KOCIÓ£

PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz CSMA

Brat Mariusz Kurantkiewicz OFM urodzi³ siê we
W³oc³awku. Po szkole redniej rozpocz¹³ studia w
Wy¿szym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Krakowie  Bronowicach Wielkich. W roku
ubieg³ym, dziêki wydawnictwu FBI (Franciszkañski Biuletyn Informacyjny), ukaza³ siê jego pierwszy tomik pt. W najg³êbszej tajemnicy.

Kogo siê
baæ?

MIESIÊCZNIK KATOLICKI
WYDAWANY NAK£ADEM
XX MICHALITÓW

SPIS TRECI
l PREZENTUJEMY  br. M. Kurantkiewicz OFM
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l KOGO SIÊ BAÆ?  ks. M. G³adysz CSMA
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l JAKI PAN, TAKI KRAM!
 B. Fedyszak-Radziejowska
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l GODZINY WOLNOCI  A. Ko³odziejski
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l POZOSTA£A LEGENDA  C. Bunikiewicz
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l WYDANO WYROK, A ON ¯YJE!  I. Sikora
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l BÓG NA MORZU  B. Nowak

12

l EWANGELIA WED£UG RE¯YSERÓW  P. Kitrasiewicz 14

***

***
krzyk zape³niony marzeniami
choæ pe³en rozpaczy i sza³u
wo³anie o pomoc bogatych
a biednych wo³anie o zdradê
nastawiam uszy i s³ucham
pech przeladuje mnie dzisiaj
poproszê bogatych o pomoc
a biednych poproszê o straty
mo¿e czas co zmieni
przyniesie co dobre i nowe
bogaci biednymi siê stan¹
a biedni...
 to czas ju¿ poka¿e
***
szklanka st³uczona przypadkiem
ukazuje nam sw¹ kruchoæ
pêka jak ¿ycie marne
godz¹c siê z tym co niesie przysz³oæ
to nie jest tak
¿e nie chcemy
czasem
nie potrafimy
zrobiæ pierwszy krok
jest tak trudno
o czym wtedy mylimy..?

pos³uchaj cisza
chce zabraæ g³os
byæ mo¿e pomo¿e ci
s³uchaj
przepowiada twój los
i obraz kolejnych dni
pos³uchaj echa
czterech cian
serce daje mu g³os
nabierz nadziei
w dzban
bo ominie ciê o w³os...

pozwól mi Panie iæ tak przez ¿ycie
by kochaæ Ciebie sercem
bym gdy umrê nie w piekle
lecz znalaz³ siê w niebie
***
na zegarze szczêcia
mkn¹ wskazówki ludzkich istnieñ
w jednym kierunku
a jednak jakby nigdzie...
nie wszystko co nam siê szczêciem wydaje
szczêciem jest naprawdê
pomyl?
zanim cokolwiek szczêciem nazwiesz

LITANIA

BABCIA

pozwól mi Panie iæ tak przez ¿ycie
by podobaæ siê Tobie
w ka¿dym moim czynie
w ka¿dym moim s³owie
pozwól mi Panie iæ tak przez ¿ycie
by czyniæ dobro
iæ z Tob¹ razem w ka¿dy czas
lecz nigdy osobno
pozwól mi Panie iæ tak przez ¿ycie
by nieæ ludziom mi³oæ
z Tob¹ podo³am wszystkim upadkom
z Tob¹ podo³am wszystkim trudom

twarz zmarszczkami pokryta
zmêczone dr¿¹ce rêce
zgarbiona postaæ mg³¹ lat spowita
pe³ne mi³oci serce
wstaje z porannym piewem ptaka za oknem
znak krzy¿a czyni na chlebie
cichutko szykuje smaczne niadanie
w pokoju zapach kawy z mlekiem
w po³udnie hejna³ ca³y dom wype³nia
jak co dzieñ od lat bez zmiany
wród krzyków wnuczków: Anio³ Pañski
i radoæ ¿e jest miêdzy nami
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FOT. OK£ADKA I  G. Ga³¹zka
FOT. OK£ADKA II  P. ¯ycieñski (Bóg Zap³aæ 2004  fotoreporta¿)
Numer zamkniêto 21 czerwca 2004 r.

 ¯yjemy w dziwnych czasach  mówi³ starszy jegomoæ w cylinderku, z monoklem na lewym oku. Trzymaj¹c siê obur¹cz uchwytu nad metalowym fotelikiem tramwajowym, na którym ledwie siê mieci³ jego przyjaciel.
Jakby na raty wyrzuca³ z siebie niezadowolenie i dezaprobatê dla ca³ej naszej rodzimej  jak mówi³  klyjenteli: 
Siedzi sobie ta zaraza  ci¹gn¹³ smêtnie  na supersto³kach i ani myli ust¹piæ drugim, choæby na próbê. Wiesz
pan  kontynuowa³  oni wymylili taki nowy sposób sk³aniania ludzi do czegokolwiek: terroryzm! Nie jakoby oni,
ci nasi, kogo mieli zabijaæ, ale po prostu terroryzmem
strasz¹. Mówi¹: trzeba emerytom i rencistom przyci¹æ ja³mu¿ny, bo terroryzm... Trzeba matkom samotnym i rodzinom wielodzietnym daæ... pole do wiêkszej samodzielnoci  odbieraj¹c zasi³ki, bo terroryzm... A najlepiej to by³oby chyba, gdyby pan sam siê powiesi³ i osobicie pogrzeba³... Im by³oby wtedy ³atwiej, a jak¿e... I widzisz pan
 doda³ jegomoæ  wnet pewnie strach przed terroryzmem
usprawiedliwi g³upotê, a nawet zbrodnie...  O to chodzi!
O to chodzi...  w³¹czy³ siê, przebudzony szarpniêciem
tramwaju, przyjaciel.
 Mój Bo¿e!  pomyla³em sobie.  Logiczne i etyczne
rozumowanie przenios³o siê na ulice. A có¿ to bêdzie, gdy
do nich do³¹czy wymiar sprawiedliwoci?!
***
Kilka dni temu pewien starszy ojciec duchowny powiedzia³ mi, ¿e nasza hañba polega na tym, i¿ boimy siê
wszystkich, oprócz... Boga! A przecie¿ niczego nie trzeba
poza umi³owaniem Boga. Je¿eli za co robisz i czujesz,
¿e twoja mi³oæ do Niego maleje, wiedz: to jest grzech.
Je¿eli za co robisz i postrzegasz, ¿e twoja mi³oæ do niego ronie, wiedz, ¿e czynisz dobro. Muszê powiedzieæ, ¿e
te s³owa zacnego staruszka chodz¹ za mn¹ bez przerwy.
A mo¿e jest tak, ¿e pielgrzymuj¹c z zadyszk¹ na wakacje,
by: zdobywaæ i zdobywaæ cokolwiek, kogokolwiek, lepiej
by³oby poæwiczyæ odrobinê bojani Bo¿ej? Tej wiêtej.
Kreatywnej. Daj¹cej nadziejê. Jak Abrahamowi. Jak Moj¿eszowi. Jak Matce Teresie. Jak ksiêdzu Markiewiczowi...
Mo¿e wrócilibymy z wakacji, z urlopu, nieco m¹drzejsi, lepsi. Wszak mêdrzec Pañski mówi³ ju¿ dawno:
Bojañ Bo¿a pocz¹tkiem m¹droci!
n
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C  PO EUROWYBORACH 2004
Trzynastego czerwca 2004 r. mniej wiêcej co pi¹ty Polak (Mimo ¿e
media nie przedstawi³y merytorycznej, uczciwej debaty o problemach
Unii Europejskiej, o kontrowersyjnych ustaleniach traktatu konstytucyjnego, o zakresie uprawnieñ Parlamentu Europejskiego) zdecydowa³ siê wzi¹æ udzia³ w eurowyborach, chocia¿, jak s¹dzê, znacznie
bardziej chcia³by wybraæ nowy polski sejm.

Jaki pan, taki kram!
Frekwencja wyborcza wynosz¹ca
20,87 proc.  to frekwencja ponad dwa
razy mniejsza ni¿ w wyborach 2001
i 2002 roku. Prezydent A. Kwaniewski uzna³ j¹ za pora¿kê spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Czy prezydent III RP
udaje, ¿e nie pamiêta, czy rzeczywicie
zapomnia³ o swojej publicznie z³o¿onej
obietnicy rozpisania wyborów do europarlamentu i do polskiego sejmu w jednym  czerwcowym terminie? Szkoda,
¿e zmieni³ zdanie.
W kilku krajach starej i nowej Unii
po³¹czono wybory prezydenckie (Litwa), lokalne (np. Wielka Brytania,
Niemcy) z Eurowyborami, zwiêkszaj¹c tym samym frekwencjê i oszczêdzaj¹c pieni¹dze podatników. Jeli
wybory do parlamentu Unii s¹ czyj¹
pora¿k¹, to w pierwszym rzêdzie jest
to pora¿ka elity politycznej z politykami SLD na czele!
Nie wypada przerzucaæ na rodaków
odpowiedzialnoci za w³asne b³êdy
i w³asne zaniechania. Zastanawiam siê,
czy potencjalni wyborcy, którzy uznali,
¿e nie potrafi¹ zdecydowaæ, kogo i z jakiej listy partyjnej chc¹ wybraæ, wykazali siê postaw¹ obywatelsk¹, czy te¿
nie. Jeli wyborcy nie ufaj¹ politykom,
nie rozumiej¹ do jakich zadañ w Parlamencie Europejskim ich wybieraj¹, nie
potrafi¹ odró¿niæ polityków wiarygodnych od niewiarygodnych i dlatego rezygnuj¹ z czynnego prawa wyborczego
to postêpuj¹ (przyznajê to z ¿alem) racjonalnie.
Wola³abym, podobnie jak prezydent
III RP, by racjonalnoæ sk³ania³a moich
rodaków do aktywnej, a nie pasywnej
postawy w wyborach. Ale za tê posta-

"

wê w wiêkszym stopniu odpowiedzialne s¹ media, dziennikarze, politycy, elity opiniotwórcze, eksperci, szko³a
i uczelnia, ni¿ szary obywatel. To nie
przypadek, ¿e w wyborach uczestnicz¹
w znacznie wiêkszym stopniu ludzie po
czterdziestce ni¿ ludzie przed trzydziestk¹. Kto tak wychowa³ w III RP
m³odych ludzi, kto dostarczy³ im wzorów postawy obywatelskiej? Jak wychowuje dzisiaj polska szko³a? Czy ministerialne programy nauczania przewiduj¹ wiedzê o demokracji? Czy buduj¹
etos obywatelskiej odpowiedzialnoci?
Czy koncentruj¹ siê na edukacji do ¿ycia seksualnego? Czy za t¹ sytuacjê odpowiadaj¹ w wiêkszym stopniu gospodynie domowe, czy te¿ prezydenci, premierzy i ministrowie rz¹dów?!
Dlatego nie czyniê mym Rodakom
wyrzutów, ¿e nie wziêli licznego udzia³u w wyborach. Przecie¿ od roku czekaj¹ na wybory do sejmu, w ka¿dym
kolejnym sonda¿u wyra¿aj¹c coraz
mniejsze poparcie dla L. Millera i jego
rz¹du. I co? Ano nic. Pragnienie L. Millera potrzymania polskiej flagi we
dwóch z panem prezydentem w Dublinie, w trakcie uroczystoci przyjêcia
nowych pañstw do UE, okaza³o siê
wa¿niejsze ni¿ interes pañstwa. Ca³e
piêæ tygodni czekalimy, by zapowied
dymisji rz¹du zosta³a zrealizowana.
W wyborach do europarlamentu SLDUP, czyli polityczne zaplecze rz¹du M.
Belki, otrzyma³o poparcie tylko 569 tysiêcy (!!!) osób, czyli 9,35 proc. g³osuj¹cych. I co? I nic. Prezydent, który wyrzuca swoim obywatelom (a mo¿e poddanym?), ¿e nie s¹ spo³eczeñstwem obywatelskim, nadal upiera siê przy planach

utrzymania w³adzy SLD-UP, u¿ywaj¹c
M. Belki i sierpniowego terminu wyborów jako narzêdzia szanta¿u politycznego. To jest w³anie prawdziwa lekcja
wychowania obywatelskiego z demokracji, uczciwoci wobec wyborców,
z dotrzymywania politycznych obietnic,
z poczucia odpowiedzialnoci za dobro
wspólne. Jaki pan, taki kram!
Najciekawsze jest jednak to, ¿e
20 proc. Polaków zachowa³o siê 13
czerwca bardzo po europejsku, czyli dok³adnie tak samo jak wiêkszoæ Europejczyków. Potraktowalimy wybory do
Europarlamentu jako narzêdzie nacisku
na w³asne rz¹dy, czêciej popieraj¹c
kandydatów z partii opozycyjnych, ni¿
rz¹dz¹cych, pokazuj¹c, ¿e dla prawdziwych Europejczyków wa¿niejsze s¹
sprawy kraju ni¿ nieco enigmatyczne
losy europejskiej wspólnoty. Okaza³o
siê, ¿e nadal, jak inni Europejczycy,
uwa¿amy siê za obywateli pañstw narodowych i ich sprawy s¹ dla nas najwa¿niejsze. Unia Europejska by³a, jest
i nadal powinna byæ wspólnot¹ pañstw
i narodów, a nie jednym, federalnym superpañstwem.
To doprawdy interesuj¹ce, ¿e mimo
braku debaty nad traktatem konstytucyjnym, i to nie tylko w Polsce, lecz tak¿e
w innych krajach, mimo pozornej zgody na przyjête w traktacie ustalenia,
wyborcy w UE pokazali, jak dalece traktat ich podzieli³, a nie po³¹czy³ i ¿e jego
deklarowany cel  przybli¿enie UE obywatelom  bardzo siê oddali³.
W Rzeczpospolitej (15 VI) niemiecki dziennikarz z Der Tagesspiegel napisa³: Wybory do parlamentu europejskiego pokaza³y, i¿ coraz mniej obywateli
Europy interesuje siê sprawami Europy... W przegl¹dzie prasy zagranicznej
odnotowano takie komentarze:
13 czerwca Europa ponios³a demokratyczna pora¿kê..., politycy europejscy
musz¹ zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e dystans miêdzy Europ¹ a obywatelami staje siê coraz wiêkszy. Traktat konstytucyjny nic tu nie zmieni...
Okaza³o siê, ¿e reakcj¹ na kontrowersyjne rozwi¹zania traktatu konsty-
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tucyjnego okaza³a siê polaryzacja wyborców, a nie ich integracja. Preambu³a, bez odwo³ania siê do wartoci chrzecijañskich, wzmocnienie pozycji Niemiec i Francji dziêki zasadzie tzw. podwójnej wiêkszoci przy podejmowaniu
decyzji w Radzie Europejskiej, propozycja wspólnej polityki zagranicznej
i obronnej w UE wzmocni³y rodowiska
eurosceptyczne, utrudniaj¹c dialog miêdzy euroentuzjastami i eurorealistami.
W wyborach 13 czerwca mieszkañcy Europy wyrazili swoj¹ w¹tpliwoæ,
czy Unia Europejska naprawdê potrzebuje Konstytucji? Politykom, którzy
lansuj¹ traktat, nie udzielili poparcia.
I w tej sprawie Polska okaza³a siê mocno europejska, czyli eurosceptyczna
i euroentuzjastyczna zarazem, czego
najlepszym symbolem jest zarówno sukces Ligi Polskich Rodzin, Prawa
i Sprawiedliwoci oraz Platformy
Obywatelskiej (J.M. Rokity) w skali
kraju, jak i osobisty sukces B. Geremka
i Unii Wolnoci w Warszawie.
Co oznaczaj¹ te wyniki wyborów dla
Polski, czego dowiedzielimy siê o nastrojach spo³ecznych rodaków? Po
pierwsze; wyborcy dokonali kolejnego
zwrotu na prawo, w stronê PO, PiS
i LPR (³¹cznie ponad 52 proc. g³osów),
co oznacza zdecydowane poparcie dla
obrony ustaleñ traktatu z Nicei i wzmocnienie presji na szybkie, najlepiej jesieni¹, wybory do sejmu. Zauwa¿my, ¿e
poparcie dla tych partii jest znacznie
bardziej zrównowa¿one, ni¿ wynika³o
z sonda¿y daj¹cych PO przewagê nad
pozosta³ymi partiami.
Po drugie: stabilizuje siê malej¹ce
poparcie dla Samoobrony i A. Leppera, który przegrywa rywalizacjê z LPR
o elektorat eurosceptyków i wchodzi
w coraz ostrzejsz¹ rywalizacjê z SLD
o poparcie mieszkañców wsi.
Po trzecie: wci¹¿ potencjalnie silny
jest w Polsce obóz lewicy, bowiem suma
g³osów oddanych na Samoobronê,
SLD-UP i SDPL wynosi ponad 25 proc.
Po czwarte: nowa partia Zielonych,
bardzo aktywna w ostatnich kilku miesi¹cach, wspierana przez Zielonych
z zachodniej Europy, organizuj¹ca parady i manifestacje wspólnie z rodo-

wiskiem gejów i lesbijek, otrzyma³a
16 tysiêcy g³osów, co oznacza 0,27 proc.
poparcia. Nawet kilka dodatkowych tysiêcy g³osów oddanych na antyklerykalne ugrupowanie Racja nie zmienia minimalnej akceptacji spo³ecznej dla tych
rodowisk.
Po pi¹te; zastanawia powrót do politycznego ¿ycia Unii Wolnoci, tak
zwanej partii rodka, partii elit, partii
ludzi wiat³ych, czyli partii, która nie
wnosi na scenê polityczn¹ nic, oprócz
znanych nazwisk i znanych problemów
z tworzeniem koalicji politycznych...
Ale najciekawsze wydaje siê wyrane poparcie, jakie w wyborach otrzymali
politycy dawnego AWS, umieszczeni na
listach PO. Zwyciêstwo Jerzego Buzka
nad wszystkimi pozosta³ymi znanymi
politykami, odniesione na l¹sku i wyra¿one 173 tysi¹cami g³osów ma znaczenie wrêcz symboliczne. Podobnie
znacz¹cy wydaje siê sukces ministra
w rz¹dzie AWS  J. Saryusza-Wolskiego w £odzi. Gratulacje nale¿¹ siê zarówno politykom PO za pomys³ przy-

wrócenia do politycznego ¿ycia ludzi,
którzy wprowadzali Polskê w struktury
UE, jak i wyborcom, którzy w tak spektakularny sposób przyznali publicznie,
¿e pope³nili b³¹d, daj¹c siê uwieæ czarnej propagandzie L. Millera.
Znaczenie symboliczne ma równie¿
wynik wyborów w Warszawie. Wysi³ek
rodowiska zwi¹zanego z poprzednim
prezydentem Warszawy P. Piskorskim
(PO), by podwa¿aæ osi¹gniêcia nowego prezydenta L. Kaczyñskiego (PiS),
spali³ na panewce. Co prawda P. Piskorski zdoby³ mandat eurodeputowanego,
ale wyranie przegra³ z M. Kamiñskim
z PiS ró¿nic¹ 50 tysiêcy g³osów. Wynik
PO w Warszawie  16,85 proc.  jest
gorszy ni¿ PiS  22,7 proc., co oznacza, ¿e konfrontacjê z L. Kaczyñskim
P. Piskorski przegra³.
Jaki pan, taki kram... Chcemy wy¿szej frekwencji w wyborach? Zmieñmy, jak najszybciej, wszystkich panów, którzy do tej roli zupe³nie siê nie
nadaj¹...
Barbara Fedyszak-Radziejowska

Drodzy Czciciele Matki Bo¿ej!
Zwracam siê do wszystkich, którzy s³yszeli od swoich
rodziców czy dziadków o cudownym pojawieniu siê Matki Bo¿ej nad Radzyminem, podczas Bitwy Warszawskiej
w sierpniu 1920 r., z prob¹ o z³o¿enie relacji z tego wydarzenia. Pragnê zebrane wiadectwa opublikowaæ na
chwa³ê Maryi, Matki i Królowej Polski.
Proszê o nastêpuj¹ce informacje:
1. Jak wygl¹da³a Matka Bo¿a (mo¿liwie dok³adny opis) podczas pamiêtnego ukazania siê na niebie 15 sierpnia 1920 r.
2. Jak modli³ siê Koció³ i wierni w Warszawie, Radzyminie
oraz miejscowociach le¿¹cych na trasie do Warszawy (Marki,
Struga, Koby³ka etc.) w czasie inwazji bolszewickiej na Polskê.
3. Proszê o podanie nazwisk osób, od których pochodz¹ relacje, i aktualnych adresów kontaktowych.
ks. dr Józef Bartnik SJ
Korespondencjê proszê kierowaæ na adres:
ks. dr Józef Bartnik SJ
Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej
ul. wiêtojañska 10
00-288 Warszawa
e-mail: maria.laskawa@op.pl
fax: 022/ 831 02 91
tel./fax: 022/ 282 87 01
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1 SIERPNIA 1944 r. WYBUCH£O POWSTANIE WARSZAWSKIE

Byli m³odzi, bardzo m³odzi. Mieli przed sob¹ przysz³oæ, d³ugie, szczêliwe ¿ycie. Przynajmniej tak im siê wydawa³o. A zreszt¹, czy myli siê
o mierci, kiedy ma siê 19, 20 lat, g³owê pe³n¹ idea³ów, szlachetnych d¹¿eñ, wiary w toczon¹ w warunkach okupacyjnych walkê? Czy¿
zreszt¹ mogli baæ siê mierci, skoro, jak g³osi³a popularna piosenka, nosili dodatkowe serce znalezione przy drodze... Teraz mia³ nast¹piæ
prze³om, nadchodzi³a upragniona, wyczekiwana godzina W, W  jak Wolnoæ. Nie wszystkim dane by³o prze¿yæ zag³adê Miasta. Na szczêcie ¿yj¹ wród nas ci, którzy pamiêæ o tamtych tragicznych i bohaterskich dniach s¹ w stanie przekazaæ nastêpnym pokoleniom.

Godziny wolnoci
31 lipca 1944 r. podchor¹¿y Jan Bronis³aw Ciesielski Bojar otrzymuje rozkaz szybkiego zg³oszenia siê do punktu
kontaktowego przy ul. Brackiej 8. £¹czniczka powiedzia³a mu, ¿eby zaopatrzy³
siê w dobre, mocne obuwie, cieplejsze
ubranie i ¿ywnoæ na trzy dni...
***
Wtorkowy ranek 1 sierpnia 1944 r.
by³ pochmurny i d¿d¿ysty. Zza Wis³y
s³ychaæ by³o coraz wyraniej g³uche,
potê¿ne odg³osy wystrza³ów artyleryjskich. Front zbli¿a³ siê ku Warszawie.
Jej ulice by³y zape³nione t³umem ludzi,
przede wszystkim m³odych. Szli grupkami dwu-, trzy-, kilkuosobowymi. Niektórzy z nich pod p³aszczami ukrywali
broñ. Tramwaje by³y prze³adowane.
Ryksze rowerowe i doro¿ki konne kursowa³y we wszystkie strony. Patrole niemieckie kr¹¿¹ce po ulicach miasta by³y
jak zahipnotyzowane. Wydawa³o siê, ¿e
boj¹ siê zatrzymywaæ tych m³odych ludzi piesz¹cych siê nie wiadomo dok¹d.
Sytuacja z godziny na godzinê, stawa³a
siê coraz bardziej dramatyczna, coraz
bardziej napiêta.
Oko³o po³udnia doszed³ do punktu
zbornego przy ulicy Brackiej 8 dawno
oczekiwany rozkaz o rozpoczêciu Powstania o godzinie 17.00  godzinie W.
Odczyta³ go nasz dowódca Marat 
Marian Tucholski. Zaleg³a g³êboka cisza. Wszyscy zdalimy sobie sprawê, ¿e
moment jest bardzo podnios³y, niepowtarzalny, historyczny. Serca zabi³y
przyspieszonym rytmem. Nadesz³a nareszcie chwila rozprawy ze znienawidzonym wrogiem.
Gdy och³onêlimy z pierwszego wra¿enia, kiedy pad³a komenda spocznij,
nast¹pi³ wybuch radoci i niek³amane-

$

go entuzjazmu. Rzucalimy siê sobie w
ramiona, ciskalimy i ca³owalimy.
Rozpalone g³owy mitygowa³ Marat. 
Dzia³aæ trzeba rozwa¿nie i zgodnie z
rozkazami  mówi³.
***
Podstawowym zadaniem by³o nawi¹zanie kontaktu z s¹siednimi domami przy ulicy Brackiej i zabezpieczenie
siê przed Niemcami znajduj¹cymi siê
przy placu Trzech Krzy¿y. W tym celu
nale¿a³o zamkn¹æ wylot Brackiej od
strony placu Trzech Krzy¿y barykad¹.
Jej budowa to pierwsze nasze zadanie.
Od Marata otrzymalimy bia³o-czerwone opaski z or³em i literami WP na
bia³ym tle i AK  na czerwonym. Opaski te na³o¿ylimy na lewe przedramiê.
Do godziny 17.00 nie wolno by³o nikomu wychodziæ na ulicê ani wywieszaæ
flag narodowych . Jedynie Marat uda³
siê do s¹siednich domów i nawi¹za³
bezporedni kontakt z ich komendantami.
W ogólnym entuzjazmie i powszechnej radoci zapomnielimy o jedzeniu.
Nie zapomnia³a jedynie pani Lecewiczowa  w³acicielka mieszkania, w którym siê zebralimy  i w wielkim kotle
od bielizny ugotowa³a zupê dla ca³ego
plutonu.
***
Nadesz³a wreszcie godzina 17.00 
godzina W  godzina wybuchu Powstania. Wszyscy wybieglimy przed dom.
Jak za dotkniêciem czarodziejskiej
ró¿d¿ki ulice zape³ni³y siê t³umem ludzi. Wydawa³o siê, ¿e ca³a Warszawa
wyleg³a na powitanie wolnoci. Wród
radosnego t³umu wybijali siê ¿o³nierze
z bia³o-czerwonymi opaskami. Tylko
niektórzy z nich mieli broñ. Z naszego

plutonu jedynie ja i Marat mielimy pistolety. W oknach i na balkonach domów za³opota³y polskie flagi.
Pad³ rozkaz budowania barykady. W
jednej chwili znalaz³y siê ¿elazne ³omy,
kilofy, szpadle i ³opaty. Z podwórek
domów wynoszono pojemniki na mieci. Setki r¹k zg³osi³o siê ochotniczo do
roboty. Kierowa³ ni¹ Marat.
W poprzek ulicy Brackiej u wylotu
placu Trzech Krzy¿y wykopano potê¿ny rów, za którym uk³adano cementowe p³yty zerwane z chodników, pojemniki na mieci wype³nione kamieniami,
worki z piaskiem oraz ró¿nego rodzaju
z³om i ¿elastwo. W krótkim czasie zbudowano potê¿n¹ barykadê wysokoci
ros³ego mê¿czyzny.
***
Od strony placu Trzech Krzy¿y odezwa³y siê pierwsze strza³y. Niemcy
strzelali z gmachu Banku Gospodarstwa
Krajowego, usytuowanego na rogu Nowego wiatu i Alej Jerozolimskich. Nie
by³o to grone, gdy¿ os³ania³y nas ciany budynków zwartej zabudowy Brackiej. Najwiêksze niebezpieczeñstwo
grozi³o nam od strony placu Trzech
Krzy¿y, gdzie Niemcy byli usadowieni
w Soldatenheimie i w Instytucie G³uchoniemych.
wie¿o zbudowan¹ barykadê nale¿a³o obsadziæ ¿o³nierzami. I tutaj okaza³o
siê, jak s³abo jestemy uzbrojeni.
Wszystkie oddzia³y znajduj¹ce siê w
chwili wybuchu Powstania Warszawskiego na ul. Brackiej dysponowa³y zaledwie dwoma karabinami z niewielk¹
iloci¹ amunicji, paroma granatami
obronnymi i kilkoma pistoletami. Ca³e
to uzbrojenie zosta³o przydzielone posterunkom na barykadzie. W oknach
domów umieszczono ¿o³nierzy trzymaj¹cych butelki z benzyn¹. Butelki mia³y
s³u¿yæ do obrzucania czo³gów, gdyby
wtargnê³y w ulicê Brack¹. W ca³ej Warszawie s³ychaæ ju¿ by³o gwa³town¹

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 7-8/2004

strzelaninê.
Ogólnie rzecz bior¹c, w pierwszych
dniach Powstania, Niemcy przyjêli taktykê obronn¹. Obsadzili wiêkszoæ wa¿nych, pod wzglêdem strategicznym, komunikacyjnym, administracyjnym i ekonomicznym, budynków, ubezpieczyli te
obiekty bunkrami i zasiekami z drutu
kolczastego, ale  przynajmniej w ródmieciu  nie usi³owali atakowaæ powstañców bezporednio.
W takiej to sytuacji otrzymalimy
rozkaz, aby ca³y nasz pluton przedosta³
siê na ulicê Z³ot¹ przy Sosnowej. W normalnych warunkach by³by to krótki spacerek po centralnych ulicach ródmiecia, ale w czasie walk odcinek Bracka
 Z³ota bardzo siê wyd³u¿y³ i obfitowa³
w wiele niebezpieczeñstw.
Przedzieralimy siê ma³ymi grupkami, po dwie, najwy¿ej trzy osoby, gdy¿
ogieñ z karabinów maszynowych z
BGK z jednej strony i ze skrzy¿owania
Alej Jerozolimskich z drugiej by³ bardzo silny. Ja poszed³em z którym z kolegów z mojej dru¿yny. Dochodzilimy
w³anie do Alej Jerozolimskich, gdy
nagle od strony Marsza³kowskiej da³ siê
s³yszeæ warkot, który potê¿nia³ z ka¿d¹
chwil¹. Wkrótce naszym oczom ukaza³
siê dziwny widok. Alejami Jerozolimskimi jecha³ niemiecki czo³g, a po jego
bokach pêdzono zbity t³um kobiet i
mê¿czyzn. W ten perfidny sposób Niemcy chronili swoje pojazdy przed butelkami zapalaj¹cymi, które w ciasnych
uliczkach miasta stawa³y siê bardzo skuteczn¹ broni¹. Kiedy czo³g min¹³ Brack¹ i skierowa³ siê do BGK, nagle spod
ciany budynku oderwa³o siê kilka osób.
Wród nich by³em i ja wraz z koleg¹ z
mojej dru¿yny. Gdy bylimy ju¿ na rodku szerokiej jezdni, przywita³ nas grad
pocisków z gmachu BGK. Po przeciwnej stronie Alej sta³ blaszany, okr¹g³y
s³up og³oszeniowy. Do tego s³upa pêdzi³em jak szalony. Kule bzyka³y ko³o
mojej g³owy, odbija³y siê rykoszetem od
jezdni, klepa³y g³ucho w blachê og³oszeniowca. Przy s³upie zatrzyma³em siê
tylko na moment, zaczerpn¹³em powietrza i jednym skokiem znalaz³em siê po
drugiej stronie Alej, poza zasiêgiem niemieckiej broni maszynowej. By³ to mój

Jan Bronis³aw Ciesielski (Bojar)
 urodzi³ siê 08.01.1921 r. w Czêstochowie. W 1940 r. wst¹pi³ do ZWZ, a w 1943
r. zosta³ przez Niemców aresztowany
i osadzony na Pawiaku. Wieziony do obozu w Majdanku, uciek³ z poci¹gu i powróci³ do Warszawy. Gdy wybuch³o Powstanie Warszawskie walczy³ w szeregach
IV Zgr. GURT AK w ródmieciu jako dowódca dru¿yny w stopniu kpr. pchor. w plutonie I porucznika Lutego. Bra³ udzia³
w wielu akcjach bojowych, m. in. o gmach
PAST-y, w Halach Mirowskich, o hotel
Astoria, zdobycie poci¹gu pancernego
w linii rednicowej i in. Po upadku Powstania przebywa³ w obozie niemieckim
w Lamsdorfie. 29.01.1945 r. uda³o mu siê
zbiec z kolumny marszowej i po wielu przygodach przedosta³ siê do Wielkiej
Brytanii, gdzie zg³osi³ siê do Polskich Si³ Zbrojnych. Przez dwa lata s³u¿y³
w lotnictwie, ³¹cznoci i Wojskowym Instytucie Geograficznym. Po powrocie
do kraju skoñczy³ studia geodezyjne na Politechnice Warszawskiej i rozpocz¹³ pracê
w Geodezyjnym Instytucie Naukowo-Badawczym jako starszy asystent. W marcu
1953 r. zosta³ aresztowany przez UB pod zarzutem zamiaru wysadzenia Pa³acu Kultury i Nauki, przy którego budowie by³ zatrudniony jako in¿. geodeta. Po paru tygodniach intensywnego ledztwa zosta³ zwolniony. Jako doktor nauk technicznych przez
wiele lat zwi¹zany by³ z Instytutem Geodezji i Kartografii.
powstañczy chrzest bojowy...
***
Spokojnym ju¿ krokiem szlimy teraz ulic¹ Brack¹. Przez ulicê Szpitaln¹
widoczny by³ Prudencjal, na którym
powiewa³a flaga bia³o-czerwona. Na
placu Napoleona s³ychaæ by³o gwa³town¹ strzelaninê. To ch³opcy z batalionu Kiliñski zdobywali gmach Poczty G³ównej.
Z ulicy Brackiej przez Zgodê doszlimy do ulicy Z³otej. Przejcie przez
Marsza³kowsk¹ by³o bardzo niebezpieczne, gdy¿ Niemcy silnie j¹ ostrzeliwali. By³a co prawda barykada przecinaj¹ca w poprzek tê ulicê, ale nie zapewnia³a ona bezpieczeñstwa. Najlepiej wiadczy³ o tym trup m³odej kobiety le¿¹cy na jezdni. Na zastanawianie nie by³o jednak czasu. Zgiêci w pó³,
z g³owami pochylonymi, przeskoczylimy Marsza³kowsk¹, korzystaj¹c z
przerwy w ostrzale barykady. A po drugiej stronie na Z³otej powita³y nas
domy ca³e w bia³o-czerwonych flagach. Rozradowane t³umy wyleg³y na

ulicê. Tutaj czulimy siê wolni, tutaj
by³a wolna Polska...
Z tych moich pierwszych powstañczych dni, kiedy zdobywalimy m.in.
hotel Astoriê, walczylimy na ulicach
Warszawy, doskonale zapamiêta³em niedzielê 6 sierpnia. To by³ piêkny s³oneczny dzieñ. O godz. 10.00 na podwórzu
jednego z domów po nieparzystej stronie ulicy Z³otej (nr 35 lub 37) odprawiana by³a Msza w. polowa, celebrowana przez naszego kapelana z kocio³a pod wezwaniem Wszystkich wiêtych. Z wielk¹ powag¹ i w skupieniu s³uchalimy tej Mszy w., prosz¹c Boga o
ocalenie i ratunek dla siebie i najbli¿szych. Ka¿de z nas przyst¹pi³o do Komunii w., gdy¿ wszyscy otrzymalimy
absolutorium w godzinê mierci. I tak
teraz po latach sobie mylê, ¿e szczególnie ta modlitwa, zawierzenie siê Bogu w
czasie Mszy w. odprawianej wród
zgliszczy i strza³ów pomog³o mi przetrwaæ najciê¿sze chwile w czasie powstania i mojej d³ugiej wojennej tu³aczki...
Andrzej Ko³odziejski
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W 60. ROCZNICÊ OPERACJI BURZA
Ze wzglêdu na miejsce wybuchu (stolica Polski) oraz heroiczn¹ postawê jego
uczestników, a tak¿e ze wzglêdu na liczbê ofiar (ponad 200 tys.) Powstanie
Warszawskie zwyk³o siê wspominaæ jako nie posiadaj¹cy precedensu fenomen historyczny. I w takim kontekcie rozpatrywana jest tak¿e s³usznoæ
(b¹d nies³usznoæ) podjêtej ongi przez zawodowych wojskowych decyzji o
rozpoczêciu powstania, przy za³o¿eniu, ¿e do walki o miasto w³¹czy siê wojsko sowieckie, które (jak to zapisano w pokracznej figurze retorycznej) mia³o byæ sojusznikiem naszych sojuszników.

Pozosta³a legenda
Powstanie Warszawskie by³o ostatnim rozpaczliwym posuniêciem polskich sztabowców, maj¹cym zmusiæ
aliantów do przywrócenia naszemu krajowi prawa do wolnoci i niepodleg³oci. By³o te¿ ostatnim najtragiczniejszym elementem wielkiej operacji pod
kryptonimem Burza, która mia³a swym
zasiêgiem obj¹æ ca³e terytorium Polski,
w jej granicach z 1939 r. Przypomnieæ
te¿ warto, ¿e do planu tej operacji dopiero od wiosny 1944 r. w³¹czono walki o opanowanie du¿ych aglomeracji
miejskich.
¯yczeniowe mylenie na szczeblu
Londynu, przeniesione do Warszawy i
Wilna, doprowadzi³o prosto do klêski.
Kolejne, podejmowane razem z sowietami, wielkie akcje, koñczy³y siê zawsze
naradami, z których nie powracali, wywiezieni do Moskwy drog¹ lotnicz¹, oficerowie sztabowi, podczas gdy innych,
ni¿szych stopniem, aresztowano na
miejscu, a podleg³ych im ¿o³nierzy rozbrajano, spêdzano do obozów zbiorczych i wywo¿ono na d³ugie lata na bia³e niedwiedzie. Gorzkie dowiadczenia
z lipca 1944 r. w Wilnie czy pod koniec
tego¿ miesi¹ca we Lwowie nie mia³y
¿adnej si³y sprawczej, jeli chodzi o logikê decyzji podejmowanych póniej w
Warszawie.
Dlaczego zlekcewa¿ono wszystkie
dowiadczenia, jakie ze znacznym wyprzedzeniem zdobyli ju¿ Polacy w Okrêgu Nowogródzkim Armii Krajowej?
Przecie¿ to by³ prawdziwy probierz stosunków polsko-sowieckich. Tam sprawdzono na w³asnym grzebiecie, czego siê
mo¿na od nich spodziewaæ. Znakomi-
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cie dzia³a³ nasz w³asny wywiad, miejscowe dowiadczenia potwierdzali wys³ani tam oficerowie instruktorzy, jak
chocia¿by cichociemny mjr Maciej Kalenkiewicz Kotwicz, ostatni komendant
Okrêgu, czy te¿ cichociemny por. Jan
Piwnik Ponury, który z rozpaczy sam
wyszed³ naprzeciw mierci 16.06.1944
r. przy ataku na bunkier w Jew³aszach.
Pomimo dowiadczeñ z okresu
pierwszej okupacji sowieckiej ludnoæ
dawnego woj. nowogródzkiego z pe³nym mi³osierdziem odnosi³a siê do rozbitków Armii Czerwonej (tzw. okru¿eñców) i innych przybyszów ze Wschodu czyli wostoczników, którzy znaleli
siê pod okupacja niemieck¹ na ich terenie. W obcowaniu z nimi pope³nili karygodny b³¹d zarówno Polacy (przyjmuj¹c pod swój dach na równi z frontowymi ¿o³nierzami komisarzy politycznych,
funkcjonariuszy partyjnych czy ich kolegów z okupacyjnej administracji), jak
i Niemcy  lekcewa¿¹c obecnoæ licznych rozbitków sowieckiego systemu
w³adzy na zagarniêtym terenie.
Pocz¹tkowo partyzantka sowiecka
nie mia³a ¿adnego znaczenia. Jednak od
1942 r. na polskie tereny przybywa³o
coraz wiêcej uzbrojonych grup zza dawnej granicy. Bo po tamtej stronie panowa³ g³ód i nêdza. Zwyciêstwo pod Stalingradem w lutym 1943 r. i objêcie jednolitym kierownictwem partyjnym i
wojskowym uzbrojonych grup sowieckich na terenie tzw. Zachodniej Bia³orusi zaowocowa³o dalszym nasyceniem
tych ziem elementem sowieckim. Rekwizycje przekszta³ci³y siê w zwyk³e
grabie¿e. Chocia¿ do tego momentu
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cz³onkowie polskiej konspiracji rzadko
siê ujawniali, z koniecznoci zaczêto
tworzyæ oddzia³y samoobrony dla
ochrony polskiej ludnoci przed rabunkiem. Pierwszy z nich powsta³ pod dowództwem osadnika wojskowego sier¿anta Franciszka Miszczuka w Niecieczy pod Lid¹. Tak¿e w póniejszym
okresie kilka z oddzia³ów akowskich na
tych terenach by³o zmuszonych walczyæ
przede wszystkim z Sowietami  w
obronie polskiej ludnoci i jej mienia
(m.in. Batalion Zaniemeñski ppor. Czes³awa Zaj¹czkowskiego Ragnera).
W terenie istnia³y ¿ydowskie tzw.
grupy przetrwania, nazywane przez Polaków Jerozolimk¹. By³y one liczne i z
czasem przekszta³ci³y siê w zwyk³e bandy rabunkowe, têpione nawet przez Sowietów. Ale jednoczenie najbardziej
bezwzglêdne rekwizycje z ramienia partyzantki sowieckiej przeprowadza³y
w³anie podporz¹dkowane jej grupy ¿ydowskie. Na przyk³ad w sk³ad sowieckiego Zgrupowania Baranowickiego
wchodzi³y dwa rodzinne oddzia³y ¿ydowskie: Tewiego Bielskiego (oddzia³
im. Ord¿onikidze) i Zorina (tzw. oddzia³
nr 106). Pod koniec kwietnia 1944 r.
pierwszy liczy³ 941 ludzi (162 uzbrojonych), drugi  562 (73 uzbrojonych). Powsta³y one z ukrywaj¹cych siê w lasach
zbiegów z gett, m.in. w Miñsku, Nowogródku, Iwju i innych miasteczkach kresowych. Tewie s³yn¹³ równie¿ z tego,
¿e w rabowanych wsiach polskich urz¹dza³ kilkudniowe pijackie imieniny i wesela. Podobnymi efektami gospodarczymi móg³ siê pochwaliæ oddzia³ Zorina.
Szef sztabu tej jednostki wojskowej
wspomina³ po latach z rozrzewnieniem,
¿e jedzenia by³o tam pod dostatkiem, a
nawet gromadzi³o siê zapasy. Nadwy¿ki jedzenia posy³alimy nawet do Moskwy. Raz w tygodniu l¹dowa³ na polowym lotnisku samolot. Przywozi³ gazety i materia³y propagandowe, a zabiera³ samogon, s³oninê i kie³basy w³asnego wyrobu... Dzia³o siê tak wtedy, gdy
polskie kobiety, chowaj¹c pod k³odami
drewna ostatniego prosiaka, zatyka³y
mu uszy paku³ami, aby winka nie odpowiedzia³a kwiczeniem na wabienie
rabusiów. Istnia³o te¿ u sowietów pojê-
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cie ukaraæ gospodarczo, czyli skonfiskowaæ czyje mienie i spaliæ mu zabudowania za wspó³pracê z polsk¹ konspiracj¹ czy oddzia³em zbrojnym.
W obozach ¿ydowskich pracowa³y
te¿ na rzecz sowietów szwalnie, kunie,
m³yny, piekarnie, zak³ady szewskie i
rusznikarskie. Wkrótce po po³¹czeniu
siê z Armi¹ Czerwon¹ bardzo wielu z
ich mieszkañców zasili³o szeregi czerwonego aparatu represji tak¿e w Polsce
centralnej  jako wypróbowani w boju i
dobrze znaj¹cy polski teren towarzysze.
Polskie oddzia³y charakteryzowa³y
siê tym, ¿e by³y w pe³ni umundurowane, zdyscyplinowane, dobrze dowodzone i do boju lepiej wyszkolone od sowieckich. Za to by³y o wiele mniej liczne i znacznie gorzej uzbrojone. Ich
g³ównym oparciem by³a rodzima ludnoæ, przyjmuj¹ca, czêstokroæ ryzykuj¹c ¿yciem (gdy dzia³o siê to na pograniczu wp³ywów), polskich ¿o³nierzy
pod swój dach. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
by³a to ludnoæ nie tylko polska  40
proc. stanu osobowego polskich oddzia³ów stanowili Bia³orusini. Naszych ¿o³nierzy nazywano legionistami  legionierami, w odró¿nieniu od sowieckich
czy ¿ydowskich partyzantów. Partyzanci sowieccy nosili ubrania cywilne, równie¿ zrabowane u ludnoci. Z wielkiej
ziemi  czyli z terenów ZSRR nie zajêtych przez Niemców, dociera³a do nich
natomiast broñ, materia³y wybuchowe
i tzw. politgramota. W przeciwieñstwie
do Polaków sowieci koncentrowali siê
na sabota¿u (kolej, drogi, mosty) i terrorze, unikaj¹c otwartej walki z Niemcami. Wywodz¹ce siê z konspiracji polskie oddzia³y zbrojne powstawa³y niejako równolegle z partyzantk¹ sowieck¹.
Na szczêcie jednak sowiecki wywiad nie
zna³ dok³adnie struktury polskiej konspiracji  a i tak jego rozeznanie, przewa¿nie na szczeblu placówek terenowych,
powodowa³o spustoszenie wród akowców, ich rodzin, s¹siadów i sympatyków.
¯adne narzucane z góry, ze strony
Komendy G³ównej Armii Krajowej,
próby porozumienia z sowietami nie
dawa³y (bo i nie mog³y daæ) rezultatu.
Niekorzystne nastawienie wobec polskiego, podporz¹dkowanego Londyno-

wi wojska w kraju, nazywanego przez
nich wojskiem sikorskim, narasta³o stopniowo, czego wyrazem by³a zmiana nomenklatury u¿ywanej w sowieckim dowództwie i w wewnêtrznym obiegu dokumentów sowieckich zgrupowañ
partyzanckich. Jednak wszystko sta³o
siê jasne od momentu, gdy nazywano
akowców wprost bia³opolskimi bandytami.
Próba utrzymania Batalionu Sto³peckiego AK, utworzonego przez por. Kacpra Mi³aszewskiego Lewalda  zreszt¹
pierwotnie za zgod¹ dowództwa partyzantki sowieckiej w Puszczy Nalibockiej
 przekonanego, ¿e jest to oddolna, miejscowa inicjatywa  w sowieckiej strefie
wp³ywów (granic¹ tych wp³ywów by³a
rzeka Niemen; granic¹ wp³ywów polskich by³ jej zachodni brzeg, sowieckich
 brzeg wschodni)  zakoñczy³a siê rozbrojeniem oddzia³u, deportacj¹ drog¹
lotnicz¹ do Moskwy dowódcy i oficerów, zaproszonych uprzednio na naradê do dowództwa brygady, rozstrzelaniem innych oficerów, podoficerów i
¿o³nierzy uznanych za szczególnie niebezpiecznych oraz wcieleniem reszty do
oddzia³ów sowieckich. Sta³o siê to 1
grudnia 1943 r. Data ta jest uznawana
za pocz¹tek otwartej, polsko-sowieckiej
wojny na terenie Okrêgu Nowogródzkiego Armii Krajowej.
Batalion móg³ istnieæ tak d³ugo, jak
d³ugo sowieci jeszcze ³udzili siê, ¿e bêdzie on dogodn¹ baz¹ do rozpracowania polskiego rodowiska. Przesta³ istnieæ, gdy wywiad zdoby³ namacalne
dowody jego podleg³oci AK i Londynowi, a w miejscu jego postoju pojawili siê oficerowie spoza terenu Okrêgu.
Z tej matni chor. Zdzis³awowi Nurkiewiczowi ps. Noc uda³o siê wyprowadziæ
jedynie wiêkszoæ kawalerii. Pozosta³e
resztki wojska (157 osób) skupi³y siê
wokó³ cichociemnego instruktora, wie¿o przyby³ego do oddzia³u, por. Adolfa
Pilcha Góry  Doliny. Póniej, latem
1944 r., po rozroniêciu siê oddzia³u do
rozmiarów Zgrupowania Sto³pecko-Nalibockiego, por. A. Pilch nie ryzykowa³
ju¿ rozbrojeniem przez sowietów, ale,
pos³uguj¹c siê fortelem, dotar³ z wojskiem a¿ do Puszczy Kampinoskiej, a

jego ludzie walczyli w powstaniu warszawskim. Jak na ironiê byli wówczas
jedyn¹ odpowiednio du¿¹ i dobrze
uzbrojon¹ formacj¹ (ponad tysi¹c ludzi),
która mia³a szansê przebiæ siê z ¯oliborza, by zaoferowaæ sw¹ pomoc Staremu
Miastu. Próby przebicia siê przez tory
Dworca Gdañskiego kilkuset u³anów
nalibockich przep³aci³o ¿yciem.
Stopniowe pogarszanie siê stosunku
Sowietów do Polaków, podstêpne próby rozbijania polskiej konspiracji patriotycznej i likwidacji wywodz¹cych siê z
niej oddzia³ów zbrojnych, datuj¹ce siê
od momentu zdobycia przez ZSRR przewagi nad Niemcami pod Stalingradem,
nasila³y siê stale. Tendencje te stawa³y
siê coraz bardziej widoczne po zerwaniu przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z rz¹dem londyñskim na skutek odkrycia zbrodni katyñskiej. Po ca³kowicie rozwi¹zuj¹cej im rêce konferencji ministrów spraw zagranicznych
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i ZSRR w Moskwie 19  30 padziernika 1943 r. przyst¹piono do ostatecznej rozprawy z polskoci¹ na Kresach Wschodnich. Mia³o to jednak niewielki wp³yw na kolejne decyzje, wy¿szego ani¿eli w³adze Okrêgu, dowództwa polskiego.
Chocia¿ po tym, co spotka³o na Nowogródczynie por. Kacpra Mi³aszewskiego Lewalda, jego wojsko i innych
oficerów, raczej ju¿ mo¿na siê by³o domyliæ, co póniej w podobnej sytuacji
spotka gen. Aleksandra Krzy¿anowskiego, akowców w Wilnie oraz w Puszczy
Rudnickiej, czy te¿ gen. W³adys³awa
Filipkowskiego Jankê we Lwowie.
Ale i bezporednio po tych wydarzeniach nadal mocno wierzono w Londynie i Warszawie w jaki cud. I zupe³nie
irracjonalnie tak¿e w sojuszników oraz
sojuszników naszych sojuszników, którzy ju¿ dawno (chocia¿ znowu) nie byli
naszymi sojusznikami.
Jednak cud nie nast¹pi³ A po hekatombie warszawskiej pozosta³a heroiczna legenda, która zas³on¹ zapomnienia zakry³a przed kolejnymi pokoleniami b³êdne decyzje wojskowych sprzed
szeædziesiêciu lat.
Cezary Bunikiewicz
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Dziewiêæ lat temu o ¿ycie ma³ego ch³opca toczy³a siê
batalia w mediach. Wielcy i potê¿ni uznali, ¿e nie powinien siê urodziæ...

Wydano wyrok,
a on ¿yje!
W niedzielê 16 maja br. niebo nad
Mazowszem rozjania³o od pierwszych,
niemia³ych promyków s³oñca. Kiedy
wraz z o. Palecznym, kamilianinem,
doje¿d¿alimy do kocio³a w K., nabo¿eñstwo ju¿ siê rozpoczê³o. Wnêtrze
niedawno odnowionego kocio³a piêknie udekorowano kwiatami. Porodku
gromada dzieci w albach, elegancko
ubrani rodzice i krewni. Ksi¹dz proboszcz w czasie kazania opowiada historiê ch³opca, który ba³ siê przyst¹piæ
do spowiedzi, ale w koñcu przezwyciê¿y³ obawy i zmieni³ siê na lepsze...
 Drogie dzieci, czy wy tak¿e chcecie byæ lepsze?
 Chcemy! Chcemy!...
Któ¿ by nie chcia³? Szczególnie
w takim dniu: dniu Pierwszej Komunii
wiêtej. Wród ubranych na bia³o dzieci wypatrujê znajomej sylwetki. Wreszcie zauwa¿am krótko ostrzy¿on¹, jasn¹
g³ówkê. To Bartek, mój chrzeniak.
W ci¹gu ostatniego roku urós³ i wyszczupla³. Siedzi z powa¿n¹ min¹ obok
siostry i pani dyrektorowej. Skupiony
i uroczysty. Niczym nie ró¿ni siê od innych dzieci. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
dziewiêæ lat temu o ¿ycie tego ma³ego
ch³opca toczy³a siê batalia w mediach.
Wielcy i potê¿ni uznali, ¿e nie powinien
siê urodziæ.
Historia rozpoczê³a siê w kwietniu
1995 r., kiedy do szpitala wolskiego
w Warszawie przywieziono Zofiê Z. dotkniêt¹ czêciowym parali¿em. Przyczyn¹ dolegliwoci, jak siê póniej okaza³o, by³ nowotwór mózgu wymagaj¹cy
skomplikowanej operacji neurochirurgicznej. Choæ nie by³o gwarancji, ¿e
operacja siê powiedzie, przeprowadzo-



no seriê badañ, w czasie których okaza³o siê, ¿e Zofia Z. jest w ci¹¿y. Stosuj¹c
standardow¹ procedurê, lekarze zalecili jej przerwanie ci¹¿y, uzasadniaj¹c to
z³ym stanem zdrowia pacjentki oraz
prawdopodobieñstwem uszkodzenia
p³odu w trakcie badañ. Pod naciskiem
lekarzy pani Zofia, matka siedmiorga
dzieci, zgodzi³a siê na zabieg. O planach
lekarzy dowiedzia³ siê pracuj¹cy na oddziale neurologii sanitariusz p. Zenon Jówicki. Nie mog¹c samodzielnie przeszkodziæ w nieuzasadnionej, wg niego, aborcji,
zwróci³ siê o pomoc do
o. Bogus³awa Palecznego pracuj¹cego
wród bezdomnych na
Dworcu Centralnym.
Ojciec Paleczny zjawi³
siê w szpitalu w ostatniej chwili. Najpierw
usi³owa³ przekonaæ lekarzy, ¿e leczenie guza
mózgu przy pomocy
skrobanki niewiele pomo¿e. Potem postanowi³ zwróciæ siê do prokuratury, zg³aszaj¹c zamiar pope³nienia przestêpstwa. Ten radykalny krok poskutkowa³.
Lekarze odst¹pili od
zamiaru aborcji i zastosowali leczenie farmakologiczne.
Atak Urbana
Kiedy wydawa³o
siê, ¿e wszystko jest na

dobrej drodze, si³y postêpu przyst¹pi³y
do kontrataku. W pierwszej kolejnoci
zwolniono z pracy p. Jówickiego oraz
szpitalnego kapelana, który zreszt¹ nie
mia³ nic wspólnego ze spraw¹. Póniej
zaatakowa³y dowodzone przez J. Urbana media. Tygodnik NIE wyst¹pi³ z materia³em Obroniæ na mieræ, skierowanym przeciwko uchwalonej kilka miesiêcy wczeniej ustawie antyaborcyjnej.
Ustawa antyaborcyjna mia³a broniæ ¿ycia poczêtego. Okazuje siê, ¿e mo¿e zabijaæ  g³osi³ dramatyczny podtytu³. W
wersji wypadków opracowanej przez J.
Urbana aborcja zaplanowana w szpitalu wolskim by³a dobrem, natomiast dzia³ania o. Palecznego, nazywanego w
skrócie ksi¹dzem katem, prowadzi³y do
zastraszenia lekarzy i opónienia w skutecznym leczeniu pacjentki. Dla wzmocnienia wymowy artyku³u wypowiedzieli
siê anonimowi specjalici: neurolog i
ginekolog ze szpitala wolskiego. Obaj
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fot. P. ¯ycieñski
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zgodnie twierdzili, ¿e decyzja o przerwaniu ci¹¿y by³a s³uszna. Jeli chodzi
o dziecko (nazywane w artykule p³odem), to uznali, ¿e nale¿a³o siê go pozbyæ, bo po nawietleniu promieniami
Roentgena i tak nie bêdzie ¿yæ.
W nied³ugim czasie do tygodnika
NIE do³¹czy³a Gazeta Wyborcza
oraz ilustrowany magazyn dla kobiet.
Wymowa wszystkich publikacji by³a
jednoznaczna: dziecko nie powinno
siê urodziæ!
Narodziny Bartka
Wkrótce szum medialny trochê
przycich³. Lekarze przestali interesowaæ siê przypadkiem p. Zofii. Operacjê mózgu uznano za zbyt ryzykown¹.
Brakowa³o koncepcji. Co robiæ dalej?
Pani Zofia, czuj¹c siê osob¹ niepo¿¹dan¹, wypisa³a siê do domu, gdzie czeka³a na ni¹ trójka m³odszych dzieci:
12-letnia Monika, 6-letnia Asia i pó³toraroczna Marta (Czwórka starszych
dzieci wczeniej siê wyprowadzi³a,
próbuj¹c samodzielnego ¿ycia.). Stan
p. Zofii o tyle siê poprawi³, ¿e zaczê³a
samodzielnie chodziæ (w szpitalu porusza³a siê na wózku). Oprócz rodziny
i s¹siadów odwiedzi³a ja przedstawicielka Federacji Kobiet, ponownie
proponuj¹c aborcjê. Jednak p. Zofia nie
wyrazi³a zgody. Piêæ miesiêcy póniej,
w listopadzie 1995 r., w znanym ju¿
szpitalu wolskim, urodzi³a zdrowego
ch³opca, któremu nadano imiê Bart³omiej. W grudniu, przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia, odwiedzilimy wraz
z o. Palecznym rodzinê Z. i na w³asne
oczy moglimy siê przekonaæ, ¿e
p. Zofia samodzielnie krz¹ta siê po
kuchni, a ma³y Bartek pi grzecznie
w swoim ³ó¿eczku. Wszystko wygl¹da³o zupe³nie normalnie. Trochê niepokoi³o to, ¿e lekarze prowadz¹cy
p. Zofiê nie wezwali jej na badania
kontrolne, ¿eby ustaliæ czy choroba nowotworowa dalej siê rozwija...
Czas p³yn¹³ szybko. Na pocz¹tku
marca rodzice zdecydowali siê urz¹dziæ
chrzciny ma³ego Bartka, zapraszaj¹c
mnie i p. Zenka Jówickiego na rodziców chrzestnych. Ceremoniê w parafialnym kociele pod wezwaniem w. Doroty prowadzi³ o. Paleczny, który, wg

relacji mediów: zmusi³ p. Zofiê do urodzenia dziecka, a potem zupe³nie siê ni¹
nie interesowa³... W kociele, oprócz
rodziców, zjawili siê licznie zaproszeni
gocie. Na obiedzie w domu p. Zofii
by³o t³oczno i weso³o. Pani Zofia by³a
w dobrej formie. Wydawa³o siê, ¿e objawy choroby ustêpuj¹...
Gwa³towne pogorszenie stanu zdrowia p. Zofii przysz³o dwa miesi¹ce póniej. Trafi³a znów do szpitala w stanie
ciê¿kim i po kilku dniach zmar³a...
 Jak bardzo musia³a cierpieæ, odchodz¹c wród obcych i niechêtnych jej
pracowników szpitala? Jak bardzo musia³a cierpieæ, zostawiaj¹c dzieci; szczególnie te najm³odsze: Martusiê i Bartka? Co teraz bêdzie z dzieæmi?  Takie
pytania przychodzi³y mi do g³owy dziewiêæ lat temu.
Ratowanie rodziny
Po pogrzebie, który zorganizowa³
o. Paleczny, zastanawialimy, siê czy
ojciec rodziny pan Z. potrafi sobie poradziæ z wychowaniem dzieci. Chcielimy, ¿eby rodzina Zofii, mimo utraty matki, ocala³a. Pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e wszystko jest na dobrej
drodze. Pan Z. by³ wspierany przez
dwunastoletni¹ Monikê i finansowany przez o. Palecznego. Podczas niespodziewanych wizyt zastawalimy
dzieci nakarmione i czyste. Z czasem
jednak pojawi³y siê niepokoj¹ce sygna³y wiadcz¹ce o tym, ¿e pan Z. nie
stroni od alkoholu...
Stanêlimy przed alternatyw¹: dom
dziecka albo walka z na³ogiem. Ojciec
Paleczny wybra³ to drugie, choæ pracuj¹c od tylu lat z bezdomnymi, wiedzia³ jak ciê¿ko jest zerwaæ z piciem.
Ojciec rodziny, mimo dobrych chêci,
po okresach abstynencji miewa³ wpadki i ci¹gi. Do pomocy w³¹czy³y siê starsze dzieci oraz dyrektor miejscowej
szko³y p. Zygmunt Gburzyñski z ¿on¹.
Przy okazji poznalimy miejscowe ro-

dowisko, na czym skorzysta³y te¿ dzieci pani W. oraz borykaj¹ca siê z bied¹
rodzina G.
W ci¹gu kilku lat pomagania dzieciom, mog³am osobicie stwierdziæ, jak
kosztowny i nieefektywny jest system
pomocy spo³ecznej. Zasi³ki przyznawane rodzinom patologicznym s¹ zwykle
przepijane przez doros³ych (Byæ mo¿e
lepszym rozwi¹zaniem by³yby, stosowane w niektórych krajach, bony na zakup
¿ywnoci.). Pobyt w domu dziecka kosztuje kilka tysiêcy miesiêcznie, a wychowane tam dzieci czêsto s¹ nieprzystosowane spo³eczne. Plag¹ domów dziecka jest przemoc i wykorzystywanie seksualne przez silniejszych wychowanków. Tego nie chcielimy dla Asi, Marty i Bartka, ale pewnie by tam trafili,
gdyby nie zaanga¿owanie pañstwa
Gburzyñskich, którzy, bêd¹c na miejscu, interweniowali w sytuacjach kryzysowych.
Wiele siê mówi o rozpadzie wiêzi
spo³ecznych, o egoizmie. To prawda.
Ci¹gle jednak s¹ ludzie, którzy zupe³nie bezinteresownie piesz¹ z pomoc¹
innym. Dziêki nim dzieci nie przymieraj¹ g³odem, maj¹ z kim porozmawiaæ
i poskar¿yæ siê, ¿e tata lub mama
znów pije. S¹ te¿ bezimienni sponsorzy,
którzy wysy³aj¹ paczki na wiêta, finansuj¹ chrzty i Pierwsze Komunie.
Na zakoñczenie uroczystoci dzieci zapiewa³y: Panie Jezu, nie oddamy
Ciê nikomu Panie Jezu, zabierzemy
Ciê do domu Ksi¹dz proboszcz przypomnia³ rodzicom, ¿eby obiad by³ bez
alkoholu
Przed o³tarzem ustawi³a siê kolejka
do zdjêæ komunijnych. Poszlimy razem
z Bartkiem. Jego starszy brat, dwie doros³e siostry, o. Paleczny, ni¿ej podpisana i pañstwo Gburzyñscy.  Jaka du¿a
rodzina  zdziwi³ siê fotograf, ustawiaj¹c nas na stopniach.
Izabela Sikora

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
LIPIEC 2004:

Aby wakacyjne propozycje ruchów i stowarzyszeñ
objê³y jak najliczniejsz¹ rzeszê dzieci i m³odzie¿y.
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WIECCY W KOCIELE

W czasie tegorocznych wiêceñ kap³añskich w archikatedrze poznañskiej zwróci³em uwagê na kapitana ¿eglugi wielkiej, a szczególnie na jego modlitewne
zachowanie siê. Na jego twarzy malowa³o siê wielkie szczêcie, gdy arcybiskup, w czasie wiêceñ kap³añskich, po³o¿y³ rêce na g³owê diakona Wojciecha
Stachyr y. Potem widzia³am ³zy wzruszenia na obliczu kapitana, gdy nowo wywiêceni wraz z arcybiskupem udzielili swego pier wszego b³ogos³awieñstwa
kap³añskiego. Tak prze¿ywa³ cz³owiek morza wiêcenia swego ukochanego syna
 przysz³ego misjonarza. Potem dane mi by³o odwiedziæ kpt. Marka Stachyrê,
któr y podzieli³ siê swoimi morskimi prze¿yciami religijnymi.

Bóg na morzu

Jak prze¿ywa Pan Kapitan wielo-



miesiêczne rozstanie z ¿on¹ i rodzin¹?

Rozstanie z l¹dem i najbli¿szymi jest
wkomponowane w zawód marynarza.
Jest ono trudne dla obu stron, bo wtedy
kiedy dzieci najbardziej potrzebuj¹ ojca
na l¹dzie, on musi byæ na morzu. Na
szczêcie, te roz³¹ki s¹ tylko czasowe
i bardzo radosne s¹ chwile powrotu do
¿ony, dzieci i przyjació³. Cieszy te¿ to,
¿e marynarz po powrocie z rejsu ma
gdzie wróciæ. Rodzina dla niego to taka
latarnia morska nieustannie wskazuj¹ca cel jego powrotu. Marynarz na dalekim morzu, a tak¿e zatrzymuj¹c siê
w ró¿nych portach wiata ma wewnêtrzn¹ wiadomoæ, ¿e kto kochany czeka
na niego, modli siê za niego i myli
o nim. To umacnia go w wykonywaniu
pracy marynarskiej czy oficerskiej.
Przypominam sobie homiliê ks. abpa
Mariana Przykuckiego na jednej ze
Mszy w. dla marynarzy i ich rodzin, i¿
P£YWANIE czyli PRACA NA MORZU
jest nie tyle zawodem, ile powo³aniem
cz³owieka...

Czym dla kapitana na morzu jest
wiara w Chrystusa?

Wiara w Boga umacnia mnie
w moim powo³aniu marynarskim. Codziennie modlê siê, czytam Nowy Testament i odmawiam modlitwy brewiarzowe. Na statku, wród mojej dwudziestoosobowej za³ogi, bywaj¹ trudne
chwile, nie brakuje te¿ nudy w czasie
d³ugiego, monotonnego rejsu. Marynarze maj¹ woln¹ wolê, wiêc ró¿nie go
wype³niaj¹: piciem alkoholu czy ogl¹daniem bezwartociowych filmów.
Wiêkszoæ jednak moich wspó³braci
w wolnym czasie poszukuje twórczego

fot. B. Nowak

 Jedenacie lat temu przyp³yn¹³em
statkiem handlowym do Lizbony, a st¹d
ju¿ tak blisko do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej  wspomina kpt. Marek Stachyra.  Wraz z kolegami ze statku odbylimy pielgrzymkê do tego miejsca wybranego przez Maryjê. Tam kupi³em sobie ró¿aniec i od momentu spotkania z Fatimsk¹ Pani¹ codziennie go
odmawiam. W tej szczególnej modlitwie zawarta jest skrócona Ewangelia,
czyli ¿ycie i nauczanie Jezusa Chrystusa. Ta modlitwa umacnia mnie w pokonywaniu codziennych trudnoci,
a szczególnie w czasie dowodzenia statkiem. Kto bardzo piêknie i wymownie
okreli³ ró¿aniec jako ofiara 50 ró¿ dla
Matki Najwiêtszej. Jeden z moich bliskich ksiê¿y wyjani³ mi, ¿e ka¿de Zdrowa Maryjo w ró¿añcu rozmiêkcza kropelka po kropelce nasze twarde serca.
Tylko cierpliwe i codzienne odmawianie ró¿añca gwarantuje nam ³aski Bogurodzicy.
Marek Stachyra ca³e swoje ¿ycie
zwi¹za³ z morzem, a jego pracodawc¹
od 37 lat jest Polska ¯egluga Morska.
Zacz¹³ od stopnia marynarza, przechodz¹c przez wszystkie stopnie marynarskie i oficerskie. Przed osiemnastu laty
zosta³ mianowany kapitanem ¿eglugi
wielkiej. Od dziesiêciu lat dowodzi
czterdziestotysiêcznikiem m/s Lage
Ontario, który jest w³asnoci¹ kanadyjskiego armatora. Kanadyjczyk ¿yczy³
sobie  podpisuj¹c umowê z P¯M, by
za³ogê tego handlowego statku stanowili polscy marynarze, wysoko cenieni
w wiecie za swoj¹ pracowitoæ, profesjonalizm i etykê.

i Bo¿ego pokoju i spokoju w modlitwie
oraz lekturze czasopism katolickich, takich jak Mi³ujcie siê, Niedziela czy
Rycerz Niepokalanej. Morze pozwala
siê skupiæ, bo jest tu wielka cisza i mo¿na zdobyæ siê na dystans do swoich
spraw ¿ycia l¹dowego. Powiem wiêcej:
morze to okazja do szczególnych rekolekcji. Na l¹dzie nie³atwo o takie skupienie, bo jest tam tyle ha³asu, nieustannie w³¹czone telewizory i radia, potok
m³odych ludzi z za³o¿onymi na uszach
s³uchawkami  uzale¿nionych od w³¹czonych odtwarzaczy... To wszystko
sprawia, ¿e ludzie na l¹dzie nie maj¹
czasu na przebywanie z samym sob¹, na
rozwa¿anie w ciszy swej duszy, swoich
problemów ¿yciowych.
W³anie na statku jest ten szczególny rodzaj bycia sam na sam z Bogiem,
przez co jestemy otwarci na S³owo
Bo¿e p³yn¹ce z Ewangelii.
Jak wygl¹da Dzieñ Pañski, czyli
niedziela na Pañskim statku?

Na jednej z dorocznych pielgrzymek
ludzi morza na Jasn¹ Górê ks. abp Tadeusz Goc³owski  odpowiedzialny
z ramienia Episkopatu Polski za duszpasterstwo ludzi morza  zachêca³, aby
w ka¿d¹ niedzielê o godzinie 15.00 spotykaæ siê na statku na wspólnym czytaniu Dobrej Nowiny, przeznaczonej na
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ten dzieñ, i jej omawianiu. My tak robimy na m/s Lage Ontario w najwiêkszej
mesie. Jednak w czasie postoju w porcie zawsze prosimy duszpasterza ze
Stella Maris, by nas odwiedzi³, pojedna³ z Bogiem za pomoc¹ sakramentów
i odprawi³ Najwiêtsz¹ Ofiarê. Akurat
w tych portach zachodnioeuropejskich
oraz w Kanadzie i USA, dok¹d wp³ywa
nasz statek, pracuj¹ polscy kap³ani: ksiê¿a chrystusowcy i ojcowie franciszkanie, wiêc ten kontakt religijny jest bardzo bliski. Nasza za³oga wykona³a nawet specjalne wieczniki i krzy¿, by
mesa na czas Mszy w. mia³a wygl¹d
kaplicy. Niebawem bêdzie padziernik,
powiêcony modlitwie ró¿añcowej.
Wszyscy chêtni, wraz ze mn¹, bêd¹ odmawiaæ ró¿aniec.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e marynarzom,
ludziom ciê¿kiej, fizycznej pracy, bardzo trudno mówiæ o Bogu, zw³aszcza
¿e przez dziesi¹tki lat systemu totalitarnego nie by³o duszpasterstwa ludzi morza. Wielomiesiêczna roz³¹ka nie wp³ywa³a pozytywnie na religijnoæ marynarzy. Teraz sam Ojciec wiêty Jan Pawe³
II wyda³ specjalny list zobowi¹zuj¹cy
duchowieñstwo do szczególnej opieki
duszpasterskiej marynarzy, rybaków
i ich rodzin. Zawsze ten papieski list
czytam, gdy na mój statek przychodz¹
nowi marynarze.

niezwykle dobroczynne. Dawniej Pismo w. by³o dla mnie niezrozumia³e,
by³o czym dalekim, nie dotycz¹cym
wspó³czesnych problemów ludzkoci.
Dopiero na drodze neokatechumenatu
odkry³em, ¿e z kart Nowego Testamentu mówi wprost do mnie Jezus Chrystus! On  Bóg i Cz³owiek, daje mi
konkretne wskazówki, jak ¿yæ, jak postêpowaæ, by czuæ siê bezpiecznym nie
tylko na morzu, lecz tak¿e na l¹dzie.
Ca³y czas czujê, w swoim kapitañskim
dowodzeniu 40-tysiêcznikiem, pomoc
Bo¿¹. Na bezkresnym oceanie, w czasie potê¿nych sztormów, gdy fale przekraczaj¹ wysokoci 10 metrów, dopiero cz³owiek widzi, ¿e jest marnym prochem wobec potêgi ¿ywio³u, którym
jest woda.
Bodaj 10 lat temu na Atlantyku Pó³nocnym by³ tak przepotê¿ny sztorm, ¿e
wszystkich nas ogarn¹³ strach. Nie bylimy pewni czy przetrwamy ten ¿ywio³. Gdy p³ynêlimy niedaleko Nowej
Fundlandii w pierwszej ³adowni towar
siê poluzowa³, tak ¿e zacz¹³ siê bezwiednie przemieszczaæ. Wypada³o
skrêciæ statkiem pod falê. Wyda³em po-

lecenie za³odze, by o godzinie 14.00
dokona³a takiego manewru. O tej godzinie prawie wszyscy znaleli siê na
mostku... i w ostatniej chwili us³ysza³em wewnêtrzny g³os, by takiego zwrotu nie dokonywaæ. Po omiu godzinach
sztorm ucich³ i sytuacja na oceanie sta³a siê normalna. Dopiero póniej dowiedzia³em siê od jednego z dowiadczonych kapitanów, ¿e gdybym dokona³ statkiem zwrotu pod falê, to okrêt
z³ama³by siê wpó³. Uwa¿am, ¿e dziêki
Bo¿ej £asce w postaci szybkiej podpowiedzi uratowa³em statek i ¿ycie
ca³ej naszej za³ogi. Poszed³em potem
do kabiny zmêczony, ale szczêliwy, by
na klêczkach podziêkowaæ Bogu za ten
ratunek, który przyszed³ z Nieba...
Patrzê na kapitañsk¹ twarz Marka
Stachyry, która jest pogodna, optymistyczna i ufna Bogu. On chyba bardziej, ni¿ my na l¹dzie, wiê ¿e ca³y
wiat jest w rêkach Stwórcy. Jest to
szczególnie widoczne podczas nieznanych nam zmagañ z morskimi falami i ludzkimi s³abociami z dala od
l¹dowych domów.
Bogdan Nowak

Panie Kapitanie, czy odczu³ Pan na
morzu pomoc Boga?

Trzynacie lat temu, czyli w wieku
45 lat, dozna³em ³aski nawrócenia. Od
tego czasu dzia³am w neokatechumenacie, o którego powo³anie zabiega³ ju¿
krakowski kardyna³ Karol Wojty³a.
Tym szczêciem powrotu do Boga
dzielê siê zawsze z moj¹ statkow¹ rodzin¹, bo jest to dla mnie ³aska niepojêta, ¿e Bóg w swoim nieskoñczonym
mi³osierdziu przebaczy³ mi wszystkie
grzechy, przyjmuj¹c mnie jako swoje
Dziecko Bo¿e. Trzeba wiedzieæ, ¿e w
rodowisku marynarskim, z uwagi na
oderwanie od ¿ycia l¹dowego, kontakt
z Kocio³em urywa siê ju¿ po Pierwszej Komunii wiêtej, co najwy¿ej
 po Sakramencie Bierzmowania. Dlatego wskrzeszenie duszpasterstwa ludzi morza po roku 1989 uwa¿am za
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Jednym z pierwszych, wywodz¹cych siê z ewangelicznego ducha dzie³ kinematograficznych by³a dokonana w 1902 r. we W³oszech ekranizacja Quo vadis. Obraz
ten trwa³ zaledwie 10 minut, a podczas jego uroczystej premiery w Rzymie wywieszono portret Henryka Sienkiewicza i odegrano Mazurka D¹browskiego.

Ewangelia wed³ug
re¿yserów

Quo vadis przenoszono jeszcze na
ekran kilkakrotnie, a najwiêksz¹ s³awê
zdoby³a wersja amerykañska z 1951 r.
w re¿yserii Mervyna LeRoya, z Robertem Taylorem jako Winicjuszem, Debor¹ Kerr jako Ligi¹ i niedawno zmar³ym
Peterem Ustinovem w roli Nerona.
Klasykiem filmu o ¿yciu i mierci
Chrystusa oraz pierwszych chrzecijan
by³ niemy Król królów. Zrealizowa³ go
w 1927 r. Cecille De Mille, twórca wielu filmów opartych na w¹tkach biblijnych (m.in. Dziesiêciorga przykazañ
i Samsona i Dalili). Z produkcj¹ Króla
królów wi¹¿¹ siê liczne legendy i anegdoty. Najs³ynniejsza z nich dotyczy aktorów odtwarzaj¹cych umieraj¹cych na
krzy¿ach mêczenników. Aktorzy ci niezbyt wczuwali siê w swoje role i przed
kamer¹ prowadzili niefrasobliwe rozmowy, pewni, ¿e nikt z widzów nie odgadnie ich treci z samych ruchów warg
(obraz by³ przecie¿ niemy). I tak by³o
do czasu, kiedy do kina przysz³a grupa
g³uchoniemych, którzy skrêcali siê ze
miechu na widowni, widz¹c, o czym
mówi¹ ekranowi mêczennicy. Ale by³
skandal!
Konkurencj¹ dla filmów De Mille`a
okaza³a siê adaptacja powieci amerykañskiego genera³a Lewisa Wallace`a
Ben Hur, dokonana w 1926 r. przez
Freda Niblo. Film odniós³ sukces. By³
solidn¹ ekranizacj¹ ksi¹¿ki, w której
dramatyczne losy ¯yda z arystokratycznego rodu przeplataj¹ siê z wydarzeniami z ¿ycia Jezusa. Kolejnej ekranizacji
tej powieci dokona³ w 1959 r. William
Wyler. Jego Ben Hur  pe³en widowiskowego rozmachu, ze s³ynn¹ sekwencj¹ wycigu kwadryg  otrzyma³ 11
Oscarów, co przez d³ugie lata by³o ab-

"

solutnym rekordem. Fina³owa scena
 mieræ Chrystusa na krzy¿u, wywo³ywa³a deszcz, który uzdrowi³ z tr¹du siostrê i matkê Judy Ben Hura, a sam bohater dost¹pi³ wiary w Syna Bo¿ego.
Oryginalnym zabiegiem zastosowanym
w obu ekranizacjach by³o staranne unikanie pokazywania twarzy Jezusa. Zbawiciela ogl¹damy od ty³u lub z oddali,
co stwarza nastrój niedomówienia sk¹pany w klimacie Tajemnicy, bardzo sugestywny zw³aszcza w wersji Williama
Wylera. Podobno takie by³o ¿yczenie
samego autora pierwowzoru literackiego Lewisa Wallace`a.
W dwa lata póniej powsta³a kolejna wersja Króla Królów. Tym razem
w fotelu re¿ysera zasiad³ Nicholas Ray,
twórca g³onego Buntownika bez powodu z Jamesem Deanem.
Podobnie jak film Cecille`a
De Mille`a, dzie³o Raya by³o
pe³nym historycznych
uproszczeñ i scenariuszowych dowolnoci kiczowatym obrazem made in Hollywood. Na przyk³ad scena,
w której Herod, Pi³at i Kajfasz razem  niczym trzej
wspólnicy  zastanawiaj¹
siê, jakie dzia³ania podj¹æ
w stosunku do Jezusa, mo¿e
wywo³ywaæ dzisiaj jedynie
miech. Plusem filmu by³a
natomiast g³êboko przejmuj¹ca muzyka wêgierskiego
kompozytora Miklosa Rozsy, który wczeniej zilustrowa³ muzycznie Quo vadis
LeRoya.
W 1965 r. powsta³a najwiêksza z dotychczasowych
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superprodukcji religijnych. Opowieæ
wszech czasów  nakrêci³ j¹ George Stevens, a w postaæ Jezusa wcieli³ siê bergmanowski aktor Max von Sydow, tworz¹cy stonowan¹, udan¹ kreacjê.
W 20 lat póniej zagra³ on Piotra
Aposto³a we w³oskim serialu Quo vadis Franco Rossiego. Dla Opowieci
wszech czasów nie szczêdzono kosztów,
zaanga¿owano najwiêksze gwiazdy nawet do ról epizodycznych (m.in. Johna
Wayne`a jako oficera rzymskiego prowadz¹cego Syna Bo¿ego na Golgotê).
Film mia³ porywaj¹ce, robi¹ce wra¿enie sceny, a jedn¹ z nich by³o przywrócenie do ¿ycia £azarza. W niezwykle
delikatny sposób ukazano natomiast rolê
¯ydów w ukrzy¿owaniu, a ca³kowitym
nieporozumieniem okaza³ siê szatan (w
tej roli Donald Pleasence) krzycz¹cy na
dziedziñcu pa³acu Pi³ata: Ukrzy¿uj go!
Co jak co, ale Ksi¹¿ê Ciemnoci na pewno nie by³ zainteresowany tym, aby dzie³o Zbawienia siê spe³ni³o. Zgodnie z logik¹ powinien wiêc raczej domagaæ siê
uwolnienia Jezusa. O wiele sensowniejsza i bardziej wiarygodna jest pocz¹tkowa scena w Pasji Gibsona, w której szatan stara siê odwieæ Chrystusa od Jego
misji. Ale do Pasji jeszcze dojdziemy.
Jednym z najg³oniejszych filmów
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biblijnych jest Jezus z Nazaretu, dzie³o W³ocha  Franco Zeffirellego. Ten
wysmakowany plastycznie obraz z 1978
r. by³, zdaniem krytyków, najbardziej
rzeteln¹ i wiern¹ Nowemu Testamentowi opowieci¹ o Jezusie. W nim tak¿e
wyst¹pi³a plejada gwiazd, nie tylko amerykañskich, lecz tak¿e europejskich, na
przyk³ad Olivia Hussey (Matka Boska),
Anne Bancroft (Maria Magdalena),
Claudia Cardinale (cudzo³o¿nica), Laurence Olivier (Nikodem), Anthony Quinn (Kajfasz), Rod Steiger (Pi³at), Ernest Borgnine (setnik z Kafarnaum).
Jezusa zagra³ bardzo sugestywnie Anglik  Robert Powell, dla którego by³a
to rola jego ¿ycia. Dzie³o Zeffirellego
nie sili³o siê na w³asn¹ interpretacjê
wydarzeñ ewangelicznych. Widaæ
w nim du¿¹ pokorê twórcy wobec Tematu  pokorê w relacjonowaniu wydarzeñ, prowadzeniu aktorów i tonowaniu
bardziej drastycznych fragmentów,
choæby w ukazaniu roli kap³anów ¿ydowskich w ukrzy¿owaniu (bezwzglêdnemu Kajfaszowi przeciwstawiony zosta³ pe³en wspó³czucia Nikodem).
Wród filmów o dzia³alnoci Chrystusa nie brak pozycji, które wzbudzi³y
swego czasu o¿ywione dyskusje, pe³ne
emocji polemiki, a nawet gwa³towne
protesty. Zaliczyæ do nich mo¿na Ewangeliê wed³ug w. Mateusza Pier Paolo
Pasoliniego z 1964 r., krytykowan¹ za
brak podnios³ego nastroju i paradokumentaln¹ konwencjê. Z kolei w ekranizacji musicalu Jesus Christ Superstar
(1973 r., re¿. Norman Jewison) Jezus
stoi na czele hippisowskiej komuny, Judasz jest Murzynem, a Herod playboyem. W atmosferze skandalu wszed³ na
ekrany film Ostatnie kuszenie Chrystusa, zrealizowany w 1988 r. przez Martina Scorsese`a. Jezusa ukazano w nim
jako cz³owieka z czysto ludzkimi pragnieniami i potrzebami, tak¿e mi³osnymi. Film w istocie móg³ oburzaæ,
zw³aszcza kiedy graj¹cy Jezusa Willem
Defoe wdziêczy³ siê do Harveya Keitela, ekranowego Judasza, i w ogóle sprawia³ wra¿enie osobnika mocno infantylnego. Przynajmniej na pocz¹tku...
W 1972 r. Andrzej Wajda zrealizowa³ dla telewizji RFN g³ony film Pi³at

i inni, bêd¹cy nawi¹zaniem do jednego
z w¹tków powieci Michai³a Bu³hakowa Mistrz i Ma³gorzata. Pi³at s¹dzi³
w nim Jezusa wród surowej scenerii
postnazistowskiego kompleksu gmachów w Norymberdze. Surowa jest tak¿e strona akustyczna niektórych scen,
gdy¿ odtwórca roli Poncjusza, Jan
Kreczmar, zmar³ wkrótce po nakrêceniu
zdjêæ i do kluczowych sekwencji nie
zd¹¿ono nagraæ postsynchronów. Jezusa  a w³aciwie Jeszuê Ha-Nocri  zagra³ Wojciech Pszoniak, a jedn¹ z najlepszych scen tego niezbyt udanego eks-

perymentu by³a ta, w której Judasz (Jerzy Zelnik) otrzymuje trzydzieci srebrników  wysypuj¹cych mu siê z ulicznego aparatu telefonicznego...
I wreszcie Pasja Mela Gibsona.
Co tu du¿o mówiæ, film Gibsona
chwyta za serce, a jego absolutnym
novum s¹ dialogi w jêzykach aramejskim i ³aciñskim. Do tej pory ¿aden
twórca filmowy nie zdecydowa³ siê na
tak ambitny eksperyment. Do tego
czasu ekranowy Jezus mówi³ po angielsku lub po w³osku.
Piotr Kitrasiewicz

Niski bud¿et domowy coraz czêciej nie pozwala na wyjazd zagraniczny, a nawet
na wakacje w polskich kuror tach wypoczynkowych. Doroli, umêczeni prac¹
i codziennymi obowi¹zkami, pozostaj¹ wiêc w domach, nie bardzo wiedz¹c, co
z tym wolnym czasem zrobiæ  poddaj¹ siê wiêc lenistwu. Inni natomiast ju¿ od
kilku lat nawet nie wiedz¹, co s³owo urlop oznacza, gdy¿ zatrudniani w pr ywatnych firmach przez nieuczciwych pracodawców nie korzystaj¹ z mo¿liwoci wziêcia urlopu. Po prostu boj¹ siê zwolnienia. W tym czasie dzieci, znudzone brakiem
zajêæ szkolnych i pozostawione bez opieki, nara¿one s¹ na wiele niebezpieczeñstw.

Ratunku! Wakacje!
Monika Przybysz

Wielu ludzi nie potrafi organizowaæ
sobie wypoczynku tak, aby odpocz¹æ na
wszystkich poziomach  fizycznym,
psychicznym i duchowym. Naj³atwiejsze wydaje siê bowiem nicnierobienie
i uprawianie filozofii tumiwisizmu, która sprowadza siê do s³ów: nic mnie nie
obchodzi, wszystko mi jedno. Taka postawa rodzi niebezpieczeñstwo popadniêcia w lenistwo  wadê trudn¹ do wykorzenienia. Lenistwo  jako jeden
z grzechów g³ównych  jest przyczyn¹
innych grzechów.
Wspó³czesna kultura medialna promuje wiat bezwysi³kowy, w którym
wszystko siê cz³owiekowi nale¿y, a postawa roszczeniowoci jest naturalnym
zachowaniem istoty ludzkiej. Dziecko
formowane w tej kulturze czêsto oczekuje, i¿ rodzice zapewni¹ mu wszelkie
niezbêdne do ¿ycia rodki. Dzieci coraz czêciej nie licz¹ siê z mo¿liwociami finansowymi doros³ych i ¿¹daj¹
atrakcyjnych wakacji. Rodzice za pracuj¹ niemal¿e do upad³ego, aby zapewniæ im nale¿yty wypoczynek, sami nie

maj¹c chwili wytchnienia.
Bazuj¹c na odwiecznych marzeniach cz³owieka o powrocie do utraconego raju, pe³nego harmonii i szczêcia, media lansuj¹ modê na ró¿ne
metody zapanowania nad wiatem
stworzonym, szczególnie za lansuj¹
magiê. Ogl¹damy reklamy, w których
zmarszczki w mgnieniu oka wyg³adzaj¹ siê pod wp³ywem cudownego kremu, drops zamienia dziewczynê w truskawkê... M³odym ludziom czêsto wydaje siê wiêc, ¿e bez trudu mo¿na  za
pomoc¹ zaklêcia, za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki lub za pomoc¹ innej magicznej czynnoci  wyczarowaæ
aktówkê pe³n¹ banknotów studolarowych, wyjechaæ w dalek¹ podró¿, spe³niæ najskrytsze marzenie, uwolniæ siê
od obowi¹zku pracy...
Kontrast cudownego wiata mediów
i codziennoci wywo³uje niezadowolenie, frustracjê, zniechêcenie zwyk³oci¹
¿ycia... Rodzi siê ociê¿a³oæ cielesna
i duchowa. W lenistwie umiera bowiem
zasadnoæ dobra, jego celowoæ. Nastê-
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ZAGRO¯ENIA WIARY
Wci¹¿ powiêkszaj¹ca siê w Polsce liczba osób poranionych duchowo przez okultyzm, magiê, sekty satanistyczne, sk³ania do
przekazania pewnych wyjanieñ a tak¿e ostrze¿eñ z tego zakresu. Problemy te dotykaj¹ bardzo wielu osób w ka¿dym przedziale
wiekowym. Kwestie ezoter yzmu czy okultyzmu staj¹ siê dzi
wprost kolejnym wyzwaniem duszpasterskim. Opieraj¹c siê na
bazie szerokiego dowiadczenia kap³anów pe³ni¹cych pos³ugê
egzorcysty w Polsce jak i w krajach Europy, pragniemy zasygnalizowaæ najczêciej notowane przypadki praktyk okultystycznych,
jakie mo¿na by³o stwierdziæ na przestrzeni ostatnich lat.

Magia
i wró¿biarstwo

Najczêciej wystêpuj¹c¹ form¹ okultyzmu, odwo³uj¹c¹ siê bezporednio lub
porednio w sposób zawoalowany do
dzia³ania demonicznego, jest magia,
która jest nastawiona na sprawianie zamierzonych skutków. W staro¿ytnoci
uwa¿ano magiê za zjawisko równe idolatrii.
W ocenie chrzecijañskiej magia jest
zawsze traktowana jako ciê¿kie wykroczenie przeciw pierwszemu przykazaniu Bo¿emu.
Mimo ¿e sami zainteresowani magi¹
próbuj¹ dzieliæ j¹ na magiê bia³¹, która
wg nich, skierowana jest na wywo³anie
zewnêtrznie dobrych skutków, oraz na
magiê czarn¹, ³¹czon¹ z maleficium, która nastawiona jest na niszczenie dobra i
sprowadzanie wszelkiego z³a, to fakt, ¿e
magia zawsze siêga do innych mocy ni¿
moc Bo¿a, jednoznacznie sytuuj¹ j¹ na
pozycji przeciwnej wierze. Bywa ¿e tzw.
dobre wró¿ki czy wró¿bici  magowie,
otaczaj¹ siê emblematami religijnymi,
czy ostentacyjnie deklaruj¹ siê jako wierz¹cy. To jednak nieczego nie zmienia.
Ich praktyki pozostaj¹ nadal w sprzecznoci z wiar¹.
Obok form prymitywnych, magia
przybiera tak¿e postaci bardzo wyrafinowane, opieraj¹c siê nierzadko na osi¹gniêciach nauk przyrodniczych, astronomii, psychologii, psychiatrii czy na
systemach filozoficznych. Stwierdzalna
skutecznoæ magii daje jej du¿¹ popularnoæ. Czêstymi przypadkami w kra-

jach Zachodu s¹ konsultacje u magów,
widz¹cych, w sprawach dotycz¹cych
sektora biznesu i polityki. Wed³ug danych z 1999 r. w Mediolanie, jednym
ze wiatowych centrów biznesu, przemys³u i polityki ekonomicznej, jest oficjalnie zarejestrowanych (jako grupa
zawodowa) ponad 6000 magów i osób
trudni¹cych siê parapsychologi¹ lub
astrologi¹.
Do sektora magii nale¿¹ rozliczne
postaci czarów, wró¿biarstwo, jak choæby tarot, astrologia, psychotronika, wahadlarstwo, gularstwo, krystalomancja (kule wró¿biarskie).
Magia w Polsce posiada zorganizowan¹ sieæ publikacji i reklamy. Do pism
z tej dziedziny nale¿¹: Wró¿ka, Nieznany wiat, Czwarty wymiar, Szaman,
Uzdrawiacz, Era wodnika (zwi¹zane z
sektami New Age), Trzecie oko. Magia
jest propagowana na targach ezoterycznych; jest szerzona poprzez kolporta¿ talizmanów, znaków z obrzêdów okultystycznych. Do takich zaliczane s¹ tak¿e
tzw. pami¹tki z okazji I Komunii (!),
które faktycznie s¹ okultystycznym narzêdziem szczególnie intensywnego
niszczenia dobra.
Magia, choæ niekiedy zapewnia pomylnoæ materialn¹, zawsze prowadzi
do zniszczenia ¿ycia religijnego, otêpienia wra¿liwoci moralnej, zatraty
zdrowego rozs¹dku, a co za tym idzie
 ³adu ¿ycia.
ks. Tomasz Kaczmarek
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Chrystus to
jedyna Droga!

Mo¿na by³o siê spodziewaæ dosyæ
ch³odnego powitania przez Szwajcarów.
Na trasie przejazdu papieskiej kolumny praktycznie nie by³o nikogo. Nie by³o
¿adnego napisu na czeæ i powitanie
Wielkiego Pielgrzyma. Oficjalne powitanie odby³o siê w jednym z hangarów
lotniska. Prezydent Szwajcarii Joseph
Deiss, witaj¹c Ojca wiêtego, wspomnia³ w swoim przemówieniu ostatni¹
wizytê w Szwajcarii, któr¹ odby³ dwadziecia lat temu:  Od tamtego czasu
relacje pomiêdzy naszym krajem a Stolic¹ Apostolsk¹ uleg³y zbli¿eniu  podkreli³. Nawi¹zuj¹c do g³ównego spotkania z m³odzie¿¹, powiedzia³, ¿e m³odzi bardzo potrzebuj¹ dialogu i dyskusji o sprawach dotycz¹cych ludzkich
wartoci... Jan Pawe³ II doskonale zna
aktualn¹ sytuacjê w zmaterializowanej
Szwajcarii: podzielonej wyznaniowo i,
jak sam mówi³ w przemówieniu powitanym  Szwajcarii bêd¹cej skrzy¿owaniem jezyków i kultur...
Papie¿ w przemówieniu powitalnym
na lotnisku mówi³ m.in.:  G³ównym
motywem mojej pielgrzymki apostolskiej jest spotkanie z m³odzie¿¹ Szwajcarii... Drodzy mieszkañcy Szwajcarii,
pozwólcie, ¿e przybywam, aby zapukaæ
do ka¿dego z Waszych serc, ¿e pragnê
wejæ do Waszych domów, w miejsca
Waszych codziennoci. Wam wszystkim
pragnê na nowo przynieæ radosna nowinê ewangeliczn¹ Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Proszê z ca³ego serca
Boga o potrzebne ³aski dla ca³ego kraju. Bo¿e, B³ogos³aw Szwajcariê...
Bezporednio po powitaniu Ojciec
wiêty uda³ siê do jednego z domów
opieki nad ludmi sêdziwymi, gdzie znajduje siê 200 osób, którymi opiekuj¹ siê
siostry zakonne. Tam te¿ spo¿y³ obiad.
Po godzinie osiemnastej w hali lodowiska Bern Arena rozpoczê³o siê spotka-

nie z m³odzie¿¹. Przyby³o na nie równie¿
ponad dwa i pó³ tysi¹ca m³odych ludzi z
Polski. Przy powitaniu owacjom nie by³o
koñca. Pojawi³y siê tak¿e flagi polskie
oraz wielki napis, który przynios³a m³odzie¿ diecezji Lugano: Chrystus to nie
jedna z dróg, ale jedyna Droga.
Przemówienie do m³odych Ojciec
wiêty wyg³osi³ po francusku, niemiecku i po w³osku. Powiedzia³:  Nie bójcie siê drodzy m³odzi! Nie bójcie siê
spotkaæ Jezusa. Poszukujcie Go, czytaj¹c o Nim w Pimie wiêtym, w modlitwie osobistej i wspólnotowej, poszukujcie Go w Eucharystii. Poszukujcie w sakramencie pokuty. Szukajcie Go w Kociele, gdzie objawia siê w ro¿nych grupach parafialnych, wspólnotach, ruchach. Szukajcie Jego Oblicza w cierpi¹cej twarzy brata potrzebuj¹cego... I
ja kiedy szuka³em Go nieustannie, aby
nadaæ sens mojemu ¿yciu. Znalaz³em
wszystko w Chrystusie... M³odzie¿ przerywa³a przemówienie wo³aj¹c: Janie
Pawle! Kochamy Ciê!
Podczas drugiego dnia pobytu na ziemi Helwetów Jan Pawe³ II odprawi³
Mszê w. na b³oniach Allmend w Bernie. W homilii nawi¹za³ do Uroczystoci Trójcy wiêtej. Podziêkowa³ wszyst-

kim biskupom za zaproszenie. S³owa
wdziêcznoci skierowa³ tak¿e do zebranej m³odzie¿y:  W szczególny sposób,
z ca³ego serca, pragnê pozdrowiæ m³odzie¿ katolick¹ Szwajcarii, któr¹ wczoraj mog³em spotkaæ w Bern Arena,
gdzie razem s³yszelimy wezwanie Jezusa. Drodzy, wiecie dobrze, ¿e Papie¿
Was wszystkich bardzo kocha, wspiera
Was codzienn¹ modlitw¹, liczy na Wasz¹ wspó³pracê dla Ewangelii i wspiera w Waszym pielgrzymowaniu, w ¿yciu chrzecijañskim. Najdro¿si, proszê
Boga, abym móg³ byæ poród Was
wiadkiem nadziei, tej nadziei, która nie
zawodzi dlatego, ¿e zbudowana jest na
fundamencie mi³oci Boga...
Ostatni¹ grup¹, z któr¹ spotka³ siê Ojciec wiêty w Szwajcarii by³a grupa oko³o trzystu cz³onków stowarzyszenia by³ych gwardzistów, którzy s³u¿yli Ojcu
wiêtemu. Gwardia szwajcarska zosta³a
za³o¿ona w 1506 r. przez papie¿a Juliusza II. Obecnie liczy 110 osób. Czuwa
ona nad bezpieczeñstwem papie¿y.
Pomimo oficjalnego i ch³odnego
przyjêcia na pocz¹tku wizyty, Jan Pawe³ II zrobi³ wielkie wra¿enie na zebranych podczas liturgii i spotkañ z
wiernymi. Trafi³ do serc i umys³ów
wielu osób. Wci¹¿ fascynuje ludzi, i to
nie tylko m³odych. S¹ tak¿e formalne
wyniki tej papieskiej wizyty: ultralaicka Szwajcaria zdecydowa³a siê mianowaæ swego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej.
ks. Jaros³aw Cielecki
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puje znu¿enie dobroci¹, wiêtoci¹,
modlitw¹, ascez¹, gdy¿ nie przynosz¹
one spodziewanych korzyci... Poród
trudnoci dnia codziennego wygasa
chêæ i potrzeba s³u¿enia. Bogate ¿ycie
duchowe nie wydaje bowiem owoców
natychmiast, jak po wypowiedzeniu zaklêcia. Cz³owiek leniwy rezygnuje z trudu rozró¿niania rzeczy istotnych, wa¿nych od niewa¿nych. Ca³y horyzont
wartociowania pokrywa gruba warstwa
odrazy. Lenistwo oddaje te¿ przestrzeñ
duchow¹ ró¿nym demonom. Dlatego
z takim naciskiem w. Hieronim poucza,
aby szatan znajdowa³ was zawsze zajêtych (List do Mnicha Rustyka).
Wakacje spêdzone na b³ogim lenistwie nie przynosz¹ prawdziwego odpoczynku. Okazuje siê, ¿e choæ fizycznie siê nie zmêczylimy, to nie czujemy
siê wypoczêci. Urlop warto dobrze zaplanowaæ i przygotowaæ. Nie potrzeba
do tego koniecznie a¿ tak wielu pieniêdzy. Liczy siê pomys³owy scenariusz
pe³en akcji i ci¹g³ych zmian, ciekawe
miejsce oraz przynajmniej trochê aktywnoci, której brakuje na co dzieñ. Wystarczy robiæ to, na co zwykle brakuje
czasu, a czego pragniemy. Nawet trzydniowe zwiedzanie okolicy na po¿yczonych od znajomych rowerach, z noclegami w schroniskach i jedzeniem z puszek mo¿e staæ siê przygod¹ pe³n¹ zaskakuj¹cych wra¿eñ
W zale¿noci od tego, z kim spêdzimy wolny czas, takie bêd¹ nasze powakacyjne wspomnienia i taki wypoczynek. Gdy podejmiemy decyzjê
o wspólnym wyjedzie z dzieæmi,
wówczas musimy staæ siê prawdziwymi twórcami. Pomys³, który przedstawimy dzieciom, a który razem z nimi
stworzymy, powinien byæ dopracowany chocia¿ w jednym szczególe. Przedsiêwziêcie mo¿e byæ równie¿ tajemnic¹ pomiêdzy rodzicami, którzy wyka¿¹ siê inwencj¹. Bêdzie to wówczas
plan pe³en niespodzianek i zaciekawi
dzieci. Coroczne wyjazdy w to samo
miejsce odbieraj¹ radoæ, wie¿oæ
i chêæ dzia³ania. W³o¿ony trud w planowanie zaowocuje  wakacje bêd¹ zachwycaj¹cym prze¿yciem.
Monika Przybysz
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MICHALICI NA DOMINIKANIE I NA ANTYLACH

Delegaturê Karaibsk¹ Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a tworz¹ placówki misyjne
znajduj¹ce siê w Republice Dominikany oraz na terytoriach zamorskich Królestwa Holandii:
na wyspie Arubie i nale¿¹cej do Antyli Holenderskich wyspie Curaçao.

Markiewiczowski charyzmat
na Karaibach

&

czebnego duszpasterzy, w rezultacie
w ostatnich latach przybyli do pracy
w Delegaturze nowi ksiê¿a z Polski.
Kilkunastoletnia praca duszpasterska Zgromadzenia w Republice Dominikany przynios³a wiele owoców. Najistotniejszym dla wspólnoty rezultatem
naszej pracy jest zaszczepienie ducha
i charyzmatu Zgromadzenia wród miejscowej ludnoci. W rezultacie otrzyma³o wiêcenia kap³añskie czterech wspó³braci narodowoci dominikañskiej.
Pierwsze wiêcenia odby³y siê 15 lipca
1995 r., ostatnie za 16 sierpnia 2003 r.
Od pocz¹tku pracy misyjnej Zgromadzenie podjê³o dzia³alnoæ edukacyjno-wychowawcz¹ i opiekuñcz¹. Przejêty przez nas,
w pierwszym roku pracy, drewniany barak,
który s³u¿y³ jako szko³a
parafialna dla kilkudziesiêciu uczniów, jest
obecnie nowoczesn¹
szko³¹ podstawow¹, zawodow¹ i ogólnokszta³c¹c¹, w której kszta³ci
siê ponad 2 tys. dzieci
i m³odzie¿y. Dla najbiedniejszych z nich
fundujemy stypendia
(oko³o stu rocznie). Budowniczym, g³ównym
organizatorem i dyrektorem szko³y jest ks.
Henryk S³oma CSMA,
który od pocz¹tku pobytu w Republice Dominikany rozwija pieczo³owicie ten aspekt pracy

Zgromadzenia. Nadzieje wi¹¿emy tak¿e z nowymi przedsiêwziêciami opiekuñczo-wychowawczymi w Juncalito.
Wybudowana tam zosta³a szko³a zawodowa oraz internat. Funkcjonuje ju¿
warsztat stolarski oraz piekarnia, która
jest jedynym ród³em zaopatrzenia
w chleb dla ludnoci wiejskiej, mieszkaj¹cej w okolicznych górach. Organizatorem i koordynatorem tych przedsiêwziêæ jest ks. Jan Drabczak CSMA.
Posiadaj¹c skromne mo¿liwoci,
próbujemy pomagaæ opuszczonym
dzieciom. Od kilku miesiêcy prowadzi
dzia³alnoæ przytu³ek dla czycibutów
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Historia Zgromadzenia na Karaibach
rozpoczyna siê 18 sierpnia 1983 r., kiedy do Republiki Dominikany przybyli
pierwsi klerycy, a po roku do³¹czy³ do
nich pierwszy ksi¹dz. Oficjalnie pierwsza placówka zosta³a przyjêta 10 czerwca 1984 roku.
W kilka lat póniej, 11 stycznia 1988
r., Zgromadzenie podjê³o pracê na Antylach Holenderskich  na wyspie Bonaire. Rok póniej dotarli kolejni cz³onkowie Zgromadzenia i rozpoczêli misjê
na wyspie Curaçao. W 2003 r. Zgromadzenie w. Micha³a Archanio³a zrezygnowa³o z pracy na wyspie Bonaire
i podjê³o dzia³alnoæ na wyspie Aruba.
Pierwszy okres pracy misyjnej to
czas zmagania siê z ogromnymi trudnociami: zapewnieniem podstaw bytowych, zorganizowaniem struktur pracy
oraz brakami kadrowymi. Jednak wraz
z rozwojem macierzystej placówki misyjnej w Republice Dominikany oraz
z udzieleniem sakramentu kap³añstwa
wiêkszoci przyby³ych z Polski wspó³braci kleryków, a tak¿e z kanonicznym
erygowaniem domu zakonnego w Los
Alcarrizos, pozycja tworzonej wspólnoty ustabilizowa³a siê.
Karaibska Delegatura Zgromadzenia
w. Micha³a Archanio³a stopniowo zaczê³a wchodziæ w fazê dynamicznego
rozwoju. Zosta³a ona zapocz¹tkowana
w 1996 r. i mia³a na celu poszerzenie
dzia³alnoci duszpasterskiej o nowe diecezje w Republice Dominikany. Z macierzystej parafii w. Antoniego
z Padwy wyodrêbni³y siê nowe parafie. Rozpoczêcie pracy w nowych diecezjach i przyrost placówek duszpasterskich wymaga³ powiêkszenia stanu li-

 osieroconych dzieci ulicy  zarabiaj¹cych na ¿ycie czyszczeniem butów.
W schronisku, w chwili obecnej, dwadziecioro dzieci otrzymuje regularnie
posi³ki.
Od kilku lat Delegatura Karaibska
rozwija skromn¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹ maj¹c¹ na celu popularyzowanie
idei Ojca Za³o¿yciela S³ugi Bo¿ego ks.
Bronis³awa Markiewicza oraz upowszechnienie dostêpu do literatury religijnej w jêzykach spo³ecznoci, w których pracujemy.
W Republice Dominikany kleryk
Gahstón Saint-Fleur, pochodz¹cy z Haiti, dokona³ t³umaczenia z jêzyka francuskiego na jêzyk hiszpañski ksi¹¿ki
Marii Winowskiej Droga Krzy¿owa
Karczowników. Praca nad ksi¹¿k¹ jest
na etapie korekty wydawniczej. Kleryk
Edward Gilbert Rivera (narodowoci
dominikañskiej) opracowa³ kilka broszur na temat genezy, celów oraz pracy
Zgromadzenia, które zosta³y wydane
i s¹ rozpowszechniane we wszystkich
naszych parafiach.
Na Antylach Holenderskich, w zwi¹zku z brakiem literatury religijnej w jêzyku papiamento, wydalimy kilkanacie
publikacji o charakterze duszpasterskokatechetycznym. W przygotowaniu jest
wydanie dzie³a Tomasza a`Kempis
O naladowaniu Chrystusa. Dzie³o to
zosta³o przet³umaczone z jêzyka oryginalnego i wydane po raz pierwszy przez
zakon dominikanów w 1938 roku. Obecne wydanie, uwzglêdniaj¹ce zmiany, które zasz³y w jêzyku papiamento ma na
celu upowszechnienie dostêpu do tego
wa¿nego dzie³a. Nale¿a³oby zaznaczyæ,
¿e jego pierwsze wydanie jest nieosi¹galne, a ponadto napisane w archaicznym
papiamento, by³oby obecnie ma³o zrozumia³e.
Misja Delegatury Karaibskiej nie jest
pozbawiona jednak trudnoci i wielu
potrzeb. W naszym, jedynym jak dot¹d,
domu zakonnym w Los Alcarrizos, który jednoczenie pe³ni funkcjê domu formacyjnego, nieustannie odczuwa siê
brak osoby odpowiedzialnej za formacjê, która mog³aby powiêciæ siê pracy
z seminarzystami. Mimo, ¿e w domu
zakonnym przebywa stale kilku klery-
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ków nadal nie jest mo¿liwe, z uwagi na
braki kadrowe, nadanie mu charakteru
formacyjnego. Wp³ywa to bardzo niekorzystnie na rozwój wspólnoty. Ogrom
obowi¹zków zmusza wspó³braci do ³¹czenia bardzo pracoch³onnej dzia³alnoci duszpasterskiej z potrzebami formacyjnymi i wspólnotowymi. Warto zaznaczyæ, ¿e ka¿dy ksi¹dz obs³uguje od dwudziestu do trzydziestu miejscowoci.
Potrzebni s¹ zatem kap³ani z kraju!
Nasza wspólnota odczuwa koniecznoæ ci¹g³ej formacji. Istnieje nagl¹ca
potrzeba umo¿liwienia podjêcia specjalistycznych studiów nowo wywiêconym ksiê¿om, a tak¿e stworzenia mo¿liwoci udzia³u w kursach o tematyce
teologicznej, katechetycznej i biblijnej
pracuj¹cym ju¿ wiele lat misjonarzom.
Stale borykamy siê równie¿ z potrzebami finansowymi. Brak wystarczaj¹cych rodków materialnych uniemo¿liwia nam przyjêcie wszystkich zg³aszaj¹cych siê do nas aspirantów. Niejednokrotnie nie mo¿emy spe³niæ zadañ duszpasterskich z uwagi na brak rodków lokomocji.
W okresie ostatnich szeciu lat objêlimy dziesiêæ nowych parafii. Zosta³o wywiêconych trzech ksiê¿y narodowoci dominikañskiej. Z Polski
przyby³o czterech ksiê¿y i jeden brat
zakonny. luby zakonne z³o¿y³ jeden
kleryk. Do wspólnoty do³¹czy³ te¿ jeden seminarzysta.

Sk³ad personalny Delegatury Karaibskiej tworzy obecnie 17 ksiê¿y, jeden
brat, dwóch kleryków i jeden seminarzysta. Bogactwem i cech¹ charakterystyczn¹ naszej wspólnoty jest jej wielonarodowy charakter. Jest tu dwunastu
wspó³braci z Polski, piêciu z Republiki
Dominikany oraz po jednym z Haiti, Paragwaju i Salwadoru.
Pracujemy w dziewiêtnastu parafiach, na terenie czterech diecezji. G³osimy S³owo Bo¿e. Otaczamy opiek¹
duszpastersk¹ mieszkañców ponad stu
miejscowoci.
W omawianym okresie rozpoczê³y
dzia³alnoæ wymienione powy¿ej: szko³a zawodowa, internat oraz przytu³ek dla
czycibutów. Zgromadzenie naby³o na
w³asnoæ kilkunastohektarowy obszar
gruntów, na którym rozpoczêta ju¿ zosta³a budowa nowego domu zakonnego
i domu rekolekcyjnego.
Potrzeby religijne i uwarunkowania
spo³eczne Republiki Dominikany
(zw³aszcza du¿a liczba opuszczonych
dzieci oraz wielkie szanse na przeszczepienie charyzmatu i rozwój Zgromadzenia, czego dowodem s¹ ju¿ cztery zrealizowane powo³ania) stwarzaj¹ wielkie
mo¿liwoci oraz wymuszaj¹ koniecznoæ wiêkszego zwrócenia uwagi na ten
region i zainwestowania wszelkich
mo¿liwych si³ i rodków w przysz³oæ
Zgromadzenia na Karaibach.
ks. Wies³aw Szpila CSMA

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 7-8/2004

'

Wiêkszoæ z nas s³ysza³a zapewne o spotkaniu m³odych nad Lednic¹
i w Czêstochowie. Wielu by³o jednak zaskoczonych, kiedy Ojciec wiêty przy
powitaniu m³odzie¿y podczas wiatowych Dni M³odzie¿y w roku 2002, które odbywa³y siê w Toronto, w sposób szczególny pozdrowi³ uczestników spotkania w Wadowicach, zaznaczaj¹c, ¿e modl¹ siê tam chrzecijanie ró¿nych obrz¹dków. Zbyt sk¹pe relacje w mediach z tego spotkania nie pozwoli³y
zorientowaæ siê, co tak naprawdê dzia³o siê w rodzinnym miecie Papie¿a.

Chcemy zobaczyæ
Jezusa!

Spotkania m³odzie¿y odbywaj¹ siê
w Wadowicach od roku 2000. Wówczas
cz³onkowie wspólnoty Emmanuel postanowili uczyniæ z miasta miejsce, do
którego mogliby co roku przyje¿d¿aæ
m³odzi ludzie, aby wspólnie siê modliæ
i poznawaæ. By tu, gdzie przed laty Bóg
dokona³ niezwyk³ej przemiany pewnego m³odzieñca, spróbowaæ na nowo odkryæ Chrystusa. Po pierwszym spotkaniu wszyscy jego uczestnicy wyruszyli
specjalnym poci¹giem prosto do Rzymu, na Jubileusz M³odych. Nastêpne
forum te¿ by³o pamiêtne  m³odzie¿
uczestniczy³a w warsztatach, modlitwach... i w walce z powodzi¹.
Pierwsze Miêdzynarodowe Forum
M³odych w Wadowicach stanowi³o
przygotowanie do XV wiatowych Dni
M³odzie¿y obchodzonych z Janem Paw³em II w Rzymie. Ka¿de forum jest te¿
przygotowaniem do kolejnego wiatowego Dnia M³odzie¿y. A przede wszystkim, co podkrelaj¹ jego organizatorzy,
zaproszeniem do pog³êbiania w³asnej
relacji z Chrystusem, czerpania z dorobku Kocio³a i budowania Jego jednoci
we w³asnych rodzinach i rodowiskach.
To równie¿ okazja do dzielenia siê wiar¹ oraz ubogacania innych i siebie poprzez wiadectwo. Forum jest tak¿e czasem zdobywania odwagi do g³oszenia
Chrystusa w wiecie.
Dla wielu m³odych spotkania w Wadowicach to pierwsze dowiadczenie
¿ywego Kocio³a: m³odego, radosnego,
ale tak¿e skupionego na modlitwie
i otwartego na dialog. Ka¿dego dnia
m³odzi maj¹ mo¿liwoæ przyst¹pienia
do sakramentu pojednania, trwania



przed Jezusem podczas adoracji Eucharystycznej i codziennego uczestnictwa
we Mszy wiêtej. Spotkanie jest wiêc
czasem odkrywania na nowo bogactwa
sakramentów Kocio³a, dowiadczania,
¿e to sam Bóg przychodzi w sakramentalnej pos³udze kap³anów.
 Na forum bardzo mi siê spodoba³a
adoracja. W³anie od pierwszego przyjazdu do Wadowic polubi³am adoracjê.
Teraz czêsto wystarczy mi tylko, ¿e sobie
patrzê na Pana Jezusa, ukrytego w Najwiêtszym Sakramencie i odczuwam, jak
On ogarnia mnie swoj¹ mi³oci¹. To, co
otrzyma³am podczas zesz³orocznego
forum, co prze¿y³am  wszystkie konferencje, warsztaty, adoracje, to wszystko bardzo pomaga³o mi w ci¹gu roku
w ró¿nych sytuacjach. Bardzo cieszê siê
z tego, ¿e z tak wielk¹ rzesz¹ m³odych
ludzi mogê wys³awiaæ Pana Jezusa 
wspomina Wiktoria z Baru na Ukrainie.
Chcemy zobaczyæ Jezusa! (J 12, 21)
to tytu³ orêdzia Ojca wiêtego na XIX
wiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Papie¿ zachêca w nim m³odych ludzi do obudzenia w sobie pragnienia ujrzenia Jezusa:
Wasze poszukiwania niech nie bêd¹ kierowane prost¹ ciekawoci¹ intelektualn¹, choæ i ta sama w sobie jest ju¿ wartoci¹, lecz niech bêd¹ pobudzone
przede wszystkim wewnêtrzn¹ koniecznoci¹ znalezienia odpowiedzi na pytanie o sens waszego ¿ycia. Jak ewangeliczny bogaty m³odzieniec szukajcie Je-
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zusa, by postawiæ Mu pytanie: Co mam
czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?
(Mk 10, 17).
Chcemy zobaczyæ Jezusa!  to równie¿ has³o tegorocznego spotkania
w Wadowicach. Jest ono skierowane do
wszystkich, którzy zastanawiaj¹ siê, czy
Jezus nie jest tylko legend¹, mitem.
Warto te¿ dodaæ, ¿e tematy wszystkich
konferencji maj¹ daæ m³odym ludziom
wskazówki i byæ pomoc¹ w rozwa¿eniu s³ów Jana Paw³a II. Tegoroczne forum jest zaproszeniem do pog³êbiania
w³asnej relacji z Chrystusem: poprzez
zrozumienie Jego nauki i odnalezienie
Go w modlitwie, drugim cz³owieku
i otaczaj¹cym wiecie. Organizatorzy
chc¹ rozwa¿yæ z uczestnikami kilka
istotnych, a dr¹¿¹cych chyba ka¿dego,
pytañ: czy szukanie szczêcia i prawdziwej mi³oci ma zwi¹zek z Bogiem? Czy
na modlitwie spotykamy Jezusa?
I wreszcie najistotniejsze pytanie: czy
i dlaczego Bóg sam wystarczy?
Oprócz tych ciekawych i wa¿kich
konferencji podczas spotkania, jak co
roku bêdzie du¿o radoci, wspólnych
piewów, ciekawych warsztatów i nieprzerwana adoracja Najwiêtszego Sakramentu.
wiadectwa uczestników dotychczasowych spotkañ pokazuj¹, i¿ pobyt
w Wadowicach jest czêsto wa¿nym momentem w ich duchowym rozwoju.
Umocnienie w wierze, nabranie przekonania o odpowiedzialnoci za w³asne
¿ycie pobudza wielu m³odych ludzi do
g³oszenia Chrystusa drugiemu cz³owiekowi i inspiruje do aktywnoci w Kociele i wiecie.
Tegoroczne forum odbêdzie siê
w dniach 25  30 lipca, oczywicie
w Wadowicach. Na forum zaproszeni
s¹ tak¿e wszyscy ci, którzy nie poznali
jeszcze Pana Boga i Jego Mi³oci, ci,
którzy zadaj¹ sobie i innym trudne pytania, którzy szukaj¹ sensu swojego
¿ycia.
Marta Damasiewicz

Informacje szczegó³owe na temat forum w Wadowicach mo¿na uzyskaæ
w sekretariacie wspólnoty Emmanuel, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa,
tel. (0-22) 668 70 84 lub na str onach inter netowych:
www.emmanuel-info.com/pl oraz www.forum.wadowice.iap.pl
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MEDIA A PROCES WYCHOWAWCZY (4)

Zniekszta³canie wiata
Telewizja zaspokaja dwojakiego rodzaju potrzeby widza: potrzebê ucieczki
od ¿ycia codziennego w wiat fantazji
oraz potrzebê orientacji w zdarzeniach
i problemach wiata realnego. W wiat
fantazji uciekaj¹ osoby, które pozostaj¹
w konflikcie z otoczeniem, nie posiadaj¹ bliskich sobie przyjació³, s¹ samotne.
Nie mog¹c znaleæ satysfakcji w relacjach miêdzyludzkich, uciekaj¹ od przygniataj¹cych ich problemów w wiat fantazji, czyli do prze¿yæ zastêpczych, jakich dostarczaj¹ im rodki audiowizualne. Jaki mo¿e byæ skutek tej ucieczki?
Odbiorca rozbudza wyobraniê w dziedzinach szkodliwych dla psychiki (przemoc, wybuja³y erotyzm); wiat realny
wydaje siê mu mniej ciekawy od fikcji
widowiskowej i st¹d mniej wartociowy;
informacje, które odbiera mog¹ byæ ilociowo i jakociowo niedostosowane do
niego; ich ogrom mo¿e budziæ zniechêcenie, a zbyt niski ich poziom mo¿e rozleniwiaæ i obni¿aæ sprawnoæ umys³ow¹
odbiorcy.
Gdy uwzglêdni siê wychowawczy
wp³yw telewizji i innych rodków spo³ecznego przekazu, donios³ego znaczenia nabieraj¹ treci i idee, ukazuj¹ce siê
na ekranach telewizorów w polskich domach. wiat tam kreowany  niestety
 niewiele ma wspólnego ze wiatem rzeczywistym: telewizja lansuje bowiem
wiat ekskluzywny, ³adny, wygodny, pe³en ró¿nych dobrych doznañ
i emocji. Jest to wiat idealny,
który nigdzie nie istnieje. wiat
rzeczywisty, wobec telewizyjnego obrazu, jest nudny, szary
i zbyt trudny. Staj¹c przed wyborem  cz³owiek m³ody wybiera ucieczkê od rzeczywistoci ku kolorowemu k³amstwu.
Podobnie dezinformuj¹co dzia³a prezentowanie wiata
w krzywym zwierciadle  kreowanie fa³szywej rzeczywistoci poprzez wyolbrzymianie patologii spo³ecznych, nadmierne

eksponowanie scen gwa³tu, przemocy
i seksualizmu, przy równoczesnym pomijaniu gruntownej analizy sytuacji spo³ecznej i przekonuj¹cych przyk³adów zapobiegania zjawiskom negatywnym. Telewizja
pe³ni w tych wypadkach funkcjê dezinformacyjn¹, zniekszta³ca odbiór wiata.
Don Bridge, by³y dyrektor wydawanych w Rochester (stan Nowy Jork) dzienników Times-Union i Democrat and
Chronicle, sformu³owa³ wiele zarzutów
stawianych przez odbiorców mass mediów redakcjom. Wymieni³ m.in.:
 brak redakcyjnej równowagi w doborze przekazywanych treci, powiêcanie
równie du¿o miejsca i czasu b³ahostkom
oraz sprawom wa¿nym;
 zgoda na nisk¹ jakoæ merytoryczn¹
komentarzy i nisk¹ jakoæ techniczn¹
przekazywanego materia³u;
 faworyzowanie informacji o przestêpstwach;
 obsesja na punkcie b³ahostek;
 przewartociowywanie i niedowartociowywanie informacji;
 tendencyjne tytu³y informacji;
 monopolistyczne praktyki, zw³aszcza
na obszarze, na którym brak jest konkurencji;
 zamieszczanie zbyt wielu og³oszeñ, reklam budz¹cych zastrze¿enia pod naciskiem og³oszeniodawcy.
Wszystkie te praktyki w wiêkszym
lub mniejszym stopniu s¹ ród³em dez-

informacji.
Proces dezinformacji jest szczególnie
niebezpieczny dla dzieci. One bardzo
wolno buduj¹ granicê miêdzy realnoci¹
a imaginacj¹, dopiero ucz¹ siê odró¿niaæ
rzeczywistoæ od fikcji. Telewizja znacznie utrudnia tê naukê, zniekszta³caj¹c
u dziecka percepcjê realnoci. Dziecko
napotyka na naturaln¹ trudnoæ w rozró¿nianiu teraniejszoci i przesz³oci,
fikcji i rzeczywistoci, reaguj¹c na jedno i drugie z podobn¹ wra¿liwoci¹
i uwag¹. Z telewizj¹ wi¹¿e siê te¿ nieskoordynowany, chaotyczny przep³yw
informacji. W ka¿dej grupie spo³ecznej
istnieje dwustopniowy mechanizm zabezpieczeñ przed zbêdnymi informacjami. Pierwszy polega na eliminowaniu
pewnych treci lub ograniczeniu ich
obiegu (np. mechanizm tabu), lub na
stopniowaniu treci wed³ug wieku, np.
w programach szkolnych. Drugi  weryfikacji zbêdnych treci w momencie odbioru (mity, wierzenia religijne, akceptowany wiatopogl¹d  informacja niezgodna z posiadanym obrazem wiata
jest natychmiast klasyfikowana jako fa³szywa i odrzucana.
Wykorzystanie elektronicznych technologii do spo³ecznego przekazu przyczyni³o siê do os³abienia tradycyjnych
mechanizmów weryfikacji informacji,
nie stworzy³o przy tym nowych mechanizmów. W miarê zagêszczania róde³
przekazu odbiorcy zdobywaj¹ coraz wiêcej informacji, a wiêc mog¹ szerzej i pe³niej zapoznawaæ siê z odmiennymi kulturami, pogl¹dami i postawami. Zwielokrotnienie róde³ informacji nie tylko
pomaga lepiej poznaæ wiat, lecz tak¿e
prowadzi do zakwestionowania
w³asnych, dotychczas oczywistych pogl¹dów i przewiadczeñ. W przypadku dziecka, które nie ma wystarczaj¹cych podstaw i mo¿liwoci krytycznego
ugruntowania w³asnego obrazu
wiata, prowadziæ to mo¿e do
ideowego chaosu. Wyra¿a siê
on, m.in. ucieczk¹ w wiat biernych doznañ, barwnych mira¿y,
marzeñ, które mog¹ nadaæ wypaczony kierunek rozwojowi,
d¹¿eniom i celom dziecka.
ks. Andrzej Zwoliñski
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GOSPODARKA

CYWILIZACJA

Po kilkudziesiêciu latach Wis³a wraca do ³ask i ¿ycia. Niestety, nie za spraw¹ polskiego armatora, tylko niemieckiego Frederic Chopin. Luksusowy statek wycieczkowy rozpocz¹³ regularne rejsy po rzece. Na pok³adzie, poza
marynarzami i goæmi, znalaz³o siê jeszcze miejsce dla piêciu Polaków: jednego jako pilota, reszty jako obs³ugi.
I miesznie jako, i strasznie. Przecie¿ rejsy po Wile by³y kiedy swego rodzaju specjalnoci¹ stolicy. A ostatni
tzw. bocznoko³owiec (zbudowany jeszcze przed II wojn¹ wiatow¹ ze wzglêdu na mniejsze zanurzenie) zosta³
pociêty na ¿yletki zaraz po przeprowadzonym generalnym remoncie, kiedy tow. Edward Gierek otwiera³ Trasê
£azienkowsk¹. Ot tak, ¿eby towarzyszy radzieckich nie smuciæ...

Flaggeparade nad Wis³¹
Do sta³ych atrakcji przedwojennej
Warszawy nale¿a³y rejsy po Wile statkami pasa¿erskimi. Statków by³o kilkanacie. P³ywa³y nie tylko na tradycyjnej
trasie do M³ocin i na Bielany, lecz tak¿e
do Kazimierza, W³oc³awka, Torunia,
a nawet Gdañska. Podobn¹ tras¹ wyruszy³ niedawno Frederic Chopin, który
zawin¹³ miêdzy innymi do P³ocka. Luksusowy statek rozpocz¹³ tym samym regularne po³¹czenie na trasie miêdzy Warszaw¹ (Modlinem) a Gdañskiem.
Nie jest niczym nagannym, ¿e po
prawie 30 latach Wis³a znowu od¿y³a
i staje siê szlakiem sp³awnym. Szkoda
tylko, ¿e nie dla Polaków. W pierwszym
bowiem rejsie na pok³adzie Frederica
Chopina znajdowa³o siê ponad 60 turystów: Amerykanie, Brytyjczycy
i Niemcy.
Wa¿nym powodem, dla którego rodacy nie pchaj¹ siê na tego typu wycieczkê, s¹ ceny. Najtañszy bilet za
7-dniowy rejs kosztuje 950 euro. Najdro¿szy  4 tys. euro  za rejs
14-dniowy. W przeliczeniu na
z³otówki wynosi to ok. 4750 z³
za tydzieñ i ok. 20 tys. za 14 dni.
To dostateczna bariera, ¿eby nikt
niepowo³any nie wsiad³ na pok³ad.
Niemiecki statek ma przyp³yn¹æ do P³ocka oko³o 20 razy
w sezonie od kwietnia do listopada, z przerw¹ na lipiec i sierpieñ, kiedy stan rzeki bêdzie
zbyt niski. Takie zaanga¿owanie
cieszy. Okazuje siê bowiem, ¿e
istnieje realna mo¿liwoæ wykorzystania królowej polskich
rzek. Ju¿ oczami wyobrani widzê nie tylko przewozy osobowe, lecz tak¿e towarowe. Tysi¹-

ce ton ze l¹ska p³yn¹ce do Gdañska
i w drug¹ stronê. Odbudowanie Kana³u
Bydgoskiego po³¹czy³oby Wis³ê z Odr¹,
a przez to ze Szczecinem. W drug¹ stronê mo¿na by pomyleæ o odblokowaniu
kana³u Augustowskiego i po³¹czeniu
z Dnieprem. Ale do tego konieczna jest
odbudowa zaniedbanych i zasypanych
systemów kana³ów i przepustnic.
Na pocz¹tek mo¿na by zainwestowaæ odpowiednie pieni¹dze w uregulowanie Wis³y. S¹ przecie¿ plany wykorzystania kamieni i feszyny, czyli produktów jak najbardziej naturalnych, do
wzmocnienia brzegów. Mo¿na by równie¿ pomyleæ o flotylli pog³êbiarek,
utrzymuj¹cej pas sp³awny na rzece.
Mo¿na by j¹ w koñcu zarybiæ, przywróciæ jej nale¿ne miejsce. Mo¿na by odbudowaæ porty rzeczne w wiêkszych
miastach, i wszêdzie przy tych inwestycjach dawaæ ludziom tak potrzebn¹
pracê.
Mo¿na by, ale ¿eby tak siê sta³o, trze-

ba przedtem odpowiedzieæ na parê pytañ: kto i dlaczego zezwoli³ na sprzeda¿ terenów np. Portu Praskiego? Czy
miasta nad Wis³¹ bêd¹ otrzymywa³y od
niemieckiego armatora jak¹ gratyfikacjê pieniê¿n¹ za udostêpnienie miejsc
postojowych przy kejach? Gdzie bêdzie
w takim razie kolejny port rzeczny stolicy? Kiedy wzmocniona zostanie policja rzeczna? Itp, itd. Nale¿y równie¿
znaleæ odpowied na najwa¿niejsze
pytanie: kiedy odpowiedzialni za takie
zaniedbania stan¹ przed s¹dem?
Frederic Chopin zbudowany zosta³
dwa lata temu w niemieckiej stoczni pod
Magdeburgiem. Z zewn¹trz nie ró¿ni siê
wiele od tego typu jednostek p³ywaj¹cych. Jest d³ugi na 83 metry i szeroki na
9 i pó³ metra. Zanurza siê nieco wiêcej
ni¿ metr. P³ynie rednio z prêdkoci¹
17 km/h. Niemieccy organizatorzy rejsów marz¹ jeszcze o wycieczkach
z Gdañska do Krakowa...
Grzegorz Guttman
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Kiedy prognoza zapowiada wybuch wulkanu czy przyjcie huraganu, zjawiska,
które w najlepszym razie, zniszcz¹ miszkañcom dorobek ich ¿ycia, ludzie maj¹
jedno wyjcie  szukaæ schronienia lub uciekaæ, bior¹c ze sob¹, co siê da.

To tak¿e
Teraz prognozy w postaci sonda¿y
przedwyborczych zapowiadaj¹ zwyciêstwo polityka, którego w³adza (je¿eli ów
polityk spe³ni swe zapowiedzi-obietnice) bêdzie tornadem albo trzêsieniem
ziemi. Tornado, powód, wybuch wulkanu itd. powodowane s¹ przez lepe,
g³uche i nieznaj¹ce mi³osierdzia si³y natury, na które nie ma rady.
W warunkach demokracji, inaczej
ni¿ w przypadku najazdu obcej si³y, czy

te¿ w wypadku takiej rewolucji, w wyniku której w³adzê chwyta gang zbirów,
klêska polityczna powodowana jest, jak
siê przynajmniej zdaje, przez widz¹cych, s³ysz¹cych, rozumuj¹cych, znaj¹cych mi³osierdzie wyborców. Nikt nie
bêdzie móg³ powiedzieæ, ¿e oto kraj
zosta³ zagarniêty np. przez carski lub
bolszewicki imperializm, który osadzi³
kolaboranck¹ w³adzê. Bêdziemy sami
sobie winni, a w³adza bêdzie nasza.
A jednak, wbrew pozorom, ró¿nica
pomiêdzy klêsk¹ naturaln¹ a klêsk¹ polityczn¹, spowodowan¹ przez akt wolnej elekcji w demokratycznym kraju, nie

jest bynajmniej taka du¿a. Nasza natura
ludzka  to tak¿e klêska naturalna.
Je¿eli mo¿na by g³osowaæ, czy wulkan wybuchnie czy te¿ nie wybuchnie,
to znajd¹ siê i takie kraje, tacy wyborcy, takie momenty albo klimaty historyczne, w których wiêkszoæ wyborców
do urny wrzuci kartkê z napisem Tak.
Mo¿e zniszczenie nie dotknie mego
domku i roweru, ale rozwali willê s¹siada (z³odzieja?) i jego BMW? Mo¿e ukarze drani, a mnie nie zrobi krzywdy?
Ludzkie istoty s¹ aktywne. Z natury
musz¹ dzia³aæ. Je¿eli w swoim kraju nie
mamy mo¿noci budowania, albo budowaæ nie potrafimy, to chcemy chocia¿
niszczyæ, by zosta³ po nas jaki lad.
Jerzy Trammer

Podró¿ z biletem w jedn¹ stronê. Jeli nawet wrócisz, to wci¹¿ bêdziesz pamiêta³. Ameryka
pozostaje w cz³owieku. Bez wzglêdu na to, czy j¹ kochasz, czy jej nienawidzisz...

Amerykañski sen
Stany Zjednoczone to kraj skrajnoci.
Codziennie wa¿¹ siê w nich losy milionów ludzi. Jedni wygrywaj¹ na loterii,
inni zamieszkuj¹ brudne dzielnice i ich
¿ycie mo¿na porównaæ do horroru. Jest
to chyba najbardziej kontrowersyjne pañstwo ostatnich lat. Jednak wci¹¿ wzbogaca siê ono o wiele ambitnych i utalentowanych osób. Wed³ug ostatnich raportów dowiadujemy siê, ¿e 60 proc. m³odych Polaków chce wyjechaæ na Zachód.
Kuszeni du¿ymi mo¿liwociami, wierz¹cy w przysz³y sukces zjawiaj¹ siê w
Ameryce. I co dalej? Czy amerykañski
sen to tylko mit?
¯eby poznaæ prawdê o tym kraju Busha, po prostu trzeba tam byæ. Oddychaæ
amerykañskim powietrzem, zwiedzaæ
miasta, chodziæ ulicami, rozmawiaæ
z ludmi. Wtedy tylko mo¿na zrozumieæ,
co to znaczy znaleæ siê w pêpku wiata.
Ameryka robi ogromne wra¿enie.
Jednak nale¿y byæ ostro¿nym, gdy¿ bardzo ³atwo siê w niej zatraciæ. Ka¿dego
Polaka, który znajdzie siê w tym kraju,
podnieca innoæ  innoæ kultury, obyczajów i zachowañ. Kraj marzeñ?
 Z pewnoci¹ tak. Sêk w tym, jak ro-

zumiemy marzenie w wydaniu amerykañskim.
Wiêkszoæ m³odych ludzi szuka
w Stanach Zjednoczonych pracy. Nie
oszukujmy siê. Tu ³atwo siê wzbogaciæ.
Tak wiêc studenci spêdzaj¹ czas, opiekuj¹c siê dzieæmi, sprz¹taj¹c domy,
zmywaj¹c naczynia w restauracjach.
Ameryka jest dla nich przede wszystkim miejscem zarobku.
 Pojecha³em tam z dusz¹ na ramieniu. Nie zna³em nikogo. Przez dwa tygodnie szuka³em pracy. Z pocz¹tku moje
dni up³ywa³y leniwie. Opala³em siê na
pla¿y, zwiedza³em okolicê. Potem zacz¹³em pracowaæ w cukierni i wtedy zaczê³a siê prawdziwa lekcja przetrwania.
Nigdy tego nie zapomnê. To by³y moje
najlepsze wakacje. Dlatego wracam do
Ameryki za rok. Ten kraj jest jak magnes
 mówi Piotr, student prawa
w Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoci
i Zarz¹dzania im. Leona Komiñskiego.
Praca w Stanach to nie tylko pogoñ
za pieni¹dzem, lecz tak¿e nauka samodzielnoci, zdobywanie dowiadczeñ
i praktyka jêzyka.
 Tego lata nie zamierzam tylko pra-

cowaæ. W zesz³ym roku pozna³em wielu
wspania³ych przyjació³, z którymi chcê
zwiedziæ Stany wzd³u¿ i wszerz  entuzjastycznie stwierdza Piotr. Jego przygoda jest pozytywnym dowiadczeniem.
Jednak, zapytany o s³usznoæ mitu
o Ameryce, bez wahania odpowiada: 
Ja mia³em szczêcie, ale wiem, ¿e wiele
osób wyje¿d¿a ze Stanów z pustym portfelem i przekonaniem, ¿e to kraj wielce
odbiegaj¹cy od idea³u.
Nie ma co siê oszukiwaæ. Za oceanem
te¿ s¹ tacy, którym siê nie uda³o. To oni
zamieszkuj¹ zaniedbane dzielnice. To oni
s¹ wiadectwem tego, ¿e ¿ycie w krainie
arkadii, gdzie mia³y siê spe³niaæ sny, wcale nie jest takie kolorowe.
 Kiedy by³em w Nowym Jorku,
otworzy³ siê przede mn¹ zupe³nie inny
wiat. W Central Parku mo¿na spotkaæ
gwiazdy estrady, ale te¿ bezdomnych
i tak zwany margines spo³eczeñstwa.
W tym miecie znajduj¹ siê zarówno
wielcy wygrani, jak i wielcy przegrani
 mówi Piotr.
Czêsto, myl¹c o ¿yciu w Stanach,
wyobra¿amy sobie wiat widziany
w filmach. To b³êdne rozumowanie.
Dlatego, decyduj¹c siê na wyjazd, trzeba mieæ na uwadze wszystkie aspekty.
Amerykañski sen mo¿e okazaæ siê zwyk³ym koszmarem.
Marta Kopczyñska
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Kuter
pocztylionem

 Z myl¹ o upamiêtnieniu pi¹tej
rocznicy rejsu rybaków helskich, którzy
5 czerwca 1999 r. p³ynêli przez Zatokê
Puck¹ na spotkanie z Janem Paw³em II,
postanowilimy zorganizowaæ przewóz
specjalnie ostemplowanych przesy³ek
pocztowych kutrem rybackim na trasie
Jastarnia-Sopot  wyjania Domicela
Lemañska, prezes gdañskiego klubu w.
Gabriel, grupy kolekcjonerów walorów
filatelistycznych o tematyce religijnej.
 Chcielimy równie¿  dodaje pani
Lemañska  aby przygotowany na tê
okolicznoæ ozdobny kasownik by³
prawdziwym rarytasem tak¿e dla filatelistów zbieraj¹cych walory o tematyce morskiej i tzw. papaliów.
Projektantem kasownika, na którym
obok sylwetki ³odzi ¿aglowej umieszczono napis: V ROCZNICA POBYTU
JANA PAW£A II W SOPOCIE, POCZTA KUTROWA JASTARNIA-SOPOT,
JASTARNIA 1, 05.06.2004 jest znany
gdyñski architekt Tadeusz Skwiercz
(równie¿ cz³onek klubu w. Gabriel).
Zgodnie z zatwierdzonym przez
Centralny Zarz¹d Poczty Polskiej
w Warszawie regulaminem Poczty Kutrowej, stempel stawiany na tzw. przesy³kach ekonomicznych, priorytetowych i poleconych oraz na kratach
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, op³aconych wg obowi¹zuj¹cych cenników, które w dniach od
3 do 5 czerwca znalaz³y siê w Urzêdzie Pocztowym nr 1 w Jastarni. Zapakowane do specjalnych worków zosta³y przewiezione na pok³ad kutra rybackiego Jastarnia 74, którego szyprem jest Eugeniusz Kohnke, a nastêpnie przewiezione przez Zatokê Puck¹
do Urzêdu Pocztowego nr 1 w Sopocie, st¹d ju¿ trafia³y do adresatów.

"

Dla samego autora stempla mo¿liwoæ zaprojektowania datownika dla
tegorocznej Poczty Kutrowej by³a
czym wyj¹tkowym.
Wiedz¹c, ¿e moja praca zostanie
wpisana w poczet oficjalnych znaków
pocztowych, które kto kiedy bêdzie
móg³ ogl¹daæ w swoich zbiorach 
opowiada  by³em przejêty i du¿o te¿
myla³em o moim dziadku.
Pan Tadeusz nie ukrywa, ¿e za ka¿dym razem, gdy ogl¹da klasery z wiekowymi znaczkami i kopertami, wspomina dziadka Paw³a Wieszoka, który
sadza³ go na kolanach i pokazuj¹c
znaczki, wprowadza³ w czarowny wiat
podró¿y po nieznanych l¹dach.
 Dziadek mówi³ mi, ¿e najwartociowsze s¹ znaczki i koperty ostemplowane, a nie czyste  wspomina Tadeusz
Skwiercz  i ¿e wa¿ny jest zarówno rysunek ma³ego obrazka, jak i to, jak¹

drogê pokona³a przesy³ka, ¿eby trafiæ do
r¹k w³aciciela.
Przygotowuj¹c projekt tegorocznego
kutrowego kasownika gdyñski architekt
czêsto patrzy³ z okna swojej pracowni,
która mieci siê na ostatnim piêtrze jednej z kamienic usytuowanej niedaleko
portu, szukaj¹c wzrokiem najlepszego
doñ morskiego motywu. Ostatecznie zadecydowa³, ¿e warto uwieczniæ ³ód ¿aglow¹, która, jego zdaniem, jest najbardziej romantyczn¹ jednostk¹ p³ywaj¹c¹.
W kolejnych wariantach projektu
pojawia³y siê ³odzie z ¿aglem, którego
pole wype³nione by³o rozmaitymi symbolami. Ka¿dy szczegó³ wymaga³ dopracowania i uzasadnienia.
 S³ucha³em uwa¿nie, co na temat
poszczególnych wariantów maj¹ do powiedzenia moi przyjaciele ze wiêtogabrielowego klubu. Podczas kilku spotkañ uda³o siê opracowaæ ostateczny
projekt, który zatwierdzi³ Zarz¹d Poczty w Warszawie  opowiada.
Tak wiêc, jeli zobaczymy w naszej
skrzynce pocztowej list, na którym znaczek bêdzie ostemplowany datownikiem
ze skwierczowym rysunkiem ³odzi, warto wiedzieæ nie tylko o tym, ¿e przyp³yn¹³ on do nas na pok³adzie pocztowego
kutra, lecz tak¿e o tym, ¿e takich przesy³ek jest ograniczona liczba.
Bogus³aw Olszonowicz
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Z ³ezk¹ w oku wspomina siê czasy, gdy w krajobraz codziennoci wpisany by³ dyli¿ans pocztowy, którym  drog¹ l¹dow¹  przewo¿one by³y
przesy³ki. Kiedy list mia³ trafiæ do krajów zamorskich, wówczas przys³owiowym pocztylionem stawa³ siê statek, okrêt, a nawet kuter rybacki.

SPO£ECZEÑSTWO
Cz³owiek dzisiejszy nie ma czasu wiêtowaæ w niedzielê, choæ mia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e to wiêtowanie, jak nigdy wczeniej, jest mu bardzo potrzebne. Jak d³ugo
da siê wytrzymaæ poród huku maszyn fabrycznych? Jak d³ugo mo¿na kasowaæ
towar w sklepie? Jak d³ugo mo¿na lêczeæ nad biurowymi papierami? Tempo dzia³ania jest tak gor¹czkowe, ¿e bez wypoczynku nie sposób pracowaæ na d³u¿sz¹
metê. Z tej racji Bóg zostawi³ cz³owiekowi okrelony drogowskaz  Pamiêtaj,
aby dzieñ wiêty wiêci³!

Zysk
a wiêtowanie

Co bli¿ej on oznacza? Otó¿ ten drogowskaz zobowi¹zuje chrzecijanina do
dwóch rzeczy: oddania Bogu czci poprzez uczestnictwo w Eucharystii i wypoczynku w gronie rodzinnym (zacieniania wiêzi z najbli¿szymi).
Spotkanie z Bogiem na Mszy w., ale
tak¿e w ka¿dej modlitwie pozwala, nabraæ si³ duchowych do podjêcia trudów
pracy nastêpnych dni. Pozwala zastanowiæ siê nad stanem swojego ducha i zrewidowaæ postawy wobec blinich. Istnieje bowiem sprzê¿enie zwrotne miêdzy modlitw¹ Mszy w. a ¿yciem. ¯yjemy tak, jak siê modlimy i modlimy siê
tak, jak ¿yjemy. Zatem wymiar duchowy nale¿y do ca³okszta³tu dojrza³ej osobowoci. Chodzi o to, ¿e wszystko jest
spraw¹ motywacji. Je¿eli mi na
czym zale¿y, to
znajdê na to czas.
Gdy mi na czym
lub na kim nie zale¿y, to nawet d³ugi weekend bêdzie
za krótki, by temu
czemu lub komu
powiêciæ czas.
Ka¿dy z nas znajduje czas na te
wartoci i dla tych
ludzi, na których
mu najbardziej zale¿y! Podobnie
jest z Chrystusem.
Musimy sobie odpowiedzieæ na pytanie, jak¹ wartoci¹ jest dla nas
Jezus? Wielu uni-

ka tego pytania, gdy¿ odpowied na nie
zobowi¹zywa³aby do zmodyfikowania
stylu w³asnego ¿ycia.
Drugi wymiar Bo¿ego drogowskazu
zobowi¹zuje do wypoczynku. Chodzi
o to, ¿e zbyt d³uga praca  wyniszczaj¹ca si³y ludzkie, przekraczaj¹ca ustalon¹
liczbê godzin i prze³o¿ona na niedzielny przymus pracy  utrudnia rozwój religijno-moralny, a tak¿e negatywnie
wp³ywa na ¿ycie rodzinne i podejmowan¹ pracê. Wymiar religijny oznacza,
¿e nie mo¿na byæ zobowi¹zanym do pracy w dni wi¹teczne, gdy¿ nie samym
chlebem cz³owiek ¿yje. Wymiar moralny przybiera dwa elementy: osobisty
i rodzinny. Osobisty aspekt odpoczynku pozwala na odzyskanie i odnowie-

nie zniszczonych i wyczerpanych prac¹
si³. Natomiast aspekt rodzinny pozwala
na pog³êbienie wiêzi ze swoimi najbli¿szymi. W sytuacji, gdy cz³owiek zmuszony zostaje do zak³ócenia spokoju ca³ego domu, zostaje pozbawiony relaksu
osobistego i mo¿liwoci wype³nienia
powinnoci wobec Boga i rodziny; negatywnie odbija siê to na samej pracy.
W pracowniku rodzi siê nieufnoæ wobec tych prze³o¿onych, którzy zmusili
go do pracy.
Nale¿y podkreliæ, ¿e prawo do wypoczynku ma nie tylko szef przedsiêbiorstwa, czy dyrektor supermarketu,
lecz tak¿e podw³adny, który tak¿e ma
swoj¹ rodzinê i tak¿e pragnie wypocz¹æ. Pracodawcy nie mog¹ zmuszaæ
swoich podw³adnych i pracowników
do zrezygnowania z niedzieli. wiêtowania i wypoczynku domaga siê nie
tylko sam Bóg, lecz tak¿e ludzka natura. Drzewo nie rodzi owoców przez
ca³y rok, ale wypoczywa w ci¹gu d³ugich, zimowych miesiêcy i nabiera si³
do owocowania. Roli nie mo¿na zasiewaæ okr¹g³y rok, bowiem wymaga wypoczynku. Tak samo nie wolno wyzyskiwaæ i nadu¿ywaæ si³ pracowników
i podw³adnych.
ks. Robert Nêcek
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DZIEJE KOCIO£A

DZIEJE NAJNOWSZE

REPRESJE DUCHOWIEÑSTWA W PRL (2)

STARO¯YTNOÆ CHRZECIJAÑSKA (11)

W

drugiej po³owie XIX w wzrasta
zainteresowanie Kocio³ami
Wschodnimi. Ju¿ b³. papie¿ Pius IX
tworzy specjalny organ do opieki nad
nimi w Kongregacji Propaganda Fide.
Krokiem milowym by³ list apostolski
papie¿a Leona XIII Orientalium dognitas Ecclesiarum (1894 r.). W rocznicê
wydania tego listu Jan Pawe³ II wyda³
bardzo wa¿ny dokument  inny list apostolski Orientale Lumen.
W 1917 r. papie¿ Benedykt XV
utworzy³ Kongregacjê do Spraw Kocio³ów Wschodnich. Jej
zakres dzia³ania znacznie
poszerzy³ papie¿ Pius XI,
który podda³ jej w³adzy
wszystkie sprawy Kocio³ów na terenie Egiptu z Synajem, Etiopii i Erytrei, Albanii, Bu³garii, Grecji z Cyprem, Iraku, Libanu, Palestyny, Syrii, Jordanii i Turcji, a ostatnio i Afganistanu. Wiêkszoæ
Kocio³ów, o których mówilimy, z wyj¹tkiem Indii i Armenii, podlega tej¿e
Kongregacji.
Na jej czele stoi prefekt  kard. Ignacy Moussa Daoud I, dawny syryjski patriarcha Antiochii, a jego podsekretarzem jest ks. pra³at Krzysztof Nitkiewicz z archidiecezji Bia³ostockiej. Innym akcentem polskm jest to, ¿e jej prefektem by³ Polak  ks. kard. W³adys³aw
Rubin. W Kongregacji znajduj¹ siê
specjalne komisje do spraw liturgii
wschodniej, studiów wschodnich, formacji kleru oraz specjalna komisja do
spraw Palestyny. Ponadto Kongregacja
ta koordynuje szereg dzie³ wspomagaj¹cych chrzecijan na Wschodzie. Niektóre z nich maj¹ ponadwiekow¹ tradycjê, jak francuskie Oeuvre de lOrient.
W Rzymie równie¿ istnieje specjalny Instytut Orientalny prowadzony
przez jezuitów, za³o¿ony przez papie¿a
Benedykta XV w 1917 roku. Jego celem
jest rozwijanie studiów nad Wschodem
chrzecijañskim i kszta³cenie specjalistów w tej dziedzinie. Natomiast w Bibliotece Watykañskiej znajduje siê jeden z najwiêkszych na wiecie zbiorów

rêkopisów orientalnych. W bibliotece tej
pracowa³ zawsze zespó³ wybitnych orientalistów (jednym z nich by³ kard. E.Tisserant  postaæ dominuj¹ca w Watykanie, w drugiej po³owie XX w.  obok
kard. Agaganiana  ormianina, którego
nawet zaliczano do papabili, czyli ewentualnych kandydatów na papie¿a).
W XIX i XX wieku bujnie rozwijaj¹
siê, wspierane przez Koció³, studia nad
Orientem chrzecijañskim. One to spowodowa³y zainteresowanie siê szerszej
spo³ecznoci tymi Kocio³ami i ich lo-

cio³ów Wschodnich: Instytucje Kocio³ów Wschodnich, ich obrz¹dki liturgiczne, tradycje kocielne oraz porz¹dek ¿ycia chrzecijañskiego ciesz¹ siê
wielkim szacunkiem Kocio³a katolickiego. W nich bowiem, jako odznaczaj¹cych siê czcigodn¹ staro¿ytnoci¹, janieje to, co pocz¹wszy od Aposto³ów
poprzez Ojców kocio³a tworzy Tradycjê, a co stanowi czêæ objawionego
przez Boga i niepodzielnego dziedzictwa Kocio³a powszechnego. Wykazuj¹c
zatem troskê o Kocio³y Wschodnie, które s¹ ¿ywymi wiadkami
Tradycji, a tak¿e pragn¹c,
oby rozkwita³y one i z now¹
moc¹ apostolsk¹ wype³nia³y powierzone sobie zadanie, ten wiêty i powszechny Sobór postanowi³ prócz
tego, co odnosi siê do ca³ego Kocio³a, okreliæ pewne normy podstawowe, inne
pozostawiaj¹c do rozstrzygniêcia synodom wschodnim, a tak¿e Stolicy Apostolskiej...
Nastêpnie w dekrecie znajdujemy
omówienie cech charakterystycznych
Kocio³ów Wschodnich (czêæ I), ich
dziedzictwa duchowego (czêæ II); w
czêci III jest mowa o typowej dla Kocio³ów Wschodnich instytucji patriarchatu; w IV czêci mówi siê o dyscyplinie sakramentów, w V  o kulcie Bo¿ym, w VI za o kontaktach z braæmi
od³¹czonymi.
W zakoñczeniu dekretu znajduje siê
wezwanie do modlitwy: Tymczasem jednak do wszystkich chrzecijan, zarówno wschodnich jak i zachodnich, kieruje siê gor¹c¹ probê, aby zanosili gorliwe i wytrwa³e, a nawet codzienne modlitwy do Boga, by z pomoc¹ Najwiêtszej Bogarodzicy wszyscy stanowili jedno. Niech tak¿e prosz¹, aby Duch wiêty tchn¹³ pe³niê umocnienia i pocieszenia w tak wielu chrzecijan ka¿dego
Kocio³a, którzy cierpi¹c udrêki, odwa¿nie wyznaj¹ Chrystusa. To ostatnie
zdanie przypomina o cierpieniach, jakie znosz¹ nasi bracia, chrzecijanie
wschodni.
n

Dziedzictwo
Kocio³ów Wschodu

$

ks. Marek Starowieyski
sem oraz przyczyni³y siê do powstawania towarzystw spiesz¹cych im z pomoc¹ materialn¹ i duchow¹.
Z tego, co zosta³o powiedziane, jest
rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e w tej atmosferze
nie mog³o zabrakn¹æ problematyki
wschodniej w dokumentach Soboru
Watykañskiego II, tym bardziej ¿e sprawa ta mia³a tak mo¿nych orêdowników
zarówno w Rzymie (kardyna³owie Tisserant i Agaganian), jak i w osobach
wybitnych patriarchów wschodnich
(Maksym Saigh czy Gabriel Tappouni),
otoczonych rzesz¹ znacz¹cych teologów
wschodnich, którzy przed rozpoczêciem
Soboru i w czasie jego trwania, nieustannie przypominali ojcom soborowym o istnieniu, wadze i znaczeniu Kocio³ów chrzecijañskich na Wschodzie.
Spraw¹ Kocio³ów Wschodnich zajê³a siê specjalna komisja, a sam tekst
by³ kilkakrotnie poprawiany i odsy³any
do dalszych popraw. Ostatecznie zosta³
on przyjêty 21 XI 1964 r. 2110 g³osami
za przy 39 g³osach przeciw; tego samego dnia dekret zosta³ promulgowany
przez Paw³a VI. Dekret ten sk³ada siê
ze wstêpu, szeciu czêci i zakoñczenia.
We wstêpie podkrela siê godnoæ Ko-
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Ksiê¿a: Suchowolec i Niedzielak zginêli na krótko przed rozpoczêciem obrad Okr¹g³ego Sto³u. Ksi¹dz Sylwester Zych zgin¹³ wkrótce po wyborach 4 czerwca 1989 r. i tu¿ przed wyborem
genera³a Jaruzelskiego na prezydenta. Zosta³ znaleziony nieprzytomny w Krynicy Morskiej na
przystanku autobusowym. Mimo natychmiastowej reanimacji nie uda³o siê go uratowaæ. Stwierdzono niewielkie obra¿enia g³owy i ogromne stê¿enie alkoholu w organizmie.

mieræ ksiêdza Zycha
Na pocz¹tku lat 80. m³ody ks. Zych
rozpocz¹³ z dzia³aczami Solidarnoci
akcje wieszania krzy¿y w szko³ach
w Grodzisku Mazowieckim i T³uszczu.
Narazi³ siê tym ówczesnemu rzecznikowi rz¹du Jerzemu Urbanowi, który
piêtnowa³ go za to publicznie.
W pierwszych miesi¹cach stanu wojennego mia³ miejsce zamach na sier¿anta MO Zdzis³awa Karosa. Dokonali go
uczniowie szko³y redniej w Grodzisku: Robert Chech³acz i Tomasz £upanow. Aresztowano ich oraz ks. Zycha, który mia³ przechowywaæ broñ
jednego z nich. Oskar¿ono go
o wspó³udzia³ w zabójstwie i gromadzenie broni. S¹d Wojskowy w sk³adzie: prokurator Jan Obara, pp³k W³adys³aw Monarcha, por. Jan Malinowski, por. Marian Wybrañczyk, ppor.
Józef Skauba, skaza³ go na cztery lata
wiêzienia. S¹d Najwy¿szy podwy¿szy³ wkrótce ten wyrok na lat szeæ.
Ksi¹dz Zych przebywa³ najpierw
w wiêzieniu na Mokotowie, a póniej
w jednym z najciê¿szych wiêzieñ w
Braniewie. By³ traktowany jak w najgorszych czasach stalinowskich, szykanowano go i straszono mierci¹.
Mimo interwencji Prymasa Polski
w 1984 r. u ministra gen. Kiszczaka zaostrzono wobec ksiêdza Zycha rygor
wykonywania kary, osadzaj¹c go w odosobnieniu na 9 miesiêcy. Zakazano
mu odprawiania Mszy w., niszczono
jego dewocjonalia. S¹d Marynarki
Wojennej, do którego ks. Zych siê

zwróci³ ze wzglêdu na z³y stan zdrowia, odmówi³ przedterminowego zwolnienia, uzasadniaj¹c to z³ym zachowaniem, negatywnym wp³ywem na innych
wiêniów i zorganizowaniem strajku
g³odowego w celu przyznania mu statusu wiênia politycznego...
Dopiero w 1986 r., po czterech latach wiêzienia, zosta³ zwolniony.
Mimo utraty zdrowia, nie zaprzesta³
dzia³alnoci patriotycznej, nawi¹za³
wspó³pracê z KPN, której zosta³ kapelanem. Wyg³asza³ homilie, które
w³adze komunistyczne traktowa³y jako
akty wrogie wobec pañstwa. Zdawa³
sobie sprawê z niebezpieczeñstwa.
W padzierniku 1987 roku napisa³ testament, w którym ¿egna³ siê z najbli¿szymi i z przyjació³mi. Niestety, jego
przewidywania sprawdzi³y siê nieca³e
dwa lata póniej.
Te zabójstwa, dokonywane w majestacie ówczesnego prawa i komunistycznego pañstwa, musz¹ byæ równie¿
uwzglêdnione jako symbol w pamiêtnym prze³omie 1989 roku. Rzuci³y one
z³owrogi cieñ na dalsze przemiany
i optymistyczne prognozy. wiadczy³y
o dalszej obecnoci egzekucyjnych
s³u¿b w zmieniaj¹cym siê systemie.
Trudno uwierzyæ w liberalizm ostatniego okresu PRL i chêæ pokojowego oddania w³adzy, mo¿na natomiast za
spraw¹ tych mordów zrozumieæ póniejsz¹, nadzwyczajn¹ tolerancjê wobec komunizmu w Polsce.
Marek Klecel

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
SIERPIEÑ 2004:
O obfite zbiory i godziw¹ za nie zap³atê
dla polskich rolników.

CZEGO TRZEBA POLAKOM?

Komunikacja

Przez tysi¹clecia ludzkoæ odkrywa³a nowe zasoby. Wbrew krakaniu zak³amanych ekologistów jest ich jeszcze wiele wewn¹trz ziemi, a energia s³oñca ³atwo siê nie wyczerpie. Ale najwiêkszy
postêp ludzkoæ uczyni³a wcale nie
w odkrywaniu nowych z³ó¿. Najwiêkszy
postêp mamy w odkrywaniu kapita³u niematerialnego, który po angielsku nazywa siê niedotykalnym. Ten kapita³ tkwi
w ludziach.
Najbardziej siê rzuca w oczy postêp
komunikacji. Ludzie i towary przemieszczaj¹ siê stosunkowo tanio i bardzo szybko wokó³ ziemi. Jeszcze szybciej obiega wiat ogromna masa informacji, które umiemy porz¹dkowaæ w niewielkich,
wygodnych urz¹dzeniach, jak to, na którym teraz piszê.W biznesie ludzie nauczyli siê operowaæ umowami, które
umo¿liwiaj¹ niewiarygodnie szybki obrót kapita³u, choæ nikt do koñca nie wie,
czy ten kapita³ naprawdê istnieje. Ale ten
problem jest stary jak wiat.
Ca³a ta technika w Polsce istnieje.
Ale... Choæ nasz kraj jest tylko odrobinê
biedniejszy od Czechów i Wêgrów,
a jego eksport nowoczesnych technologii jest znacznie mniejszy. Polskie dzieci maj¹ komputery, ale u¿ywaj¹ ich do
idiotycznych gier. Te same komputery
mog¹ s³u¿yæ nauce technologii, poznaniu, kontaktom ze wiatem.
Na Zachodzie m³odzie¿ te¿ gra, ale
i korzysta z techniki do celów nieustannego doskonalenia komunikacji, która
jest fantastycznym zasobem ludzkoci
i pozwala zaoszczêdziæ wiele tradycyjnych zasobów. I biznes siê krêci.
Ale Zachód prze¿ywa dekadencjê.
Biznes krêci siê coraz gorzej. Gospodarka rozwija siê coraz wolniej.
Bez dowiadczenia komunikacji, która jest w ¿ywym Kociele, Zachód oczywicie zwiêdnie i siê zapadnie. Ta komunikacja jest komuni¹ ludzi, którzy w wolnoci oddaj¹ siebie. Którzy wiedz¹, co jest
dobre, a co z³e. Którzy nic nie robi¹ w³asnymi si³ami, tylko oddaj¹ siê Bogu.
MM
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DZIEJE NAJNOWSZE
Tajna milicja polityczna zainteresowa³a siê mn¹ w roku 1961, na trzecim roku studiów, gdy¿, jak napisa³ oficer ubecki, by³em zagorza³ym
kleryka³em. Prowadzi³a inwigilacjê nieprzerwanie do roku... 1988.

Sieci bezpieki
Milicja otoczy³a mnie siatk¹, zmieniaj¹cych siê czêsto, szpiclów, regularnie
pods³uchiwa³a moje rozmowy telefoniczne, czyta³a wszystkie, nawet najbardziej
intymne, listy; trzy z nich, nigdy niedorêczone, zachowa³a w aktach z adnotacj¹, ¿e s¹ to dokumenty o wielkim znaczeniu i szczególnie tajne, a ja w tych
pisaniach namawia³em mych najbli¿szych, ¿eby nie brali udzia³u w jakich
tam wyborach. Milicjanci robili mi zdjêcia na ulicach, w ró¿nych okolicznociach, gdy na przyk³ad wchodzi³em do
domu, spotyka³em siê ze znajomymi.
Ka¿da moja nowa znajomoæ by³a
natychmiast odnotowana, a poznana
osoba od razu stawa³a siê przedmiotem
systematycznej obserwacji. Oficerowie
SB zapisali imiona i nazwiska, daty urodzenia, zawody i miejsca pracy wszystkich lokatorów z piêtra, na którym
mieszka³em w latach siedemdziesi¹tych.
Moje teczki milicyjne pêcznia³y i ci¹gle powstawa³y nowe  dziesi¹tki,
a mo¿e setki teczek. Istna reakcja ³añcuchowa bezpieki.
Wszystkie relacje z moich zachowañ
i wypowiedzi, podró¿y, spotkañ, informacje o moich znajomych, listach s¹
podpisane przez oficerów operacyjnych.
Niektórzy sygnowali swe sprawozdania
jedynie nazwiskiem, st¹d nie znam
wszystkich imion. Tê listê oficerów operacyjnych prowadz¹cych inwigilacjê
mojej osoby otwiera w roku 1961
F. Sobieszczuk, a póniej byli: R. Reszczyñski, Z. Tymoszuk, W. Górski,
M. liwiñski, A. Muszyñski, Z. Bielecki, Sieradzki, S. Delakowicz,
S. Werenc, J. Majterski, G. Kubiak,
Kieler, D. Ho³da, E. Kudybiñski.
Co oni dzisiaj robi¹? M³odsi zapewne nadal pracuj¹ w aparacie bezpieczeñstwa, poniewa¿ oprócz pisania raportów
z inwigilacji nic innego nie umiej¹ robiæ i przekazuj¹ swe wieloletnie do-
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wiadczenia adeptom delatorstwa.
A starsi, jeli ¿yj¹, pobieraj¹ na pewno wysokie emerytury przyznawane
mundurowym i zas³u¿onym pracownikom PRL.
Który z nich meldowa³ drugiemu,
¿e na razie niemo¿liwe jest za³o¿enie
w moim mieszkaniu urz¹dzania pods³uchowego PP. Jak ono dzia³a³o, przekona³em siê, czytaj¹c niemal stenograficzny protokó³ z mojej rozmowy ze Stefanem Staszewskim, przeprowadzonej
w jego mieszkaniu, gdzie, czegomy sobie obaj absolutnie nie uwiadamiali,
uda³o siê bezpiece te instrumenty zainstalowaæ. Ale w ogóle wykonywali swe
zadania bardzo le: mylili imiona, nazwiska; od pewnego czasu w ich relacjach by³em synem Karola, podczas gdy
mój p. Ojciec nosi³ inne imiê; od pewnego czasu meldowano, ¿e zna³em angielski i francuski, podczas gdy znam
francuski i rosyjski. Autorzy protoko³ów ok³amywali swych zwierzchników,
którym sk³adali relacje. Zapamiêta³em
z tamtych czasów Kielera: zadzwoni³ do
mnie w sobotê rano (w niedzielê wyje¿d¿a³em do Pary¿a) i zaproponowa³
natychmiastowe spotkanie w Pa³acu
Mostowskich. Kiedy odmówi³em,
owiadczy³, ¿e w takim razie jutro przyjdzie na peron porozmawiaæ ze mn¹,
a poci¹g nie zaczeka. Wola³em zatem iæ
od razu, ni¿ ryzykowaæ niewyjechanie
tym poci¹giem, na który mia³em bilet.
Tymczasem Kieler raportowa³, ¿e przyszed³em do niego z w³asnej i nieprzymuszonej woli. K³amstwo to mia³o wykazaæ, jak sprytnie on mnie osacza³ i jak
bardzo siê go ba³em. K³amstwa, niechlujstwa informacyjne, indolencja operacyjna s¹ ³atwo zauwa¿alne przy przegl¹daniu dokumentów tej inwigilacji
politycznej. W roku 1979, gdy nabrzmiewa³ ju¿ bunt maj¹cy wkrótce wybuchn¹æ p³omieniem Solidarnoci, je-
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den oficer nakaza³ drugiemu, widocznie podw³adnemu, zniszczyæ moje akta.
Nie zosta³y one jednak zlikwidowane,
najlepszy dowód, ¿e s¹ zachowane
w Instytucie Pamiêci Narodowej.
Owszem, póniej, w latach osiemdziesi¹tych mocno je przetrzebiono, nawet tak, ¿e pozosta³y jedynie strzêpy
wojowañ o paszporty. Zreszt¹ bezpieka
Jaruzelskiego mia³a wa¿niejsze zadania
ni¿ ledzenie moich poczynañ, które
wzbudza³y wielki niepokój za czasów
dwóch poprzednich przywódców partii,
boj¹cych siê panicznie wszelkich kichniêæ niezgodnych z polityk¹ PZPR. Jaruzelski mia³ ju¿ przed sob¹ przeciwników o wiele groniejszych...
Nie wsadzono mnie, nie odkryto, co
w latach siedemdziesi¹tych, w stanie
wojennym i okresie podziemia solidarnociowego czyni³em, a powiêcono mi
bardzo du¿o uwagi, która przecie¿ kosztowa³a. W³adza polityczno-milicyjna
przez 27 lat wydawa³a wiêc na bezskuteczn¹ inwigilacjê mojej osoby i ludzi ze
mn¹ zwi¹zanych rodzinnie, przyjacielsko
czy kole¿eñsko wielkie sumy pieniê¿ne.
A ilu by³o podobnie do mnie podpadniêtych w³adzy ludowej, równie¿ systematycznie obserwowanych? Na pewno setki tysiêcy, jeli nie miliony...
Dzisiaj Instytut Pamiêci Narodowej spe³nia swe powo³anie dziêki rodkom pañstwowym, ale sumy, jakie
otrzymuje, s¹ za ma³e, by spe³nia³ je
na miar¹ naszych potrzeb. Ustawa za
zabrania instytutowi prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Tymczasem bud¿et IPN jest systematycznie, z premedytacj¹, pomniejszany. Czy wiêc my,
którym na sercu le¿y, aby fakty z tragicznej i ponurej historii Polski lat
1944  1989 nie posz³y w zapomnienie, nie powinnimy tej instytucji wesprzeæ?
Przede wszystkim naszym kategorycznym g³osem opinii publicznej docieraj¹cym do pos³ów i senatorów.
A po wtóre w³asn¹ pomoc¹ finansow¹,
bo w IPN wci¹¿ dramatycznie, jakby
kto siê zawzi¹³, brakuje pieniêdzy na
wszystko, nawet na materia³y papierniczo-drukarskie!
Jacek Wegner
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15 lat III Rzeczypospolitej  rocznica ta przypada w momencie g³êbokiego
kryzysu nie tylko ekonomicznego i spo³ecznego (chocia¿ paradoksalnie ma
miejsce pocz¹tek o¿ywienia gospodarczego, które ci¹gle jeszcze nie przek³ada siê na poprawê spo³ecznych nastrojów), lecz tak¿e politycznego, a zw³aszcza moralnego. Znaczna czêæ spo³eczeñstwa ¿yje na granicy ubóstwa, poni¿ej socjalnego minimum. Korupcja i pogarda dla ludzi ubogich rodzi poczucie
apatii i irytacji. Te nastroje pog³êbiaj¹ informacje o szokuj¹cych poborach
telewizyjnych gwiazd, prezesów niektórych rad nadzorczych, czy zarz¹dów
spó³ek oraz o korupcyjnych aferach ujawniaj¹cych powi¹zania polityków ze
wiatem przestêpczym, czêsto z kryminalnymi gangami.

Jubileusz III RP
Kryzys moralny oznacza kult sukcesu rozumianego jako szybkie i ³atwe
wzbogacenie siê, lekcewa¿enie drugiego cz³owieka, zw³aszcza biednego i wymagaj¹cego pomocy, powoduje zanik
patriotyzmu, mylenia w kategoriach
dobra wspólnego.
M³ode pokolenie nie zna i nie
chce znaæ historii, literatury, przedmioty te s¹ z reszt¹ nauczane w stopniu szcz¹tkowym i powierzchownym
co owocuje tym, ¿e ponad po³owa
Polaków nie wie nic np. o Powstaniu Warszawskim, a dla wiêkszoci
najwybitniejszym politykiem po
II wojnie by³ Edward Gierek.
Zatarciu ulegaj¹ dawne historyczne podzia³y na obóz wywodz¹cy siê
z tradycji solidarnociowej i opozycji demokratycznej oraz postkomunistyczny, a tak¿e tradycyjny podzia³
na prawicê i lewicê. Polityka coraz
czêciej oznacza po prostu socjotechnikê, a czynnik ideowy ma charakter
dekoracyjny. Na d³u¿sz¹ metê stanowi to zagro¿enie samych podstaw demokracji, która polega na aktywnym
udziale i poparciu istotnej czêci spo³eczeñstwa.
Bardzo trudno przewidzieæ, w jakim
kierunku potocz¹ siê wydarzenia, ale
brak podstaw do przypuszczeñ, ¿e szybkie wybory cokolwiek tu poprawi¹.
W moim przekonaniu raczej sytuacjê
pogorsz¹, a kolejny sejm bêdzie gorszy
od poprzedniego. Nic nie wskazuje na
to, aby istnia³a w Polsce groba zaprowadzenia populistycznej dyktatury a la
Lepper, lub kto w tym rodzaju. Nie jest
te¿ realny powrót do w³adzy ludzi

wprost odwo³uj¹cych siê do komunistycznego dziedzictwa, chocia¿ takie
ruchy istniej¹.
Lata, które up³ynê³y od czerwca
1989 r. obok niepowodzeñ i rozczarowañ przynios³y tak¿e bardzo wiele sukfot. P. ¯ycieñski

cesów, a malowany przez ró¿nego pokroju demagogów i populistów czarny
obraz narodowej katastrofy, kolejnego
rozbioru, biologicznej zag³ady narodu
jest jednostronny, przesadny i nieprawdziwy. Niekwestionowanym sukcesem
jest nasz udzia³ w NATO, krytykowany
jeszcze kilka lat temu przez te same,
z regu³y promoskiewskie rodowiska,
które dzi prezentuj¹ zajad³¹ wrogoæ
w stosunku do cz³onkostwa naszego
kraju w Unii Europejskiej. Sukcesem
jest ca³y obszar przywrócenia wolnoci
obywatelskich i politycznych, nie ma³e

s¹ te¿ osi¹gniêcia gospodarcze, gdy siê
wemie pod uwagê pod uwagê chocia¿by skalê inflacji, dochód narodowy, zaopatrzenie, poziom handlu i us³ug. Poprawie uleg³o wiele wskaników wiadcz¹cych o rozwoju, np. d³ugoæ ¿ycia,
wykszta³cenie, struktura zatrudnienia,
przedsiêbiorczoæ i wiele innych.
Rok 1989 nie by³ wiêc, jak twierdz¹
niektórzy, rokiem klêski, zdrady, pocz¹tkiem jednego z najbardziej tragicznych
rozdzia³ów historii Polski. Przeciwnie,
by³ pocz¹tkiem procesu, który okaza³ siê
bardzo trudny, choæ jest powodem radoci i dumy. Po raz drugi w historii Polska, tym razem bezkrwawo, odzyska³a
wolnoæ i niepodleg³oæ, odbudowa³a
demokracjê, sta³a siê czynnikiem pokoju i stabilizacji w tej czêci Europy,
doprowadzaj¹c do przekrelenia dziedzictwa Ja³ty i odbudowania jednoci naszego kontynentu w oparciu
o wolnoci obywatelskie i prawo narodów do ¿ycia we w³asnych pañstwach. Zrozumia³e s¹ porównania
naszej niepodleg³oci do II Rzeczypospolitej.
Tymczasem nasze bezpieczeñstwo opiera siê na uczestnictwie
w sojuszu NATO i w Unii Europejskiej. Na przyjaznych stosunkach ze
wszystkimi s¹siadami, w tym z demokratycznym Niemcami, wreszcie
na zupe³nie nowej definicji polityki
rosyjskiej powsta³ej w efekcie rozpadu Zwi¹zku Sowieckiego i budowaniu podstaw demokracji w Rosji.
S¹ to czynniki trwa³e, przynajmniej
w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci. Dlatego podstawowe wyzwania,
przed którymi stoi demokracja w Polsce, maj¹ na szczêcie wy³¹cznie charakter wyzwañ wewnêtrznych, a podstawowe decyzje dotycz¹ce naszego kraju
zapadaj¹ w Warszawie.
W najnowszej historii Polski takich
okresów by³o niewiele, a bardzo du¿o
ludzi odda³o ¿ycie, lub ¿ycie nara¿a³o,
aby tak w³anie by³o. Mam szczêcie
nale¿eæ do pokolenia, któremu dane
by³o tego doczekaæ, a które wystarczaj¹co d³ugo ¿y³o w czasach niewoli i poni¿enia, a¿eby to obiektywnie doceniæ.
Stefan Niesio³owski
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Tkane ksiêgi

Bogactwo i finezjê sakralnych tkanin dekoracyjnych znamy w Polsce bardzo dobrze. Szczêliwym zbiegiem okolicznoci, mimo dziejowych zawieruch,
zachowa³y siê u nas ca³e zespo³y wspania³ych szat liturgicznych. Zdumiewaj¹ce swoj¹ ozdobnoci¹ i wyrafinowaniem hafty widujemy nie tylko w kocielnych skarbcach i muzeach, lecz tak¿e w czasie wielkich wi¹t kocielnych.
Rzadkoci¹ s¹ natomiast tkane na
jedwabiu modlitewniki. Pierwsze ich
egzemplarze, powsta³e w na pocz¹tku
wieku XIX, zawdziêczamy wynalazkowi francuskiego tkacza Josepha-Marii
Jacquarda. W roku 1804 opracowa³ on
maszynê, która pozwala³a sterowaæ
grupami nitek osnowy na kronie.
Dziêki temu uzyskiwa³o siê na tkaninie lub dzianinie wzór wiat³ocieniowy. Ca³e obrazy tkane w technice taille-douce, imituj¹ce miedzioryty, pojawi³y siê we Francji w pierwszej tercji

XIX wieku. Przedstawiano na nich
wydarzenia historyczne oraz portrety
(Piusa IX, Napoleona III czy cesarzowej Eugenii).
Na wystawie pt. Przepych i blask jedwabnictwa lyoñskiego, prezentowanej
ostatnio w warszawskim Muzeum Narodowym, zobaczyæ mo¿na by³o piêkny
Baldachim Matki Boskiej z Salett stworzony w latach 1874  1876. Baldachim
wykorzystywany by³ w czasie procesji
przenoszenia Najwiêtszego Sakramentu. Projekt tej tkaniny wykona³ malarz
Pierr Maillot. Osiemdziesi¹t osiem najwa¿niejszych postaci w historii chrzecijañskiej Francji ukazanych jest na czterech czêciach baldachimu w czasie procesji przed przedstawieniem Piety. Warszawska ekspozycja pokazuje tak¿e roboczy rysunek tkaniny, tzw. kratkówkê
baldachimu. Jest to transkrypcja tkanych
wzorów na papierze kratkowanym. W
kratce ka¿da linia pionowa zastêpuje nit-
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kê osnowy, a pozioma  nitkê w¹tku. Odczytywanie kratkówki pozwala³o na zaprogramowanie podci¹gu nicielnic na
warsztacie Jacquarda. Na pokazanej kratkówce przedstawieni s¹: w. Genowefa,
Chlodwig w ubiorze konsularnym, Klotylda jako cesarzowa Bizancjum oraz w.
Remigiusz, biskup Reims, który ochrzci³
Chlodwiga w 498 roku.
Modlitewnik wykonany z okazji jubileuszu papie¿a Leona XIII (1886 
1887) i przeznaczony dla m³odych panien, to ksi¹¿ka tkana szaro en cammaieu w tradycji redniowiecznych godzinek. Zawarte s¹ w niej teksty dla nowo¿eñców, modlitwy poranne i wieczorne,
modlitwy do wiêtego Ducha, Matki
Boskiej, komunijne i na czas Adoracji
Najwiêtszego Sakramentu. Poszczególne teksty rozdzielone s¹ czterema
winietami: Bo¿e Narodzenie, Matka
Bo¿a adorowana przez anio³y, Ukrzy¿owanie oraz Dysputa o Najwiêtszym
Sakramencie. Wykonanie tej niezwyk³ej
ksi¹¿ki zajê³o lyoñskim tkaczom przesz³o dwa lata. Istnieje podobno tylko 50
jej egzemplarzy, warto wiêc zobaczyæ
j¹ w Warszawie.
Jaros³aw Kossakowski

CHWILA MUZYKI

Grzech nieczystoci

Ci sporód Szanownych Czytelników, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z wystêpami scenicznymi, wiedz¹ dobrze, jak bardzo frustruj¹ce jest
zakoñczenie koncertu. Ucich³y ju¿ oto
ostatnie oklaski, przebrzmia³y bisy i
zgas³y wiat³a. A ten, który dotychczas
by³ w centrum uwagi, schodzi ze sceny
z co najmniej mieszanymi uczuciami:
sukcesu? pora¿ki? niespe³nienia? niedosytu? przesytu? Dopóki jutrzejsza prasa nie napisze recenzji, dopóty nie wiadomo tak naprawdê, co siê wydarzy³o,
choæby brawa by³y najrzêsistsze, a gratulacje niekoñcz¹ce siê...
Im wiêksze i autentyczniejsze emocje miotaj¹ wykonawc¹ na scenie, tym
trudniej je po koncercie szybko spako-
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waæ  niczym sprzêt nag³aniaj¹cy  i
schowaæ do przygotowanych w tym celu
psychicznych pude³ek, do nastêpnego
razu. Artysta przewa¿nie pozostaje sam
na sam ze swym rozedrganym wnêtrzem, co jest sytuacj¹ niezwykle frustruj¹c¹. St¹d zami³owanie ludzi sceny
do mocnych trunków, szybkich samochodów, nocnych eskapad i piêknych
kobiet (lub mê¿czyzn). W sytuacji nieuniknionego do³ka energetycznego po
wystêpie, ka¿dy bodziec zewnêtrzny
wydaje siê byæ wybawieniem od dojmuj¹cego i wszechogarniaj¹cego poczucia
pustki.
Z kolei popêd seksualny to potê¿na
energia. Od g³odu, pragnienia i braku
powietrza ró¿ni siê tylko tym, ¿e jego

niezaspokojenie nie prowadzi bezporednio do mierci. Jednak d³ugotrwa³e
utrzymywanie go w granicach, jakie
cz³owiek uzna³ dla siebie za bezpieczne i w³aciwe, wymaga du¿ej si³y i sta³ej czujnoci. Trudno siê zatem dziwiæ,
¿e w sytuacji opisanego powy¿ej wyczerpania emocjonalnego po wystêpie
te hamulce puszczaj¹ i nieszczêsny artysta czêstokroæ staje siê niezdolny do
przeciwstawienia siê samemu sobie.
Czy wówczas zgrzeszy, czy nie, jest bardziej funkcj¹ okolicznoci, ni¿ jego
wiadomego wyboru.
Nie wód, o Panie, na pokuszenie
zmêczonych artystów, zbaw ich od rzesz
drapie¿nych fanek (lub fanów), a jeli
ju¿ ulegn¹ pokusie, odpuæ im, boæ przecie¿ do pewnego stopnia nie zawsze
wiedz¹, co czyni¹
Maria Szreder

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 7-8/2004

OKIEM ¯UKA
Zauwa¿y³em, ¿e najbardziej niebezpieczne pojêcia zaczynaj¹ siê na re. Na przyk³ad: reforma, re-struktur yzacja, re-dukcja, re-gionalizacja, re-negocjacja, re-presjonowanie, rewaluacja, re-glamentacja, re-kwizycja, re-mont, re-ntownoæ, re-organizacja, re-presja,
re-pr ywatyzacja, re-socjalizacja, re-str ykcja, re-walor yzacja, re-windykacja. Te s³owa
w ustach polityków oznaczaj¹, ¿e albo bêd¹ chcieli mi co zabraæ, albo spowoduj¹, ¿e
poniosê jak¹ stratê, b¹d te¿ bêd¹ chcieli  w majestacie prawa!  obni¿yæ moje dochody. Jednym zdaniem: wszystkie takie s³owa s¹ dzwonem na tr wogê!

Re-kityzacja
czyli wciskanie kitu
Najgorsze s¹ te re-formy. To ju¿,
mur-beton, ¿e chc¹ ci uzasadniæ jakie
podwy¿ki cen lub ciê zredukowaæ. Wiele widzia³em reform, ale jeszcze o takiej nie s³ysza³em, aby przynios³a ludziom indywidualne korzyci. Reformuje siê najczêciej to, co stanowi w³asnoæ ogona obywatelskiego, to jest najbiedniejszych. Na przyk³ad nazywa siê
takie dzia³ania reform¹ zdrowia. Kiedy
cz³owiek zdrowy us³yszy o rezultatach
takiej reformy, natychmiast prze¿ywa
stres i choruje na nerwy, co wymaga lekarstw, ale te lekarstwa po tej¿e reformie zdro¿ej¹, jak amen w pacierzu. Kiedy zg³aszasz swoje zastrze¿enia, powiadaj¹ ci, ¿e musisz byæ poddany re-edukacji  aby móg³ bardziej rzeczowo
wydukaæ swoje pretensje i zastrze¿enia.
Re-strukturyzacja, to wiadomo, ¿e
wstrz¹nie swymi strukturami dzia³alnoci zak³adu, polegaj¹cej na wywozie
i sprzeda¿y maszyn. Nie zdarzy³o siê,
by restrukturyzacja polepszy³a struktury pracowników i by pracownicy na niej
skorzystali. W rezultacie restrukturyzacja oznacza zwalnianie pracowników w
kolejnych turach, gdy w istocie powinna byæ synonimem modernizacji, to jest
wprowadzenia takich technologii nowoczesnych, które pozwol¹ zak³adowi konkurowaæ z innymi przedsiêbiorstwami
tej bran¿y. Znaczy³oby to wzmocnienie
struktur zarówno zak³adu, jak i jego pracowników. A tu figa z makiem! Oznacza to redukcjê lub zamkniêcie zak³adu. Re-gionalizacja, to nic innego jak
przerzucenie obowi¹zku p³acenia przez

regiony za to, za co dot¹d p³aci³a centrala. Nak³ada siê obowi¹zek nie daj¹c
pieniêdzy. Skutki? Widoczne. Przypomina to nieco sytuacjê w Turcji osmañskiej. Podatki p³aci³o siê w z³ocie, pensje otrzymywa³o siê w miedzi.
Wszystkie niemal re sprowadzaj¹ siê
do RE-formy. Forma jest coraz piêkniejsza i bardziej patriotyczno-logicznie
uzasadniana, ale treæ w tej formie jest
taka, ¿e albo: daj nam wiêcej, albo:
damy ci mniej. Po cichu powiada siê
miêdzy swoimi, ¿e poniewa¿ niektórym
swoim dano wiêcej, bo byli swoimi; inni
dostali wiêcej za koperty, przeto trzeba
oczyciæ to, co by³o brudne, z tym ¿e
najczêciej do czyszczenia powo³uje siê
tych, którzy lub przymykali oko na brudy lub sami brudzili z korzyci¹ dla siebie. Re-ntownoæ to te¿ s³owo grone.
T³umaczy siê nim cz³owiekowi, ¿e prze-

stanie zarabiaæ, poniewa¿ pracowa³ nad
towarem, który jest nierentowny. Zadziwia tylko to, ¿e akurat tu, w naszej miejscowoci X towar jest nierentowny. Byæ
mo¿e jest te¿ nierentowny w miejscowoci Y, ale gdzie w O, £,  jest rentowny, a poza tym jest niezbêdny do
wspó³czesnego ¿ycia. Mo¿na wiêc, bior¹c przyk³ad z miejscowoci O, £, , zastosowaæ takie metody i takie doskonalenie, by ów towar sta³ siê rentowny
w miejscowociach X i Y. Wprawdzie
to kosztuje, a wiêc na pewien czas mo¿na nawet pogorszyæ warunki p³acowe
(kto zechce ten odejdzie), a po udoskonaleniach ratami sp³acaæ pracownikom
to co siê im czasowo ujê³o, ku wspólnej korzyci zarówno zak³adu, jak i pracowników. Jeli s³yszysz o re-waloryzacji, to, jeli mia³e jakiekolwiek walory, mo¿esz byæ pewien, ¿e bêdziesz ich
mia³ mniej.
Prawie wszystkie te re to eufemizmy.
cilej precyzuj¹c  pojêcia, które maj¹
brzmieæ niegronie, których celem jest
unikanie takich s³ów, jak pauperyzacja,
zmniejszenie, odebranie przywilejów
(nota bene  zas³u¿onych), zubo¿enie,
regres, zbiednienie czy okrojenie itp.
W gazetach mo¿na przeczytaæ,
a w radiu i TV us³yszeæ, ¿e to i owo nam
wzros³o, nawet PKB. Wobec tego jestemy bogatsi, a od bogatszych nie wstyd
zebraæ wiêcej tego, co cesarskie, choæ
wzrost na kolumnach statystyk mo¿e siê
okazaæ ubytkiem w portmonetce.
¯uk

rys. K. Kunicki
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dok³adny
adres

!

Odcinek dla banku

○

Kontakt i zapisy: ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
Orodek Czcicieli w. Micha³a Archanio³a,
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 MARKI 4
tel.: 022 781 14 90;
kom.: 0-603 511 225 lub 0-505 830 690
e-mail: galbog@o2.pl

○

Organizatorzy zapewniaj¹: przejazd autokarem z pe³nym wyposa¿eniem (klimatyzacja, opuszczane siedzenia, barek, toaleta), obs³ugê pilotaprzewodnika na ca³ej trasie, ubezpieczenie NNW
i KL, niadania i obiadokolacje, noclegi w hotelach (pokoje 2- i 3-osobowych z ³azienkami).

○

W PROGRAMIE:
 udzia³ w uroczystociach odpustowych w sanktuarium w. Micha³a Archanio³a w Monte San
Angelo w górach Gargano (28-29.09 br.);
 nawiedzenie miejsc zwi¹zanych z ¿yciem i pos³ug¹ w. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo;
 zwiedzanie sanktuariów w Loreto, Lanciano,
Monte Cassino, Padwie i Rzymie.

!!

Datownik

TRASA: Marki k. Warszawy  Warszawa  Kraków  Znojmo  Rimini  Loreto  Lanciano 
Monte San Angelo  San Giovanni Rotondo 
Monte Cassino  Rzym  Padwa.

dok³adny
adres

Ksiê¿a Michalici i Ruch Apostolski Czcicieli
w. Micha³a Archanio³a zapraszaj¹ wszystkich
chêtnych do udzia³u w autokarowej pielgrzymce do W³och w terminie 26.09  3.10.2004 r.

Datownik

i ich cena by³a w czerwcu ni¿sza o oko³o
30 proc. ni¿ w zimie. Ale teraz cena jaj
prawie nie drgnê³a i kosztuj¹ niemal tyle
samo, ile kosztowa³y w lutym. Niby wiêc
nie zdro¿a³y, ale przecie¿ s¹ o jedn¹ trzeci¹ dro¿sze ni¿ o tej samej porze rok
temu. Wkrótce na potêgê zaczê³o dro¿eæ
wszystko, co ka¿dego dnia wk³adamy
w sklepie do koszyka. Miêso wo³owe
 o ponad 30 proc., wieprzowina, drób
 rednio o dwadziecia. A ponadto sery,
makarony, herbata, ryby, m¹ka i owoce
cytrusowe, oleje i oliwa z oliwek, ubranka dla dzieci oraz niektóre medykamenty (na przyk³ad wed³ug ekonomistów
witamina C mia³a stanieæ, a podro¿a³a!).
Oczywicie ludzie poczuli siê oszukani. Oto ekonomici i powa¿ne (zdawa³oby siê!) instytucje rz¹dowe zapowiada³y podwy¿ki rzêdu jednego procenta,
a tutaj ceny wzros³y nawet dwukrotnie.
Ba! Mia³o podro¿eæ najwy¿ej 3 proc.
artyku³ów, tymczasem podro¿a³o niemal
wszystko, co ka¿dego dnia kupujemy.
I to znacznie! Wbrew zapewnieniom profesora Andrzeja Kowalskiego (dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa),
który zapowiada³ na ³amach Gazety Wyborczej, ¿e w pierwszym roku po rozszerzeniu Unii ruch cen bêdzie nieznaczny...
Ale czy rzeczywicie spo³eczeñstwo
zosta³o ok³amane? Czy mo¿e raczej nie
tak, jak nale¿y, zrozumia³o wszystkie
prognozy instytucji rz¹dowych i zapewnienia ekspertów? Zatrzymajmy siê przy
tej sprawie, albowiem jest ona dowodem
powszechnej manipulacji, jakiej dopuci³y siê media oraz ekonomici i eksperci Ministerstwa Finansów.
Twierdz¹c, ¿e podwy¿ka cen obejmie
najwy¿ej 2-3 proc. artyku³ów, mieli oni
ca³kowit¹ racjê. Zwa¿my bowiem, ¿e
liczba wszystkich dostêpnych w handlu
rzeczy wynosi jakie kilkaset tysiêcy,
a mo¿e nawet siêga miliona. Owe 2 proc.
z tego miliona, to zaledwie (ale i a¿!)

dok³adny
adres

Strach ma wielkie oczy  czytalimy
w Gazecie Wyborczej  a skoro bêd¹
podwy¿ki, to my, konsumenci, sami bêdziemy sobie winni... Je¿eli bêdziemy
przekonani  udowadnia³a Patrycja Maciejewicz  ¿e jakie ceny pójd¹ do góry
(obojêtnie, czy w zwi¹zku z Uni¹, czy na
przyk³ad upalnym latem), to wczeniej
czy póniej sprzedawcy te nasze oczekiwania zrealizuj¹. Ekonomici nazywaj¹
to zjawisko samospe³niaj¹c¹ siê przepowiedni¹... Rzeczpospolita, powo³uj¹c siê
na ekspertów z Ministerstwa Finansów,
uspokaja³a, ¿e w wyniku naszej integracji z UE w tym roku ceny wzrosn¹ rednio o 1,1 punkt procentowy... Nawet Leszek Balcerowicz zabra³ w tej sprawie
g³os i w I programie Polskiego Radia
(Sygna³y dnia) stwierdzi³, ¿e podwy¿ka
obejmie nie wiêcej ni¿ 2-3 proc. produktów rynkowych.
Trzeba przyznaæ, ¿e brzmia³o to dosyæ przekonuj¹co. Tym bardziej, ¿e
w przypadku nieuzasadnionych podwy¿ek cen mia³ interweniowaæ Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za Narodowy Bank Polski (czyli
instytucja pilnuj¹ca wartoci z³otego)
uruchomi³ specjalny numer telefonu,
gdzie mo¿na by³o zg³aszaæ nadmierne
i nieuzasadnione podwy¿ki. Tymczasem
ka¿dy, kto obserwowa³ ceny w sklepach
spo¿ywczych, móg³ siê natychmiast przekonaæ, ¿e te wszystkie zapewnienia i prognozy by³y niewiele warte. W ci¹gu niespe³na dwóch tygodni cukier podro¿a³
o ponad 100 proc. i jego cena dosz³a do
czterech z³otych za kilogram (podobno
by³y te¿ sklepy, gdzie kosztowa³ nawet
7 z³otych!). Gwa³townie zaczê³o dro¿eæ
mas³o: na przyk³ad w sklepie, w którym
robiê codzienne zakupy, najtañsza kostka kosztowa³a na pocz¹tku kwietnia jeszcze 1,87 z³, by na pocz¹tku maja przekroczyæ 3 z³ote. Zawsze o tej porze roku,
od kilkudziesiêciu lat, tania³y kurze jaja

Anielska pielgrzymka

Datownik

Jednak podro¿a³o

 dwadziecia tysiêcy. I akurat wród
owych dwudziestu tysiêcy znalaz³y siê
niemal wszystkie artyku³y spo¿ywcze.
Takie s¹ w³anie regu³y wielkich liczb.
Tote¿  statystycznie  wszystko jest
w porz¹dku! Nikomu nie mo¿na zarzuciæ jawnego k³amstwa! Nie podro¿a³y
przecie¿ kagañce dla psów, doniczki do
kwiatów, telewizory, szyny tramwajowe,
wiece zap³onowe do silników spalinowych, ¿arówki, m³otki, siekiery, gwodzie i kosiarki elektryczne. Nie podro¿a³o kilkaset tysiêcy przedmiotów, których prawie nikt nie kupuje albo które
kupuje raz na ca³e ¿ycie (np. m³otek albo
no¿yczki). To po pierwsze.
Po drugie prawo wielkich liczb polega na tym, ¿e je¿eli cena jednego artyku³u wzronie o sto proc., a cena dziewiêædziesiêciu dziewiêciu nie ulegnie
zmianie, to statystycznie ka¿dy z owych
stu artyku³ów podro¿eje tylko o jeden
procent. Generalnie i statystycznie
wszystko jest zatem w porz¹dku. Ale tak
naprawdê  w porz¹dku nie jest i ludzie
najzupe³niej s³usznie czuj¹ siê oszukani
i nabici w butelkê.
Przeciêtnego, statystycznego konsumenta, który obawia siê podwy¿ki cen,
zupe³nie nie obchodzi, czy kagañce dla
psów, obcêgi albo m³otki zdro¿ej¹ o sto
czy nawet o piêæset procent. On na uwadze ma swój codzienny koszyk zakupów.
Ekspert, który zapewnia uspokajaj¹co, ¿e
podwy¿ka bêdzie rzêdu jednego procenta
i obejmie 3 procent artyku³ów, a nie wyjania tego szczegó³owo, dopuszcza siê
tedy wiadomej manipulacji, co równoznaczne jest z tym, ¿e po prostu oszukuje. Tak oto 15 lat po upadku PRL-u tzw.
wolne media, rz¹d i niezale¿ni eksperci
pos³u¿yli siê tak¹ sam¹ metod¹ propagandow¹, jak¹ w grudniu 1970 r. pos³u¿y³ siê W³adys³aw Gomu³ka, objaniaj¹c zszokowanemu spo³eczeñstwu drakoñsk¹ podwy¿kê cen ¿ywnoci. Wprawdzie miêso, nabia³, cukier i pieczywo
podro¿a³y o 30 procent, ale potania³ wêgiel, szyny tramwajowe, lokomotywy
i przecierad³a, tote¿ per saldo  t³umaczy³ Gomu³ka  wszystko statystycznie
potania³o. Tylko ¿e tego rodzaju obni¿ek cen ludzie nie chc¹ jako przyjmowaæ do wiadomoci...
Andrzej W. Pawluczuk

dok³adny
adres

PRZEGL¥D PRASY
Im bli¿ej by³o do 1 maja br., czyli formalnego wejcia Polski do Unii Europejskiej,
tym czêciej s³ysza³o siê opinie, ¿e czeka nas znaczna podwy¿ka cen. Nerwowoæ
da³o siê zauwa¿yæ ju¿ w po³owie marca i wtedy do akcji ruszyli gremialnie dziennikarze, politycy i ekonomici, aby uspokoiæ opiniê publiczn¹...
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Informujemy, ¿e cena jednego egzemplarza
miesiêcznika
wynosi 4,00 z³.
Zachêcamy do prenumeraty naszego czasopisma.
Koszty wysy³ki pokrywa redakcja.
Prenumerata krajowa 1 egzemplarza wynosi:
roczna  48 z³
pó³roczna  24 z³
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Powci¹gliwoæ i Praca

Prenumerata zagraniczna 1 egzemplarza wynosi:
w Europie:
roczna  30 $
pó³roczna  15 $
w pozosta³ych krajach:
roczna  46 $
pó³roczna  23 $
(lub równowartoæ w z³)
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þAby otrzymaæ Powci¹gliwoæ i Pracê do domu,
wystarczy czytelnie wype³niæ zamieszczony obok blankiet,
zaznaczaj¹c na odwrocie okres prenumeraty oraz liczbê
egzemplarzy, wyci¹æ go oraz wp³aciæ na poczcie odpowiedni¹ kwotê.
þPrenumeratê mo¿na rozpocz¹æ w dowolnym czasie na okres roku lub pó³rocza.
þPrenumerata miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca mo¿e stanowiæ szczególnie mi³y upominek dla przyjació³ lub krewnych, zw³aszcza mieszkaj¹cych za granic¹,
a tak¿e dla starszej lub chorej osoby, której skromna emerytura wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby.
þRozpowszechniaj¹c prasê katolick¹, w³¹czasz siê
w dzie³o Nowej Ewangelizacji, przyczyniasz siê do formowania zdrowej opinii publicznej, pomagasz innym odkrywaæ piêkno ewangelicznych wartoci, stajesz siê wiadkiem Chrystusa.
þSta³ych Czytelników PiP zachêcamy do propago-

wania naszego miesiêcznika wród krewnych i znajomych,
a tym, którzy ju¿ przyczynili siê do jego popularyzacji,
serdecznie dziêkujemy.

þW razie jakichkolwiek nieprawid³owoci zwi¹zanych z realizacj¹ prenumeraty, uprzejmie prosimy o piln¹
informacjê na adres redakcji.

○

○

Przy zamówieniu 10 egzemplarzy udzielamy rabatu.

Wydawca miesiêcznika PiP:
Wydawnictwo MICHALINEUM
przy Kurii Generalnej
Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a
Dyrektor Wydawnictwa Michalineum
ks. Krzysztof Kunik CSMA
Redaguje:
Redaktor naczelny: ks. Sylwester £¹cki CSMA
tel. (22) 771 45 95 lub 0 602 603 717
e-mail: pip@michalineum.pl
Adres redakcji:
PiP, ul. Pi³sudskiego 248/252,
05-261 Marki k. Warszawy
tel. Wydawnictwa: (22) 781 16 40
www.michalineum.pl
Sk³ad, ³amanie, druk:
Drukarnia MICHALINEUM.
Grafika komputerowa:
ks. Andrzej Rybicki CSMA
Redakcja nie zwraca maszynopisów
nie zamówionych.

Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³
Pieni¹dze nale¿y wp³acaæ na konto:

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

W miejscu przeznaczonym na korespondencjê prosimy wpisaæ okres prenumeraty
i liczbê prenumerowanych egzemplarzy.
Miesiêcznik mo¿na otrzymaæ równie¿
za pobraniem pocztowym.
W przypadku wiêkszej liczby egzemplarzy (ponad 10) udzielamy rabatu.
Zamówienia na miesiêcznik PiP
prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(dzia³ kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel.: (22) 781 14 20
Redakcja dysponuje ograniczon¹ liczb¹
egzemplarzy archiwalnych.
Miesiêcznik mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych
Nak³ad: 5000 egz.

Wydawnictwu Michalineum nale¿y siê
medal za odwagê. ¯eby
w dobie fascynacji cywilizacj¹ techniczn¹,
zw³aszcza telekomunikacj¹ i informatyk¹
 mówiæ o negatywnym wp³ywie gier
komputerowych na
psychikê
dziecka
 trzeba mieæ sporo odwagi.
Zebrane pok³osie sesji naukowej KUL na
temat wp³ywu gier komputerowych na psychikê
dzieci s¹ pierwsz¹ na
naszym gruncie prób¹
minisyntezy wiedzy o
tym niezmiernie wa¿nym zjawisku.
Uczestnicy sesji byli zainteresowani wynikami eksperymentów przeprowadzonych przez naukowców KUL wród grup dzieci komputerowych i niekomputerowych. Wyniki okaza³y siê zaskakuj¹ce. Dzieci
bawi¹ce siê w zabijanie ró¿ni¹ siê od tych, które siê w takie gry nie
bawi¹. Kontakty miêdzyludzkie dzieci komputerowych charakteryzuj¹ siê agresywnoci¹, roszczeniowoci¹, nieliczeniem siê z normami
spo³ecznymi, chêci¹ podporz¹dkowania sobie innych, impulsywnoci¹
i obojêtnoci¹ emocjonaln¹. Znacz¹ca jest równie¿ du¿a przewaga postawy mieæ nad byæ. I nie chodzi jedynie o dobra materialne, lecz
w wiêkszym stopniu o posiadanie w³adzy bezwzglêdnej, realizuj¹cej
siê czêsto w formach sadystycznych.
To chyba wystarczy, aby wychowawcy, rodzice, ludzie odpowiedzialni za edukacjê, zaczêli poszukiwaæ sposobów przeciwdzia³ania.
Inaczej wnet zajrzy wiatu w oczy groza apokaliptycznej cyberiady...
Wypada wspomnieæ, ¿e ww. sesja naukowa KUL odby³a siê 17 maja
2000 r., a czêæ materia³ów zosta³a ju¿ opublikowana w ksi¹¿ce Marii
Braun-Ga³kowskiej i Iwony Uflik-Jaworskiej Zabawa w zabijanie
(Lublin 2000).
Ksi¹¿kê Oddzia³ywanie agresywnych gier komputerowych Wydawnictwo Michalineum proponuje pod adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax 771 36 15 lub e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 6 z³ plus koszt wysy³ki.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.michalineum.pl
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PRO DOMO SUA

I PRACA
Powci¹gliwoæ i PracêPOWCI¥GLIWOÆ
w ka¿dej iloci mo¿na
nabyæ u 7-8/2004
kolporterów Gocia Niedzielnego !#

