzyma³ wie¿o wyprasowan¹ i wypran¹ bieliznê o³tarzow¹: korpora³y i puryfikaterze. Zawo³a³ jednego
z ch³opców i poleci³ mu zanieæ bieliznê
do zakrystii i upomina³ go, ¿eby niós³
ostro¿nie i nie upuci³ na ziemiê. Tymczasem, zaledwie ch³opiec zszed³ ze schodów
przed plebani¹, dwa puryfikaterze spad³y
mu ju¿ na ziemiê. Nie umknê³o to oku
ks. Markiewicza. Ch³opiec podniós³ je
szybko z ziemi i chcia³ iæ dalej, t³umacz¹c, ¿e bielizna wcale siê nie poplami³a.
Ale ks. Markiewicz zatrzyma³ ch³opca,
zabra³ te dwa puryfikaterze ze sob¹
i owiadczy³, ¿e to, co le¿a³o na ziemi, nie
mo¿e ju¿ s³u¿yæ do Mszy wiêtej, ¿e trzeba je wypraæ na nowo.
Za³o¿yciel michalitów i michalitek,
tak¿e jako wychowawca w Miejscu Piastowym, zachêca³ ch³opców do nawiedzania Najwiêtszego Sakramentu, czêstej spowiedzi i codziennej Komunii
wiêtej. Nie czyni³ tego na si³ê. Wychowawców poucza³: Nie nale¿y bynajmniej
zobowi¹zywaæ wychowanków do czêstego przystêpowania do wiêtych sakra-
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mentów, wystarczy ich tylko zachêcaæ do
tych wiêtych æwiczeñ i daæ im mo¿noæ
korzystania z nich... (PiP, 1898, s. 15).
Jeli który z wychowawców czy ch³opców spóni³ siê na Mszê w. lub wróci³
z podró¿y, to pyta³ go, czy jest na czczo
i czy pragnie przyj¹æ Komuniê wiêt¹.

Do czêstego przyjmowania Komunii
wiêtej przez wychowanków przywi¹zywa³ wielk¹ wagê. Uwa¿a³, ¿e Sakramenty
wiête, s³owo Bo¿e i s³uchanie Mszy
wiêtej s¹ najdzielniejszymi rodkami
wychowawczymi...
Mo¿emy konkludowaæ, ¿e ks. Mar-

kiewicz mia³ przekonanie, i¿ nie zbuduje siê (...) ¿adnej wspólnoty chrzecijañskiej, je¿eli nie bêdzie ona zakorzeniona
w celebracji Najwiêtszej Eucharystii;
Eucharystia tworzy komuniê i wychowuje do komunii...
ks. Edward Data CSMA

Najwy¿sza i jedyna
Prawda

m¹dry, kto d¹¿y przede wszystkim do
szczêcia wiecznego.
Jedynie w Bogu mo¿emy znaleæ ju¿
tu na ziemi prawdziwe szczêcie, o którym ludzie rozmi³owani w rzeczach
ziemskich nie maj¹ ¿adnego pojêcia. Jeli wiêc dobra ziemskie nie mog¹ nas
uszczêliwiæ, po có¿ wiêc Bóg nam ich
udzieli³? Otó¿ maj¹ one s³u¿yæ jako rodki i szczeble do osi¹gniêcia naszego celu
ostatecznego. Jeli bowiem jedynie dla
Boga jestemy stworzeni, to wszystko co
posiadamy, a ponadto samych siebie,
musimy powiêciæ tylko dla Niego;
zw³aszcza, ¿e wszystkie dary i cnoty, jakie mamy, wziêlimy z r¹k Jego jakoby
w zastaw i jako rzeczy podró¿ne, powierzone nam na drogê do nieba, z których
kiedy zdamy rachunek.
Naszym ostatecznym celem jest
chwa³a Bo¿a i przysz³a szczêliwoæ
w niebie. Ku temu wiêc celowi ma zmierzaæ nasze ¿ycie, zdrowie, do niego maj¹
zmierzaæ nasze si³y, zabawy i wszelkie
dary nam dane. Tote¿ upomina nas wiêty
Pawe³: Przeto czy jecie, czy pijecie, czy
cokolwiek innego czynicie, wszystko na
chwa³ê Bo¿¹ czyñcie (1 Kor 10, 31). Albowiem g³ównym naszym zadaniem jest
s³u¿yæ Bogu w takich warunkach, w jakich On nas postawi³ i przy pomocy takich rodków, jakie On nam da³, i tam,
gdzie On nas umieci³, i tak d³ugo, jak
Jemu siê podoba. Powinno nam wystarczyæ ju¿ samo szczêcie i zaszczyt s³u¿enia Mu i pe³nienia Jego Najwiêtszej
woli. On bowiem jest nasz¹ rozkosz¹, naszym najwiêkszym skarbem, i naszym jedynym dobrem, godnym wszelkiej mi³oci. On jest dla nas wszystkim. Gdy
Jego posiadamy, to ju¿ wszystko posiadamy. Oto najwy¿sza i jedyna Prawda.
Id¹c za ni¹, znajdziemy prawdziwe
szczêcie w tym ¿yciu i w przysz³ym. Od
niej za odstêpuj¹c marnujemy ¿ycie
doczenie i tracimy wiecznie.
Opr. ks. Henryk Skoczylas CSMA

ks. Bronis³aw Markiewicz

Ka¿dy cz³owiek, spostrzeg³szy jakikolwiek przedmiot, pyta siê, po co on
jest, do czego on s³u¿y? A najbardziej
zaciekawia go w³asne istnienie. I pyta
siê: po co cz³owiek ¿yje na tej ziemi? Jaki
jest cel i przeznaczenie jego ¿ycia? Na
to wielkie pytanie Bóg sam odpowiada:
Jam jest Alfa i Omega, pocz¹tek i koniec
(Ap 1, 8), to jest: Ja jestem ród³em
wszelkiego dobra i szczêcia prawdziwego, Ja jestem wszystkim dla was: wycie
dzie³em r¹k Moich i dla Mnie jestecie
stworzeni: abycie Mnie poznawali, mi³owali i Mi s³u¿yli; tym sposobem zbawili siê, uszczêliwili siebie w tym ¿yciu i na wieki. Oto pierwsza, najwy¿sza,
najwiêksza i jedyna prawda, z której
wszystkie inne wynikaj¹.
Cel wiêc ostateczny naszego przebywania na tej ziemi jest nadprzyrodzony,
zakotwiczony w Bogu wszechmog¹cym
i wiecznym. Bóg da³ nam wszystko, cokolwiek posiadamy: nie mamy nic naszego i cile w³asnego, chyba tylko nasz
grzech. Bóg zatem jedynie zas³uguje, aby
Go coraz bardziej poznawaæ, mi³owaæ
i Mu s³u¿yæ. Jemu nale¿y siê od nas ca³kowita mi³oæ. Kto zatem ca³ym swoim
sercem zwraca siê do jakiejkolwiek rzeczy na wiecie, ten uchybia Bogu i mija
siê ze swoim celem ostatecznym. A zatem nie dozna pokoju na tej ziemi i znajduje siê w wielkim niebezpieczeñstwie
niezaznania go tak¿e w wiecznoci.
Natomiast szczêliwy jest ten cz³owiek, który szuka przede wszystkim
Boga i wszystkiego siê wyrzeka z mi³oci do Niego. On znalaz³ per³ê Jego czy-

stej mi³oci i najdro¿szy klejnot, cenniejszy nad wszystkie skarby i królestwa
tej ziemi. U niego Bóg jest wszystkim,
bo on wy¿ej sobie Go ceni ani¿eli
wszystkie maj¹tki, zaszczyty, umiejêtnoci, nadzieje i jakiekolwiek dary.
U niego Bóg jest ponad wszystko. On
szuka jedynie Boga i nic wiêcej, albowiem Bóg jest jedynie nieskoñczon¹
piêknoci¹, najwy¿szym dobrem i nieskoñczonym przedmiotem mi³oci.
A wiêc wszystko, co istnieje, poza Bogiem, niewiele dla niego znaczy i mu
nie wystarcza. Jest on przewiadczony,
¿e jego przestronne serce mo¿e zaspokoiæ i zape³niæ tylko Bóg. St¹d pragnie
jedynie Boga wychwalaæ, Jego mi³owaæ
i Jemu siê podobaæ, i nie zajmowaæ siê
ani sob¹, ani stworzeniami.
Choæby sta³ siê wielkim cz³owiekiem
i ju¿ za swego ¿ycia ogl¹da³ na w³asne
oczy liczne pomniki postawione na twoj¹
czeæ, a nie mia³ Boga w sercu, na nic to
ci siê nie przyda. Ziemskie przyjemnoci,
bogactwa, zaszczyty, rozg³os i s³awa przemin¹ jak cieñ... Tylko Bóg nie przeminie
oraz ci, co dla Niego ¿yj¹ i Jemu z mi³oci¹ s³u¿¹. Jedynie Bóg jest niezmienny
i niezwyciê¿ony. Kto chce byæ w tym ¿yciu zadowolony i z Bogiem na wieki królowaæ, niech tu na ziemi stale z Nim, dla
Niego i przez Niego dzia³a, uznaj¹c Go
za swój cel ostateczny. Oto tajemnica
szczêliwego ¿ycia na tej ziemi i w wiecznoci. Oto prawdziwa i istotna m¹droæ,
bez której nie ma szczêcia na wiecie dla
nikogo, ani dla pojedynczego cz³owieka,
ani dla narodu. Tylko ten jest prawdziwie
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KARD. JOSEPHA RATZINGERA
Prezentujemy szósty ju¿ fragment ksi¹¿ki kardyna³a Josepha Ratzingera, obecnego papie¿a Benedykta XVI, zatytu³owanej
Raport o stanie wiary. W poprzednim numerze PiP przedstawilimy rozwa¿ania o kryzysie moralnoci we wspó³czesnym
wiecie. Kryzys ten wynika z hedonistycznego nastawienia do ¿ycia i z poczucia nieograniczonej wolnoci, co prowadzi do
nieliczenia siê nawet z prawami natury. Przy takim nastawieniu seks traktowany jest jedynie jako przyjemnoæ. Kardyna³
Ratzinger ukazuje dramatyczne skutki oddzielenia sfery seksualnej od ma³¿eñstwa i prokreacji. Jest to przede wszystkim
legalizacja aborcji, antykoncepcja, in¿ynieria medyczna. Dzisiejsze rozwa¿ania dotycz¹ kobiety i feminizmu.

Przeciwko
zbanalizowaniu p³ci
Kardyna³ Ratzinger mówi: To kobietê najbardziej dotkn¹ skutki chaosu
wywo³anego powierzchownoci¹ kultury, bêd¹cej owocem myli i ideologii
maskulinistycznych, które ³udz¹ kobietê has³ami wyzwolenia, a w rzeczywistoci dokonuj¹ g³êbokiego spustoszenia w jej psychice. Na
pierwszy rzut oka d¹¿enia
radykalnego feminizmu,
zmierzaj¹ce do ca³kowitego zrównania mê¿czyzny
i kobiety, wydaj¹ siê szlachetne, a w ka¿dym razie
rozs¹dne. Wydaje siê tak¿e logiczne, by d¹¿enie kobiet do prawa wykonywania wszystkich zawodów
poci¹gnê³o za sob¹ ¿¹danie równouprawnienia
równie¿ na terenie Kocio³a  dopuszczenia kobiet do kap³añstwa. Dla
wielu ¿¹danie, by wywiêcaæ kobiety na kap³anki
katolickie, wydaje siê nie
tylko usprawiedliwione,
ale nieszkodliwe: proste,
nieodzowne przystosowanie Kocio³a do nowej sytuacji spo³ecznej. Tu Kardyna³ przypomina, ¿e, owszem, wszystkie kulty staro¿ytne mia³y swoje kap³anki, ale nie religia ¿ydowska, nie Stary Testament. Tak te¿ jest w Nowym Testamencie  Jezus
ustanawia dwunastu aposto³ów mê¿czyzn, kobie-

"

a kobiet¹. (...) Oddzielenie seksu od
p³odnoci spowodowa³o, ¿e p³eæ przesta³a pe³niæ rolê charakterystyki, radykalnej wskazówki co do osoby. Mê¿czyzna? Kobieta? S¹ to pytania, które dzisiaj wielu wydaj¹ siê przestarza³e, pocie przeznaczaj¹c inn¹ i wielk¹ godnoæ. zbawione sensu, je¿eli nie zgo³a rasiNastêpnie mówi: Nale¿a³oby wskazaæ, stowskie. Mo¿na przewidzieæ konformina czym polega istota ¿¹dañ stawianych styczn¹ odpowied: to ma³o interesuj¹przez radykalny feminizm dzisiejszej ce, czy kto jest mê¿czyzn¹, czy kobiet¹,
kulturze, a jest to: przezwyciê¿enie ró¿- wszyscy jestemy po prostu ludmi.
nicy p³ci przez wprowadzenie wymien- A tymczasem jest to problem wielkiej
noci wszystkich ról miêdzy mê¿czyzn¹ wagi. Oznacza to, ¿e ca³oæ istnienia
i dzia³ania osoby ludzkiej zosta³a zredukowana do funkcji,
do czystej roli. Na przyk³ad
do roli konsumenta lub pracownika, zgodnie z prowadzonym trybem ¿ycia. Granie
takich ról nie zale¿y przecie¿
bezporednio od p³ci. To nie
przypadek, ¿e walcz¹c o wyzwolenie, próbowano tak¿e
uciec od zniewolenia przez
naturê, ¿¹daj¹c prawa do
wyboru bycia albo mê¿czyzn¹, albo kobiet¹  wed³ug
upodobania  za pomoc¹ na
przyk³ad zabiegu chirurgicznego. Pragnie siê tak¿e, aby
tego typu ¿¹dania uzna³o
pañstwo i dokonuj¹c spisu
ludnoci bra³o pod uwagê autonomiczn¹ wolê jednostki.
A przecie¿ zmiana p³ci nie
siêga genetycznej konstytucji
zainteresowanej osoby, a jest
tylko zabiegiem zewnêtrznym,
nie rozwi¹zuj¹cym g³êbszego
problemu, a wiêc fikcj¹. Je¿eli wszystko jest rol¹ uwarunkowan¹ tylko kulturowo
i historycznie, a nie w³aciwoci¹ cz³owieka wpisan¹
raz na zawsze w jego strukfot. G. Ga³¹zka
turê, to tak¿e macierzyñstwo
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RAPORT O STANIE WIARY
jest kwesti¹ przypadku. I rzeczywicie,
pewne od³amy feminizmu uwa¿aj¹ za niesprawiedliwe, ¿e tylko kobiecie przypad³o w udziale rodzenie oraz karmienie
piersi¹. Tak¿e i tutaj nie tylko prawo, ale
i nauka pod¹¿a z pomoc¹, przekszta³caj¹c mê¿czyznê w kobietê i na odwrót; lub
 oddzielaj¹c p³odnoæ od seksualnoci
 dokonuje prokreacji za pomoc¹ manipulacji technicznych, wed³ug ¿yczenia.
Czy¿ nie jestemy wszyscy równi? Zatem
jeli trzeba, walczmy z nierównoci¹ natury. Ale z natur¹ nie mo¿na walczyæ bezkarnie. Nietykalna równoæ miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ nie tylko nie wyklucza,
lecz wymaga rozró¿nienia p³ci.
W obronie natury
Kardyna³ Ratzinger mówi: Jestem
przekonany, ¿e to, co przynosi ze sob¹
ekstremalny feminizm, nie pochodzi
z chrzecijañstwa, które znamy, ale jest
jak¹ inn¹ religi¹. (...) Koció³ katolicki i prawos³awny, broni¹c swej wiary
i swojej koncepcji kap³añstwa, broni
w rzeczywistoci zarówno mê¿czyzn, jak
i kobiety w ich integralnoci i w³anie
w ich rozró¿nieniu na mê¿czyzn i kobiety. Broni ich przed zredukowaniem do
prostych funkcji, do ról. Dla Kocio³a
jêzyk natury (czyli dwie p³cie dope³niaj¹ce siê wzajemnie i jednoczenie ró¿ne) jest tak¿e jêzykiem moralnoci
(mê¿czyzna i kobieta s¹ powo³ani do
wype³nienia ró¿nych zadañ na równi
godnych, na równi wiecznych, ale ró¿nych). I w³anie w imiê tak pojêtej natury Koció³ sprzeciwia siê pokusom
przekszta³cenia cz³owieka i jego przeznaczenia wedle czczych projektów
ludzkich. Przeciwko pozbawianiu go indywidualnoci, a z ni¹ godnoci. Respektowanie biologii jest wyrazem szacunku dla Boga samego i ochron¹ Jego
stworzenia. (...) Wyzwolenie czy ocalenie, jakie g³osi radykalny feminizm, jest
czym zupe³nie ró¿nym, jeli nie przeciwstawnym chrzecijañskiej koncepcji
wolnoci. Kardyna³ zdecydowanie przestrzega, ¿e skutki takiego ocalenie najboleniej odczuj¹ kobiety, które zamiast
skorzystaæ z tej rewolucji, stan¹ siê jej

(6)

ofiarami. To w³anie kobieta zap³aci
najwiêcej. Macierzyñstwo i dziewictwo
(dwie wartoci najwy¿sze, w których
kobieta realizowa³a swe najg³êbsze powo³anie) sta³y siê wartociami nie akceptowanymi przez dominuj¹c¹ kulturê. Kobieta, twórcza w najwy¿szym stopniu, bo daj¹ca ¿ycie, nie produkuje go
przecie¿ w technicznym sensie, a w³anie produkcja jest najwy¿ej oceniana
przez spo³eczeñstwa zmaskulinizowane,
w których panuje kult wydajnoci. Wyzwolenie i emancypacja prowadz¹ z koniecznoci do maskulinizacji, czyni¹c
kulturê ujednolicon¹ i uporz¹dkowan¹
zgodnie z kryteriami produkcyjnymi.
W ten sposób kobieta poddana zostaje
kontroli spo³eczeñstwa mêskiego  techników, kupców, polityków, którzy szukaj¹ zysków z posiadanej w³adzy. Organizacja i ekonomika podporz¹dkowane
s¹ ich osobistym celom i dlatego twierdz¹, ¿e specyfika p³ci jest czym drugorzêdnym (zaprzeczaj¹c tym samym, ¿e
cia³o jest inkarnacj¹ Ducha w byt okrelony p³ciowo). Kobieta zosta³a okradziona nie tylko z wartoci macierzyñstwa, ale i z wolnego wyboru dziewictwa. Mê¿czyzna nie jest w stanie urodziæ, nie mo¿e te¿ byæ dziewic¹, chyba
¿e udaj¹c kobietê. A w³anie kobieta,
tak¿e z powodu macierzyñstwa i dziewictwa, mia³a wartoæ najwy¿sz¹ dla
ludzkoci, wartoæ symbolu, przyk³adu.
Feminizm w klasztorach
Maj¹c na myli rzeczywistoæ wiata zachodniego, kardyna³ Ratzinger
mówi: Pewne cechy feminizmu przedosta³y siê tak¿e do ¿eñskich wspólnot zakonnych. (...) Opar³y mu siê zakony
klauzurowe, kontemplacyjne, bardziej
zamkniête na wp³ywy ducha czasu. Powa¿ny kryzys dotkn¹³ natomiast zakony
i zgromadzenia ¿ycia aktywnego, gdzie
w³aciwe pos³annictwo  szerzenie mi³oci bliniego  zaczêto zastêpowaæ
czysto wieckim pojmowaniem swojej
s³u¿by i tworzyæ co w rodzaju profesjonalnych, zawodowych instytucji
opieki spo³ecznej. Do tego do³¹czy³a siê
moda na ró¿nego typu szko³y psycho-

analizy i psychologii, co w konsekwencji przynios³o op³akane skutki: utratê
to¿samoci, os³abienie motywacji do
wyboru ¿ycia zakonnego. (...) Nast¹pi³a te¿ w wielu wypadkach fascynacja
Wschodem lub tym, co rzekomo nim jest;
w wielu klasztorach (¿eñskich i mêskich)
krzy¿ ust¹pi³ miejsca symbolom azjatyckich tradycji religijnych. Zamiast nabo¿eñstwa praktykuje siê techniki jogi
i zen. (...) Zwrócono siê z wielkim zaufaniem do tych spowiedników-profanów, do tych ekspertów od duszy, jakimi s¹ rzekomo psychologowie i psychoanalitycy. Ale przecie¿ oni mog¹ co najwy¿ej powiedzieæ, jak funkcjonuj¹ si³y
duchowe, ale nie dlaczego, w jakim
celu. Przy tej okazji sta³o siê jasne, ¿e
wbrew ¿mudnej robocie analiz dusza nie
t³umaczy siê sama przez siê, ale musi
mieæ odniesienie do czego poza ni¹.
Wzruszaj¹ce wyznanie w. Augustyna
sta³o siê zatem omal twierdzeniem naukowym: Stworzy³e nas Panie dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. (...) Nie przez
przypadek Koció³ jest zwany Oblubienic¹ Pana, Matk¹ nasz¹. W Kociele
takim ¿yje misterium macierzyñstwa,
bezinteresownoci, kontemplacji, piêkna  zatem wszystkie wartoci, które
wiatu zlaicyzowanemu mog¹ wydawaæ
siê bezu¿yteczne. Bez pe³nego przewiadczenia o racji zakonnica odczuwa g³êbok¹ trudnoæ ¿ycia w Kociele,
w którym chrzecijañstwo jest zredukowane do ideologii czynu. (...) Ale taki
Koció³ to tylko projekt, nie ma w nim
miejsca na dowiadczenia mistyczne,
które s¹ szczytem ¿ycia religijnego. Nie
przez przypadek dowiadczenia te by³y
przez dwa tysi¹ce lat chwa³¹ i bogactwem Kocio³a, w którym kobiety by³y
bardziej ni¿ mê¿czyni nosicielkami tych
wartoci ubogacaj¹cych wszystkich. To
w³anie te niezwyk³e kobiety Koció³
og³osi³ swymi wiêtymi lub doktorami,
nie wahaj¹c siê zaproponowaæ ich jako
przyk³adu wszystkim chrzecijanom.
Przyk³adu dzisiaj szczególnie wa¿nego.
Cdn.
Opr. Jolanta Klecel
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Odejcie i przyjcie

(cz. 1)

Barbara Jagas

Poniedzia³ek, 18 kwietnia
Odszed³ nasz Gazda  to zdanie powtarzane przez górali i cytowane przez
prasê dzwoni w uszach, kiedy z ulicy
Wadowickiej w Krakowie skrêcamy
w Zakopiankê. Czeka nas droga do jego
ukochanych Tatr, które po raz ostatni
odwiedzi³ w roku 1997. Us³ysza³ wtedy na po¿egnanie jeszcze raz: Góralu,
czy ci nie ¿al, samolot wspi¹³ siê w górê,
a niebo nad ca³ym Podhalem siê zachmurzy³o, a potem rozp³aka³o. Ale nad
Babi¹ Gór¹ promienie s³oñca przebi³y
siê przez ob³oki i utworzy³y wietlist¹
koronê, co pocieszy³o baców i gazdów.
Kto jak kto, ale górale kochali go ca³ym sercem i by³a to mi³oæ odwzajemniona. To do nich mówi³: Na was mo¿na
liczyæ, gdy odwiedzali go w Watykanie.
 Kiedy z kolei Jan Pawe³ II przyje¿d¿a³
do Krakowa, a wiadomo by³o, ¿e nie bêdzie na Podhalu, to ca³e Zakopane pustosza³o, bo wszyscy ruszali na spotkanie z nim  wspomina 28-letni Antek
z Kocieliska.  Na wiadomoæ, ¿e samolot z papie¿em przeleci nad górami
wychodzilimy na pola i palilimy mu
ogniska  mówi m³ody gazda.
Dzi rozpoczyna siê konklawe.
Wszyscy czekaj¹ na bia³y dym, bêdziemy witaæ nowego papie¿a. Ale droga do
Zakopanego jest w smutku, widaæ ¿a³obne flagi.
Koció³ wiêtej Rodziny na Krupówkach, póne popo³udnie. Tutaj Jan
Pawe³ II podczas ostatniej pielgrzymki
spotka³ siê z dzieæmi, które przystêpowa³y do I Komunii wiêtej.  Drogie
dzieci  mówi³  dzisiaj przychodzi do
was papie¿, aby w imieniu Pana Jezusa
powiedzieæ, ¿e On was kocha.
Dzisiaj g³ówny o³tarz kocio³a jest
zas³oniêty, w rodku pusto i ciemno.
 Mamy ¿a³obê do wyboru nowego papie¿a  t³umaczy siostra zakonna, która
sprzedaje ksi¹¿ki w sklepiku parafial-
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nym. Wiêkszoæ lektur na pó³kach jest
o Janie Pawle II lub jego autorstwa. Na
wystawie le¿y Pamiêæ i to¿samoæ, której nie mo¿na by³o dostaæ w Warszawie.
Siostra t³umaczy, ¿e ka¿da z pozycji ma
swoj¹ wartoæ, wiêc nie chce niczego
doradzaæ. Opowiada, ¿e spêdzi³a 26 lat
w Rzymie, wiêc mia³a okazjê bywaæ blisko papie¿a.  Ojciec wiêty szczególnie
lubi³ piewaæ razem z nami  wspomina.
 Mówi³ymy o nim nasz tatu. Dlaczego? Bo by³ dla nas jak prawdziwy ojciec
 jak trzeba: ³agodny i jak trzeba: wymagaj¹cy, ale zawsze troskliwy  t³umaczy. Kiedy bola³ j¹ strasznie brzuch, tak
¿e nie mog³a uczestniczyæ we wspólnej
modlitwie, wiêc posz³a do Ojca wiêtego siê poskar¿yæ. Papie¿ najpierw mnie
przytuli³, a potem po³o¿y³ rêce na g³owie.
Ból min¹³ jak... rêk¹ odj¹³.  Ale mo¿e
lepiej o tym nie mówiæ...  dodaje wzruszona siostra.
Wtorek, 19 kwietnia
Na Krupówkach pustki. Niby normalne, bo jest po sezonie, ale ca³e Zakopane tkwi w jakim odrêtwieniu. Prasa pisze o Watykanie, przypomina kolejnych papie¿y, czeka na wyniki konklawe i trochê spekuluje na ten temat,
ale bez zbêdnych emocji. Nawet tabloidy, zwykle karmione sensacj¹, przyjê³y spokojniejszy ton.
Na trasie na Kalatówki nie ma ¿ywej duszy. Dopiero po terenie klasztoru albertynek krêc¹ siê jacy ludzie, to
turyci ze Szwecji. Pustelnia Brata Alberta by³a jednym z ukochañszych
miejsc Karola Wojty³y  lubi³ tutaj pomedytowaæ. Ostatnio by³ u albertynów
w 1997 r., spêdzi³ wówczas na modlitwie oko³o 20 minut.
Dom Brata Alberta jest otwarty,
mo¿na wpisaæ siê do ksiêgi pami¹tkowej. Ostatnie treci s¹ pe³ne wdziêcznoci za pontyfikat Jana Paw³a II.

W samo po³udnie bij¹ dzwony kocielne. Atmosfera nieco mistyczna. Czy¿by wybrano nowego papie¿a?
W schronisku na Kalatówkach restauracja nieczynna. Na dole w barze te¿
nie ma nikogo, tylko jaka pani w k¹ciku przegl¹da prasê. Na Kondratow¹ nikt
nie idzie. Po drodze pe³no niegu, trzeba uwa¿aæ, aby nie wpaæ w zaspê...
Innym niebezpieczeñstwem jest mo¿liwoæ spotkania wyg³odnia³ego misia.
Na tak¹ myl samotnej turystce przechodz¹ ciarki po plecach... Schronisko na
Kondratowej w ¿a³obie, na zewn¹trz
wywieszona flaga papieska, jest zamkniête. To têdy szli na Giewont taternicy, aby zapaliæ na pociechê umieraj¹cemu Janowi Paw³owi wiate³ko.
Wieczorem media podaj¹, ¿e nowym
papie¿em zosta³ Joseph Ratzinger.
roda, 20 kwietnia
Koció³ ksiê¿y bernardynów na Bystrem. W rodku wisi portret Jana Paw³a II i tablica z jego b³ogos³awieñstwem,
która jest przewi¹zana czarn¹ wstêg¹.
Zwyczajna poranna Msza w., tylko
w modlitwie o papie¿a pada imiê: Benedykt. Brzmi trochê dziwnie.
Wszystkie gazety pisz¹ o nowym
Ojcu wiêtym. Zdjêcie skromnego pracownika winnicy Pana widnieje na
pierwszych stronach. Chocia¿ sprawa
jest wie¿a, pojawiaj¹ siê ju¿ pierwsze
sondy i komentarze. Gazeta Krakowska
podaje, ¿e wszyscy z zadowoleniem
przyjêli wybór kardyna³a Ratzingera
i obok drukuje wypowiedzi ksiê¿y
i przyjació³ Jana Paw³a II na ten temat.
Zofia Ustupska z Anta³ówki, na pytanie o Benedykta najpierw odpowiada
milczeniem. Serce góralki jest ci¹gle
przy Janie Pawle II, wiêc co tu rzec, aby
nie zostaæ pos¹dzonym o zdradê (?).
 A wy, co mylicie?  odpowiada pytaniem na pytanie. Odzywa siê s¹siadka,
Anna R., która mówi, ¿e jej Ratzinger
siê podoba. Wtedy Zosia siê umiecha
i mówi:  Ja te¿ siê cieszê. Bo to dobry
cz³owiek, widaæ to po jego oczach. Kierowca busa zwraca uwagê na niepewnoæ w zachowaniu Benedykta:  Jeszcze nie wiadomo, jaki on jest...On sam
te¿ nie wie...  mówi.
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W nocy spad³ nieg, od rana wieci
piêkne s³oñce, trzeba na narty (!). Na
dolnej stacji kolejki na Kasprowy jest
gablotka ze zdjêciami upamiêtniaj¹cymi ostatni pobyt Jana Paw³a II w tym
miejscu. Pracownicy PKL wspominaj¹, ¿e Papie¿ wszystkich wtedy zaskoczy³ swoj¹ wizyt¹.  Po po³udniu szóstego czerwca (1997 r.  przyp. red)
w Kunicach ju¿ praktycznie nikogo nie
by³o. Samochód z papie¿em zajecha³ z
ty³u, na plac pod linami kolei. Ojciec
wiêty z ca³¹ wit¹ wszed³ tylnym wejciem. Przywita³ nas wszystkich i wsiad³
do kolejki  wspomina na ³amach Tygodnika Podhalañskiego Kazimierz
Korzeniowski, kierownik zespo³u kolei
linowych Kasprowy Wierch.  Pamiêtam, jakby to by³o dzi. Ojciec wiêty
wszed³ do restauracji, usiad³ przy naro¿nym stoliku i zamówi³ herbatê z sokiem malinowym...Chocia¿ bylimy ca³y
dzieñ w pogotowiu, to jednak nie wierzylimy, ¿e Jan Pawe³ nas odwiedzi.
Mia³ przecie¿ jechaæ na Krzeptówki,
a tymczasem znalaz³ siê tutaj, podobno
bardzo chcia³... Mo¿e czu³, ¿e to jest
ostatni raz i zapragn¹³ popatrzeæ na
Tatry  wspomina na górze konduktor.
Na Kasprowym, przy wyjciu ze schroniska, wisi tablica upamiêtniaj¹ca ten
ostatni pobyt. Jest przewi¹zana ¿a³obn¹ wstêg¹, pod ni¹ stoj¹ znicze. Na G¹sienicowej mg³a, widocznoæ na pó³tora metra, nieg jak kasza. A¿ strach
zje¿d¿aæ. Lepiej wróciæ do rodka i zamówiæ herbatê z szarlotk¹.

Czwartek, 21 kwietnia
Wszystkie gazety pisz¹ o Benedykcie XVI, przecigaj¹c siê w szczegó³ach
na jego temat. Jedna z bulwarówek podaje na przyk³ad, ¿e nowy Papie¿ uwielbia s³odkie naleniki. To zupe³nie jak
Jan Pawe³ II, którego znalimy z mi³oci do kremówek. Porównania papie¿y
wychodz¹ wiêc na plus  przynajmniej
w kwestii kulinarnej. Inne media cytuj¹
myli Josepha Ratzingera. Krakowska
Gazeta Wyborcza daje tytu³ Credo Benedykta XVI. Tylko Tygodnik Podhalañski milczy (w numerze z 21 kwietnia), ani na pierwszej stronie, ani
w rodku nie ma nic o nowym papie¿u.
Na ok³adce zamiast zdjêcia Benedykta
XVI foto jakiego pana z siw¹ brod¹
i tytu³ Ubecja, fala z teczkami od¿y³a...
Na Kasprowym w po³udnie zero
stopni. Pod p³askorzeb¹ Jana Paw³a II
dalej p³on¹ znicze. Jest mg³a i silny
wiatr, wyci¹g na Goryczkowej nie chodzi. Znowu nici z nart.
Nowy papie¿? Podoba mi siê. Widaæ,
¿e jest niemia³y, ale to pocz¹tki, trzeba
mu daæ czas...  odpowiada pani z bufetu w schronisku.
Droga do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, wzd³u¿ ca³ej ulicy
Kocieliskiej ¿ó³te flagi papieskie. Jednak wiele cha³up jest dalej w ¿a³obie.
W niektórych oknach wystawione s¹
portrety i zdjêcia Jana Paw³a II. W po³owie trasy czytamy napis: Módlcie siê
i nie zapominajcie o mnie  Jan Pawe³
II. Po drugiej stronie ulicy, u podnó¿a

Giewontu, jakby odpowied: Codziennie o 12.00 modlimy siê za Jana Paw³a
II. Pod jego pomnikiem, ju¿ na terenie
sanktuarium, p³on¹ znicze. Robi siê
smutno. Ale na pocieszenie przypomina siê ulubiony cytat Papie¿a z Horacego: Non omnis moriar  nie wszystek
umrê. Patrzymy na Giewont i p³yn¹ s³owa z jego znanej homilii wyg³oszonej
na Podhalu: Dzisiaj dziêkowa³em Bogu
za to, ¿e wasi przodkowie na Giewoncie wznieli krzy¿. Ten krzy¿ patrzy na
ca³¹ Polskê od Tatr a¿ do Ba³tyku, i ten
krzy¿ mówi ca³ej Polsce: Sursum corda!  w górê serca!
A w kociele wisi ju¿ zdjêcie nowego papie¿a  Benedykta XVI. Jakby tu trochê nie pasuje. Ca³a wi¹tynia
jest po brzegi wype³niona ludmi. Ale
bynajmniej nie s¹ to górale, tylko jacy na ciemno ubrani mê¿czyni. Czy¿by pogrzeb? Okazuje siê, ¿e nie, bo po
chwili wychodzi ksi¹dz, wita serdecznie wycieczkê ze l¹ska i zaczyna opowiadaæ historiê sanktuarium. W tym
czasie mê¿czyni b³yskaj¹ fleszami.
Robi siê atmosfera trochê jak na wycieczce krajoznawczo-poznawczej.
Mo¿na jednak popatrzeæ na witra¿e,
z których spogl¹da na nas Jan Pawe³
II. Jakby mówi³: Piêkno tych wi¹tyñ
odpowiada piêknu Tatr i jest odblaskiem tego samego piêkna, o którym
mówi¹ s³owa Wincentego Pola wypisane na krzy¿u w Dolinie Kocieliskiej:
I nic nad Boga. Te s³owa przynosz¹
spokój. Tymczasem ksi¹dz opowiada
o tym, jak tutejsi parafianie modlili siê
w 1981 r. do Matki Boskiej o zmi³owanie dla Jana Paw³a II i przyrzekli,
¿e jeli mu daruje ¿ycie, to w podziêce
wybuduj¹ Jej wspania³e sanktuarium.
Tak te¿ uczynili. Na zakoñczenie
ksi¹dz prosi wszystkich o uklêkniêcie
i odmówienie modlitwy. Chwila ciszy...
Po czym na ciemno ubrani mê¿czyni
siêgaj¹ znów po aparaty fotograficzne.
 W ka¿d¹ niedzielê przyje¿d¿aj¹ tu
górale z ca³ego Zakopanego, by modliæ
siê za Jana Paw³a  mówi³ baca z Chocho³owskiej.  No tak, ale dzisiaj mamy
dopiero czwartek.
Cdn.
Barbara Jagas
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Jak dobrze pójdzie, Jan Pawe³ II wyniesiony zostanie na o³tarze jeszcze w tym dziesiêcioleciu
 powiedzia³ abp Edward Nowak podczas telewizyjnego programu we w³oskiej telewizji RAI
UNO. Modlimy siê o to wszyscy. I nie tylko siê modlimy: dbamy o to, by jeszcze mocniej
pamiêtaæ o Janie Pawle II  najwybitniejszym Polaku, i o Jego nauczaniu.

Papie¿ w Turku

fot. ks. S. £¹cki CSMA

18 maja 2005 r. Jan Pawe³ II mia³
ukoñczyæ 85 lat. Bóg potrzebowa³ Go
u siebie, a my  pe³ni sprzecznych
uczuæ: smutku i radoci oraz dumy
 wiêtowalimy w ca³ej Polsce dzieñ
przyjcia na wiat Karola Wojty³y. Oczy
ca³ej Polski by³y skierowane na Wadowice, gdzie siê urodzi³; na Warszawê,
gdzie Duch wiêty, na wezwanie Papie¿a z dalekiego kraju, zacz¹³ odmienianie oblicza ziemi w 1979 r.; na Kraków,
na Czêstochowê, Kalwariê Zebrzydowsk¹, Gdañsk... We wszystkich tych miejscach pojawi³y siê ekipy telewizyjne, radiowe, by³o mnóstwo dziennikarzy, którzy komentowali, pytali, dziwili siê, próbowali co uszczkn¹æ z podnios³ej atmosfery, aby widzowie, s³uchacze i czytelnicy mogli znaleæ siê w tych miejscach za ich porednictwem. I uda³o siê.
Trzeba pochwaliæ dziennikarzy, ¿e przy

&

religijnych i patriotycznych uroczystociach spisuj¹ siê na medal (czasem z³oty, a czasem srebrny b¹d br¹zowy).
18 maja br. redakcja PiP postanowi³a wybraæ siê do Turku niedaleko
Konina, aby tam uczestniczyæ w uroczystociach urodzinowych polskiego
Ojca wiêtego. Któ¿ nie s³ysza³ o serkach z Turku, które muuusisz spróbowaæ! Z telewizyjnych reklam okolica
jawi siê, jako rajskie miejsce: czyste
powietrze, czysta woda, zdrowa ¿ywnoæ  i tak tam jest.
Proboszczem jednej z parafii w Turku jest ks. Miros³aw Frankowski.
4 grudnia 1989 r. zosta³a erygowana parafia, której patronk¹ zosta³a w. Barbara  opiekunka górników. Nic w tym
dziwnego, przecie¿ okolica bogata jest
w z³o¿a wêgla brunatnego. Od samego
pocz¹tku ks. Miros³aw da³ siê poznaæ

jako wietny organizator: nie tylko budowy wi¹tyni, lecz przede wszystkim
jednoczy ludzi i zapala ich do wspólnej
modlitwy i pracy.
Na urodziny Jana Paw³a II w 2005 r.
ks. Miros³aw  wraz w³adzami miasta
 postawi³ przed kocio³em naturalnej
wielkoci pomnik Ojca wiêtego. Za
plac przed wi¹tyni¹ nazwano Skwerem
Jana Paw³a II. We wczesnych godzinach popo³udniowych odby³o siê sympozjum powiêcone pierwszej pielgrzymce Ojca wiêtego do Polski. Uroczystoæ zgromadzi³a wielk¹ rzeszê
wiernych, nie tylko z parafii w. Barbary. Na Mszê w. o godz. 18.00 przyby³o
te¿ wielu znamienitych goci: reprezentowane by³y w³adze miasta Turku,
wszystkie zak³ady pracy i szko³y. Wielkie wra¿enie robi³y na zebranych poczty sztandarowe, których by³o trzydzieci. Zobaczyæ mo¿na by³o poczty górnicze, kombatanckie, szkolne, zwi¹zkowe, stra¿ackie. Pokolenia  zjednoczone na modlitwie za Papie¿a. Taka manifestacja pokoleniowej jednoci zawsze
daje impuls dla lokalnych wspólnot do
jeszcze wiêkszej wiary w lepsz¹ przysz³oæ regionu, bo ludzie, kiedy wspó³dzia³aj¹ z Bogiem, zawsze wygrywaj¹.
Chocia¿ podczas Mszy w. mocno
pada³o  jakby niebo p³aka³o nad nami
grzesznymi  to wszyscy uczestnicy uroczystoci czuli obecnoæ Jana Paw³a II.
Po Eucharystii przemawia³y najwy¿sze
w³adze miasta. Pad³y s³owa wdziêcznoci za osobê Ojca wiêtego oraz zapewnienie, ¿e to, co mówi³ Jan Pawe³ II, zawsze bêdzie mia³o fundamentalne znaczenie przy podejmowaniu decyzji
o przysz³oci Turku oraz regionu.
Chce siê powiedzieæ na zakoñczenie:
Bogu dziêkujcie! Ducha nie gacie!
Niech codziennoæ stanie siê miejscem
realizacji najszczytniejszych planów, bo
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II patrzy z okna
domu Ojca w niebie. Tak¿e na Turek
i jego wspania³ych, zawsze wiernych
mieszkañców.
ks. Sylwester £¹cki CSMA
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 Prawa cz³owieka maj¹ jak¹ ¿ywotnoæ tam, gdzie respektowane s¹
niepodlegaj¹ce pr zedawnieniu prawa Bo¿e. Zobowi¹zanie dla pierwszych
jest czym z³udnym, nieskutecznym, niezbyt trwa³ym, jeli wykonywane
jest na marginesie lub z zapomnieniem tych drugich...
 S³yszymy dzisiaj wiele o prawach cz³owieka... Nie mówi siê natomiast
o prawach Boga. A przecie¿ s¹ one ze sob¹ powi¹zane. Gdzie Bóg i Jego
prawo nie s¹ szanowane, tam równie¿ cz³owiek nie mo¿e korzystaæ ze swego prawa... Równie¿ i dzisiaj chodzi o to, by oddaæ Bogu to, co Bo¿e. Tylko
wtedy zostanie dane cz³owiekowi to, co ludzkie... Gdzie Bóg i Jego prawo nie
s¹ szanowane, tam równie¿ cz³owiek nie mo¿e korzystaæ ze swego prawa...

Oddaæ Bogu, co Bo¿e

Oto wybrane fragmenty wypowiedzi
Jana Paw³a II na temat praw cz³owieka.
Ca³a nasza kultura i cywilizacja judeochrzecijañska oparta jest na Dekalogu, który jest zbiorem obowi¹zków cz³owieka wobec Boga i bliniego. Wed³ug
niektórych teologów  non serviam
 a wiêc nie uznajê swoich obowi¹zków,
¿¹dam tylko swoich praw jest krzykiem
buntu samego szatana przeciw Bogu.
Wed³ug chrzecijañskiego punktu
widzenia obowi¹zki cz³owieka nale¿y
oprzeæ na przyznaniu ka¿demu cz³owiekowi podstawowego prawa: prawa bycia dzieckiem Bo¿ym, poniewa¿ jest on
przez Niego stworzonym i zbawionym
z bezinteresownej mi³oci. Wobec tego:
Prawa cz³owieka s¹ o wiele dro¿sze
chrzecijanom ni¿ niewierz¹cym, wed³ug tych ostatnich bowiem, opieraj¹ siê
tylko na cz³owieku, który o owych prawach zapomina, natomiast chrzecijanie opieraj¹ siê na prawach Boga, który nie pozwala nam o nich zapomnieæ
 pisze wielki uczony i myliciel katolicki, badacz tradycji redniowiecznej
Etienne Gilson. Za w. Pius X pisa³
w 1910 r. w licie do biskupów francuskich: G³ocie ¿arliwie zarówno wielkim, jak i ma³ym o ich obowi¹zkach.
Kwestia spo³eczna bêdzie bliska rozwi¹zania, gdy jedni i drudzy, mniej wymagaj¹cy w swych wzajemnych prawach,
bêd¹ z wiêksz¹ dok³adnoci¹ wykonywaæ swoje obowi¹zki.
Walka o prawa cz³owieka ma swój
pocz¹tek w dobie Owiecenia, kiedy to
intelektualici (Voltaire czy Rousseau
i inni) narzucili swój deistyczny i gnostyczny punkt widzenia doprowadzaj¹c
do rewolucji francuskiej. Deklaracja

z 1789 r. g³osi: Zgromadzenie Narodowe uznaje i deklaruje, w obecnoci i pod
auspicjami Istoty Najwy¿szej, nastêpuj¹ce prawa Cz³owieka i Obywatela:
Artyku³ I  Ludzie rodz¹ siê i pozostaj¹
wolni i równi w swych prawach...
Najwy¿sza Istota, Bóg bez oblicza,
niedostêpny w swym Niebie owieceniowego deizmu, Wielki Zegarmistrz
Voltaire`a, Wielki Architekt Wszechwiata masonów, jest w Deklaracji jedynym religijnym odniesieniem. To co,
bêd¹ce w ob³okach, jest tylko rodkiem
do ustalenia wolnej umowy spo³ecznej,
która wed³ug Rousseau jest jedyn¹ podstaw¹ spo³ecznoci ludzkiej. St¹d ju¿
tylko ma³y kroczek do marksizmu,
a dalej do komunizmu leninowskiego.
Ojciec Gregoire, który od pocz¹tku by³
wierny rewolucji i g³osowa³ w Zgromadzeniu Narodowym za Deklaracj¹
Praw, ¿¹da³ bezskutecznie, aby do³¹czono do niej Deklaracjê Obowi¹zków.
Giuseppe Mazzini, cz³owiek ducha religijnego nawet w walce z Kocio³em,
zatytu³owa³ swój katechizm: Obowi¹zki Cz³owieka. Równie¿ wed³ug niego

fot. W. widerski

¿adna wolnoæ, ¿adna trwa³a organizacja spo³eczna nie mo¿e siê obejæ bez
obowi¹zków, z których wype³niania
dopiero wynikaj¹ prawa.
W przeciwieñstwie do francuskiej
Deklaracji Praw Cz³owieka, amerykañska Karta Praw i Deklaracja Niepodleg³oci Stanów Zjednoczonych, która
powsta³a w roku 1776, a wiêc dwanacie
lat przed francusk¹, odwo³uje siê bardzo
wyranie do Boga s³owami: Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi i wyposa¿eni przez Stwórcê w pewne niezbywalne prawa... Pomimo ¿e wszyscy ojcowie
za³o¿yciele Stanów Zjednoczonych,
a i wiêkszoæ póniejszych prezydentów,
byli cz³onkami ló¿ masoñskich, dokument amerykañski opiera prawa cz³owieka nie na woli ludzi, lecz na zamyle
Boga-Stwórcy. Nie przypadkiem ani proklamacja niepodleg³oci, ani konstytucja
nie wzbudzi³y wrogiej reakcji ze strony
katolików. Patriotyczna lojalnoæ katolików Federacji amerykañskiej by³a zawsze bezdyskusyjna.
Mówi¹c o masonerii, nale¿y zaznaczyæ, ¿e zarówno Franklin, jak i Waszyngton, i inni ojcowie z³o¿yciele i prezydenci, byli  prawdopodobnie  cz³onkami ló¿ wywodz¹cych siê z Rytu Szkockiego, które by³y i s¹ liberalno-konserwatywne, ze wskazaniem na konserwatyzm, a ich liberalizm jest pojmowany
tak, jak siê go pojmuje w Wielkiej Brytanii, a nie w USA. We Francji za panowa³ i panuje Wielki Wschód, lo¿e masoñskie maj¹ce swoje wp³ywy w ca³ej Europie, o pogl¹dach lewicowych, populistycznych, wyrazicie zwalczaj¹ce Koció³, zw³aszcza katolicki. Na przyk³ad
w XVIII-wiecznej Bawarii powsta³a lo¿a
wywodz¹ca siê z francuskiego Wielkiego Wschodu, g³osz¹ca idee zdecydowanie komunistyczne.
Diametralnie ró¿na postawa Stolicy Apostolskiej wobec Deklaracji
francuskiej wynika z faktu, ¿e jeli
wed³ug Amerykanów w³anie Stwórca czyni ludzi równymi i wolnymi, to
wed³ug Francuzów rodz¹ siê oni wolni i równi, poniewa¿ tak ustanawia ich
Rozum, poniewa¿ tak chc¹ i g³osz¹.
S¹ braæmi, ale bez ojca...
Jaros³aw Szczepanowski
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Czy mo¿na siê modliæ, nie odmawiaj¹c pacierzy? Podobno
dopiero tam, gdzie koñcz¹ siê s³owa, zaczyna siê modlitwa.
Przecie¿ nie jest ona tylko rozmow¹ z Bogiem; jest przebywaniem z Nim, nawet bez wypowiadanych s³ów.

Modlitwa z dzieæmi
Temat wspólnej modlitwy pojawi³ siê
w naszym domu w tych wa¿nych dniach,
gdy odchodzi³ Jan Pawe³ II. Du¿o s³ysza³o siê wówczas o postanowieniach
i zapewnieniach, ¿e trzeba staraæ siê, aby
owoc tych dni by³ trwa³y, aby znowu nie
pogr¹¿yæ siê w konsumpcjonizmie, codziennej, egoistycznej wygodzie, która
nie pozwala na d³u¿sz¹ rozmowê z s¹siadem w obawie, ¿e zajmie nasz wolny
czas  a przecie¿ mamy go tak ma³o,
mo¿e poprosi o pomoc  a przecie¿ mamy
wa¿niejsze sprawy.
My z mê¿em pomylelimy o rodzinnej modlitwie, ostatnio bardzo zaniedbanej w naszym domu. Uwiadomilimy
sobie, ¿e nasze dzieci  prawie 4-letnia
Zuzia i prawie 2-letni Miko³aj  rzadko
widywali nas, rodziców, klêcz¹cych
i modl¹cych siê wspólnie. Owszem,
w domu jest krzy¿ na cianie, ikona Matki
Bo¿ej i w. Rodziny, w niedziele chodzimy do kocio³a, czasami w tygodniu
uczestniczymy w spotkaniach naszej
wspólnoty; nawet modlimy siê przed
posi³kami  jednak rzetelnej modlitwy
wieczornej nie by³o. Dlatego postanowilimy, ¿e to piêkne umieranie naszego
Papie¿a, Jego wielkie wiadectwo wiary
bêdzie pocz¹tkiem przemiany w naszym
domu. Bardzo wa¿nym momentem dla
mnie by³a równie¿ wizyta w szpitalu
u 5-letniego Bernarda, synka naszych
przyjació³. Czeka³o go 3-tygodniowe le¿enie z nó¿k¹ na wyci¹gu. Czêciowo
unieruchomiony, przegl¹da³ ksi¹¿eczki,
wycina³, bawi³ siê samochodzikami; rozmawialimy. Poprawiaj¹c mu poduszkê,
zauwa¿y³am le¿¹cy pod ni¹ kolorowy ró¿aniec. Bernard powiedzia³, ¿e w domu
ca³a rodzina modli siê wspólnie, ¿e ma³a
Weronika czasem przeszkadza. I... sam
zaproponowa³, abymy razem siê pomodlili. Nie zapomnê nigdy tej szpitalnej
modlitwy z 5-letnim ch³opcem, którego
do tej pory zna³am jako ma³ego, dokazu-



j¹cego urwisa.
Tamtego wieczoru pomodlilimy siê
wspólnie po raz pierwszy. Uklêknêlimy
z mê¿em przed ikon¹ Matki Bo¿ej, po
chwili do³¹czy³ do nas Miko³aj, zaciekawiony nowym elementem w codziennym
rytuale usypiania. Zuzia, mimo ¿e przygotowalimy j¹ wczeniej, ¿e dzisiaj bêdziemy siê modliæ razem, zbuntowa³a siê
i nie chcia³a klêkn¹æ. Nie zmuszalimy
jej, znaj¹c przekorn¹ naturê naszej córeczki. Odmówilimy wówczas dziesi¹tkê ró¿añca, objaniaj¹c dzieciom, co to
za modlitwa i na czym polega. Jednak
zniecierpliwi³y siê szybko, upatruj¹c
w powtarzanych zdrowakach zagro¿enia dla cowieczornej czytanej bajki  Miko³aj marudzi³, Zuzia dopytywa³a, kiedy
bêdziemy czytaæ. Zaanga¿owalimy j¹ na
koniec do wypowiedzenia swojej proby. Zuzia poprosi³a  by³ to czas krótko
po mierci Papie¿a  aby Papie¿ móg³
zobaczyæ Pana Boga, co wyda³o nam siê
bardzo dojrza³¹ modlitw¹ i doda³o pewnoci, ¿e na modlitwê na pewno nie jest
za wczenie. Zreszt¹ szybko okaza³o siê,
¿e nasze dzieci czêsto nas w modlitwie
zaskakiwa³y.
Jednak nastêpnego wieczoru wcale
nie by³o ³atwiej. Nasze pociechy wiedzia³y ju¿, co oznacza wspólne klêkanie przed
ikon¹ i bunt rozpocz¹³ siê zaraz po znaku krzy¿a. Miko³aj p³aka³, Zuka siedzia³a z demonstracyjnie nad¹san¹ min¹. Tak
jak siê umówilimy  nie zmuszalimy
ich do niczego, uznaj¹c, ¿e nasza córka
jest ju¿ na tyle du¿a, ¿e w koñcu zapragnie dzieliæ z nami czas modlitwy, szczególnie, je¿eli bêdzie ona dla niej atrakcyjna. Po dziesi¹tce ró¿añca zaczêlimy
wiêc rozmawiaæ z dzieæmi o Bogu, t³umaczylimy, ¿e wszystko, co nas dzisiaj
spotka³o, to On sprawi³  ¿e s¹ zdrowi,
¿e Zuzia spotka³a na spacerze ulubion¹
kole¿ankê, ¿e mo¿emy razem siê modliæ.
Córka zaczê³a sama zadawaæ pytania, nad
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którymi musielimy czasami d³u¿ej siê
zastanowiæ, np. czy to, ¿e Tomek
w przedszkolu zabra³ jej lalkê, to tak¿e
sprawi³ Bóg?
Sukcesem okaza³ siê zakup kolorowych, dzieciêcych ró¿añców w ma³ych
futeralikach  oboje poczuli siê wyró¿nieni i doroli. Po kilku dniach odmawiania modlitwy ró¿añcowej na w³asnych
ró¿añcach  z niezmiennym pytaniem: Ile
jeszcze kulek do koñca?  Zuzia oznajmi³a:  Mamo, ja mówi³am po cichu to,
co ty. By³ to naprawdê du¿y prze³om, bo
do tej pory podczas modlitwy milcza³a.
Miko³aj z kolei swoj¹ modlitewn¹ gorliwoæ okazywa³, ca³uj¹c  wielokrotnie
i g³ono  ró¿añcowy krzy¿yk.
Oczywicie, nie obywa siê bez demonstracyjnej niechêci i buntów. S¹
wieczory, gdy absolutnie nie chc¹
uczestniczyæ w modlitwie; Miko³aj p³acze i rzuca ró¿añcem, Zuzia zakopuje
siê pod ko³dr¹ ze s³owami:  No, to ja
ju¿ idê spaæ. Czasami proponuje:  Tato,
ale dzisiaj krótko, dobrze? Albo:  Mo¿e
pomodlimy siê jutro rano? Wiemy jednak, ¿e podobne dowiadczenia prze¿ywaj¹ inne rodziny, które podjê³y wysi³ek (modlitwa przecie¿, zanim siê w niej
rozsmakujemy, wymaga wysi³ku) rodzinnej modlitwy z ma³ymi dzieæmi.
Aneta, mama Bernarda, 7-letniego Karola i 3-letniej Weroniki wspomina, ¿e
gdy do ich ma³¿eñskiej modlitwy kilka
lat temu do³¹czy³ Karol, by³a pewna, ¿e
ju¿ ca³y czas bêdzie ³atwo  bo to by³o
dla niego naturalne dowiadczenie
 wspólnie modl¹cy siê rodzice. Jednak,
gdy do³¹czy³ ma³y Bernard, chêæ zabawy czêsto przewa¿a³a. Obecnie, kiedy
ch³opcy podroli, to ma³a Weronika krêci siê i przeszkadza, jednak coraz chêtniej uczestniczy. W niespodziewanych
okolicznociach okazuje siê, ¿e dzieci
potrzebuj¹ modlitwy. Rafa³ opowiada,
¿e czasami, gdy nie ma ich w domu wieczorem i dzieci usypia kto inny, one
same dopominaj¹ siê o wspólne odmówienie pacierza. Ka¿dy ma swoj¹ ulubion¹ modlitwê: Bernard czêsto proponuje Anio³ Pañski, wówczas Karol
oznajmia, ¿e dla niego to za d³ugie. Lubi¹ ró¿ne litanie, pieni, czasem pamiêtaj¹, ¿e o godz. 21.00 jest Apel Jasno-
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górski. Sposobem na bunt ca³ej trójki
jest prowadzenie modlitwy na zmianê
 wszyscy czuj¹ siê wtedy wa¿ni i docenieni. Aneta opowiada równie¿ zdarzenie sprzed kilkunastu dni. Wrócili
ca³¹ rodzin¹ z wesela. By³a druga
w nocy. Okaza³o siê, ¿e klucze od domu
zostawili u dziadków  200 km od Warszawy. Zastanawiali siê, co robiæ. Karol zaskoczy³ rodziców propozycj¹:
 Musimy pomodliæ siê o dobre rozwi¹zanie. Dobrym rozwi¹zaniem okaza³o
siê przejcie z balkonu s¹siadów na w³asny balkon i z niego dopiero wejcie do

mieszkania. Ten sam Karol poprosi³ kiedy, ¿e dzisiaj to on chce prowadziæ wieczorn¹ modlitwê. Zadowoleni rodzice
z chêci¹ siê zgodzili. No to w imiê Ojca,
i Syna, i Ducha wiêtego. Amen. I to koniec.  Rozpocz¹³ i zakoñczy³ Karol.
Z dzieciêc¹ modlitw¹ wi¹¿¹ siê równie¿ anegdoty. Ma³a Weronika modli³a
siê: Dziêkujê, ¿e Karolowi dzisiaj wypad³ z¹b. Proszê, aby wypad³y mu
wszystkie zêby... Nasza Zuzia prosi³a
Pana Boga, aby tory by³y proste, bo tata
jedzie poci¹giem. Albo  ¿eby nie by³o
diab³a i z³odziei. Dziêkowa³a za
zje¿d¿alniê, za znalezione patyki. I za
katar, którego nie znosi...
Podjêcie wspólnej rodzinnej modlitwy, tak¿e dla nas  rodziców  by³o
i jest niezwykle wa¿nym dowiadczeniem. Przekonalimy siê, ile wysi³ku trzeba w³o¿yæ, by zebraæ ca³¹, nawet niewielk¹ rodzinê, przed obrazem Boga. Na pocz¹tku trzeba pokonaæ skrêpowanie  je¿eli d³ugo nie modli³o siê razem, modlitwa mo¿e sprawiaæ trudnoæ. Trzeba
zwalczaæ zmêczenie i zwyk³e lenistwo
 przecie¿ przyjemniej by³oby po³o¿yæ siê
obok dzieci i po prostu im poczytaæ ulubiona bajkê. Ale wspólne chwile spêdzone na modlitwie i rozmowie o Bogu bardzo szybko przynosz¹ dobre owoce.
Dzieci zadaj¹ pytania, których byæ mo¿e
nigdy bymy sobie nie zadali: Czy Bóg

Jerzy Trammer

Parzenie kawy
W dzisiejszych czasach tylko reklamy wieszcz¹ nadejcie nowej ery.
Ostatnio zobaczy³em napis: Nowa era
w sztuce parzenia kawy espresso. Nie
s³ychaæ za to zapowiedzi nowej epoki
w dziejach wiata, epoki szczêcia
i prawoci.
Przez tysi¹clecia takiej epoki siê
spodziewano. Cz³owiek mia³ siê za podobnego Bogu i mia³ nadziejê, ¿e tak¿e na Ziemi bêdzie Królestwo Bo¿e.
Równie¿ doktryny niereligijne, czy nawet antyreligijne, choæ mia³y siê za nowoæ, to ma³powa³y chrzecijañstwo,

bowiem pod pseudonimem uznawa³y
i Boga, i ludzkie do Niego podobieñstwo, i Królestwo.
Ludzkoæ u Feuerbacha, Jedyny
u Stirnera, nadcz³owiek u Nietzschego
czy proletariat Marksa nosi³y cechy
Absolutu. Dla Hegla znowu pañstwo
pruskie lub przysz³e pañstwo komunistyczne dla komunistów  by³y Królestwem. Podobnie, jak liberalno-demokratyczny kapitalizm dla Futyamy
czy w XIX w. wiat, który nadejdzie
w wyniku nie znaj¹cego ograniczeñ postêpu naukowo-technicznego albo na

kocha z³odziei? Dlaczego modlimy siê za
z³ych ludzi? Albo takie, na które naprawdê ciê¿ko odpowiedzieæ: Tato, je¿eli Bóg
jest w niebie, to chyba umie lataæ? Jak
wygl¹da Duch wiêty? Albo te¿ odpowiadaj¹ w taki sposób, ¿e zaczynamy
zastanawiaæ siê nad w³asn¹ wiar¹: na
pytanie, czy kocha Pana Jezusa, Zuzanna odpowiedzia³a: Jeszcze nie wiem.
Trudno o bardziej szczer¹ odpowied.
Nie wiemy dzisiaj, jak rozwinie siê
religijnoæ naszych dzieci  wiara to
przecie¿ bardzo indywidualna i intymna sprawa. Wiemy jednak, ¿e naszym
rodzicielskim zadaniem jest zapewniæ
dzieciom korzenie  ¿eby mia³y z czego wyrastaæ. Dzieci ch³on¹ i poznaj¹
wiat we wszystkich wymiarach,
w pewnym wieku zaczynaj¹ widzieæ
tak¿e jego z³o  przecie¿ nawet niektóre bajki nie koñcz¹ siê happy endem.
Podczas modlitwy umo¿liwiamy im stawianie pytañ w sprzyjaj¹cej atmosferze.
To bardzo porz¹dkuje ich chaotyczne mylenie. A ¿e czasem modlitwa naszych
dzieci sprowadza siê do liczenia kolorowych wst¹¿eczek w modlitewniku i licytacji, kto ma wiêcej? Je¿eli doczekamy
chwili, ¿e 2-letnie dziecko przypomni nam
przed snem: Mama, amam! (w s³owniku
Miko³aja oznacza to amen)  ¿e zapomnielimy o modlitwie, to z pewnoci¹ warto.
Sylwia Wróblewska
skutek wprowadzenia socjalizmu.
Pico della Mirandola napisa³ w redniowieczu tak: Nie dlatego cz³owiek
jest wielki, ¿e Bóg uczyni³ go prawie
dorównuj¹cego godnoci¹ anio³owi,
ale dlatego, ¿e jest wolny i w jego mocy
le¿y mo¿liwoæ stania siê b¹d anio³em, b¹d zwierzêciem.
Jednak w XX w. cz³owiek zupe³nie zawiód³. Wybra³ nawet nie zwierzê, lecz szatana. Nie przysz³o wówczas Królestwo Bo¿e, tylko imperium
diab³a  bynajmniej nie w przenoni,
ale dos³ownie. Kacety oraz gu³ag symbolizuj¹ to imperium. Mo¿e dlatego
wiara w Królestwo na Ziemi, w nowa
epokê, w now¹ erê upad³a i dzi s³yszymy tylko o nowej erze w sztuce parzenia kawy.
n
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POLITYKA

IN FLAGRANTI

I sta³o siê, jakemy na tych ³amach przewidywali: ani sejm nie zosta³ rozwi¹zany, ani nasz prezydent nie odwo³a³ wizyty w Moskwie 9 maja. Co wiêcej!
Pojecha³ tam, wzi¹wszy  w ukryciu przed opini¹ publiczn¹  zaproszonego
równie¿ przez W³adimira Putina, Wojciecha Jaruzelskiego.

Poni¿enie Polski
Niepojête, jak mo¿na nie mieæ nawet
krzty honoru. Stanis³aw Koziej, dawny
kolega gen. Wojciecha Jaruzelskiego,
równie¿ genera³, lecz w stanie spoczynku, publicznie zaapelowa³ do eksprzewodnicz¹cego by³ej Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego, a¿eby nie jecha³
do Moskwy na obchody 60. rocznicy
zakoñczenia II wojny wiatowej, bo Putin zaprasza go dlatego, ¿e chce pokazaæ
wiatu, jak bardzo jestemy sk³óceni
moralnie i politycznie.
Wojciecha Jaruzelskiego, póniejszego, po 50 latach, pierwszego prezydenta
III Rzeczypospolitej, gdy mia³ lat szesnacie, Sowieci po 17 wrzenia 1939 r.
wywieli z rodzin¹ na Syberiê. U zarania doros³oci doznawa³ niezawinionego cierpienia i patrzy³ na udrêki innych
podobnych sobie i swej rodzinie. Co
musia³o pêkn¹æ w tej kszta³tuj¹cej siê
dopiero osobowoci.
W maju 1943 r. Wojciech Jaruzelski
zg³osi³ siê na ochotnika do Wojska Polskiego, tworzonego pod auspicjami
Zwi¹zku Patriotów Polskich, któremu
patronowali generalissimus Stalin i Wanda Wasilewska. Zrazu dwudziestoletniego Wojciecha nie przyjêto do armii, mo¿e
z powodu jego niew³aciwego pochodzenia spo³ecznego. W koñcu uda³o mu siê
zapisaæ do szko³y oficerskiej w Riazaniu, gdzie oprócz przedmiotów operacyjnych m³odzi elewi musieli zaliczaæ
przedmioty ideologiczne. Po popiesznym przeszkoleniu i z³o¿eniu przysiêgi
na wiernoæ idea³om ludowego Wojska
Polskiego, Jaruzelski jako chor¹¿y obj¹³
dowództwo zwiadu konnego  przyda³y
siê tedy odziedziczone po przodkach ziemiañskich umiejêtnoci jazdy konnej.
W listopadzie nastêpnego roku otrzyma³
stopieñ podporucznika; walczy³ na Wale
Pomorskim. Po wojnie prze³o¿eni kazali mu siê zmagaæ z oddzia³ami UPA
w Bieszczadach. Gdy Niemcy podpisy-

wali 8 maja 1945 r. kapitulacjê, by³ wie¿o upieczonym porucznikiem.
Putin zaprosi³ go na uroczystoci
chyba z powodu powojennej s³u¿by w
ludowym Wojsku Polskim, które broni³o interesów imperialnych Zwi¹zku Sowieckiego. Przecie¿ prezydent Rosji
niedawno obwieci³ wiatu, ¿e rozpad
tamtego imperium by³ najwiêksz¹ katastrof¹ XX wieku.
Uleg³oci¹ wobec strategii Putina
Polska nic nie zyska  napisa³ w apelu
do Jaruzelskiego wspomniany Stanis³aw
Koziej. I doda³: utwierdzi siê on tylko
w przekonaniu, ¿e mo¿na nas postawiæ
do k¹ta i kazaæ siedzieæ cicho. A tymczasem rezygnacja z wyjazdu do Moskwy
gen. Wojciecha Jaruzelskiego mog³aby
byæ dobrym sygna³em dla Rosji, ¿e nie pozwolimy sob¹ manipulowaæ. Osoba Jaruzelskiego staje siê wiêc dla rz¹dz¹cych
Rosj¹ probierzem naszej uleg³oci. Lech
Kaczyñski uwa¿a, ¿e zaproszenie przez
Putina twórcy i dowódcy stanu wojennego jest prób¹ poni¿enia Polski. Dzi, post
factum, powiemy  prób¹ udan¹...
Prezydent Kwaniewski móg³by na
9 maja wys³aæ do Moskwy premiera Marka Belkê i wyperswadowaæ Jaruzelskiemu, ¿eby nie jecha³. Móg³by, gdyby chcia³.
Tony Blair odwo³a³ tu¿ przed 9 maja
swój przyjazd. George Bush równie¿ kilka dni wczeniej opuci³ Bia³y Dom, by
odwiedziæ £otwê, która nie bêdzie przez
¿adnego polityka reprezentowana na uroczystociach moskiewskich. Jakie¿ wymowne i buduj¹ce s¹ te gesty prezydenta USA i przywódców krajów ba³tyckich.
Podczas gdy naszych polityków na nic
podobnego nie staæ. Jak bowiem powiada Donald Tusk: ludzie, którzy przez lata
ulegali we wszystkim Zwi¹zkowi Radzieckiemu, maj¹ dzisiaj du¿¹ trudnoæ,
by w sposób naturalny szanowaæ siebie
i w³asny naród w relacjach z Rosj¹.
Politycy rz¹dz¹cy Polsk¹ powojenn¹

EDUKACJA

nigdy w dzia³aniach politycznych, zewnêtrznych i wewnêtrznych, nie kierowali siê honorem. Jaruzelski bez ¿adnego skrêpowania wystêpuje dzisiaj czêsto
publicznie. Po takich i tylu krytykach,
protestach, kpinach, drwinach, szyderstwach, a nawet obelgach, formu³owanych pod jego adresem przez znakomit¹
wiêkszoæ zrozpaczonej, zniewolonej,
upokorzonej w stanie wojennym opinii
publicznej, nie odmówi³ u zarania wolnej Polski przyjêcia urzêdu prezydenckiego, przekazanemu mu wskutek umowy okr¹g³osto³owej przewag¹ jednego
g³osu (sic!) na posiedzeniu tzw. sejmu
kontraktowego. Nie wstydzi siê swej
pomy³ki politycznej, która go jako mê¿a
stanu dyskwalifikuje. G³osi³ wszak, ¿e
broni³ socjalizmu jak niepodleg³oci.
I nie obroni³  Polska niepodleg³a dzi
ma ustrój prekapitalistyczny. Za takie pomy³ki politycy Zachodu podaj¹ siê do dymisji albo powodowani poczuciem godnoci politycznej dobrowolnie odchodz¹
w niebyt polityczny i publiczny. A nadto
ci¹¿y na Jaruzelskim odpowiedzialnoæ
za treæ meldunku, jaki z³o¿y³ oszala³emu ze strachu i nienawici W³adys³awowi Gomu³ce. Gdy po wydaniu w grudniu 1970 r. rozkazu u¿ycia wojska na Wybrze¿u, oddzia³y otworzy³y ogieñ do
manifestuj¹cych stoczniowców i by³y
pierwsze wród nich ofiary miertelne,
z³o¿y³ Gomu³ce meldunek, ¿e ¿o³nierz
wykona³ swe zadanie... Strzelaj¹c do bezbronnych robotników.
Cz³owiek honoru po tym, co tutaj
wymieniono, zrzek³by siê wszelkich
przywilejów z tytu³u by³ej prezydentury,
nigdy ju¿ nie wypowiada³by siê i wystêpowa³ publicznie. Có¿, jak zauwa¿y³
Donald Tusk, ekspezetpeerowcy nie
maj¹ szacunku do w³asnego narodu
i nawet do siebie.
Jak zatem my, spo³eczeñstwo, mo¿emy przed naszymi przywódcami politycznymi ratowaæ nasz polski honor? Jako
Polacy dziedziczymy go po dziadach
i pradziadach w stopniu nader wysokim.
Ilu¿ naszych przodków ginê³o za honor
Polaka. Czy po to, aby teraz nasz prezydent i by³y prezydent, dawny minister
obrony narodowej, by³y przewodnicz¹cy
WRON, deptali go na oczach wiata?
Jacek Wegner
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Przy okazji moskiewskich obchodów 60. rocznicy zakoñczenia II wojny
wiatowej wysz³o na jaw, ¿e w naszym kraju nie dba siê dostatecznie
o pokazywanie w³asnej historii. A jeszcze nie tak dawno pani minister
odpowiedzialna za integracjê z Uni¹ Europejsk¹ powiedzia³a publicznie, ¿e wad¹ Polaków jest ich zadufanie i przywi¹zanie do tradycji.

Powrót do historii
Wszystko zaczê³o siê piêtnacie lat
temu. Wtedy to zaczêto promowaæ model, w którym takie s³owa jak naród,
ojczyzna czy nacjonalizm stawa³y siê
pustymi  niechcianymi  has³ami. Wytworzono taki nacisk medialny i spo³eczny, i¿ osoby potwierdzaj¹ce, ¿e patriotyzm jest czym wa¿nym, traktowane by³y jak przestêpcy.
Dzieci ba³amucono obrazem ma³ych
ojczyzn, czyli terenów najbli¿szych miejscu zamieszkania. Podczas gdy t¹ du¿¹
wspania³¹ Ojczyzn¹ mia³a byæ zjednoczona Europa. Promowano obraz, w którym pozostawanie w kraju i praca dla
niego po skoñczeniu nauki jest g³upot¹,
a jedyn¹ cnot¹  wyje¿d¿anie do pracy
za granicê. Wstêpowanie do wojska zarezerwowano dla niedouczonych trepów.
Jedynym bogiem i wyznacznikiem sukcesu sta³y siê pieni¹dze. Niewa¿ne, w jaki
sposób i gdzie zdobyte. Jedna z partii
politycznych w czasie poprzedniej kampanii wyborczej posunê³a siê nawet do
stwierdzenia, ¿e nie mo¿na walczyæ z pornografi¹, poniewa¿ wiele Polek pracuje
w seksbiznesie...
Zaproponowano te¿ wprowadzenie
zmiany nazw historycznych. II wojnê
wiatow¹ zaczêto pisaæ ma³¹ liter¹, bo

wojen przecie¿ by³o wiele. Pojawi³o siê
równie¿ zupe³nie nieznane przedtem
okrelenie  powstanie sierpniowe
 oznaczaj¹ce, ni mniej, ni wiêcej, tylko Powstanie Warszawskie.
A przecie¿ równie¿ za rz¹dów komunistów historia by³a systematycznie zak³amywana i przemilczana. Nie wolno
by³o mówiæ o NSZ, Brygadzie wiêtokrzyskiej czy Uderzeniowych Batalionach Kadrowych. Milczano na temat
takich postaci jak Ogieñ. Powiêkszano
zas³ugi Armii gen. Berlinga, pomniejszaj¹c Andersa, Maczka, Sosabowskiego. Polskie Si³y Zbrojne na Zachodzie
by³y czym wstydliwym, niegodnym
socjalistycznej ojczyzny. O Narviku,
Tobruku, Arnhem i niezliczonych bitwach, potyczkach, starciach, akcjach
zbrojnych i dywersyjnych mówiono
zgo³a niewiele lub wcale.
To w³anie dziêki takim przemilczeniom czêæ spo³eczeñstwa do tej pory nie
zna lub nie chce znaæ prawdy
o II wojnie wiatowej. Negowanie faktów przez komunistycznych pseudohistoryków w po³¹czeniu z filozofi¹ euroentuzjastów spowodowa³o, ¿e o najnowszej
historii Polski musi pisaæ  sympatyczny sk¹din¹d  Walijczyk Norman Davies.
Jego ksi¹¿ki staj¹ siê
dla czêci polityków
objawieniem, jakby
do tej pory nic nie
wiedzieli o historii
swego kraju.
To z kolei powoduje, ¿e bez echa
pozostaje wyemitowanie przez stacjê
National Geographic filmu dokumentalnego, z którego mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e Monte Casrys. K. Kunicki

sino zdobyli... Francuzi, a Polacy jedynie zawiesili sztandar na opuszczonych
zgliszczach klasztoru... Ta sama stacja,
pokazuj¹c film o walkach w Afryce Pó³nocnej, ani razu nie zaj¹knê³a siê
o udziale w nim naszych wojsk.
Okazuje siê, ¿e cytowana na wstêpie pani minister nie ma³a racji. Historia jest wa¿na dla wszystkich narodów
i polityków: dla prezydentów supermocarstw, premiera Wielkiej Brytanii czy
innych uczestników II wojny wiatowej.
Wa¿na jest dla Niemców, Francuzów.
Dziêki niej bowiem wiele niewygodnych faktów, których konsekwencje odczuwane s¹ do dzi, mo¿na przedstawiæ
w korzystnym dla siebie wietle. Manipulacja i przemilczanie powoduje, ¿e we
Francji mo¿na zapomnieæ o transportach swoich obywateli wywo¿onych do
obozów koncentracyjnych, a Niemcy
mog¹ zacz¹æ mówiæ o odszkodowaniach dla tzw. wypêdzonych i silnym
podziemiu antyfaszystowskim.
Historia jest jedna i niezmienna. Kto
uwa¿a inaczej, jest g³upcem. Mo¿na dziêki niej sporo wygraæ. Trzeba jednak pokazywaæ j¹ prawdziw¹  tak¹, jaka by³a,
bez prób manipulowania ni¹ dla bie¿¹cych celów politycznych. Jest to szczególnie wa¿ne dla naszego kraju. Internacjonalistyczn¹ filozofiê komunistyczn¹
bowiem wypar³a internacjonalistyczna
wizja Zjednoczonej Europy. Niestety,
miêdzy jedn¹ a drug¹ nie ma miejsca dla
Polski. W pierwszej ojczyzna musia³a
byæ wch³oniêta przez Wielkiego Brata ze
wschodu. Dlatego nie mówi³o siê nic
o Dzikich Polach, o Batorym pod Pskowem i innych zawirowaniach historii.
Niestety, okazuje siê, ¿e podobne zapêdy reprezentuj¹ euroentuzjaci.
I chyba dlatego zamiast pokazywaæ
i promowaæ prawdziw¹ historiê orê¿a
polskiego zaczêlimy wszystkich dooko³a przepraszaæ: Niemców za przesiedlenia, Litwinów i ¯ydów za ca³okszta³t
naszych wielowiekowych stosunków.
W zasadzie powinnimy pójæ krok dalej i zacz¹æ przepraszaæ naszych by³ych
zaborców za powstania narodowe. To
dopiero by³aby ekspiacja... A wiêc wracajmy, co rychlej, do historii!
Grzegorz Guttman
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S³owo teczka kojarzy siê uczniom ze szkoln¹ zmor¹, wywiadówkami, klasówkami itp. strachom. Od mniej wiêcej 1989 r.
teczkami  równie¿ w znaczeniu pejoratywnym  dodatkowo straszy siê osoby doros³e, tym razem chodzi o teczki pochodz¹ce z archiwów by³ych organów bezpieczeñstwa PRL. W niniejszym artykule bêdziemy siê staraæ obaliæ nieuzasadnione lêki
przed tym atrybutem w³adz Polski Ludowej. Wiêkszoæ akt stanowi¹ akta osób inwigilowanych i mog¹ byæ przyczynkiem do
ich dumy, a nawet opinii wiêtoci, nie za uzasadnionym lêkiem przed spojrzeniem w przesz³oæ bli¿sz¹ i dalsz¹. W przeciwnym razie niejawna sfera ¿ycia PRL stanie siê mitem i rzucaæ bêdzie d³ugi cieñ na dzisiaj i na jutro.

Abecad³o teczek
Zamêt
Nauczyæ siê czytaæ akta i informacje,
zw³aszcza jeli zachowa³y siê jedynie
szcz¹tkowe informacje po metodycznych
spustoszeniach, jakie w latach 1989 
1990 dotknê³y zasób Departamentu IV
MSW, jest warunkiem racjonalnego podejcia do tej czêci spucizny po latach
komunizmu. Wydaje siê równie¿, ¿e po
upadku komunizmu cesarz zmieni³ szaty
i prowadzi³ zorganizowan¹ kampaniê siania strachu przed tego typu ród³ami historycznymi. Równie¿ ostatnio sporo zamieszania, jeli idzie o odczyt kategorii
teczek, spowodowa³a tzw. lista Wildsteina, w której to do jednego worka wrzucono nazwiska funkcjonariuszy, pracowników cywilnych MSW, milicjantów, tajnych wspó³pracowników oraz kandydatów na TW, poprzedzaj¹c te niepe³ne
dane osobowe (podano imiê i nazwisko)
niewiele mówi¹cymi rzêdami cyferek z
jednym, lub dwoma zerami na pocz¹tku.
Szczególnie kandydaci na tajnych informatorów mog¹ poczuæ siê pokrzywdzeni. W przesz³oci opracowywanie ich
przez organy bezpieczeñstwa niejednokrotnie koñczy³o siê na nieudanej rozmowie pozyskaniowej i kategorycznej odmowie konfidencjonalnych zwi¹zków
z w³adzami albo jeszcze na etapie przymiarki do pozyskania. Tymczasem dzisiaj przysz³o im figurowaæ na jednej licie z agentami i funkcjonariuszami.
Trzeba jednak liczyæ na ich obywatelsk¹
postawê i roztropnoæ, jeli chodzi o dochodzenie swych praw, bowiem na wzajemne swary po prostu nie ma czasu.
Numerologia
Obecnie Instytut Pamiêci Narodowej u¿ywa w³asnych sygnatur akt archi-

"

walnych, ustalone poprzez zapis kolejnego numeru i pozycji spisu zdawczo-odbiorczego akt z archiwów MSWiA, UOP,
WSI, Policji do zasobu IPN. Tymczasem
po zakoñczeniu realizacji sprawy przeciwko wrogowi ustroju lub po zakoñczeniu
wspó³pracy z tzw. osobowym ród³em informacji funkcjonariusz S³u¿by Bezpieczeñstwa zobowi¹zany by³ niezw³ocznie
akta zarchiwizowaæ i tak:
 w archiwum pionu C MSW rzymsk¹
jedynk¹ i kolejnym numerem liczby
dziennika archiwalnego oznaczano akta
sieci agenturalnej, przy czym akta osoby, z pozyskania której zrezygnowano
lub nie wyrazi³a zgody na wspó³pracê,
któr¹ równie¿ archiwizowano w dziale
I dodaj¹c literê k;
 z kolei rzymsk¹ dwójk¹ oznaczano
akta spraw operacyjnych ró¿nych kategorii przeciwko jednej osobie lub grupie osób i te akta stanowi¹ najobszerniejszy zbiór dokumentów;
 rzymsk¹ trójk¹  akta spraw ledczych i kontrolno-ledczych;
 rzymsk¹ czwórk¹  akta spraw obiektowych;
 rzymsk¹ pi¹tk¹  akta osobowe funkcjonariuszy UB/SB;
 rzymsk¹ szóstk¹  akta osobowe funkcjonariuszy MO;
 rzymsk¹ siódemk¹  akta osobowe
pracowników cywilnych resortu spraw
wewnêtrznych.
Dla cis³oci nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w archiwach mia³o miejsce mikrofilmowanie akt dzia³ów od I do IV, przy czym
mikrofilm oznaczano tym razem nie
rzymskimi, lecz arabskimi cyframi (odpowiednio: 1, 2, 3, 4) i  co istotne  do
sygnatury mikrofilmu teczki personal-

nej kandydata na tajnego wspó³pracownika UB/SB nie dodawano litery k, jak
to mia³o miejsce w przypadku wspomnianego powy¿ej archiwizowania akt
oryginalnych kandydata.
Akta sk³adano w archiwum wydzia³ów C wojewódzkich urzêdów spraw
wewnêtrznych (Biura C MSW w Centrali), a dzia³o siê to w trybie kolejnych
zarz¹dzeñ Ministra Spraw Wewnêtrznych
o postêpowaniu z materia³ami archiwalnymi w resorcie spraw wewnêtrznych: nr
0107/68 z dn. 24.10.1968 r., nr 034/74 z
dn. 10.05.1974 r., nr 030/79 z 02.07.1979
r., ostatnie nr 049/85 z dn. 08.07.1985 r.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w latach 40.
i 50. dominowa³a doæ du¿a dowolnoæ
archiwizowania akt i sygnatury archiwalne nie s¹ ju¿ tak czytelne, jak to mia³o
miejsce w bli¿szym nam czasie (np.
w krakowskiej SB jeszcze w latach szeædziesi¹tych akta sieci agenturalnej oznaczano rzymsk¹ czwórk¹).
Przewagi figurantów
nad agentami
Powszechnie ju¿ wiadomo, ¿e w latach 1944  1989 Koció³ by³ pod specjalnym nadzorem ca³ego aparatu w³adzy i dlatego, jeli mowa o teczkach na
ksiê¿y, to jasno nale¿y siê wyra¿aæ, ¿e
chodzi o zbierane materia³y z inwigilacji osób duchownych. Wiadomo równie¿, ¿e ka¿dy duchowny mia³ swoj¹
teczkê i np. wed³ug stanu na 31 grudnia
1984 r. Wydzia³ IV Sto³ecznego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych prowadzi³
1600 Teczek Ewidencji Operacyjnej na
Ksiêdza, 138 spraw w kategorii Teczka
Ewidencji Operacyjnej na Parafiê,
4 Teczki Ewidencji Operacyjnej na Biskupa, ponadto 9 spraw operacyjnego
rozpracowania, 2 sprawy operacyjnego
sprawdzenia, 42 sprawy obiektowe i 33
kwestionariusze ewidencyjne. Jeli chodzi o 1600 TEOK, archiwizowano je
w dziale akt z rzymsk¹ II, a wiêc w dzia-
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le osób inwigilowanych! Zgodnie z art.
6 ust. 1 ustawy z dn. 19.12.1998 r. o IPN
pokrzywdzonym, w rozumieniu ustawy, jest osoba, o której organy bezpieczeñstwa zbiera³y informacje na podstawie celowo gromadzonych danych,
w tym w sposób tajny, wiêc nie mo¿na
mieæ w¹tpliwoci, ¿e tych 1600 ksiê¿y
(w tym alumnów) diecezji warszawskiej
podlegaj¹cych programowej inwigilacji
SB SUSW, to osoby pokrzywdzone
w rozumieniu przepisów o IPN oraz kodeksu postêpowania karnego. Dotyczy
to równie¿ ksiê¿y biskupów oraz parafian 138 parafii (sic!). Z kolei o tym, ¿e
mieli swoje teczki i z tej racji byli figurantami SB ksiê¿a: Jerzy Popie³uszko,
Sylwester Zych, Stanis³aw Suchowolec
oraz Stefan Niedzielak, Czytelników PiP
przekonywaæ nie trzeba.
Agent agentowi
nierówny
Grzech jest grzechem i kropka.
W odniesieniu jednak do ludzkich postaw z lat 1944  1989, w tym widzianych przez pryzmat teczek bezpieki, powinno siê dostrzegaæ ró¿ny stopieñ zdrady i grzechu: jednego z tajnych wspó³pracowników pozyskano tu¿ po zakoñczeniu wojny i wiadomo, ¿e ju¿ wtedy
donosi³ na swych kolegów w szkole
a jego wspó³praca trwa³a do 1990 r. (prawie pó³ wieku podwójnego ¿ycia!), inny
z kolei tajny wspó³pracownik, owszem,
w stanie wojennym podpisa³ zobowi¹zanie do wspó³pracy, przyj¹³ pseudonim,
ale po opuszczeniu orodka internowania natychmiast ukrywa³ siê, i to tak skutecznie, ¿e zawartoæ jego teczki stanowi¹ notatki s³u¿bowe bezradnego funkcjonariusza SB staraj¹cego siê nawi¹zaæ
z nim kontakt (o tym przypadku  w rozmowie z Paw³em Smogorzewskim na ³amach Powci¹gliwoci i Pracy w lutym
bie¿¹cego roku  wspomina³ by³y Rzecznik Interesu Publicznego Sêdzia w stanie spoczynku Bogus³aw Nizieñski). Jeden tajny informator nie jest wiêc równy
drugiemu tajnemu i dopiero solidna lektura ich teczek personalnych i teczek pracy oraz akt osób i obiektów, przeciwko
którym tajny informator donosi³, mo¿e
przybli¿yæ pe³niejszy obraz wspó³pracy.
Jako smutny przyk³ad niech pos³u¿y lek-

tura akt operacyjnych SB dotycz¹cych
rozrzuconego jesieni¹ 1964 r. po wiêkszych miastach Europy Zachodniej tzw.
Memoria³u o fa³szywym kulcie maryjnym
Prymasa Wyszyñskiego, z którego to memoria³u oraz akt wiadomo, ¿e musia³y
go przygotowaæ osoby uczone w tym zagadnieniu. Do zarchiwizowanych w IPN
pod nr. 0639/27 akt o kryptonimie Oskar,
dotycz¹cych wspólnej prowokacji wywiadu, Departamentu IV i placówek dyplomatycznych PRL dotar³ S³awomir
Cenckiewicz i og³osi³ je na ³amach czasopisma Arcana (Nr 1-2/2004 r.) w artykule pt. Sprawa antymaryjnego memoria³u, czyli o tym jak bezpieka uczestniczy³a w Soborze Watykañskim II. Z akt
o krypt. Oskar wiadomo tyle, ¿e byli to
tajni wspó³pracownicy Departamentu
IV MSW o pseudonimach: Kwieciñski
(kanonista), Józef (filozof), X-1 (kanonista), Jackowski (jezuita, filozof), W³odek
(biblista), Stolarski (biblista), Oskar (biblista), ks. S (teolog i filozof), Ostro¿ny
(teolog), Lucjan (kanonista). Nale¿y zaznaczyæ, i¿ impuls do tej prowokacji
wyszed³ od cz³onka Biura Politycznego KC PZPR Zenona Kliszki, jednak
trudno znaleæ usprawiedliwienie dla
tego typu dzia³alnoci naukowej. Faktycznie by³y to osoby zwi¹zane ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa i jej IV Departamentem na zasadzie tajnej wspó³pracy,
która to akurat w przypadku tej operacji
przejawia³a siê w  swego rodzaju  konkursie na opracowanie merytorycznej treci memoria³u. Nie mo¿e byæ raczej w¹tpliwoci co do wiadomoci tajnej
wspó³pracy w przygotowaniu fa³szywki,
chyba ¿e i uczonemu zdarza siê, ¿e nie
wie, co i na czyj u¿ytek pisze...
Piêæ warunków
A w³anie wiadomoæ tajnej wspó³pracy jest jednym z piêciu warunków, jakie orzek³ Trybuna³ Konstytucyjny
w wyroku z dn. 10.11.1998 r., aby mo¿na
by³o mówiæ o wspó³pracy i o takowej os¹dzaæ (fragment wyroku sygn. akt K 39/97):
 wspó³praca ta, po pierwsze, musia³a
polegaæ na kontaktach z organami bezpieczeñstwa pañstwa, polega³a wiêc na
przekazywaniu informacji tym organom;
 po drugie, wspó³praca ta musia³a mieæ
charakter wiadomy, a wiêc osoba

wspó³pracuj¹ca musia³a zdawaæ sobie
sprawê, ¿e nawi¹za³a kontakt z przedstawicielami jednej ze s³u¿b, które wymienia art. 2 ust. 1 ustawy;
 po trzecie, wspó³praca ta musia³a byæ
tajna, a wiêc osoba wspó³pracuj¹ca musia³a sobie zdawaæ sprawê, ¿e fakt nawi¹zania wspó³pracy i jej przebieg ma pozostaæ tajemnic¹, w szczególnoci wobec
tych osób i rodowisk, których mia³y dotyczyæ przekazywane informacje;
 po czwarte, wspó³praca ta musia³a
wi¹zaæ siê z operacyjnym zdobywaniem
informacji przez s³u¿by wymienione
w art. 2 ustawy;
 po pi¹te, nie mog³a siê ona ograniczyæ
do samej deklaracji woli, lecz musia³a
materializowaæ siê w wiadomie podejmowanych, konkretnych dzia³aniach w
celu urzeczywistnienia podjêtej wspó³pracy. Tym samym za niewystarczaj¹ce
uznaæ nale¿y samo wyra¿enie zgody
w przedmiocie nawi¹zania i zakresu
przysz³ej wspó³pracy, lecz konieczne
by³y konkretne dzia³ania odpowiadaj¹ce wy¿ej wskazanym kryteriom i sk³adaj¹ce siê na rzeczywiste wspó³dzia³anie z organami bezpieczeñstwa.
Po przejrzeniu prasy z lat komunizmu
oraz odtwarzanych programów radiowych i telewizyjnych nasuwa siê smutna
refleksja, ¿e np. ci dziennikarze, którzy
wys³ugiwali siê S³u¿bie Bezpieczeñstwa, a obecnie piastuj¹c funkcje publiczne, podlegaj¹ lustracji, nie spe³niaj¹ jednak warunków okrelonych przez
Trybuna³ Konstytucyjny w cytowanym
wyroku, aby mo¿na by³o ich uznaæ za tzw.
k³amców lustracyjnych. Pisz¹c bowiem
na zamówienie lub z inspiracji SB
 w tym równie¿ przeciwko Kocio³owi
 nie mo¿e byæ uznany za realizuj¹cego
tajn¹ i wiadom¹ wspó³pracê, poniewa¿
jedn¹ z jej przes³anek jest przekazywanie informacji organom bezpieczeñstwa
pañstwa w ramach utrzymywanych z nim
kontaktów, a pisanie artyku³ów lub ksi¹¿ek szkaluj¹cych Koció³ za przekazywanie informacji uznane byæ nie mo¿e.
Z ca³¹ stanowczoci¹ trzeba wiêc pamiêtaæ, ¿e prawo ustanowione w dn. 10 listopada 1998 roku nie jest doskona³e
i czeka na lepsze rozwi¹zania.
Grzegorz Karbowiak
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PRZEGL¥D PRASY
Od koñca kwietnia g³ównym tematem w prasie jest sprawa dominikanina, ojca Konrada Hejmy, który wedle dziennikarskich enuncjacji mia³
rzekomo donosiæ do SB na Jana Paw³a II. Ale chocia¿ min¹³ ju¿ miesi¹c,
jak Leon Kieres, szef Instytutu Pamiêci Narodowej, wyst¹pi³ publicznie
z takim oskar¿eniem, nadal nie wiemy, jaka by³a treæ owych donosów.

Sprawa ojca Konrada
Przyznam, ¿e kiedy po raz pierwszy
us³ysza³em w telewizji nazwisko o. Konrada, od razu zacz¹³em podejrzewaæ, ¿e
oto zaczê³a siê jaka kolejna, obrzydliwa rozgrywka polityczna. Có¿ bowiem
mo¿na by³o donieæ na Papie¿a? ¯e wstaje o takiej a nie innej godzinie? O której
odprawia Mszê wiêt¹, o której je obiad
lub kiedy udaje siê na nocy spoczynek?
Po prostu nie wyobra¿am sobie, aby jakakolwiek informacja o Janie Pawle II
mog³a byæ donosem na Niego w tym sensie, w jakim s³owo donos pojmowane jest
przez wszystkie policje na wiecie.
A jednak media, z bardzo nielicznymi wyj¹tkami (o których wspomnê dalej), natychmiast wyda³y bezapelacyjny
wyrok. Wyrok  jak trafnie napisa³a Józefa Hennelowa w Tygodniku Powszechnym  bez odwo³ania, chocia¿ nie
przedstawiono ani jednego dowodu. Co
tym bardziej przykre, w tej odra¿aj¹cej
nagonce na o. Konrada bra³y udzia³ gazety, uchodz¹ce na powa¿ne i opiniotwórcze. Znany sk¹din¹d Bronis³aw
Wildstein w tygodniku Wprost (numer
z 8 maja) jednoznacznie nazywa o. Hejmê agentem, a ponadto ustawia go w jednym szeregu z tymi donosicielami bezpieki, którzy przyczynili siê do przeladowania i uwiêzienia niewinnych ludzi.
Opowieci o krzywdzie z³amanych donosicieli  pisze ten niew¹tpliwie inteligentny dziennikarz  mog¹ byæ do pewnego
stopnia prawdziwe, choæ wiemy, ¿e czêsto motywem ich dzia³ania by³a ¿¹dza
zysku, ambicja czy zawiæ. Warto j¹ jednak zestawiæ z krzywd¹ ofiar agentów.
Z krzywd¹ ludzi przeladowanych, wiêzionych, czêstokroæ zniszczonych.
Ten odra¿aj¹cy obraz o. Konrada Gazeta Wyborcza uzupe³nia pod znamiennym
tytu³em To on decydowa³, który z polskich
pielgrzymów podejdzie do Papie¿a. A zatem  taka jest sugestia: o. Hejmo by³

$

w stanie sprawiæ, ¿e do Ojca wiêtego zbli¿y siê uzbrojony zamachowiec. Taki tytu³
jest jednoznacznym przywo³aniem postaci
Ali Agcy i nie widzê innego dla niego uzasadnienia, albowiem wspomniany artyku³
(GW z 28 kwietnia) jest w istocie jedynie
¿yciorysem dominikanina.
Ale najbardziej obrzydliwie zachowa³
siê w tej sprawie Fakt (numer z 28 kwietnia)  dodajmy: najwiêkszy pod wzglêdem nak³adu dziennik. Nad wielki tytu³em Judasz (nad tytu³ow¹ winiet¹) wydrukowano tam: To on donosi³ na papie¿a, za obok zamieszczono wielkie zdjêcie o. Konrada oraz  równie¿ wielkimi
czcionkami  wybito informacjê, ¿e Ten
zakonnik, ojciec Konrad Hejmo, zdradzi³
papie¿a. Dziennikarze (?) tej gadzinówki (wydawc¹ gazety jest niemiecki koncern Axela Springera, co chyba nie wymaga komentarza) posunêli siê nawet do
tak odra¿aj¹cej manipulacji, ¿e z neutralnej wypowiedzi siostry dominikanina
wypreparowali s³owa, jakoby ta starsza
i zdezorientowana kobieta (co widaæ na
fotografii) mia³a jednoznacznie potêpiæ
swojego brata. Wybito mianowicie, poza
zwartym tekstem artyku³u, wielkimi
czcionkami  jako jej s³owa  To straszne i Odpowie przed Bogiem, mimo ¿e (co
wydrukowano ju¿ ma³¹ czcionk¹!) siostra o. Hejmy zastrzega³a siê: je¿eli to
prawda (¿e donosi³). Jak widaæ, Fakt nie
szanuje nikogo i niczego i okaza³ siê jedyn¹ gazet¹, która dla bardzo taniej i jarmarcznej sensacji nie zawaha³a siê wtargn¹æ z brudnymi butami w prywatne ¿ycie rodziny o. Konrada.
Tymczasem, po up³ywie miesi¹ca od
sensacyjnego owiadczenia Leona Kieresa, wiemy, ¿e o. Hejmo z ca³¹ pewnoci¹ nie donosi³ na Papie¿a, albowiem
z racji swojej pracy i zajmowanego
w Watykanie stanowiska, jego wiedza
o Janie Pawle II nie wykracza³a poza to,
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co by³o powszechnie wiadome. Jest pewne, ¿e nie nale¿a³ do najbli¿szego otoczenia Papie¿a, za przez ludzi, którzy
go do dobrze znali, uchodzi³ za niepoprawnego gadu³ê, który swoimi opowieciami chcia³ przydaæ sobie wiêkszego
znaczenia w watykañskiej hierarchii ni¿
je w rzeczywistoci posiada³.
Dzieñ po ujawnieniu przez szefa IPN
informacji, ¿e o. Konrad by³ wiadomym
informatorem peerelowskiej S³u¿by Bezpieczeñstwa, cytowana ju¿ Józefa Hennelowa powiedzia³a w telewizji, i¿ nie rozumie, jakie dobro ma przynieæ ujawnienie tej sprawy, tym bardziej ¿e nie przedstawiono jednoczenie ¿adnych dowodów. W podobnym duchu utrzymane by³y
informacje i publicystyka w Rzeczpospolitej. Komentator tego powa¿nego dziennika napisa³ (numer z 18 maja), ¿e prezes
Kieres ostatnio mówi³ za du¿o i za czêsto.
Niektóre z jego stwierdzeñ by³y sprzeczne
z wczeniejszymi. Wprowadza³y zamieszanie, nie przyczyniaj¹c siê do najwa¿niejszego  ujawnienia prawdy.
Jednak najbardziej przykry dla nas
wszystkich wniosek wyp³ywa z wywiadu, jaki Rzeczpospolitej udzieli³ dominikanin o. Pawe³ Kozacki  redaktor naczelny miesiêcznika W drodze. Powiedzia³ on mianowicie, ¿e po rewelacjach
Kieresa najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest, aby
zespó³ historyków IPN na podstawie
dokumentów jasno powiedzia³, czy
o. Konrad by³ wiadomym wspó³pracownikiem SB, czy te¿ materia³ jest dowodem na jego nieroztropnoæ. Otó¿ to:
pañstwowa instytucja jak¹ jest Instytut
Pamiêci Narodowej, powo³ana do rozliczenia Polaków z komunizmem, najpierw ujawnia nazwisko, a dopiero potem poszukuje dowodów winy, i chocia¿
min¹³ miesi¹c, nie kwapi siê, aby takie
dowody znaleæ i ujawniæ. Dlatego nie
waham siê powiedzieæ, ¿e Leon Kieres
post¹pi³ obrzydliwie, na dodatek w myl
os³awionej i stosowanej w praktyce dyrektywy stalinowskiej bezpieki: dajcie mi
cz³owieka, a paragraf na pewno siê znajdzie. Jan Rokita w wypowiedzi dla Gazety Wyborczej (28 kwietnia) nazwa³ takie postêpowanie szefa IPN jako skandaliczne i maj¹ce postaæ zupe³nej obrzydliwoci. Nic dodaæ, nic uj¹æ.
Andrzej W. Pawluczuk
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PODGL¥DANE CZYNY, PODS£UCHIWANE ROZMOWY

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

Nie walczymy z klerem

My nie walczymy z klerem, stwierdzano na zjedzie PPR-owców województwa lubelskiego w 1947 roku.  Ale nie pozwolimy mu prowadziæ tak¹
robotê (sic!) i bêdziemy likwidowaæ jednostki prowadz¹ce j¹.
Poszukuj¹c owych jednostek, zaczêto obs³ugiwaæ kocio³y, a wiêc wysy³aæ
do nich swoich agentów. Dziêki nim wiadomo na przyk³ad, ¿e ksi¹dz proboszcz parafii Lubochnia w powiecie Rawa Mazowiecka nie chcia³ dzwoniæ
w kociele w czasie pogrzebu Stalina, t³umacz¹c, ¿e nie bêdzie oddawa³ pos³ug innowiercom. Tak samo t³umaczyli siê oo. kapucyni z Lubartowa, którym
nie pozwala³o na to sumienie, jako ¿e Stalin nie by³ katolikiem. Podobnie
agresywn¹ postawê przybra³ ks. Fr. Stojanowski z Bia³ej Rawskiej, zosta³ wiêc
przeniesiony do innej parafii. Ukarany zosta³ równie¿ ks. Chrzanowski z powiatu piotrkowskiego, bo nie chcia³ w czasie lekcji mówiæ o Stalinie. Odebrano mu dlatego prawo do nauczania religii.
Ksi¹dz Rospont z pow. Tarnobrzeg w rozmowie z informatorem owiadczy³, ¿e mieræ tow. Stalina jest przestrog¹ dla wszystkich komunistów. Dlatego te¿ Urz¹d Bezpieczeñstwa nastawi³ agenturê celem ustalenia czy nie rozpowiada tego szerzej. Agentura donosi³a te¿ o ksiê¿ach, którzy w sposób (sic!)
dyplomatyczny próbowali odci¹gn¹æ spo³eczeñstwo od nastroju ¿a³obnego po
mierci Stalina. Jednym z nich by³ ks. Ziêtek z Tomaszowa Mazowieckiego.
Jak donosi³ agent, ks. Ziêtek, w jezuicki sposób nawi¹zuj¹c do mêczeñstwa
Chrystusa powiedzia³ w kazaniu: Chrystus by³ cierpliwy i milcza³, chocia¿
(sic!) by³ bity, policzkowany przez policjantów i siedzia³ w celi, jednak pokaza³ ¿e zmartwychwsta³, tak i wy, gdy znajdziecie siê w celach, zachowujcie
milczenie i nie zdradzajcie Chrystusa i jego pos³añców, bo tylko wówczas doprowadzicie do dobroczynnoci (sic!). Agent z Piotrkowa za donosi³ na ks.
Farê z Piotrkowa. Ksi¹dz mia³ nawo³ywaæ, aby wierni nie sprzedawali siê za
judaszowe srebrniki i aby nie zadawali siê z judaszami.
Z inspiracji ksiêdza z parafii w Bia³ej Podlaskiej (by³ego p³k armii Andersa) dwóch cz³onków chóru kocielnego mia³o zniszczyæ portret Stalina. Brat
jednego z nich zamordowany zosta³ jako cz³onek bandy WIN-u przez organa
BP. Tak przynajmniej donosi³ Urz¹d Bezpieczeñstwa z Lublina. Ten sam Urz¹d
prowadzi³ rozpracowanie operacyjne o kryptonimie Rój, skierowane na grupê
by³ych cz³onków Batalionów Ch³opskich, do których przychodzi³ ksi¹dz
z parafii Mokre Lipie. Wspólnie wys³uchiwano audycji Wolnej Europy, a ksi¹dz
rozpowszechnia³ propagandê wród tak zwanych ludzi zaufanych i pewnych.
Niektórzy ksiê¿a zachowywali siê prowokacyjnie w czasie wyborów do Rad
Narodowych, które odby³y siê w rok po mierci Stalina. I tak na przyk³ad ks.
jezuita z 3. obwodu wyborczego w Lublinie, nie wchodz¹c do kabiny, na rodku sali przekreli³ listy kandydatów. Podobnie zachowa³a siê jedna z sióstr
urszulanek z lubelskiego obwodu wyborczego nr. 5. Skreleñ dokona³a w dodatku prowokacyjnie, k³ad¹c listê wyborcz¹ bezporednio na urnie. Uwagê
obserwatorów zwróci³ na siebie tak¿e ks. Mazierski, prof. KUL-u, który skorzysta³ podczas g³osowania z kabiny.
(Akta KW PPR Lublin syg. 140, k. 16, AP Lublin; MBP 415, IPNBU, k. 15-16, 31, 39, 183;
MBP 416, IPN BU, k. 23, 26, 116; KW PZPR Lublin, syg. 51/VI/630, k. 33, AP Lublin)
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