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PREZENTUJEMY
Piotr Edward Go³êbski, z wykszta³cenia lekarz, jako poeta debiutowa³ w roku 1956 na ³amach Nowego Medyka.
W ostatnich latach swoje utwory drukowa³ m. in. w Przegl¹dzie Katolickim, S³owie Powszechnym, Za i Przeciw,
Gociu Niedzielnym oraz w Magazynie Medycznym, Medyku, Literaturze, Królowej Aposto³ów a tak¿e miesiêczniku Jasna Góra.

ks. Mieczys³aw G³adysz

Panie wybacz mi
Moje myli pokrêcone
Gdy szukaj¹ ciebie
Ile w nich
Chwiejnej niewiary
Mo¿e naiwnoci
Ile g³êbin niedospan¹ noc¹
A p³ycizn o wicie
I naprzemiennych wira¿y

Po drugiej stronie or³a
Po drugiej stronie or³a na monecie
Kluszczana bieda zmarnia³ej macierzy
Gdzie okna wioskowych domów
Z perspektyw¹ zaros³¹ obficie
Krzakami tutejszej bezmo¿noci
Nasz kraju piwnej wody
Szyby miejskich blokowisk
Przes³oniête kotar¹ zamêtu niemocy
I brakuje panoramy dzia³ania
W rozleg³ym bezruchu ubóstwa
Ojcowizny czêsto w samochodowych garsonierach
Pe³no z³otych cielców w ma³omylnym królestwie
Zach³annie szarpanym obcojêzyczn¹ przebieg³oci¹
Niepamiêtn¹ tragizmu drañskiego porzucenia
I bez wdziêcznoci za ratunkowy prze³om
Nasze dorodne gniazda przy zbo¿ach kwitn¹cych makami
Kiedy ca³kowicie wype³nione staropolskim chlebem
Teraz rujnowane zak³amaniem rodzinnym
A wykszta³conym nadal trwa³e zubo¿enie
Dla pozostawionych raj w niedojadkach mietników

Gdybym
zapomnia³

Wybacz

Mylê
Wiêc
Jeste
Choæ jeszcze
Twarz¹ w twarz
Nie spotykany
Poranek w Izabelinie
Niewa¿ka mg³a unosi siê miêdzy
Ró¿nobarwnymi kolumnami brzóz i sosen
Do krainy nieznanych przestrzeni
Wraz ze piewkami zarozumia³ych kogutów
W przypieszaniu jasnoci zamglonego witania
Ulatuje rozleg³y opar mlecznobia³y
Przez stateczne sito iglastych ga³êzi
I nerwowe wibracje osikowych lici
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I bezradnoci przy najciê¿szym schorzeniu
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Wrzesieñ jest miesi¹cem szczególnie ojczynianym. Wielkie pomniki pamiêci, wielkie dramaty, wielkie wzloty, wielkie upadki... S³owem  wielka historia naszego Narodu.
I trzeba o niej pamiêtaæ, bymy nie zapomnieli o sobie, bymy nie pluli sobie sami w twarz. O tej wielkiej historii trzeba te¿ mówiæ, prostowaæ j¹, chroniæ przed zaklajstrowaniem
przez zawodowych handlarzy prawd¹... Szczególnie ludzie
formuj¹cy nowe pokolenia Polaków winni sobie za motto
wzi¹æ s³owa Skargi: Gdybym zapomnia³ Ciebie, Ojczyzno
moja,... Niech jêzyk przyschnie do ust moich, a ty Bo¿e, na
wieki zapomnij o mnie...
Wychowawcy, nauczyciele znów zaczynaj¹ we wrzeniu
ciê¿k¹ orkê na ugorze... Trzeba koniecznie siaæ ziarno prawdy (tej historycznej te¿!). I trzeba od nowa obudziæ w m³odych umys³ach to przeogromne bogactwo naszej kultury.
Wiedzê o ludziach mocnych i wiêtych, uczonych i odwa¿nych. O bohaterach, ale i o zdrajcach  dla przestrogi! I trzeba koniecznie modliæ siê o powstanie z naszych win przeklêtych. Modliæ siê gor¹co za poet¹: o rz¹dy m¹drych, dobrych
ludzi..., lecz nade wszystko, by  s³owom naszym zmienionym chytrze przez krêtaczy, jedynoæ wróciæ i prawdziwoæ...
Niech prawo zawsze PRAWO znaczy. A sprawiedliwoæ
 SPRAWIEDLIWOÆ!
Matka Bo¿a Siewna i w. Micha³ Archanio³  patronowie
tego miesi¹ca  pomog¹ wyci¹gn¹æ wybaczaj¹c¹ d³oñ do
pojednania z tymi, którzy ten miesi¹c krwi¹ i po¿og¹ wpisali
nie tak dawno w historiê naszego Narodu.
Dla naszego pisma wrzesieñ, zw³aszcza wrzesieñ 2003 r.
jest bardzo wa¿ny. W tym roku mija 105 od za³o¿enia Powci¹gliwoci i Pracy przez ks. Markiewicza, a w tym miesi¹cu 20 lat od wznowienia edycji tego pisma po przejciu
przez polskie Morze Czerwone... Tak siê z³o¿y³o, ¿e zarówno
po za³o¿eniu (na prze³omie wieków), jak i po rewindykacji
wydawania miesiêcznik Powci¹gliwoæ i Praca pe³ni³ rolê
swoistej tuby, publicznego g³osu tych wszystkich, którzy nie
mieli prawa mówiæ swoim g³osem. U obydwu pocz¹tków pismo by³o sumieniem Narodu. Przypomina³o jednoczenie
o dramacie zniewolonego ducha... U obydwu tych pocz¹tków
pokazywa³o gwiazdy przewodnie Judymów i Jurandów..., tak¿e dzieci z Wrzeni i z Powstania Warszawskiego..., Sybiraków (nie tylko Polaków!), mocarzy ducha, takich jak o. Kolbe, jak ks. Popie³uszko... Mylê, ¿e tamte oba okresy to ogromna
walka o pamiêæ Narodu... Ta walka trwa dalej...
n
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Mija 105 lat od powstania i 20 lat od wznowienia POWCI¥GLIWOCI I PRACY

Czy te has³a sp³owia³y?
Bez uprzedzeñ! Rozumnie! M¹dry
gospodarz ze swego spichrza wydobywa
stare i nowe. Za du¿o marnotrawstwa!
Nie wynosiæ na mietnik tego, co mo¿e
jeszcze s³u¿yæ, lub co posiada sta³¹ przydatnoæ...
Przez blisko pó³ wieku ojcowie michalici wydawali miesiêcznik Powci¹gliwoæ i Praca, podejmuj¹cy problematykê spo³eczno-wychowawcz¹. Zainicjowa³ go S³uga Bo¿y ks. Bronis³aw Markiewicz w 1897 r., patrz¹c na wspó³czesn¹ sobie rzeczywistoæ i proroczo wybiegaj¹c myl¹ naprzód. Przewidywa³
problemy zrodzone z krzywdy spo³ecznej i ukazywa³ drogê wyjcia z kryzysu.
Dzi bardziej wierzymy jego s³owom,
bo ju¿ prze¿ylimy wiele zapowiedzianych przez niego wydarzeñ. Przehucza³y nad nami wojny o zasiêgu wiatowym.
Ogl¹dalimy wojenne zniszczenie spowodowane przez zdumiewaj¹ce wynalazki. Na Stolicy Piotrowej zasiad³ Papie¿
 Polak, o którym S³uga Bo¿y mówi³:
Najwy¿ej was Bóg wyniesie, gdy dacie
wiatu wielkiego papie¿a.
Markiewiczowskie czasopismo wysuwa has³a: Powci¹gliwoæ i Praca
 jako jedyn¹ drogê ocalenia ludzkoci.
Nie mówcie, ¿e to has³a sp³owia³e... Zaniechajcie k³ótni o wyrazy, ale siêgnijcie po treæ!
Ksi¹dz Markiewicz pod pewnym
wzglêdem jest prekursorem idei papie¿a
Jana Paw³a II. Na pierwszy plan wysuwa cz³owieka. Nie przeoczajcie faktu, ¿e

"

warunki kszta³tuj¹ ludzk¹ osobowoæ,
wskazuj¹ rolê, jak¹ na odwrót ta osobowoæ odgrywa w kszta³towaniu wiata.
Dopóki cz³owiek bêdzie, wed³ug okrelenia Norwida, tylko larw¹ ludzk¹, z³aknion¹ krwi i pieniêdzy, dopóty wiat bêdzie zagro¿ony i nieszczêliwy.
Ale cz³owiek dochodzi do pe³ni cz³owieczeñstwa dopiero wtedy, gdy nauczy
siê biegle dwóch s³ów: Tak!  Nie!
S³owo nie, maj¹ce oparcie w nale¿ycie urobionym sumieniu, jest nies³ychanie donios³e, zw³aszcza dzi, kiedy wiat
daje tyle obietnic. Pokusa ³atwego ¿ycia,
szybkiego dojcia do kariery, pragnienie
fascynuj¹cych prze¿yæ, chêæ zdobycia
popularnoci  jak¿e czêsto upadlaj¹
cz³owieka, wyzuwaj¹ go z sumienia, czyni¹ lichym pionkiem na szachownicy.
Jeden z wierszy Norwida ukazuje
³ód, w której p³ynie ojciec z synem.
Nagle syn spostrzega sprzêg³a mostu,
rysuj¹ce siê w jego oczach jako olbrzymi krzy¿. Zl¹k³ siê. Zaklina ojca, aby
wróci³. Ojciec jednak odwa¿nie min¹³
most. Wtedy obydwu ukaza³ siê piêkny
krajobraz. Wiersz koñcz¹ s³owa: Tak
krzy¿ sta³ siê bram¹.
Bez krzy¿a, wyrzeczenia, bez powci¹gliwoci ani cz³owiek, ani spo³eczeñstwo nie osi¹gn¹ w³aciwego poziomu. A im wiêcej ludzi nastawi siê na ³atwiznê, tym ciê¿szy krzy¿ nas przyt³oczy,
bo zaczniemy ¿yæ kosztem drugiego, bo
dla w³asnej wygody bêdziemy innych
krzywdziæ i przyt³aczaæ!

Po³¹czenie s³ów powci¹gliwoæ
i praca jest bardzo wymowne. Tam bowiem, gdzie nie ma powci¹gliwoci,
pracuje siê bez rezultatu. Trójwymiarowa praca, któr¹ g³osi ks. Bronis³aw Markiewicz: fizyczna, umys³owa i duchowa  ma na celu pe³ny rozwój cz³owieka. W takim ujêciu myl Markiewiczowska wtóruje wypowiedzi Cypriana Norwida: Do pracy, praca na to jest, by siê
zmartwychwsta³o!
W Markiewiczowskim ujêciu pracy
na pierwszym miejscu zawsze widnieje
cz³owiek. Zbrodni¹ jest tak organizowaæ
pracê, by niszczy³a ludzi. I zbrodni¹ jest
tak ustawiæ ludzi, by niszczyli pracê. A
taka sytuacja mo¿e zaistnieæ wtedy, gdy
cz³owiek nie kocha pracy czy te¿ narzêdzi pracy, gdy zagarnia mu siê ca³y plon
pracy i stwarza warunki, w których tylko cwaniacy i karierowicze dochodz¹ do
maj¹tku. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e tylko
cz³owiek wolny mo¿e kochaæ pracê, niewolnik bêdzie j¹ tylko przeklina³!
S³uga Bo¿y ks. Bronis³aw Markiewicz s³usznie podkrela³, ¿e praca i powci¹gliwoæ zmieni¹ oblicze ziemi. S¹
to zagadnienia pierwszoplanowe. Bez
w³aciwego ustawienia tych zagadnieñ
nie mylmy o pokoju, postêpie, rozwoju, cz³owieku.
Jednak ¿yæ w pe³ni has³ami Powci¹gliwoæ i Praca, dostrzec ich sens mo¿e
jedynie cz³owiek religijny. S³uga Bo¿y ks.
Bronis³aw Markiewicz wypowiedzia³ zdanie: Szczytem pracy jest modlitwa. Je¿eli
praca ma przeobraziæ cz³owieka i wiat
to nie ulega w¹tpliwoci, ¿e modlitwa
i wiara w Boga najskuteczniej dokonuj¹
tego przeobra¿enia. Jedynie wiara czyni
z pracy narzêdzie mi³oci i pokoju. Jedynie wiara podtrzyma cz³owieka na drodze
wyrzeczenia i powci¹gliwoci i obdarzy
go niez³omn¹ si³¹.
Nie mówcie wiêc, ¿e sp³owia³y Markiewiczowskie has³a: Któ¿ jak Bóg!,
Powci¹gliwoæ i Praca. Mo¿ecie zastanawiaæ siê nad tym, jak je uatrakcyjniæ
przez u¿ycie innych s³ów, ale nie zapominajcie, ¿e ich treæ jest zawsze aktualna. Podajcie j¹ bez przykrawania do zbyt
p³ytkich umys³ów.
ks. Ferdynand Ocha³a CSMA
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G£OS KSIÊDZA MARKIEWICZA (CZ. 3)

Ojczyzna
W twórczoci pisarskiej ks. Markiewicza nie znajdujemy konkretnej definicji Ojczyzny. Porednich wypowiedzi
jest wiele. Uwa¿a³, ¿e Ojczyzna jest tworem Opatrznoci Bo¿ej, która po³¹czy³a
ludzi jedn¹ mow¹, jedn¹ ziemi¹, jedn¹
religi¹ i jednym obyczajem.
Ojczyzna jest dzie³em Opatrznoci
Bo¿ej  powstanie narodu polskiego,
wed³ug ks. Markiewicza, nie jest wiêc
wynikiem spo³eczno-politycznych ruchów, ale skutkiem woli Boga, wyznaczaj¹cego konkretne pos³annictwo ka¿demu narodowi  wiadcz¹ o tym dzieje
naszego narodu, na kartach którego zosta³o napisane, i¿ Pan Bóg powo³a³ Polskê... Wnikliwa, chocia¿ bardzo swoista
analiza historii Polski utwierdza³a go w
przekonaniu, ¿e ka¿de odejcie Polski od
swego Stwórcy koñczy³o siê rozpadem,
ka¿dy za powrót do Niego  by³ nagradzany jednoci¹ i moc¹.
Ojczyzna posiada jedn¹ mowê. Jest
to dar Bo¿y. U¿ywaj¹c mowy cz³owiek
powinien wychwalaæ Boga i pomna¿aæ
szczêcie swoje i innych. Ka¿dy naród
otrzyma³ ten dar i ka¿dy jest zobowi¹zany do szacunku dla niego. Ksi¹dz Markiewicz bardzo wysoko ceni³ mowê polsk¹ i uwa¿a³, ¿e nale¿y j¹ pielêgnowaæ:
Bóg wam da³ jêzyk najbogatszy w wyra¿enia, formy i brzmienia (...). I wy gardzicie polskim jêzykiem i polsk¹ literatur¹, przenosz¹c nad nie obce. Nie równa¿ siê to deptaniu darów Bo¿ych? Subiektywne i emocjonalne podejcie ks.

fot. P. ¯ycieñski

We wrzeniu 1983 roku, dwadziecia lat temu, po czterdziestu trzech latach nieobecnoci (spowodowanej wybuchem II wojny wiatowej oraz czasami komunizmu) ukaza³a siê reaktywowana Powci¹gliwoæ i Praca. We wstêpie do pierwszego numeru redaktorzy wydania pisali: Wielu starszych pamiêta miesiêcznik ze
swoich domów. Kardyna³ Stefan Wyszyñski wspomina³ kiedy, ¿e Jego Ojciec by³
sta³ym prenumeratorem Powci¹gliwoci. Dzi pismo wraca w odmienionej szacie
graficznej, w innych zupe³nie czasach, redagowane przez ludzi, którzy nie siêgaj¹
nawet pamiêci¹ dni pojawienia siê ostatniego  381. numeru PiP...
Aby przypomnieæ tamte trudne czasy: te Markiewiczowskie i te solidarnociowe
 przywo³ujemy artyku³ (nie¿yj¹cego ju¿ michality: wychowawcy, poety i duszpasterza) ks. Ferdynanda Ocha³y CSMA. Wydaje siê, jakby pisa³ go wczoraj...

Markiewicza do kwestii mowy narodowej wyeksponowane s¹ w stwierdzeniu:
jêzyka polskiego bêd¹ siê uczyæ na ca³ym wiecie.
Ojczyzna zajmuje swoje terytorium.
Ziemia, podobnie jak mowa, jest darem
Bo¿ym. Cz³owiek zobowi¹zany jest tej
ziemi broniæ i wszelkimi si³ami zapobiec
niesprawiedliwoci zabieraj¹cej ojcowiznê. Czasami ten dar wydaæ siê mo¿e zbyt
ciê¿ki i w zwi¹zku z tym zniechêcaj¹cy
do wysi³ku, ale: chrzecijanin powinien
na ka¿dy dzieñ krzy¿ swój nieæ, to jest
spe³niaæ obowi¹zki, od Boga nañ w³o¿one na tym miejscu, na którym go
Opatrznoæ postanowi³a.
Problem ojczystej ziemi jako daru,
którego nale¿y byæ w³acicielem i obroñc¹, porusza ks. Markiewicz w zwi¹zku z
wykupywaniem ziem polskich przez
osadników niemieckich oraz w zwi¹zku
z ucieczk¹ szlachty polskiej z ziemi polskiej za granicê w poszukiwaniu wygodniejszego ¿ycia.
Ojczyzna oddaje czeæ Bogu w ramach jednej religii  t¹ jedyn¹ religi¹ jest
katolicyzm. Dziêki niemu Polska sta³a siê
matk¹ wiêtych, za wiêci staj¹ siê podpor¹ ¿ycia Ojczyzny i wiat³em dla narodu. Ksi¹dz Markiewicz pragn¹³, aby
wartoci religii katolickiej wprowadzaæ
w obszar spo³eczno-moralnego i politycznego ¿ycia Ojczyzny. Zaproponowa³
nawet zmianê god³a: Wemy god³o na
wskro chrzecijañsko-katolickie. Naszym herbem niechaj bêdzie Niewiasta
bia³o odziana z koron¹ na g³owie, z Dzieci¹tkiem Bo¿ym na lewym rêku, a z ber³em w prawym, stoj¹ca na ob³oku; dalej, po Jej prawicy, Rycerz Niebieski,
w purpurê odziany, gruchoc¹cy pod swymi nogami smoka piekielnego  a wreszcie po Jej lewicy M¹¿, w sukni koloru
ciemnego z aureol¹ i palm¹ mêczeñsk¹,
klêcz¹cy z twarz¹ zwrócon¹ do swojej
Monarchini. Oto Maryja, Królowa nasza, Micha³ Archanio³ i b³ogos³awiony
Jêdrzej Bobola. Orze³ jako ptak drapie¿ny nie odpowiada Polakom, gdy¿ Polacy nie s¹ zaborczy.
Koncentracja wszystkiego wokó³ katolicyzmu wynika³a z przekonania, ¿e:
Pan Bóg przyszed³ na ziemiê, aby nas

nauczyæ, jak mamy ¿yæ i dzia³aæ i tê naukê zbawienn¹ zostawi³ tylko w Kociele katolickim, a nie gdzie indziej (warto
w tym miejscu przypomnieæ dokument
Stolicy Apostolskiej wydany w Roku Jubileuszowym: Dominus Jesus). Dla
obrony wartoci jedynej religii katolickiej nale¿a³o przyj¹æ, wed³ug niego, postawê radykaln¹, nie dopuszczaj¹c¹ zewnêtrznych blasków potêgi materialnej
innowierczych narodów, budowanych na
systemach nie uwzglêdniaj¹cych zasad
i wartoci chrzecijañskich.
Ojczyzna posiada swoje obyczaje
 obyczaj jest wyrazem odrêbnoci narodowej i jego bogactwa. Czasami do
obyczaju dostaj¹ siê wady, czyni¹ce
w spo³eczeñstwie wiele spustoszenia.
Tak jest w przypadku narodu polskiego.
Przeciwko tym wadom narodowym musi
powstaæ nowy obraz obyczajów maj¹cych swe ród³o w nauce Chrystusowej.
Ksi¹dz Markiewicz, analizuj¹c historiê Polski i poddaj¹c siê sugestii ks.
Skargi, ukszta³towa³ w sobie przekonanie, ¿e naród polski jest powo³any do
szczególnej funkcji apostolskiej
i obronnej wobec Europy i ociennych
narodów. Polska, która jest przedmurzem chrzecijañstwa, mia³a orê¿em
swym broniæ przed nawa³em azjatyckim. Jest ona powo³ana nie tylko do fizycznej obrony chrzecijañstwa, lecz
tak¿e do duchowego bojowania, w którym ju¿ odnosi³a swoje sukcesy: Naród
nasz mia³ przed laty, po miastach i miasteczkach, setki kap³anów i zakonników,
których pienia nabo¿ne brzmia³y
w dzieñ i w nocy a zaraz opodal niego
le¿a³y narody w grubych b³êdach kacerstwa, schizmy, zabobonów i pogañstw.
Trzy razy tylko da³ nasz naród poznaæ,
i¿ zrozumia³ swoje chrzecijañskie pos³annictwo: za czasów Jacka, Jagie³³y,
Boboli. Póniej sta³ siê podobny do
owego bogacza, który, maj¹c spichlerze pe³ne zbo¿a, pozwala gin¹æ od g³odu, pod oknami domu swego, zg³odnia³ym ubogim (...). I dzisiaj s³owem i przyk³adem zmuszeni jestemy g³osiæ im S³owo Bo¿e...
cdn.
ks. Jan Seremak CSMA
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Za osiem miesiêcy Polska stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. Pañstwa, które w 1952 r. Traktatem Paryskim powo³a³y Europejsk¹
Wspólnotê Wêgla i Stali; w 1958  Traktatami Rzymskimi  Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹, a w 1992. w Maastricht  Uniê Europejsk¹  konsekwentnie i z determinacj¹ buduj¹ od dziesi¹tków lat wspóln¹ gospodarkê, wierz¹c,
¿e tym sposobem zapobiegn¹ zbrojnym konfliktom w Europie. I, jak widaæ,
maj¹ racjê, ¿aden spór w obrêbie wspólnoty europejskiej nie przerodzi³ siê
w tym okresie w powa¿ny konflikt. Jednak najbli¿sze rozszerzenie UE, w którym wemie udzia³ tak¿e Polska, zdaje siê dalece niepokoiæ starych cz³onków, bo zaproponowali now¹, tym razem wyranie polityczn¹, formu³ê integracji. Trudno bowiem inaczej interpretowaæ wyniki prac Konwentu Europejskiego, który po 18 miesi¹cach przyj¹³ wspólnie projekt europejskiej konstytucji. Medialna, uroczysta oprawa aktu wrêczenia tego dokumentu przez Valerego Giscarda dEstaing premierowi Grecji Kostasowi Simitisowi (20 czerwca
2003. w greckim kurorcie Porto Carras) sygnalizowa³a zawarcie historycznego kompromisu przez przedstawicieli wszystkich pañstw cz³onkowskich
i kandyduj¹cych.

Nasza przysz³oæ w UE
Barbara Fedyszak-Radziejowska

W rzeczywistoci dopiero w padzierniku przywódcy 25 krajów cz³onkowskich i kandyduj¹cych rozpoczn¹
negocjacje w sprawie przysz³ej konstytucji. Zakoñczenie prac przewidziano na
pocz¹tek 2004 roku.
Nic jeszcze nie zosta³o przes¹dzone,
pañstwa i spo³eczeñstwa cz³onkowskie
oraz kandyduj¹ce stoj¹ przed powa¿nym
problemem wymagaj¹cym dyskusji, debat i sporów. Projekt przysz³ej unijnej
konstytucji wprowadza bowiem kuchennymi drzwiami zasadnicze zmiany.
Ich istota sprowadza siê do wykorzystania poszerzenia UE o nowe, wyranie
s³absze gospodarczo pañstwa jako pretekstu do przejcia na wy¿szy, znacznie
bardziej ryzykowny  bo polityczny i instytucjonalny  poziom integracji. Co
prawda, mimo nacisków Niemiec, Francji i Belgii, projekt Konwentu nie jest
jeszcze podstaw¹ przysz³ej konstytucji,
a jedynie dobrym punktem wyjcia do
jej konstruowania, nie zmienia to jednak wagi problemu.
Czy jestemy przygotowani do debaty wokó³ projektowanych ustaleñ?
Czy wiemy, o co tu tak naprawdê chodzi? Jedno z najwa¿niejszych pytañ
brzmi: czy UE ma nadal byæ wspólnot¹
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gospodarcz¹ pañstw otwieraj¹c¹ przed
swoimi obywatelami i firmami prawo
do swobodnego przep³ywu us³ug towarów, ludzi i kapita³u na wolnym rynku,
czy te¿ zaczyna przekszta³caæ siê w ponadpañstwowy twór polityczny? Czy
nadal bêdzie wspieraæ s³absze regiony
ze rodków pochodz¹cych ze wspólnej
sk³adki (1,27 proc. PKB) zgodnie z ich
w³asnymi propozycjami i projektami,
czy te¿ zacznie centralnie zarz¹dzaæ
rodkami bud¿etowymi zgodnie z w³asnymi, odgórnymi pomys³ami?
Przypomnijmy treæ najwa¿niejszych ustaleñ Konwentu Europejskiego. S¹ wród nich najbardziej nag³onione ustalenia aksjologiczne, wpisane do preambu³y dokumentu, oraz mniej
znane rozwi¹zania okrelaj¹ce tryb podejmowania decyzji przez rozszerzon¹
UE. W sferze aksjologicznej, okrelaj¹cej przesz³¹ i przysz³¹ to¿samoæ Europy, spór rozwi¹zano w sposób typowy dla owieconych doktrynerów. Okaza³o siê, ¿e korzenie Europy tworzy co
równie nieokrelonego i uniwersalnego,
jak dziedzictwo kulturalne, religijne
i humanistyczne. Natomiast o przysz³oci Europy, zaprojektowanej w konstytucji, dowiadczeni Polacy mog¹ powie-
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dzieæ, ¿e ludzie ludziom zgotuj¹ ich los.
W projekcie preambu³y nie ma odwo³ania do Boga, nie ma wartoci chrzecijañskich, nie ma ¿adnych ograniczeñ,
które w imiê Boga lub europejskiej tradycji przyjmuj¹ na siebie wspó³czeni
Europejczycy.
W rodowiskach laickich modne s¹
has³a trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju, a wród nich  obowi¹zek zachowania tzw. bioró¿norodnoci, czyli dbania o to, by ¿aden gatunek rolin i zwierz¹t nie zosta³ przez cz³owieka unicestwiony.
Chcia³abym zapytaæ twórców projektu europejskiej konstytucji, czy nie
mamy obowi¹zku chroniæ chrzecijañstwa i jego wartoci, chocia¿by w imiê
podobnej idei, obejmuj¹cej nie tylko
przyrodê, lecz tak¿e stworzon¹ przez
cz³owieka cywilizacjê? Czy w skali
wiata istnieje inna wspólnota ludów
 Azji, Afryki lub Australii, która by³aby równie odpowiedzialna za przysz³oæ
chrzecijañstwa jak Europejczycy?
W sferze politycznej, a wiêc dotycz¹cej kszta³tu przysz³ych w³adz UE
i trybu podejmowania przez nie decyzji
przyjêto, ¿e od roku 2009 (lub 2012)
obowi¹zywaæ bêdzie zasada, zwana
 nie wiadomo dlaczego  bardziej demokratyczn¹. Decyzje zapadaæ bêd¹
w zale¿noci od zgody co najmniej po³owy pañstw tworz¹cych UE, pod warunkiem ¿e bêd¹ one reprezentowaæ
³¹cznie 60 proc. ludnoci UE. Tym samym ka¿d¹ decyzjê mog¹ zablokowaæ
pañstwa, których mieszkañcy stanowi¹
40 proc. ludnoci Unii. Sojusz Niemiec
i Francji wsparty przez jeden z wiêkszych i jeden z mniejszych krajów bêdzie wiêc w stanie zablokowaæ ka¿dy
projekt wiêkszoci pañstw tworz¹cych
UE, maj¹cych niezbyt liczne spo³eczeñstwa, np. stanowi¹cych 57 proc. wszystkich mieszkañców UE.
Wczeniejsze rozwi¹zania przyjête
w Nicei (które mia³y wejæ w ¿ycie po
rozszerzeniu) dawa³y poszczególnym
pañstwom narodowym znacznie wiêkszy wp³yw na ustalenia przyjmowane
w Unii. Decyzje mia³y zapadaæ kwalifikowan¹ wiêkszoci¹ 233 g³osów (na
321 g³osów), za liczba g³osów przyzna-
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na poszczególnym pañstwom zale¿na
by³a od wielu czynników, nie tylko od
liczby ich obywateli. Wedle tej zasady
Unia Europejska nadal by³a wspólnot¹ pañstw narodowych. Projekt konstytucji wprowadza tylnimi drzwiami zmianê rewolucyjn¹  o kszta³cie UE decydowaæ bêd¹ europejskie masy i to nie
w g³osowaniu bezporednim, lecz w obliczeniach statystycznych. Ju¿ nie pañstwa, lecz liczebnoæ obywateli pañstw
Unii Europejskiej podejmowaæ ma najwa¿niejsze decyzje.
Skomplikujmy ten pozornie bardziej
czytelny sposób podejmowania decyzji.
Czy masowe migracje miêdzy pañstwami sprawi¹, ¿e ich si³a mierzona g³owami (nogami?) obywateli ulegaæ bêdzie
dynamicznym zmianom? Czy aby obowi¹zuj¹ca w UE zasada subsydiarnoci
nie ogranicza kompetencji centrali do
spraw najbardziej kluczowych, wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci dzia³ania
pojedynczych pañstw? Jeli tak, to dlaczego decyzje te maj¹ zale¿eæ  porednio  od liczby mieszkañców poszczególnych krajów, a nie od ich przedstawicieli wybranych w demokratycznych
wyborach?
Konsekwentnie, w tym samym duchu, projekt konstytucji zmniejsza liczbê komisarzy unijnych, (dotychczas
ka¿dy kraj mia³ co najmniej jednego
komisarza) a przewodnicz¹cego (prezydenta) Rady Europejskiej wybiera siê na
dwuipó³letni¹ kadencjê. Dotychczasowy system rotacyjny w Radzie Europejskiej przyznaje wszystkim krajom cz³onkowskim prawo prowadzenia prac UE
przez 6 miesiêcy. Projekt Konwentu
przewiduje tak¿e powo³anie ministra
spraw zagranicznych UE.
W imiê pog³êbionej integracji wprowadza siê system reklamowany jako
bardziej demokratyczny i bardziej czytelny. To s¹ tylko s³owa. Ani dzisiaj, ani
w wyobra¿alnej przysz³oci nie zaistnieje  moim zdaniem  ¿aden naród europejski ani ¿aden wspólny elektorat europejski. Wci¹¿ ¿yjemy w pañstwach
narodowych i bêdziemy w nich ¿yæ
przez najbli¿sze dziesi¹tki lat. Chyba ¿e,
przypieszaj¹c w sposób sztuczny i doktrynalny proces politycznej integracji

Europy, wywo³amy kolejn¹, totalitarn¹
katastrofê.
Powinna trwaæ dyskusja, spory i debaty. Tymczasem Polacy karmieni s¹
ideologiczn¹ papk¹ i straszeni (jak zwykle) swoimi wadami. Pozwolê sobie zacytowaæ przyk³ad jednego z wielu podobnych artyku³ów. W Tygodniku Powszechnym (17 sierpnia 2003 r.)
M. Orzechowski pisze: Je¿eli Warszawa ju¿ niebawem nie opowie siê wyranie po stronie pog³êbionej integracji,
szybko zostanie przesuniêta na zewnêtrzn¹ orbitê. (...) Nikt wprawdzie nie
rozumie (!?!  BFR) matematyki tego
systemu, ale system nicejski sta³ siê symbolem. Ponoæ dziêki niemu bêdziemy
mogli w Unii co dyktowaæ. Projekt
traktatu europejskiego wprowadza natomiast system czytelny i bardziej demokratyczny  liczy siê wielkoæ pañstwa.
(...) Dlaczego Polakom to nie odpowiada? Chcemy siê droczyæ z reszt¹ Europy o utrzymanie systemu nicejskiego,
choæ prawie wszyscy, zarówno cz³onkowie, jak kandydaci uznali, ¿e uzgodnienia z Nicei trzeba pogrzebaæ, zanim siê
narodzi³y...
Nic dziwnego, ¿e jednostronna argumentacja i dyskredytowanie przeciwników projektu opracowanego przez Konwent Europejski przynosi efekty. Opinia publiczna zdaje siê ju¿ mieæ pogl¹dy w tej sprawie, chocia¿ nie pozna³a
argumentów spieraj¹cych siê stron. Sonda¿ CBOS z lipca 2003 roku. przynosi
doæ szokuj¹ce wyniki: za utworzeniem
wspólnego rz¹du UE opowiedzia³o siê
47 proc. Polaków, tylko 29 proc. by³o
temu przeciwnych. Pomys³ powo³ania
ministra spraw zagranicznych UE popiera 45 proc. Polaków, jedynie 29 proc.
jest odmiennego zdania. Pewnym optymizmem napawa jedynie to, ¿e od marca poparcie dla idei wspólnego rz¹du
w Unii spad³o o 5 proc., a sprzeciw wobec tego pomys³u wzrós³ o 6 procent.
Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce
mo¿e siê okazaæ, ¿e najbardziej u¿ytecznym zapisem projektu konstytucji
jest ten, który g³osi, ¿e ka¿dy kraj mo¿e
opuciæ Uniê Europejsk¹ po dwóch latach od zg³oszenia formalnie takiego
zamiaru.
n

Jerzy Trammer

Dwojako
Pisze siê u nas i mówi, ¿e w Polsce
jest jak jest z powodu nieuczciwych polityków. Lecz temat trzeba dr¹¿yæ g³êbiej,
albowiem historia uczy nas, i¿ z nieuczciw¹ polityk¹ sprawa mo¿e przedstawiaæ
siê dwojako. Bywa np. tak, ¿e naród jest
dobry, uczciwy (wysokie ma standardy),
tymczasem w³adzê przechwyci³y gangi,
np. nazistowski. Jeli uda siê doæ szybko je usun¹æ (zanim zdemoralizuj¹
wszystkich) i w³adzê przejmie kto spoza gangu, np. Konrad Adenauer  to wtedy kraj z powrotem ma dobr¹ i uczciw¹
w³adzê.
Ale zdarza siê te¿ inaczej. Na przyk³ad
tak, ¿e naród korupcjê ma za zwyczaj i normalnoæ. Mo¿na podówczas w³adzê zmieniaæ  z cesarza, dajmy na to, na pu³kownika, jak w Etiopii, a polepszenie nie nadchodzi: ka¿da nowa ekipa skorumpowana jest w zupe³nej zgodzie z obyczajem.
Nie mo¿e siê rozpocz¹æ era uczciwych
polityków, bo nie ma sk¹d ich braæ. Na
przyk³ad zwykli ludzie, którzy do lasu lub
na pobocze drogi zrzucaj¹ swoje miecie,
¿eby nie p³aciæ za wywózkê, bêd¹ kombinowaæ równie¿ wtedy, kiedy zostan¹ politykami. W pierwszym przypadku politycy ostro siê ró¿ni¹ od narodu, s¹ nietypowym odchyleniem, infekcj¹ i wybrykiem. W przypadku drugim s¹ oni typowymi okazami, koci¹ z koci narodu,
krwi¹ z jego krwi.
Teraz ustalmy, który przypadek dotyczy Polski. Je¿eli pierwszy  jest nadzieja. Je¿eli drugi  trzeba daæ spokój z pisaniem i mówieniem o nieuczciwych politykach, nale¿y za zacz¹æ pisaæ o nieuczciwym narodzie: o nas. Do odró¿niana obu przypadków s³u¿y nastêpuj¹cy
test, który obmyli³ mój znajomy licealista. Nale¿y obserwowaæ  czy po gruntownej zmianie w³adzy wraca uczciwoæ.
Je¿eli tak  zaszed³ przypadek pierwszy.
Je¿eli nie  mamy do czynienia z przypadkiem drugim.
W Polsce mielimy ekipy ró¿ne  korupcja kwit³a pod ka¿dym panowaniem...
Przypadek drugi?
n
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Izabela Sikora

Prawdziwa Europejka
Pod koniec maja 2003 r., przygotowuj¹c materia³ o matce Urszuli Ledóchowskiej, obserwowa³am fina³ kampanii zachêcaj¹cej Polaków do Unii Europejskiej. Przedstawiciele rz¹du i rodowisk opiniotwórczych, nie ¿a³uj¹c
czasu antenowego ani bud¿etowych pieniêdzy, zachwalali rajskie ¿ycie w UE.
Kilka miesiêcy wczeniej zapraszano do
Brukseli polskich hierarchów i zabiegano o pozytywn¹ opiniê Ojca wiêtego.
W kilka tygodni po og³oszeniu pozytywnych wyników referendum Valery Giscard dEstaing przedstawi³ projekt europejskiej konstytucji, w której nie ma
s³owa o Bogu ani chrzecijañstwie (bo
mog³oby to obraziæ uczucia niewierz¹cych). Jest za to odwo³anie to tradycji
antycznej, w której nagminnie wystêpowa³y takie zjawiska, jak: niewolnictwo,
handel ludmi, przeladowania religijne, zabijanie dla rozrywki i sk³adanie
ofiar z ludzi bogom.
Drugim europejskim filarem ma byæ
tradycja Owiecenia, stawiaj¹ca na piedestale rz¹dy rozumu. Z tej tradycji, jak
pamiêtamy, wyros³a Wielka Rewolucja
Francuska  matka obecnej Republiki
 na której rozkaz dokonano pierwszego w Europie ludobójstwa  wybijaj¹c
zbuntowan¹ ludnoæ Wandei. Genera³
Westerman tak pisa³ o tym w raporcie
do Konwentu: Wandei ju¿ nie ma... Pogrzeba³em j¹ w lasach i bagnach Savenay Zgodnie z rozkazami stratowa³em
ich dzieci kopytami naszych koni, wymordowa³em ich kobiety... Nie mam ani
jednego jeñca, który móg³by czyniæ mi
wyrzuty. Wszystkich zniszczy³em. Drogi s¹ usiane trupami
Opracowane w Wandei metody masowej eksterminacji (g³odzenie na
mieræ, masowe egzekucje, topienie,
palenie ca³ych miejscowoci wraz z ludnoci¹) z powodzeniem wykorzystali
ludobójcy XX wieku. To w³anie Francuzi po raz pierwszy zastosowali komo-
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ry mierci. W porcie atlantyckim w Nantes zgromadzili flotyllê statków, na których pok³ad ³adowali swe ofiary, by potem utopiæ je na pe³nym morzu. Po wykonaniu pracy wracali po nastêpnych...
Czy¿by wspó³czeni ojcowie Zjednoczonej Europy nie pamiêtali niedawnej
przesz³oci?
Ojciec wiêty, który zawsze pragn¹³
zjednoczonej Europy, mia³ zupe³nie inn¹
wizjê Starego Kontynentu. Wizjê sprzymierzonych narodów, które  pamiêtaj¹c o swoich chrzecijañskich korzeniach  wspó³pracuj¹ w pokoju i jednoci. Symbolem tej wizji mo¿e byæ wyniesiona na o³tarze (18 maja 2003 r.)
Europejka  matka Julia Urszula Ledóchowska  za³o¿ycielka Zgromadzenia
Serca Jezusa Konaj¹cego. wiêta Urszula nie obawia³a siê Europy: w Austrii, Francji, Szwecji czy Danii czu³a
siê jak u siebie w domu. Jednak najbardziej kocha³a Polskê.
Rodzinne korzenie
Na starej, sepiowanej fotografi
z 1872 r. gromadka dzieci na tarasie
domu. Po lewej szecioletni W³odzimierz w jasnym garniturku (w przysz³oci zostanie genera³em zakonu jezuitów). Obok niego Ernestyna w kraciastej sukni z falbank¹ i kokard¹. Po rodku, na fotelu dziewiêcioletnia Maria
Teresa (w przysz³oci misjonarka zwana Matk¹ Afryki, beatyfikowana w 1975
r.). O jej ramiê wspiera siê liczna blondynka. To Julia, która w przysz³oci za³o¿y now¹ ga³¹ zakonu urszulanek, tzw.
urszulanki szare. Zdjêcie wykonano
w Loosdorf k. Wiednia w posiad³oci
rodziny hrabiostwa Ledóchowskich.
Ojciec rodziny Antoni Ledóchowski
schroni³ siê tutaj po upadku powstania
listopadowego. Matka Józefina SalisZiners pochodzi³a ze starego szwajcarskiego rodu rycerskiego. Oboje rodzice byli bardzo zaanga¿owani w dzia³alnoæ patriotyczn¹ i ¿ycie Kocio³a.
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W 1883 r. rodzina Ledóchowskich
przenosi siê do Lipnicy Murowanej
k. Bochni, ¿eby lepiej s³u¿yæ rozbitemu przez zabory narodowi.
Dom Ledóchowskich s³yn¹³ z ciep³ej, rodzinnej atmosfery. Dzieci wychowywano w duchu mi³oci, choæ surowo
 nie pozwalaj¹c im na kaprysy czy rozczulanie siê nad sob¹. Ma³a Julia otrzyma³a staranne wychowanie: uczy³a siê
malarstwa i jêzyków obcych, jedzi³a
konno i na ³y¿wach, chêtnie tañczy³a.
Mimo licznych pasji starcza³o jej czasu
na odwiedzanie biedaków z okolicznych
wiosek. Zanosi³a im ¿ywnoæ i lekarstwa, pomaga³a w trudnych sytuacjach.
Ju¿ wtedy dojrzewa³o w niej powo³anie zakonne.
U sióstr urszulanek
Decyzjê o wst¹pieniu do klasztoru
sióstr urszulanek podjê³a po mierci
ojca  w sierpniu 1886 r. W klasztorze
przyjê³a imiê Urszula na czeæ w. Urszuli, mêczennicy z pierwszych wieków
chrzecijañstwa. Pe³na entuzjazmu
i obdarzona licznymi talentami Urszula
zosta³a najpierw nauczycielk¹ w szkole
z internatem prowadzonej przez urszulanki. Naucza³a przedmiotów przyrodniczo-matematycznych. Jêzykiem wyk³adowym by³ francuski, którym doskonale siê pos³ugiwa³a. Oprócz tego prowadzi³a zajêcia z historii sztuki i malarstwa, sama sporo maluj¹c i urz¹dzaj¹c wystawy. Ju¿ wtedy uda³o siê jej
stworzyæ w³asn¹ metodê pedagogiczn¹
opart¹ na mi³oci i zaufaniu. Uczennice
Urszuli wspominaj¹ jej zajêcia jako bardzo ciekawe. Pos³ugiwa³a siê najnowszymi zdobyczami nauki. Mo¿na by
powiedzieæ, ¿e by³a na swoje czasy bardzo postêpowa. O ile jednak dla wielu
wspó³czesnych jej pedagogów nowoczesnoæ nauczania polega³a na odrzuceniu Boga, o tyle w nauczaniu matki Urszuli mi³oæ do Boga i cz³owieka znalaz³a siê w centrum wychowania. Pamiêtajmy, ¿e swoj¹ dzia³alnoæ pedagogiczn¹ prowadzi³a na prze³omie wieków, kiedy rozpoczyna³ siê ruch emancypacji kobiet. Matka Urszula nie mia³a nic przeciwko emancypacji. Chcia³a,
¿eby kobiety zdobywa³y wykszta³cenie,
rozwija³y swoje zdolnoci  ci¹gle pod-
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krela³a jednak, jak wa¿na jest rola matki w spo³eczeñstwie.
 Przysz³oæ narodu nie tyle w rêkach polityków, ile w rêkach matek spoczywa  jedno z kluczowych za³o¿eñ
systemu urszulañskiego dostrzegli te¿
twórcy pañstwowych systemów totalitarnych. Odebraæ dzieci matkom i umieciæ je w pañstwowych ¿³obkach, przedszkolach i szko³ach  takie by³o za³o¿enie narodowego socjalizmu i marksizmu-leninizmu. Narody zara¿one faszyzmem i komunizmem wyniszcza³y siê
wzajemnie przez ca³y wiek dwudziesty.
Mimo ogromnych nieszczêæ, spowodowanych przez totalitaryzm, apetyt na
pañstwowe wychowanie m³odego pokolenia ci¹gle nie mija.
W 1904 r.  maj¹c lat 39  matka
Urszula zosta³a prze³o¿on¹ krakowskiego klasztoru. Zdaj¹c sobie sprawê
z trudnego po³o¿enia studentek Uniwersytetu Jagielloñskiego otworzy³a pierwszy internat dla dziewcz¹t. Formacjê duchow¹ mia³y zdobywaæ w Sodalicji Mariañskiej  organizacji przeznaczonej
dla katolików wieckich.
Wtedy te¿ zabra³a siê do unowoczenienia urszulañskiej konstytucji, na
której opiera³o siê ¿ycie sióstr. W 1907r.,
po dokonaniu przeróbek, wybra³a siê do
Rzymu, ¿eby now¹ konstytucjê przed³o¿yæ papie¿owi Piusowi X. Przy tej
okazji przedstawia Ojcu wiêtemu swój
najnowszy projekt. Korzystaj¹c z zel¿enia przeladowañ, pragnê³a udaæ siê do
Rosji. Pomys³ wyjazdu pojawi³ siê po
otrzymaniu zaproszenia od ks. K. Budkiewicza z parafii w. Katarzyny w Petersburgu.
Europejska misja
Po otrzymaniu zgody m. Urszula
wraz z dwiema siostrami opuszcza krakowski klasztor i incognito udaje siê do
Petersburga. Pragnienie pracy w Rosji
jest tak silne, ¿e urszulanki zamieniaj¹
habity na skromne stroje cywilne. Prowadz¹c placówkê misyjn¹ w podziemiu,
pracuj¹ jako wychowawczynie w szkole dla polskich dziewcz¹t. ¯eby rozszerzyæ oddzia³ywanie na Rosjan m. Urszula uczy siê jêzyka rosyjskiego. Po zdaniu egzaminów ze znajomoci jêzyka
mo¿e pracowaæ w rosyjskim gimna-

zjum. W rok póniej nauczy siê fiñskiego, a potem szwedzkiego  wszystko po
to, ¿eby swobodnie porozumiewaæ siê
i bez problemów pracowaæ z m³odzie¿¹
(ten fragment ¿yciorysu m. Urszuli powinni przeczytaæ nasi biurokraci z Unii
Europejskiej, którzy domagaj¹ siê dla
ka¿dego z delegatów zespo³u t³umaczy.
Nauczenie siê kilku jêzyków obcych jest
mo¿liwe  kto tego nie potrafi, nie powinien wybieraæ siê do Europy!).
Praca misyjna, a nawet praca nauczycielska w Rosji, ci¹gle napotyka³a przeszkody. S³ysz¹c niet dla Polaków i katolików, matka Urszula dyskretnie wycofa³a siê na obrze¿a imperium  do
Finlandii. W Karelii, nale¿¹cej wówczas
do Rosji, nad Zatok¹ Fiñsk¹ za³o¿y³a
szko³ê z internatem dla dziewcz¹t. Placówkê nazwano Merentahti (Gwiazda
Morza) na czeæ Matki Bo¿ej. Pracuj¹c
w rodowisku Finów, cz³onków kocio³a luterañskiego, rozpoczyna dialog ekumeniczny  zapraszaj¹c Finów na nabo¿eñstwa i spotkania oraz utrzymuj¹c
serdeczne kontakty z rodzinami swoich
uczennic. Ta aktywnoæ nie mog³a siê
podobaæ carskim urzêdnikom. W 1914
r., w przededniu wybuchu wojny, Urszula zosta³a wyrzucona z Rosji. Chc¹c
utrzymaæ kontakt z placówkami w Petersburgu i Karelii, wyje¿d¿a do Szwecji i zatrzymuje siê w Sztokholmie. Pocz¹tki s¹ trudne. Trzeba nauczyæ siê jêzyka i zacz¹æ zarabiaæ na utrzymanie
i prowadzenie misji. Jak zwykle przydaje siê znajomoæ jêzyków obcych.
Matka Urszula daje lekcje pannom
z dobrych szwedzkich domów  jednoczenie sama uczy siê szwedzkiego.
Pod Sztokholmem powstaje wkrótce
szko³a jêzyków obcych (w 1917 r. przeniesiona do Danii). Obok szko³y powstaje tam ochronka dla sierot po polskich imigrantach.
Pierwszy krok na obcym terenie to
intensywna nauka jêzyka duñskiego:
...Gdy dwa lata temu mówi³am tu po
szwedzku, wielu nie chcia³o przyjæ, bo
myleli, ¿e mnie nie zrozumiej¹. Ale teraz, gdy los tysiêcy polskich dzieci jest
przedmiotem mojej troski, teraz ludzie
musz¹ mnie zrozumieæ. I dlatego postanowi³am dwa miesi¹ce temu nauczyæ siê

duñskiego jêzyka i w tym celu zasiad³am
jak dziecko w ³awce szkolnej  mówi³a
m. Urszula w czasie jednego ze swoich
kopenhaskich odczytów.
Nie maj¹c sta³ego ród³a dochodu
ani maj¹tku, przemierzy³a kraje skandynawskie z seri¹ odczytów o Polsce.
W ci¹gu trzech lat wyg³osi³a oko³o
osiemdziesiêciu wyk³adów, odczytów
i konferencji w Szwecji, Danii i Norwegii. Ich celem by³o przybli¿enie polskiej historii i kultury oraz budowanie
dla Polski europejskiego lobby. Przy
okazji stale zabiega³a o fundusze. Nie
z Unii Europejskiej (która wtedy nie istnia³a ), lecz od osób prywatnych. Na
ochronki dla dzieci polskich emigrantów,
na internaty i szko³y. Pierwsza siedziba
wspólnoty urszulañskiej w niepodleg³ej
Polsce, w Pniewach k. Poznania, powsta³a za pieni¹dze europejskie. Ufundowa³
j¹ konsul Norwegii Stolt-Nielsen...
Dzieci pi¹ po czêci na s³omie,
siostry te¿, ale to nic, jestemy ju¿ u siebie, w domu, w Polsce. Jaki urok w tych
s³owach: Polska, Ojczyzna  pisa³a
matka Urszula w jednym z artyku³ów
dla m³odzie¿y. Czy teraz mo¿na znaleæ
podobnie napisane artyku³y dla m³odzie¿y? W kolorowych magazynach i telewizji wci¹¿ s³ychaæ zachwyty nad
Bruksel¹ i zjednoczon¹ Europ¹, pokazywan¹ jako swoisty raj na ziemi. Na
tym tle Polska wypada szaro i ubogo.
 O czym marzysz?  Marzê o tym,
¿eby wyjechaæ za granicê powtarzaj¹ m³odzi ludzie. Powtarzaj¹ za Gazet¹ Wyborcz¹, za telewizorem, za nauczycielem
 Co chcia³by tam robiæ?  Bo jak
dot¹d, najwiêksze jest zapotrzebowania
na pracê kelnerek, kucharzy i opiekunek
dla dzieci. Kwitnie rynek prostytutek
z krajów Europy Wschodniej. Studia s¹
kosztowne. Utrzymanie bardzo drogie...
Zabrak³o osób na miarê matki Urszuli Leduchowskiej, które potrafi³yby zabiegaæ o interesy Polski w Europie. Brakuje rzetelnych dziennikarzy,
uczciwej informacji, dobrych nauczycieli.. Wszystko przes³ania ha³aliwa
propaganda Do Unii! Do Unii! Do
Unii!
Po nas choæby potop
n
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Sosny zapamiêta³y dzieje waszej zbrodni
te salwy wiecznie bêd¹ hucza³y w ich szumie.
Kiedy, po latach stanie tutaj kto z przechodni.
Zas³ucha siê w piew koron i g³os ich zrozumie...
Franciszek Fenikowski, Wrzosy

Pianiccy Mêczennicy
Gdy s³ucham moich znajomych licz¹cych, z dziwnym podnieceniem, amerykañskie lotniskowce wyp³ywaj¹ce w rejon Zatoki Perskiej, lub mówi¹cych:
po co nam kolejny wojenny film?, gdy ogl¹dam w telewizji efekty kolejnego
ataku terrorystycznego, przed moimi oczami staj¹ lasy Pianicy.

Pianica le¿y nieca³e 10 kilometrów
od Wejherowa. Wraz z przyjació³mi
wybieram siê tam piechot¹.
Pocz¹tkowo droga wiedzie dolin¹
Redy. W³adze terenowe zadba³y o potencjalnych turystów, mijamy wiêc co
jaki czas nowiuteñkie tablice informacyjne z opisami lokalnego krajobrazu.
Jest okazja do zrobienia kilku ciekawych zdjêæ. Nastêpnie wchodzimy na
zielony szlak. Wiedzie nas przez las. Tu
i ówdzie musimy pokonywaæ powalone drzewa. Niemal wszyscy zajêci s¹
rozmow¹. Tematów jest sporo. Powodów do weso³ego miechu te¿. Zaczynamy zatrzymywaæ siê nad mogi³ami.
Poród drzew, dalej i bli¿ej, migocz¹
lampki, to kolejne mogi³y. Próbujemy
policzyæ je wszystkie, szybko tracimy
rachubê, przyt³oczeni ich ogromem.
Groby rozrzucone s¹ na obszarze 250
hektarów lasów pianickich.
W odleg³oci oko³o 10 km od Wejherowa, po lewej stronie szosy krokowskiej od po³owy padziernika 1939 r. do
kwietnia 1940 r. zosta³a pope³niona
przez hitlerowców zbrodnia okrelona
jako najwiêksza na Pomorzu i pierwsza
na tak du¿¹ skalê w Europie. Liczbê
ofiar szacuje siê od 12 do 14 tysiêcy.
Wród skazanych na mieræ byli przedstawiciele wszystkich warstw spo³eczeñstwa i zawodów, zaanga¿owani
w dzia³alnoæ polityczn¹, spo³ecznokulturaln¹, religijn¹, owiatow¹ na rzecz
II Rzeczpospolitej Polskiej w latach



1920  1939. Do dzisiaj zidentyfikowano 459 osób (nauczycieli, duchownych,
cz³onków administracji pañstwowej
i samorz¹dowej, robotników i ch³opów,
cz³onków polskich stowarzyszeñ itp.),
które by³y, m.in. mieszkañcami Wejherowa, Pucka, Gdyni, Gdañska, Redy,
Rumi, Kartuz i okolic. W miejscu tym
zamordowano tak¿e przywiezione z g³êbi III Rzeszy tysi¹ce rodzin polskich
i niemieckich uznanych za przeciwników re¿imu hitlerowskiego oraz oko³o
2000 osób psychicznie chorych z zak³adów zachodnio-pomorskich.
G³ównymi organizatorami tych
zbrodni byli miedzy innymi: obersturmbannfuhrer Paul Koepke z Po³czyna,
niemiecki burmistrz Pucka Bunsch, hrabia von Krockow junior oraz znaj¹cy te
tereny leniczy Stoeckel z pobliskiego
Warszkowa. Wiêkszoæ sprawców
zbrodni nale¿¹ca do SS i dzia³aj¹ca
w specjalnych jednostkach Wachstrumbann Eimann Einsatzkomando 16,
przeprowadzaj¹cych na terenie by³ego
Wolnego Miasta Gdañska i Pomorza
akcje masowych aresztowañ i egzekucji, nie zosta³a rozpoznana i uniknê³a
odpowiedzialnoci karnej.
Wród zamordowanych na cmentarzu spoczywa tak¿e siostra Alicja Kotowska, któr¹ 13 czerwca 1999 roku
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II beatyfikowa³ w gronie 108 Mêczenników II wojny wiatowej. Jest pierwsz¹ beatyfikowan¹ zmartwychwstank¹. Ostatnie lata

swojego ¿ycia spêdzi³a w Wejherowie
jako prze³o¿ona sióstr i dyrektorka liceum zmartwychwstanek. Zosta³a rozstrzelana 11 listopada 1939 roku w lasach Pianicy. Jej mêczeñska mieræ by³a
uwieñczeniem ¿ycia zgodnego z dewiz¹
Zgromadzenia: Przez krzy¿ i mieræ do
zmartwychwstania i chwa³y.
Dalej wêdrujemy w zamyleniu,
w skupieniu. Zatrzymuj¹c siê nad zbiorowymi mogi³ami, odmawiamy Ró¿aniec. S¹ zadbane, uporz¹dkowane, owietlone blaskiem zniczy. Sprawujemy w intencji pomordowanych Drogê Krzy¿owa.
W jaki sposób opowiadaæ o tym miejscu, o ludziach, którzy s¹ tu pochowani?
Mylê o tym przez ca³y czas. Ka¿de s³owo i liczba okrela i zamyka ludzkie istnienia w niezgrabne ramki.
Po wojnie w 1946 r. z inicjatywy
Polskiego Zwi¹zku Zachodniego
w Wejherowie przeprowadzono ekshumacjê, w wyniku której (sporód 35 masowych grobów) odnaleziono i odkopano 30, a zbadano 26. Tylko w dwóch
grobach znajdowa³y siê zw³oki 305 rozstrzelanych. Pozosta³e zw³oki hitlerowcy spalili w sierpniu i wrzeniu 1944 r.,
by zatrzeæ lady zbrodni. Do najciê¿szych prac u¿yli wiêniów obozu koncentracyjnego Stutthof, których po wykonaniu zadania zamordowano, i których cia³a spalono. O tej akcji wiadcz¹
odnalezione 1962 roku dwa paleniska
i nowo odkryty grób. Ludnoæ Pomorza, a szczególnie rodziny pomordowanych otoczy³y opiek¹ Leny cmentarz,
oddaj¹c ho³d i zachowuj¹c pamiêæ o pomordowanych. Ka¿dego roku w Pianicy gromadz¹ siê rodziny, krewni, znajomi na uroczystociach patriotycznoreligijnych. Towarzysz¹ im wierni pielgrzymuj¹cy z kocio³ów pw. wiêtej
Trójcy i Chrystusa Króla w Wejherowie.
Duszpasterstwo Akademickie organizuje 11 listopada pielgrzymkê akademick¹ (w 2002 roku by³a to ju¿ XXXIII
Pielgrzymka).
Od 1989 roku dzia³a Spo³eczny Komitet Opieki nad Mogi³ami Pianicy
w Wejherowie, którego prezesem jest
ks. kanonik Bogus³aw ¯urawski. Z inicjatywy tego komitetu zbudowano z kamieni Drogê Krzy¿ow¹ w celu uczcze-
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nia marszu mierci zamordowanych.
A w latach 1992  1993 powsta³ o³tarz
polowy i pomnik powiêcony zamordowanym dzieciom. Przy parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Wejherowie powsta³o, w 1996 r., Stowarzyszenie Rodzina Pianicka zrzeszaj¹ce rodziny pomordowanych i osoby identyfikuj¹ce siê z ich celami, które pragn¹
przyczyniæ siê do zachowania wiedzy
i pamiêci przez kolejne pokolenia
o mieszkañcach Kaszub i Pomorza zamordowanych w Pianicy. Stowarzyszenie organizuje spotkania z m³odzie¿¹,
prowadzi dzia³alnoæ owiatow¹ i wydawnicz¹. W kociele pod wezwaniem
Chrystusa Króla znajduje siê kaplica
Matki Boskiej Królowej Mêczenników
upamiêtniaj¹ca cierpienia Polaków, którzy zginêli za Wiarê i Ojczyznê. Dekretem ks. arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego z dnia 1995 r. groby lasów Pianickich zosta³y przy³¹czone do parafii
pod wezwaniem Chrystusa Króla
w Wejherowie i wraz z kaplic¹ stanowi¹ Sanktuarium Mêczenników Pianickich.
Skupiamy siê na wspólnej modlitwie

fot. P. ¯ycieñski

II WOJNA WIATOWA
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przy polowym o³tarzu, ¿a³ujemy, ¿e nie
mo¿emy uczestniczyæ tutaj w Mszy
wiêtej. Modlimy siê za ofiary i za
sprawców tragedii. Jest to dla nas szczególne prze¿ycie. W tym lesie, w tym
miejscu, rozegra³y siê straszne rzeczy.
Mo¿na próbowaæ wyobraziæ sobie tamte chwile, ale nie wiem, czy jest to mo¿liwe. Na niektórych pomnikach wypisane s¹ nazwiska i zawody ludzi, którzy tu zginêli. Mylê o tym, jacy byli,
jak wygl¹dali, czy mieli rodziny ci, którzy kiedy ¿yli, kochali, mieli zmartwienia i radoci, uczyli siê, pracowali. Czy
kto po nich p³aka³, czy kto za nimi
têskni³?
Niebo jest szare, zamglone, ale s³oñce przedziera siê od czasu do czasu przez
chmury i delikatnie owietla korony wysokich, majestatycznych drzew. Las zadziwia, szum wiatru zachêca do ciszy
i skupienia. Wracamy w milczeniu.
Dziêki pielgrzymce do Pianicy dowiadczam czego nowego, wa¿nego,
dobrego. Posz³am tam tak¿e dla siebie
samej, choæ nie do koñca zdawa³am sobie z tego sprawê...
Marta Damasiewicz

S£OWNIK OD ¯ DO A

Cywilizacja
wiat nie jest Kocio³em. Wszelka
próba zast¹pienia wiata Kocio³em by³aby kolejn¹ gron¹ utopi¹. Wiê w³aciwa wspólnocie Kocio³a nie zastêpuje innych wiêzi, tylko je przemienia. Wprawdzie wiêc pañstwa, instytucje i organizacje w zestawieniu z t¹ najg³êbsz¹ wspólnot¹ trac¹ swoj¹ pierwszoplanow¹ rolê,
ale nie znikaj¹ z pola widzenia.
I dobrze. Bo cz³owiekowi XXI wieku potrzebna jest wspólnota ¿ycia anga¿uj¹ca jego ca³ego i ca³¹ jego cywilizacjê. Cywilizacja za obejmuje wiedzê
i umiejêtnoci w jednakowej mierze
potrzebne chrzecijanom i niechrzecijanom. Na pierwszym miejscu jest
umiejêtnoæ rozpoznawania wnêtrza
i ca³ociowego kontekstu drugiego cz³owieka  jego dowiadczeñ, myli, planów, oczekiwañ i potrzeb. Na drugim
miejscu jest zdolnoæ komunikowania
myli i wymiany wszelkiego rodzaju
dóbr. Na trzecim miejscu jest zdolnoæ
takiego porz¹dkowania rzeczy, ¿e zastany nie³ad staje siê po¿ytecznym ³adem.
Nazywa siê to twórczoci¹.
Postêp cywilizacji dokonuje siê
g³ównie w tych w³anie sferach. Te
umiejêtnoci wynikaj¹ce z indywidualnego dowiadczenia w po³¹czeniu
z nowoczesnymi technikami pozwalaj¹
budowaæ wiêzi spo³eczne i niszczyæ je,
pozwalaj¹ pomagaæ blinim i ich unicestwiaæ. Wszystko zale¿y od tego, czy
ta autonomiczna, doczesna cywilizacja
jest przenikniêta wiêzi¹ bezinteresownej mi³oci, czyli komunii. Dlatego pe³nia rozwoju ludzkiego ³¹czy w sobie
cnoty w tradycji Kocio³a zwane boskimi, nadprzyrodzonymi oraz cnoty ludzkie  innowacyjnoæ, odwagê, komunikatywnoæ, otwartoæ, uczciwoæ,
szczeroæ, rozwagê, spokój, ³agodnoæ
i wiele innych. Wszystkie te cnoty maj¹
bezporednio lub porednio charakter
spo³eczny, s¹ nastawione na bliniego.
MM
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Duch ojcostwa
Ojcostwo to najprostsza logika ¿ycia  pisze w licie otwartym Sto³eczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca. Samotni ojcowie ze Stowarzyszenia skar¿¹ siê w nim na
dyskryminacjê w s¹dach rodzinnych, które w 95 proc. przypadków przyznaj¹ dziecko
matce. Faktem te¿ jest, ¿e polskie s¹downictwo jest sfeminizowane prawie w 100
procentach.
Czym jest ojcostwo? Macierzyñstwo mo¿na, mniej wiêcej, zrozumieæ  9-miesiêczna ci¹¿a, poród, karmienie piersi¹. Czy rola ojca ogranicza siê tylko do wspó³udzia³u w akcie poczêcia nowego ¿ycia?

Bardzo siê ucieszy³em na wiadomoæ,
¿e ¿ona jest w ci¹¿y  mówi Marek Miller, reporta¿ysta i dyrektor Szko³y Reporta¿u w Warszawie.  Wiedzia³em ju¿,
¿e to jest jedno z najwa¿niejszych dowiadczeñ  przed³u¿anie ¿ycie w nieskoñczonoæ. Posiadanie dziecka, i to
w dodatku w wieku dojrza³ym, jest zobaczeniem wiata z innej strony, byæ
mo¿e najwa¿niejszej...
Na pocz¹tku
Wiê ojca z dzieckiem rozpoczyna siê
ju¿ w chwili poczêcia, choæ nie jest tak
namacalna jak ci¹¿a matki. Wa¿nym momentem jest chwila narodzin dziecka.
M. Miller:  Kiedy by³em na ostrym
dy¿urze w szpitalu w. Mateusza na Manhattanie w Nowym Jorku. Widzia³em tam
wszystko, co dotyczy³o porodów. Tam
zrozumia³em, ¿e poród jest tak¹ rzecz¹,
jak p³acz lub kichanie, tzn. jest rzecz¹
naturaln¹ i oczywist¹, bo rodzi siê cz³owiek, czyli kosmos i wszechwiat. Kiedy
przysz³o do porodu mojej ¿ony, by³o
oczywiste, ¿e bêdê przy tym obecny, ale
spraw¹ decyduj¹c¹ by³o to, ¿e ¿ona
chcia³a, abym przy niej by³, poniewa¿
dziecko jest nastêpstwem naszej mi³oci.
Chodzilimy do szko³y rodzenia profesora W³odzimierza Fija³kowskiego, wybitnego lekarza i wierz¹cego katolika.
W tej szkole rzeczywicie rodzi siê razem, a wspólne prze¿ywanie tej chwili
pog³êbia wiê miêdzy ludmi. Mê¿czyni czêsto mówi¹: no dobrze, ona rodzi,
a ty co, gapisz siê? To jest opinia kogo,
kto nie wie, o czym mówi. Mê¿czyzna
trzyma kobietê za rêkê i przede wszystkim pomaga jej oddychaæ, co pozwala
jej bezpiecznie, zdrowo i szybko urodziæ
dziecko. Moja ¿ona rodzi³a wspaniale,



bo jej porody nie trwa³y d³u¿ej ni¿
15-20 minut. Po urodzeniu siê dziecka
lekarze, po umyciu go i zawi¹zaniu pêpowiny, k³ad¹ na brzuchu matki, co
jest genialn¹ scen¹, bo wiêkszoæ tych
prze¿yæ jest nie do przekazania s³owami, np. to, ¿e nie jestemy ju¿ we dwoje, a we troje, potem czworo. Jest to
prze¿ycie metafizyczne, które oddzia³uje tak¿e na innych...
Samemu
Do widoku samotnej matki zd¹¿ylimy
siê ju¿ przyzwyczaiæ. Z jakimi problemami musi borykaæ siê samotny ojciec?
 Przed rozwodem ustalilimy z by³¹
¿on¹, z kim zostaj¹ dzieci, ¿e ona p³aci
alimenty, a ja nie ograniczam jej kontaktów z dzieæmi  mówi Marek Kozik,
ojciec dwojga dzieci, dyrektor Pañstwowego Domu Dziecka w wiebodzinie.
 Mo¿na powiedzieæ, ¿e wykraka³em sobie tak¹ przysz³oæ, bo kiedy urodzi³a siê
moja córka, to mówi³em, ¿e moja ¿ona
ju¿ wype³ni³a obowi¹zek i teraz mo¿e
sobie daæ spokój, a ja zajmê siê reszt¹.
By³a ¿ona szybko wróci³a do pracy, a ja
pracowa³em po po³udniu, wiêc przej¹³em jej obowi¹zki. Ojciec mo¿e zast¹piæ
matkê w funkcjach typowo fizycznych
 sprz¹tanie, gotowanie, organizacja
domu, ale nie mam z³udzeñ co do tego,
¿e jest to sytuacja nienaturalna i niedoskona³a...
Dziecko w domu
Czy ojciec jest potrzebny matce
i dziecku w pierwszych dniach i latach
po narodzinach? Czy mo¿e jego rola ogranicza siê raczej do spraw technicznych,
jak przynoszenie pieniêdzy do domu?
M. Miller:  Kiedy dziecko przychodzi do domu, nastêpuje szok. Ma³¿eñstwo

sprawdza siê w chwili przyjcia dziecka
na wiat, bo tu siê koñczy zabawa, a zaczyna siê odpowiedzialnoæ za dziecko,
które jest zdane ca³kowicie na mnie. Przy
pierwszym dziecku nie mielimy ¿adnego dowiadczenia, balimy siê, czy siê
nie udusi w nocy, czy ma le¿eæ na boku,
czy na plecach, czy dobrze ssie pier, bo
robi¹ siê zatory (a co to s¹ zatory?) itd.
Czêsto by³em na granicy wyczerpania
fizycznego i psychicznego, ale to bardzo
szybko mija³o. Przysz³o cudowne poczucie, ¿e rodzi siê rodzina, bo tylko szum
domu, w którym s¹ dzieci, daje pojêcie
domu. Dzieci powinno byæ co najmniej
troje-czworo, bo dopiero wtedy rodzina
nabiera g³êbszego sensu. U mnie nast¹pi³o to dosyæ póno, ale dziêkujê Bogu,
¿e mam dwoje dzieci...
M. Kozik:  Mojego syna trzymam
krótko, ale w zamian proponujê mu wiele rzeczy. W³aciwie nie mam z nim wiêkszych problemów, chocia¿ jest w okresie
dojrzewania. Wszystko robilimy wspólnie, a ¿e interesujemy siê sportem i turystyk¹, to nawi¹zujemy kontakt. Dzisiaj
zaczyna siê interesowaæ dziewczynami
i widzê, jak powoli ode mnie odchodzi.
To samo jest z córk¹, która ma ju¿ swoj¹
sympatiê, ale dla taty córka zawsze jest
ma³¹ dziewczynk¹...
Zmiany
Czasami siê mówi, ¿e matka jest silniej zwi¹zana z dzieckiem ni¿ ojciec,
którego rola sprowadza siê do bycia
g³ow¹ rodziny i niedzielnych spacerów.
M. Miller:  Pierwsze pó³tora roku
jest wielkie i piêkne, ale trudne, zw³aszcza przy moim twórczym zawodzie, kiedy nastêpuje konflikt miêdzy rol¹ ojca
a dziennikarza. Jednak dzieci nie przeszkadzaj¹ mi w twórczoci, s¹ baz¹. Bez
nich nie pozna³bym pewnych aspektów
¿ycia. Dzieci pomagaj¹ ma³¿eñstwu byæ
dobrym ma³¿eñstwem. Prze¿ywamy ¿ycie jeszcze raz  jeszcze raz idziemy do
szko³y, jeszcze raz zdajemy klasówki, zakochujemy siê, prze¿ywamy pierwsze
bale. Rola ojca coraz bardziej mnie interesuje, bo dzieci maj¹ ju¿ po 9 i 12 lat
i nie wykonujê tylko czynnoci podstawowych w rodzaju przynoszenia zakupów czy prasowania pieluch...
M. Kozik:  Czasami, kiedy zmêczony wracam do domu i próbujê co na-
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rzucaæ dzieciom, moja córka mówi 
tato, nie jeste w Domu Dziecka.
W domu dziecka wychowanie jest bardziej nakazowe i kiedy próbujê to stosowaæ w domu, córka ma odwagê mi to powiedzieæ. A ja s³ucham mojej córki. Jako
dyrektor domu dziecka pe³niê funkcjê
administracyjn¹, ale kiedy mam dy¿ur
w grupie, to bardzo pilnujê, aby powiêciæ ten czas dzieciom, a nie na za³atwianie spraw s³u¿bowych...
Ojciec trochê inaczej
W Kociele od dwóch tysiêcy lat istnieje pojêcie ojcostwa duchowego.
Pierwszym ojcem duchowym by³ Jezus
Chrystus, a w Jego lady poszli inni
 anachoreci, wielcy wiêci  i to dziêki
nim Koció³ wci¹¿ siê odradza.
 Ojcostwo duchowe to nic innego
jak rodzenie dzieci dla Boga  mówi
ksi¹dz doktor Miros³aw Cholewa, od
dziesiêciu lat ojciec duchowy Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Warszawie.  Jest to
oczywicie urz¹d w seminarium, ale tak¿e, w sensie obiektywnym i g³êbokim,
stajê siê ojcem duchowym dla kleryków,
którzy nabieraj¹ do mnie coraz wiêkszego zaufania i dopuszczaj¹ do swojego
sumienia, gdzie najg³êbiej cz³owiek spotyka siê z Bogiem...
Pojêcie ojca duchowego lub duchownego stosuje siê zamiennie z kierownikiem duchowym. Nie jest to jednak to¿same ze spowiednikiem.
Ks. M. Cholewa:  Moj¹ najwa¿niejsz¹ rol¹ jest towarzyszenie klerykom w ich problemach, rozterkach, pomagam im rozeznaæ, czy rzeczywicie
maj¹ powo³anie, wprowadzam ich
w modlitwê, pomagam uleczyæ zranienia z dzieciñstwa. Spowiednikowi mówi¹ o swoich grzechach, a mnie o swoich uczuciach. Ale wszystko zale¿y od
kleryka, czy chce siê otworzyæ na takie
towarzyszenie, czy nie...
Zastanawiaj¹ce, ¿e dzisiaj coraz
wiêcej ludzi wieckich szuka kierownika duchowego, mówi siê wrêcz o odrodzeniu duchowym, o poszukiwaniu
czego wiêcej ni¿ promocji w supermarketach.  Ja te¿ mam kierownika
duchowego  dodaje ks.Cholewa  bo
nie mo¿e byæ dobrym ojcem ten, kto nie
jest najpierw synem.
n

Monika Przybysz

Telepokolenie
Powakacyjny zapa³, radoæ i wypoczynek mog¹ bardzo szybko opaæ, gdy
wt³oczymy siê ponownie w ramy schematu opartego na propozycjach telewizyjnej ramówki. Gdy po przyjciu z pracy, ze szko³y nadal bêdziemy zachowywali siê jak roboty i siadali przed ekranem telewizora, by wcisn¹æ magiczny
czerwony przycisk, nie dokonamy ¿adnych zmian w rytmie naszego ¿ycia.
Znowu nic ciekawego w naszym ¿yciu dziaæ siê nie bêdzie i w ci¹gu miesi¹ca
staniemy siê marudnymi i nieszczêliwymi pracownikami oraz uczniami. Czasem jednak warto spróbowaæ wyjæ z rutyny (która wedle powiedzenia zabija
wszelki entuzjazm), co mo¿e zaowocowaæ radoci¹.

Polacy urodzeni w czasach, gdy ¿ycie ludzkie zaczê³o siê koncentrowaæ
wokó³ telewizora, (nieco póniej tak¿e
i wokó³ komputera) maj¹ obecnie najwy¿ej po 13-14 lat. Nie sposób ze stuprocentow¹ pewnoci¹ powiedzieæ na
razie, co z tego elektronicznego pokolenia wyronie. Chowana przez nianiêtelewizor i nianiê-komputer generacja
m³odych ludzi swój plon obfity wyda za
parê lat, gdy sama podejmie próbê wychowywania nastêpnego pokolenia.
Przewidywania te nie s¹ jednak optymistyczne. Czêæ skutków ci¹g³ego obcowania z telewizj¹ widaæ ju¿ na przyk³adzie doros³ych, którzy przez ostatnie
kilkanacie lat zroli siê z telewizj¹.
Polacy, którzy w stanie wojennym w czasie emisji Dziennika telewizyjnego demonstracyjnie wychodzili na spacer, na
znak sprzeciwu wobec komunistycznej
propagandy i partyjnej agitacji, w pierwszych latach nowego ustroju i pocz¹tków medialnej wolnoci t³umnie zasiadali przed ekranami i zaprzyjaniali siê
rys. K. Kunicki

Marta Sieciechowicz
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z tym medium coraz bardziej. Obawy
o przysz³oæ m³odych ludzi rodz¹ siê
z obserwacji przyklejonych do ekranów
monitorów twarzy naszych dzieci, które potrafi¹ ca³ymi godzinami wpatrywaæ
siê w migaj¹ce obrazy. Trudno obecnie
spêdzaæ czas na wieczornym spacerze
i nie zauwa¿aæ niebieskich powiat migaj¹cych niemal¿e w ka¿dym domu.
Polacy siedz¹ przed telewizorami i komputerami ca³ymi godzinami.
Pocz¹tki lat dziewiêædziesi¹tych to
czas, kiedy naród ch³on¹³, jak ziemia
wodê po suszy, miliony przekazów
w obrazie, dwiêku, druku i ruchu. Polacy otworzyli wówczas na ocie¿ nie
tylko g³owy, lecz tak¿e serca. Przyswajalimy niemal¿e wszystko, co by³o kolorowe, albo pochodzi³o z Zachodu, kojarz¹cego siê pocz¹tkowo z biblijnym
rajem. Pompowano w nas wówczas ró¿ne cuda  my za nie bylimy zaopatrzeni w ¿adne filtry. Wla³o siê w nas przez
to sporo medialnych mieci. Wch³onêlimy zarazê nie przetrawionej informacyjnej papki, której nie
potrafimy ani zanalizowaæ, ani zapamiêtaæ. Dziêki wiadomociom telewizyjnym
bardzo szybko powsta³ przed naszymi
oczami wiat pe³en katastrofizmu bez cienia
nadziei. Wys³uchalimy milionów informacji o wypadkach,
po¿arach, ofiarach
miertelnych... (nawet
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paliæ i piæ na³ogowo... Bliscy sobie niegdy ludzie nagle stali siê dla siebie zbyt
trudni do zaakceptowania, dzieci
z anio³ków przerodzi³y siê w nieznone
i niewdziêczne stworzenia. Czêæ medialnej trucizny, która siê w nas wla³a,
obecnie zostaje wypluwana przez umys³
w postaci agresji czy braku emocjonalnej równowagi. To tylko niektóre skutki odczuwane przez doros³e pokolenie
w kraju wyzwolonym od komunizmu,
w którym wolnoæ os¹du odbiera ludziom przekonanie o prawdomównoci
telewizji. Dodatkowy problem polega
na tym, i¿ media nigdy nie dadz¹ nam
siê wyciszyæ, póki sami nie zainstalujemy specjalnych filtrów i w ten sposób
nie oczycimy siê z ich negatywnego
oddzia³ywania.
Telewizja sta³a siê w niejednej rodzinie niani¹ dla dzieci. Pocz¹tek wygl¹da³ bardzo niewinnie. Dzieci sta³y siê
mniej k³opotliwe, zajmowa³y mniej czasu zagonionym w pêdzie zarabiania pieniêdzy doros³ym. Z czasem rozmowy
w rodzinie usta³y, bowiem okaza³y siê
strat¹ czasu wobec tylu ciekawych rzeczy w telewizji. Dzieci w wielu polskich
domach prawie w ogóle przesta³y dzia³aæ, dowiadczaæ i tworzyæ, a jedynie
biernie ogl¹da³y. Rodzice wydaj¹ siê byæ
nawet zadowoleni z tego faktu, ¿e ich
pociechy s¹ zajête ogl¹daniem telewizji, a oni maj¹ czas dla siebie i na wiele
rozrywek. Dlatego ponad 40 proc. maluchów posiada w swoim pokoju telewizor. Zmêczeni po pracy doroli do³¹czaj¹ do tego rytua³u patrzenia, ogl¹daj¹c program dla doros³ych w s¹siednim
pokoju. Czêsto nawet nie wiedz¹, ¿e
programy, które wybieraj¹ ich maluchy,
nie s¹ wcale propozycjami dla nich przeznaczonymi. To dzieci obecnie dokonuj¹ selekcji propozycji, pozostawiane
sam na sam z magicznym ekranem,
ogl¹daj¹c to, co wydaje siê im atrakcyjne... a potem przez kilka nocy nie mog¹
zasn¹æ, budz¹ siê z krzykiem, przestraszone maj¹ problemy z zasypianiem w
ciemnoci, bo nêkane s¹ obecn¹ w filmach przemoc¹, z któr¹ nie daj¹ sobie
emocjonalnie rady.
Fenomen zjawiska popularnoci
ksi¹¿ek z przygodami ma³ego czarno-

ksiê¿nika wskazuje na wielki g³ód narracji, opowiadania i baniowoci w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Po tê ksi¹¿kê
siêgnêli bowiem zarówno mali, jak
i duzi  tak¿e ci zapracowani, zabiegani
i ci¹gle zajêci. Twórcom medialnego
sukcesu promocji Harryego Pottera, na
któr¹ wydano wiele milionów dolarów,
pokazuje jednak, ¿e mo¿liwe jest stworzenie mody na czytanie. Wci¹gaj¹ca,
choæ tak naprawdê przeciêtna literacko,
ksi¹¿ka pokaza³a wiatu, ¿e dotychczasowe wymówki o spadku zainteresowania ksi¹¿kami mo¿na przezwyciê¿yæ.
Wa¿n¹ rolê w tej wielkiej machinie komercji potteromanii odegra³ tak¿e marketing wirusowy, czyli polecanie sobie,
a nawet wzajemne po¿yczanie kolejnych tomów przygód czarodzieja. Byæ
mo¿e taka metoda sprawdzi³aby siê równie¿, gdyby zastosowaæ mechanizm odwrotny, aby doroli polecali ciekawe
ksi¹¿ki swoim dzieciom. Wiarygodnoæ
rodziców w tym przypadku opiera siê
jednak na wiadectwie ich czytelnictwa.
Na nic zachêcanie dzieci do czytania,
gdy doroli bêd¹ jedynie przegl¹daæ kolorowe czasopisma.
Czas na czytanie mo¿na ³atwo znaleæ, ograniczaj¹c bezmylne ogl¹danie
telewizji po¿eraj¹cej czas od chwili powrotu do domu a¿ po póne godziny
nocne. Wymówki ekonomiczne s³abn¹
wobec faktu istnienia bibliotek. Nie
trzeba ksi¹¿ek kupowaæ, a ich wypo¿yczenie nic nie kosztuje. Ksi¹¿ki za, jak
siê okazuje, mog¹ bardzo pomagaæ. Albert Einstein, pytany o drogê do rozwoju cz³owieka, wskaza³ przede wszystkim
na jedn¹ rzecz: Je¿eli chcecie, aby wasze dzieci by³y zdolne i inteligentne,
opowiadajcie im bajki. Je¿eli chcecie,
aby by³y genialne, opowiadajcie im wiêcej bajek... To zdanie trzeba by³oby jedynie uzupe³niæ o krótkie dopowiedzenie  abymy mogli opowiadaæ dzieciom bajki, najpierw sami musimy je
przeczytaæ i rozwin¹æ wyobraniê. Zdaniem wielu naukowców, aby dziecko
prawid³owo siê rozwija³o, nale¿y powiêcaæ mu czas, ale tak¿e wspólnie
przebywaæ z nim w wiecie opowiadania, wyobrani i narracji.
Monika Przybysz
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XIX M£ODZIE¯OWA PIELGRZYMKA O TRZEWOÆ NARODU
Wasz wysi³ek jest potrzebny. Wasze zmêczenie nie idzie na marne. Potrzebne s¹ te umêczone s³oñcem twarze, wasze
bol¹ce nogi. To wszystko jest potrzebne, ¿eby ratowaæ tych, którzy ton¹ w powodzi alkoholizmu. Takimi s³owami wita³
m³odych pielgrzymów proboszcz jednej z wielu parafii na trasie XIX M³odzie¿owej Pielgrzymki o Trzewoæ Narodu, organizowanej tradycyjnie przez Zgromadzenie Ksiê¿y Michalitów. Mo¿e to zbyt wielkie s³owa, bo ta pielgrzymka to oko³o
200 m³odych osób, kilku ksiê¿y, kleryków, siostra zakonna. Có¿ to w porównaniu z tysi¹cami upijaj¹cych siê Polaków...

Ma³e cuda dodaj¹ skrzyde³
dk. Rafa³ Kamiñski CSMA

Pielgrzymkowa si³a
Od dziewiêtnastu lat szlak z Warszawy do Miejsca Piastowego pokonuje
m³odzie¿ z ca³ego kraju. Ka¿dego roku
przez pierwsze dwa tygodnie lipca przemierza pieszo ponad 400 kilometrów.
To nie lada wysi³ek.
W tym roku m³odzi z Warszawy,
Wo³omina, Lublina, Krosna, Jas³a i wielu innych zak¹tków kraju wyruszyli pod
has³em: Chcemy umi³owaæ Jezusa. To
kolejny krok z programu, jaki wyznaczy³ Jan Pawe³ II na trzecie tysi¹clecie
chrzecijañstwa.
To pielgrzymka od grobu prymasa
Wyszyñskiego do grobu ks. Markiewicza, by wydobyæ z grobu pijañstwa ca³e
rodziny  mówi³ ks. Sylwester £¹cki
CSMA w warszawskiej katedrze, sk¹d
1 lipca wyruszyli p¹tnicy. Od grobu
 poniewa¿ wêdrówka zaczyna siê przy
sarkofagu S³ugi Bo¿ego Kard. Stefana
Wyszyñskiego, do grobu  bo szlak koñczy siê w Miejscu Piastowym, przy grobie Czcigodnego S³ugi Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza, za³o¿yciela michalitów.
Godziny marszu up³ywaj¹ szybko.
Jest wiele piewu, codzienna Eucharystia, pigu³ka wiêtoci  czyli sylwetka m³odego wiêtego na ka¿dy dzieñ,
konferencja, trzy czêci ró¿añca. Najbardziej wzruszaj¹ca jest ostatnia
czêæ, w czasie której czytane s¹ intencje zapisane na karteczkach. To w³anie wtedy mo¿na zobaczyæ kawa³ek
pielgrzymiego serca, które niesie ró¿ne sprawy: Mateczko, proszê Ciê, wyzwól mojego tatê z na³ogu pijañstwa;

Panie, poka¿ memu bratu i jego kolegom, ¿e droga, któr¹ id¹, nie prowadzi
do szczêcia; Matko, dodaj mi si³ do
znoszenia koszmaru w moim domu;
B³agaj twego Syna o cud przemiany dla
mojej mamy. Daj jej si³ê do wytrwania
w trzewoci... To tylko niektóre z tegorocznych prób. Do tej litanii dopisuj¹ siê proby o modlitwê mieszkañców wiosek, w których nocuj¹ utrudzeni p¹tnicy. Matki, ¿ony, teciowe, nierzadko ze ³zami w oczach, polecaj¹
swoich bliskich, dla których alkohol
sta³ siê wa¿niejszy ni¿ rodzina. S¹ te¿
i ³zy szczêcia: bo syn nie pije od roku,
bo m¹¿ pije du¿o mniej. Ma³e cuda,
które dodaj¹ skrzyde³. W pi¹tym dniu
w Cecylówce witaj¹ nas uczestnicy kolonii. Rozpiewane dzieciaki z Sandomierza. Weso³e, chocia¿ ¿ycie ich nie
jest tak kolorowe jak kilkanacie kolonijnych dni. To dzieci z rodzin alko-

holików. Wród nich trzyletnia Marysia, sierota. Matka powiesi³a siê dzieñ
przed jej wyjazdem na koloniê. Nowe
spotkanie i nowe intencje, które trzeba zabraæ na szlak...
Radoæ i zabawa
W tym samym dniu, w puszczy kozienickiej, odbywa siê chrzest pielgrzyma. Ka¿dy, kto po raz pierwszy przemierza szlak, robi sobie wianek. Przy
lenym potoku czeka ju¿ Jan Chrzciciel,
który polewa nowicjuszy, nadaj¹c im
pielgrzymkowe imiona.
Na koniec dnia, w S³upicy, ognisko
i spotkanie z mieszkañcami. Tañce, piewy, skecze. Po dziesiêciu minutach ani
ladu zmêczenia ca³odziennym marszem. Takich spotkañ bêdzie jeszcze
kilka.
We W³ostowie tradycyjnie odprawiana jest Msza w. prymicyjna. Ksi¹dz
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takich, w których nie uczestniczyli Polacy). Ogl¹dalimy to wszystko, czy
trzeba, czy nie trzeba. Bombardowanie
newsami  czêsto bardzo krwawymi
i drastycznymi  zszarga³o nasze nerwy,
sfrustrowa³o nas, spowodowa³o stany
otêpienia i braku zaanga¿owania ludzi
w jak¹kolwiek aktywnoæ ¿yciow¹.
Mo¿na by³o wysnuæ wniosek, ¿e has³em
naczelnym dziennikarzy w wolnej Polsce sta³o siê popularne stwierdzenie: Nic
tak nie o¿ywia gazety, jak krew na
pierwszej stronie.
Elementów kultury audiowizualnej,
dostarczaj¹cej odpadów  programów
niskiej jakoci podawanych do bezrefleksyjnego wch³oniêcia, pojawi³o siê
wiele. Taka niby niewinna rozrywka,
która trwa niczym nie koñcz¹ca siê opowieæ. Zaczynamy ¿yæ cudzym ¿yciem.
Podgl¹damy, prze¿ywamy, opowiadamy
z przejêciem o losach bohaterów seriali
brazylijsko-argentyñsko-malezyjskohiszpañsko-portugalsko-meksykañsko...
 Pan Bóg jeden wie, jeszcze jakich...
A przecie¿ zapasy ¿yciowej energii nie
s¹ niewyczerpane. Jeli wczuwamy siê
w zawi³e losy fikcyjnych bohaterów, nie
mamy ju¿ si³y na anga¿owanie siê
w swoj¹ skomplikowan¹ codziennoæ.
A przecie¿ rzecz dotyczy milionów polskich ¿on, które te seriale ogl¹daj¹,
a czasem wci¹gaj¹ w to tak¿e i mê¿ów.
Zdarzaj¹ siê nawet tasiemce przyzwoitej jakoci. Tyle tylko, ¿e fani seriali
maj¹ po kilka ulubionych i nie opuszczaj¹ ¿adnego odcinka. Brakuje chêci
i energii do dzielenia siê problemami realnego ¿ycia. Zachêcenie najbli¿szej
osoby, aby podzieli³a siê troskami, spêdzaj¹cymi sen z powiek i powoduj¹cymi wrzody na ¿o³¹dku, wydaje siê ju¿
tak trudne, ¿e a¿ niemo¿liwe. Nie ma
ochoty, czasu, pomys³u, jak z mê¿czyzny wyci¹gn¹æ troski, które go gnêbi¹.
Bo trzeba by siê by³o wówczas zmierzyæ z problemem. Lepiej wiêc nie pytaæ, nie zauwa¿aæ, lepiej poogl¹daæ telewizjê. Kobiety broni¹ seriali, bo przecie¿ to samo ¿ycie. Tylko dlaczego nagle okazuje siê, ¿e syn zostaje w szkole
oskar¿ony o branie narkotyków, m¹¿ ma
takie k³opoty finansowe, ¿e trzeba bêdzie sprzedaæ samochód, córka zaczê³a

#

Grzegorz, który przez kilka lat pielgrzymowa³ jako kleryk, stan¹³ dzi w ornacie, po drugiej stronie o³tarza. Po Eucharystii musi staæ siê zadoæ tradycji. Od lat na stadionie Cukrownika W³ostów odbywa siê mecz:
Pielgrzymi kontra Miejscowi. Na trybunach komplet kibiców.  Jaki wynik
Ksi¹dz przewiduje  mê¿czyzna w rednim wieku
zagaduje kierownika pielgrzymki, zak³adaj¹cego
pi³karskie buty. Wygramy
 umiecha siê ks.Tomasz.
Nie myli siê. Pielgrzymi
wygrywaj¹ 3:0. Za dwa dni
ognisko w Sarnowie
i mecz w Bliznem, tym razem siatkówka i wewnêtrzny pojedynek
pielgrzymów.
Na pó³metku
W Ostrowcu wiêtokrzyskim, w kociele Mi³osierdzia Bo¿ego modlimy siê
razem z mieszkañcami. Adorujemy oblicze Jezusa umieszczone na du¿ej planszy. Ka¿dy mo¿e podejæ i przykleiæ
karteczkê ze swoim imieniem obok twarzy Jezusa. To symboliczne oddanie siê
Zbawicielowi. Twarz Chrystusa z naszymi imionami bêdzie nam towarzyszyæ
ju¿ do koñca. Rano, po wyjciu
z Ostrowca  symboliczny pó³metek.
Przeciêcie wstêgi i ca³owanie asfaltu.
Jeszcze tylko po³owa!

$

Czas
biegnie
inaczej
Nie wyznaczaj¹ go
g o d z i n y,
lecz kilometry. Czas
biegnie jednak tak
samo szybko. Kiedy
w przedostatni
dzieñ po
obiedzie
pielgrzymka wychodzi z Wielopola
Skrzyñskiego, ka¿dy robi krzy¿yk. S¹
ró¿na: ma³e z patyczków i wiêksze  z du-

¿ych ga³êzi. Wszystkie na miarê nios¹cego. Pod górkê  do Szufnarowej odprawiamy
D r o g ê
Krzy¿ow¹.
Na szczycie, przy
kociele,
kierownik
wbija pami¹tkowy
gwód w
krzy¿, który
przynieli
tu i ustawili pielgrzymi pierwszej micha-

CYWILIZACJA

lickiej pielgrzymki w roku 1984. To ju¿
dziewiêtnasty gwód. Za rok jubileusz.
Jeszcze nabo¿eñstwo przeb³agania:
padamy sobie w ramiona ze s³owami:
Przepraszam i Dobrze, ¿e jeste!
Na Górkê w Miejscu Piastowym docieramy 13 lipca o 17.00. To urodziny
ks. Markiewicza. M³odzi modl¹cy siê
o trzewoæ s¹ dla niego prezentem.
Uroczysta Eucharystia i Apel M³odzie¿y przy grobie Aposto³a Trzewoci.
Wszyscy sk³adaj¹ deklaracjê dobrego
¿ycia. A po Mszy w. wspólna Agapa.
Radoæ i dziêkczynienie za szczêliwe
osi¹gniêcie celu.

Bernard z Clairvaux
Ojczyzn¹ wiêtego Bernarda jest Burgundia  piêkna krajobrazowo kraina
s³yn¹ca do dzi z subtelnych i markowych win. M³odzieniec ów od najm³odszych lat by³ w¹t³ego zdrowia. Wczenie nabawi³ siê choroby ¿o³¹dka i ta
przykra dolegliwoæ nie opuci³a go ju¿ do koñca ¿ycia. Obdarzony refleksyjn¹ natur¹ sk³ania³ siê ku samotnoci i wiêksz¹ rozkosz odnajdowa³ w penetrowaniu tajników ¿ycia wewnêtrznego ni¿ w obserwowaniu tego, co dzia³o
siê w wiecie. Id¹c za g³osem sumienia, w wieku 22 lat, zosta³ mnichem
w zakonie cysterskim. Powa¿ny wp³yw na tê ¿yciow¹ decyzjê mia³a bez w¹tpienia przedwczesna mieræ matki.

To jednak nie koniec
Nazajutrz jest jeszcze Jutrznia
u sióstr michalitek i ostatnia Msza w.
na pielgrzymce. W procesji z darami id¹ m³odzi ludzie, którzy nios¹ swoje
przyrzeczenia. Przyrzekli, ¿e przez rok nie bêd¹
spo¿ywaæ ¿adnych napojów alkoholowych. Wielu ofiaruje to za swoich
bliskich. Jeszcze tylko
po¿egnanie pielgrzymkowego krzy¿a poca³unkiem, ³zy rozstania tych,
którzy przez kilkanacie
dni wêdrówki byli pielgrzymkow¹ rodzin¹,
i czekanie... Za rok ruszymy znowu do Miejsca
 obiecuj¹. Ruszymy  jubileuszowym krokiem.
dk. Rafa³ Kamiñski CSMA
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Spokojnie p³ynê³y lata ¿ycia klasztornego, choæ poza murami dzia³o siê
bardzo du¿o. Kiedy w roku 1143 zmar³
(zmêczony trzynastoletni¹ walk¹ z antypapistami) papie¿ Innocenty II,
a jego miejsce zaj¹³ Celestyn II, wydawa³o siê, ¿e kryzys chrzecijañstwa zosta³ przezwyciê¿ony. Niestety, nowy papie¿ rz¹dzi³ zaledwie kilka miesiêcy,
a jego nastêpca  Lucjusz II  po nieca³ym roku zgin¹³ tragicznie od uderzenia kamieniem w g³owê.
W tak trudnych okolicznociach nowym papie¿em zosta³ uczeñ i wychowanek Bernarda. Burgundczyk martwi³
siê, czy jego duchowy syn poda³a obowi¹zkom. Przeszkody pojawi³y siê ju¿
na samym pocz¹tku, gdy¿ Rzymianie
próbowali uniewa¿niæ wybór papie¿a.
Eugeniusz III, bo takie imiê przyj¹³
nowy nastêpca w. Piotra, przeniós³ siê
na jaki czas do Viterbo i tam zacz¹³
sprawowaæ rz¹dy. Tu dotar³a kolejna hiobowa wiadomoæ  o zdobyciu Edessy,
przedmurza Jerozolimy, przez Turków.
Chrzecijan wymordowano, m³odsze
kobiety sprzedano w jasyr. Czym prêdzej
nale¿a³o zatem zorganizowaæ now¹ wyprawê krzy¿ow¹ do Ziemi wiêtej.
Papie¿ zwróci³ siê o pomoc militarn¹ do królów: Niemiec (Konrad III)
i Francji (Ludwik VII), a o wsparcie duchowe poprosi³ swego dawnego mistrza
Bernarda.
Bernard, wówczas ju¿ stateczny opat
cysterskiego klasztoru w Clairvaux, siedzia³ w ogrodzie klasztornym i setny raz
odczytywa³ sobie na g³os najwa¿niejsze

zdanie z listu Eugeniusza:
 Ojcze! B³agam o pomoc! Któ¿ inny,
jak nie ty, jest w stanie porwaæ chrzecijañskich rycerzy do walki przeciw
niewiernym.
Bernard rzeczywicie cieszy³ siê powszechnym szacunkiem, zarówno
u osób duchownych jak i wieckich.
Najchêtniej zosta³by w klasztorze, ale
có¿ by³o robiæ. Czy móg³ nie pospieszyæ
z pomoc¹ swojemu wychowankowi?
Wyruszy³ zatem rych³o w drogê i w p³omiennych przemówieniach oraz kazaniach zacz¹³ wzywaæ do udzia³u w krucjacie. A s³yn¹³ z piêknych kazañ.
Wszak nie bez powodu historia nada³a
mu tytu³ Doktor Miodop³ynny. Jego
g³os, choæ wydobywa³ siê ze skromnej
i niepozornej postury, brzmia³ dononie
i piêknie niczym  jak pisa³ kronikarz 
niebiañskie organy. Charyzmatyczne
wyst¹pienia w Burgundii, Lotaryngii,
Flandrii i Niemczech przynios³y natychmiastowe efekty. Powszechny zapa³
i entuzjazm udzieli³ siê tysi¹com s³uchaczy i Bernard móg³ wkrótce napisaæ do
papie¿a:
 Przemówi³em, jak prosi³e. Krzy¿owcy
pomno¿yli siê w nieskoñczonoæ. Ca³¹
Francjê obj¹³ jeden wielki p³omieñ, wszyscy zdrowi gotuj¹ siê do krucjaty.
Tam, gdzie nie móg³ dotrzeæ osobicie, s³a³ listy. Po prawdzie sta³ siê duchowym przywódc¹ drugiej wyprawy
krzy¿owej, która wyruszy³a pod koniec
roku 1147. Arabowie spodziewali siê, ¿e
krzy¿owcy skieruj¹ siê do Edessy lub
Alepo. Tymczasem g³ówna  pierwsza

i ostatnia  bitwa rozpoczê³a siê w sobotê 24 lipca 1148 r. pod Damaszkiem. Po
piêciu dniach zmagañ zakoñczy³a siê druzgoc¹c¹ klêsk¹ krzy¿owców. Na polu
walki poleg³ kwiat chrzecijañskiego rycerstwa. Resztki oddzia³ów w panice
wycofa³y siê do Jerozolimy.
Przegrana by³a dla Europy jednym
wielkim szokiem. Ludzie nie mogli poj¹æ, jak do tego dosz³o. Bernarda ta wiadomoæ omal nie zabi³a, chocia¿ najgorsze mia³o dopiero nadejæ. Pojawi³y siê,
zrazu niemia³e, potem coraz g³oniejsze i bezczelniejsze oskar¿enia kierowane przeciwko opatowi z Jasnej Doliny:
 To ty jeste winny klêski! Ty wygubi³e ludzi! Ty namawia³e i wys³a³e ich
na pewn¹ mieræ!
Oskar¿ali go wszyscy: rycerze i wdowy, ksiê¿a i osoby wieckie, bogaci
i biedacy, mieszczanie i wieniacy. On
trawi³ w samotnoci gorycz, nie broni³
siê przeciwko niesprawiedliwym obmowom i szyderstwom. Z czasem pojawi³y siê g³osy bior¹ce Bernarda w obronê,
a nawet proponuj¹ce now¹ krucjatê pod
jego osobistym dowództwem. Opat
z Jasnej Doliny nie mia³ na to jednak
ani si³, ani ochoty:
 Kim jestem  pisa³ do papie¿a  bym
zajmowa³ siê armi¹? Có¿ bardziej niezgodnego z moim powo³aniem? Eugeniuszu! Zamierzam napisaæ dzie³o, które
mog³oby budowaæ i nieæ pocieszenie.
Potrzebne to w naszych czasach, kiedy
tak wielu mamy oszczerców, a ma³o
obroñców, kiedy wszêdzie mo¿ni uciskaj¹ s³abych. Nic tak nie ods³ania prawdy
jak wywód zwiêz³y i prosty. Dzie³o bêdzie o rozwa¿aniu, które pojmujê jako
wysi³ek rozumu w dotarciu do prawdy.
Eugeniusz uszanowa³ wolê swego duchowego mistrza i projekt trzeciej wyprawy krzy¿owej zosta³ odsuniêty. W takich
okolicznociach przyst¹pi³ do pisania
swego ostatniego traktatu O rozwa¿aniu,
który zosta³ zadedykowany papie¿owi.
Ksiêga pi¹ta traktatu w du¿ej czêci
powiêcona zosta³a anio³om. Bernard
z Clairvaux, i to od lat dzieciêcych, czêsto rozmyla³ o ich naturze. Jego gor¹cy kult Matki Bo¿ej nie móg³ nie iæ
w parze z kultem anielskim, skoro dobre duchy pojawia³y siê podczas Zwia-
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stowania, Bo¿ego Narodzenia, Wniebowziêcia i wielu innych kluczowych rozdzia³ów dzie³a Zbawienia. Teraz jednak
pragn¹³ w swym dziele napisaæ nieco
wiêcej o naturze anio³ów.
Uwa¿a³, ¿e byty duchowe s¹ ca³kowicie pozbawione zmys³ów. Mimo to
mia³ ich poznanie za doskonalsze od
ludzkiego, gdy¿ anio³owie widz¹
wszystko bezporednio w S³owie natchnionym. Nie ma lepszego i pe³niejszego sposobu poznania.
Po kilku miesi¹cach pracy nad dzie³em napisa³ do Eugeniusza:
 ¯ycie moje uchodzi kropla po kropli.
Z ca³ych si³ pragnê jeszcze ukoñczyæ
mój ostatni traktat. Rozmylam o duchach niebieskich. Wiemy, ¿e s¹ one
potê¿ne, szczêliwe, ró¿ne jako osoby
i podzielone wed³ug godnoci. Dok³adnie omawiam w dziele funkcjê i urz¹d
ka¿dego z dziewiêciu chórów. Musisz
bowiem wiedzieæ Eugeniuszu, i¿ anio³
zajmuje swoje wyznaczone od prawieków miejsce, ka¿dy z nich  niezale¿nie
od godnoci  jest niemiertelny i nie
podlega cierpieniom...
Bernard pisa³ coraz wolniej i z coraz d³u¿szymi przerwami. Nie móg³ ju¿
jeæ, z trudnoci¹ przyjmowa³ pokarmy
p³ynne. Schorowany odby³ jeszcze na
pocz¹tku roku 1153 mêcz¹c¹ podró¿ do
Metzu, by po³o¿yæ kres bratobójczym
waniom. Pokojowa misja zakoñczy³a
siê sukcesem, ale jeszcze bardziej os³abi³a, i tak ju¿ mizerne si³y.
 Czas ju¿ abym po¿egna³ ten wiat
 pisa³ do swego ukochanego ucznia.
 Nie mogê w ogóle spaæ. Pro Zbawiciela, aby nie odwleka³ mojego zgonu.
O Eugeniuszu! Nasze uczucia pe³zaj¹ po
ziemi. A kiedy pragnienia lizgaj¹ siê
po b³ocie, tylko rozwa¿ania  s³abe
i biedne  wzlatuj¹. (...) Anio³ przebywaj¹cy w nas pobudza do czynów, ale
ich nie sprawia. Zachêca do dobra, ale
dobra nie tworzy. Bóg natomiast istnieje w nas w ten sposób, ¿e dokonuje
w nas ró¿norodne dobra, wlewa je w nas
niczym dzban wlewa wodê do misy.
A zatem anio³ stoi przy duszy, Bóg znajduje siê w duszy. Anio³ jest tylko towarzyszem duszy, Bóg jest ¿yciem.
Herbert Oleschko

&
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ks. Andrzej Zwoliñski

RECENZJA

Narodziny Francji
Pragn¹c podziwiaæ greck¹ staro¿ytnoæ, siêgamy najczêciej do Dziejów Herodota, ¿eby za ujrzeæ w pe³nej krasie potêgê rzymskiego Imperium  po Roczniki Tacyta. Od niedawna mamy te¿ mo¿liwoæ poznawania, równie¿ niejako z pierwszej rêki,
czasu narodzin chrzecijañskiej Francji. Wszystko dziêki Wydawnictwu
Benedyktynów z podkrakowskiego
Tyñca, które og³osi³o w³anie wiekopomne dzie³o Grzegorza z Tours
 Historiê Franków.
Autor (urodzony w roku 538 po
n. Chr. w okolicach Clermont) wywodzi³ siê ze szlachty galoromañskiej.
Wczenie straci³ ojca, tote¿ jego wychowaniem kierowa³o dwóch kolejnych
miejscowych biskupów Gallus i Avitus.
Z pewnoci¹ ich wp³yw sprawi³, i¿
Grzegorz sam obra³ stan duchowny.
W wieku dwudziestu piêciu lat zosta³
diakonem, a w roku 573 biskupem w Tours. Urz¹d ten sprawowa³ a¿ do mierci
w roku 594.
Mimo ¿e Grzegorz nie otrzyma³
gruntownego wykszta³cenia w zakresie
sztuk wyzwolonych (nad czym sam nie
raz ubolewa³) i pisa³, jak twierdzi wybitny patrolog ks. Andrzej Bober SJ,
³acin¹ wyj¹tkowo lich¹ i wrêcz barbarzyñsk¹, to jednak pozostawi³ po sobie
znacz¹cy, z³o¿ony z siedmiu obszernych
traktatów, dorobek. S¹ to przede wszystkim dzie³a hagiograficzne, ale znajdujemy wród nich tak¿e i jedn¹ pracê powiêcon¹ astronomii.
Prawdziwym jednak klejnotem okaza³a siê Historia, w której równolegle
prezentowane s¹ i dzieje pañstwa le¿¹cego nad Sekwan¹, i tamtejszego Kocio³a. Pierwsze cztery ksiêgi tego wczesnoredniowiecznego arcydzie³a zbudowanego z opowieci, których g³ównym
motywem jest danie przyk³adu i moralne pouczenie czytelnika, zajmuje opis
czasów od biblijnego stworzenia wia-

ta, do mierci w. Marcina z Tours, czyli do roku 397.
Ksiêgi od V do X przynosz¹ natomiast obraz jedynie dwóch stuleci  pi¹tego i szóstego. To jednak w³anie na
nie szczególnie zwracaj¹ uwagê znawcy przedmiotu.  Od pi¹tej ksiêgi wspomnienia i prze¿ycia autora nadaj¹ jej
szczególny interes - pisa³ wielki filolog
³aciñski Kazimierz Morawski. A Marian
Serejski dodawa³: - Specjaln¹ wartoæ
posiada czêæ kroniki, której treci¹ s¹
wydarzenia wspó³czesne Grzegorzowi,
dobrze mu znane, gdy¿ w wiêkszoci
z nich bra³ bezporedni udzia³.
Jak przysta³o na tak znacz¹cy zabytek europejskiej literatury Historia
otrzyma³a wspania³e opracowanie merytoryczne, którego autorem jest Dariusz Andrzej Sikorski. Przek³ad z ³aciny za to wspólna praca Kazimierza
Limana i ks. Teofila Richtera.
Pawe³ Smogorzewski
Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków; Tyniec, Wydawnictwo
Benedyktynów, Kraków 2002
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Korzenie terroryzmu
Wed³ug staro¿ytnego historyka ¿ydowskiego Józefa Flawiusza Sicarii (sykariusze) byli bandytami, którzy zapo¿yczyli nazwê od sztyletu trzymanego na
piersi. Ich atak polega³ na mieszaniu siê
ze wiêtuj¹cym t³umem i mordowaniu
przeciwników ma³ym sztyletem ukrytym pod szat¹. Gdy ofiary osuwa³y siê
na ziemiê, zabójcy wtapiali siê we
wstrz¹niêty t³um i, manifestuj¹c oburzenie, unikali wykrycia. Podobne metody stosowali w redniowieczu Asasyni, wywodz¹cy siê z ismailickiej sekty
szyitów. Byli gotowi wymordowaæ
wszystkich przywódców krucjat, którzy
naje¿d¿ali Ziemiê wiêt¹. Najs³ynniejsza ich ofiara to Konrad z Montferrat,
zabity w 1192 roku.
Nazwa terroryzm przyjê³a siê od czasów Rewolucji Francuskiej (rz¹dy terroru 1792  1794), gdy sposobem rz¹dów sta³y siê egzekucje i tortury. Okaza³o siê wówczas, ¿e w³adza  dysponuj¹c mordercami dzia³aj¹cymi w majestacie prawa  ma wiêksze mo¿liwoci zabijania ni¿ jakakolwiek grupa buntowników. W 1795 roku s³owo terroryzm zdefiniowano po raz pierwszy
w Oksfordzkim S³owniku Jêzyka Angielskiego. Rewolucja Francuska przyspieszy³a wybuch nieudanego powstania
w Irlandii, po którym wyroki mierci
wydane na buntowników przez rz¹d brytyjski przewy¿szy³y sw¹ liczb¹ wszystkie ofiary francuskiego terroru. By³ to
pierwszy przypadek tzw. kontrterroryzmu w³adz, siej¹cych terror na znacznie szersz¹ skalê ni¿ wywo³any przez
grupê buntowników.
W XIX wieku terrorystami nazywano grupy zamachowców (socjalistów,
anarchistów, rewolucjonistów), próbuj¹cych rzuciæ postrach na rz¹dz¹cych.
Do najbardziej g³onego zamachu dosz³o w Rosji (Petersburg 1 III 1881 r.),
gdy car Aleksander II sta³ siê ofiar¹
bomby rzuconej przez Polaka  Ignace-

go Hryniewieckiego (który zreszt¹
zmar³ tego samego dnia, raniony rzucon¹ przez siebie bomb¹). Zamach zorganizowa³o stowarzyszenie Wola Ludu,
za³o¿one w 1879 r. dla walki ze znienawidzonym systemem. Cz³onkowie grupy nazywali siebie neopartyzantami, za
carobójstwo  arcyzamachem lub ciosem w centrum. Na czele komórki zamachowców sta³a Sofia Perowska, córka gubernatora Petersburga.
W drugiej po³owie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych zaczê³a dzia³aæ tajna organizacja terrorystyczna Ku-KluxKlan, wymierzona g³ównie przeciw ludnoci murzyñskiej, ¿ydowskiej i imigrantom (g³ównie katolikom). Pierwszy
Ku-Klux-Klan powsta³ w 1866 r., po zakoñczeniu wojny secesyjnej. Jego g³ównym celem by³o utrzymanie supremacji
bia³ych na po³udniu Stanów Zjednoczonych oraz podejmowanie walki z równouprawnieniem Murzynów. Organizacja ta zosta³a formalnie rozwi¹zana
w 1877 r., chocia¿ nieoficjalnie dzia³a³a jeszcze na po³udniu USA przez
wiele lat. Odtworzenie struktur organizacyjnych stowarzyszenia nast¹pi³o
w 1915 r. w Atlancie, pod kierunkiem
pastora metodystów Williama J. Simmonsa, który do jej celów w³¹czy³
propagowanie zasad porz¹dku, moralnoci i religii. Ku-Klux-Klan walczy³
ze wszystkim, co by³o sprzeczne z duchem amerykanizmu. Stosowa³ przy tym
metody zastraszania, przemocy, terror,
dopuszcza³ siê nawet linczu i morderstw. W szczytowym okresie swej
dzia³alnoci (1925 r.) liczy³ on ok. 5 mln
cz³onków, obejmuj¹c swym zasiêgiem
wszystkie stany USA, kontroluj¹c w³adze stanowe w Teksasie, Oklahomie,
Arkansas, Kalifornii, Oregonie, Indianie i Ohio. W 1965 r. organizacja zosta³a publicznie potêpiona przez ówczesnego prezydenta Lyndona Johnsona.
Komunici wypowiadali siê pocz¹t-

kowo przeciw terrorowi, jako metodzie
rewolucyjnie nieskutecznej, lecz jako
grupa rz¹dz¹ca zastosowali go na du¿¹
skalê w okresie tzw. rewolucji rosyjskiej
(powo³uj¹c np. Czekê  terrorystyczn¹
policjê polityczn¹). W okresie miêdzywojennym terroryzm rewolucyjny w Europie znacznie os³ab³. Na Ba³kanach
dzia³ali chorwaccy Ustasi; anarchici
byli czynni na Pó³wyspie Pirenejskim.
W wojnie domowej w Hiszpanii obie
strony u¿ywa³y terroru jako metody
walki.
Podobnie w Wielkiej Brytanii dosz³o
do ataków bombowych IRA. Rozpoczê³y siê w styczniu 1939 r., po ¿¹daniu
wycofania wojsk angielskich z Irlandii
Pó³nocnej. W przeci¹gu kilku miesiêcy
seria eksplozji zabi³a i zrani³a wielu obywateli. Kulminacja nast¹pi³a 25 sierpnia 1939 r., gdy w g³ównym centrum
handlowym Coventry wybuch bomby
spowodowa³ mieræ 5 osób, rani³ za 50.
Po skutecznych akcjach policji angielskiej oraz wydaniu jednej  oczekiwanej przez IRA  ustawy, kampania zamachów bombowych zakoñczy³a siê
w 1940 roku. Skala terrorystycznych napadów nied³ugo potem zosta³a przes³oniêta koszmarem wojny.
Odrodzenie terroru rewolucyjnego
nast¹pi³o niespodziewanie w 1968 r.
w Ameryce £aciñskiej (w Brazylii  partyzantka miejska, w Argentynie  Rewolucyjna Armia Ludu, a w Urugwaju
 Tupamaros) i w Europie Zachodniej
(szczególnie we W³oszech  Brigadte
Rosse i Niemczech  banda Meinhoffa). Grupy te najczêciej wysuwa³y has³a komunistyczne zabarwione anarchizmem i pos³ugiwa³y siê nowoczesnymi
narzêdziami walki.
W nastêpnych latach pomiêdzy terrorystami arabskimi, japoñskimi, irlandzkimi, niemieckimi, w³oskimi, hiszpañskimi i z innych krajów zosta³a nawi¹zana wspó³praca  przynajmniej
techniczna. Eksplozja terroryzmu w drugiej po³owie XX wieku wi¹¿e siê z coraz bardziej zawi³¹ ewolucj¹ tego zjawiska, przybieraj¹cego ró¿n¹ postaæ
i wymykaj¹cego siê coraz bardziej wystarczaj¹cemu opisowi socjologicznemu i politycznemu.
n

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 9/2003

'

DZIEJE KOCIO£A

AKTUALNOCI NIECO OMSZA£E

Mataczenie
archeologów
W listopadzie ubieg³ego roku wiat
obieg³a wiadomoæ o odkryciu w Palestynie urny datowanej na 63 rok po
Chrystusie; znajdowa³a siê na niej aramejska inskrypcja: Jakub, syn Józefa, brat Jezusa. Francuz, badaj¹cy
ossuarium, prof. André Lamaire pospieszy³ ze stwierdzeniem, i¿ jest
prawdopodobne, ¿e w urnie spoczywa³y prochy Jakuba, brata Jezusa z Nazaretu. Byæ mo¿e odnaleziono najwczeniejszy dowód ¿ycia Jezusa Chrystusa (zobacz: WPROST 45/2002, s. 88).
Czy¿by nie znali innych, a jeszcze
wczeniejszych?
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e odkrycie
urny bêdzie jednodniow¹ sensacj¹,
a jednak... W POLITYCE nr 6/2003
(107) mo¿emy przeczytaæ list Czytelnika, który stwierdza bez cienia w¹tpliwoci: Wystarczy siêgn¹æ choæby do Nowego Testamentu  tak¿e w trzecim, poprawionym wydaniu Biblii Tysi¹clecia (Poznañ-Warszawa 1980), by u Mateusza
(13, 55 i in.) i u Marka (6, 3) doczytaæ
siê bez trudu, ¿e Józef i Maria mieli jeszcze po Jezusie czterech synów wymienionych z imienia: Jakuba, Józefa, Szymona i Judê, a poza tym nieznane z imienia
córki (a zatem przynajmniej dwie). Innymi s³owy, Jezus  wed³ug Mateusza
i Marka  mia³ co najmniej szecioro rodzeñstwa... Na pewno? Tak twierdz¹
wiadkowie Jehowy, ale czy maj¹ racjê?
Gwoli cis³oci nale¿a³o podaæ odniesienie do innego tekstu ewangelicznego, mówi¹cego o braciach Jezusa:
(Mt 12, 46), a cilej  do umieszczonego tam przypisu: Nie bracia rodzeni,
lecz stryjeczni lub cioteczni, albo kuzyni. Jêzyk hebrajski i aramejski nie ma
osobnych wyrazów na oznaczenie bli¿szych krewnych. Tego faktu nie kwestionuje ¿aden jêzykoznawca, ale zwo-



lennicy synów i córek Maryi i Józefa
jakby o tym nie s³yszeli. Zasób wiedzy
dostosowuj¹ do w³asnych przekonañ?
Otó¿ wiadomoæ powy¿szego faktu jest spraw¹ zasadnicz¹, nie przekrela jednak mo¿liwoci dochodzenia
prawdy o braciach i siostrach Chrystusa. Po prostu: trzeba pytaæ o ojca (ewentualnie matkê) braci i sióstr Jezusa 
bo tylko w ten sposób mo¿na dowieæ,
¿e mamy do czynienia albo z rodzeñstwem Jezusa, albo tylko z Jego krewnymi. A co wiemy o rodzicach braci
i sióstr Jezusa?
w. Pawe³ zwierza siê w pewnym
miejscu: Sporód za innych, którzy
nale¿¹ do grona Aposto³ów, widzia³em
jedynie Jakuba, brata Pañskiego (Gal
1, 19). W gronie Aposto³ów mamy
wiêc brata Pañskiego, ale kto jest jego
ojcem? Ze spisu Aposto³ów (zob. Mt
10, 2-4) wynika, ¿e by³o dwóch pod
tym imieniem: Jakub, syn Zebedeusza
i Jakub, syn Alfeusza. A gdzie¿ Jakub,
syn Józefa  skoro brat Pañski Jakub
mia³by byæ rodzonym bratem Jezusa?
Podobnie bratem Pañskim nazwany jest aposto³ Juda, zwany Tadeuszem (zob. Mt 13, 55), uwa¿any za
autora Listu w. Judy (to aposto³ od
spraw beznadziejnych, przedstawiany
z wizerunkiem Jezusa na piersi). Otó¿
z Pisma w. wiemy, ¿e wspomniany
Juda Tadeusz jest bratem (rodzonym?
krewnym?) Jakuba (zob. Jud. 1) i synem Jakuba (zob. £k 6, 16). Znowó¿
nie jest synem Józefa! Wspomniani
braci Jezusa Jakub i Józef pojawiaj¹
siê w innym miejscu ewangelii jako
synowie Marii (zob. Mt 27, 56; Mk
15, 40; £k 24,10), siostry (rodzonej?
krewnej?) Matki Jezusa, która zreszt¹ jest okrelona jako ¿ona Kleofasa
(zob. J 19, 25).

DZIEJE KOCIO£A

¯e to wszystko nieco skomplikowane? Owszem... Có¿ jednak wiemy? Rodziny by³y wówczas niew¹tpliwie liczne, w oparciu o przekazy biblijne niektórzy podaj¹, ¿e Matka Jezusa mia³a
mieæ dwie siostry przyrodnie, tak¿e
o imieniu Maria (a w Ewangeliach a¿
roi siê od Marii). Mo¿na te¿ pytaæ: jak
liczne by³o rodzeñstwo Józefa, tudzie¿
 czy Maryja by³a pierwsz¹ i jedyn¹ ma³¿onk¹ Józefa? Autorzy apokryfów puszczali tutaj wodze fantazji, ale te¿ nie dostarczyli ¿adnych wiarygodnych wiadomoci. Dla naszego zagadnienia nie jest
to jednak istotne. A co jest istotne? Otó¿
w ewangeliach nie pojawiaj¹ siê bracia i siostry Jezusa, których rodzicami byliby Józef lub Maryja. Nie ma
¿adnych biblijnych dowodów na twierdzenie, ¿e istnieli tacy bracia i siostry
Jezusa!
S¹ za dowody porednie, ¿e by³o
inaczej. Dlaczego np. przez 10 lat zwi¹zku Józef i Maryja nie mieli ¿adnych
dzieci poza Jezusem? A tylko z Jezusem  prawdopodobnie dwuletnim 
uciekali do Egiptu ok. 4 roku przed Chr.
(zob. Mt 2, 20-21). Albo jaki¿ powód
mia³by Jezus, by przed mierci¹ na krzy¿u oddawaæ swoj¹ Matkê pod opiekê
Jana, umi³owanego ucznia, skoro  rzekomo  mog³o J¹ otoczyæ opiek¹ a¿ czterech synów i dwie córki?
Niektórzy powiadaj¹, ¿e wszystko
jest w Biblii. Je¿eli to prawda, to nadal
nie wszyscy potrafi¹ j¹ czytaæ. Mo¿e
wiêc uzasadnione by³y racje tych, którzy chcieli w wieku XVI, by dopuszczaæ
do czytania Biblii za zgod¹ proboszcza
lub spowiednika?
¯ycie dopisa³o zreszt¹ typow¹ puentê do ca³ej sprawy: napis na urnie
okaza³ siê podrobiony. Czy wszyscy zainteresowani mogli siê o tym dowiedzieæ? Jakby wstydliwie, na bocznej
kolumnie, wewn¹trz Gazety Wyborczej
poinformowano, ¿e izraelscy eksperci
badaj¹cy znalezisko byli jednomylni:
ich zdaniem urna jest prawdziwa, tzn.
mo¿e pochodziæ sprzed dwóch tysiêcy
lat, ale inskrypcja jest fa³szerstwem dokonanym byæ mo¿e niedawno... (GW,
20 czerwca br. s. 14).
ks. Bogdan Markowski CM
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obór Konstantynopolitañski I w 381
roku zakoñczy³ pierwszy etap wielkich sporów teologicznych Kocio³a
staro¿ytnego o Trójcê Przenajwiêtsz¹.
Po nich nast¹pi³ okres spokoju, trwaj¹cy pó³ wieku. W tym czasie dzia³a³y
dwie szko³y teologiczne  w Aleksandrii i Antiochii  o przeciwstawnych pogl¹dach, z których zrodzi³a siê nastêpna fala ostrych dyskusji teologicznych.
Tym razem dotyczy³y one osoby Jezusa
Chrystusa.
Drugi etap kontrowersji teologicznych rozpocz¹³ Sobór Efeski, powiêcony  jak nastêpne sobory Kocio³a staro¿ytnego
 problematyce
chrystologicznej,
a wiêc stosunkowi
Bóstwa i cz³owieczeñstwa w Jezusie
Chrystusie.
Postawiono sobie pytanie o tajemnicê Chrystusa, czyli o to, kim On by³?
Bogiem i cz³owiekiem  na to zgadzali
siê wszyscy chrzecijanie. Niemniej jednak inaczej widziano tê sprawê w Antiochii, inaczej w Aleksandrii. Teologowie w Antiochii wychodzili od dwoistoci natur w Chrystusie (a wiêc Jego
Boskoci i cz³owieczeñstwa), by dojæ
do ich jednoci. Natomiast w Aleksandrii przeciwnie: wychodzono od ich jednoci, by nastêpnie dojæ do dwoistoci
natur. Dlatego Maryjê nazywano Matk¹ Boga (po grecku Theotokos)  tytu³em u¿ywanym w Egipcie od III w. Nie
s¹ to bynajmniej spory o s³owa: z Antiochii wyszed³ nestorianizm  oddzielaj¹cy w Chrystusie Bóstwo i cz³owieczeñstwo; z Aleksandrii  monofizytyzm, pomniejszaj¹cy rolê natury ludzkiej w Chrystusie.
W IV i V w. w Antiochii dzia³a³o grono wybitnych teologów-ascetów. Oni
tworzyli tzw. szko³ê antiocheñsk¹. Byli
to: Lukian z Antiochii  wybitny egzegeta o pogl¹dach radykalnych i racjonalistycznych na Pismo w.; Diodor z Tar-

su  wszechstronnie wykszta³cony asceta, wietny dialektyk, którego uczniami
byli: Jan Chryzostom i Teodor z Mopsuestii  wybitny teolog egzegeta. Z Antiochii wyszli dwaj patriarchowie Konstantynopola  Jan Chryzostom i Nestoriusz,
na co patrzy³a z³ym okiem rywalizuj¹ca
z Antiochi¹ Aleksandria.
Jan Chryzostom zosta³ wygnany
z Konstantynopola przy niema³ej pomocy intryg patriarchy aleksandryjskiego
 Teofila. Gdy za Nestoriusz w ostry
sposób zacz¹³ atakowaæ termin Theoto-

niejszego teologa). Koció³ w Persji prowadzi³ wielk¹ akcjê misyjn¹ na Wschód,
jednak stopniowo traci³ kontakty z Zachodem. Izolacjê pog³êbi³ spór o tzw.
Trzy rozdzia³y (o czym ni¿ej).
Zwyciêstwo nauki szko³y aleksandryjskiej mia³o swoje konsekwencje.
Podkrelaj¹c (przeciw Nestoriuszowi)
jednoæ w Chrystusie, teologowie zaczêli twierdziæ, ¿e Chrystus mia³ jedn¹
naturê bosk¹ (gr. mone physis  st¹d monofizyci), w której natura ludzka siê rozp³ynê³a. Takie pogl¹dy g³osili ju¿ po
mierci Cyryla (opieraj¹c siê jednak na
jego teologii) Eutyches  archimadryta
konstantynopolitañski, a za nim Dioskur, patriarcha
aleksandryjski.
W 449 r. zwo³ano do Efezu sobór (nie uznany
jako taki przez
Koció³ katolicki
ani prawos³awny), który przyzna³ racjê Eutychesowi, a przy
okazji rozprawi³ siê brutalnie z jego
przeciwnikami. St¹d wziê³a siê jego
nazwa  Zbójectwo efeskie. W dwa lata
póniej (451 r.) zwo³ano sobór do Chalcedonu (ten zosta³ uznany jako czwarty
sobór powszechny), który potêpi³ Eutychesa i Dioskura oraz g³oszony przez
nich monofizytyzm. Nauka soboru znalaz³a swój wyraz w licie papie¿a Leona Wielkiego do patriarchy Konstantynopola  Flawiana. Reakcja na te decyzje nast¹pi³a szybko: Egipt powsta³
w obronie swego patriarchy, zerwa³ jednoæ z Kocio³em. Tak¿e w Syrii powsta³y silne orodki monofizytów.
róby przywrócenia jednoci nie
przynios³y skutku. By³y one teologiczne  wymylano coraz nowe formu³y teologiczne, jak np. Henotikon cesarza Zenona, potêpienie tzw. Trzech Rozdzia³ów, to jest pism tych, którzy mieli
daæ pocz¹tek nestorianizmowi, a wiêc
Diodora, Teodora z Mopsuestii i Ibasa
oraz próby pogodzenia z monofizytyzmem poprzez coraz to nowe i coraz
bardziej skomplikowane nauki: monoenenergetyzm i monoteletyzm  potêpio-

Sobory
 Efeski i Chalcedoñski
ks. Marek Starowieyski

kos (drogi chrzecijanon Egiptu) skorzysta³ z okazji patriarcha Aleksandrii
Cyryl i w ostry sposób zaatakowa³ Nestoriusza. Tym razem jednak chodzi³o
ju¿ nie tylko o wzglêdy osobiste, lecz
tak¿e o powa¿ny problem teologiczny.
Dosz³o wiêc do zwo³ania Soboru w Efezie (431), który zdecydowanie potêpi³
pogl¹dy Nestoriusza. Sama jednak nauka Nestoriusza nie jest dla nas zupe³nie jasna. Wydaje siê, ¿e g³osi³ on daleko posuniêty dualizm (bóstwa i cz³owieczeñstwa) w Chrystusie. Nauka Nestoriusza zosta³a potêpiona, a on sam wygnany ze swojej stolicy, co powiêkszy³o animozje Antiochii i Aleksandrii
i nast¹pi³a tzw. schizma antiocheñska,
za¿egnana dopiero w dwa lata póniej.
W Syrii jednak rozpoczêto przeladowanie zwolenników Nestoriusza. Ci
jednak nie odst¹pili od nauki mistrza
i udali siê na dobrowolne wygnanie do
Persji, gdzie stworzyli potê¿ny Koció³.
Jego jêzykiem liturgicznym sta³ siê jêzyk syryjski. Na ten jêzyk prze³o¿ono
nastêpnie dzie³a Nestoriusza i Teodora
z Mopsuestii (uznanego za ich najwa¿-

P
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ne przez III Sobór Konstantynopolitañski (680  681). By³y te¿ niestety i próby polityczne  powy¿sze sformu³owania, podobnie jak i naukê Chalcedonu,
próbowali narzucaæ ca³emu Kocio³owi  czêsto bardzo brutalnie  cesarze
bizantyñscy; wybucha³y wiêc krwawe
przeladowania monofizytów w Syrii
czy w Egipcie, na które nie mniej krwawo odpowiadali monofizyci. Walki trwa³y nawet wewn¹trz klasztorów. W koñcu Bizancjum utworzy³o si³¹ hierarchiê
kocieln¹ w tych krajach  tak powstaje koció³ cesarski, czyli (od semickiego melek)  melkicki.
Tak¿e i monofizyci siê podzielili.
Trwa³y wanie pomiêdzy Kocio³em
egipskim (koptyjskim) i syryjskim  nazwanym jakobickim, od jego organizatora Jakuba Baradaja, które usta³y w VII
w., w przededniu inwazji arabskiej. Dodajmy, ¿e Armenia nie przyjê³a ustaw
Soboru Chalcedoñskiego, powiêkszaj¹c
grupê kocio³ów typu monofizyckiego,
podobnie jak chrzecijañska (od IV w.)
Etiopia  cile zwi¹zana z Aleksandri¹,
przejê³a z niej równie¿ monofizytzm.
Inwazja arabska w latach trzydziestych VII w. sprawi³a, ¿e kocio³y nestoriañskie, monofizyckie  czyli jakobicki i koptyjski i ortodoksyjne (melkicki) znalaz³y siê pod dominacj¹ arabsk¹;
z wyj¹tkiem Armenii i Etiopii.
Te roz³amy pomiêdzy Wschodem
(przewa¿nie semickim) a Zachodem
grecko-³aciñskim mia³y wiele powodów
i by³y procesami bardzo skomplikowanymi. Do spraw religijnych dochodzi³y
problemy jêzykowe (nieprecyzyjne oddanie pojêæ greckich w pojêciach semickich lub, ogólnie mówi¹c, nie-precyzja
jêzyka) a tak¿e polityczne, personalne
rywalizacje, ambicyjne itd.
cdn.
ks. Marek Starowieyski
Sprostowanie
W poprzednim numerze PiP w tekcie pt.: Duszpasterstwo chwili (s. 12)
mylnie podalimy datê powstania idei kapelanatu lotniskowego. W tekcie jest podany rok 1974, a powinien byæ rok 1947.
Przepraszamy.
Redakcja

FORMACJA DUCHOWA

PLASTYKA

ZAMYLENIA

Atrybuty
¿ycia ziemiañskiego
Parê tygodni temu, jeszcze w czerwcu, przy okazji uroczystoci 5-lecia
Orodka Charytatywno-Kulturalnego
przy Domu Opiekuñczo-Leczniczym
w Piliszkowie, Prymas Polski kardyna³
Józef Glemp w towarzystwie b. ministra rolnictwa Adama Tañskiego otworzy³ i powiêci³ Muzeum Pojazdów
Konnych.
Maj¹tek ziemski w Piliszkowie (pod
O¿arowem Mazowieckim) ma d³ugie
tradycje. Wród jego w³acicieli wymienia siê jeszcze rycerza z Piliszkowa,
wspomnianego w dokumencie s¹dowym kancelarii ksiêcia Janusza I Mazowieckiego z 1425 roku. Ród Piliszkowskich zamieszkiwa³ te w³oci do
ostatnich lat wieku XVIII. Potem w³acicielami Piliszkowa by³a rodzina
Campionich, od nich majêtnoæ kupi³
sekretarz króla Stanis³awa Augusta
Franciszek Ryx, by wreszcie w roku
1892 osiad³ tu Mieczys³aw Marszewski
(1857  1916), in¿ynier komunikacji 
budowniczy mostu Poniatowskiego
oraz mostu na Bugu w Zegrzu. Jemu
i jego synowi Antoniemu Marszewskiemu zawdziêcza dwór w Piliszkowie
swój obecny kszta³t architektoniczny
(piêtrowy budynek z parterowymi alkierzami na bocznych skrzyd³ach).
W czasie II wojny wiatowej we
dworze Marszewskich znalaz³y schronienie setki ludzi, m.in. ¿ona gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego z synem
Adamem. Rok 1945 zapocz¹tkowa³ bolesn¹ przerwê w zachowuj¹cych ci¹g³oæ, od pocz¹tków XV w., dziejach Piliszkowa. Po wyrzuceniu Marszewskich, maj¹tek w³¹czono do powsta³ego PGR-u, a dwór wraz z parkiem i znajduj¹c¹ siê na jego terenie wspania³¹

oran¿eri¹ zniszczono i zdewastowano.
W roku 1985 ruinê dworu z 5-hektarowym XVIII-wiecznym parkiem wykupi³ Centralny Zwi¹zek Spó³dzielni
Mleczarskich, który dwór zrekonstruowa³. Od roku 1993 gospodarzem tego
historycznego miejsca jest Fundacja
Kocielnej Rady Gospodarczej, istniej¹ca przy Konferencji Episkopatu Polski. Dzieje Piliszkowa staraniem Fundacji zosta³y odtworzone i udokumentowane, a w samym dworze zorganizowano sta³¹ ekspozycjê  Muzeum Dworu Polskiego  wzbogacon¹ o rodzinne
pami¹tki by³ych w³acicieli. Wed³ug zachowanych starych planów odtworzono dawne aleje parkowe i uzupe³niono
drzewostan. Dziêki powo³anemu przez
Prymasa Polski kard. Józefa Glempa
Orodkowi Charytatywno-Kulturalnemu i dziêki energicznej dzia³alnoci
jego dyrektora ks. dr. Edwarda Sobieraja ¿ycie w Piliszkowie nie zosta³o ograniczone tylko do opieki medycznej. Odbywaj¹ce siê tu regularne koncerty od
lat gromadz¹ s³awy polskich sal koncertowych, za do czynnego ju¿ Muzeum
Dworu Polskiego do³¹czy³o obecnie
Muzeum Pojazdów Konnych. W specjalnie wybudowanych pomieszczeniach prezentowanych jest ponad 50
zabytkowych pojazdów o ró¿nym przeznaczeniu. Ta niezwyk³a kolekcja, gromadz¹ca równie¿ stare uprzê¿e, munsztuki, dzwonki nagrzbietowe oraz powozowe latarnie, jak siê okazuje niewiele
ustêpuje s³awnym zbiorom zaprzêgów
konnych w £añcucie. Nowo otwarte
Muzeum stanie siê z pewnoci¹ kolejn¹ atrakcj¹ turystyczn¹ okolic O¿arowa
Mazowieckiego.
Jaros³aw Kossakowski
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mu siê, kiedy spotkasz bliniego,
aby czciæ go ponad jego w³asn¹ miarê. Uca³uj jego rêce i stopy, trzymaj je
d³ugo z szacunkiem i po³ó¿ je na oczy.
Chwal go, nawet jeli nie jest tego wart.
A kiedy ju¿ sobie pójdzie, mów o nim
wy³¹cznie dobrze i z powa¿aniem. Prowadzisz go tym samym ku dobru. Witaj¹c go w ten sposób, zmuszasz go do poznania wstydu. Zasiewasz w nim ziarno
cnoty.

dojdziesz bez trudu do wielkich rzeczy. Lecz to nie wszystko. Jeli twój
blini ma wady, czczony przez ciebie
³atwo siê z nich wyleczy, zmieszany
czci¹, która mu odda³e.

Kiedy narzucisz sobie taki zwyczaj, na twojej twarzy pojawi siê wyraz dobroci, zyskasz wielk¹ pokorê i

Zawsze postêpuj w ten sposób.
Pozdrawiaj i czcij wszystkich ludzi.
Nie dra¿nij nikogo tylko dlatego, ¿e
pope³ni³ z³e uczynki i powstrzymuj
siê od upominania lub poprawiania
kogo w czymkolwiek. Poniewa¿
mamy w niebiosach sêdziego, który
nie czyni pomiêdzy ludmi ¿adnych
ró¿nic.

Izaak Syryjczyk (VII wiek) urodzi³
siê w prowincji Katar, po³o¿onej na zachodnim brzegu Zatoki Perskiej. Chocia¿ urodzony nad morzem, wola³ wycofaæ siê na pustyniê, by tam wieæ ascetyczne ¿ycie. Znany ze swego pogodnego, mi³ego i pokornego charakteru, zosta³ wybrany biskupem w Niniwie
(w obecnym Iraku) w³anie wtedy, kiedy koñczy³ siê okres konfliktów w ³onie Kocio³a. Spostrzeg³szy, ¿e urz¹d
duszpasterski zak³óci mu samotne ¿ycie, po piêciu miesi¹cach zrezygnowa³
ze stanowiska i ukry³ siê w górach, aby
powróciæ do ¿ycia eremity. Przeczyta³
ogromn¹ liczbê ksi¹¿ek. Ten fakt oraz
praktyki ascetyczne sta³y siê przyczyn¹
jego lepoty. Nauki Izaaka spisali jego
uczniowie.
Rozwa¿ania ascetyczne szybko
zdoby³y sobie uznanie chrzecijañskiego Wschodu, gdzie do dzisiaj s¹ bardzo czêsto czytane.
W Rozwa¿aniach, które odznaczaj¹
siê przepiêknym i wzruszaj¹cym stylem,
zawarta jest wielka g³êbia duchowa i psychologiczna. W tekcie tym mo¿na zobaczyæ, z jak¹ delikatnoci¹, ten wielki
samotnik, rygorystyczny asceta, który
ucieka³ od ludzi, odnosi³ siê do cz³owieka, jak wielk¹ wartoæ widzia³ w cz³owieku, jak blisko by³ ludzkich spraw.
Jest zadziwiaj¹ce, ¿e tekst, który
powsta³ w czasach tak odleg³ych

i w warunkach tak ró¿nych od tych,
w jakich ¿yjemy, mo¿e byæ dzisiaj w tak
du¿ym stopniu aktualny.
Przewa¿nie traktujemy innych poni¿ej ich w³asnej wartoci. To mizeria pychy, która ka¿e nam ci¹gle zajmowaæ
miejsce wy¿sze ni¿ inni i stawiaæ innych
ni¿ej od nas. To mizeria ignorancji która
sprawia, ¿e nie doceniamy faktu, i¿ ka¿da osoba jest warta nieskoñczenie wiêcej ni¿ mylimy  nie tylko w porównaniu z naszym ograniczonym spojrzeniem,
które umniejsza wszystko, lecz tak¿e
w stosunku do spojrzenia Boga, którego
mi³osierdzie wybacza wszystkie s³aboci
i którego dobroæ stworzy³a ka¿dego cz³owieka na swoje podobieñstwo.
Izaak uczy nas, ¿e nie poprzez poni¿anie drugiego cz³owieka wzmacniamy
go; nie poprzez krytykowanie przyczyniamy siê do poprawy jego zachowania;
nie poprzez denerwowanie siê na niego
mo¿emy sprawiæ, i¿ stanie siê ³agodny
i spokojny. I wreszcie: ¿e nie poprzez
podkrelanie jego wad mo¿emy go udoskonaliæ.
Poni¿anie, krytykowanie  taka jest
logika wiata. Jest ona jednak radykalnie fa³szywa i doprowadza w sposób
nieunikniony do skutków odwrotnych
od tych, których oczekujemy. To w³anie
odmawiaj¹c sobie porównywania drugiego cz³owieka do nas samych i do innych
ludzi, pozwolimy na to, a¿eby sta³ siê nie-

Jeli chcesz doprowadziæ swojego brata do prawdy, ¿a³uj go, p³acz,
mi³uj, powiedz mu s³owo lub dwa.
Nie gniewaj siê jednak na niego, aby
nie zobaczy³ w tobie nawet ladu
nienawici. Poniewa¿ mi³oci
ow³adniêtej namiêtnociami nie
wolno okazywaæ gniewu, irytowaæ,
dra¿niæ lub ganiæ kogo.
Dowodem mi³oci i poznania jest
pokora, która rodzi siê ze spokoju
sumienia w Chrystusie naszym
Panu.
Izaak Syryjczyk
porównywalnym. Odmawiaj¹c sobie
krytykowania go, pomo¿emy mu unikn¹æ wszelkiej krytyki. Wznosz¹c go ponad nasz¹ ocenê jego osoby oraz zachowuj¹c siê pozytywnie w stosunku do niego, mo¿emy wznieæ go wy¿ej w jego
bycie, jednoczenie siebie samych prawdziwie, a wiêc duchowo, wzmacniaj¹c.
Wed³ug Izaaka kryterium rzeczywistoci oraz prawdziwoci naszego
wspó³czucia dla drugiego cz³owieka
i naszej mi³oci do niego jest pokora,
która winna kierowaæ ca³ym naszym ¿yciem, we wszystkich jego aspektach.
Rzecz¹ niemo¿liw¹ jest mi³owanie
bliniego, jeli nie wyrzeklimy siê siebie i jeli nie przyjêlimy, jako wzoru
naszej mi³oci do innych, pokornej mi³oci Boga, która wszystkim ludziom,
nie dyskryminuj¹c nikogo, przyznaje,
ponad ich zaletami i wadami, tê sam¹
wartoæ.
W naszych czasach, w których coraz bardziej rozpowszechniaj¹ siê: dyskryminacja, nietolerancja, fanatyzm,
(polegaj¹cy na chêci narzucenia innym
swoich mniemañ i swojego sposobu
¿ycia), nauczanie Izaaka nabiera szczególnego znaczenia.
Jean-Claude Larchet *
* Autor artyku³u jest patrologiem i teologiem
prawos³awnym.
T³um. Helene Gerardin i Marta Zieliñska
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Stanis³aw Michalkiewicz

Lwie spó³ki
Z niedawnych doniesieñ prasowych wynika, ¿e d³ug publiczny pañstwa polskiego przekroczy³ 400 mld z³, czyli ponad 100 mld dolarów. Wygl¹da na
to, ¿e zad³u¿anie pañstwa, a wiêc dogadzanie (jakie tam dogadzanie, no ale
jako trzeba to nazwaæ) obywatelom ¿yj¹cym, a przede wszystkim  obywatelom g³osuj¹cym na koszt obywateli, którzy, miejmy nadziejê, kiedy
siê narodz¹, jest jedynym pomys³em, dziêki któremu tworz¹ca kolejne rz¹dy szlachta-go³ota jako utrzymuje siê na powierzchni. W roku 2003 deficyt bud¿etowy zosta³ okrelony na poziomie 38 mld z³, a pan wicepremier
Hausner przewiduje, ¿e w roku przysz³ym mo¿e osi¹gn¹æ poziom 47 mld
z³otych. ¯eby ten deficyt bud¿etowy pokryæ, to znaczy  ¿eby rz¹d znalaz³
pieni¹dze na pokrycie zaplanowanych wydatków, trzeba sprzedawaæ obligacje skarbowe. Mo¿na je sprzedawaæ byle jak, ale mo¿na te¿ u³atwiæ sobie ¿ycie, organizuj¹c sobie samograj finansowy. I ekipa SLD-PSL, rz¹dz¹ca
Polsk¹ w latach 1993  1997 taki samograj skonstruowa³a, za ekipa AWSUW  zatwierdzi³a go w postaci wiekopomnej reformy systemu emerytalnego.

Niektórzy historycy uwa¿aj¹, ¿e
wprawdzie zwyk³y ucisk fiskalny zawsze budzi³ niezadowolenie poddanych,
ale by³o ono ³agodzone wiadomoci¹,
¿e uciskaj¹cym jest monarcha, który
mimo wszystko cieszy³ siê szacunkiem.
Kiedy jednak królowie zaczêli wydzier¿awiaæ podatki ró¿nym lichwiarzom, to
³agodne i melancholijne niezadowolenie przekszta³ca³o siê z wolna w furiê.
Tym w³anie t³umacz¹ niektórzy niezrozumia³e wybuchy okrucieñstwa, jakie
towarzyszy³y, np. rewolucji francuskiej.
W ramach reformy emerytalnej
utworzony zosta³ tzw. II filar systemu
ubezpieczeniowego. Rz¹d odbiera obywatelom oko³o 50 proc. dochodu tytu³em sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne. Czêæ tych pieniêdzy bierze ZUS,
z czego wyp³aca emerytury i renty,
a czêæ przekazuje tzw. otwartym funduszom emerytalnym (OFE), stanowi¹cym wspomniany II filar systemu. Te
OFE maj¹ tymi pieniêdzmi obracaæ,
poprzez obrót  zarabiaæ, a potem wyp³acaæ szczêliwcom, którzy do¿yj¹
wieku emerytalnego.
Po kilku latach funkcjonowania
OFE okaza³o siê jednak, ¿e nie spe³niaj¹
one pok³adanych w nich nadziei. Czy
oznacza to, ¿e reforma systemu ubezpieczeñ spo³ecznych siê nie uda³a? Ale¿

"

nic podobnego! Uchowaj Bo¿e! Uda³a
siê w 100 procentach! Jeli oczywicie
bêdziemy oceniaæ to wed³ug celów rzeczywistych, a nie celów deklarowanych.
Rzeczywiste cele jakiej reformy bardzo
³atwo odró¿niæ od deklarowanych. Cele
rzeczywiste musz¹ siê pojawiæ, i to raczej szybko. Cele deklarowane  albo
siê pojawi¹, albo nie. Otó¿ w OFE pok³adano nadzieje, ¿e gromadzone przez
nie pieni¹dze bêd¹ inwestowane w gospodarkê, np. w akcje przedsiêbiorstw,
dziêki czemu zostanie ona zasilona kapita³owo. Wprawdzie gospodarka mog³aby byæ zasilana kapita³owo i bez tego.
Gdyby np. rz¹d nie odbiera³ ludziom oko³o 80 proc. ich dochodu, tylko, dajmy na
to, 20, to te 60 proc. ró¿nicy ludzie ci
wydaliby wed³ug swego uznania, zasilaj¹c: a to rolnictwo, a to przemys³ skórzany, a to przemys³ tekstylny, a to transport
czy przemys³ rozrywkowy. Ten sposób
jednak ma tê wadê, ¿e rz¹d nie móg³by
wyst¹piæ w roli dobroczyñcy ludzkoci,
no i przy okazji siê powy¿ywiaæ, jak
szczerze okreli³ podstawow¹ funkcjê
niektórych rz¹dów Jerzy Urban.
Tymczasem okaza³o siê, ¿e OFE inwestuj¹ w akcje przedsiêbiorstw zaledwie 27 proc. swoich aktywów, a a¿ 68
proc. anga¿uj¹ w obligacje skarbowe.
Tak (nawiasem mówi¹c) te 27 proc. jest
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po prostu przepompowywane w zaprzyjanione firmy, z których potem ten ³atwy pieni¹dz wyprowadzany jest za pomoc¹ bardzo wyrafinowanych i pomys³owych operacji na zagraniczne wyspy
szczêliwe. Ale taka ju¿ jest natura wielkiego biznesu w Polsce, ¿e w ka¿dej
chwili musi liczyæ siê z nadejciem bolszewików i przygotowywaæ sobie miêkkie l¹dowanie poza zasiêgiem ich ewentualnej w³adzy. Ale to niewa¿ne, bo chodzi przede wszystkim o to, ¿e OFE zarabiaj¹ wy³¹cznie na obligacjach skarbowych.
Co to znaczy? Spróbujmy przeledziæ ten mechanizm. Rz¹d zmusza ludzi do oszczêdzania, przekazuj¹c ich
pieni¹dze Otwartym Funduszom Emerytalnym. Fundusze, id¹c po linii najmniejszego oporu, kupuj¹ papiery skarbowe, które rz¹d zobowi¹zuje siê odkupiæ z procentem za przysz³e wp³ywy
podatkowe. Tak naprawdê wiêc to
II filar reformy emerytalnej by³ pomys³em na wydzier¿awienie przysz³ych podatków. Koszty tej dzier¿awy s¹ doæ
wysokie, bo fundusze, nie ponosz¹c najmniejszego ryzyka, pobieraj¹ spor¹ prowizjê. OFE s¹ wierzycielem rz¹du, ale
wierzycielami OFE s¹ ich klienci, czyli zwykli podatnicy. Ci sami podatnicy,
którzy bêd¹ musieli zap³aciæ za wykupienie papierów skarbowych i pokryæ
prowizjê OFE. Okazuje siê, ¿e ten mechanizm tak naprawdê oznacza, i¿ podatnicy staj¹ siê wierzycielami samych
siebie. Korzyci z tego, jak widaæ, nie
maj¹ najmniejszej, bo korzysta wy³¹cznie rz¹d, który siê wy¿ywia, no i firmy
tworz¹ce OFE, które kapitalizuj¹ przyznany im przez rz¹d przywilej. W dawnym prawie rzymskim taki uk³ad nazywa³ siê spó³k¹ lwi¹ (societas leonina),
która by³a zakazana. U nas taki uk³ad
nazywa siê zdobycz¹ socjaln¹ ludu pracuj¹cego miast i wsi, która oczywicie
zakazana byæ nie mo¿e, bo tak siê akurat sk³ada, ¿e uwa¿ana jest za dobro
wspólne. Dopóki ludzie myl¹, ¿e to
wszystko prawda, to mo¿na to kontynuowaæ. Kiedy jednak zorientuj¹ siê, o co
tu chodzi naprawdê, to nale¿y liczyæ siê
z mo¿liwoci¹ wybuchu niezrozumia³ego okrucieñstwa.
n
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Na niedawny kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej (transmitowany przez
telewizjê, opisywany oraz ilustrowany przez prasê tak, jakby od jego przebiegu zale¿a³a nasza przysz³oæ!) przyszed³ sam Wojciech Jaruzelski. Obecni na
obradach socjaldemokraci polscy powitali go najuroczyciej  powstali i d³ugo bili brawa. Na oczach milionów Polaków najwy¿si urzêdnicy III Rzeczypospolitej przywitali Jaruzelskiego niczym najbli¿szego przyjaciela...

Powitanie przesz³oci
Tymczasem jest on oskar¿ony w procesie o masakrê na Wybrze¿u w grudniu 1970 roku. S¹d wolnej Rzeczypospolitej nie mo¿e Jaruzelskiemu udowodniæ ¿adnej winy. Nic dziwnego, skoro jest przyjacielem i socjaldemokratów,
sprawuj¹cych  niekoniecznie pod
sztandarami SLD  najwy¿sze godnoci pañstwowe, i Michnika, który relatywizuje w polityce kryteria moralne.
Rozprawy odbywaj¹ siê rzadko i bezskutecznie, chocia¿ powszechnie wiadomo, ¿e kiedy w grudniu 1970 roku na
Wybrze¿u ju¿ wrza³o,choæ ofiar miertelnych jeszcze nie by³o, Gomu³ka zapyta³ Wojciecha Jaruzelskiego, ówczesnego ministra obrony, jak zachowa siê
wojsko; genera³ odpowiedzia³: armia
wype³ni swój obowi¹zek...*
Gomu³ka odsun¹³ wprawdzie Jaruzelskiego od bezporedniego dowodzenia, ale genera³ dok³adnie wiedzia³, co
dzia³o siê w Gdañsku, Gdyni, Szczecinie i nie tylko nie przeciwstawi³ siê
zbrodniczemu okrucieñstwu Gomu³ki,
lecz tak¿e aprobowa³ jako czynny minister Obrony Narodowej poczynania
wykonawców decyzji oszala³ego ze
strachu przed spo³eczeñstwem pierwszego sekretarza KC PZPR.
Tak o tym udziale Jaruzelskiego
w tragedii grudniowej mówi³, po prawie pó³ roku, jego ministerialny zastêpca, nie¿yj¹cy ju¿ Grzegorz Korczyñski:
 Na polecenie tow. Moczara, potwierdzone nastêpnie przez tow. Jaruzelskiego, wylecia³em do Gdañska, towarzysz¹c cz³onkom BP, tow. tow. Kliszce
i Lodze-Sowiñskiemu. W czasie przebywania na Wybrze¿u wype³nia³em polecenia najwy¿szych czynników partyjnorz¹dowych, przekazanych mi przez dzia-

³aj¹cych tam cz³onków BP oraz tow. tow.
Cyrankiewicza, Moczara i Jaruzelskiego. (...) O wszystkich najwa¿niejszych
przedsiêwziêciach sztab wojskowy meldowa³ ministrowi Obrony Narodowej,
który je akceptowa³. Ja sam meldowa³em wielokrotnie tow. Jaruzelskiemu
sytuacjê i propozycjê odnonie u¿ycia
wojsk. Ju¿ w dniu 15 grudnia tow. Jaruzelski poinformowany zosta³ o wprowadzeniu nowych pododdzia³ów do
gmachu KW w Gdañsku. W tym¿e dniu
tow. Jaruzelski zwróci³ mi telefonicznie
uwagê, dlaczego wojsko pod KW nie
u¿y³o broni, choæ MO jej u¿y³a. Odpowiedzia³em, ¿e to nie odpowiada prawdzie, gdy¿ zgodnie z decyzj¹ tow. Cyrankiewicza wojsko u¿y³o broni. (...) **
A wczeniej, w lutym 1971 r., Wojciech Jaruzelski rozwa¿a³ na forum
Komitetu Centralnego PZPR problem
u¿ycia wojska polskiego do pacyfikowania wyst¹pieñ robotniczych na Wybrze¿u w grudniu poprzedniego roku.
Powiedzia³ m. in.:  Decyzja o u¿yciu
wojska w szerokiej skali, decyzja u¿ycia broni osobicie sformu³owana przez
tow. Gomu³kê, w obecnoci przewodnicz¹cego Rady Pañstwa, premiera rz¹du oraz kilku innych cz³onków kierownictwa partii (...) by³y to decyzje, które
mia³y sw¹ pe³n¹ zarówno faktyczn¹, jak
i formalnoprawn¹ moc. I nie wyobra¿am sobie, by (...) dowództwo naszej
ludowej armii mog³o nie wykonaæ decyzji kierownictwa partyjno-pañstwowego, zw³aszcza wtedy gdy uzasadnia
j¹ zagro¿enie socjalistycznego ³adu spo³ecznego (...). I zakoñczy³ swe przemówienie:  Czujê siê w obowi¹zku poinformowaæ Komitet Centralny i zameldowaæ ca³ej naszej partii, ¿e ¿o³nierz wy-

kona³ godnie postawione mu zadanie...
Po jedenastu latach od tamtego godnego wykonania zadañ ¿o³nierskich
Wojciech Jaruzelski zorganizowa³ stan
wojenny i obj¹³ nad nim dowództwo
operacyjne oraz polityczne. I w grudniu
1970 roku, i w grudniu roku 1981 broni³ jak niepodleg³oci  sam to dobitnie
owiadcza³, ¿eby nie by³o w¹tpliwoci
 socjalizmu, ustroju narzuconego nam
przez obce mocarstwo dla utrzymania
Polski w swym wasalstwie.
Nie potrzeba dzi udowadniaæ, ¿e
stan wojenny oddali³ nas od cywilizacji
zachodniej jeszcze bardziej ni¿ wczeniejsze lata PRL. W stanie wojennym,
oprócz mo¿liwoci (zreszt¹ od godz.
13.00) picia taniej, chorobotwórczej
wódki nie mielimy ¿adnych swobód: ani
obywatelskich, gospodarczych, narodowych, ani tym bardziej politycznych. Gospodarka polska stoczy³a siê w tak¹ depresjê, ¿e dzisiaj, po 22 latach, wci¹¿ nie
mo¿e siê z niej wydwign¹æ, chocia¿by
tylko na poziom Grecji czy Portugalii.
I pomyleæ, ¿e ci sami politycy, którzy
nas wprowadzaj¹ do Unii Europejskiej,
powitali osobê odpowiedzialn¹ za tamte
mierci, zniszczenia, zacofania, jak swego idola. Czy wiêc gdyby, uchroñ Bo¿e,
komunizm moskiewski znów zaw³adn¹³
nami i nasz¹ czêci¹ Europy, znalaz³by
wród dzisiejszych polityków wielbicieli, wyznawców, wykonawców, beneficjantów i wiernych pomocników w oddalaniu
Polski od kultury zachodniej?
Powitanie Wojciecha Jaruzelskiego
na kongresie SLD ods³oni³o prawdziwe
oblicze tej partii. A poniewa¿ w historii z³o czêsto przemienia siê w dobro,
to mo¿e owo odkrycie prawdziwego
oblicza unaoczni wreszcie tym, którzy
dzi wo³aj¹, ¿e za komuny by³o lepiej,
i¿ dalsze powierzanie w³adzy eseldeowcom, aktualnym i by³ym  bez ró¿nicy
 jest samobójstwem cywilizacyjnym.
Jacek Wegner
* Cytujê za: Andrzej Alber t (Wojciech Roszkowski) Najnowsza historia Polski 1918-1980, wyd.
IV Londyn-Warszawa 1991, str. 915;
** Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzieñ 1970, W opracowaniu Marka Domañskiego, Londyn 1991, str. 361; dalsze cytaty i
wiêcej o tym na ss. 364, 90, 181
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Ukraæ Polskê
Transparency International ocenia,
¿e sporód dziesi¹tki kandydatów, którzy zostan¹ przyjêci do UE w 2004 roku,
najbardziej skorumpowanym pañstwem
jest Polska. Przodujemy zreszt¹ nie tylko w tej jednej dziedzinie. Mamy najbardziej niewydolne s¹downictwo i najbardziej nieudoln¹ administracjê rz¹dow¹.
Najgorzej wykorzystujemy unijne fundusze, za szara strefa w gospodarce obliczana jest na piêtnacie procent naszej
produkcji. Jednoczenie SLD-owski rz¹d
systematycznie odmawia pracy. Wed³ug
Komisji Europejskiej polskie Ministerstwo Infrastruktury nie jest w stanie przygotowaæ ca³ociowej strategii rozwoju
sieci autostrad i dróg w Polsce. Tote¿ po
miesi¹cach upomnieñ i nalegañ  informuje Rzeczpospolita (Rz)  Komisja
sama opracowa³a taki dokument.
Przy okazji afery Rywina oraz tzw.
afery starachowickiej (pose³ ostrzeg³
przestêpców przed akcj¹ policji) okaza³o siê, ¿e patologi¹ prze¿arty jest równie¿
parlament, czyli najwy¿szy organ w³adzy.
Patologi¹, a nie tylko korupcj¹, albowiem
wed³ug oceny tygodnika Wprost a¿ dwie
trzecie ustaw uchwalanych w polskim
Sejmie to naprawiaj¹ce b³êdy nowelizacje. To chyba absolutny rekord w dziejach europejskiego parlamentaryzmu,
gdy¿ owe dwie trzecie oznacza, ¿e w ci¹gu czteroletniej kadencji ponad dwa i pó³
roku naszemu parlamentowi zajmuje
poprawianie w³asnej nieudolnoci.
Czy w tym stanie rzeczy mo¿e kogokolwiek dziwiæ, ¿e dynamika wzrostu
dochodu narodowego jest w Polsce najni¿sza sporód ca³ej dziesi¹tki kandydatów do Unii? Pañstwo, które odmawia
wype³nienia swoich elementarnych funkcji i obowi¹zków jest pañstwem chorym.
Jak widaæ go³ym okiem, odnosi siê to nie
tylko do struktur administracyjnych: chore pañstwo generuje chor¹ gospodarkê;
inaczej byæ nie mo¿e. Rozwijaj¹ siê i rosn¹ w si³ê jedynie te pañstwa, których
rz¹dy potrafi¹ o to zadbaæ. A o co naj-
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bardziej dbaj¹ nasi politycy i menad¿erowie gospodarki? Kto czyta gazety, odpowie na to bez trudu. Minister Krzysztof Janik powiedzia³ to zreszt¹ z trybuny
sejmowej: korupcja w Polsce jest czêciej
regu³¹ ni¿ wyj¹tkiem. Komentuj¹c za sfa³szowanie ustawy o mediach tygodnik
Wprost zapytuje retorycznie: Ilu podobnych fa³szerstw nie wykryto? Odpowiedzi
 oczywicie  nie ma, ale nie ma te¿ dnia,
aby prasa nie wykry³a kolejnej afery.
Nie skoñczy³a jeszcze swojego dochodzenia w sprawie ustawy o mediach
nadzwyczajna komisja sejmowa, a ju¿
Gazeta Wyborcza (GW) i Rz ujawni³y
powa¿ne nieprawid³owoci przy przetargu na transporter opancerzony dla naszej
armii. Lipny offset na pojazd dla wojska
 napisano bez ogródek w GW i nie mo¿na mieæ w¹tpliwoci, ¿e kto wzi¹³ pieni¹dze, i to zupe³nie niema³e. Po gwa³townych zaprzeczeniach ze strony MON
ministerstwo nabra³o nagle wody w usta.
Czy sprawa ta zostanie tak samo za³atwiona jak afera FOZZ, której g³ówni bohaterowie od dziesiêciu lat nie mog¹ doczekaæ siê os¹dzenia?
To ostatnia wiadomoæ o sprzeniewierzeniu pieniêdzy podatników.
A wczeniej? Oto SLD-owskiemu wojewodzie ³ódzkiemu prokuratura przedstawi³a zarzut kierowania zorganizowan¹ grup¹ przestêpcz¹, oszustwa podatkowe oraz wyprowadzenie z firmy farmaceutycznej 7,2 mln z³otych. Wyprowadzenie brzmi dosyæ elegancko, nie jak pospolita kradzie¿. Wed³ug prasy dyrektor
upadaj¹cej Huty Ostrowiec tak¿e wyprowadza³ pieni¹dze: produkty tej huty
sprzedawa³ po bardzo zani¿onej cenie
spó³ce, której by³ w³acicielem. Co w tym
czasie robi³ zarz¹d? Ano nie robi³ niczego. Czy dlatego, ¿e z tego procederu tak¿e czerpa³ korzyci?
Inny SLD-owski polityk  burmistrz
I³awy  stan¹³ przed s¹dem za fa³szowanie dokumentów. W Koninie Urz¹d Miejski podarowa³ publiczne pieni¹dze pry-
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watnemu wydawnictwu, którego w³aciciele nale¿¹ do rodziny wiceprezydenta
miasta. Jak dostaæ za darmo komunalne
mieszkanie w centrum Warszawy?  zapytuje GW i od razu odpowiada: wystarczy mieæ etat w ródmiejskim urzêdzie,
najlepiej w Wydziale Lokalowym.
Pod koniec lipca prezydent Warszawy
Lech Kaczyñski powiadomi³ prokuraturê,
¿e samorz¹dowcy poprzedniej kadencji
sprzeniewierzyli znaczne sumy publicznych pieniêdzy. Wysocy urzêdnicy samorz¹dowi, wchodz¹c w uk³ad biznesowy
z (holendersk¹ firm¹) ING, bardziej dbali
o interes prywatny firmy ni¿ o mienie publiczne  napisa³, dodaj¹c, ¿e wród tych
wysokich urzêdników znajduje siê by³y
prezydent miasta Wojciech Kozak z Platformy Obywatelskiej. I có¿ na to wyborcy? Ano nic, zupe³nie nic, jakby nie obchodzi³ ich stan pañstwa. PO w sonda¿ach
zajmuje wysokie, drugie miejsce, z piêtnastoprocentowym poparciem wyborców,
tu¿ za SLD, które rz¹dzi jak widaæ, ale
nadal zajmuje niekwestionowan¹, pierwsz¹ pozycjê z ponad dwudziestoprocentowym poparciem elektoratu.
Patologi¹ niekompetencji i korupcj¹
pora¿one s¹ jednak nie tylko SLD i PO.
Przytomnie zauwa¿y³a to Krystyna Naszkowska w GW: to, co wyrabia klub
(parlamentarny) PSL przy poparciu
znacznej czêci SLD nie mieci siê w
¿adnych kategoriach przyzwoitoci. Tu
nie chodzi ani o kraj, ani o rolników.
Na pierwszym miejscu s¹ uk³ady partyjno-kole¿eñskie. Tymczasem po trzynastu latach budowania kapitalizmu
i pañstwa prawa 68 proc. Polaków uwa¿a, ¿e zmiany po 1989 roku wywar³y niekorzystny wp³yw na ich ¿ycie.
57 proc. ocenia, ¿e zmiany po 1989 roku
siê nie uda³y. 74 proc. uwa¿a, ¿e ich dochody nie pozwalaj¹ na zaspokojenie bie¿¹cych potrzeb. Ale nikt na razie nie zosta³ przyk³adnie ukarany za wyprowadzanie publicznych pieniêdzy.
Oto najnowsza wiadomoæ (18
VIII), tym razem z I programu Polskiego Radia: Rakieta zakupiona za ponad
miliard (!?) od Izraela nie pasuje do
owego pojazdu wojskowego kupionego
w lipnym przetargu...
Andrzej W. Pawluczuk
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Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³
Op³atê na prenumeratê nale¿y wp³acaæ na
konto:

PKO BP SA IV O/Warszawa
Filia Wo³omin
55-10201042-122460033
W miejscu przeznaczonym na korespondencjê prosimy wpisaæ okres prenumeraty i liczbê prenumerowanych egzemplarzy.
Miesiêcznik mo¿na otrzymaæ równie¿ za pobraniem pocztowym.
W przypadku wiêkszej iloci egzemplarzy
(ponad 10) udzielamy rabatu.
Zamówienia na czasopismo
prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(Dzia³ Kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05261 Marki
tel.: (22) 781-14-20.
Redakcja dysponuje ograniczon¹ iloci¹
egzemplarzy archiwalnych.
Czasopismo mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych

Obecne dziesiêciolecie zapewne bêdzie przez nasze wnuki nazwane dekad¹ ró¿añcow¹  powiedzia³
niedawno sympatyczny dziadzio
przegl¹daj¹cy nowe propozycje
wydawnicze w kocielnej ksiêgarni. Co roku pojawiaj¹ siê liczne
opracowania ksi¹¿kowe zawieraj¹ce b¹d to rozwa¿ania poszczególnych tajemnic ró¿añca, b¹d te¿
wyjaniaj¹ce genezê i rozwój tego
nabo¿eñstwa. Wreszcie zawieraj¹ce papieskie nauczanie ró¿añcowe
oraz ustanowienie ró¿añcowych
TAJEMNIC WIAT£A. Ta modlitwa
zaczyna byæ jakby nasz¹ narodow¹
modlitw¹.
Wydawnictwo Michalineum
wykazywa³o w tym zakresie du¿¹ aktywnoæ edytorsk¹. Na ³amach PiP promowalimy sporo pozycji ró¿añcowych, które wysz³y spod prasy tej oficyny.
Tym razem proponujemy P.T. Czytelnikom now¹ pozycjê edytorsk¹ podejmu¹c¹ tematykê ró¿añcow¹  autorstwa ks. Mieczys³awa Rzepniewskiego
 Ró¿aniec.
Ksi¹¿kê stanowi¹ krótkie (czasem redniej d³ugoci) rozwa¿ania tajemnic wszystkich czterech czêci Ró¿añca. Maj¹ one charakter okolicznociowy. I tak mamy: ró¿aniec z Papie¿em, ró¿aniec przed Najwiêtszym Sakramentem, ró¿aniec fatimski, z Maryj¹ w drodze czy Mi³osierdzie w ró¿añcu.
Do rozwa¿añ tajemnic Ró¿añca dodano jednak¿e dwie niespodzianki.
Pierwsz¹ z nich jest Ró¿aniec poetycki  medytacja poetycka nad tajemnicami ró¿añca. Wpatrzona niejako w modlitwê poetyck¹ ks. Stanis³awa Grabowieckiego czy te¿ Autora naszych popularnych Godzinek.
Drug¹ niespodziank¹ jest Ró¿aniec piewany  z podanymi dwoma wersjami melodycznymi. Prawdê mówi¹c jest to te¿ mowa wi¹zana  czyli jakby
poezja piewana, mocno zabarwiona emocjonalnie. To siê dobrze czyta 
a pewnie i piewa. Tym siê dobrze modli.
Walory rozrusznika wyobrani, tudzie¿ emocji religijnych  nie wyczerpuj¹ praktycznej u¿ytecznoci tej pozycji ksi¹¿kowej. Bowiem jest to przebogate ród³o pomocy (materia³ów) duszpasterskich dla wszystkich, którzy
paraj¹ siê religijn¹ formacj¹ dzieci (katechetów, liderów grup formacyjnych
dzieci i m³odzie¿y) czy te¿ zwyczajnym duszpasterstwem parafialnym. Ka¿dy mo¿e czerpaæ do woli i wykorzystaæ Rozwa¿ania do ró¿nych uroczystoci
(nie tylko Maryjnych), misteriów, spektakli itd.
Pozycjê Ró¿aniec autorstwa ks. Mieczys³awa Rzepniewskiego Wydawnictwo Michalineum oferuje pod adresem:
Album mo¿na zamówiæ pod nastêpuj¹cym adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax (22) 771 36 1
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 5 z³ plus koszt wysy³ki.
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