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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

Ma³gorzata Farbi pochodzi z Radomia. Od dzieciñstwa naznaczona jest stygmatem cierpienia  niedow³ad r¹k i nóg. W zmaganiach z chorob¹ wspiera
siê o poezjê. Publikowane wiersze s¹ jej prasowym
debiutem.

MIESIÊCZNIK KATOLICKI
WYDAWANY NAK£ADEM
XX MICHALITÓW

SPIS TRECI

JELI CHCESZ MNIE USZCZÊLIWIÆ
Chcesz mnie uszczêliwiæ
Serce me nape³niæ radoci¹
Umiechnij siê przyjanie
Niech zobaczê twe oczy
P³on¹ce mi³oci¹
I rêce Twe wyci¹gniête po to
By chroniæ s³abego przed upadkiem
Uczyñ swe serce dobrym jak chleb
I podziel siê nim z ka¿dym
Jak dzielisz siê
wi¹tecznym jajkiem i op³atkiem
Nie musisz wiele mówiæ
U¿ywaæ wyszukanych s³ów
B¹d tylko zawsze tam
NA PO¯EGNANIE
Gdzie potrzebuje Ciê Chrystus
Zawsze przy drugim cz³owieku
Na po¿egnanie
mój kwiecie ukochany
Radom
delikatnie ca³ujê
ostatnie tchnienie
twego ukrytego piêkna
i zastanawiam siê
MASZ SZANSÊ
kto mnie obdarzy
ostatnim ciep³ym poca³unkiem
Pchany ostro¿nie,
gdy nadejdzie CHWILA
acz z trudem
i mo¿e trochê niemia³o,
Radom
inwalidzki wózek
skacze po chodnikowych betonach.
 Prowadzi³e kiedy taki wózek?
 Nie, nigdy.
 No to masz okazjê...
Masz okazjê,
aby ponieæ przez chwilê
mój krzy¿
na swoich ramionach.
Masz szansê,
aby mój skarb
sta³ siê równie¿
skarbem Twoim.

W PROMIENIACH
TWEJ MI£OCI
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Numer zamkniêto 15 grudnia 2003 r.

Trzej Królowie  albo, jak kto woli, Mêdrcy  to wielcy przewodnicy naszych czasów. To patronowie wszystkich poszukuj¹cych. Ale, gdy my nasze uwagi poszukiwawcze skupiamy, z zasady, na ziemi i jej w³anie przyziemnych sprawach, Mêdrcy ze Wschodu szukali sensu
swego ¿ycia wpatrzeni w niebo. I mo¿e to jest tajemnic¹
¿ycia: umieæ byæ wpatrzonym w niebo. Dobrze jest
piewaæ w wiêta Narodzin Pana: Podnie r¹czkê Bo¿e
Dzieciê, b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹... W dobrych radach,
w dobrym bycie wspieraj... i mylimy wtedy o Nowym
Roku, o nowych zadaniach, utrudzeniach... Prosimy
o pomoc w prze³amaniu poczucia bezradnoci... I mylimy pewnie o tych naszych mêdrcach, o naszych rz¹dcach,
tych wszystkich, którzy niekoniecznie trzymaj¹ ster, ale
raczej trzymaj¹ siê steru...
Przed wiêtami jedna ze znanych telewizyjnych prezenterek zwraca³a uwagê na fakt, ¿e w okresie wi¹tecznym
wiêksza ni¿ zwykle liczba ludzi popada w depresjê, traci
nagle nadziejê, nie znajduje oparcia, ganie... I t³umaczy³a to zjawisko mnogoci¹ przedwi¹tecznych zakupów, zwariowanej krz¹taniny, rogu obfitoci towarów niejako samowpadaj¹cych do rêki klienta, licytuj¹cych siê wrzaskliwie reklam... I powiedzia³a: Mo¿e to brak perspektywy?!
A ja sobie pomyla³em, ¿e od tego trzeba by³o zacz¹æ! Brak
perspektywy cz³owieka zabija. Magowie wiedzieli, jak szukaæ perspektywy. I wygrali swój los! A ilu z nas (gdyby
nie ma³e dzieci) przysz³oby do szopki w kociele, by
w prostocie serca ³omotn¹æ na oba kolana i oddaæ homagium Stwórcy za samo ¿ycie, za dar mowy, za wspólnotê,
za wspólnotê wierz¹cych z nami w cud pokrewieñstwa
z Bogiem, za dzieñ, za gwiazdy te¿... I za otwarcie nieba!
Jak wielka jest m¹droæ Kocio³a, który prowadzi nas do
wiêtowania narodzin Panajezusowych (przy wsparciu Mêdrców wpatrzonych w niebo), do pami¹tki chrztu Chrystusa. I do momentu gdy Ojciec Niebieski nad ka¿dym z nas,
tak jak nad Jezusem, otwiera niebiosa i wypowiada te niewyobra¿alnie wiele znacz¹ce s³owa: dzieckiem Moim jeste...
w Tobie mam upodobanie... Czy¿ to nie jest nadzieja?
Z³otousty kaznodzieja naszej doby wo³a: z³odzieje i rozbójnicy z mojej Ojczyzny, ³ajdacy  co wycie uczynili ze
swoim cz³owieczeñstwem? Przecie¿ jestecie ochrzczeni!...
Ale czy oni pamiêtaj¹?!
n

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 1/2004

!

KOCIÓ£

Jaki bêdzie?

Rok 2004 przyniesie nam niew¹tpliwie wiele zmian. W maju staniemy
siê cz³onkami Unii Europejskiej  czy
pe³noprawnymi? Nie wiadomo. Jest
wiele niejasnych i nie do koñca za³atwionych spraw, które budz¹ niepokój
w naszej Ojczynie. Tragiczna sytuacja na polskim rynku pracy, wysoki
procent bezrobocia, nieudolny rz¹d,
afery korupcyjne  skutecznie pozbawiaj¹ Polaków optymizmu...
Gdzie szukaæ nadziei? Ojciec
wiêty przypomina: w Kociele,
w Eucharystii  w Bogu. A na naszych
oczach Boga chce siê pomin¹æ w budowaniu zjednoczonej Europy...
W Zgromadzeniu wiêtego Micha³a Archanio³a rok 2004 równie¿ bêdzie
rokiem zmian. Pod koniec kwietnia odbêdzie siê kolejna Kapitu³a Generalna.
Obecny genera³ Zgromadzenia ks. Kazimierz Tomaszewski CSMA, który zosta³ wybrany po .p. bp. Janie Chrapku
CSMA, przez dwie kadencje (12 lat)
prowadzi³ michalitów, stawiaj¹c czo³a
problemom i odpowiadaj¹c bie¿¹cym
potrzebom przy jednoczesnym realizowaniu charyzmatu. On wprowadzi³
Zgromadzenie w trzecie tysi¹clecie.
Obecnie Zgromadzenie wiêtego
Micha³a Archanio³a liczy 246 kap³anów, 4 diakonów, 58 kleryków, 20 braci i 20 nowicjuszy  razem 348 osób.
Michalici prowadz¹ 39 placówek w Polsce: parafie, domy dziecka, szko³y katolickie, oratoria, posiadaj¹ drukarniê
i Wydawnictwo Michalineum, wydaj¹
miesiêcznik Powci¹gliwoæ i Praca
oraz dwumiesiêcznik Któ¿ jak Bóg!
Placówek zagranicznych (³¹cznie z krajami misyjnymi) prowadz¹ oko³o 70:
w Europie, Ameryce Pó³nocnej, rodkowej i Po³udniowej oraz w Australii.
S¹ tam, gdzie dzieci potrzebuj¹ pomocy i opieki, gdzie m³odzie¿ szuka pomocnej rêki, gdzie ludzie czekaj¹ na
zwiastunów nadziei.
Rozpoczynamy nowy rok. Bogu powierzamy Ojczyznê i michalitów oraz
wszystkie sprawy, które stan¹ przed nami.
ks. Sylwester £¹cki CSMA
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Kolejny grudzieñ zapisa³ w naszej historii wa¿ne wydarzenie. Nie oznacza
to, ¿e medialna rewaloryzacja sprawców stanu wojennego zatar³a w mojej pamiêci 13 grudnia 1981 roku. Dowiadczenie stanu wojennego nauczy³o mnie gorzkiej prawdy: oto ludzie mocno trzymaj¹cy w swoich rêkach w³adzê, dopóki nie musz¹, nie s¹ w stanie pogodziæ siê z jej utrat¹.
Im wiêcej posiadaj¹ w³adzy, tym mniej chêtnie godz¹ siê na ustêpstwa.
Czasami, jak 22 lata temu, broni¹c swoich pozycji, gotowi s¹ do zbrodni,
k³amstwa, nikczemnoci i nie skrywanej pogardy dla tych, którymi rz¹dz¹. Co wiêcej, ani ¿yciowa klêska, ani up³ywaj¹cy czas niewiele zmieniaj¹ w ich sposobie mylenia.

Polska
&

Unia Europejska
Genera³ W. Jaruzelski po raz pierwszy wyszed³ w nocy z 12 na 13 grudnia
2003 r. do zgromadzonych przed jego
domem m³odych ludzi, by owiadczyæ,
¿e: bez 13 grudnia 1981 roku nie by³oby 13 grudnia 2002 roku w Kopenhadze. Przyznam, ¿e ta wypowied brutalnie przypomnia³a mi atmosferê pierwszych tygodni stanu wojennego: bezczelne k³amstwa, szanta¿, nikczemnoæ
i mniej lub bardziej skuteczne manipulacje opini¹ publiczn¹.
Lekcja, której udzielili nam wtedy
przywódcy PZPR jest warta zapamiêtania, bo i dzisiaj sprzecznoci interesów powoduj¹, ¿e silniejsi, zamo¿ni
i pewni siebie jawnie odwo³uj¹ siê do
³agodniejszych, lecz podobnych metod
szanta¿u, manipulacji i aroganckich
sposobów uciszania tych, którzy myl¹
inaczej. Jeli merytoryczna debata przestaje byæ mo¿liwa, trzeba zdecydowaæ
siê na d³ugie i cierpliwe trwanie przy
wyznawanych wartociach i uporczywe
zabieganie o zmianê sytuacji.
Takiej lekcji udzieli³ nam grudzieñ
1981 roku, a szczyt Unii Europejskiej,
koñcz¹cy nasze negocjacje w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku oraz konferencja miêdzyrz¹dowa w Brukseli
z 13 grudnia 2003 roku, po raz kolej-

ny, wartoæ tej lekcji potwierdzi³y.
Warto by³o walczyæ o kwotê mleczn¹ i poziom dop³at bezporednich dla
rolników w 2002 roku, podobnie, jak
warto by³o sprawdziæ, jak bardzo deklaracje o solidarnej i spójnej Unii Europejskiej oka¿¹ siê prawdziwe, tak¿e wtedy, gdy polski rz¹d nie zaakceptuje
wszystkich ustaleñ Traktatu Konstytucyjnego.
Przypomnijmy, ¿e szczyt w Nicei
mia³ miejsce tak¿e w grudniu (7  8)
2000 roku. To wtedy 15 pañstw tworz¹cych UE podpisa³o Traktat Nicejski,
akceptuj¹c jej rozszerzenie o nowych 10
pañstw oraz ustalaj¹c regu³y, wedle których podejmowane bêd¹ w nowym gronie decyzje. Przyjêto wtedy rozwi¹zania korzystne dla Polski, przyznaj¹c jej
(identyczn¹ z Hiszpani¹) liczbê g³osów
 27, co w kontekcie 29 g³osów przys³uguj¹cych znacznie wiêkszym Niemcom, Francji i Wielkiej Brytanii, sprawia³o wra¿enie, ¿e wspólnota europejska naprawdê szanuje podmiotowoæ
tworz¹cych j¹ pañstw oraz akceptuje
równe traktowaniu zarówno silnych, jak
i s³abszych pañstw, niezale¿nie od ich
sta¿u w UE.
Traktat Nicejski by³ wielkim sukcesem premiera J. Buzka, który w bez-
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porednich rozmowach telefonicznych
z przywódcami UE domaga³ siê rozwi¹zañ korzystnych dla Polski. Mimo,
i¿ by³ w Nicei nieobecny, jego osobista pozycja i ówczesny presti¿ Polski
na miêdzynarodowej arenie odegra³y
wa¿na rolê. Zapewne trudniej by³o
przywódcom UE lekcewa¿yæ cz³owieka Solidarnoci, dziêki której dawna
Niemiecka Republika Demokratyczna
wyrwa³a siê spod dominacji moskiewskiej w³adzy i po³¹czy³a z demokratycznymi Niemcami, tworz¹c najliczniejsze pañstwo w UE.
Niestety ani prezydent Aleksander
Kwaniewski, ani rz¹d Leszka Millera
nie mog¹ liczyæ na takie przywileje, bo
to nie ich formacji Europa zawdziêcza
swoje zjednoczenie. Nie mniej jednak
przywódcy UE doskonale zdawali sobie sprawê, ¿e w sprawie miejsca Polski w rozszerzonej Unii Europejskiej
rz¹d Leszka Millera ma poparcie ca³ej
opozycji oraz wiêkszoci polskiego spo³eczeñstwa. A ustalenia Traktatu Konstytucyjnego pozycjê tê znacznie
uszczupla³y. Nikt nie potrafi³ wyt³umaczyæ Polakom powodów, dla których
Niemcy nagle (!) odkryli, ¿e s¹ dwa razy
liczniejszym narodem ni¿ Polska i dlatego powinni mieæ w Radzie Europejskiej dwa razy wiêksze wp³ywy. Nie rozumielimy tak¿e dlaczego rozszerzona UE postanowi³a pomin¹æ w projekcie Konstytucji w³asne, chrzecijañskie
korzenie.
Czy to wojna w Iraku, która podzieli³a Europê, czy ujawniona przy tej okazji samodzielnoæ polskiej polityki,
a mo¿e zwyk³y strach przed nieznanym
sprawi³y, ¿e w twórcy Traktatu Konstytucyjnego przyjêli rozwi¹zania, które
zwiêksza³y centralizacjê decyzji. Zaproponowano nowe funkcje: sta³ego przewodnicz¹cego Rady Europejskiej; ministra spraw zagranicznych; Kolegium
Komisji Europejskiej ze zmniejszona do
13 liczb¹ komisarzy (plus przewodnicz¹cy i minister spraw zagranicznych)
oraz ograniczonym prawem veta. Spór
dotyczy³ tak¿e zawartej w Traktacie
Konstytucyjnym propozycji powo³ania
unijnych si³ zbrojnych nie to¿samych ze
strukturami NATO.

Wiele pañstw zg³asza³o w¹tpliwoci,
krytykuj¹c projekt unijnej konstytucji,
niewielu mia³o odwagê stwierdziæ to
publicznie. Trac¹cy w lawinowym tempie poparcie spo³eczne rz¹d L. Millera
nie mia³ innego wyjcia: musia³ broniæ
ustaleñ z Nicei. W wyborach parlamentarnych opozycja wykorzysta³aby jego
uleg³oæ wobec aroganckich ¿¹dañ Niemiec i Francji. Listopadowe sonda¿e
tak¿e wymusza³y zdecydowan¹ postawê: 29 proc. Polaków domaga³o siê nieustêpliwoci w obronie Nicei; 61 proc.
godzi³o siê na warunkowy, ale uwzglêdniaj¹cy Niceê, kompromis. rodowiska
opiniotwórcze wyrazi³y swoj¹ opiniê w
dwu listach, pierwszy straszy³ zachodni¹ opiniê publiczn¹ narodowym szaleñstwem i warcholstwem Polaków, drugi
prosi³ o rozwagê przy zmianie trybu
podejmowania decyzji.
List broni¹cy Nicei media prawie
przemilcza³y, list namawiaj¹cy do
ustêpstw nag³oni³y ponad miarê. Poniewa¿ by³am jednym z sygnatariuszy list
skierowanego do rodowisk opiniotwórczych pañstw cz³onkowskich i kandyduj¹cych Unii z prob¹ o refleksjê nad
projektem unijnej konstytucji, pozwolê
sobie na przytoczenie kilku jego fragmentów:
 Obserwujemy coraz mniej woli ze
strony rz¹dów niektórych pañstw europejskich  przede wszystkim Francji
i Niemiec  aby nadal dzia³aæ na rzecz
budowania solidarnej i spójnej Europy.
Za retoryk¹ odwo³uj¹c¹ siê do jednoci
europejskiej coraz wyraniej kryj¹ siê
partykularne, narodowe interesy forsowane przez najsilniejsze pañstwa Unii.
wiadczy o tym m.in. sposób, w jaki
opracowano projekt konstytucji europejskiej. Niektóre kluczowe rozwi¹zania
projektu, jak zmiana przyjêtego w Nicei mechanizmu podejmowania decyzji
w Radzie UE, zosta³y wprowadzone
z pominiêciem procedur demokratycznych, wbrew zasadzie mo¿liwie szerokiej legitymizacji, która przywieca³a
pomys³odawcom i orêdownikom powo³ania Konwentu Europejskiego. Obecny projekt w istocie narusza równowagê miêdzy ma³ymi, rednimi i du¿ymi
pañstwami Unii na rzecz tych ostatnich.

Mo¿e to pog³êbiæ w przysz³oci deficyt
demokracji w Unii...
 Uwa¿amy zatem, ¿e polska obrona postanowieñ traktatu z Nicei nie
wynika z ciasno pojmowanego interesu
narodowego, lecz z przekonania, i¿ postanowienia te w wiêkszym stopniu ni¿
obecny projekt konstytucji pozwalaj¹
przeciwdzia³aæ gronym wewnêtrznym
partykularyzmom, które mog¹ w przysz³oci rozsadziæ zjednoczon¹ Europê...
 Jestemy równie¿ przekonani, ¿e
nie da siê zbudowaæ wspólnoty jednocz¹cej europejskie narody bez odwo³ania siê do wspólnych historycznych tradycji naszego kontynentu. Przemilczenie roli odegranej przez chrzecijañstwo w procesie kszta³towania siê fundamentów cywilizacji i kultury europejskiej z pewnoci¹ nie bêdzie dobrze s³u¿yæ ani obecnej odpowiedzialnoci Europejczyków za w³asn¹ tradycjê, ani
przysz³ej jednoci naszego kontynentu...
Podpisy pod tym listem z³o¿y³o 213
osób, pierwsze 100 nazwisk opublikowa³a 18 listopada Rzeczpospolita, (pozosta³e mo¿na znaleæ na stronie
www.jakaeuropa.pl). S¹ wród nich znani przedstawiciele rodowisk naukowych, artystycznych, politycznych Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdañska,
s¹ przedstawiciele duchowieñstwa, publicyci i dziennikarze. Podtrzymujê
argumentacjê cytowanego listu, Nic
dziwnego, ¿e wynik miêdzyrz¹dowego
spotkania w Brukseli, zwanego fiaskiem, ja uwa¿am za sukces. Moim zdaniem Unia okaza³a siê wspólnot¹
pañstw szanuj¹cych odmienne punkty
widzenia i mimo wielu niesprawiedliwych i obraliwych dla nas uwag, ostateczny rezultat spotkania w Brukseli
dowodzi, ¿e unijni politycy zdolni s¹
do rozs¹dku i rozwagi. Silnym pañstwom nie uda³o siê zmusiæ s³abych
pañstw do przyjêcia traktatu w wersji,
z któr¹ siê nie zgadzali. Co dalej?
Czytelnikom PiP ¿yczê spokoju,
równowagi ducha, cierpliwoci i wytrwa³oci w obronie naszych racji i naszych interesów zarówno w 2004, jak
i we wszystkich nastêpnych latach naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Barbara Fedyszak-Radziejowska
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Misjonarz zostaje
ze swoim ludem
do koñca
Ksiê¿e Kardynale, ile to ju¿ lat minê³o od pierwszego wyjazdu Waszej Eminencji do Afryki?

Przyjecha³em do Zambii 56 lat temu.
Wtedy najstarszym z ca³ej grupy misjonarzy by³ tam o. Mauro z Francji. Pamiêtam, ¿e powiedzia³ do nas: aby zrozumieæ afrykañczyka, to przynajmniej
przez 2 lata trzeba byæ noszonym na
plecach czarnej matki... Ja nie dost¹pi³em tego przywileju, wiêc ci¹gle proszê,
¿eby czarni biskupi powiedzieli mi, co
o tym myl¹?  mówi³ o. Mauro. Ale
dzisiaj, po tylu latach ¿ycia w Afryce,
chyba bardziej rozumiem, kiedy, mimo
wszystko, s³yszê te same s³owa z ust
biskupów afrykañskich: ty nas nie rozumiesz, poniewa¿ jeste Europejczykiem. Mówi¹ nam, ¿e mamy inny kolor
skóry i dlatego nie rozumiemy afrykañskiej specyfiki.
Ojciec wiêty spogl¹da w stronê
Czarnego L¹du: widzi w nim przysz³oæ Kocio³a. Czy obserwuje siê
wzrost powo³añ w samej Afryce
i jakie s¹ to powo³ania?

Mogê to zjawisko opisaæ na przyk³adzie naszego Wy¿szego Seminarium
Filozoficzno-Teologicznego. W pierwszym roku formacji, przed rozpoczêciem studiów, k³adziony jest nacisk na
przygotowanie intelektualne. Muszê
jednak z przykroci¹ stwierdziæ, ¿e kandydaci na kap³anów czêsto poszukuj¹
aspektów ziemskich: zwi¹zanych z honorami i jak¹ tam w³adz¹. Bardzo ciê¿ko jest im te¿ zrozumieæ, ksiê¿om zreszt¹ tak¿e, kwestiê milczenia podczas
Mszy w. czy adoracji Najwiêtszego
Sakramentu. Oni, w wiêkszoci, nie
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wiedz¹ co maj¹ w tych chwilach robiæ.
Ta wielka próba dostosowania ³aciñskich obrzêdów do miejscowych zwyczajów jest czêsto czyniona na si³ê.
Mam tutaj na myli chocia¿by tañce
podczas liturgii. Pamiêtam, jak podczas
wizyty Ojca wiêtego w Nairobi, na
koniec Mszy w., kobiety afrykañskie
zaczê³y wykonywaæ taniec. Siedzia³em
wtedy obok jednego z tamtejszych biskupów. Zapyta³em go wiêc: Czy naprawdê ten widok tañcz¹cych tak bardzo zbli¿a was do Boga i nastraja do
modlitwy? Wtedy on mi odpowiedzia³
szczerze: Nie! Oni  biskupi  sami czêsto tej prowadzonej na si³ê inkulturacji
nie akceptuj¹. Ale nie rezygnuj¹ z tego
mówi¹c  to jest nasza kultura. A ja
uwa¿am, ¿e niektóre miejscowe zwyczaje powinny byæ zmienione...
Eminencjo, pragnê wróciæ raz jeszcze do formacji kap³añskiej, do
kwestii zwi¹zanej z celibatem afrykañskich kap³anów?

Kiedy ju¿ przeszed³em na emeryturê, w jednym z afrykañskich seminariów
g³osi³em rekolekcje tym, którzy mieli
niebawem otrzymaæ wiêcenia kap³añskie. Powiedzia³em potem tamtejszym
biskupom, ¿e mia³em nie tylko wra¿enie, ale przekonanie, i¿ niektórzy przystêpuj¹ do wiêceñ z przekonaniem, ¿e
zniesienie celibatu jest tylko kwesti¹
czasu. B³êdem jest ju¿ to, ¿e takie maj¹
nastawienie. Mogli mi wtedy zadawaæ
pytania, wiêc wielu nieustannie pyta³o
o te kwestie. Po pierwsze  powiedzia³em do nich  celibat nie obowi¹zuje
w ca³ym Kociele i nie jest to prawo Boskie lecz kocielne  ludzkie. Nawet

fot. P. ¯ycieñski

Z ks. kard. Adamem Koz³owieckim SJ,
misjonarzem, cz³onkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów
rozmawia ks. Jaros³aw Cielecki

w katolickim Kociele obrz¹dku
wschodniego nie ma celibatu. Trzeba
wiêc zbadaæ i zastanowiæ siê, dlaczego
wprowadzono go w³anie w obrz¹dku
³aciñskim? Pan Bóg da³ te¿ cz³owiekowi rozum, którym trzeba siê kierowaæ.
Trzeba tylko unikaæ skrajnoci. Po ³asce, najwiêkszym darem, jaki Bóg daje
cz³owiekowi, jest zdrowy ch³opski rozs¹dek. Tym siê trzeba kierowaæ. Dzisiaj
³¹czy siê czêsto nawet utratê wiary
z kwestiami rozumowymi: czego nie rozumiem, to odrzucam. Ja sam nie rozumiem Tajemnicy Trójcy wiêtej, nie
rozumiem tajemnicy Eucharystii. Nie
rozumiem, ale wierzê. Wielu rzeczy siê
nie rozumie i dlatego siê je odrzuca.
W ten sposób dochodzi siê do takich
bzdur, jak zwi¹zki homoseksualne, eutanazja czy aborcja... I to jest dowód
utraty zdrowego rozs¹dku. Dzisiaj ludzkoæ chlubi siê opanowaniem si³y grawitacji, wysy³a rakiety w kosmos, obserwuje, co tam siê dzieje, ale wobec
w³asnej, ludzkiej natury ludzkoæ kapituluje. Ludzie nie pozwalaj¹ nawet powiedzieæ sobie prawdy...
Nie mogli tego za bardzo poj¹æ. Wielu zna³o ksiê¿y, którzy przeszli z Kocio³a protestanckiego do katolickiego,
a którym powiedziano, ¿e mimo i¿ maj¹
¿ony, rodziny, maj¹c dobre przygotowanie teologiczne, mog¹ dost¹piæ wiêceñ
kap³añskich, lecz dla dobra ogó³u nie
mog¹ zajmowaæ znacz¹cych funkcji czy
te¿ stanowisk. Gdy popatrzymy na problem celibatu, a konkretnie jego zniesienia, trzeba siê mocno zastanowiæ, jaki
bêdzie tego rezultat i konsekwencje.
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Niektórzy, jak mówi³em, tylko na ten
moment czekaj¹. Gdyby teraz celibat
zniesiono, ta grupa ksiê¿y wo³a³aby g³ono, ¿e zwyciê¿y³ai! Ten nacisk jest bardzo du¿y. Powtarzam raz jeszcze, ¿e
trzeba siê g³êboko zastanowiæ, dlaczego celibat wprowadzono? Jak powiedzia³em afrykañskim klerykom: celibat
to jest prawo kocielne, a nie Boskie.
Bêdê go broni³ poniewa¿ jest on potrzebny do wype³niania kap³añskiego
powo³ania!
Wiem i bardzo dobrze rozumiem, ¿e
¿ycie kap³añskie nie jest ³atwe. Powiedzia³bym: ¿e jest jak kielich  szerokie
na dole, potem w¹skie w rodku i znowu szerokie. Ja bêdê zawsze broni³ celibatu, nawet z tej prostej przyczyny
praktycznej: ilu kap³anów przyjecha³oby na misje, gdyby mieli ¿ony i dzieci
i odpowiadali za rodziny?
Jego Eminencja zna osobicie Ojca
wiêtego Jana Paw³a II. Jak wygl¹da³y wasze kontakty?

Ucieszy³em siê bardzo na wiadomoæ, ¿e kard. Karol Wojty³a zosta³
wybrany na papie¿a. Wielu biskupów
afrykañskich telefonowa³o do mnie
i pyta³o: jaki bêdzie ten Papie¿? Uspokoi³em ich tylko. Pamiêtam go jeszcze
jako krakowskiego kardyna³a. Kiedy
przyjecha³em do Polski którego roku,
po 31 latach pobytu w Zambii, zaprosi³
mnie i przewodniczy³em w Krakowie
procesji podczas uroczystoci w. Stanis³awa. Kazanie wyg³osi³ wtedy kardyna³ Wyszyñski. Z racji tego, ¿e pe³ni³em funkcjê w Kongregacji, bardzo czêsto siê spotykalimy. Bêd¹c w padzierniku 2003 roku na Jego uroczystociach
jubileuszowych, z³o¿y³em Mu bardzo
gor¹ce ¿yczenia.
Czy bêd¹c ju¿ na emeryturze Eminencja chcia³by, po latach, wróciæ
do Polski?

Po mierci chcê byæ pochowany
w Zambii  tutaj bowiem spêdzi³em
wiêkszoæ swojego ¿ycia. Prawdziwy misjonarz zostaje ze swoim ludem do koñca. Proszê tylko o wsparcie w modlitwie
ze strony Rodaków. Niech wam wszystkim Bóg b³ogos³awi na ka¿dy dzieñ.
Dziêkujê za rozmowê.

Krótkofalarskie
Magnificat
Przed 25 laty na Górce u ksiê¿y michalitów rozpoczêto celebrowanie nowej formy modlitwy pokutnej: s¹ to tzw.
nabo¿eñstwa fatimskie. £¹cz¹ one
w sobie wspólne odmawianie ró¿añca
wiêtego, odprawianie Drogi Krzy¿owej i ca³onocne czuwanie przed Najwiêtszym Sakramentem. Od maja do
padziernika, zawsze w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca, ci¹gn¹ do Miejsca Piastowego rzesze pielgrzymów, aby u stóp
Pani Fatimskiej z³o¿yæ swoje troski,
podziêkowaæ za szczêliwie przeprowadzone operacje albo prosiæ o nawrócenie dla swojego mê¿a lub zagubionego
w meandrach ¿ycia dziecka, czy w wielu innych intencjach znanych tylko Bogu
i Matce Bo¿ej  Maryi.
Miejsce uwiêcone ¿yciem dwóch
s³ug bo¿ych: ks. Bronis³awa Markiewicza i s. Anny Kaworek, w przeci¹gu
ostatniego æwieræwiecza odwiedzi³o
wielu kardyna³ów, arcybiskupów i biskupów z kraju i zagranicy. W pierwsz¹ sobotê sierpnia 2003 r. przyby³
z wizyt¹ ks. kardyna³ Józef Glemp  Prymas Polski, który przewodniczy³ Eucharystii oraz wyg³osi³ s³owo Bo¿e dla oko³o 10 tys. osób. Tak podnios³e wydarzenie nie mog³o przejæ niezauwa¿one
i nieupamiêtnione w jaki szczególny,
a zarazem oryginalny, sposób. Dlatego
te¿ postanowi³em uruchomiæ okolicznociow¹ stacjê krótkofalarsk¹. Poniewa¿
od 7 lat jestem krótkofalowcem i cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców uzyska³em zgodê na pracê pod wybranym przeze mnie SN 0 NF (25 lat
Nabo¿eñstw Fatimskich w Miejscu
Piastowym) i rozpocz¹³em pracê.
W ci¹gu 31 dni funkcjonowania stacji w eterze (od 1 do 31 sierpnia 2003 r.)
nawi¹za³em ³¹cznoæ z 26 krajami Europy i Azji: od Archipelagu Wysp Dodekanezy a¿ po Kuwejt i Japoniê.
Wszystkim, którzy nawi¹zali kontakt

radiowy ze stacj¹ w Miejscu Piastowym
zosta³y przes³ane specjalne potwierdzenia, w jêzyku krótkofalowców nazywane kartami QSL, ze zwiêz³¹ informacj¹
o historii nabo¿eñstw zapocz¹tkowanych skromnie przy kociele zakonnym,
przez ksiê¿y michalitów: Adama Nitkê
i Wojciecha Ziêbê, a dzi gromadz¹cych
ka¿dorazowo kilka tysiêcy osób. Pomys³
okaza³ siê trafny: przyczyni³ siê do rozszerzenia kultu Matki Bo¿ej Fatimskiej,
a zarazem uwydatni³ dzia³alnoæ ksiê¿y
michalitów na Podkarpaciu.
Pokutujcie i odmawiajcie ró¿aniec 
s³owa, wypowiedziane kiedy przez
Maryjê, wci¹¿ pozostaj¹ aktualne. ¯ycie ludzkie od poczêcia do momentu
zgonu wci¹¿ jest zagro¿one przez ludzi
i systemy, dla których nie liczy siê prawo Bo¿e. Ludzka godnoæ jest, jak nigdy dot¹d, poni¿ana, a osoba zni¿ona
do poziomu korzyci materialnej.
Odpowiedzi¹ na przedmiotowe traktowanie cz³owieka jest Górka w Miejscu Piastowym ko³o Krosna, która od
ponad 100 lat têtni modlitw¹ uwielbienia, przeproszenia, proby. Nie tylko
wzywa nas wszystkich do wspólnej kontemplacji, lecz tak¿e zmusza do zastanowienia nad sob¹ i do zmiany swojego ¿ycia. Na to Bo¿e wezwanie nie mo¿emy pozostaæ obojêtni i g³usi.
Krzysztof Wiêch
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Historia kroczy cie¿kami wyr¹banymi przez konkretnych ludzi. Oni j¹ po prostu tworz¹. Ksi¹dz Stanis³aw Tkocz by³
architektem historii Gocia Niedzielnego przez prawie trzydzieci lat. A poniewa¿ ta historia toczy³a siê w niezwyk³ych
czasach, na krawêdziach wiele znacz¹cych prze³omów, przeto by³a ona niejako organicznie powi¹zana z dziejami polskiego, kocielnego dziennikarstwa, polskiej prasy kocielnej, czy szerzej  polskiej kultury, polskiej myli humanistycznej. I trzeba powiedzieæ, ¿e osobowoæ ksiêdza Stanis³awa wywar³a niezwyk³e piêtno na tej historii. To On nadawa³ ostateczny wyraz (chcia³oby siê powiedzieæ: twarz!) ka¿demu numerowi pisma. Ta twarz mog³a siê komu nie
podobaæ, ale by³a konsekwentnym wiadectwem wiata myli i skali wartociowania ludu czarnego l¹ska, bez wzglêdu na ró¿ne zawirowania polityczne i spo³eczne koñca dwudziestego wieku. W owym pos³annictwie ks. Stanis³awa
wietnie zdawa³y egzamin, wyniesione przezeñ z rodzinnego domu, cechy dawnego l¹skiego etosu: pracowitoæ,
pewna zasadniczoæ i wyrazisty system wartoci. Takim Go postrzega³em. I takim Go widzê dzi oczyma pamiêci.

Ksiêdza Stanis³awa Tkocza pozna³em w Lublinie, na KUL-u. Jego nie¿nobia³a czupryna i pogodny sposób bycia sprawia³y, ¿e pamiêta³o siê Go od
pierwszego spotkania  choæby sporadycznego. Tak siê zapamiêtuje ka¿dego
weso³ka. Ale to nie by³ weso³ek... Mówiono: To jest ch³opak, który wie, jak
siê za ¿ycie braæ. Ma dystans... To by³
prze³om lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych poprzedniego wieku...
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych
spotykalimy siê systematycznie w sekretariacie Episkopatu na zebraniach
redaktorów naczelnych pism katolickich. Wtedy jeszcze Powci¹gliwoæ
i Praca brylowa³a wysokoci¹ nak³adu
wród pism kocielnych. Goæ Niedzielny trzyma³ siê rednio. Ksi¹dz Tkocz
mawia³ ju¿ wtedy: Trzeba siê przygotowaæ na to, ¿e nawet na rynku prasy katolickiej pozostan¹ jakie dwa lub trzy
tytu³y. I one skupi¹ gros czytelników 
odbiorców. Inne, niestety, bêd¹ upada³y. Nadchodzi czas konkurencji... Ocalej¹ tylko najmocniejsi... I tej mocy swemu pismu, ks. Stanis³aw, ci¹gle skutecznie dodawa³. Mia³ te¿ w swej misji mocne plecy w osobie ks. Biskupa ordynariusza, który popiera³ Gocia nie tylko
duchowo i presti¿owo, lecz tak¿e wydajn¹ pomoc¹ materialn¹. W rezultacie,
gdy wybuch³a wolnoæ w Ojczynie,
ks. Tkocz mia³ ju¿ gotowy plan rozwoju. Nawi¹zuj¹c umowy z biskupami polskimi na prenumeratê Gocia, uczyni³ ze
swego pisma tygodnik ogólnopolski,
o nak³adzie przekraczaj¹cym 300 tys. egzemplarzy. Powtarza³ czêsto na naszych
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spotkaniach: Pismo musi byæ wyraziste! Mieæ
swój charakter...
A gdy koledzy
pytali, jak to siê
w³aciwie robi? 
odpowiedzia³
s³owami Ojca
wiêtego: Czyñcie swoje! Nie
wolno ma³powaæ! Kalka zawsze jest sztuczna...
Mia³ te¿ ks.
Tkocz  Naczelny  dobr¹ rêkê
do
naboru
wspó³pracowników. Przez redakcjê Gocia przewinê³o siê wielu ludzi pióra o znacz¹cych nazwiskach.
Wszyscy oni, pod batut¹ Naczelnego
Tkocza, pisali na gor¹co historiê Kocio³a w naszej Ojczynie, historiê wielkich przemian, wielkich przewartociowañ, czasem regresu ducha. Naczelny
Gocia dba³ nie tylko o zarejestrowanie, sfotografowanie faktów, problemów. Wa¿ny by³ dlañ  jak mawia³ 
dalszy ci¹g, jutro spraw dzisiejszych.
Mylê, ¿e mo¿na Go w tym znaczeniu
nazwaæ liderem, choæ nie lubi³ osobicie pochwa³. Jednak¿e przed prawd¹
zawsze chyli³ czo³a. Pomnê, jak kiedy
w towarzystwie purpuratów zacnych
powiedzia³:  Uznanie Goæ ma. Jestemy w³anie laureatami fantastycznej

fot. P. ¯ycieñski

Prosto

nagrody Bóg Zap³aæ. Z pewnoci¹ nie
przepadniemy! A na ¿artobliwe zapytanie ekscelencji: Czy to bêdzie mia³o
wp³yw na pobory za³ogi Gocia?  odpar³ po swojemu: To nagroda Powci¹gliwoci i Pracy. Jedn¹ i drug¹ uznajemy i praktykujemy. A Pan Bóg swoje te¿
zrobi...!? Taki by³ Naczelny Tkocz.
Trzeba jednak mieæ na uwadze, ¿e
prawdziwe ¿ycie ks. Stanis³awa wcale
nie by³o jedynie pasmem sukcesów, rzeczy przyjemnych... By³o w nim sporo
spraw trudnych, bolesnych. Ale on niechêtnie o tym mówi³. I tak np. ma³o kto
wiedzia³, jakie szykany spotyka³y Go ze
strony ówczesnych w³adz, s³u¿b specjalnych, UB czy te¿ os³awionej cenzury.
A przecie¿ codziennie wtedy musia³ siê
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zmagaæ z tym, wszêdzie obecnym, molochem. Zarówno jako pracownik kurii,
dzia³acz spo³eczny, wreszcie naczelny
Gocia Niedzielnego. Macki tego molocha zadrêcza³y nieustannymi wezwaniami, upomnieniami, propozycjami,
pouczeniami  a nie brak³o nawet wypêdzenia ks. Tkocza z domu, wraz
z matk¹... On znosi³ to ze stoickim spokojem i nie uwa¿a³ siebie za jakiego
cierpiêtnika. Mawia³: Natur¹ psa szczekaæ, natur¹ wody p³yn¹æ, a pielgrzyma
 iæ zawsze naprzód... I tak sam on
uczyni³. Do koñca.
W tej pielgrzymce by³o nam wiele
rzeczy po drodze. Nie mogê nie wspomnieæ, ¿e gdy nie mog³em drukowaæ
Powci¹gliwoci w Warszawie i okolicy  musia³em drukowaæ w Katowicach, gdzie obok ks. Biskupa, obok dyrektora wydawnictwa  w³anie w osobie ks. Stanis³awa znalaz³em oparcie.
Mog³em byæ spokojny  na odleg³oæ
 o jakie drukarskie chochliki. Potem
zaczê³a siê wspó³praca PiP z Gociem
w zakresie kolporta¿u, co  w moim
rozumieniu  jest chyba jakim pozytywnym ewenementem w Polsce. Nota
bene po dzieñ dzisiejszy na l¹sku PiP
jest rozwo¿ona przez kolporterów
Gocia Niedzielnego.
Trzydzieci lat pracy z Gociem
i dla Gocia  to okres wystarczaj¹cy,
by wyczarowaæ pewien model chrzecijañskiego mylenia, reagowania na
wiat i jego bie¿¹ce problemy  przez
Czytelników. Mylê, i¿ to w³anie nam
pozosta³o, mimo odejcia Naczelnego.
Ten kierunek.
Ksi¹dz Stanis³aw, choæ doskonale
w³ada³ niemieckim, czasem pos³ugiwa³
siê rosyjskimi gnomami. W moim rozumieniu jeden z nich doskonale opisuje osobowoæ ks. Tkocza: djer¿i priamo! Id prosto! Akurat to has³o staje
siê dzi dla ludzi pióra, ludzi prasy, czy
w ogóle  ludzi mediów  wyj¹tkowo
none i potrzebne.
Nam pozostaje nadzieja, ¿e teraz
ks. Stanis³aw mo¿e nas przed Bogiem
wspieraæ w utrzymaniu owego kierunku: PROSTO!

Eugeniusz Zdanowicz

Poja³tañskie weksle
Dowiadczenia historyczne, a tak¿e
wszystkie dotychczasowe znaki na niebie i ziemi wskazuj¹ na to, ¿e na ³asce
Niemców, Francuzów, a tak¿e Brytyjczyków daleko nie zajedziemy. Dlatego w³anie has³o rzucone przez Jana Mariê
Rokitê: Nicea albo mieræ! winnimy
traktowaæ z nale¿yt¹ powag¹. Nie jest
ono bowiem kabotyñskim tamtadractwem, jak to próbuj¹ przedstawiaæ mê¿owie i kobiety stanu z brukselkiej socjety, a tak¿e ich liczni klakierzy. Przeciwnie. Ujmuje ono dosadnie i w sposób syntetyczny prawdê, ¿e traktat nicejski zapewnia Polsce w Europie miejsce
i przysz³oæ, a tak zwana konstytucja europejska jedynie niszê i nicoæ polityczn¹, czyli mieræ.
Egoizm pañstw i narodów nie jest niczym specjalnie nowym, ani godnym
potêpienia. Wystarczy o nim pamiêtaæ
jak o pogodzie. Dlatego nikogo nie powinno dziwiæ to, ¿e Niemcom znów
marzy siê hegemonia w Europie i chcieliby w sposób pokojowy, w miarê mo¿liwoci, odrobiæ wszystkie straty poniesione w wyniku wywo³anej przez siebie
wojny. Aksamitny sposób zjednoczenia
RFN z NRD rozbudzi³ na nowo wyobraniê i owe ambicje, i to doæ równomiernie, zarówno u socjaldemokratów, jak
i u by³ych anarchistów i odwetowców.
Potwierdza to niezwykle dobitnie tak¿e
ostatnia wypowied ministra Joschki Fischera, przypominaj¹ca wypowiedzi niemieckich polityków z 1939 roku. Dzi

brzmi to mniej wiêcej tak, ¿e jeli Polacy nie zgodz¹ siê na traktat konstytucyjny, to  jak napisa³ poeta  dostan¹ po
mordzie ga³¹zk¹ oliwn¹!
Poniewa¿ od jakiego ju¿ czasu chêtnych do stawiania Polski do k¹ta i gotowych nawet siêgaæ po rózgê, w jednocz¹cej siê Europie nie brakuje, dobrze na
wszelki wypadek mieæ starszego brata.
Tym bardziej, ¿e gdyby nie Stany Zjednoczone, to przecie¿ ju¿ w wyniku traktatu pokojowego w Wersalu Francja
z Angli¹ wykroi³yby nam Rzeczpospolit¹ na miarê Ksiêstwa Warszawskiego.
I pewnie niewiele by pomóg³ w tej sprawie przysz³y marsza³ek Pi³sudski. A ile
nas kosztowa³ udzia³ w zwyciêstwie
w ostatniej wojnie wiatowej  u boku
Anglii, Francji i Rosji? Dzi m³odzi ludzie w wielu krajach wiata s¹dz¹, ¿e
przez pó³wiecze p³acilibymy zas³u¿on¹
cenê za rozpêtanie wojny i udzia³ w holokaucie!
Warto pamiêtaæ równie¿, ¿e ka¿da
chwila naszej s³aboci by³a zawsze i bezwzglêdnie wykorzystywana przez s¹siadów. Na sojuszach równie¿ wychodzilimy jak Zab³ocki na mydle. Nawet lekcja II Wojny wiatowej jeszcze do dzi
czeka na swój dzwonek. wiadcz¹ o tym
g³osy, które odbijaj¹ siê czkawk¹ do dzi.
Wydaje siê, ¿e nadszed³ odpowiedni
czas, ¿eby wreszcie przerwaæ milczenie
i przy okazji Nicei postawiæ mêskie pytanie: Kto, u kaduka, i kiedy sp³aci nam
ja³tañskie weksle?
n

rys. K. Kunicki

ks. Mieczys³aw G³adysz CSMA
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Architektura uniwersytetu nawi¹zuje do hiszpañskich misji katolickich.
Niezbyt wysokie, kilkupiêtrowe budynki o jasnych, pastelowych kolorach, dachy kryte czerwon¹ dachówk¹. Przejcia
pod arkadami. Dziedziñce, na których
mo¿na odpocz¹æ, s³uchaj¹c mruczenia
fontanny. Nad wszystkim króluje, wystaj¹c nad pióropuszami palm, wizytówka uniwersytetu, wie¿a Hoovera  siedziba Instytutu Wojny, Rewolucji i Pokoju, zawieraj¹ca najwiêksz¹ na wiecie kolekcjê dokumentów o burzliwych
czasach wspó³czesnych. Na szczycie
wie¿y zamontowano carillon, instrument sk³adaj¹cy siê z 35 dzwonów
i dzwonków, na którym znawca tego instrumentu mo¿e wygraæ najpiêkniejsze
melodie. Kiedy bylimy na górze, carillon milcza³. Przewodnik powiedzia³
nam, ¿e stary profesor, który na nim
koncertowa³, ostatnio nie przychodzi.
Mo¿e le siê czuje?
Mo¿e carillon zamilk³, zgodnie ze
swoj¹ dewiz¹ I ring only for peace
(Dzwoniê tylko dla pokoju). Nie s³ychaæ
dwiêku dzwonów, bo ¿o³nierze jeszcze
nie wrócili z Iraku...
Wie¿a Hoovera ma prawie 90 m
wysokoci. Z góry otwiera siê piêkny
widok na Alejê Palmow¹ i le¿¹ce nieopodal Palo Alto. Têdy w padzierniku
1891 r. kroczy³ na zajêcia skromny student, który wkrótce mia³ zostaæ prymusem wydzia³u in¿ynierii. Nazywa³ siê
Herbert Clark Hoover.
Wczenie osierocony przez rodziców Herbert, maj¹c 10 lat, opuci³ rodzinne strony w stanie Iowa i uda³ siê
do Oregonu, pod opiekê wuja
dr. H. J. Minthorna. Uczêszcza³ tam do
szko³y za³o¿onej przez kwakrów. Póniej pomaga³ wujowi w biurze i cho-



dzi³ do szko³y wieczorowej. Musia³ byæ
bardzo pracowitym i zdolnym uczniem,
bo, gdy ukoñczy³ 17 lat, wuj wys³a³ go
na studia, na otwieraj¹cy swoje podwoje Uniwersytet Stanforda. W 1895 r.
Hoover ukoñczy³ studia z wyró¿nieniem i rozpocz¹³ pracê jako in¿ynier
w kopalniach z³ota w Kalifornii i Kolorado. Szybko zauwa¿ono jego talent
i pracowitoæ  w wieku 23 lat zosta³
zatrudniony przez jedn¹ z najbogatszych i najbardziej wp³ywowych firm
brytyjskich: Bewick, Moreing & Co.
na stanowisku szefa sieci kopalni z³ota w zachodniej Australii. Rok póniej
rz¹d chiñski zaoferowa³ mu stanowisko naczelnego in¿yniera w Chiñskiej
Spó³ce Górniczo-In¿ynierskiej.
W miêdzyczasie polubi³ kole¿ankê ze studiów uniwersyteckich  Lou
Henry. Razem pojechali do Chin, gdzie
zaskoczy³ ich wybuch Rebelii Bokserów, skierowanej przeciwko rz¹dz¹cej
dynastii i pracuj¹cym w Chinach cudzoziemcom.
W 1901 r. Herbert Hoover ukoñczy³
27 lat. Jego pozycja zawodowa by³a ju¿
na tyle ustalona, ¿e Bewick, Moreing
& Co. zaproponowali mu, ¿eby zosta³
udzia³owcem ich spó³ki. Pracuj¹c przez
nastêpne siedem lat dla firmy, du¿o podró¿owa³. Jak sam stwierdzi³, przynajmniej piêæ razy okr¹¿y³ kulê ziemsk¹,
poznaj¹c kulturê i bogactwa wszystkich
kontynentów. Przy okazji zdoby³ znaczny maj¹tek oraz renomê wybitnego in¿yniera i doskona³ego mened¿era. Maj¹c 34 lata, otworzy³ w Londynie miêdzynarodow¹ firmê konsultingow¹ ciesz¹c¹ siê zaufaniem klientów. Nadal
du¿o podró¿owa³, zacz¹³ te¿ dzieliæ siê
wiedz¹ z innymi, daj¹c seriê wyk³adów
na temat sztuki in¿ynierskiej na uni-
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Wie¿a Hoovera

wersytetach Columbia i Stanforda.
W 1912 r. wszed³ do zarz¹du swojego
macierzystego Uniwersytetu Stanforda.
Wybuch I wojny wiatowej zasta³
Hoovera w Londynie. Wojenny chaos
wywo³a³ panikê u przebywaj¹cych na
Starym Kontynencie Amerykanów.
Amerykañski ambasador w Londynie,
znaj¹c umiejêtnoci organizacyjne Hoovera, zleci³ mu powo³anie Amerykañskiego Komitetu Pomocy, który mia³ za
zadanie sprawn¹ ewakuacjê 120 tys.
Amerykanów.
Tempo i organizacja akcji (pamiêtajmy, ¿e wszystko odbywa³o siê za pomoc¹ okrêtów) zyska³y uznanie w oczach
opinii publicznej i polityków. Wkrótce
Herbert Hoover otrzyma³ nastêpne zadanie; zorganizowanie pomocy dla okupowanej przez Niemców Belgii i pó³nocnej Francji. Praca Komitetu Pomocy trwa³a cztery lata, a¿ do ukoñczenia
wojny. Pomoc¹ objêto ok. 10 mln ludzi,
których do¿ywiano, ubierano i którym
dostarczano pomocy medycznej. Akcje
humanitarne w Europie przynios³y Hooverowi miêdzynarodow¹ s³awê. Kiedy w kwietniu 1917 r. Ameryka przy³¹czy³a siê do wojny, prezydent Woodrow
Wilson wezwa³ Hoovera do Stanów
Zjednoczonych i objêcia stanowiska administratora ¿ywnoci. Chodzi³o
o wzrost produkcji, uczciw¹ dystrybu-
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cjê i stabilizacjê cen produktów rolnych,
gwarantowanych przez dotacje rz¹dowe. W listopadzie 1918 r. Hoovera ponownie wezwano do Europy, ¿eby pomaga³ w opanowaniu powojennych epidemii g³odu i chorób.
W galerii, która mieci siê na dole
wie¿y Hoovera, jest muzeum z szeregami plansz i fotografii z czasów I wojny
wiatowej i okresu tu¿ po jej zakoñczeniu. Na wiêkszoci z nich widaæ starannie ubranego mê¿czyznê: uczesany
g³adko z modnym w tamtych czasach
przedzia³kiem, o twarzy wzbudzaj¹cej
zaufanie  jak rozmawia z ludmi. Na
jednej z fotografii otacza go gromada
dzieci. Podpis informuje, ¿e to Warszawa w 1920 r. Warszawskie dzieci dziêkuj¹ Herbertowi Hooverowi za okazan¹ pomoc. Patrzê na zdjêcie w zaskoczeniu. Na Zachodnim Wybrze¿u,
wród palm nad Pacyfikiem, odzywa siê
historia, o której wiêkszoæ Polaków
wychowywanych w PRL-u zupe³nie nie
mia³o pojêcia. Uwiadamiam sobie, ¿e
koniec I wojny wiatowej to nie tylko
radosne odzyskanie niepodleg³oci, lecz
tak¿e brak ¿ywnoci i epidemie chorób,
m.in. tyfusu, przywleczonego ze wschodu. Gdyby nie amerykañska pomoc,
ofiar wojny by³oby o wiele wiêcej,
przede wszystkim wród najm³odszych.
Po zakoñczeniu akcji humanitarnej
wdziêczni Polacy wys³ali podziêkowa-
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Na Uniwersytecie Stanforda nawet w niedzielê panuje o¿ywiony ruch. Po³o¿ony
w malowniczej dolinie Santa Clara, godzinê drogi od San Francisco, jest jednym
z najbardziej znanych i naj³adniejszych orodków uniwersyteckich. Wybudowany w ostatnich latach XIX w. uniwersytet ufundowali: senator Leland Stanford
i jego ¿ona Jane, po mierci szesnastoletniego, niezwykle uzdolnionego syna
Lelanda Stanforda, Jr.

nia dla narodu amerykañskiego. Poszczególne regiony przygotowa³y ksiêgi z podziêkowaniami, piêknie oprawione, rêcznie zdobione. Jedna z nich, oprawiona w skórê ze z³otymi t³oczeniami,
spoczywa w szklanej gablocie w holu
wie¿y Hoovera, wywo³uj¹c zainteresowanie zwiedzaj¹cych. Obok miniatura
pomnika Kociuszki. Ciekawy pocz¹tek. Wyobra¿am sobie, ile wa¿nych dla
polskich historyków materia³ów znajduje siê wewn¹trz tego archiwum.
Wróæmy jednak do misji Hoovera
w Europie. Za 100 mln dolarów dotacji
przyznanych przez Kongres uda³o mu
siê ubraæ i wy¿ywiæ prawie 200 mln
potrzebuj¹cych. American Relief Administration (ARA)  organizacja powo³ana przez Hoovera  dotar³a te¿ na
Ukrainê i do Rosji, ratuj¹c miliony istnieñ ludzkich. Wychudzony starzec
w sukmanie, wznosz¹cy rêce ku niebu,
wo³a: Pomogi!  to plakat rosyjski
z 1920 r. Znienawidzeni przez czerwonych amerykañscy imperialici us³yszeli
ten g³os i dostarczyli paczki z ¿ywnoci¹. W latach trzydziestych ludzie
umierali w milczeniu. Granice by³y
szczelnie zamkniête. Z plakatów umiecha³ siê rumiany cz³owiek radziecki.
Zanim zakoñczy³a siê akcja humanitarna w Europie, w Ameryce rozgorza³a kampania prezydencka. Wiêkszoæ
polityków, zarówno demokratów jak
i republikanów, uwa¿a³o, ¿e Herbert
Hoover by³by wietnym kandydatem na
prezydenta. Co charakterystyczne, mimo
¿e Hoover by³ zaanga¿owany w najwa¿niejsze wydarzenia w Ameryce i na wiecie, trudno by³o siê zorientowaæ, jakie s¹
jego sympatie polityczne (by³ republikaninem). Potrafi³ wspó³pracowaæ z ka¿dym, pomaga³ wszystkim. Chocia¿ nie
wystartowa³ w wyborach prezydenckich,
nadal wywiera³ wp³yw na najwa¿niejsze
sprawy w Ameryce. Przez siedem kolejnych lat by³ ministrem gospodarki.
W 1928 r., z ramienia Partii Republikañskiej, wystartowa³ do prezydentury, wygrywaj¹c bezapelacyjnie z demokrat¹
A. E. Smithem.
Wydawa³o siê, ¿e prezydentura bêdzie ukoronowaniem wczeniej odnoszonych sukcesów. Herbert Hoover nie

mia³ jednak szczêcia do polityki.
W 1929 r. przez wiat przetoczy³ siê
wielki kryzys ekonomiczny. Po krachu
na gie³dzie 29 X 1929 r ok. 14 mln Amerykanów znalaz³o siê bez pracy i rodków do ¿ycia. Mimo programu stymulowania gospodarki, m.in. przy pomocy robót interwencyjnych, panowa³o
niezadowolenie, którego ofiar¹ pad³
Herbert Hoover, przegrywaj¹c w nastêpnych wyborach z demokrat¹ F. D. Rooseveltem  zwolennikiem nowego ³adu
w gospodarce, a w polityce zagranicznej  przyjaznej wspó³pracy z J. Stalinem.
Odsuniêty od polityki Hoover tym
energiczniej zabra³ siê do rozbudowywania swojej biblioteki na Uniwersytecie Stanforda. W przeciwieñstwie do
wielu tradycyjnych kolekcji, w których
znajdowa³y siê oficjalne dokumenty,
Hoover zaleci³ wspó³pracuj¹cym z nim
historykom, ¿eby zbierali gazety i listy, pamiêtniki, wspomnienia, fotografie  wszystko, co mo¿e wyjaniæ przyczyny wojen i rewolucji, ich rozwój
i skutki. Na tworzone przez siebie kolekcje wydawa³ ogromne sumy. Niektóre dokumenty by³y zdobywane
z nara¿eniem ¿ycia. W czasie akcji pomocy charytatywnej dla bolszewickiej
Rosji w latach 1920  21 wspó³pracownicy Hoovera (mimo ¿e Cze-ka depta³a im po piêtach) zebrali 25 tys. ksi¹¿ek oraz 60 tys. dokumentów, periodyków, gazet oraz czasopism i wywieli
je do Ameryki  tworz¹c niezale¿n¹ dokumentacjê pocz¹tków komunizmu.
Przez ca³e swoje d³ugie i pracowite
¿ycie powiêksza³ kolekcjê, tocz¹c nieustanne boje z Uniwersytetem Stanforda o przestrzeñ dla swoich ksi¹¿ek
i w³asn¹ wizjê biblioteki. Odetchn¹³,
kiedy w 1941 r. ukoñczono budowê
wie¿y, w której dokumenty mia³y bezpiecznie oczekiwaæ na kolejne generacje dociekliwych historyków. Na inauguracji Instytutu Hoovera zaproszeni
gocie po raz pierwszy s³uchali muzyki nowego carillonu, który przyby³
z Belgii z podziêkowaniem za amerykañsk¹ pomoc. Przez Europê znowu
przetacza³a siê wojna
Izabela Sikora
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Wychowawczynie
i nauczycielki
W powiêconej przez sufragana warszawskiego bpa Piotra Jareckiego (w
obecnoci dziekana piaseczyñskiego ks.
pra³. Tadeusza Sowy i przedstawicieli
w³adz miejskich oraz samorz¹dowych ró¿nych szczebli) nowej czêci budynku znajduje siê siedem sal klasowych, sala egzaminacyjna, wietlica i pomieszczenie na
bibliotekê. Projektantem aneksu, doskonale wpisanego w habitat gmachu zespo³u szkó³, jest in¿. arch. Henryk Janicki
Dziewczêta przebywaj¹ce w Orodku Szkolno-Wychowawczym sióstr pasterzanek pochodz¹ w wiêkszoci z rodzin niewydolnych wychowawczo lub
patologicznych. U sióstr zdobywaj¹ nie
tylko wiedzê, lecz tak¿e rozwijaj¹ w³asne zdolnoci i zainteresowania.
Wszystkie dzia³ania wychowawcze
orodka zmierzaj¹ do ukszta³towania
wychowanek w duchu wartoci chrzecijañskich i patriotycznych, a tak¿e do
wyrobienia u nich poczucia odpowiedzialnoci, samodyscypliny i poszanowania w³asnej godnoci. W orodku
przebywaj¹ dziewczêta z ca³ej Polski,
w ró¿nym wieku (nawet doros³e!). S¹
tam dziewczyny skierowane przez
s¹dy, przywiezione przez bezradnych
rodziców, niektóre zg³aszaj¹ siê same.
Dziewczêta bardzo sobie ceni¹ mo¿liwoæ zdobycia nie tylko wiadectwa
szkolnego, lecz tak¿e konkretnego zawodu, bo  jak same stwierdzaj¹ 
w swoich rodowiskach nigdy nie
ukoñczy³yby w ogóle ¿adnej szko³y.



***
Pierwotny dom na ul. Zgoda w Piasecznie siostry pasterzanki wybudowa³y i otworzy³y dla dziewcz¹t zaniedbanych moralnie w 1933 r. Przebywa³o
tam stale oko³o setki pensjonariuszek,
dla których prowadzone by³y ró¿ne kursy zawodowe. W czasie okupacji szkoleniem zawodowym na terenie Piaseczna objête by³y przez siostry tak¿e inne
dziewczyny, z ubogich rodzin, dla których prowadzono równie¿ tajne nauczanie. Wychowanki z tamtych lat mówi¹
o ss. pasterzankach pieszczotliwie: Nasze Ma³gorzatki, nawi¹zuj¹c w ten sposób do postaci obecnej patronki Orodka, XIII-wiecznej wiêtej, cz³onkini
Trzeciego Zakonu w. Franciszka  Ma³gorzaty z Kortony  uniwersalnego, i do
dzisiaj aktualnego wzorca powrotu do
zasad moralnoci chrzecijañskiej dla
kobiet, które na drodze swego ¿ycia
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Czego nam
trzeba
fot. C. Bunikiewicz

1 grudnia 2003 r. zapewne bêdzie pamiêtn¹ dat¹ dla S³u¿ebnic Matki Dobrego
Pasterza (Sióstr Pasterzanek). A to dlatego, ¿e wraz z uroczystym powiêceniem
dobudowanego ostatnio aneksu do gmachu Zespo³u Szkó³ prowadzonych przez
Siostry przy Orodku Szkolno-Wychowawczym (ul. Zgoda 14) w Piasecznie zamkniêty zosta³ pewien znacz¹cy etap w dotychczasowej historii tego, jak¿e zas³u¿onego dla spo³eczeñstwa polskiego, Zgromadzenia. Przedsiêwziêcie to stanowi
tak¿e ukoronowanie planów poprzedniczek obecnie dzia³aj¹cych sióstr, którym,
z przyczyn od nich niezale¿nych, zwi¹zanych z okupacja hitlerowsk¹ i rz¹dami
komunistycznymi, nie by³o dane ich zrealizowaæ.

zb³¹dzi³y. Ale równie¿ przyk³adu w³aciwego wychowywania przez nie potomstwa, w duchu wiernoci tym pryncypiom.
W 1948 r. budynek na ul. Zgoda
przejê³y w³adze komunistyczne, za siostrom zabroniono jakiejkolwiek dzia³alnoci wychowawczej na terenie Piaseczna. Gmach zosta³ zwrócony po 42 latach w 1990 r. dziêki usilnym staraniom
Zgromadzenia.
***
Odremontowany w szybkim tempie,
w 1991 r. pos³u¿y³ jako internat dla
dziewcz¹t uczêszczaj¹cych do pobliskich
szkó³ rodowiskowych. Bardzo szybko
siê okaza³o, ¿e internat jest za ciasny, sto³ówka za ma³¹, brak sali gimnastycznej.
W 1995 r. w³adze Zgromadzenia postanowi³y wyrównaæ te braki i dokonaæ rozbudowy. Na ten cel dokonano sprzeda¿y
ziemi bêd¹cej w³asnoci¹ sióstr. Internat
z prawdziwego zdarzenia zosta³ oddany
do u¿ytku w 1998 r, a w dawnym budynku internatu zosta³a utworzona szko³¹
podstawowa z przyuczeniem do zawodu
kucharza. Dyrektorem szko³y zosta³a
s. Barbara Pawe³czak. W 1997 r. oddano
do u¿ytku dobudowan¹ do gmachu salê
gimnastyczn¹.
Od 1 wrzenia 1999 r. w orodku
funkcjonowa³y ju¿ trzy szko³y: podstawowa, gimnazjum i dwuletnia szko³a
zawodowa o profilach: gastronomicznym i fryzjerskim. Dyrektorem Orodka
Szkolno  Wychowawczego jest s. Dorota Andrelczyk. Na potrzeby szko³y zawodowej zosta³y przygotowane i oddane do u¿ytku dwie pracownie: gastronomiczna  posiadaj¹ca szeæ kuchenek
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oraz sala do degustacji i salon fryzjerski
 na siedem stanowisk; na potrzeby gimnazjum powsta³a ma³a sala komputerowa z siedmioma komputerami.
17 maja 2001 r. odby³a siê uroczystoæ nadania wszystkim szko³om przynale¿¹cym do orodka imienia w. Ma³gorzaty z Kortony oraz powiêcenia
sztandaru  dokona³ tego nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk.
Uroczystoæ ta zbieg³a siê z obchodami
10-lecia istnienia Orodka SzkolnoWychowawczego Sióstr Pasterzanek
w Piasecznie.
Od wrzenia 2002 r. wszed³ w ¿ycie
III Etap Reformy Edukacji. W zwi¹zku
z tym otwarto w zespole szkó³ równie¿
liceum profilowane (profil gospodarczo-us³ugowy). Kiedy zaczê³o brakowaæ sal dydaktycznych i pracowni odpowiednich do nauki w szkole redniej,
zapad³a decyzja o budowie drugiego
skrzyd³a (aneksu) do g³ównego gmachu
zespo³u szkó³.
Obecnie w internacie przebywa stale ponad 70 dziewcz¹t, które ucz¹ siê
w tamtejszym Zespole Szkó³. Poza nimi
z nauki korzysta ok. 60 dziewcz¹t, doje¿d¿aj¹cych z okolic Piaseczna i z Warszawy. Ponadto siostry pasterzanki prowadz¹ koedukacyjn¹ wietlicê rodowiskow¹ dla ok. 30 miejscowych dzieci.
***
Zgromadzenie S³u¿ebnic Matki Dobrego Pasterza to najm³odsze z dwudziestu szeciu zgromadzeñ zakonnych, za³o¿onych przez b³. Honorata Kominskiego. Powsta³o w 1895 r. dla ratowania i odnowy spo³eczeñstwa polskiego
w trudnym okresie zaboru carskiego.
Bezhabitowe siostry dzia³a³y pocz¹tko-

wo w zupe³nym ukryciu, jako Towarzystwo Pomoc. Zajmowa³y siê opiek¹ nad
dziewczynami z ulicy i innymi zaniedbanymi moralnie, tworz¹c dla nich tzw.
domy pracy, gdzie te¿ obejmowano je
praktyczn¹ nauk¹ zawodu. Pierwsze
dwa domy sióstr pasterzanek dzia³a³y
w Warszawie. W 1903 r. wybudowano
w Piasecznie pierwszy zak³ad wychowawczy dla dziewcz¹t. Uleg³ on zniszczeniu na pocz¹tku I wojny wiatowej.
W 1931 r. rozpoczêto budowê nastêpnego domu, w którym od 1933 r. siostry prowadzi³y Zak³ad Wychowawczy
dla Dziewcz¹t p.w. Matki Bo¿ej Mi³osierdzia.
***
Dom generalny sióstr pasterzanek
mieci siê przy ul. Kocielnej 9 w Piasecznie. Prze³o¿on¹ generaln¹ Zgromadzenia jest s. Barbara Pietrzak. Obecnie S³u¿ebnice Matki Dobrego Pasterza
posiadaj¹ 16 placówek na terenie kraju
oraz dwie poza jego granicami. Dzie³a,
jakie prowadzi Zgromadzenie to, m.in.:
dom dziecka Dobry Pasterz w Bia³ymstoku, wietlice rodowiskowe w Gdañsku i Bia³ymstoku dla ok. 30 dzieci oraz
Dom Ciep³a  wietlica dla ponad 100
dzieci w Lublinie, przedszkole w Gdañsku i Szaflarach, a tak¿e Pogotowie
Rodziny Zastêpczej i Rodzinny Dom
Dziecka w Szaflarach. Siostry prowadz¹ tak¿e tzw. ochronki dla dzieci
w wieku przedszkolnym w Lublinie,
D¹browscy k. Lublina i w Skolimowie
pod Warszaw¹. Pracuj¹ te¿ w prowadzonym przez Towarzystwo Brata Alberta
Domu Samotnej Matki w Wiernej Rzece k. Kielc.
Cezary Bunikiewicz

Ksi¹¿ka prof. Jerzego Jedlickiego pod
tytu³em Jakiej cywilizacji Polacy potrzebuj¹, sprzedawa³a siê na tyle dobrze, ¿e
postanowi³em sparafrazowaæ to zgrabne
pytanie. Mo¿e i mój cykl sprzeda siê dobrze. Ksi¹¿ki Jedlickiego s³u¿¹ przekonaniu Polaków, ¿e najbardziej potrzebuj¹ modernizacji i Unii Europejskiej. Modernizacja polega za na liberalizacji,
a liberalizacja na tym, ¿e pañstwo ma
w³aziæ obywatelom do ³ó¿ka zamiast broniæ najbardziej bezbronnych. Tu by siê
nasi libera³owie oburzyli, ¿e niby jest odwrotnie, ale przecie¿ paranoiczne skupienie na prawach mniejszoci seksualnych,
przy kompletnym braku zainteresowania
losem najmniejszych dzieci... czym¿e
jest? O Unii Europejskiej tyle siê ju¿
nam¹drzy³em, ¿e niedobrze mi siê robi.
Ale za chwilê wszyscy zobaczymy, ile to
jest warte.
Polacy najpierw potrzebuj¹ nawrócenia.
Ale cywilizacja te¿ siê przyda. Modernizacja zreszt¹ te¿. Koció³ zawsze by³ uczestnikiem modernizacji, tylko ¿e po solidnym
przemyleniu. Teraz w³anie Koció³ jest
w awangardzie cywilizacji wolnoci.
Pozwolê sobie powtórzyæ parê zdañ
z powci¹gliwego i pracowitego S³ownika od Z do A. Cywilizacja 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.
Gdyby ksi¹dz Markiewicz zajmowa³
siê polskimi sprawami nadal na ziemi (ma
znacznie lepsz¹ pozycjê), zapewne walczy³by o solidn¹, katolick¹ modernizacjê.
MM
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Próba pisania o ¿yciu duchowym w obozie koncentracyjnym wydaje siê czym
absurdalnym, poniewa¿, jak mówi Marian Ko³odziej o pierwszych dniach za
drutami:  Ja w ogóle nie wiedzia³em, co siê ze mn¹ dzieje. To by³ taki szok.
Zawsze podejrzanie na to patrzê, tzn. na ¿ycie duchowe. Ba³em siê nawet zdawaæ sobie sprawê z tego, co mnie otacza, bo to by prowadzi³o do za³amania.
Je¿eli kto siê za³ama³ psychicznie, to za tym sz³a szalenie szybka mieræ.
Zanim cz³owiek wypracowa³ w sobie nie, tê niezgodê na te warunki, to min¹³
pewien czas. Ja nie wiedzia³em, czy ¿yjê, czy nie, bo to by³a tylko jakoæ najni¿sza  cz³owiek jaskiniowy lub jeszcze ni¿ej... Jednak na przekór okreleniu
dr. Thilo, który nazwa³ obóz anus mundi  odbyt wiata, wiêniowie podejmowali próby ¿ycia religijnego.

Bóg za drutami
Spowied, chrzest, pogrzeb

Osadzenie w KL Auschwitz duchownych stworzy³o okazjê do ró¿nych
pos³ug religijnych, które, podobnie jak
Msze w., by³y wiadczone z nara¿eniem ¿ycia. Szczególnie cenne s¹ relacje duchownych, którzy spowiadali
wspó³wiêniów w ró¿nych miejscach
i warunkach: Po przywiezieniu mnie do
KL Auschwitz (aresztowanie nast¹pi³o
10.11.1944 r.) osadzono mnie i innych
aresztantów w bloku 11 w ostatniej sali
po lewej stronie, na koñcu korytarza 
opowiada ks. W³adys³aw Grohs.  Tak
siê szczêliwie z³o¿y³o, ¿e w tym samym
dniu przes³uchiwany by³ tak¿e Urban
(pseudonim oficera WP, zrzutka z Anglii). Po przerwaniu przes³uchañ i jego,
i mnie posadzono obok siebie w niewielkiej poczekalni. Korzystaj¹c z okazji,
powiedzia³em Urbanowi, ¿e wiem, kim
jest (by³ tym zaskoczony). Przekaza³em
mu tak¿e wiadomoci z terenu, które
zna³em, a zwi¹zane z jego aresztowaniem. Muszê nadmieniæ, ¿e pilnowa³ nas
w tej poczekalni esesman, lecz by³o,
oprócz nas, wiêcej wiêniów. Panowa³
ruch, wiêc moglimy rozmawiaæ szeptem. Urban by³ przekonany, ¿e zginie,
wiêc kiedy mu siê przedstawi³em, prosi³, abym go wyspowiada³. Mówi³, ¿e
mia³ jak¹ wewnêtrzn¹ pewnoæ tego,
¿e nie zginie bez ksiêdza, bo mia³ nabo¿eñstwo do serca Pana Jezusa...
By³o to prawd¹. Jeszcze przed moim
aresztowaniem dowiedzielimy siê od

"

(cz. 2)

jednego z policjantów, ¿e w portfelu
Urbana znaleziono obrazek Serca Pana
Jezusa. Urban prosi³ mnie jeszcze o wyt³umaczenie mu pewnych zwrotów z litanii do Matki Boskiej. Póniej nas rozdzielono...
Spowied bardzo czêsto odbywa³a
siê w czasie spaceru w dni wolne i wi¹teczne. Tak wspomina Jerzy Kijowski:
 Pierwsz¹ spowied odby³em ju¿
w maju 1942 r. Sta³o siê to 15 maja
1942 r., a wiêc kilkanacie dni po osadzeniu mnie w KL Auschwitz. Pamiêtam, ¿e by³ to dzieñ Zielonych wi¹t, gdy
podczas rozmowy z Adasiem Kopyciñskim zada³ mi on pytanie, czy chcê
uczestniczyæ w Mszy i spowiedzi. Kiedy
przytakn¹³em, poleci³ mi zaczekaæ na
schodach bloku nr 23. Mia³ do mnie
podejæ ksi¹dz. Tak siê te¿ sta³o. Oczywicie nie przedstawi³ siê nazwiskiem.
By³ to salezjanin. Powiedzia³, ¿e przysy³a go do mnie Adam Kopyciñski, dodaj¹c: We mnie pod rêkê, zdejmij
czapkê i pójdziemy sobie na spacer.
Spowiada³em siê w czasie spaceru...
Nie wiemy, co ksi¹dz móg³ doradziæ
penitentowi w takich warunkach. Nie
wiemy, z jakich grzechów spowiadali
siê wiêniowie i jakie pokuty dostawali
do odprawienia. Nie wiemy, czy ksiê¿a
spowiadali siebie nawzajem i jak wype³niali swoje kap³añskie obowi¹zki,
np. brewiarz. Jednak¿e wielu wiêniów
podkrela, ¿e ...modlitwa wówczas podtrzymywa³a mnie na duchu, a to by³o

wa¿ne  zaznacza Artur Karpik.
W³aciwie w obozie by³y sprawowane wszystkie najwa¿niejsze obrzêdy 
od chrztu do pogrzebu. W obozie kobiecym, z powodu braku kap³anów, odprawia³y je kobiety, które chrzci³y
i modli³y siê przy zw³okach:  Poród
przyjmowa³a akuszerka  Polka z £odzi, nazwiska nie pamiêtam. Mo¿e siê
nazywa³a Leszczyñska, ale nie mogê powiedzieæ tego na pewno. Przy porodzie
by³a jeszcze obecna lekarka internistka
 ¯ydówka. Poród odby³ siê w szpitalu
w Brzezince. Przed porodem dosta³am
jaki zastrzyk. Po urodzeniu dziecka
krótko le¿a³am w szpitalu, a nastêpnie
wróci³am na mój blok.
Przysz³a do mnie matka i razem posz³ymy do jej bloku. Tam jedna z wiêniarek  pani Halina  trzyma³a dziecko do chrztu jako chrzestna matka, a my
ochrzci³ymy Basiê z wody. I tak odby³
siê ten chrzest  bez ksiêdza, bez ojca 
przytacza pani Rutkowska.
Obrzêd chrztu z wody opisuje Zofia
Pracka-Raczyñska:  Rolê ksiêdza pe³ni³a Stanis³awa Leszczyñska. Jedna
z pielêgniarek trzyma³a dziecko na rêku,
a Stanis³awa Leszczyñska, kropi¹c je
wod¹ i robi¹c znak Krzy¿a w., nadawa³a mu imiê. Sama by³am tak¹ matk¹
chrzestn¹ jednego dziecka (by³a to
dziewczynka, a matka dziecka mia³a na
imiê Danusia...
Postawy

Z relacji wiêniów znamy wiele historii, które nie mówi¹ wprost o wierze
danej osoby, ale poprzez okrelone zachowanie daj¹ wiadectwo moralnego
ukszta³towania. Czasem historie te s¹ jedynymi wiadectwami czyjego powiêcenia w imiê mi³oci bliniego. O jednej takiej historii opowiada Kazimierz
Misiewicz:  Po wyjciu ze szpitala obozowego, jako wiêzieñ zatrudniony w komandzie kominiarzy pracowa³em wraz
ze swoimi wspó³towarzyszami przy
czyszczeniu kominów w rzeni obozowej. Wiêniowie zatrudnieni bezporednio w rzeni dorêczali nam ró¿ne produkty miêsne, które ró¿nymi sposobami
przemycalimy na teren w³aciwego
obozu Owiêcim I, aby podzieliæ siê nimi
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z innymi wspó³wiêniami. Pewnego razu
esesmani skierowali mnie na odbycie
kary szeciu nocy bunkra stoj¹cego za
przemyt wêdlin z rzeni. Karê tê przeby³em szczêliwie, gdy¿ w jej odbyciu
pomóg³ mi nielegalnie mój wspó³towarzysz Zdzis³aw Pa³asiñski. Wiedzia³ on,
¿e dla mnie jako wiênia skrajnie wycieñczonego (kompletnie wykoñczonego) przebytym niedawno tyfusem kara
szeciu nocy bunkra stoj¹cego mo¿e
oznaczaæ utratê ¿ycia. Dlatego mój
wspó³towarzysz przez piêæ nocy z rzêdu
sta³ za mnie w bunkrze. Za ka¿dym razem Zdzis³aw Pa³asiñski ubiera³ siê wieczorem w moj¹ bluzê oznaczon¹ moim
numerem i jako wiêzieñ nr 706 szed³ do
bloku nr 13 (póniej 11  p.m.).
W bloku mierci by³ zatrudniony jako
Schreiber serdeczny kolega Zdzis³awa
Pa³asiñskiego  wiêzieñ Mietek. Kontrolowa³ on wiêniów udaj¹cych siê do
bloku na odbycie kary stójki. Wiedzia³,
¿e Zdzis³aw Pa³asiñski, udaj¹c siê za
ka¿dym razem do bunkra stoj¹cego,
powiêca³ siê za mnie i dlatego u³atwia³
mu wykonanie tego zadania. W rezultacie w bunkrze stoj¹cym przebywa³em
tylko przez jedn¹, pierwsz¹ wyznaczon¹ mi noc...
Inne historie wiêniowie wprost t³umacz¹ jako opieka Opatrznoci. Na
przyk³ad Ewa Plechta:  Pewnego dnia,
krótko przed ewakuacj¹, sz³am Lagerstrasse i nagle us³ysza³am, jak kto z mêskiego lagru, mieszcz¹cego siê na s¹siednim odcinku, wo³a do mnie: Proszê
pani, proszê pani, proszê podejæ do
drutów! Poniewa¿ nie by³o w pobli¿u
¿adnej w³adzy, podesz³am. Ten mê¿czyzna, zupe³nie mi nieznany, zacz¹³ mi
wymylaæ przez druty:  Jak to, za kilka dni wyprowadzaj¹ nas z obozu,
a pani chce iæ w takich butach? Przecie¿ daleko pani w tym nie zajdzie. Proszê przyjæ tutaj jutro o tej samej porze. Kiedy przysz³am nastêpnego dnia,
ten sam mê¿czyzna, bez zbêdnych s³ów,
przerzuci³ mi przez druty piêkne, sznurowane buty wojskowe. W tych butach
wysz³am potem z obozu i w nich ucieka³am z marszu ewakuacyjnego.
W nocy z siódmego na ósmy grudnia 1942 r. przyni³a mi siê Matka Naj-

fot. P. ¯ycieñski
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wiêtsza i powiedzia³a do mnie:  Nie
martw siê, prze¿yjesz. Tylko tyle, ale
uwierzy³am, ¿e tak siê stanie, jak powiedzia³a Matka Najwiêtsza. Kiedy opowiedzia³am rano ten sen kole¿ankom,
Jadzia Dembowska stwierdzi³a, ze nic
w tym dziwnego, bo przecie¿ jest ósmy
grudnia (wiêto Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Marii Panny).
Czy ten fakt, ¿e obcy cz³owiek rzuci³
mi buty, to nie opieka Matki Boskiej?
Przecie¿ nawet go nie zna³am, nigdy te¿
nie dowiedzia³am siê jego nazwiska...
Jednak¿e, jak mówi¹ sami wiêniowie:  Jest rzecz¹ ciekaw¹, ¿e religia
obozowa nie t³umi³a i nie by³a w stanie
tego uczyniæ  g³êbokiej, niemal zwierzêcej nienawici do Niemców. Ta ostatnia bardziej mnie podtrzymywa³a na
duchu ni¿ wiara w s³owa Ewangelii w...
 opowiada Zofia Suwa³a-Czy¿.
wiêty Maksymilian Maria Kolbe

Jego wiêtoæ i mêczeñstwo s¹ bezdyskusyjne. Jednak gor¹ce dyskusje
wzbudza reakcja wiêniów, którzy byli
wiadkami Jego bohaterstwa. Wiêniowie, opisuj¹c czyn Kolbego, czêsto u¿ywaj¹ okreleñ typu: z jego postaci emanowa³a si³a wiadcz¹ca o jego pe³nej
mocy fizycznej i psychicznej... (Rudolf
Latawiec).
Zupe³nie inaczej relacjonuje ten
dzieñ Marian Ko³odziej:  By³em na tym
apelu, kiedy robili selekcjê do bunkra.
To by³a tylko myl, ¿eby nie mnie wybrali. Nic wiêcej. ¯adnych dyskusji na

sztubie. Nie pamiêtam, ¿eby to w ogóle
w obozie funkcjonowa³o, jako przyk³ad
godny najwy¿szej odwagi, który zas³uguje na wiêtoæ. ¯adnego wra¿enia. Ja
sobie to wci¹¿ wyrzucam. Mnie tylko
przysz³o do g³owy: czy warto by³o, ¿eby
drugi cz³owiek..., bo my nie wiemy, co
ten ocalony zrobi ze swoim ¿yciem i czy
prze¿yje, czy na drugi dzieñ po prostu
go nie kropn¹ albo nie pójdzie na druty? I co wart by³ ten, który uciek³, przez
którego dziesi¹tkowano ten blok... Takie by³y reakcje, a nie wiadomoæ, ¿e
ten czyn móg³ byæ takim wielkim przyk³adem. To w opinii obozu prawie nie
istnia³o. Zaistnia³o dopiero po obozie.
Kiedy np. czytam sprawozdania z Watykanu, z procesu kanonizacji, ja siê
z tym wszystkim zgadzam. Ale przecie¿
na mnie móg³ trafiæ palec esesmana, bo
czasami nawet wystêpowa³o dwóch, kiedy stali w dalszych rzêdach i nie by³o
dok³adnie widaæ, na kogo wskazuje. Nie
by³o wiadomoci, ¿e sta³o siê co wielkiego. Kto nie by³ w obozie, to tego nie
zrozumie...
Byæ mo¿e racjê ma Bogumi³ Antoniewicz, który mówi, ¿e, byæ mo¿e, wiêcej by³o w obozie ludzi na miarê ojca
Kolbego, ale pamiêæ o ich ofiarach rozwia³ wiatr razem z jego i tych, którym
pomaga³, popio³ami. Czasem kto, kogo
nigdy nie widziano modl¹cego siê, okaza³ wiele powiêcenia, uczciwoci i pomocy  za darmo, co by³o w obozie trudne do pojêcia...
Marta Sieciechowicz
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CYWILIZACJA

Marek Antoni Wasilewski

Warszawa. Ochota, ul. Opaczewska w okolicy Pomnika Barykady 1939 roku. Koció³
i parafia p.w. Najwiêtszej Marii Panny Królowej wiata. W górnym kociele nie s¹ dzi
odprawiane popo³udniowe Msze wiête. Odbywa siê tu bowiem IV Festiwal Pieni
Patriotycznych Dzieci i M³odzie¿y.

Chrzecijanie
w Iraku

fot. C. Bunikiewicz

$

Potem na scenê wchodzi reprezentacja Gimnazjum nr 45. Gdy zaczynaj¹
brzmieæ Legiony ksi¹dz daje znaæ i wszyscy powstaj¹ ze swoich miejsc. W konkursie bior¹ udzia³ nie tylko uczniowie ze
sto³ecznych szkó³. Pieni patriotyczne
równie¿ piewa m³odzie¿ z Poznania,
P³oñska i z dalekiej Wileñszczyzny.
 Pieni patriotyczne co ze sob¹
nios¹. Dziêki nim mo¿na siê lepiej nauczyæ historii naszego kraju. Trzeba
równie¿ do nich podchodziæ z odpowiedni¹ powag¹  twierdz¹: Agnieszka, Emilka, Ola, Konrad i Tomek  reprezentuj¹cy zespó³ Aria z P³oñska. Jak
podkrelaj¹, w ich rodzinnym miecie
odbywa siê podobny konkurs, którego
mottem przewodnim jest Bóg, Honor,
Ojczyzna.
 Pomys³ zorganizowania tego konkursu wyszed³ z potrzeby ducha  mówi
ks. pra³at Józef Gromek, proboszcz parafii NMP Królowej wiata.  Wszyscy
czujemy potrzebê piewania takich pieni  podkrela. W jego opinii, piewanie pieni patriotycznych jest szczególnie wa¿ne w dzisiejszych czasach i pomaga w nauce historii.
Z opini¹ t¹ zgadza siê obecny na sali
 znany i lubiany aktor  Kazimierz Ka-

fot. C. Bunikiewicz

Wypiewaæ Polskê
Nawa kocio³a ma nowoczesny wystrój. W oknach kolorowe witra¿e. Na
cianach metaloplastyka przedstawiaj¹ca sceny z Drogi Krzy¿owej. Dzi wi¹tynia jest pe³na: w ³awach zasiedli rodzice, opiekunowie i m³odzi wykonawcy.
Muzyka nie jest odtwarzana z playbacku, ale grana na ¿ywo. W nag³onionym
kociele wszystko bardzo dobrze s³ychaæ.
Konkurs trwa dwa dni; w sobotê przes³uchania wykonawców, w niedzielê rozdanie nagród i wystêpy laureatów.
Na scenê przed o³tarzem wchodzi
chór reprezentuj¹cy Gimnazjum nr 49.
Zaczynaj¹ piewaæ s³ynn¹ pieñ Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿. Publicznoæ
reaguje bardzo ¿ywio³owo. Po skoñczonym wystêpie oklaskom nie ma
koñca. Taka reakcja widowni nikogo
nie dziwi i nikomu nie przeszkadza.
Równie¿ tym najm³odszym, którzy
przyszli tu jeszcze ze smoczkami lub
przywieziono ich w wózkach.
Tymczasem swój wystêp zaczyna
kolejny wykonawca. Bia³o-czerwona
opaska na rêku podkrela piewane
przez m³odego cz³owieka s³owa: Moja
ma³a dziewczynko z AK w tej okolicy
brzmi¹ w sposób specjalny. Sala znowu reaguje bardzo ¿ywio³owo i d³ugo.

Jerzy Trammer

czor.  W dzisiejszych czasach s³owa
patriotyzm, mi³oæ do Ojczyzny, powiêcenie nie s¹ zbyt czêsto wypowiadane.
Tym bardziej nale¿y je przypominaæ doros³ym, a dzieci uczyæ, ¿e te s³owa maj¹
swoj¹ wartoæ  powiedzia³ na zakoñczenie festiwalu.
W konkursie wziê³a udzia³ m³odzie¿
z dziesiêciu szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i rednich.
G³ównymi nagrodami by³ sprzêt
elektroniczny (walkmany), pami¹tkowe puchary oraz pluszowe zabawki.
Dla wszystkich szkó³, których uczniowie wziêli udzia³ w Festiwalu, G³ówny Geodeta Kraju Jerzy Albin ufundowa³ olbrzymie, oprawne w skórê Atlasy Geograficzne Rzeczpospolitej Polskiej. Patronat nad imprez¹ objêli burmistrzowie s¹siaduj¹cych ze sob¹
dzielnic: Ochoty i Woli oraz Stowarzyszenie Wojskowych Katolickich.
Trudno nie zgodziæ siê ze s³owami
ks. pra³ata Józefa Gromka:  Takie imprezy na pewno pomagaj¹ wychowywaæ
patriotycznie m³odzie¿... Tym wiêksza
chwa³a za ten konkurs. A w kociele
p.w. NMP Królowej wiata co dwa tygodnie odbywaj¹ siê koncerty religijnopatriotyczne. Nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e, podobnie jak w okresie stanu
wojennego, przede wszystkim Koció³
u¿ycza miejsca dla organizowania wystêpów patriotycznych i narodowych.
Có¿, takie czasy...
Grzegorz Guttman
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Chrzecijanie w Iraku stanowi¹
5 proc. ludnoci. Z tej liczby najwiêcej
jest wyznawców katolicyzmu chaldejskiego, oko³o 200 tys.  czyli 64 proc.
chrzecijan. Za³o¿ony przez w. Tomasza Koció³ chaldejski pozostaje w unii
z Rzymem. Od 1948 r. patriarchat chaldejski ma siedzibê w Bagdadzie, dok¹d
przeniós³ siê z Diarbakiru w Turcji z powodu przeladowañ. W 1945 r. powsta³a chaldejska archidiecezja w Basrze.
Koció³ ten liczy ok. 280 tys. wiernych,
z czego 200 tys. mieszka w Iraku.
Syryjski Koció³ katolicki liczy ok.
75 tys. wiernych. Nastêpnym, co do liczebnoci, jest syryjski Koció³ prawos³awny, tzw. jakobici. Równie¿ tylu wyznawców liczy w Iraku Koció³ nestoriañski  ten, który sporód wszystkich
Kocio³ów chrzecijañskich wywar³ najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie siê islamu. Dalej, w Iraku ¿yje oko³o 15 tys.
Ormian wyznaj¹cych czy to prawos³awie, czy katolicyzm. Zamyka tê listê kilka tysiêcy rzymskich i greckich katolików oraz prawos³awnych podlegaj¹cych
patriarchatowi w Stambule (Konstantynopolu). Muzu³manie to w 65 proc. szyici i 35 proc. sunnici. Wród tych 75 proc.
to Arabowie a 25 proc. Kurdowie.
Dominikanie wydaj¹ w Iraku dwumiesiêcznik Al. Fikr-Al Masihi (Myl
chrzecijañska) w jêzyku arabskim
z francuskojêzycznymi streszczeniami.
Ma on nak³ad 10 000 egzemplarzy.
O 2 tys. wiêcej ni¿ w czasach Saddama.
Ocenia siê, ¿e 15 proc. czytelników stanowi¹ muzu³manie. Myl chrzecijañska zajmowa³a stanowisko przeciwne
ewentualnej interwencji amerykañskiej.
Teraz przystosowuje siê do nowej rzeczywistoci: pomaga robiæ rachunek

sumienia obu stronom. Czasopismo uwa¿a, ¿e szyici w Iraku rezygnuj¹ ze stworzenia pañstwa wyznaniowego  teokracji wzorowanej na pierwszej fazie wzorca irañskiego. Powo³uje siê na wywiad
z Husseinem, wnukiem ajatollaha Chomeiniego, który wyrazi³ sk³onnoæ do
laickiego podejcia do kwestii pañstwowoci i poszanowania dla ró¿norodnoci wyznaniowej w kraju. Jego zdaniem
nastawienia antychrzecijañskie, czy
antyamerykañskie lub antyeuropejskie
s¹ przede wszystkim wynikiem 13-letniego embarga, które doprowadzi³o Irak
do nêdzy. Emanuje optymizmem, gdy
idzie o równouprawnienie chrzecijan
jako mniejszoci irackiej.
Redakcja czasopisma podziela
optymizm Husseina, id¹c dalej, bo
s¹dzi, ¿e obecnoæ Amerykanów w Iraku uchroni kraj przed chaosem i ewentualn¹ wojn¹ domow¹, b¹d nadejciem nowej dyktatury.
Po mierci patriarchy Kocio³a katolicko-chaldejskiego (Koció³ nestoriañski równie¿ nazywa siê chaldejskim,
wiêc trzeba to rozró¿niaæ) Rafaela Bidavida, Koció³ ten jest w przededniu
wyborów nowego patriarchy i cieszy siê
dostateczn¹ liczb¹ powo³añ, szkol¹c
przysz³ych kap³anów we Francji.
Panuje, a raczej kr¹¿y opinia, ¿e
wobec ewakuacji (z racji bezpieczeñstwa) organizacji miêdzynarodowych
z Iraku, rolê pomostu w dialogu: Irakijczycy  koalicjanci mog¹ odegraæ w³anie kocio³y chrzecijañskie, które nie
wykazuj¹ znamion specjalnej ochrony
interesów Izraela i Arabowie nie ¿ywi¹
w stosunku do tej grupy chrzecijan braku zaufania, jakie wykaza³y w stosunku do Maronitów w Libanie.
n

Inaczej
Nasz s¹siad wita³ siê inaczej ni¿ robi¹ to przeciêtni ludzie. Na ogó³ jest przyjête, ¿e jeli kogo spotykamy wielokrotnie tego samego dnia, to tylko jeden raz,
w czasie pierwszego widzenia siê, mówimy mu: Dzieñ dobry! On mówi³: Dzieñ
dobry! za ka¿dym spotkaniem. Nawet
je¿eli takie s¹siedzkie zetkniêcia siê nastêpowa³y, jak to na klatce schodowej lub
na podwórzu bywa  np. podczas wyjmowania listów lub wyrzucania mieci,
co kilkadziesi¹t sekund.
Najpierw mówi³o siê, ¿e on siê naigrywa z ludzi, miêdzy innymi z nas.
Potem odrzucilimy tak¹ ewentualnoæ.
Starszy, spokojny cz³owiek. Na stanowisku. Pomocny i uczynny. Przytrzymuj¹cy wszystkim drzwi. Pomagaj¹cy nosiæ
kobietom torby z zakupami, znosiæ lub
wnosiæ wózki itd. Jednostka o takim typie osobowoci nie mog³a przecie¿ kpiæ.
Wiêc zaczêlimy s¹dziæ, ¿e on jest
lekko nienormalny, choæ oczywicie nienormalny w zasadzie nieszkodliwie.
A¿ siê odwa¿y³ Józef, który nazywa³
siebie pan Józef, zapytaæ go, czemu co
chwilê mówi: Dzieñ dobry! Pan Józef
zapowiedzia³, ¿e odwa¿y siê zapytaæ prosto z mostu.
 Dlaczego?
On odpowiedzia³ Józefowi:
 Dlaczego? Bo widzi pan, s¹siedzie, ja
kiedy by³em chamem. Wtedy w ogóle
Dzieñ dobry! nie mówi³em. Obecnie to
nadrabiam, wyrównujê, odrabiam dawne zaleg³oci.
n

rys. K. Kunicki

KULTURA
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CYWILIZACJA

Homo
communicans
Aby uzmys³owiæ sobie jeszcze bardziej, jak to przyspieszenie przekazu
informacji dokonuje siê w historii ludzkoci, warto przytoczyæ opiniê Fredericka Williamsa (zawar³ j¹ w dziele The
Communications Revolution). Badacz
ten wspó³czesnoæ okrela jako czas
niespotykanej dot¹d rewolucji (albo
wrêcz eksplozji) w sferze komunikowania spo³ecznego. Rozwój rodków u³atwiaj¹cych przekaz miêdzyludzki Williams zobrazowa³ na przyk³adzie 24godzinnej tarczy. Godzinê startow¹
00:00 nale¿y datowaæ na jakie 36 000
lat wstecz. Czas ten bowiem przyj¹³ on
(doæ zreszt¹ arbitralnie) jako moment
pojawienia siê homo sapiens. Wówczas
 umownie  zaistnia³a mowa jako narzêdzie komunikowania siê. Obraz postêpu w wynalazkach nastêpnych mediów jest za nastêpuj¹cy. Do godziny
03:00 brak jakiejkolwiek zmiany. 06:00
 nie widaæ postêpu. O 08:00 dochodzi
do pierwszej rewolucji w komunikowaniu, a mianowicie pojawia siê malarstwo jaskiniowe. 12:00  nic nowego,
nadal bowiem cz³owiek maluje w podziemnych grotach. O 18:00 bez zmian 
artyci dalej pracuj¹ pod ziemi¹. Oko³o
20:00 pojawia siê w koñcu co nowego
 Sumerowie na 4000 lat przed narodzinami Chrystusa wynajduj¹ pismo.
20:40  w Egipcie powstaj¹ hieroglify.
21:28  pojawia siê alfabet. Oko³o 22:06
 ¿yje Homer, pierwszy wielki poeta,
którego dzie³a zostaj¹ utrwalone na pimie i przetrwaj¹ do czasów wspó³czesnych. Na czas pomiêdzy 22:38 a 23:01
przypada Imperium Rzymskie. O godzi-

&

nie 23:38 w Moguncji dokonuje siê nastêpna rewolucja komunikacyjna: Gutenberg po raz pierwszy na swoim wynalazku ruchomych czcionek drukuje Bibliê.
Od wynalezienia druku zmiany dokonywane s¹ coraz szybciej. 23:53 
powstaje prasa parowa; 23:5324 
telegraf; 23:5502  telefon. Dalej tempo wynalazków jest jeszcze szybsze
i mamy do czynienia z prawdziw¹ ich
eksplozj¹: o 23:5704 jest ju¿ film
dwiêkowy; 23:5802  powstaje kolorowa telewizja. 104 sekundy przed
godzin¹ 00:00 wystrzelony zostaje przez
ZSRR pierwszy sputnik, 92 sekundy 
pierwszy komercyjny satelita; 78 sekund
 powstaje przenona kamera telewizyjna; 49 sekund  telekomunikacja ³¹czy
siê z komputerem, zapewniaj¹c powszechny dostêp do globalnej infrastruktury technicznej. Jest rok 1980 i na nim
Williams koñczy swoje podsumowanie.
Ci¹g dalszy historii komunikacji to
rozwój mediów masowych, a w szczególnoci Internetu oraz popularyzacja
komputerów i telefonów komórkowych.

Warto pamiêtaæ, i¿ w trakcie opisanego
przez Fredericka Williamsa fikcyjnego
dnia rozwoju komunikowania, biologiczne wyposa¿enie cz³owieka  m.in.
do przyjmowania informacji  pozosta³o w³aciwie bez zmian. Biolog René
Dubos (w swojej pracy Parole Vernunft:
Wissenschaft für den Menschen) argumentuje, ¿e ca³e cia³o cz³owieka, w tym
tak¿e i mózg, przez ostatnie 100 000 lat
nie zmieni³o siê w sposób istotny. Nic
te¿ nie wskazuje na to, aby w przewidywalnej przysz³oci mia³o dojæ do takich zmian. Inaczej mówi¹c  cywilizacja wyposa¿y³a cz³owieka w technikê, która wprawdzie znacznie wzmaga
moc i aktywnoæ cz³owieka, ale nie odmienia jego fundamentalnej natury.
Pocz¹tek nowego roku zwykle sk³ania do zastanowienia siê nad up³ywaj¹cym czasem. Jest te¿ czêsto momentem
refleksji nad naszym dotychczasowym
postêpowaniem, okazj¹ do podsumowania wyników podejmowanych dzia³añ,
okresem podliczania bilansów zysków
i strat. Tak¿e w dziedzinie komunikacji
miêdzyludzkiej warto jest poddaæ refleksji miniony rok. Chodzi o to, aby
odnaleæ siê wród zalewu informacji
i mechanizmów wp³ywu spo³ecznego
jak najlepiej. Nale¿y te¿ robiæ to wiadomie, dobrze i etycznie. Nie da siê zapewne ró¿nych skrótów decyzyjnych
z naszego ¿ycia wyeliminowaæ ca³kowicie. Wa¿ne za decyzje cz³owiek dojrza³y powinien staraæ siê podejmowaæ,
nie sp³ycaj¹c wagi problemu i przede
wszystkim nie banalizuj¹c subiektywnej oceny prosz¹cego nas o radê drugiego cz³owieka.
Monika Przybysz
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fot. P. ¯ycieñski

¯yjemy w czasach szybko rozmna¿aj¹cych siê informacji. Badania prowadzone
w Stanach Zjednoczonych wskazuj¹, ¿e po³owa wiedzy w niemal dowolnej dziedzinie nauki zosta³a zdobyta w ci¹gu ostatnich 15 lat. W fizyce za na przyk³ad
podwojenie nagromadzonej wiedzy nastêpuje nawet jeszcze czêciej  bo co osiem
lat. I mo¿na by³oby potraktowaæ to jedynie jako ciekawostkê, gdyby nie fakt, i¿
statystyka ta nie dotyczy tylko tak szczególnych dziedzin, jak fizyka kwantowa
czy chemia molekularna. Chodzi tu o obszary ¿ycia, które dotycz¹ naszej codziennoci  takie jak choæby zdrowie czy sposób od¿ywiania siê.

WIAT

Stefan Niesio³owski

Na zielonej Ukrainie
Warto na Ukrainê pojechaæ, przynajmniej po to, aby doceniæ Polskê. Ukraina jest i tak jednym z tych krajów by³ego Zwi¹zku Sowieckiego, który przynajmniej podj¹³, niemia³e w prawdzie, wysi³ki na rzecz zmian ekonomicznych
i spo³ecznych i którego czêæ elit politycznych pragnie zwi¹zania w³asnego
pañstwa z Zachodem.
Przez rodek demonstracji zbiedzonych ludzi protestuj¹cych pod parlamentem przeciwko niedotrzymaniu przez
Kuczmê obietnic o podwy¿ce p³ac, przeje¿d¿ali w samochodach, jakie rzadko
widzi siê w Polsce, pos³owie i ministrowie. W Polsce w takich sytuacjach raczej
nie prowokuje siê demonstrantów. Najgorsze jest ca³kowite pogodzenie siê
z tym stanem rzeczy, spo³eczeñstwo obywatelskie w zasadzie nie istnieje, a prawdopodobne odejcie Kuczmy i dojcie do
w³adzy Juszczenki niewiele zmieni.
Tu w przeciwieñstwie do Polski podobno nie ma polityków, którzy nie dorobiliby siê fortun na polityce, wszystkie ruchy moralnej, czy jakiejkolwiek innej
odnowy, wpadaj¹ w rêce politycznych lub
zwyczajnych gangsterów, co prowadzi do
apatii i rezygnacji spo³eczeñstwa. Na tym
tle dopiero widaæ, jak ogromn¹ szans¹
dla pañstw, które wyzwoli³y siê od komunizmu, jest Unia Europejska, w której z korupcj¹ walczy siê naprawdê
i gdzie uruchamia siê procesy umacniaj¹ce demokracjê, usprawniaj¹ce pañstwo.
Na Ukrainie demokracja to brak terroru,
a si³a pañstwa oznacza si³ê aktualnej
w³adzy, mo¿liwoæ nieograniczonego
bogacenia siê, bezkarnoæ, zastraszenie
mieszkañców.
Paradoksem jest sytuacja Kocio³a.
Na tle Ukrainy nasz kraj robi wra¿enie
pañstwa wojuj¹cego ateizmu, przynajmniej pod wzglêdem stosunku pañstwa
do materialnych potrzeb Kocio³a. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e po strasznych czasach komunistycznych przela-

dowañ Cerkwi, mêczeñstwa, a potem
marginalizacji i szykan, pañstwo jakby
chcia³o to wynagrodziæ, nadrobiæ krzywdy. Oczywicie powodem tego jest brak
innej ni¿ religijna to¿samoci. Chocia¿
i tu s¹ k³opoty. Cerkiew jest podzielona
i sk³ócona, patriarchat moskiewski nie
cierpi autokefalii kijowskiej, a k³ótnie
w³adyków tych dwóch obrz¹dków (nie
ró¿ni¹cych siê chyba niczym wyranym)
s¹ ¿enuj¹ce. Ró¿nica dotyczy tak¿e stosunku do komunizmu, wstrz¹saj¹ca wystawa o g³odzie na Ukrainie w latach trzydziestych jest mo¿liwa tylko na terenie
autokefalii kijowskiej. Cerkiew podleg³a
patriarsze moskiewskiemu udaje, ¿e komunizmu nie by³o. G³ód, a raczej stosunek do tej stalinowskiej zbrodni na Ukrainie, to problem wymagaj¹cy odrêbnego
omówienia. W ka¿dym razie jest on g³êboko zakodowany w wiadomoci i odgrywa trochê podobn¹ rolê jak holokaust
w wiadomoci ¯ydów i polityce w³adz
Izraela.
Koció³ katolicki, zw³aszcza obrz¹dku rzymskiego (oko³o 1 miliona wyznawców), jest w trudnej sytuacji, chocia¿ od¿ywa, a grekokatolicy (oko³o
5 milionów wyznawców) stanowi¹
wiêkszoæ jedynie na terenach nale¿¹cych przed wojn¹ do Polski. Wielkim
problemem jest stosunek Kocio³a
rzymskokatolickiego do polskoci, chocia¿ z polskoci¹ zwi¹zany i polskoci¹
silny Koció³ ten nie chce byæ polsk¹
instytucj¹ na Ukrainie, gdy¿ straci wówczas mo¿liwoci rozwoju, a z drugiej
strony nie bardzo mo¿e odwracaæ siê
i zapominaæ o tych, którzy dla religii katolickiej wycierpieli najwiêcej, o boha-

terskich Polakach, tak okrutnie przeladowanych w czasach komunizmu.
Ogromne jest zaanga¿owanie wielu polskich ksiê¿y w niewyobra¿alnie ciê¿kich
warunkach, np. w Berdyczowie, takiej
ukraiñskiej Jasnej Górze. Patrz¹c na pracê tych ludzi, nabiera siê przekonania,
¿e istotnie dla Boga nie ma rzeczy niemo¿liwych. Konieczne jest z pewnoci¹
wiêksze zrozumienie problemów Polaków, którzy pozostali poza granicami
oraz mocniejsze zaanga¿owanie Rzeczpospolitej na Wschodzie.
Ukraina to wielki, piêkny kraj. Jako
przyrodnika zdumia³ mnie prawie zupe³ny brak zwierz¹t na polach i w lasach,
nawet ptaków nie widzia³em. Pierwszym
dzikim ssakiem by³a wiewiórka na cmentarzu £yczakowskim. Wyjaniono mi, ¿e
to ch³opi k³usownicy wszystko wy³apali. Na ich tle polscy k³usownicy to partacze i amatorzy, ale miejmy wiadomoæ,
¿e jestemy jednym z ostatnich miejsc w
Europie, gdzie ¿yje wiele rzadkich gatunków zwierz¹t i rolin i dbajmy o to, by
nasz stan posiadania ocaliæ. Ukraina to
obszar lasu stopniowo przechodz¹cego
w step, to ogromne puste przestrzenie.
Czasami krótkie pierwsze wra¿enia
i intuicja s¹ równie wa¿ne jak d³ugi pobyt i studiowanie ka¿dego problemu.
Generalnie Ukraina jest w moim przekonaniu ci¹gle jeszcze bardziej krajem
Trzeciego wiata ni¿ Zachodu. Najgorsz¹ rzecz¹ dla polityki polskiej by³aby
z³oliwa satysfakcja i pycha, albowiem
nasza przewaga jest w znacznym stopniu zas³ug¹ historii, okolicznoci, na
które nie mielimy wp³ywu. I wcale nie
ma gwarancji, ¿e nam siê uda to, co
jeszcze siê nie uda³o naszym s¹siadom
na Wschodzie, a tak¿e i to, ¿e demokracja i niepodleg³oæ s¹ nam dane na
zawsze. Wszystkim nieprzejednanym
krytykom III RP polecam jednak chocia¿ krótki pobyt za nasz¹ wschodni¹
granic¹.
n

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
STYCZEÑ 2004:

O krytyczne korzystanie przez Rodaków ze rodków
spo³ecznego przekazu i umiejêtne wybieranie wartociowych
programów telewizyjnych, radiowych oraz innych mediów.
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SPO£ECZEÑSTWO
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y zosta³a uchwalona 7 stycznia 1993 r. Delegalizuje ona
aborcjê poza trzema przypadkami: zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia matki, nieodwracalnego ciê¿kiego uszkodzenia p³odu oraz gdy istnieje podejrzenie, ¿e ci¹¿a jest wynikiem
czynu zabronionego. Ustawa nie przewiduje ¿adnych kar dla kobiet poddaj¹cych
siê aborcji, lecz jedynie dla lekarza. Zobowi¹zuje rz¹d do sporz¹dzania corocznych
raportów z jej wykonywania. Wed³ug statystyk rz¹dowych, liczba nielegalnych
zabiegów przerywania ci¹¿y jest niewielka: 52  w 1997 r.; 55  w 1998 r.; 62 
w 1999 r.; 83  w 2000 r.; 60  w 2001 r.

Podziemie aborcyjne
Wszelkie szacunki na temat skali podziemia aborcyjnego w Polsce obarczone
s¹ powa¿nym ryzykiem b³êdu. Policja
i prokuratura zajmuj¹ siê zaledwie kilkoma przypadkami nielegalnej aborcji rocznie. Organy cigania, które zosta³y utworzone do wykrywania przestêpstw, s¹ ma³o
aktywne w przypadku cigania przestêpstwa nielegalnej aborcji. Najrzetelniejszym ród³em szacunków skali zjawiska
w Polsce s¹ dane z roku 1997 (podczas
rocznego obowi¹zywania nowelizacji
ustawy dokonanej 30 sierpnia 1996 r. dopuszczaj¹cej tzw. aborcjê na ¿yczenie).
Liczba dokonanych w 1997 r. zabiegów
przerywania ci¹¿y wynios³a 3047. Podkrelamy: w warunkach legalnoci, tak¿e na
¿yczenie, w dobrych warunkach sanitarnych i bezp³atnie.
Nie ulega dyskusji, ¿e oficjalne dane
dotycz¹ce liczby aborcji (nawet w warunkach jej legalnoci) odbiegaj¹ od stanu
faktycznego. Maj¹c na uwadze powy¿sze
fakty, szacujemy liczbê nielegalnych aborcji w przedziale 7  13 tys. rocznie.
Nag³aniana w mediach liczba 200
tys. nielegalnych aborcji rocznie ma swe
ród³o w raporcie Federacji na rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny Ustawa
antyaborcyjna w Polsce  funkcjonowanie, skutki spo³eczne, postawy i zachowania z roku 2000. Raport ten jest nierzetelny na wielu p³aszczyznach. Przyk³adowo: w rozdziale Postawy rodowiska medycznego wobec aborcji wnioski
na ten temat wysnuto z ankiet przeprowadzonych wród 10 (s³ownie: dziesiêciu!) osób: 6 lekarzy i 4 po³o¿nych i pielêgniarek.



Drastyczne zawy¿anie szacunkowych
danych dotycz¹ce podziemia aborcyjnego ju¿ wielokrotnie mia³o miejsce w historii. Jest to metoda rodowisk proaborcyjnych stosowana w celu legalizacji
aborcji. Poni¿ej podajemy tylko kilka
wybranych przyk³adów.
W Stanach Zjednoczonych w latach
60. i 70. ubieg³ego wieku dzia³a³a organizacja NARAL, której celem by³a legalizacja aborcji. Jeden z jej za³o¿ycieli dr Bernard Nathanson (który zmieni³
pogl¹dy i zosta³ obroñc¹ ¿ycia) ujawni³
dzia³ania NARAL-u: Sfa³szowalimy
dane na temat nielegalnych zabiegów
przerywania ci¹¿y wykonywanych ka¿dego roku w USA. Mass mediom i opinii publicznej przekazywalimy informacje, ¿e rocznie przeprowadza siê
w Stanach oko³o miliona aborcji, chocia¿ wiedzielimy, ¿e naprawdê jest ich
oko³o 100 tysiêcy. Podczas nielegalnych
zabiegów umiera³o rocznie 200-250
kobiet, ale stale powtarzalimy, ¿e
miertelnoæ jest znacznie wy¿sza i wynosi 10 tysiêcy rocznie. Liczby te zaczê³y
kszta³towaæ wiadomoæ spo³eczn¹
w USA i by³y najlepszym rodkiem, aby
przekonaæ spo³eczeñstwo, ¿e trzeba
zmieniæ prawo antyaborcyjne. Sfa³szowane przez nas dane na temat przerywania ci¹¿y wp³ynê³y na legalizacjê
aborcji przez S¹d Najwy¿szy...
Podobna sytuacja mia³a miejsce w
trakcie kampanii na rzecz legalizacji
aborcji w Wielkiej Brytanii: Wielokrotnie podawano, ¿e liczba nielegalnych
aborcji wynosi 100 tys. rocznie, najnowsze szacunki mówi¹ nawet o 250 tys.

POLITYKA

Te liczby  podobnie jak wczeniejsze
szacunki mówi¹ce o 50 000 nielegalnych
aborcji rocznie  nie maj¹ ¿adnych rzeczywistych podstaw. Po legalizacji aborcji w Wielkiej Brytanii w 1968 r. aborcji
by³o 23,6 tys.; w 1969  54,8 tys. Od momentu legalizacji aborcji w tym kraju do
chwili obecnej nigdy liczba aborcji nie
osi¹gnê³a 250 000.
W Niemczech (dawne RFN) aborcjê
zalegalizowano w 1976 r. Przed legalizacj¹ zwolennicy aborcji podawali rzekom¹ liczbê nielegalnych zabiegów, szacowan¹ przez nich nawet na 3 miliony
rocznie. Po legalizacji liczba aborcji
wynosi³a 54 309 tys. w 1977; 73 548 tys.
 w r. 1978. Ponadto warto przypomnieæ
znamienny absurd: niemieccy agitatorzy
proaborcyjni (z RFN-u) podawali, ¿e
rocznie, wskutek nielegalnej aborcji,
umiera od 10 do 40 000 Niemek. Tymczasem rocznie w tym kraju umiera³o
z wszystkich przyczyn rednio 13 000 kobiet w wieku rozrodczym.
Sytuacja w Polsce w latach 50. wygl¹da³a podobnie. Prasa, przygotowuj¹c
grunt w przeddzieñ zalegalizowania
przerywania ci¹¿y, podawa³a zupe³nie
fa³szywe liczby: Wed³ug oceny Ministerstwa Zdrowia, liczba zabiegów dokonywanych z naruszeniem dotychczas
obowi¹zuj¹cych przepisów siêga ok.
300 tys. rocznie lub jest nawet wy¿sza.
Tymczasem po legalizacji w 1956 r.
liczba legalnych aborcji wynosi³a:
w 1957 r.  36 368, w 1958 r.  44 233.
Podawanie zawy¿onych danych na temat skali nielegalnej aborcji jest  jak widaæ z przytoczonych danych  sta³ym elementem kampanii proaborcyjnej. Jej celem
jest wpojenie spo³eczeñstwu przekonania,
¿e nale¿y ten stan rzeczy zaakceptowaæ
i  co za tym idzie  zalegalizowaæ.
Powy¿ej wykazano, ¿e podawane
ostatnio w Polsce przez rodowiska proaborcyjne dane na temat podziemia
aborcyjnego (80  200 tysiêcy rocznie)
s¹ ca³kowicie niezgodne z rzeczywistoci¹. Rzetelne analizy wykazuj¹, ¿e
wielkoæ tzw. podziemia aborcyjnego
w Polsce zawiera siê w granicach
7  13 tys. rocznie.
lek. med. Maria Stachura
dr Beata Trzciñska
dr hab. Jadwiga Wronicz
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Stanis³aw Michalkiewicz

Na zdrowie
Kiedy w dziennikach telewizyjnych
pojawi³y siê dramatyczne wiadomoci
o kolejkach w przychodniach onkologicznych i innych, przypomnia³em sobie pocz¹tek lat 90., kiedy to na ró¿nych
wiecach próbowa³em przekonywaæ ludzi do poparcia prywatyzacji sektora
ochrony zdrowia. T³umaczy³em, ¿e finansowanie ochrony zdrowia za porednictwem pañstwa polega na tym, ¿e rz¹d
najpierw odbiera ludziom pieni¹dze pod
pretekstem, ¿e bêdzie ich potem leczy³.
Póniej zebrane w ten sposób pieni¹dze
rozdziela sejm, tzn. 460 przypadkowych
osób, które kieruj¹ siê w³asnymi potrzebami, a nie potrzebami tych, którym
rz¹d pieni¹dze ju¿ odebra³. W rezultacie czêæ pieniêdzy jest zwyczajnie rozkradana, znacznie wiêksza  marnotrawiona na wydatki, które przy innym
modelu pañstwa nie by³yby wcale potrzebne (np. na funkcjonowanie najpierw kas chorych, a teraz  Narodowego Funduszu Zdrowia), czêæ przeznaczana na cele zupe³nie nie zwi¹zane
z ochron¹ zdrowia (np. na sk³adkê do
Unii Europejskiej i zatrudnienie 100
tys. urzêdników, którzy bêd¹ sprawdzali
podania o zapomogi z unijnych funduszów). W rezultacie 460 przypadkowych osób przeznacza na ochronê zdrowia znacznie mniej, ni¿ przeznaczylibymy sami. Na to jednak nic ju¿ poradziæ
nie mo¿emy, bo pieni¹dze zosta³y nam
odebrane. Ka¿dy musi ratowaæ siê na
w³asn¹ rêkê, a poniewa¿ zdrowie to nie
¿arty, instynkt samozachowawczy pokazuje drogê. Jeli oficjalna kolejka do
ratuj¹cego ¿ycie zabiegu oznacza ryzyko utraty ¿ycia, to nikt ani nic nie powstrzyma prób przeborowania sobie
dojcia na skróty przy pomocy doranie zmobilizowanych pieniêdzy.
Oczywicie te moje apele okaza³y siê
ca³kowicie bezskuteczne. Poniewa¿ nie
by³em ani autorytetem moralnym, ani
ministrem, ani nawet pos³em. Sam czu³em, i¿ moje zapewnienia nie brzmi¹

w uszach s³uchaczy wiarygodnie. Mo¿e
nawet logika wywodu jako do nich przemawia³a, ale w rezultacie wszystko zosta³o po staremu. Rz¹d zbiera pieni¹dze,
które 460 przypadkowych osobników po
uwa¿aniu rozdziela. Jeden rz¹d reformuje
s³u¿bê zdrowia w ten sposób, ¿e ustanawia 16 terytorialnych kas chorych i jedn¹ bran¿ow¹ dla s³u¿b mundurowych.
Te kasy s¹ po to, by zatrudnieni specjalnie urzêdnicy rozdzielali pieni¹dze szpitalom i lekarzom. Kolejny rz¹d reformuje tamt¹ reformê w ten sposób, ¿e zamiast
17 kas chorych tworzy jeden Narodowy
Fundusz Zdrowia, maj¹cy 16 delegatur
wojewódzkich i jedn¹ delegaturê bran¿ow¹. W tych delegaturach i w centrali
urzêdnicy rozdzielaj¹ pieni¹dze miêdzy
szpitale i lekarzy.
W tej ostatniej reformie chodzi³o
o to, by ¿erowisko przy rozdzielaniu pieniêdzy miêdzy szpitale i lekarzy zajê³o
zaplecze polityczne nowego rz¹du. Poniewa¿ inaczej nie mo¿na by³o odsun¹æ
od ¿erowiska zaplecza politycznego
dawnego rz¹du, trzeba by³o dokonaæ
reformy i tak w³anie siê sta³o.
Mo¿e by³oby to nawet zabawne, gdyby nie okolicznoæ, ¿e 460 przypadkowych osób s¹siaduj¹cych w sejmie mia³o inne priorytety ni¿ ochrona zdrowia.
Dlatego te¿ przyznawali z roku na rok
mniej pieniêdzy, ni¿ by³o potrzeba, no
a urzêdnicy te¿ robili swoje. W rezultacie szpitale i przychodnie, nie bacz¹c na

tzw. limity, popad³y w d³ugi szacowane
na 6  7 mld z³. To jest w³anie skala pomy³ki w ocenie potrzeb ochrony zdrowia,
jak¹ pope³ni³o 460 przypadkowych
osób).
Poniewa¿ teraz rz¹dowi brakuje coraz wiêcej pieniêdzy, m.in. dlatego ¿e lichwiarze nie chc¹ kupowaæ polskich papierów skarbowych, chocia¿ rz¹d oferuje je ju¿ z oprocentowaniem powy¿ej
7 proc. (przy wzrocie gospodarczym
oszacowanym na 3,5 proc. rocznie), kaza³ on dygnitarzom z Narodowego Funduszu Zdrowia rygorystycznie egzekwowaæ limity. W rezultacie dosz³o do sytuacji, ¿e kolejki pacjentów oczekuj¹cych
na zabiegi wa¿ne dla ¿ycia wyd³u¿y³y siê
poza granice wszelkiego absurdu. Lekarze otwarcie mówi¹, ¿e takie wyd³u¿enie oczekiwania na zabiegi oznacza niemo¿noæ uratowania ¿ycia pacjentów
cierpi¹cych np. na schorzenia onkologiczne lub kardiologiczne. Krótko mówi¹c, bez specjalnego ustawodawstwa,
które by³oby sk¹din¹d niezgodne z wyznawanymi przez nas wartociami, realizuje siê w Polsce program eutanazji
uproszczonej, tzn. bez pytania pacjenta
o zgodê. Przedwczesna mieræ chorych
na raka czy na serce przyniesie bud¿etowi tak po¿¹dane dzisiaj oszczêdnoci,
dziêki którym bêdziemy mogli pozatrudniaæ jeszcze wiêcej urzêdników, ci¹gaj¹cych od nas podatki i sk³adki ubezpieczeniowe na publiczn¹ s³u¿bê zdrowia 
tê zdobycz ludu pracuj¹cego miast i wsi.
Nikt u nas nie umiera bowiem pod
p³otem, tylko w kolejce do doktora, a to
jest istotna ró¿nica, nieprawda¿? O tomy walczyli z komun¹, po to Lechu
skaka³ przez p³ot...
n

rys. K. Kunicki
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DZIEJE KOCIO£A

Chrzecijañstwo do Egiptu dotar³o
prawdopodobnie ju¿ w I wieku; wiemy,
¿e w czasie Zes³ania Ducha w. byli
w Jerozolimie mieszkañcy Egiptu (Dz
2,9; por. 18,24), a za³o¿ycielem Kocio³a w Aleksandrii mia³ byæ w. Marek, który wedle tradycji zgin¹³ mierci¹ mêczeñska w 68 roku, st¹d Koció³ Koptyjski
nazywa siê Kocio³em w. Marka.
Pierwsze historyczne wiadomoci
o Kociele w Egipcie posiadamy z wieku II, kiedy to powstaje w Aleksandrii szko³a katechetyczna 
znani s¹ jej kolejni kierownicy:
Pantainos, Klemens Aleksandryjski i Orygenes, a ci dwaj
ostatni nale¿¹ do najznakomitszych mylicieli chrzecijañskich. Odt¹d Egipt bêdzie stanowi³ kuniê wybitnych pisarzy kocielnych, jak Atanazy (+373), Dydym
lepy (+398) czy Cyryl Aleksandryjski
(+444), a wk³ad Egiptu w rozwój kultury wczesnochrzecijañskiej jest
ogromny. W III w. wszyscy jednak wymienieni pisarze tworz¹ po grecku i zaliczani s¹ do literatury greckiej.
Koció³ w Egipcie zosta³ dotkniêty
strasznym przeladowaniem Dioklecjana, st¹d dzisiejsi Koptowie licz¹ czas
od ery mêczenników, czyli od 284.
Od IV rozwija siê w Egipcie monastycyzm i to w swoich obydwu formach:
eremityzmu, czy lepiej semieremityzm
(kolonie pustelników z wspólnym kocio³em) oraz cenobityzmu (klasztory,
a wiêc ¿ycie wspólne). Pierwszym znanym eremit¹ jest s³awny w. Antoni
(+356) (choæ wiemy, ¿e przed nim ¿yli
inni pustelnicy), twórc¹ cenobityzmu
jest w. Pachomiusz (+346). Monastycyzm egipski jest ruchem u¿ywaj¹cym
jêzyka koptyjskiego.
Cech¹ charakterystyczn¹ kultury
egipskiej jest, jak widzielimy, dwujêzycznoæ: w miastach u¿ywano jêzyka
greckiego, poza nimi  koptyjskiego.
Wspomniani pisarze pisali po grecku,
natomiast pierwszym wielkim pisarzem
u¿ywaj¹cym jêzyka koptyjskiego jest
mnich Szenuta z Atripe na prze³omie

IV i V w. Obok literatury greckiej rozwija siê w Egipcie bujnie literatura koptyjska i nawet w pe³nym okresie rozwoju literatury koptyjskiej powstaj¹
w Egipcie dzie³a greckie, np. wielkich
patriarchów Damiana (+607) czy Beniamina (+665).
Tymczasem w 642 Aleksandria zostaje zajêta przez Arabów, którzy nazwali ludnoæ tubylcz¹ Koptami, od
zniekszta³conej nazwy Aigyptos na arab.

Koptowie
ks. Marek Starowieyski

kibti, kupti. Wielki patriarcha Beniamin
(+665) potrafi³ przeprowadziæ swój
Koció³ przez ten trudny okres.
Niestety, po okresie wzglêdnej tolerancji, najedcy okazali siê fanatycznymi przeladowcami. Tak zacz¹³ siê
krwawy okres mêczeñski Kocio³a koptyjskiego, trwaj¹cy do dzi.
Od IX w. nastêpuje charakterystyczna zmiana  jêzyk koptyjski w liturgii
zostaje stopniowo zast¹piony jêzykiem
arabskim. I jak powsta³a literatura koptyjska, tak powstaje w Egipcie wielka literatura chrzecijañska w jêzyku arabskim, której szczyt rozwoju przypada na
XIII w. Z wolna Koció³ przeladowany
i odciêty od reszty chrzecijañstwa zasklepia siê sam w sobie, mimo godnego
podziwu bohaterstwa i przywi¹zania do
wiary w skrajnie trudnych warunkach.
Pierwsze kontakty Rzymu z Kocio³em koptyjskim maj¹ miejsce w XIII w.
Koptowie nastêpnie zostaj¹ zaproszeni na Sobór we Florencji a nawet wystêpuj¹cy w imieniu patriarchy prze³o¿ony klasztoru w. Antoniego podpisuje dekret unijny, który jednak na skutek trudnoci komunikacyjnych i przeladowañ nie wszed³ w ¿ycie. W wiekach XV, XVI i XVII Rzym pozostaje
w ¿yczliwych kontaktach z Aleksan-

dri¹, a papie¿ Pius IV zaprosi³ patriarchê koptyjskiego na Sobór Trydencki,
co jednak nie dosz³o do skutku.
W XVII w. pojawiaj¹ siê misjonarze
katoliccy (franciszkanie, dominikanie,
jezuici), i po kolejnej nieudanej próbie unii powsta³a najpierw tymczasowa administracja katolicka, a w 1895
Leon XIII powo³uje katolicki patriarchat aleksandryjski; obecnie patriarch¹
Kocio³a koptyjsko-katolickiego jest
kard. Stephanos II Gattas, natomiast
patriarch¹ Kocio³a koptyjskiego (nie
katolickiego), uwa¿any za 117. nastêpcê w. Marka jest Szenuda I;
obydwaj nosz¹ tytu³ patriarchy
aleksandryjskiego, choæ rezyduj¹ w Kairze. Liczba katolików jest jednak niewielka, wynosi ponad 190 000 wiernych
w kilku diecezjach. Natomiast
silna jest obecnoæ katolicka
w szkolnictwie i kulturze (instytuty katolickie: franciszkañski i dominikañski). Trudno jest dzi okreliæ
liczbê wiernych Kocio³a koptyjskiego (niekatolickiego), poniewa¿ dane
rz¹dowe zani¿aj¹ tê cyfrê, a dane Patriarchatu  zawy¿aj¹. Te wide³ki to od
3 milionów do 10 milionów, prawdopodobnie jest od piêciu do omiu milionów Koptów, czyli stanowi¹ oni
oko³o 7 proc. ludnoci Egiptu. Istniej¹
ponadto du¿e wspólnoty koptyjskie
w Europie (szczególnie we Francji),
Ameryce i w Australii.
Spotkanie Paw³a VI i patriarchy
aleksandryjskiego Szenudy w Rzymie
w 1973 r. zaowocowa³o wspóln¹ deklaracj¹ chrystologiczn¹, wzajemn¹ wspó³prac¹ i powo³aniem wspólnej komisji
teologicznej.
Koció³ koptyjski ¿yje w stanie nieustannego przeladowania. Pogromy s¹
tu nawet obecnie na porz¹dku dziennym, szczególnie ze strony fundamentalistów muzu³mañskich, mimo zapewnieñ rz¹du o tolerancji religijnej, a g³owa Kocio³a koptyjskiego patriarcha
Szenuda I, przebywa³ w latach 1981 
1985 w areszcie domowym.
Koció³ koptyjski odprawia liturgiê
w jêzyku arabskim wedle staro¿ytnego
rytu aleksandryjskiego.
n
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PLASTYKA

CHWILA MUZYKI

Trzej Królowie
z turoniem

repr. H. Terpi³owska

STARO¯YTNOÆ CHRZECIJAÑSKA (6)

KULTURA

Wydane w 1925 r. w Pary¿u nak³adem Polskiego Towarzystwa Przyjació³
Ksi¹¿ki Pastora³ki Tytusa Czy¿ewskiego s¹ dzi bibliofilskim rarytasem.
Przede wszystkim dlatego, ¿e ponumerowane egzemplarze tomiku zosta³y zilustrowane drzeworytami Tadeusza
Makowskiego.
Postacie obu twórców nale¿¹ do grona najwybitniejszych polskich artystów
pierwszej po³owy XX wieku. Tytus Czy¿ewski (1880  1945) malarz i poeta,
po okresie zainteresowania futuryzmem, zachwyci³ siê polsk¹ sztuk¹ ludow¹. Powsta³y wtedy jego malarskie
kompozycje z motywami Madonny
i Ukrzy¿owania, w których przejawia³a
siê stylizacja wzorowana zarówno na
sztuce ludowej, jak i bizantyjskiej
i wczesnorenesansowej. Czy¿ewski napisa³ równie¿ wtedy swoje przepiêkne
Pastora³ki, oparte na przetworzonym
folklorze podhalañskim. U¿yta poetycko
gwara oddawa³a nie tylko religijnoæ
ludow¹, lecz tak¿e barwnoæ i humor polskich obyczajów ludowych ³¹cz¹cych siê

z uroczystociami
Bo¿ego Narodzenia
i Trzech Króli.
Teksty pogodnych i piêknie napisanych przez Tytusa
Czy¿ewskiego Pastora³ek sk³oni³y
Tadeusza Makowskiego (1882 
1932) do opracowania strony graficznej
przygotowywanego
do druku tomiku.
Artysta,
który
w swojej twórczoci
nigdy nie traci³ kontaktu z realn¹ rzeczywistoci¹, z postaci¹ cz³owieka,
w tym w³anie czasie rozstawa³ siê z dowiadczeniami kubizmu. Zatarty sens
sztuki Makowski próbowa³ odnaleæ
wród ludzi prostych, silnie zwi¹zanych
z natur¹. Zgodnie ze swoim charakterem samotnie odkrywa³ wszystko, co
w sztuce wie¿e, niezak³amane, zwi¹zane ze wiatem przyrody i swoicie
pojmowanej ludowoci. Bêd¹c wtedy
znanym ju¿ w Pary¿u malarzem, uchodz¹cym za najwra¿liwszego kolorystê
Ecole de Paris, Makowski Pastora³ki
Czy¿ewskiego postanowi³ zilustrowaæ
czarno-bia³ymi drzeworytami. Zawsze
twierdzi³, i¿ rysunek nie powinien s³u¿yæ do wyra¿ania anegdoty, lecz uczuæ.
Doskonale uwidoczni³o siê to w³anie
w czarno-bia³ych drzeworytach Pastora³ek, skupionych na weso³ych i radosnych obyczajach wiejskiego i miejskiego kolêdowania, przeci¹gaj¹cego
siê niejednokrotnie daleko za wiêto
Objawienia Pañskiego.
Jaros³aw Kossakowski

X Przykazanie
¯adnej rzeczy, która jest bliniego
twego  nie po¿¹daj! Ostatnie Przykazanie. W uszach naszych brzmi tak dziwnie, ¿e a¿ niewiarygodnie. Bo jak to 
przecie¿, po ludzku rzecz bior¹c, to w³anie d¹¿enie do dorównania z tzw. standardem ¿ycia do ogólnie panuj¹cej redniej jest wielkim motorem materialnego
postêpu i czynienia sobie Ziemi poddan¹, co wszak jest zaleceniem naszego
Ojca w Niebie? Ca³a wspó³czesna ekonomia stoi na tym w³anie imperatywie,
jak¿e skutecznie kreuj¹cym popyt.
Przykazanie to ma jednak¿e parê
aspektów nietrywialnych. Bo jeli skoncentrujemy siê na s³owie jest, to wówczas nieodparcie nasunie siê pytanie 
a có¿ tak naprawdê nasze jest?
Dla artysty, dla muzyka, sprawa jest
oczywista. Dostrzega on bowiem u blinich inne rzeczy, w których posiadanie
¿adn¹ miar¹ wejæ on nie mo¿e, a stanowi¹ce dla niego prawdziwy obiekt
po¿¹dania: talent, bêd¹cy szczególnym
darem Niebios, popularnoæ, s³awê, rzesze wielbicieli... A i dla przeciêtnych
zjadaczy chleba niejednokrotnie obiektem po¿¹dania staje siê dobro niematerialne bêd¹ce w posiadaniu innych 
czyja szczêliwa, kochaj¹ca siê rodzina, zdrowie, uroda, liczni przyjaciele,
powodzenie w interesach
Tu w³anie ujawnia siê prawdziwa,
z³owroga natura po¿¹danie, bêd¹cego
treci¹ X Przykazania. Nie mog¹c bowiem, z definicji, wejæ w posiadanie
dóbr, którymi blinich obdarzy³ Stwórca (taka jest bowiem natura Darów Bo¿ych), wielu artystów  a równie¿ wielu tzw. zwyk³ych ludzi  wchodzi na
cie¿kê frustracji, zrodzonej z bezinteresownej zawici. Podstêpny ten nieprzyjaciel potrafi latami toczyæ duszê,
jak rak: zatruwaj¹c ka¿d¹ radoæ ¿ycia,
pomniejszaj¹c ka¿dy osobisty sukces,
od czasów Kaina i Abla owocuj¹c krwawymi zbrodniami.
Maria Szreder
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nienia obietnicy... Brawo, brawo, brawo! Niech wiêc wiecznie ¿ywa bêdzie
pamiêæ najwiêkszego krêtacza, pardon,
dyplomaty nowo¿ytnoci Stalina, arcymistrza w uwodzeniu partnerów politycznych nigdy niespe³nianymi obietnicami, na które nabiera³y siê najwiêksze umys³y ówczesnego wiata.
W sprawie naszej przynale¿noci
do Unii idzie  pisze dalej redaktor
naczelny Res Publiki Nowej  o interes narodowy Polski, a nie o honor.
Nareszcie wiemy, ¿e interes narodowy, racja stanu i honor narodu a tak¿e
indywidualny ka¿dej osoby z tej samej narodowoci to dwa ró¿ne, wykluczaj¹ce siê zespo³y wartoci. Zatem gdybymy we wrzeniu 1939 roku
oddali Niemcom Gdañsk, a nie ulegali
honorowi, to nie by³oby prawie szeciu milionów ofiar, bezmiaru nêdzy
i cierpieñ. Za to dzi i od dawna zwracalibymy siê do naszych zwierzchników w s³owach jawohl mein Fûhrer.
Publicyci wspó³czeni Marcinowi
Królowi chwaliliby za wybór m¹drych polityków polskich, którzy nie
kierowali siê jakimi anachronicznymi wartociami, a jedynie czystym jak
kryszta³ interesem narodowym i nie
dopucili do hekatomby, wprowadzili natomiast do historii polskiej osi¹gniêcia narodowego socjalizmu,
z wszelkimi jego materializacjami.
By³by nareszcie  po ja³owych w naszych dziejach dziesiêciu wiekach,
kiedy nasi praszczurowie wci¹¿ kierowali siê jedynie honorem  zrobiony wspania³y interes narodowy.
I nie by³oby oczywicie dzisiejszego
problemu z lustracj¹, która niejednemu
szlachetnemu politykowi du¿o krwi napsu³a. Kto z opozycji bezceremonialnie
napomkn¹³, ¿eby kandydatów do Parlamentu Europejskiego poddaæ temu procesowi. Natychmiast zareagowa³ Sojusz

Nie ucich³a jeszcze tzw. afera starachowicka, a ju¿ prasa
donosi o nastêpnych. Oto Rzeczpospolita poinformowa³a o przyspieszonej rejestracji zagranicznych leków i umieszczeniu niektórych z nich na licie refundacyjnej za ³apówkê w kwocie
pó³tora miliona dolarów.
Dlaczego owej zagranicznej firmie farmaceutycznej zale¿a³o akurat na owej licie refundacyjnej? To proste, takie leki s¹
subsydiowane przez pañstwo, a zatem tañsze i przez to powszechnie kupowane. Pó³tora miliona dolarów to prawie 6 mln
z³otych. £adna sumka do podzia³u i jak¿e prosto, bez wysi³ku
zarobiona. Trzeba byæ tylko dobrym kolesiem ministra albo
aktualnego premiera. Czy nasi Czytelnicy pamiêtaj¹, jak swego
czasu premier Miller tak zagorzale broni³ swojego przyjaciela
Aleksandra Naumana, ¿e ówczesny minister zdrowia Marek
Balicki poda³ siê do dymisji? I co siê teraz okaza³o? Ni mniej,
ni wiêcej tylko to, ¿e nazwisko Naumana przewija siê (obok,
oczywicie, nazwiska ówczesnego Ministra Zdrowia Mariusza
£apiñskiego) we wszystkich publikacjach opisuj¹cych tê ³apówkarsk¹ aferê. Nie przynios³o naszemu krajowi chluby, ¿e informacje Rzeczpospolitej relacjonowa³y najwiêksze agencje prasowe (w tym Reuters i AP) oraz dzienniki.
Nazwiska prominentnych dzia³aczy SLD przewijaj¹ siê tak¿e we wszystkich doniesieniach prasowych opisuj¹cych aferê
zwi¹zana z uchwaleniem ustawy o grach losowych. Konkretnie chodzi³o o ustanowienie jak najmniejszych podatków dla
w³acicieli automatów do gier hazardowych, nazywanych popularnie jednorêkimi bandytami. Prasa wymienia przy tej okazji liczbê 10 mln dolarów: takiej wysokoci ³apówkê mia³
otrzymaæ jeden ze znanych polityków w zamian za korzystne
zapisy w rz¹dowej ustawie hazardowej. Pose³ Ludwik Dorn
z Prawa i Sprawiedliwoci skomentowa³ ten fakt nastêpuj¹co: rz¹d SLD i eseldowska wiêkszoæ w Sejmie okaza³y siê
(...) komitetem wykonawczym w³acicieli urz¹dzeñ hazardowych. Komentator Rzeczpospolitej tak pisze o tej sprawie:
Politycy SLD nie po raz pierwszy tak postêpuj¹. Minister Janik odmawia odpowiedzialnoci za swoich pracowników ³ami¹cych ustawê antykorupcyjn¹, by³y ju¿ minister £apiñski
nie czuje siê odpowiedzialny za to, co siê dzia³o w resorcie
zdrowia pod jego kierownictwem. Takie dzia³ania toleruje
premier. Zamieszanie wokó³ gier wygl¹da bardzo powa¿nie.
Mowa jest o du¿ych pieni¹dzach, mafii i politykach. Wyjcie,
jakie proponuje rz¹d, nie budzi na razie zaufania.
Trzynacie lat po obaleniu komunizmu Polska postrzegana
jest jako pañstwo skorumpowane (tak¿e na najni¿szych szczeblach lokalnych samorz¹dów), posiadaj¹ce najmniej wydoln¹
administracjê i system s¹downiczy. Nie o takiej Polsce mylelimy w 1989 roku.
Andrzej W. Pawluczuk

dok³adny
adres

Tym razem zamieszali: znany publicysta, redaktor naczelny jednego z najpowa¿niejszych, wydawa³oby siê, periodyków opiniotwórczych Res Publiki Nowej oraz wybitny, zdawa³oby siê,
polityk, reprezentuj¹cy nasz kraj wobec spo³ecznoci miêdzynarodowej.
Marcin Król przedstawi³ niedawno swój pogl¹d na temat polskich zabiegów dyplomatycznych zmierzaj¹cych do zachowania w Unii Europejskiej zasad traktatu nicejskiego. G³ówny postulat redaktora naczelnego Res
Publiki Nowej, acz w wyrazie jêzykowym trochê niezdarny, ¿e musimy
umieæ operowaæ na poziomie cichej
i zrêcznej dyplomacji  jest jak najbardziej s³uszny. Okrelenie zrêczna dyplomacja odwo³uje siê bowiem do dowiadczeñ wspania³ych gier politycznych, jakie na pocz¹tku minionego stulecia prowadzili Pi³sudski i Dmowski
z jak zawsze zadufanym i nierozumiej¹cym naszych zawi³oci Zachodem.
A wiêc chwa³a Królowi, ¿e utrwala
w naszej wiadomoci narodowej tradycje sukcesów dyplomacji polskiej.
Jednak zaraz potem Marcin Król,
podobnie jak inni reprezentanci narodowej kultury  od Jerzego Bralczyka,
poprzez Mariê Janion, Janusza Tazbira, po Mieczys³awa F. Rakowskiego 
opowiada siê za zaniechaniem starañ
o zachowanie traktatu nicejskiego.
Uwa¿a po prostu, ¿e nasze (i hiszpañskie) oczekiwanie spe³nienia zobowi¹zañ w myl fundamentalnej w kulturze europejskiej formu³y pacta sunt
servanda, to znaczy tu, a¿eby kontrahenci unijni utrzymali w mocy swe
wczeniejsze zobowi¹zania  jest naiwne: je¿eli kto uwa¿a  wywodzi
autor  ¿e w polityce nic nie mo¿e ulec
zmianie, ¿e obietnice gwarantuj¹ trwa³oæ na czas d³ugi (...), to zachowuje
siê jak dziecko, które domaga siê spe³-

Nie têdy droga

Datownik

Pomieszanie

Lewicy Demokratycznej. Jak to, naszych
polityków badaæ, czy w przesz³oci nie
szpiclowali?! A po co? Co Uniê obchodzi, czym zajmowali siê jeszcze, powiedzmy, 15 lat temu nasi towarzysze.
Najbardziej bodaj rozz³oci³ siê Józef
Oleksy, maj¹cy ju¿ niebagatelny dorobek
w zacieraniu ladów i mieszaniu wszystkiego z wszystkim. Sam lustrowany bezskutecznie od piêciu lat, owiadczy³ bez
wahañ, i¿ jestemy przeciwni przenoszeniu tego archaizmu (lustracji  J.W.) na
stosunki europejskie, w Europie nikt by
tego nie zrozumia³.
Pewnie, pewnie. Niech wiêc reprezentuj¹ nas w Unii nawet dawni delatorzy wys³uguj¹cy siê peerelowskiej tajnej policji politycznej, dla których pojêcie honoru by³o miechu warte, a liczy³y siê tylko interesy narodowe. Strzeg³a je, oczywicie wed³ug wyk³adni
Kremla, Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza, utworzona w roku 1948
z Polskiej Partii Robotniczej, któr¹ wymyli³, ³¹cznie z nazw¹, Stalin po to, aby
trzymaæ Polskê na uwiêzi. Co Europê
obchodzi nasza historia ostatniego piêædziesiêciolecia? Wchodzimy do Unii
bez ¿adnych obci¹¿eñ...
No to dowiemy siê za rok czy za dwa
lata, z jak¹ godnoci¹ i skutecznoci¹
bêd¹ nas w Unii Europejskiej reprezentowaæ polscy dyplomaci o proweniencjach pezetpeerowsko-eseldowskich,
kieruj¹cy siê, jak m¹drze ju¿ teraz postuluje Marcin Król, nie honorem lecz
interesem narodowym. Oni wszak s¹ zawodowcami i wiedz¹, ¿e w polityce
wolno wszystko obiecywaæ, niczego nie
dotrzymywaæ, krêciæ, oszukiwaæ, kierowaæ siê w³asnym interesem, k³amaæ, ¿e
dzia³a siê dla dobra ogó³u.
A nas znów bêd¹ najtê¿sze umys³y
przekonywaæ, ¿e liczyæ na honorowe
zachowania w polityce to naiwnoæ
i przejaw braku umys³owej, obywatelskiej dojrza³oci i ¿e dojrzejemy dopiero wtedy, gdy s³owo honor zmiesza siê
w naszym jêzyku publicznym i prywatnym z pojêciem korzyæ.
Jacek Wegner

dok³adny
adres
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Powci¹gliwoæ i Praca,
wynosi 4,00 z³.
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Informujemy, ¿e cena jednego egzemplarza
miesiêcznika

Zachêcamy do prenumeraty naszego czasopisma.
Koszty wysy³ki pokrywa redakcja.
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Prenumerata krajowa 1 egzemplarza wynosi:
roczna  48 z³
pó³roczna  24 z³
Prenumerata zagraniczna 1 egzemplarza wynosi:
w Europie:
roczna  30 $
pó³roczna  15 $
w pozosta³ych krajach:
roczna  46 $
pó³roczna  23 $
(lub równowartoæ w z³)
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Przy zamówieniu 10 egzemplarzy udzielamy rabatu.

þ Aby otrzymaæ Powci¹gliwoæ i Pracê do domu,
wystarczy czytelnie wype³niæ zamieszczony obok blankiet,
zaznaczaj¹c, na odwrocie, okres prenumeraty oraz iloæ
egzemplarzy, wyci¹æ go oraz wp³aciæ na poczcie odpowiedni¹ kwotê.
þPrenumeratê mo¿na rozpocz¹æ w dowolnym czasie na okres roku lub pó³rocza.
þPrenumerata miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca mo¿e stanowiæ szczególnie mi³y upominek dla przyjació³ lub krewnych, zw³aszcza mieszkaj¹cych za granic¹,
a tak¿e dla starszej lub chorej osoby, której skromna emerytura wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby.
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þSta³ych Czytelników PiP zachêcamy do propago-

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

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

Redaguje:
Redaktor naczelny: ks. Sylwester £¹cki CSMA
tel. (22) 771 45 95 lub 0 602 603 717
e-mail: pip@michalineum.pl
Adres redakcji:
PiP, ul. Pi³sudskiego 248/252,
05261 Marki k. Warszawy
tel. Wydawnictwa: (22) 781 16 40
www.michalineum.pl
Sk³ad, ³amanie, druk:
Drukarnia MICHALINEUM.
Grafika komputerowa:
ks. Andrzej Rybicki CSMA
Redakcja nie zwraca maszynopisów
nie zamówionych.

Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³
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

Pragnê wyraziæ ogromn¹ radoæ, ¿e
w czasach mody na ³atwiznê dostajemy do r¹k bogaty Modlitewnik Maryjny  rezultat mrówczej pracy (znanego na ³amach Powci¹gliwoci i Pracy) ks. Józefa Orchowskiego. Z czasów mego dzieciñstwa pamiêtam urokliwe nabo¿eñstwa maryjne Pod
chmurk¹ prowadzone przez grupki
czcicieli Maryi, zwykle zdominowane
przez zacne, pobo¿ne niewiasty  choæ
m³odzie¿ równie¿ nie stroni³a od ostentacyjnego wypiewywania swej religijnoci. Osoba prowadz¹ca posiada³a
zwykle opas³¹ ksiêgê, w której mo¿na
by³o znaleæ absolutnie wszystkie piewy i wszystkie modlitwy (mê¿czyni
nazywali je przyborami do pacierza!). Sfatygowane, zu¿yte, pozbawione
wszystkich kantów, ¿ó³ciuteñkie ze staroci  by³y jakby ark¹ przymierza
miêdzy naszymi a dawnymi laty... Dawno ich ju¿ nie widzia³em. Dlatego cieszê siê t¹ now¹ pozycj¹ edytorsk¹ Wydawnictwa Michalineum.
To doprawdy spora pomoc w rozbudowie, czy odzyskiwaniu wielu obszarów wyra¿ania naszej rodzimej religijnoci  gdzie zagubionych, zapomnianych...
Zbiorek zaczyna siê od oficjalnej modlitwy Kocio³a: Liturgii Godzin,
potem Msza w. (w tym kilka formularzy Mszy Maryjnych). A potem 22
Litanie do Matki Bo¿ej  na ró¿ne okolicznoci. Znalaz³y siê tu trzy wersje
Godzinek i osiem maryjnych Nowenn. To za, co szczególnie przypomina
mi owe wzmiankowane modlitewniki spod chmurki z dawnych lat  to modlitwy na rozmaite okolicznoci. Jest ich ponad 60. Ale najbardziej rozbudowan¹ kategori¹ materia³ów tego Modlitewnika s¹ pieni maryjne. Autor zebra³ ich 365. Z ich liczb¹ zapewne mia³o konkuruje rozmaitoæ, rozpiêtoæ
w czasie pochodzenia, rangi teologicznej i artystycznej... Taki magazyn pieni wymaga³ ogromnej pracy Autora. Dla porównania warto wiedzieæ, ¿e
uznany i powszechnie szanowany, kilkadziesi¹t razy wznawiany piewnik
Siedleckiego zawiera ponad 90 pieni maryjnych.
Zbiorek posiada bibliografiê róde³. Wola³bym jednak, ¿eby utwory
(zw³aszcza pieni!) opatrzone by³y nazwiskami ich Autorów. Wprawdzie, jak
powiedzia³ jeden ze Wspó³braci (i s³usznie):  Autorów siê nie piewa, lecz
teksty ich pieni  ale zawsze dobrze wiedzieæ czyje s³owa siê wypowiada.
Taki zbiorek mo¿e stanowiæ wielk¹ pomoc dla katechetów, a zw³aszcza
dla animatorów grup modlitewnych, zreszt¹  wszystkich duszpasterzy i ogó³u
wiernych. Taki modlitewnik potrzebny jest w ka¿dej rodzinie!

Modlitewnik Maryjny mo¿na zamówiæ i nabyæ pod adresem:

Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax 771 36 15 lub e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 18 z³ plus koszt wysy³ki.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.michalineum.pl

○

○

○

þ Rozpowszechniaj¹c prasê katolick¹, w³¹czasz siê
w dzie³o Nowej Ewangelizacji, przyczyniasz siê do formowania zdrowej opinii publicznej, pomagasz innym odkrywaæ piêkno ewangelicznych wartoci, stajesz siê wiadkiem Chrystusa.

Wydawca Miesiêcznika PiP:
Wydawnictwo MICHALINEUM
przy Kurii Generalnej
Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a
Dyrektor Wydawnictwa Michalineum
ks. Krzysztof Kunik CSMA
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PRO DOMO SUA

POWCI¥GLIWOÆ
PRACAu kolporterów
1/2004
Powci¹gliwoæ i Pracê w
ka¿dej iloci mo¿naI nabyæ
Gocia Niedzielnego
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