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PREZENTUJEMY
Brat Stanis³aw Bigaj SDB urodzi³ siê w roku 1925 w Przegni
k. Olkusza. Wieczyste luby zakonne z³o¿y³ w roku 1952. Obecnie
przebywa w Sanktuarium Ró¿anostockiej Wspomo¿ycielki w D¹browie Bia³ostockiej. Pisz¹c tradycyjne w swojej formie utwory
religijne, jednoczenie zajmuje siê rzeb¹ ludow¹.

Wród bia³ostockich wiosek
Wród bia³ostockich wiosek,
Pól, ³¹k splecionych lasem,
Jest s³ynne sanktuarium
Ró¿anostockie, nasze.

ks. Mieczys³aw G³adysz

Mistrzyni moja!
Ku Bogu mnie prowad,
Abym codziennie
Zaczyna³ od nowa.
Z nowym zapa³em,
Gorliwoci si³¹,
Jak tego pragnie
Twoja, Matko, mi³oæ.
Pomó¿ niech wady
Na cnoty przemieniê,
B¹d drogowskazem,
Moim uwielbieniem.

Maryja umiechniêta
Pragnie nam radoæ sprawiæ,
A d³oni¹ sw¹ matczyn¹
Lud wierny b³ogos³awi.

Pomó¿ s³aboci
Pragnienia wystudziæ,
By byæ zachêt¹
I wzorem dla ludzi.

Jest ogrom w Niej dobroci,
Szczerego zatroskania.
Pielgrzymie, przed Matczyn¹
Mi³oci¹ siê nie wzbraniaj.

Mi³oæ Twa, Matko,
Jest mi cenna, droga,
Zawsze prowadzi
Do celu, do Boga.

A Matka ciê mi³oci¹
Matczyn¹ sw¹ ogarnie
Gdy bêdziesz szczerze wierny
Nie da ci zgin¹æ marnie

Dziêki Ci, Matko

Matka nad skarby dro¿sza,
S³odsza nad plaster miodu,
U Niej siê mi³oæ liczy.
Nie ¿a³uj trosk, zachodu!

Dziêki Ci, Matko,
Za dobroci krocie,
Za wiele serca
I Matczynych pociech.

Czerwiñsk, 5 grudnia 1994 r.

Dziêki Ci sk³adam,
Moje uwielbienie,
¯e zsy³asz ³aski
Na tê polsk¹ ziemiê.

Najwspanialsza
Nauczycielka

I moje serce
Mi³oci¹ oplatasz
Bym pragn¹³ dobra
I zbawienia wiat³a.

Bo¿a Matko, Polskê ratuj
Od w³óczêgów i pijaków,
Od cwaniactwa, bezmylnoci,
W ka¿dym sercu polskim gocij.

Strzeg³ przez modlitwy
Rodzinne ogniska.
Jak Ciê nie kochaæ
Matko ma z Czerwiñska?

Ojców, matki co dzieñ prowad,
Jak dzi trzeba dzieci chowaæ.
Wszystkim trzeba powiêcenia,
By w zasobn¹ Polskê zmieniaæ.

(z tomiku: Czerwiñskiej Królowej, 2001)

Ucz mi³oci, zgody ludzi,
By przewrotnoæ w nas ostudziæ
Z rodzicami naucz wiary
I szacunku ludzi starych.

(z tomiku: Ró¿anostockiej Wspomo¿ycielce, 2000)

Racje
Matki

Moja mistrzyni
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 Jak¿e ¿a³onie wygl¹daj¹ obrady naszego Parlamentu 
powiedzia³ niedawno jeden z kombatantów-sybiraków.  Wygl¹da na to, ¿e pos³owie pracuj¹ spo³ecznie za darmochê,
a na ¿ycie musz¹ dorabiaæ na boku... Oprócz prowadz¹cego
marsza³ka, na sali jest jedynie kilku dy¿urnych przedstawicieli poszczególnych partii politycznych... A ci, którzy przemawiaj¹, trudz¹ siê jedynie wymylaniem najciê¿szych obelg
dla adwersarzy. Sprawy najwy¿szej wagi czekaj¹ za sobie
na rozstrzygniêcia... A rezultat?  Oto bandyta, który mnie
napad³ z broni¹ w rêku, pozywa mnie przed s¹d za przedwczesn¹ i zbyt radykaln¹ obronê! Oto blunierca, którego upomina³em, oskar¿a mnie o wtr¹canie siê w jego osobiste sprawy, o czyhanie na jego wolnoæ s³owa! Oto z³odziej, który
ukrad³ ogromne pieni¹dze i w zwi¹zku z tym powinien zostaæ
skazany na karê do¿ywocia, kupuje sobie wolnoæ za cz¹stkê
skradzionych pieniêdzy! Oto ludzie, którzy powinni dostaæ z
urzêdu kuratorów seksualnych  pisz¹ podrêczniki dla dzieci! Mia³ racjê staro¿ytny moralista, gdy mówi³: pog³askaj z³oczyñcê, a bêdziesz mia³ szacunek!
Jeli ¿¹dzom przyprawia siê z³ote rogi modnego wyzwolenia, to która z kobiet swoje macierzyñstwo nazwie: b³ogos³awionym? To ciê¿ar, ci¹¿a... A dziecko  dopust losu  jak ma
siê nauczyæ mi³oci? Kto jednak zarêczy, ¿e w pewnym momencie jego w³asna matka nie stanie siê ciê¿arem do usuniêcia?! Wiêc  jak coraz czêciej widzimy  dzieci usuwaj¹ swoje
matki... Dobrze pojê³y naukê o wyzwoleniu...
Trudno odmówiæ s³usznoci starszemu panu. Chwa³a Bogu,
¿e s¹ jeszcze tacy, którzy pamiêtaj¹, jak powinno byæ...
A Koció³  m¹dra Matka  prowadzi nas w maju do Matki
Piêknej Mi³oci, Matki Nadziei, Matki Królowej  polskiej Królowej! I przypomina, ¿e J¹ polski Parlament urzêdowym aktem
obra³ za Matkê i Królow¹. Tego aktu nikt nie odwo³a³! Dlaczego
udajemy, ¿e nie istnieje? A mo¿e to ju¿ najwy¿szy czas, by za
rad¹ opatrznociowego Syna tej ziemi przekroczyæ próg nadziei,
wejæ do wspólnoty narodów z Ewangeli¹ mi³oci, uprosiæ u Maryi
nowych ludzi plemiê  rz¹dy m¹drych i dobrych...
Tegoroczny maj zapisze siê niew¹tpliwie bardzo znacz¹co w naszej historii. Mo¿e to bêdzie nasze polskie wielkie
piêæ minut, by pokazaæ wiatu, i¿ jest mo¿liwa odmiana oblicza tej ziemi przez dzielenie siê chlebem (to ju¿ nieraz siê
zdarza³o)  przez dzielenie siê niebem (to jest zadanie!). Czy
nie mia³ racji nasz Wielki Rodak, mówi¹c, ¿e wiek obecny
bêdzie wiekiem mi³oci? Czy Królowa cudownych przemian
nie mo¿e ju¿ liczyæ na swój Naród?
n
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Rozmowa z abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem,
 metropolit¹ archidiecezji Matki Bo¿ej w Moskwie

Jestem niepoprawnym
optymist¹
O Kociele katolickim w Rosji wiemy niewiele. Prasa donosi³a tylko,
¿e kiedy w lutym 2002 r. Jan Pawe³ II podniós³ cztery administratury apostolskie w Rosji do rangi
diecezji, to wówczas, i tak nie najlepsze stosunki z prawos³awiem,
jeszcze siê pogorszy³y. Jak zmienia siê Koció³ w Rosji?

W 1991 r., kiedy Papie¿ wys³a³ mnie
do Moskwy, w Rosji by³o 10 zarejestrowanych parafii. U nas parafia musi byæ
zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwoci, ¿eby mieæ osobowoæ
prawn¹. Pracowa³o siedmiu ksiê¿y:
dwóch z nich w wieku ponad 70 lat;
mielimy cztery kocio³y i dwie kaplice. To wszystko...
A jak jest dzisiaj?

Mamy 212 zarejestrowanych parafii,
oko³o 300 punktów duszpasterskich.
Pracuje w nich 270 kap³anów, z których
90 proc. to obcokrajowcy z 22 krajów
wiata (polska grupa ksiê¿y jest najliczniejsza  stanowi 35 proc). Pracuje te¿
oko³o 250 sióstr zakonnych z 22 krajów.
27 proc. z 212 parafii nie ma swojego
miejsca na sprawowanie kultu Bo¿ego,
nie ma kocio³a, nie ma kaplicy. Jest to
dla nas wielki problem...

cieszy siê Katechizm Kocio³a Katolickiego  doczeka³ siê w³anie czwartej edycji. Tak samo popularna jest Nauka Spo³eczna Kocio³a.

noæ ¿yj¹cych tu ludzi.

Jakie s¹ najwa¿niejsze przeszkody na
drodze do rozwoju Kocio³a w Rosji?

Brak kocio³ów, kaplic, literatury
religijnej, przygotowanych katechetów
wieckich. Ksiê¿a i siostry zakonne nie
mog¹ wszystkiego ogarn¹æ, brakuje
w³asnej kadry. Jestemy wdziêczni za
ka¿dego ksiêdza czy siostrê zakonn¹,
którzy do nas przyje¿d¿aj¹. Zapraszam
wszystkich przy okazji tej rozmowy, ale
wiadomo, ¿e miejscowy cz³owiek lepiej
rozumie sytuacje i problemy, które tutaj maj¹ miejsce. Trzeba czuæ mental-

Ja nie jestem politykiem, ale wszystko w tym wiecie zmierza dzi do globalizacji i jednoci narodów. Mo¿liwe, ¿e
w przysz³oci bêdziemy w jednej Unii.

Czêsto kap³ani czy siostry zakonne
z zagranicy maj¹ problemy z wizami.
Kilku ksiê¿y zosta³o wydalonych. Teraz
tego, co prawda, nie ma, ale nie wiadomo, jak d³ugo. W ubieg³ym roku wizy
otrzymywali tylko na trzy miesi¹ce. Teraz powoli zaczyna siê to zmieniaæ.

A ilu jest wiernych?

Uwa¿amy, ¿e w Rosji jest oko³o 600
tysiêcy katolików, chocia¿ sonda¿e socjologiczne podaj¹, ¿e tamtejsze spo³eczeñstwo jest katolickie prawie w jednym procencie: daje to pó³tora miliona
ludzi. Nie wiemy jeszcze o nich... Mamy
cztery diecezje  w Moskwie (archidiecezja) oraz w Saratowie, Nowosybirsku
i Irkucku.

Co Ksi¹dz Arcybiskup s¹dzi o perspektywach rozszerzenie Europy
na wschód?

Jak wygl¹daj¹ relacje Kocio³a
z w³adzami?

Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady
Popierania Jednoci Chrzecijan
kard. Kasper, który przebywa³ niedawno w Moskwie, po dwóch latach
napiêæ w stosunkach katolicko-prawos³awnych us³ysza³ od Aleksego II
standardowe pretensje...

Podczas V Zjazdu Gnienieñskiego
dostrzeg³am liczn¹ reprezentacjê
katolików i prawos³awnych z terenów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego.
Na zjedzie mowa by³a o Unii Europejskiej i Europie ducha...

By³o to pierwsze spotkanie po czterech latach. Nie mam z³udzeñ, ¿e ju¿
wszystko jest dobrze. Koció³ prawos³awny zarzuca nam prozelityzm (dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania nowych
wyznawców  przyp. red.), inwazjê na
kanoniczne tereny patriarchatu moskiewskiego. Powtarzam i przypominam: nie
ma ¿adnego prozelityzmu. Jednak takie
oskar¿enia s¹ i trzeba z tym ¿yæ...

Na dzieñ dzisiejszy ¿aden z krajów
by³ego ZSRR, oprócz krajów ba³tyckich
(Litwa, £otwa i Estonia), nawet nie kandyduje do Unii. Jako cz³owiekowi, który pracuje w Rosji, nie jest mi obojêtne
to, jaka bêdzie Europa. Nie jest to tak¿e
obojêtne ca³eu mojemu krajowi  o ile
dobrze siê orientujê. Politykom te¿ nie
jest to obojêtne, ale z innych powodów:
politycznych, ekonomicznych, organizacyjnych  mnie z punktu widzenia
moralnego. Nawet patriarcha Wszechrusi Aleksy II mówi to samo. Przecie¿
kontakty miêdzy Rosj¹ i UE bêd¹ siê
rozwija³y. Je¿eli siê spotykamy i rozmawiamy, to chcemy wiedzieæ, z kim, jakie s¹ podstawy moralne tego europejskiego cz³owieka. Europa wstêpuje
w nowy czas swego rozwoju i wa¿ne
jest, na jakim fundamencie bêdzie sta³a. Jeli na samym euro, to za ma³o...

Jakie s¹ szanse na wizytê Papie¿a
w Rosji?

My siê o to modlimy. My tego chcemy, bo od tego spotkania rozpoczê³oby
siê pisanie nowych stron w stosunkach
prawos³awia z Kocio³em katolickim.
Wiem, ¿e ka¿da droga, nawet najd³u¿sza, zaczyna siê od maleñkiego kroku.
Taki krok zosta³ uczyniony.
Ksi¹dz Arcybiskup jest optymist¹?

Niepoprawnym optymist¹...
Dziêkujê za rozmowê.

Romana Brzeziñska

Kto nastêpny?

Mamy seminarium duchowne w Petersburgu, w którym obecnie do kap³añstwa przygotowuje siê 53 seminarzystów. Funkcjonuje kolegium teologiczne dla wieckich w Moskwie i inne
struktury, jak np. Caritas. W tym czasie przygotowalimy ponad 500 tytu³ów
ksi¹¿kowych: liturgicznych, religijnych,
historycznych. To du¿o, bo przez 70 lat
nie by³o tu ¿adnej literatury tego typu.
W spo³eczeñstwie rosyjskim, wród innych Kocio³ów, zw³aszcza Kocio³a
prawos³awnego, wielk¹ popularnoci¹

"
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fot. W. Wylegalski

A seminaria?

Rozdzieraj¹cy ju¿ od dziesiêcioleci Ziemiê wiêt¹ konflikt palestyñsko-izraelski zdaje siê nie mieæ kresu. Nie pomagaj¹ podejmowane w tej
kwestii rezolucje najwy¿szych gremiów i miêdzynarodowych organizacji, na nic apele s³ane z Watykanu.
Tam, gdzie narodzi³a siê Prawda
i Pokój, wci¹¿ przelewana jest krew,
a mury niechêci i nienawici miast run¹æ, jak te otaczaj¹ce biblijne Jerycho,
wci¹¿ pn¹ siê do góry, nabieraj¹c co-

XIX KAPITU£A KSIÊ¯Y MICHALITÓW

Wychowawca  genera³em

26 kwietnia nowym prze³o¿onym
generalnym michalitów wybrany zosta³
ks. mgr Kazimierz Radzik CSMA.
Zast¹pi³ dotychczasowego o. genera³a
ks. Kazimierza Tomaszewskiego
CSMA, który tê funkcjê pe³ni³ przez
dwie kadencje (12 lat).
Nowowybrany Ojciec Genera³ urodzi³ siê 2.01.1956 r. w z Binczarowej
k. Gorlic w wielodzietnej rodzinie Józefa i Janiny (11 rodzeñstwa). Pierwsz¹ profesjê zakonn¹ z³o¿y³ 16.07.1975 r.; profesjê wieczyst¹  16.07.1979 r.; za wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 24.04.1982 r.
Ukoñczy³ równie¿ studia specjalistyczne na KUL-u, na Wydziale Nauk Spo³ecznych w sekcji pedagogiki.
Dotychczas pracowa³ jako duszpasterz m³odzie¿y  by³ g³ównym moderatorem michalickich oaz. Piêæ lat by³
dyrektorem macierzystego domu zakonnego w Miejscu Piastowym. W roku
1994 obj¹³ funkcjê prefekta kleryków
w Wy¿szym Seminarium Duchownym Ksiê¿y Michalitów w Krakowie,
a nastêpnie (1997 r.) zosta³ dyrektorem
Domu Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach k. Wieliczki. Od 1998 roku
by³ proboszczem parafii p.w. Matki
Bo¿ej z Góry Karmel oraz kustoszem
sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej
w Górkach k. Garwolina, a tak¿e dyrekto-

rem tamtejszego domu rekolekcyjnego.
***
Pierwszy dzieñ Kapitu³y przeznaczony by³ na modlitwê i skupienie. Przewodnikiem duchowym by³ ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR, redaktor naczelny pisma Via consecrata, by³y prowincja³ zmartwychwstañców. Podkreli³
koniecznoæ strze¿enia dziedzictwa
Zgromadzenia, otwartoci na znaki czasu i rolê ci¹g³ego poszukiwania woli
Bo¿ej, zarówno dla ca³ej wspólnoty, jak
i poszczególnych wspó³braci.
W drugim dniu, podczas trwania
obrad, przed godzin¹ 12.00, dotar³a do
ojców kapitulnych wa¿na wiadomoæ
z Watykanu o uznaniu przez Komisjê
Lekarsk¹ faktu nadzwyczajnego uzdrowienia (co do sposobu, przekraczaj¹cego stan wiedzy medycznej) ks. Romana
W³odarczyka CSMA. Za chorego by³a
zanoszona modlitwa o uzdrowienie za
przyczyn¹ Czcigodnego S³ugi Bo¿ego
ks. Bronis³awa Markiewicza. Sprawa
zosta³a przekazana dalej i rozpatrywana bêdzie przez Komisjê Teologów.
Dzieñ trzeci i czwarty zajê³y sprawozdania radnych i delegatów z ostatnich szeciu lat funkcjonowania poszczególnych instytucji i delegatur
Zgromadzenia.
ks. Sylwester £¹cki CSMA

raz to bardziej perfekcyjnych swym
okrucieñstwem kszta³tów.
mieræ szejka Jassina i w nied³ugo
potem, dziedzicz¹cego po nim stanowisko przywódcy Hamasu, Abdel Aziza
Al-Rantisiego, zadana przy u¿yciu helikoptera i pocisków najnowszej generacji, najdobitniej wiadcz¹ o tym,
i¿ zatracono wszelkie normy humanitaryzmu wojennego, który nie pozwala
traktowaæ przeciwnika z pola walki jako
zwierzyny ³ownej!
Czy g³osy potêpienia (z których najdobitniej zabrzmia³ ten zaprezentowany przez brytyjskiego ministra spraw za-

granicznych Jacka Strawa), i¿ selektywne zabójstwa tego typu s¹ nielegalne,
nieusprawiedliwione i powoduj¹ skutki odwrotne do zamierzonych, zdo³aj¹
odwieæ izraelskie s³u¿by specjalne od
podobnych dzia³añ?
Ponoæ na ich celowniku jest ju¿ sam
Jaser Arafat, przywódca Organizacji
Wyzwolenia Palestyny. A kto nastêpny?
A co na to wszystko prawo miêdzynarodowe? Czy jakikolwiek kraj mo¿e stawiaæ siê ponad jego normami? Wiemy,
¿e nie. Ale, dziêki jak¿e krwawym telewizyjnym przekazom, widzimy, ¿e tak!
Pawe³ Smogorzewski

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 5/2004

#

POLITYKA

POLITYKA

ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Maj, miesi¹c szczególny w naszej historii, inny ni¿ zwyciêski sierpieñ lub tragiczny grudzieñ. Z jednej strony 3 Maj
to data symbolizuj¹ca niespe³nion¹ obietnicê reformy I Rzeczpospolitej, determinacjê pos³ów Sejmu Czteroletniego, ich przywi¹zanie do demokratycznych war toci i Konstytucjê (1791), pier wsz¹ w Europie i drug¹, po amer ykañskiej (1787) w wiecie. Ale 1 maj to tak¿e pami¹tka po PRL-u, w któr ym proletariusze wszystkich krajów (niezale¿nie od narodowoci, ale zale¿nie od w³adzy na Kremlu w ponadnarodowych strukturach) wiêtowali przynale¿noæ
do przoduj¹cego wiata pracy. W 2004 r. 1 maja nabiera nowego znaczenia, staje siê pocz¹tkiem obecnoci Polski
we wspólnocie krajów, która jeszcze 20 lat temu wydawa³a siê nieosi¹galna i niedostêpna. Czy ta obecnoæ oka¿e
siê pocz¹tkiem dobrego okresu naszej historii? Dzisiaj nie wszyscy s¹ o tym równie mocno przekonani, chocia¿
w referendum akcesyjnym w czer wcu 2003 r. w wiêkszoæ z nas powiedzia³a integracji  TAK.

Na pytanie, czym bêdzie nasza obecnoæ we wspólnocie europejskich
pañstw, odpowiadam: trudnym, twórczym i odpowiedzialnym zadaniem.
Bardzo trudno pisaæ o integracji jêzykiem wolnym od lêków i niepewnoci.
W koñcu nasz Produkt Krajowy Brutto
na g³owê obywatela, nasze dochody
w euro, nasze poczucie pewnoci siebie s¹ poni¿ej redniej europejskiej. Nic
dziwnego, ¿e nasza obecnoæ w UE to raczej trudne przedsiêwziêcie, a nie okazyjna fucha. Spraw do za³atwienia jest wiele, i to zarówno w sferze wartoci, obyczajów, to¿samoci, jak i gospodarki.
Zacznijmy od postulatu polskiego
rz¹du, domagaj¹cego siê wprowadzenia
do preambu³y traktatu konstytucyjnego
zapisu o roli chrzecijañstwa w budowaniu to¿samoci Europy. Pozornie
chodzi tylko o kilka s³ów. Jednak Francja, zakazuj¹ca ustawowo noszenia w
szko³ach publicznych symboli i strojów,
które w sposób ostentacyjny podkrela³yby religijn¹ przynale¿noæ ucznia,
dzisiaj nie zgodzi siê na ¿adne ustêpstwa. Ale za kilka lat, gdy wiosna Kocio³a zawita do Europy...?
Zadania polskiego Kocio³a wobec
nowego wyzwania, jakim jest integracja Polski z UE, wielokrotnie, mniej lub
bardziej wyrazicie, precyzowa³ Jan Pawe³ II, miêdzy innymi w przes³aniu do
grupy biskupów polskich podczas ich
wizyty ad limina: Koció³ w Polsce staje

$

wobec wielkich dziejowych zadañ, do
których spe³nienia jest potrzebna misyjna wie¿oæ i apostolski zapa³.(...) Polska kultura chrzecijañska, etos religijny i narodowy s¹ cennym rezerwuarem
energii, których Europa dzi potrzebuje, by zapewniæ w swych granicach integralny rozwój osoby ludzkiej...
(LOsservatore Romano, 14 II 1998).
Przekonanie, i¿ to polski Koció³ ma
wiele do zaoferowania Europie, podzielaj¹ nie tylko polscy duchowni i nie tylko Jan Pawe³ II. Wiêkszoæ sporód 14
europejskich naukowców i publicystów
pytanych przez redakcjê miesiêcznika
Wiê (nr 1/531, 2003) o to: Co Polacy
wnios¹ do Unii Europejskiej?  odpowiada³a: dowiadczenie Polski w polityce wschodniej, m³odzieñcz¹ energiê,
zdolnoæ radzenia sobie z przesz³oci¹,
grzybki w occie, serdecznoæ, baga¿ nieszczêæ, ukryte kompleksy i naiwn¹ wiarê w znaczenie wartoci chrzecijañskich, które, jakoby (?) nieuchronnie
zmiecie postêpuj¹ca sekularyzacja.
Tylko ludzie Kocio³a: kard. Paul
Poupard, kard. Crescenzio Sepe i brat
Roger z Taizé dostrzegli wartoci polskiego katolicyzmu; orêdzie mi³osierdzia siostry Faustyny Kowalskiej i bogactwo form pobo¿noci religijnej. Brat
Roger z Taizé przypomnia³ swoje s³owa z wrzenia 1978 r., skierowane do
m³odzie¿y niemieckiej jeszcze za pontyfikatu Jana Paw³a I: Z Polski przyj-

dzie do nas wiosna Kocio³a...
Nie s¹dzê, by w nadchodz¹cych latach Polska zmieni³a swoj¹ ustawê
o ochronie ¿ycia poczêtego, tak¿e ma³e
szanse maj¹ pomys³y rejestracji zwi¹zków osób tej samej p³ci i legalizacji
eutanazji. Wielu obywateli 15 starych,
zamo¿nych pañstw Unii lekcewa¿yæ
bêdzie zapewne nasz¹ tradycyjn¹ religijnoæ, ale prêdzej czy póniej czêæ
z nich zada sobie pytanie, czy aby na
pewno polskie ustawy s¹ gorsze od naszych? Ale, by tak siê sta³o  musimy
byæ cierpliwi i trwaæ przy naszym porz¹dku prawnym.
Dzisiaj negocjujemy mo¿liwie najbli¿szy traktatowi z Nicei kompromis
w sprawie przyjêtych w traktacie konstytucyjnym regulacji dotycz¹cych sposobu podejmowania decyzji w Radzie
Europejskiej. Nie mamy wyjcia, musimy zapewniæ sobie znacz¹c¹ pozycjê na
okres wysoce prawdopodobnej kwarantanny, lekcewa¿enia naszych interesów
przez europejskie potêgi. Ale te asymetryczne relacje nie bêd¹ przecie¿ trwa³e... Nie tylko w naszym, narodowym interesie le¿y prawdziwa, a nie deklarowana solidarnoæ i spójnoæ oparte o zasadê równowagi miêdzy silnymi, rednimi
i s³abymi krajami Unii. Byæ mo¿e, podobnie jak Brytyjczycy, bêdziemy zatwierdzaæ traktat konstytucyjny drog¹
referendum. Tym wiêksze znaczenie ma
ju¿ dzisiaj m¹dry, szanuj¹cy mniejsze
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Polska w Unii:
trudne zadania i ciê¿ka praca
i biedniejsze kraje kompromis, uwzglêdniaj¹cy zarówno nasze racje, jak i postulaty Brytyjczyków zachowania prawa
veta w Radzie Europejskiej w sprawach
podatkowych, socjalnych, polityki zagranicznej i wewnêtrznej. W tej kwestii nasze interesy s¹ zbie¿ne.
Prawo g³osu przyda nam siê tak¿e
przy ustalaniu bud¿etu UE na lata 2007
 2013. W latach 2004  2006 na jednego mieszkañca krajów piêtnastki przypadnie 224 euro pomocy strukturalnej
a w 10 krajach nowych  tylko 59 euro.
Korzyci z rozszerzenia Unii o nowych
10 pañstw bêd¹ dla gospodarki starych
krajów wielokrotnie wy¿sze ni¿ wydatki bud¿etu Unii na pomoc nowym
cz³onkom. Nic w tym dziwnego, rozszerzenie wspólnego, wolnego rynku sprzyjaæ bêdzie w pierwszym okresie silniejszym i bardziej efektywnym. Jednak
sukces poszerzenia Unii nie bêdzie
mo¿liwy, jeli dysproporcje miêdzy nowymi i starymi krajami bêd¹ siê powiêkszaæ. O solidarnoci, która tkwi w szczegó³ach, pisze interesuj¹co Jêdrzej Krakowski w Rzeczpospolitej (19 IV 2004).
Walka o zasady z Nicei to wa¿ne zadanie dla polskiego rz¹du i spo³eczeñstwa.

Kolejny, istotny problem to wykorzystanie polityki rolnej Unii dla wsparcia polskich rolników i polskiej wsi.
Mam nadziejê, ¿e eksport naszej ¿ywnoci do UE bêdzie rós³ tak jak w minionym roku. Ale najwa¿niejsze oka¿e
siê, moim zdaniem, utrzymanie polskiego rynku zbytu dla polskich rolników
i polskich firm. Czy s³abo widoczne
i prawie niedostrzegane reklamy spo³eczne przypominaj¹ce za piêæ dwunasta o prostej zasadzie, ¿e kupuj¹c polsk¹ ¿ywnoæ dajemy szansê swoim rodakom na pracê, na zbyt produkcji, na
godziwe dochody  znajd¹ zrozumienie
w polskim spo³eczeñstwie? Innymi s³owy, czy polscy rolnicy wygraj¹ rywalizacjê o polski rynek produktów rolnych?
Warto odwo³aæ siê do przyk³adu Finlandii, która uzyska³a zgodê Komisji

Europejskiej na dodatkowe wsparcie
swoich rolników. Na 1 800 000 euro
rocznej pomocy udzia³ UE wynosi 760
000 euro, reszta to wsparcie krajowe.
Fiñskie rolnictwo nie jest w stanie bez
niego konkurowaæ na unijnym rynku.
W latach 1995  2002 liczba gospodarstw rolnych w Finalndii spad³a o 23
proc., rocznie wypada ich ok. 3500, nadal dwie trzecie gospodarstw ma mniej
ni¿ 30 ha i tylko 3 proc. gospodarstw ma
powy¿ej 100 ha. ¯eby utrzymaæ poziom
dochodów na niezmienionym poziomie
gospodarstwo rolne musia³o w latach
1995  2002 podwoiæ swoj¹ powierzchniê (za: Maija Puurunen, Pierwsze
osiem lat fiñskiego rolnictwa w UE. Zagadnienia ekonomiki rolnej, 3/2003).
To nie koniec listy zadañ. Musimy
skutecznie i spokojnie storpedowaæ próby restytucji w³asnoci przez dawnych
mieszkañców naszych ziem pó³nocnych
i zachodnich i raz na zawsze rozwiaæ
z³udzenia czêci niemieckich przyjació³,
koñcz¹c tym samym II wojnê wiatow¹. Musimy wprowadziæ do wiadomoci historycznej mieszkañców Europy
pe³n¹ prawdê o naszej wspólnej przesz³oci, o zapomnianym powstaniu warszawskim, o masowych wysiedleniach
i zbrodniach dokonanych tak¿e na Polakach. Spokojnie i cierpliwie zmieniaæ
bêdziemy stereotypy, bo dzisiaj, stwierdzenie S. Kalniete (nowej unijnej pani
komisarz z £otwy urodzonej na Syberii, gdzie Stalin zes³a³ jej rodziców), ¿e
nazizm i komunizm by³y równie zbrodnicze wywo³a³o w Niemczech burzê
i krytykê za zacieranie ró¿nic miêdzy
holokaustem a stalinizmem (!!!).
Ogrom twórczej, mozolnej pracy,
fascynuj¹cych zadañ i mo¿liwych do
pokonania trudnoci. W sam raz dla
kolejnego pokolenia Polaków.
Barbara Fedyszak-Radziejowska

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
MAJ 2004:

Aby w³adze rz¹dowe i samorz¹dowe oraz
pracodawcy bardziej zdecydowanie
poszukiwali nowych rozwi¹zañ problemu
bezrobocia w Polsce.
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8 marca br., po raz dziewiêtnasty, rodowisko miesiêcznika
Powci¹gliwoæ i Praca przyzna³o nagrodê Bóg Zap³aæ.

Tegorocznymi
laureatami
zostali:
1. dr med. Rafa³ Michalik  Kraków  (w zawodzie lekarza pracuje od 1964 r.) za niez³omn¹
postawê w sprawie obrony ¿ycia poczêtych dzieci
(by³ inicjatorem oraz wspó³za³o¿ycielem, m.in.:
Krucjaty modlitwy w obronie poczêtych dzieci; Fundacji Pro Humana Vita; Przychodni Zdrowia Rodziny; Polskiego Stowarzyszenia Obroñców ¯ycia
Cz³owieka);
2. Stanis³aw Kogut  Stró¿e k. Gorlic  dzia³acz
zwi¹zkowy i przywódca strajkuj¹cych kolejarzy polskich; za³o¿yciel Domu Rehabilitacyjno-Wychowawczego im. w. o. Pio w Stró¿ach, organizator
pielgrzymek osób niepe³nosprawnych  za pracê
spo³eczno-wychowawcz¹ oraz za dzia³alnoæ na
rzecz zagro¿onych utrat¹ pracy.
3. Nagrodê zbiorow¹ Bóg Zap³aæ 2004 Kapitu³a przyzna³a Zofii Langowskiej i Stowarzyszeniu
Towarzystwo Pracy Twórczej w Rzepczynie k. widwina (woj. zachodniopomorskie) za pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹ z biednych terenów w ca³ym kraju;
za stworzenie Policealnej Szko³y Rzemios³ Artystycznych oraz za dzia³alnoæ charytatywn¹ i edukacyjno-wychowawcz¹.
Wrêczenie nagród odbêdzie siê 3 czerwca br.
w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5
w Warszawie (godz. 11.00).
&

P

ani Zosia urodzi³a siê w roku 1945
na Litwie. Potem wraz z rodzicami
i licznym rodzeñstwem znalaz³a siê w
Czaplinku. Tutaj wysz³a za m¹¿. W tym
ma³¿eñstwie urodzi³o siê troje dzieci.
Wszystkie zmar³y bardzo wczenie: bliniaki, maj¹c trzy i pó³ miesi¹ca oraz póniejsze, prze¿ywszy zaledwie cztery dni.
M¹¿, nie potrafi¹c podo³aæ obowi¹zkom
g³owy domu, opuci³ swoj¹ ¿onê.
W roku 1989 nasza Laureatka pojecha³a jako wychowawczyni z m³odzie¿¹ junack¹ na obóz pracy na po³udnie
Polski do Czernej ko³o Krzeszowic,
gdzie znajduje siê s³ynne Sanktuarium
Matki Boskiej Szkaplerznej. W czasie
wolnym od zajêæ modli³a siê z m³odzie¿¹ przed Cudownym Obrazem. Tam zosta³a uzdrowiona z nieuleczalnego
stwardnienia rozsianego. Powróci³a
chêæ ¿ycia i radoæ s³u¿enia m³odzie¿y.
W tym te¿ klasztorze Zakonu Karmelitów Bosych przyjê³a szkaplerz. Pewien
sêdziwy karmelita wezwa³ j¹ intuicyjnie do siebie i zapyta³:  Czy wiesz, co
siê z tob¹ dzieje? Langowska odpowiedzia³a:  Nie wiem. Jest mi tu bardzo
dobrze. Dosta³am nowe si³y. Nawet tego
stanu nie umiem nazwaæ. Zakonnik na
to:  Pan Bóg szykuje ciê do specjalnego zadania w ¿yciu wieckim i powo³a³
ciê na drogê s³u¿enia blinim....
Jako kuratorka sprawuj¹ca nadzór
nad nieletnimi w swoim mieszkaniu pomaga³a m³odzie¿y odrabiaæ lekcje, spêdzaæ po¿ytecznie czas wolny od zajêæ
szkolnych. Z czasem zaczê³a wraz
z m³odzie¿¹ piewaæ piosenki religijne
i czytaæ fragmenty Pisma wiêtego.
Mieszkanie sta³o siê coraz cianiejsze,
bo m³odych, g³odnych mi³oci altruistycznej by³o coraz wiêcej. Langowska
sta³a siê im przyjacielem i duchow¹
matk¹. Miejscowy proboszcz u¿yczy³ na
ten cel salkê parafialn¹, ale i ta z czasem sta³a siê za ma³a.
Jednym z jej wychowanków jest ks.
Artur Rudu, wywiêcony na kap³ana
w roku 2000. Tak zapamiêta³ trudy wychowawcze upad³ych anio³ów, jak ich
czêsto nazywa³a pani Zofia:  Bylimy
m³odzie¿¹ zbuntowan¹, s³uchalimy muzyki metalowców. Zofia Langowska
próbowa³a do nas dotrzeæ ró¿nymi dro-
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W Rzepczynie ko³o widwina wszyscy znaj¹ pani¹ Zofiê Langowsk¹ jako t¹, która odbudowa³a zrujnowany pa³ac i przekaza³a go biednej utalentowanej m³odzie¿y z ca³ego
kraju kszta³c¹cej siê tutaj na konser watorów zabytkowych mebli i witra¿ystów. Miejscowa ludnoæ kocha j¹ za to, ¿e dziêki niej doprowadzono gaz ziemny i kanalizacjê do
zagród zubo¿a³ego Rzepczyna. Ma³o kto wie, jakimi krzy¿owymi drogami prowadzi³ Bóg
tê niezwyk³¹ kobietê...

Przyjació³ka
utalentowanej
m³odzie¿y

gami. Nie by³o ³atwo. We wspó³pracy
z miejscowym proboszczem ks. Kazimierzem Lewandowskim zorganizowa³a
nam nawet w salce kó³ko metalowca.
Tam siedzia³a i s³ucha³a tej g³onej
muzyki. Umówilimy siê z ni¹, ¿e my
bêdziemy przez godzinê graæ, a ona
potem bêdzie przez 10 minut mówi³a
o Panu Bogu. Pocz¹tkowo m³odzie¿ niechêtnie przychodzi³a do niej na spotkania, bo uwa¿a³a, ¿e to jaka nawiedzona kobieta. Pani Zosia wp³ywa³a na nas
bardzo dyskretnie, delikatnie i niczego
nie narzuca³a ani nie nawraca³a na si³ê.
Akceptowa³a nas takimi, jakimi bylimy.
A by³a to bardzo ró¿na m³odzie¿ p³ci
obojga. By³y nawet kary ustalone przez
Zofiê Langowsk¹. Najgorsz¹ by³a kwrarantanna, czyli niemo¿liwoæ przychodzenia do domu pani Zosi. Dziêki jej
cierpliwej edukacji w duchu chrzecijañskim sporód tej m³odzie¿y obra³o
drogê ¿ycia kap³añskiego i zakonnego
piêæ dziewczyn i czterech ch³opców.
Wród nich ja jestem kap³anem diecezji sosnowieckiej.
Wtedy zaczê³a na w³asn¹ rêkê szukaæ obiektu popegeerowskiego do remontu. Dyrektor kombinatu PGR by³
bardzo uszczêliwiony jej wizyt¹, bo
akurat mia³ jeszcze dwa budynki do
przekazania. Zosia przyjê³a wiêkszy,
choæ by³ w gorszym stanie  w Trzciñcu, osiem kilometrów od Czaplinka.
Orodek m³odzie¿owy powstawa³ z ruin
dziêki zaanga¿owaniu jej podopiecznych, pomocy w³adz gminy oraz zaprzy-

janionych hurtowni. Po dwóch latach
remontu przekaza³a go Ksiê¿om Salezjanom, by s³u¿y³ trudnej, pozbawionej
ciep³a rodzinnego, m³odzie¿y. Orodek
sta³ siê przystani¹ ¿yciow¹ dla m³odych
w wieku 13  19 lat, przesy³anych przewa¿nie przez pogotowie opiekuñcze. 
Remont siê zakoñczy³  mówi mgr Langowska.  Salezjañski Dom M³odzie¿y
im. wiêtego Jana Bosko mia³ ju¿ rodki na dzia³alnoæ i zapewnion¹ pomoc
od sponsorów. Dosz³am wiêc do wniosku, ¿e moja misja w Trzciñcu zosta³a
wype³niona. Mogê zabraæ siê za nowe
dzie³o. Przebywaj¹c w sanatorium
w Dusznikach-Zdroju w celu podleczenia siê, spostrzeg³am m³odych ludzi,
z pasj¹ maluj¹cych i rzebi¹cych. Wówczas pomyla³am o naszej biednej, artystycznie utalentowanej m³odzie¿y na

Pomorzu, której nale¿a³oby stworzyæ
tak¹ szko³ê.
W koñcu czerwca 1994 r. z inicjatywy tej  jakbymy mogli powiedzieæ 
wieckiej aposto³ki m³odzie¿y powsta³o Stowarzyszenie Towarzystwo Pracy
Twórczej, które przejê³o na w³asnoæ
popegeerowski pa³ac w Rzepczynie niedaleko widwina, z myl¹ otwarcia
szko³y rzemios³ artystycznych dla utalentowanej m³odzie¿y z ubogich rodzin
i z domów dziecka. I znów pani Zosia
zaczê³a swoj¹ ¿ebracz¹ drogê po ró¿nych firmach, przedsiêbiorstwach, hurtowniach i osobach prywatnych koszaliñskiej ziemi, by zrealizowaæ swoje niezwyk³e przedsiêwziêcie w trosce o to,
by dziewczêta i ch³opcy nie zmarnowali swoich talentów. Na okres pierwszych
prac remontowych zamieszka³a przy
sklepie, zlokalizowanym przy pa³acu
maj¹cym ponad 10 tysiêcy metrów szeciennych. Najgorzej by³o zim¹, ale radowa³o j¹ to, ¿e kapitalny remont obiektu urzeczywistnia³ jej plany.
Po siedmiu latach funkcjonowania
pomaturalnej dwuletniej szko³y Zofia
Langowska czuje siê zadowolona, ¿e
uda³o jej siê przygotowaæ  dziêki kadrze uniwersyteckiej do pracy w zawodach artystycznych 34 absolwentów.
Pracuj¹ b¹d dalej studiuj¹ na uniwersytetach.
Aktualnie w Rzepczynie uczy siê
bezp³atnie zawodu trzydziecioro troje
dziewcz¹t i ch³opców z ca³ego kraju.
Bogdan Nowak
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Stanis³aw Kogut urodzi³ siê 29 X 1953 r. w Bia³ej Ni¿nej (gmina Grybów, woj. Ma³opolskie) w
rodzinie ch³opsko-robotniczej. W 1978 r. o¿eni³ siê z Bogumi³¹. Maj¹ troje dzieci i pó³rocznego
wnuka. Od lubu mieszkaj¹ w Stró¿ach, tak¿e w gminie Grybów.

Dla dobra
Rzeczypospolitej

Kolejarzem zosta³, jako robotnik
wagonowni Nowy S¹cz, w 1972 roku.
By³ pi³karzem klubu kolejowego Kolejarz-Stró¿e... Jest góralem z dziada pradziada. Ale wci¹¿ niezmiennie praca na
kolei to g³ówne ród³o utrzymania Stanis³awa Koguta, jego ca³ej rodziny, tak
jak wiêkszoci mieszkañców jego miejscowoci. Od 1980 r. dzia³a w Solidarnoci. Dzia³aczem zwi¹zkowym jest od
1989 r., gdy wybrano go na przewodnicz¹cego Wêz³owej Komisji S w Stró¿ach. Od 1992 r. przewodniczy Okrêgowej Sekcji NSZZ S Kolejarzy. Za od
1998 r. jest przewodnicz¹cym Sekcji
Krajowej NSZZ S Kolejarzy.
Tak wspomina nasz Laureat sw¹ dotychczasow¹ drogê:  Jestem góralem,
a u nas w górach, tak zawsze znaczy 
tak, a nie znaczy  nie. W naszym rejonie kolej jest dla nas matk¹-¿ywicielk¹.
Nie wszyscy tutaj mog¹ ¿yæ z turystyki.
Ca³a moja rodzina trafi³a do kolei. Nie
moglibymy wy¿yæ z gospodarki, bo co
to za gospodarstwo: 1,5 hektara!
W 1974 r. na dwa lata trafi³em do
wojska, do Bartoszyc. Wczeniej by³ tu
ks. Jerzy Popie³uszko. To by³a jednostka specjalnego przeznaczenia...
W stanie wojennym bardzo mocno
wspieralimy walcz¹cych i internowanych ró¿nymi sposobami. Tak¿e modlitw¹. Organizowa³em pielgrzymki na
Jasn¹ Górê, do Lichenia, do grobu
ks. Popie³uszki. Ka¿dy, kto by³ w Licheniu, na pewno pamiêta, ¿e tam jest orze³,
ale zakuty w kajdany. Tam, na Golgocie, modlilimy siê o przywrócenie wolnej Ojczyzny, za wszystkich internowanych...
Obecnie, w trudnych dla Polski czasach, chwytam siê tak¿e ostatecznych
i jedynych nam dostêpnych rodków,



z modlitw¹ w³¹cznie. Odby³y siê strajki
g³odowe kolejarzy: 13-dniowe, w obronie Ojczyzny, bo losy polskich kolei, to
losy ca³ego kraju; w obronie ludzi najbiedniejszych, bo  mówi¹c o kolejach
regionalnych  to sprawy ludzi najbiedniejszych: robotników i ich rodzin doje¿d¿aj¹cych do pracy oraz dzieci doje¿d¿aj¹cych do szkó³. Powiedzielimy
te¿ nie prywatyzacji  takiej prywatyzacji, bo nie mo¿e tak siê staæ, ¿eby maj¹tek narodowy zosta³ rozkradziony
przez tzw. inwestora strategicznego. My
ju¿ wiemy, kto to taki: ludzie niewiadomego pochodzenia. Nie wiadomo, sk¹d
maj¹ pieni¹dze. Uwa¿amy, ¿e te pieni¹dze powinny trafiæ poprzez gie³dê i powiedzielimy jednoznacznie, ¿e nie
wyrazimy zgody na tak¹ prywatyzacjê
 bez os³on socjalnych dla odchodz¹cych z pracy, zwalnianych...
Na sztandarze mamy patronkê w.
Katarzynê i brata Rafa³a Kalinowskiego. Dla okrelonych zasad, dla pewnych
idea³ów w. Katarzyna nie ugiê³a siê
i za to zosta³a zmia¿d¿ona ko³em. Dla
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sprawdzonych wartoci odda³a w³asne
¿ycie... My, kolejarze, musimy mieæ
mocn¹ wiarê. Przed g³odowymi strajkami odbylimy modlitewn¹ pielgrzymkê
na Jasn¹ Górê. Prosilimy tam o narodowy charakter kolei. Co przez to rozumiemy? To, ¿e kolejarz nie idzie tylko do pracy, ale idzie do s³u¿by. Idzie s³u¿yæ drugiemu cz³owiekowi. Najpiêkniejsze przykazanie brzmi: mi³uj bliniego jak siebie
samego. My te zasady mamy w swoich
statutach. Z nich wynika nasza postawa:
strajki g³odowe, determinacja  to z mi³oci do naszej Ojczyzny.
Ja siê nie zawaham g³ono powiedzieæ, ¿e jestem katolikiem. Ja siê tego
nie wstydzê. Wiarê wyssa³em z mlekiem
matki. Matce jestem wdziêczny za to,
¿e nauczy³a mnie ewangelicznych zasad. Tak¿e i mojej babci jestem za to
wdziêczny: polskie babcie uczy³y pacierza, wpaja³y zasady, uczy³y ró¿añca.
Moja babcia zawsze mi mówi³a: tylko
pod tym Krzy¿em, pod tym znakiem 
pokazuj¹c Bia³ego Or³a  Polska jest
Polsk¹, a Polak Polakiem. Dlatego nie
wstydzê siê wiary i tego, ¿e przestrzegam Dekalogu. Tylko ludzie mali wstydz¹ siê swojego pochodzenia i w³asnych
korzeni. Takim w³anie przeszkadza
krzy¿, Matka Bo¿a. Biegn¹ do tej laicyzowanej Europy, gdzie rz¹dzi mamona,
pieni¹dz. Obserwujemy, co siê tam dzieje, a ja nie chcê, by Polsk¹ rz¹dzi³a masoneria, liberalizm. Marzê o Polsce
opartej na pewnych zasadach, o Polsce
moich przodków, gdzie siê mówi³o mi-
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nistrowie Najjaniejszej Rzeczypospolitej... I wszystko, co siê robi³o, to dla
dobra Rzeczypospolitej.
Staram siê nigdy nie zapominaæ biedy, z której wyszed³em, ani tych wszystkich, którzy kiedykolwiek pomagali
mojej rodzinie. Chcê w ten sposób oddaæ to, co otrzyma³em od dobrych ludzkich serc. Nawet tym, których w ogóle
nie znam osobicie...
Najwa¿niejszym ksiêdzem w moim
¿yciu by³ mój rodzinny dom: matka,
babcia, ciê¿ko pracuj¹cy ojciec, siostry
dominikanki z Bia³ej Ni¿nej: s. Bertranda, s. Tekla oraz kap³ani: ks. Józef Roman, ks. Szarek (¿o³nierz AK, który
w wagonie zasypany wêglem cudem powróci³ z Syberii do Polski), ks. Micha³
Baniak, który przygotowa³ mnie do
Pierwszej Komunii wiêtej, ks. Jan Niemiec, który w ciê¿kich czasach w latach
50. prowadzi³ pielgrzymki m³odzie¿y na
Jasn¹ Górê, ks. Józef Jasiukiewicz,
obecny proboszcz w Stró¿ach. Jednak
ostatnio moje ¿ycie by³o pod mocnym
wp³ywem ks. bpa Józefa Gucwy.
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio  to ju¿ wola Pana Boga.
Pewne rzeczy, pewne pomys³y przychodz¹, ale Kto tym kieruje. Dlaczego tym
siê zajmujê? Wymieniê cztery przyczyny,
z powodu których podj¹³em tê dzia³alnoæ
charytatywn¹. Po pierwsze, jako katolik
(Po Panu Bogu, zawsze cz³owieka uwa¿a³em za wartoæ najwiêksz¹.). Po drugie,

moja wspania³a mama zawsze powtarza³a, ¿eby siê dzieliæ chlebem z drugim cz³owiekiem. Po trzecie, chcia³em siê odwdziêczyæ wszystkim, którzy kiedy pomogli mojej rodzinie w bardzo ciê¿kiej
sytuacji: gdy naprawdê brakowa³o nam
chleba... Po czwarte: chodzi³ ze mn¹ do
szko³y niepe³nosprawny kolega, zawsze
bola³em nad tym, ¿e ten ch³opak by³ gorzej traktowany.
W 1998 r. powsta³a Fundacja Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym
w Stró¿ach. W statucie okrelilimy, ¿e
naszym celem jest niesienie wszelkiej
pomocy osobom niepe³nosprawnym.
I zaczêlimy dzia³alnoæ od dostosowania dla niepe³nosprawnych ca³ej infrastruktury w Stró¿ach. Na pocz¹tku przeprowadzilimy akcjê zbierania z³omu
i butelek na op³acenie rozbudowy szko³y
integracyjnej i sali sportowo-rehabilitacyjnej. Jest tam te¿ kaplica, w której
znajduj¹ siê relikwie w. Ojca Pio: fragmenty jego odzie¿y przekazane nam
przez prof. Wandê Pó³tawsk¹, z Watykanu. Jest to nasz najwiêkszy skarb 
relikwie wiêtego naszych czasów.
Za najwiêkszy sukces uwa¿am to, ¿e
nauczylimy ludzi tolerancji. Najpiêkniejsza tolerancja jest w przedszkolu
integracyjnym i tam wystarczy popatrzeæ, jak sprawne dzieci pomagaj¹ tym
niepe³nosprawnym. I tego nikt nam nie
zabierze. Najwiêksze budowle mo¿e
zniszczyæ terroryzm, a dobro posiane

w sercach ocaleje i odbuduje wiat...
Co dla Polski jest wa¿ne dzisiaj?
Trzymanie siê sprawdzonych zasad oraz
wpajanie ich najm³odszym. Polska ¿yj¹ca i funkcjonuj¹ca wg Dekalogu by³aby wspania³ym krajem. Nie mo¿e byæ
tak, ¿e jedni okradaj¹ drugich, ¿e pracê
odfajkowujemy, ¿e oszukujemy, patrz¹c
publicznie innym w oczy. Nie mo¿e byæ
tak, bymy powtarzali czcij matkê i ojca,
bo tak nale¿y, a na staroæ wysy³ali rodziców do orodka pomocy spo³ecznej...
Je¿eli sami chcemy, by nas szanowano,
to musimy najpierw nauczyæ siê szanowaæ w³asnych rodziców.
Dzieñ rozpoczynam  jak mówi¹ górale  od klêkania do pacierza. Dziesi¹tek ró¿añca, modlitwy do Ducha wiêtego, którego proszê o trafne decyzje.
A w po³udnie  Anio³ Pañski, jak zawsze
by³o, gdy w polu przerywa³o siê pracê
i wspólnie siê tê modlitwê odmawia³o.
Wieczorem  rachunek sumienia z ca³ego dnia.
***
Wierzê gor¹co, ¿e polscy kolejarze
wygraj¹. Tak jak i wierzê, ¿e w rêkach
Polaków jest ci¹gle ich los, los Ojczyzny, ¿e w Europie mo¿emy stanowiæ
si³ê. Mo¿emy byæ silni wiar¹, ale i m¹droci¹ w³asn¹, m¹droci¹ przodków,
którzy tyle ofiar z³o¿yli podczas zaborów, w wojnach, powstaniach, w walce
ze z³em.
Anna Pietraszek
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Rafa³ Michalik urodzi³ siê 24 X 1940 r. w D¹browie Górniczej. Jego ojciec pracowa³ w Hucie Bankowej, a matka, bêd¹ca psychologiem i mgr. filozofii, uczy³a w miejscowym liceum. W 1946 r. ca³a rodzina osiedli³a siê w Sopocie nad morzem. W 1953 r. przyjecha³a
do Tarnowa. W 1958 r. Rafa³ Michalik zda³ maturê i dosta³ siê na Wydzia³ Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie.

Obroñca ¿ycia bezbronnych
Mimo niezbyt dobrego zdrowia zosta³ przewodnikiem tatrzañskim klasy
III i organizowa³ turystykê wród studentów. Posiada Srebrn¹ Honorow¹
Odznakê PTTK. Nale¿a³, jak sam twierdzi, do swojego rodzaju rodziny przewodnickiej opartej na dobrych wartociach ludzkich. W niej spotka³ siê
z problemem niechcianego poczêtego
dziecka w warunkach pluralizmu wia-

topogl¹dowego  i ¿ycie to ocali³!
Od 1963 r. zacz¹³ tworzyæ ko³o biblijne w klasztorze urszulanek, inspirowane przez m. Imeldê Adamsk¹ a prowadzone przez o. Augustyna Jankowskiego, benedyktyna z Tyñca (redaktora Biblii Tysi¹clecia). Oprócz Biblii na
spotkaniach studiowa³o siê uchwa³y
koñcz¹cego siê wtedy Soboru Watykañskiego II. W tym czasie Rafa³ Michalik

by³ po raz pierwszy w Rzymie i we W³oszech. Z biegiem lat z ko³a biblijnego
powsta³a doæ trwa³a wspólnota, pamiêtaj¹ca o sobie do dzi. Z okazji wizytacji katechizacji w klasztorze urszulanek
przyjecha³ kardyna³ Karol Wojty³a, który nazwa³ Rafa³a Michalika ¿artobliwie
urszulaninem. S. Imelda zapozna³a go
wówczas z dr Wand¹ Pó³tawsk¹.
W 1964 r. nasz Laureat otrzyma³ dy-
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Do Machowej, z zat³oczonej czêsto drogi E4, wiod¹cej w stronê Tarnowa skrêca zawsze wiele
aut. Wie w³aciwie nie wyró¿nia siê niczym szczególnym. Jest, jak wiele innych wiosek, po³o¿ona na tym lekko pofa³dowanym terenie. W XIX w. Machowa nale¿a³a do Ankwiczów. Ich córkê
 Henriettê Ewê, utrwali³ Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, jako Ewê Horeszkównê, mi³oæ
Jacka Soplicy. Niestety, jedyna pami¹tka tych czasów, dwór Ankwiczów, sp³on¹³ w 1958 roku.
Jednak nie pamiêæ romantycznej mi³oci Mickiewicza przyci¹ga tu ludzi. Przyje¿d¿aj¹, by na
machowskim cmentarzu pochyliæ siê w modlitewnym skupieniu nad skromnym grobem m³odego wiedeñczyka  Otto Schimka.

BÓG ZAP£AÆ 2004
plom lekarza. Jako pediatra zacz¹³ pracowaæ w Szpitalu w. Ludwika w Krakowie. Drogê naukow¹ rozpocz¹³ w 1970
r. w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Zakoñczy³ j¹ doktoratem z immunologii klinicznej u prof.
Bo¿eny Turowskiej w 1977 roku. Jest
tak¿e specjalist¹ transfuzjologiem.
Ma³¿eñstwo z ¿on¹ Mart¹ z domu
Auriga zawar³ w 1975 r. w Kolegiacie
Akademickiej w. Anny w Krakowie.
Jego ¿ona jest biologiem molekularnym,
doktorem nauk, adiunktem na Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1976 r. urodzi³
siê im najstarszy syn  Andrzej. ¯ona,
³¹cz¹c pracê naukow¹ z macierzyñstwem, urodzi³a w 1980 r.  Piotra
i w 1984 r.  Kazimierza.
W 1978 r. dr Michalik przeniós³ siê
do Instytutu Matki i Dziecka, do Kliniki
Ostrych Chorób P³uc Dzieci i M³odzie¿y
prof. Magdaleny Hanickiej w Krakowie.
Zosta³ specjalist¹ pediatr¹  wyk³ada³,
leczy³. Praca habilitacyjna, do dzi nie
opublikowana, dotyczy³a immunologii
wirusowych zapaleñ p³uc u niemowl¹t.
Bardzo g³êboko i radonie prze¿y³
wybór naszego biskupa  jak nazywali
kard. Karola Wojty³ê  na papie¿a. Ca³¹
rodzin¹ energicznie pomaga³ w organizowaniu pielgrzymek Papie¿a Jana Paw³a II do Polski.
Dzia³alnoæ w Solidarnoci (zakazanej stanem wojennym) rozpocz¹³
w 1981 roku. Uwa¿aj¹c obronê ¿ycia
poczêtych dzieci za podstawowy warunek odbudowy Polski, a zabijanie poczêtych dzieci za najwiêkszy grzech
Narodu mieni¹cego siê Maryjnym,
w 1983 r. przyst¹pi³ do Krucjaty
w Obronie ¯ycia Nienarodzonych. Kilka lat prowadzi³ pod patronatem dr
Wandy Pó³tawskiej zebrania lekarzy
powiêcone obronie poczêtego ¿ycia.
Odbywa³y siê one w Kurii Arcybiskupiej w Krakowie.
Redagowa³ te¿ materia³y broni¹ce
poczête dzieci. W spo³eczeñstwie szerzy³ idee obrony ¿ycia poczêtych dzieci
zak³adaj¹c z innymi obroñcami ¿ycia
Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (szybko jednak zosta³o ono zli-



kwidowane przez w³adze komunistyczne). Nastêpnie, razem z lekarzem ginekologiem Mari¹ Szczawiñsk¹, za³o¿yli
Sekcjê Obrony ¯ycia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, istniej¹c¹ do dzi.
G³osi³ te idee tak¿e wród inteligencji
gromadz¹cej siê we Wspólnotach Nadziei  Ruchu Spo³ecznym ku Cywilizacji Mi³oci utworzonych w 1982 r. przez
Stanis³awa Prószyñskiego.
Doktor Rafa³ Michalik by³ cz³onkiem Solidarnoci Podziemnej i kolporterem prasy a¿ do wyborów 4 czerwca
1989 roku. Idee solidarnociowe skonkretyzowa³ z kolegami lekarzami, tworz¹c Izby Lekarskie. Podczas I Zjazdu
Organizacyjnego w grudniu 1989 r.
wprowadzi³ Przysiêgê Hipokratesa we
wspó³czesnym brzmieniu (Geneva
Oath) jako obowi¹zuj¹c¹ lekarzy Izby.
Zosta³ wybrany na cz³onka Naczelnego
S¹du Izby. Podczas II Nadzwyczajnego
Zjazdu Izb Lekarskich w Bielsku-Bia³ej g³osowa³ za Kodeksem Etyki Lekarskiej, prawie ca³kowicie chroni¹cym
¿ycie dziecka w ³onie matki.
Od 1991 r., po zamkniêciu (z przyczyn ekonomicznych) Kliniki Instytutu
Matki i Dziecka w Krakowie, zorganizowa³ w Szpitalu Narutowicza w Krakowie Orodek Immunologii Lekarskiej,
który prowadzi³ do 2000 roku (Orodek
s³u¿y³ szczególnie po³o¿nictwu i neonatologii). By³ autorem i wspó³autorem
39 prac naukowych z dziedziny immunologii pediatrycznej.
W 1991 r., z inicjatywy grupy osób
na czele z dr Wand¹ Pó³tawsk¹, wspó³tworzy³ Fundacjê Pro Humana Vita,
w której powierzono mu godnoæ Prezesa Zarz¹du. Fundacja ta, zgodnie z nazw¹, czynnie, poprzez przyk³ad pracy lekarskiej i pokrewnych zawodów, broni
¿ycia ludzkiego od poczêcia do naturalnej mierci. Szczególnie propaguje naturalne metody rozpoznawania p³odnoci, bêd¹ce podstaw¹ naturalnego planowania rodziny. Nasz Laureat zorganizowa³ w fundacji Przychodniê Zdrowia Rodziny, któr¹ kierowa³ do 1997 roku.
Sam wspomina:  Sytuacjê organizacyjn¹ medycyny w Polsce i bytow¹

Mêczennik
z Machowej
lekarzy, sprzyjaj¹c¹ ich demoralizacji,
usi³owalimy  niestety na pró¿no! 
poprawiæ, pracuj¹c w Izbie Lekarskiej
nad reform¹ ubezpieczeñ zdrowotnych.
Trudny czas tej pseudoreformy oznacza³ dla mnie likwidacjê wysokospecjalistycznych zak³adów szpitalnych, czêciowe bezrobocie i pracê w kasach
chorych. Natomiast sukcesem by³y
w latach 2000  2002 wyk³ady w Krakowskiej Szkole Wy¿szej im. A. FryczaModrzewskiego na Wydziale Nauk
o Rodzinie przedmiotu Zdrowie Cz³owieka w Rodzinie. By³y one oparte
o prawo naturalne.
Rafa³ Michalik bra³ te¿ udzia³ w zak³adaniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich, gdzie by³ Sekretarzem Zarz¹du G³ównego w kadencji 1998  2002.
Jest cz³onkiem redakcji dwumiesiêcznika Naturalne Planowanie Rodziny,
wydawanego przez Fundacjê Pro Humana Vita i periodyku S³u¿ba ¯yciu
oraz redaktorem wielonak³adowej broszury Ocal ¯ycie Bezbronnemu.
Niestety jesieni¹ 2002 r. ciê¿ko zachorowa³ i obecnie przebywa w domu.
W styczniu 2004 r. zosta³ laureatem,
przyznawanej przez Fundacjê oraz Redakcjê Tygodnika Rodzin Katolickich
ród³o dorocznej Nagrody im. S³ugi
Bo¿ego Jerzego Ciesielskiego  Ojca
Rodziny.
Antoni Ziêba
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Pamiêæ tego bohaterskiego ¿o³nierza
w Machowej jest czczona od ponad
piêædziesiêciu lat. Nie zniszczy³ jej,
trwaj¹cy w latach siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych na ³amach peerelowskiej prasy, spór o ocenê moraln¹ jego
postêpowania, spór sztuczny i zafa³szowany. Nie pokonali jej oficerowie polityczni, którzy uczestników spotkañ przy
grobie Austriaka zatrzymywali, wywozili
wiêniarkami i przes³uchiwali. Otto Schimek pozosta³ dla mieszkañców tych okolic symbolem bohaterskiego ¿o³nierza,
niez³omnego w swych przekonaniach.

Otto Schimek urodzi³ siê w Wiedniu
w 5 maja 1925 roku. Dziewiêæ dni póniej zosta³ ochrzczony w kociele w.
Brygidy w Wiedniu. Wychowywa³ siê
w religijnej, wielodzietnej rodzinie. Po
aneksji Austrii do Niemiec, 17-letni
Otto, jak wielu jego rówieników, zosta³ przymusowo wcielony do niemieckiej armii, któr¹ wielu Austriaków uwa¿a³o za okupacyjn¹. Trafi³ do s³u¿by
w Wehrmachcie. Przyj¹³ tê s³u¿bê z oporem, bo wiedzia³, ¿e jest ona z³a. Nigdy
nie dowiemy siê, co czu³ ten m³ody cz³owiek, gdy musia³ za³o¿yæ mundur i pas
z napisem: Gott mit Uns.
S³u¿bê w wojsku pe³ni³ wzorowo, a¿ do czasu gdy wyjecha³
do Boni. Otrzyma³ tam rozkaz
strzelania do niewinnego cz³owieka, oskar¿onego o pomoc partyzantom. W sk³ad plutonu egzekucyjnego, prócz niego, wchodzi³o
dziewiêciu innych ¿o³nierzy. Otto
by³ bardzo dobrym strzelcem.
Z jego listów do matki wynika jednak jasno, i¿ podczas egzekucji nie
by³ w stanie strzelaæ do niewinnego cz³owieka i zamiast w skazañca mierzy³ wy¿ej lub ni¿ej. Motywowa³ to tym, ¿e inni trafi¹  on
bêdzie mia³ czyste sumienie. Dowódcy szybko zorientowali siê
i dlatego Schimek zosta³ w plutonie egzekucyjnym na sta³e.
Niebawem Otto Schimek zosta³ przeniesiony do Polski. I tutaj szybko okaza³o siê, ¿e m³ody
grenadier nie chce strzelaæ do skazañców. Wówczas jego dowódca
wyznaczy³ go do egzekucji grupy

Polaków. Otto mia³ strzelaæ do nich pod
nadzorem. Odmówi³ wykonania rozkazu, za co zosta³ aresztowany. Zdaj¹c
sobie sprawê z tego, co go czeka, zbieg³
z aresztu dezerteruj¹c jednoczenie
z Wehrmachtu. Ucieka³ w kierunku Austrii, uda³o siê mu dotrzeæ na teren
Czech. Tam zosta³ schwytany i z powrotem dostarczony do tego samego aresztu, z którego uciek³ do Pilzna. W areszcie zosta³ okrutnie pobity, wrêcz zmasakrowany i skazany na trzy tygodnie
karceru, prawie bez jedzenia. Po odbyciu tej kary dano mu szansê rehabilitacji. Mia³ strzelaæ do polskich cywili,
którzy zostali skazani na mieræ za dostarczanie ¿ywnoci partyzantom. By³a
to ca³a rodzina: ojciec, matka i dwóch
starszych synów. Otto odmówi³ strzelania i wyrazi³ to, co myla³ od dawna: 
Ja nie bêdê walczyæ z tak zwanymi przeciwnikami Hitlera, bo wojna ta by³a wywo³ana przez Niemców i nie jest to po
chrzecijañsku... Tymi s³owami równie¿
broni³ siê przed s¹dem wojennym, przed
którym zosta³ postawiony. Jego sprawê
przekazano do wy¿szej instancji  do
Berlina. Odpowied nadesz³a szybko:
bezzw³ocznie straciæ Ottona Schimka.
Sêdzia Rudolf Gabler w imieniu narodu niemieckiego skaza³ Schimka na
mieræ i zarz¹dzi³ natychmiastowe wykonanie rozkazu. Egzekucja odby³a siê
14 listopada 1944 r. w Lipinach. Jak
wspominaj¹ jej wiadkowie Otto Schimek szed³ na jej miejsce wyprostowany, zdj¹³ te¿ czarna przepaskê zakrywaj¹c¹ jego oczy. Podziurawione kulami
cia³o zosta³o pogrzebane w miejscu egzekucji.
W po¿egnalnym licie do swojej
matki Otto napisa³:  Wiem, ¿e w ka¿dym wypadku jestem w rêku Boga. On
moje sprawy nale¿ycie u³o¿y³ i on je zakoñczy. Jestem w radosnym nastroju.
Có¿ mam bowiem do stracenia? Nic,
tylko moje biedne ¿ycie. Duszy nie mog¹
mi przecie¿ zabiæ. Dlatego nie p³aczcie
 odchodzê szczêliwy.
Trzy dni po jego rozstrzelaniu do
dowódcy jednostki wojskowej Ottona
nadszed³ b³agalny list jego matki. Zrozpaczona kobieta pisa³a, ¿e Otto jest jej
najm³odszym dzieckiem, podpor¹ jej
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okupacjê sowieck¹, a Czerwony Krzy¿
poinformowa³ rodzinê Schimka, i¿ nie
ma warunków do poszukiwania grobów
w pañstwach socjalistycznych.
Minê³o 25 lat. Na machowskim cmentarzu sta³ zapomniany grób, mieszkañcy
Machowej uwa¿ali, ¿e jest to grób nieznanego ¿o³nierza niemieckiego. Dopiero na
pocz¹tku lat 70. do Polski mog³a przyjechaæ siostra Ottona, pani Elfrida Kujal. Za
pomoc¹ planu sporz¹dzonego przez kolegów Ottona szybko odnalaz³a grób brata. Powiadomi³a o tym ówczesnego proboszcza Machowej, ksiêdza Eugeniusza
Szyd³owskiego. Ksi¹dz Szyd³owski, podczas jednego z niedzielnych kazañ, przekaza³ parafianom, ¿e na machowskim
cmentarzu znajduje siê grób nie Niemca,
lecz m³odego Austriaka, który zgin¹³
mierci¹ mêczeñsk¹ z r¹k niemieckich za
to, ¿e nie chcia³ strzelaæ do Polaków.
W ten sposób Otto powróci³ do wiadomoci ludzi. Od tej pory na grobie grena-

Pozbawiæ idea³ów?!
Którego dnia jeden z filmowych
kana³ów telewizyjnych wywietli³ film
produkcji amerykañskiej, bodaj z 1997
r., pt. 20 tysiêcy mil podmorskiej ¿eglugi. Tytu³ sugerowa³, i¿ bêdzie to kolejna ekranizacja s³ynnej powieci J. Vernea. Nic bardziej b³êdnego!
Ogólny zarys fabu³y  niby ten sam,
co w ksi¹¿ce, osoby bohaterów (niektórych) niby te¿ te same, a mimo to film
tak bardzo odbiega od literackiego pierwowzoru, ¿e powinien mieæ nawet inny
tytu³. Ksi¹¿ki streszczaæ nie bêdê, gdy¿
optymistycznie zak³adam, ¿e wci¹¿ jest
znana i lubiana, ale na wszelki wypadek przypomnê, ¿e tajemniczy kapitan
Nemo, genialny budowniczy ³odzi podwodnej Nautilus, przemierza morza
i oceany... Przypadkiem na jego okrêt
trafiaj¹: profesor Aronnax, jego s³u¿¹cy Conseil, oraz harpunnik Ned Land.
Ich przygody stanowi¹ g³ówny w¹tek
powieci.
Twórcy omawianego filmu wprowadzili postaæ córki profesora (a zrezygnowali z osoby s³u¿¹cego). Zasadniczym

"

za tematem obrazu uczynili intrygê
mi³osn¹: zarówno kapitan Nemo, jak
i Land pragn¹ polubiæ pannê Aronnax.
Konflikt ten ukazuje mroczne cechy
charakterów wszystkich g³ównych bohaterów: kapitan Nemo jest zaborczym
szaleñcem, zdolnym nawet umierciæ
rywala, wydaj¹c go na pastwê krwio¿erczych rekinów; profesor Aronnax okazuje siê ma³odusznym ojcem, który dla
zaspokojenia swojej pasji poznawania
wiata podwodnego gotów jest nawet
zaprzedaæ w³asn¹ córkê; panna za bywa
zalepiona i nie rozpoznaje do koñca
sytuacji... Film koñczy siê jednak happy endem: dziêki bohaterskiemu czynowi harpunnika, zabijaj¹cego morskiego
potwora, Nemo uwalnia swych nieproszonych goci...
Do jakiego stopnia wolno twórcom
wypaczaæ myl autora? Gdzie le¿¹ granice wolnoci interpretacji danego
utworu? Jak nazwaæ zjawisko ca³kowitego wypaczania idei autora, karykaturalnego zniekszta³cenia przes³ania, które
skierowane jest do czytelnika?

diera Ottona Schimka zawsze pali siê
wiat³o, le¿¹ kwiaty. Mieszkañcy okolicy
zanosz¹ do niego proby o wstawiennictwo. Odnotowano te¿ dwa przypadki cudownych uzdrowieñ za jego wstawiennictwem. Dzi wydeptana cie¿ka do grobu
Otto Schimka mówi nam s³owami Tomasza Mertona: Cokolwiek kochasz poza Bogiem Jedynym, niezale¿nie zaciemnia twój
rozum, rujnuje twój os¹d wartoci moralnych fa³szuje twoje wybory. Nie mo¿esz
wtedy jasno odró¿niæ dobra od z³a i poznaæ wolê Bo¿¹...
Ten grób ze zdjêciem umiechniêtego m³odego ch³opaka przypomina te¿
nam, ¿e trzeba byæ pos³usznym Bogu,
nawet wtedy kiedy ca³y otaczaj¹cy nas
wiat mówi co innego, kiedy ka¿e inaczej ¿yæ i inaczej myleæ, ni¿ chce tego
Bóg, by byæ pos³usznym Bogu tak¿e
wtedy, gdy inni ¿yj¹ tak, jakby Boga
w ogóle nie by³o.
Marta Damasiewicz
Dla wielu pokoleñ kapitan Nemo by³
bohaterem tragicznym, szlachetnym,
wielkim, wrêcz genialnym, tajemniczym mcicielem wymierzaj¹cym sprawiedliwoæ. Zaprezentowany ostatnio
film ca³kowicie burzy ten obraz, czyni¹c
z dowódcy Nautilusa osobnika okrutnego, pod³ego, prymitywnego. Wizerunek profesora Aronnax te¿ ca³kowicie
zosta³ wypaczony: dociekliwego uczonego zast¹pi³ egoistyczny fanatyk. Wobec tego trudno obu uznaæ za bohaterów pozytywnych.
Komu i dlaczego zale¿y na tym, by
zmieniaæ utrwalone obrazy i wzorce?
Czy to nie kolejny przyk³ad medialnej
manipulacji oraz wrêcz demoralizacji?
A¿ strach pomyleæ, co bêdzie dalej. Nie
zdziwmy siê, gdy kto nakrêci nowy
film o Winnetou i Old Shatterhandzie
jako parze homoseksualistów, o Ani
z Zielonego Wzgórza i jej najlepszej
przyjació³ce Dianie jako lesbijkach, zamaskowanym Zorro jako pedofilu, Sherlocku Holmesie jako seryjnym gwa³cicielu i doktorze Watsonie jako dealerze narkotyków... W dzisiejszym wiecie, gdzie
z³o nazywane jest dobrem, nie jest to takie nieprawdopodobne...
Grzegorz £êcicki
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WYZNANIA HISZPAÑSKIEGO EGZORCYSTY (4)
Ojciec Jose Antonio Fortea Cucurull jest proboszczem dwóch parafii
w hiszpañskim regionie Torres de la Alameda. Je¿eli kto w Hiszpanii
czuje, ¿e jest osob¹ opêtan¹ przez najciemniejsz¹ z si³, a w diecezji,
w której mieszka, nie ma egzorcysty, wówczas swe kroki kieruje do
o. For tei. W zesz³ym roku o. Fortea opowiedzia³ reporterom NIE DO
WIARY z telewizji TVN o swojej pracy, misji oraz o kilku przypadkach
opêtañ. Niniejsza publikacja to fragmenty przeprowadzonego przez
NIE DO WIARY wywiadu.

Znaki dla Europy
Myla³em, medytowa³em, modli³em
siê. Wreszcie zwróci³em siê do matki
Marty:  Co Pani myli o tym, aby zaprosiæ powa¿anego dziennikarza, cz³owieka wierz¹cego, praktykuj¹cego, takiego który wie, jak¹ moc daje odmawianie ró¿añca. Jednym s³owem dziennikarza przygotowanego us³yszeæ i ujrzeæ, co dzieje siê z Pani córk¹?
Matka zrazu oponowa³a, ale, jako ¿e
by³a tu¿ obok mnie, kiedy demon wykrzycza³, dlaczego nie mo¿e opuciæ cia³a jej dziecka, zgodzi³a siê. Pamiêtam,
¿e powiedzia³a te¿:  Jeli warunkiem
tego, aby moja córka zosta³a uwolniona z side³ z³a, jest ujawnienie przed
wiatem jej przypadku, to proszê poinformowaæ media, i¿ oczekujê wys³anników prasy...
Zamierza³em zaprosiæ na tê swoist¹
konfrontacjê redaktora naczelnego jednego z wa¿niejszych hiszpañskich tytu³ów La Razon. Ten jednak odmówi³.
Twierdzi³, ¿e za du¿o w nim obaw
przed tym, co mo¿e zobaczyæ. Skontaktowa³ mnie jednak z dwoma dziennikarzami swojej gazety, zapewniaj¹c
jednoczenie, i¿ oni rzetelnie podejd¹
do tematu i prawdziwie opisz¹ wszystko, czego dane im bêdzie dowiadczyæ.
W istocie napisali reporta¿, po opublikowaniu którego zaczêli kontaktowaæ
siê ze mn¹ inni dziennikarze. Jeli
stwierdzi³em, ¿e to ludzie odpowiedzialni, zachêca³em ich do pracy: 
Mylê, ¿e mo¿ecie wykonaæ naprawdê
dobr¹ robotê, uwiadamiaj¹c Czytelnikom, ¿e demony naprawdê istniej¹, i ¿e

to, co mówi Ewangelia, wci¹¿ jest aktualne!
***
Zrobiwszy wszystko, jak mi siê wydawa³o, aby poinformowaæ wiat
o przypadku Marty, myla³em, ¿e wype³ni³em ju¿ swoj¹ misjê. Jednak cierpienia dziewczyny wci¹¿ trwa³y, a demon nawet pewnego razu wyrzuci³ z siebie:  Proces uwiadamiania ludzi jest
bardzo wa¿ny!
Nie pozostawa³o mi wiêc nic innego, jak tylko zapraszaæ na egzorcyzmy
wci¹¿ nowych dziennikarzy. Kiedy my
odmawialimy modlitwy, oni, siedz¹c
w kocielnych ³awach, mieli mo¿liwoæ
obserwowania obrzêdu.
Taki stan rzeczy trwa³ wiele miesiêcy. Wówczas te¿ mia³o miejsce jedno
z najbardziej spektakularnych wydarzeñ, którego wiadkiem by³ dziennikarz
El Mundo  dziewczyna zaczê³a lewitowaæ! Nic wiêc dziwnego, ¿e gazety,
nawet te antyklerykalne (warto wiedzieæ, ¿e na Pó³wyspie Iberyjskim, tak
dumnym ze swej katolickiej kultury i historii, funkcjonuje wiele przeciwnych
Kocio³owi tytu³ów) obwieci³y na
pierwszych kolumnach, ¿e dzieje siê co
racjonalnie niewyt³umaczalnego! Ci,
którzy s¹dzili, ¿e przypadki opêtania to
jedynie wymys³y dewotek, mogli siê
przekonaæ, ¿e tak nie jest!
***
Skoro wypêdzaniu demona z Marty
nie by³o widaæ kresu, pyta³em dalej: 
Panie, czy ja wszystko czyniê tak, jak
powinienem? Póniej dopiero uwiado-

mi³em sobie, ¿e Bóg temu przypadkowi, z którym siê tak d³ugo boryka³em,
chce nadaæ charakter swojego rodzaju
apostolskiej misji. To pewnie dlatego
pozwoli³ takiemu kap³anowi jak ja, powiedzieæ ludziom mojej czêci Europy,
ludziom mieszkaj¹cym w krajach zdechrystianizowanych, ateistycznych, ¿e
Szatan naprawdê istnieje! Wszechmocny wie bowiem, i¿ jeli ludzie us³ysz¹,
¿e demon jest bytem realnym, to mo¿e
dotrze do nich i ta prawda, ¿e równie
realny jest sam Bóg. Je¿eli istnieje Bóg,
to istniej¹ Przykazania Bo¿e! Jeli jest
demon, to istnieje i wieczne potêpienie,
na które skazaæ siê mo¿e ka¿dy z nas!
Je¿eli odprawiane s¹ egzorcyzmy, to
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wdowieñstwa i rych³ej staroci. List jednak przyszed³ za póno. Poruszony nim
zapewne dowódca nakaza³ ekshumacjê
zw³ok Schimka i pogrzebanie go na najbli¿szym cmentarzu katolickim, którym
okaza³ siê ten w Machowej.
Takie wiadectwo swojej wiary da³
19-letni ch³opak. Wiary w to, ¿e lepiej
pozostaæ wiernym Bogu, ni¿ ocaliæ w³asne ¿ycie. Mêczeñska mieræ Ottona
Schimka wynika z tej samej wiary,
w imiê której w. Piotr przemawia³
przed Sanhedrynem; z tej wiary, w imiê
której ginê³y tysi¹ce chrzecijan podczas ró¿nego rodzaju przeladowañ.
O ostatnich godzinach ¿ycia i mierci
Ottona Schimka, jego rodzina dowiedzia³a siê doæ szybko. Jeden z ¿o³nierzy Wehrmachtu, kolega Ottona odwiedzi³ jego matkê w Wiedniu ju¿ w drugiej po³owie grudnia 1944 r. i zrelacjonowa³ jej ca³y przebieg wydarzeñ. Po
wojnie jednak Austria dosta³a siê pod
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DZIEJE NAJNOWSZE

Dziêkujemy redakcji NIE DO WIARY
z telewizji TVN za udostêpnienie tekstu do
niniejszej publikacji.
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Kainowe znamiê
Kwiecieñ  maj 1940

Rzek³ Kain do Abla, brata swego:
Chodmy na pole. A gdy byli na polu,
Kain rzuci³ siê na swego brata, Abla
i zabi³ go (Rdz 4,8). Zazwyczaj Biuro
Polityczne WKP(b) pracowa³o noc¹.
Zapewne tak samo by³o 5 marca 1940
r. na daczy w Kuncewie, kiedy postanowiono zamordowaæ ok. 25700 obywateli Rzeczpospolitej Polskiej wziêtych do niewoli w wyniku agresji z 17
wrzenia 1939 roku. Po zapad³ym wyroku umiejêtnie rozpuszczano plotki
po obozach podleg³ych Zarz¹dowi do
Spraw Jeñców Wojennych NKWD
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie o planach wyjazdu jeñców do
którego z krajów neutralnych albo do
domu; albo tu, albo tam. Tymczasem
wywo³ywani po nazwisku ginêli od
strza³u w potylicê lub pchniêcia bagnetem w lesie katyñskim, w piwnicach budynków NKWD w Smoleñsku, Twerze, Charkowie lub innych
dotychczas nie poznanych miejscach
nieludzkiej ziemi.

AKTUALNOCI NIECO OMSZA£E

Dzieñ wiêty wiêciæ

¿yj¹, wiêc kto powtórnie j¹ zadaje,
kto jeszcze podpisuje siê pod decyzj¹
Politbiura? Po imieniu go nie nazwiemy, wiêc znów przywo³ajmy smutniejsz¹ czêæ Dziejów Przymierza
i opowieæ o potomkach Kaina: Lamek rzek³ do swych ¿on, Ady i Silii:
S³uchajcie, co wam powiem, ¿ony
Lameka. Nastawcie ucha na moje
s³owa: Gotów jestem zabiæ cz³owieka doros³ego, jeli on mnie zrani,
i dziecko  jeli mi zrobi siniec! Je¿eli Kain mia³ byæ pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesi¹t
siedem razy! (Rdz 4,23-24). Bóg zabroni³ mciæ siê na Kainie (Rdz 4,15).
Tymczasem jego potomkowie  naznaczeni piêtnem  pa³ali (i jak widaæ dalej pa³aj¹) ¿¹dz¹ niekoñcz¹cej
siê nienawici. Goryczy dodaje jeszcze fakt, ¿e widoczne dla przechodniów napisy o Stalinie i Katyniu znajduj¹ siê na budynku mieszcz¹cym
m.in. Prokuraturê, której  jak nale¿y
s¹dziæ  to nie przeszkadza. Kruche
s¹ filary ludzkiej sprawiedliwoci...
Grzegorz Karbowiak

Warszawa  ródmiecie, 2004

Oto w centrum Warszawy w XXI
wieku na dwóch filarach socrealistycznego budynku NN rêka napisa³a:
STALIN BY£ OK! i podpisa³a siê
(patrz: fotografie). Znamy decydentów odpowiedzialnych za tamt¹
mieræ, znamy nawet wykonawców
decyzji z 5 marca 1940 r., ale prawdopodobnie oni wszyscy ju¿ nie
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znaczy, ¿e Koció³ dzier¿y w³adzê Chrystusa! Jeli istniej¹ egzorcyzmy, to znaczy, ¿e Koció³ katolicki jest Kocio³em
Chrystusa! Wszystkie te kwestie s¹ powi¹zane i jedna wyp³ywa z drugiej. Poza
tym widzimy, jak wielk¹ moc ma modlitwa i jak wielka  wprost niewyobra¿alna jest moc ró¿añca. Ale te¿ poznaæ
mo¿emy, jak¹ nienawici¹ pa³a demon
do Maryi, do wiêtych, do Eucharystii.
Marta na sam widok konsekrowanej
hostii opuszcza³a wzrok i na czworakach cofa³a siê do k¹ta kaplicy. A kiedy
mówi³em do niej:  W imiê Chrystusa
rozkazujê!, ¿eby podesz³a i przyjê³a Eucharystiê, odzywa³a siê przera¿aj¹cym
krzykiem. Po przyjêciu komunii w. (co
prawda nie zawsze, ale czêsto) wi³a siê
w trudnych do wyobra¿enia konwulsjach.
***
Czasami ludzie mówi¹:  O Bogu
wiele ju¿ wiem... A inni, gdy opowiadasz im o mocy Eucharystii:  Tak, mówiono mi o tym w szkole na lekcjach katechezy... Ale gdy mówisz im o egzorcyzmach to najczêciej odpowiadaj¹: 
Nic o tym nie wiem. Pamiêtam pewnego profesora, wyk³adowcê uniwersyteckiego. By³ historykiem po piêædziesi¹tce. Zaprosi³em go, by uczestniczy³ w egzorcyzmach. Jak wyzna³, póniej przez
dwie noce nie móg³ spaæ. Osoba, która
mu towarzyszy³a (czterdziestoletni mê¿czyzna) nie tylko nie móg³ spaæ, lecz
tak¿e wyniós³ siê z domu i spêdza³ noce
w samochodzie:  Po prostu siê bojê! 
mówi³. Mylimy, ¿e wszystko wiemy
o mocy Eucharystii, o mocy modlitwy.
Kiedy jednak cz³owiek zobaczy obrzêd
egzorcyzmów, rzeczywistoæ  równie¿
ta religijna  nabiera innego wymiaru.
Nic wiêc dziwnego, ¿e takim wiadkom
same cisn¹ siê na usta s³owa:  Nie! Ja
nic nie wiem!
***
Wszystko to s¹ znaki i dla ludzi,
i dla ca³ego kontynentu dane po to, aby
i cz³owiek i Europa wróci³y do ród³a 
do ¿ywej wiary!
Koniec

Niedawno w Krakowie zosta³ zg³oszony projekt zamkniêcia hipermarketów
w niedziele. Projekt, zg³oszony w lutym
br. przez radnego SLD-UP Adama
Udzielê, wywo³a³ prawdziw¹ dyskusjê.
Ksi¹dz bp Kazimierz Nycz (nawi¹zuj¹c
do sytuacji w Niemczech) wypowiedzia³
siê krótko:  Problemu nie da siê oczywicie uregulowaæ odgórnie. Ludzie musz¹ sami zrozumieæ, ¿e siódmy dzieñ tygodnia zosta³ stworzony w³anie dla rodziny i dla wypoczynku. Dla katolika, który chce uszanowaæ dzieñ Pañski, omijanie supermarketów w niedzielê powinno byæ czym normalnym. Niestety, tak
nie jest i bolejê nad tym...
Kto odpowiedzia³ ks. biskupowi, ¿e
powinien on czasem wyjechaæ poza swój
radosny idealizm i spojrzeæ na realia,
w jakich przysz³o nam ¿yæ. Z kim chce
nas ksi¹dz porównywaæ? Z Niemcami,
których PKB jest wielokrotnie wy¿sze od
polskiego i ten czynnik w po³¹czeniu
z wy¿sz¹ wydajnoci¹ pracy i nad wymiar rozbudowanym systemem socjalnym pozwala im na ograniczenie czasu
pracy...
S³owem: decyduje kieszeñ. Czynniki
ekonomiczne zmuszaj¹ ponad 100 tysiêcy krakowian do odwiedzania supermarketów w niedziele. Rozpiszmy tê tezê:
bieda zmusza ich do pracy ponad si³y
i godziny, co zmusza do kupowania
w hipermarketach w niedziele, i to kupowania tam rzeczy zbêdnych! Bo jak
inaczej rozumieæ sugestiê dyrektora Centrum M1 Dariusza Rudziñskiego, ¿e
z powodu wolnej niedzieli zwolnieni zostan¹ kasjerzy i sprz¹taczki oraz poszkodowani zostan¹ dostawcy, którzy musieliby zmniejszyæ produkcjê...
Muszê powiedzieæ, ¿e zastanowi³a
mnie wiadomoæ, i¿ w wielu krajach europejskich (niekoniecznie katolickich)
handel w niedziele jest ograniczony:
w Austrii, Belgii, Holandii, Francji,

Niemczech, Grecji. Ciekawe, ¿e chcemy
dorównaæ krajom Zachodu, ale akurat nie
w tym wzglêdzie. I je¿eli chcemy ró¿niæ
siê od Zachodu  to wcale nie tam, gdzie
jako katolicy nasz¹ innoæ powinnimy
podkrelaæ i jej broniæ.
Dzi wiele negatywnych zjawisk t³umaczy siê pauperyzacj¹ spo³eczeñstwa.
Z powodu trudnych warunków bytowych
jest m.in. coraz mniej dzieci. Czy w czasie wojny lub w okresie powojennym,
gdy dzieci nie brakowa³o  by³y wietne warunki bytowe? A w czasach PRLu, gdy rodzi³o siê wiêcej dzieci  by³o
tak wietnie? Wielu dzi tak twierdzi,
jednak podczas wyborów w czerwcu
1989 r. wiêkszoæ uczestników da³a do
zrozumienia, ¿e ma doæ PRL-u.
Czasem z umiechem wskazujê na
przyk³ad mojej rodziny. Wujostwo
mieszkaj¹ce na wsi mia³o liczn¹ rodzinê (dzieci, które wysz³y z tych rodzin,
dzi te¿ czêsto maj¹ liczne rodziny 
nawet siedmioro dzieci). Ci, którzy
mieszkali w miastach, ograniczali siê
czêsto do dwójki dzieci. Tylko jednego
syna mia³ wujek, który osiad³ w... Stanach Zjednoczonych. Oczywicie, nie
¿y³ tam w biedzie i niedostatku.
Dzi bied¹ t³umaczy siê przera¿aj¹ce rozmiary z³odziejstwa w naszym kraju. A jednak nie wszyscy biedni kradn¹. Bied¹ t³umaczy siê ogromny spadek
czytelnictwa ksi¹¿ek. A przecie¿ s¹ jeszcze biblioteki, i s¹ biedni, którzy jednak czytaj¹. Itd.
Wracaj¹c do tematu hipermarketów.
W klasie drugiej mia³em uczennicê, której rodzice nie byli katolikami. Gdy
dzieci narysowa³y, co robi¹ w niedzielê
 moja sympatyczna uczennica narysowa³a siebie z rodzin¹ w hipermarkecie.
To mnie nie zdziwi³o, chocia¿ wiedzia³em, ¿e jej rodzice nie byli biedakami
zapracowanymi tak, aby nie mieli czasu na zakupy w inne dni. Ale powtórz-

my: nie byli te¿ katolikami.
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e je¿eli jaki
pomys³ mo¿na usankcjonowaæ religijnie, nale¿y z miejsca go odrzuciæ, bo
prowadzi do zaprowadzenia pañstwa
wyznaniowego... Przypominaj¹ siê prawa narodu wybranego argumentowane
religijnie (bo zapisane w Pimie wiêtym), którymi pos³ugiwali siê ¯ydzi
przez tysi¹ce lat. By³ tam m.in. zakaz
podejmowania po¿ycia ma³¿eñskiego
po porodzie (po urodzeniu ch³opca 
przez 40 dni, po urodzeniu dziewczynki  przez 80 dni; zob. Kp³ 12, 1-5). Czy
by³o to szkodliwe i bezsensowne? Niech
wypowiedz¹ siê lekarze... Oczywicie,
w tym samym Pimie wiêtym znajdziemy nakaz odpoczynku w siódmym dniu
(zob. Pwt 5, 12-15).
Kiedy mówi³o siê: Tak zosta³em
wychowany! Takie mam zasady! Dzi
mówi siê czêciej: takie jest ¿ycie! Takie s¹ uwarunkowania i okolicznoci!
I trudno, by inaczej mówi³ kto, kto...
nie ma zasad. Bo nie ma niezbêdnych
zasad kto, kto mówi: jestem katolikiem,
ale uwa¿am, ¿e mogê robiæ w niedzielê,
co mi siê podoba! Dowcipne? Nie wydaje mi siê. Raczej przypomina mi to
marynarza-muzu³manina, z którym mój
brat p³ywa³ po oceanach wiata. Czêstowany alkoholem  mówi³: Zamknij bulaj i mo¿emy siê napiæ. Tyle ¿e ów muzu³manin uwa¿a³, i¿ istnieje Bóg, który
zna jego postêpki, chocia¿ zosta³ zredukowany do jakiego bóstwa, któremu
mo¿na zas³oniæ oczy.
A co myl¹ o Bogu katolicy, którzy
w³anie dzieñ Pañski przeznaczaj¹ na
zakupy? I nie tylko na zakupy: tak¿e na
sprz¹tanie, pranie, remontowanie mieszkania, mycie samochodu? Uwa¿aj¹ to
wszystko za nowe formy odpoczynku,
którymi czyni siê zadoæ III Przykazaniu Bo¿emu: Pamiêtaj, aby dzieñ
wiêty wiêci³?
Reasumuj¹c: uwa¿am, ¿e o postêpowaniu cz³owieka decyduje to, co
ma w g³owie  nie to, co ma lub czego nie ma w kieszeni. Chyba ¿e zawsze mia³ pusto w g³owie lub straci³
g³owê dla tego, co ma lub móg³by
mieæ w kieszeni...
ks. Bogdan Markowski CM
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STARO¯YTNOÆ CHRZECIJAÑSKA (9)

A

rmenia le¿y na miejscu strategicznym pomiêdzy Mezopotami¹
a wy¿yn¹ Anatolii i Morzem Czarnym,
st¹d te¿ by³a w ci¹gu historii miejscem,
o którego zdobycie walczyli Rzymianie,
Bizantyñczycy, Persowie, Arabowie,
Turcy. I dlatego historia tego narodu jest
wyj¹tkowo krwawa i bolesna.
Pañstwo Uraratu na ziemiach obecnej Armenii istnia³o ju¿ na pocz¹tku
I tysi¹clecia przed Chr., natomiast Armenia organizuje siê jako pañstwo ju¿
w III stuleciu przed Chr. W I w. przed
Chr. toczy³a walki z Rzymem, a¿
w koñcu zosta³a podbita.
Chrzecijañstwo dotar³o do Armenii, wedle podañ armeñskich, dziêki
dzia³alnoci aposto³ów: Tomasza, Tadeusza, Szymona i Bart³omieja. Na
pewno istnia³o ono ju¿ na prze³omie
II i III w.; znamy imiona biskupów
z III w., a na Sobór Nicejski w 325 r.
przybyli biskupi z Armenii. Jednak pañstwem chrzecijañskim zosta³a Armenia
na pocz¹tku IV w. (301?) na skutek dzia³alnoci w. Grzegorza Owieciciela,
który nawróci³ króla Tyrydatesa III
i zbudowa³ katedrê w Eczmiadzinie,
w miecie, w którym od 1441 istnieje
stolica katolikosa. Armenia pozostawa³a
pod wielkim wp³ywem Syrii. St¹d przybywali misjonarze. Ewangelia by³a g³oszona po syryjsku i po grecku, a wiêc
w jêzykach obcych. Dlatego pojawi³a
siê koniecznoæ przek³adu Pisma w. na
jêzyk armeñski  dokona³ tego na pocz¹tku Vw. w. Merop, twórca alfabetu
armeñskiego  legenda przypisuje mu
tak¿e stworzenie pisma gruziñskiego 
i wraz ze swym przyjacielem katolikosem Sahakiem (Izaaakiem) dokonuje reformy w Kociele armeñskim. Zaczyna
siê rozwijaæ literatura armeñska; powstaj¹ wspania³e, dot¹d podziwiane iluminowane rêkopisy.
Przek³ad Biblii powoduje, ¿e Syria
zmniejszy³a swoje wp³ywy w Armenii,
która broni³a siê przed wp³ywami nestorianizmu przybywaj¹cego stamt¹d;
broni³a siê równie¿ przed zwiêkszaj¹-
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cym siê wp³ywem Bizancjum. Biskupi
armeñscy nie wziêli udzia³u w Soborze
Chalcedoñskim, gdy¿ odby³ siê on
w okresie walk z Persj¹, która stara³a
siê podbiæ Armeniê i narzuciæ jej swoj¹
religiê  mazdeizm. Sobór Chalcedoñski by³ widziany przez Ormian jako sobór bizantyñski, st¹d te¿ doktryna Chalcedonu zosta³a odrzucona przez synod
narodowy w Dwin w 506 r. i przyjêto
monofizytyzm.
Dalsze wieki to krwawe zmagania
i kolejne rzezie Ormian dokonywane

Ormianie

ks. Marek Starowieyski
przez Persów czy Turków oraz systematyczne niszczenie armeñskiej kultury.
Dochodz¹ do tego dramatyczne spory
wewnêtrzne rodów armeñskich. Zmienia siê miejsce pobytu katolikosa; wobec zniszczeñ patriarchat przenosi siê
do tzw. Ma³ej Armenii na po³udniu Azji
Mniejszej, gdzie powstanie nastêpnie
patriarchat w Sis.
Przybycie krzy¿owców spowodowa³o nawi¹zanie kontaktów z Zachodem, tj.
zarówno z Bizancjum jak i z Rzymem.
Wtedy to powsta³a pierwsza, krótkotrwa³a zreszt¹, unia, a wielcy katolikosowie,
jak Nerses Sznorhali czy Nerses z Lampron w XII w. szukali porozumienia
z Kocio³ami Zachodu, które napotka³o
jednak sprzeciw wardapetów (uczonych
teologów armeñskich). Na Soborze we
Florencji (1444) Armenia zwiera uniê,
jednak bez powa¿niejszych efektów.
Przeladowania Ormian powoduj¹
emigracjê i powstanie wielkiej diaspory armeñskiej. Ormianie ¿yj¹ w pañstwie Ottomañskim: w Turcji, gdzie istnia³o wielkie skupisko w Konstantynopolu oraz liczne skupiska Ormian w ca³ej Turcji; ponadto ¿yj¹ oni w Syrii,
w Libanie, w Egipcie i w krajach ocien-

nych, jak Persja; kupcy ormiañscy przybywaj¹ do Polski (szczególnie do Lwowa i do Zamocia), do Rumunii, istnieje równie¿ kolonia ormiañska w Wenecji, która stanie siê centrum kultury armeñskiej na Zachodzie.
Pierwsza efektywna unia Ormian
z Kocio³em katolickim powstaje
w Rzeczypospolitej, gdzie Ormianie
przyjmuj¹ katolicyzm w 1635 r. za arcybiskupa Torosowicza i tak powstaje
katolickie arcybiskupstwo ormiañskie
we Lwowie. Nastêpna unia zostaje zawarta w Siedmiogrodzie w XVIII w.
Ogromn¹ rolê odgrywa zakon Mehitarystów: Mehitar (+1749) zak³ada zakon wzorowany na benedyktynach,
który ma swe siedziby w Wenecji,
a nastêpnie równie¿ w Wiedniu. Mehitaryci tworz¹ potê¿ne centra kulturalne: biblioteki armeñskie, wydaj¹
czasopisma, publikuj¹ ksi¹¿ki (podstawowe dzie³a klasyków armeñskich).
Tymczasem Ormianie udrêczeni
przez Persów i Turków wzywaj¹ na pomoc chrzecijañsk¹ Rosjê, która korzysta z okazji i anektuje tereny Armenii ze
wiêtym miastem Eczmiadzinem, i poszerza je nastêpnie o dalsze terytoria. Na
to Turcja udziela Ormianon szereg praw,
przynajmniej teoretycznie, a kwestia ormiañska staje przedmiotem licznych konferencji miêdzynarodowych. Wobec jednak permanentnego niedotrzymywania
postanowieñ miêdzynarodowych i przyrzeczeñ danych Ormianom przez Turcjê
powstaj¹ w XIX w. podziemne radykalne ruchy Ormian. Gdy wybuch³a I wojna wiatowa rz¹d M³odych Turków postanowi³ za³atwiæ ostatecznie problem
Ormian. Podaj¹c jako powód obawê
przez inflitracjami rosyjskimi, odbiera
¿o³nierzom ormiañskim broñ i rozpoczyna masow¹ i zaplanowan¹ zag³adê
Ormian w Turcji. W sumie wymordowano wtedy oko³o 1,5 miliona Ormian,
zarówno z Kocio³a apostolskiego, jak
i katolickiego (oko³o 100 000). To wielkie ludobójstwo nie zosta³o nigdy uznane przez Turków. Zrobi³o to tylko kilka
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krajów Europy, np. Francja uzna³a oficjalnie ten fakt. By pokazaæ, jakie by³y
rozmiary tego pogromu, podam kilka
liczb: patriarchat konstantynopolitañski
liczy³ w Turcji przed I wojn¹ wiatow¹
1 900 000 wiernych. Obejmowa³ 12 archidiecezji i 27 diecezji, oko³o 2900
parafii, 1900 szkó³, 460 wspólnot zakonnych. Dzi podlega mu oko³o 10 000
wiernych!
W 1991 r. Republika Radziecka Armenii odzyska³a niepodleg³oæ i znowu
Ormianie maj¹ swoje niepodleg³e pañstwo. Polityka radziecka jednak stworzy³a takie granice Republiki Armeñskiej, ¿e ormiañski, tzw. Górny Karabach przypisano muzu³mañskiemu
Azerbejd¿anowi. Dodajmy, ¿e niegdy
czysto armeñskie miasta w Turcji, np.
Ani czy Kars, podobnie jak wiêta dla
Ormian góra Ararat, pozostaj¹ do dzi
na terenie Turcji.
Skomplikowany jest uk³ad religijny
zarówno Kocio³a apostolskiego, jak
i katolickiego. Nie wchodzimy w szczegó³y: Katholikos Kocio³a apostolskiego rezyduje w Eczmiadzinie w Armenii, natomiast Patriarchat katolickich
Ormian, nosz¹cy tytu³ Sis i Cylicji, znajduje siê w Bejrucie. Obecnym patriarch¹ jest Nerses Bedros XIX Tarmouni,
nazywaj¹cy siê raczej katolikosem, podobnie, jak zwierzchnik ormiañskiego
Kocio³a apostolskiego.
Liturgia armeñska, sprawowana po
armeñsku, jest wyrazem sytuacji geograficznej tego Kocio³a  zawiera w sobie elementy liturgii syryjskiej, jerozolimskiej i bizantyñskiej; liturgia Kocio³a armeñsko-katolickiego natomiast uleg³a znacznej latynizacji.
Liczba Ormian Kocio³a apostolskiego wynosi prawdopodobnie (w Armenii i w diasporze) od 3  5 milionów,
Ormian-unitów  oko³o 300 tysiêcy.
Ogromna rzesza Ormian ¿yje w diasporze, wzbogacaj¹c tamtejsze kraje
swoj¹ kultur¹: piosenkarz francuski
Charles Aznavour; amerykañski prozaik William Saroyan; u nas ks. Karol Antoniewicz SJ, autor licznych pieni kocielnych, np. Chwalcie ³¹ki; malarz
Teodor Axentowicz.
n

FILM
Tym razem o filmie, który porusza bardzo dra¿liwe tematy i chyba dlatego nie mówi siê o nim
g³ono. To goszcz¹ce na naszych ekranach ju¿ od pewnego czasu Polowanie na króliki Philipa
Noyce, ukazuj¹ce prze¿ycia ma³ej aborygenki.

Interior hañby
Rok 1931. Molly Craig, aborygenka,
w ramach polityki australijskiego rz¹du
zosta³a si³¹ odebrana rodzicom i przymusowo osadzona w ochronce. Wraz
z m³odsz¹ siostr¹ oraz kuzynk¹ postanawiaj¹ uciec i wróciæ do domu. Na bezkresnym bezludziu jedynym drogowskazem dla nich jest p³ot na króliki  gigantyczne ogrodzenie dziel¹ce kontynent na
dwie czêci. Bohaterki przemierzaj¹
2500 kilometrów australijskiego interioru, próbuj¹c zmyliæ i przechytrzyæ depcz¹cy im po piêtach policyjny pocig.
Film nakrêci³ Philip Noyce, hollywoodzki re¿yser specjalizuj¹cy siê w schematycznych filmach wys³awiaj¹cych
amerykañsk¹ demokracjê. Tym razem
zupe³nie nieoczekiwanie stworzy³ niepoprawn¹ politycznie historiê, dramat
spo³eczny o tragedii aborygeñskich
dzieci si³¹ asymilowanych z bia³ymi.
W latach 1905  72 obowi¹zywa³o
w Australii prawo daj¹ce rz¹dowi pe³niê w³adzy nad aborygenami  rdzennymi mieszkañcami tego kontynentu.
W wyniku jego dzia³ania aborygeni
(wzorem pó³nocnoamerykañskich Indian) zostali zamkniêci w cile kontrolowanych przez pañstwo rezerwatach, w których mieli ograniczone prawo poruszania siê. W latach 30. w zachodniej Australii na stanowisko koordynatora polityki wobec aborygenów
powo³ano A. O. Nevillea. To za jego
kadencji pojawi³a siê koncepcja, by
dzieci pochodz¹ce ze zwi¹zków mieszanych, aborygenów i bia³ych, odbieraæ rodzicom i w specjalnych szko³ach
z internatami przystosowywaæ je do ¿ycia w bia³ej spo³ecznoci. Koncepcji tej
towarzyszy³a doæ pokrêtna ideologia
ochrony ludów prymitywnych przed samymi sob¹. Kamuflowa³a ona rzeczywisty cel podejmowanych dzia³añ 
wynaradawianie.

Kiedy w tym samym czasie analogicznie rasistowska idea rozwija³a siê
w hitlerowskich Niemczech, na ca³ym
wiecie odbywa³y siê protesty i manifestacje. Ale australijscy aborygeni nie
nale¿eli do rasy bia³ej...
Nie sposób dzi oszacowaæ skutków
polityki Nevillea i jego nastêpców, ale
wraz z to¿samociowym przebudzeniem
aborygenów, jakie nast¹pi³o w koñcu
XX wieku, zaczêto mówiæ o pokoleniu
skradzionym.
Historia przedstawiona w filmie
Philipa Noycea jest autentyczna, zosta³a upamiêtniona w ksi¹¿ce Doris Pilkington, córki jednej z uczestniczek
opisywanych zdarzeñ, ¿yj¹cych zreszt¹ jeszcze w chwili realizacji filmu. Ich
gehenna jest ukazana z wyczuciem, bez
patetycznych komentarzy, co jest zas³ug¹ nie tylko subtelnej re¿yserii, lecz
tak¿e znakomitych zdjêæ Christophera
Doyla. Tropiciela gra David Gilpilil,
nie mniejsze uznanie nale¿y siê Kennethowi Branaghowi za rolê Nevillea
 maj¹c¹ d³ug¹ tradycjê postaæ urzêdnika kolonialnego przekonanego o absolutnej wy¿szoci systemu, który reprezentuje. Osobn¹ kwesti¹ jest dobór
trzech ma³ych aktorek do ról dziewczynek  ich twarze na d³ugo zapadaj¹
w pamiêæ. Doskona³a jest równie¿ muzyka Petera Gabriela, fantastycznie
kreuj¹cego klimat zagro¿enia.
Australia  dla niektórych raj na
Ziemi, miejsce poszukiwane, o którym
siê marzy. Boat people mog¹ jednak
mieæ na ten temat inne zdanie, tak jak
inna by³a polityka w³adz wobec rdzennych mieszkañców kontynentu. Có¿,
Australia to olbrzymi kontynent mo¿liwoci dla niektórych. Reszta musi siê
dzieliæ tym, co pozostaje. Warto o tym
pamiêtaæ.
Grzegorz Guttman
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FORMACJA DUCHOWA

WOKÓ£

PASJI

MELA GIBSONA

Niecodzienny seans
By³em w kinie. Nie jest to szczególne osi¹gniêcie, choæ te¿ nie nale¿y
w naszym kraju do powszechnego zjawiska. Wyjcie do kina wi¹¿e siê z wydatkiem na bilet, popcorn i colê, co jest
ju¿ prawie nieod³¹cznym dodatkiem do
biletu, no a przecie¿ trzeba jeszcze do
kina dojechaæ. Razem stanowi to wydatek rzêdu 30-40 z³otych. To niema³o.
Szczególnie przy braku regularnego
przyp³ywu gotówki.
Pasja nie pozwala jednak przejæ
obok siebie obojêtnie. Nie jest to z pewnoci¹ film, w czasie którego spokojnie
zajada siê pra¿on¹ kukurydzê. Ba! Trudno nawet wyobraziæ sobie takie zachowanie. W czasie projekcji panuje absolutna cisza, a jedyn¹ reakcj¹ publicznoci jest ciche szlochanie i szelest wyci¹ganych chusteczek. Filmu nie poprzedzaj¹ reklamy i zwiastuny kinowych hitów.
Po koñcowych napisach ludzie jeszcze
przez chwilê siedz¹ na swoich miejscach.
Potem w ciszy, w nastroju porównywalnym do tego, jaki towarzyszy opuszczaj¹cym koció³ po wielkopi¹tkowym nabo¿eñstwie, wychodz¹ z kina.
Nie lubiê filmów biblijnych. Odnoszê wra¿enie, ¿e s¹ one czêsto powierzchowne, odpustowe i ckliwe. Jednak
produkcja Mela Gibsona taka nie jest,
wrêcz pora¿a sw¹ g³êbi¹. Znakomite jest
studium psychologiczne postaci. Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê Mai
Morgenstern za kapitalne pokazanie
wspó³cierpienia Maryi. Genialnym okaza³ siê tak¿e pomys³ zastosowania oryginalnych jêzyków do filmowych dialogów. Us³yszeæ ustanowienie Eucharystii w oryginalnym jêzyku Jezusa to
prze¿ycie niecodzienne.
Jednym z g³ównych zarzutów pod
adresem re¿ysera jest brutalnoæ scen,
naturalistyczne pokazanie cierpienia
Chrystusa, przesadne skupienie siê na
jego fizycznym aspekcie. Agnieszka
Holland w pofilmowej debacie, krytykuj¹c Gibsona, powiedzia³a nawet, ¿e



zobaczy³a Jezusa jako jaki potworny,
skrwawiony pulpet... Znana pani re¿yser zapomina chyba, ¿e wykonuj¹cy
wyrok Rzymianie nie nale¿eli raczej do
ludzi delikatnych, a biczowanie i ukrzy¿owanie do kar bezkrwawych... Wyziera z tych i wielu jej podobnych wypowiedzi jaka przedziwna hipokryzja.
Ile¿ to o wiele bardziej brutalnych
i krwawych filmów produkuje, niemal
masowo, wielki Hollywood. A wszystkie gry komputerowe z g³owami lataj¹cymi jak pi³ki, z wnêtrznociami na
ekranie i hektolitrami krwi, w których
grafika doprowadzana jest do coraz
wiêkszej perfekcji, by uzyskaæ coraz
wierniejszy rzeczywistoci obraz? To
jako nie dra¿ni a¿ tak bardzo naszej
wra¿liwoci. Niestety, nasz wiat niewiele ró¿ni siê od tego z czasów Chrystusa. Mo¿e tylko techniki zadawania
cierpienia sta³y siê bardziej humanitarne. Chocia¿, gdy s³yszy siê o istniej¹cych i wietnie dzia³aj¹cych w dzisiejszych czasach koreañskich obozach
koncentracyjnych, i w to nale¿y zw¹tpiæ. XXI wiek... Nader aktualnie brzmi¹
s³owa soborowej konstytucji Gaudium
et spes: wiat dzisiejszy okazuje siê zarazem mocny i s³aby, zdolny do najlepszego i do najgorszego...
I wreszcie sztandarowy zarzut wobec
Pasji  jej antysemityzm: charakterystyczne larum, podnoszone przy ka¿dym
dotkniêciu ¯yda, w jakimkolwiek zak¹tku wiata. Wytoczono ju¿ wiele dzia³
w dyskusji na ten temat. Po obu jej stronach. Dla obalenia tej fikcji, jak¹ jest rzeczony anty¿ydowski charakter filmu,
chcê przywo³aæ dwie wypowiedzi: ewangeliczn¹  w. Mateusza i m¹dr¹ 
ks. Chrostowskiego. Pierwszy stwierdza
lakonicznie, acz rzeczowo: A gdy nasta³
ranek, wszyscy arcykap³ani i starsi ludu
powziêli uchwa³ê przeciw Jezusowi, ¿eby
Go zg³adziæ. Zwi¹zawszy Go, zaprowadzili i wydali w rêce namiestnika Poncjusza Pi³ata... namówili t³umy, ¿eby (...)

CYWILIZACJA

domaga³y siê mierci Jezusa (Mt 27,
1-2.20). Biblista tak¿e rozwiewa przekonanie o niewinnoci ¯ydów: Na
p³aszczynie teologicznej wszyscy ludzie
s¹ odpowiedzialni za mieræ Chrystusa, za na p³aszczynie historycznej kto
konkretny tego dokona³, jednak nie ¯ydzi, tylko pewni ¯ydzi; nie Rzymianie,
tylko pewni Rzymianie... Tyle w kwestii
¿ydowskiej.
Mo¿e kogo dra¿niæ pobo¿ny aktor,
opowiadaj¹cy o tym, jak to rozwa¿a³
Mêkê Tego, którego odgrywa³, jak spacerowa³ z re¿yserem, modl¹c siê na ró¿añcu dla pozyskania si³y (wywiad
z Jamesem Caviezelem, Nasz Dziennik). Mo¿na spekulowaæ, czy raczej szukaæ sensacji, jak specjalizuj¹cy siê
w tym dziennik Fakt, który sugeruje, ¿e
ca³a ta autentycznoæ cierpienia to tylko zrêczna symulacja komputerowa.
Mo¿e zastanawiaæ ca³e zamieszanie
wokó³ filmu. Zbiorowe wycieczki z zak³adów pracy, szkó³, parafii, z promocyjnymi cenami biletów. Jeden z moich
znajomych stwierdzi³, ¿e takie spêdy
spo³eczne co mu przypominaj¹, kiedy
to ju¿ widzia³... W kraju, w którym do
kina siê nie chodzi, jest to rzecz dziwna. Mo¿na, jak polscy biskupi, zalecaæ
film jako lekturê obowi¹zkow¹. Mo¿na
te¿, jak ks. Adam Boniecki, (który
oprócz bycia naczelnym Tygodnika, staje siê, ku niepokojowi wielu, naczelnym
ekspertem od wszystkiego w polskim Kociele) twierdziæ, ¿e propozycja traktowania filmu jako prze¿ycia religijnego
szalenie niepokoi, bo ogl¹danie w wygodnym fotelu, w ciemnociach, cierpienia Zbawiciela jest bardzo podejrzanym
rodzajem prze¿ycia religijnego. Mo¿na
traktowaæ Pasjê, jak czyniê to osobicie,
jako w³anie prze¿ycie religijne. I niczego tu nie podejrzewam. Z pewnoci¹
jednak Pasja Gibsona nie mo¿e zast¹piæ rozwa¿ania Drogi Krzy¿owej,
Gorzkich ¯ali, czy rekolekcji. Mo¿e
w nich co najwy¿ej wydatnie pomóc.
Wszystko to i jeszcze wiele innych
spraw mo¿e zastanawiaæ, budziæ ró¿ne
reakcje. Mo¿e i powinno. Jednego byæ
jednak nie mo¿e. Naszej obojêtnoci
wobec tej Pasji.
dk. Rafa³ Kamiñski CSMA
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MEDIA A PROCES WYCHOWAWCZY (2)
Rozró¿nia siê zasadniczo trzy sposoby ogl¹dania telewizji. Pier wszy polega na takim
zafascynowaniu, ¿e nie odr ywa siê oczu od ekranu, nawet gdy przyjmuje siê goci (telefascination). Z drugim sposobem mamy do czynienia wtedy, gdy telewizja znajduje siê
stale w tle wszystkich domowych zajêæ i ogl¹da siê j¹ prawie podwiadomie (tele-tapestr y). Trzeci sposób polega na traktowaniu telewizji jako rodka zastêpczego (tele-stopgap), kiedy rodzina nie ma ogrodu, nie mo¿e iæ do kina, kiedy w domu nie ma rodziców
itp. Bardzo czêsto odgr ywa te¿ ona rolê niañki, na któr¹ rodzice zrzucaj¹ odpowiedzialnoæ wychowawcz¹, znajduj¹c sposób na wype³nienie czasu oraz sztuczne stymulowanie aktywnoci dzieci i m³odzie¿y.

Ekranowe uzale¿nienie
Skutecznoæ oddzia³ywania mass
mediów jest uwarunkowana wieloma
czynnikami. Poród nich do najwa¿niejszych nale¿¹ cechy osobowe odbiorcy.
Stosunek uleg³oci zwi¹zany jest z naiwnoci¹, podatnoci¹ na wp³ywy (sugestywnoci¹), nieporadnoci¹ w dokonywaniu selekcji, naladownictwem innych, oportunizmem. Odpornoæ wobec
mediów wi¹¿e siê z krytycyzmem,
umiejêtnoci¹ koncentracji uwagi, niezale¿noci¹ w myleniu i ocenianiu,
dociekliwoci¹ intelektualn¹, cierpliwoci¹, sztuk¹ panowania nad sob¹.
Podatnoæ na zmiany osobowociowe, w zwi¹zku z kontaktem z mediami,
pojawia siê w formie tendencji ucieczki od czego (praca, rodzina, relacje
miêdzyludzkie), a wiêc zatracenia, zapomnienia lub ucieczki do czego, np.
prze¿ycia przyjemnoci, niezwyk³oci,
bezpiecznych stanów ekstremalnych,
poczucia samorealizacji, stanu ucieczki, oderwania siê, zawieszenia, odroczenia, od³o¿enia na póniej.
Psychologia spo³eczna z niepokojem
odnotowuje pojawienie siê nowego zjawiska w grupie uzale¿nieñ, zwanego
syndromem IAD (Internet Addicton Disorder) oraz wspó³wystêpuj¹c¹ z nim
zazwyczaj tzw. padaczkê ekranow¹.
Twierdzi siê, ¿e ogl¹danie telewizji
mo¿e prowadziæ do podobnego uzale¿nienia jak alkohol czy nikotyna.
Owemu uzale¿nieniu od monitora
ulega zazwyczaj ok. 20 proc. u¿ytkowników sieci, niezale¿nie od szerokoci
geograficznej, zamo¿noci odbiorców,
religii czy warunków ¿ycia. Syndrom
AID charakteryzuje siê wewnêtrznym
przymusem bycia w sieci. Iloæ godzin

spêdzonych przed monitorem przekracza wówczas niekiedy szeædziesi¹t tygodniowo (mo¿e dojæ nawet do ok.
120!).
Do objawów telemanii nale¿¹ m.in.:
korzystanie z telewizji jako rodka
uspokajaj¹cego, ogl¹danie programów
bez selekcji, niezdolnoæ do ograniczenia czasu dla telewizji, odczuwanie relaksu podczas ogl¹dania, a po zakoñczeniu emisji gorsze samopoczucie ni¿
przed w³¹czeniem telewizora. Wród
licznych symptomów uzale¿nienia, wymienia siê ponadto:
 przeznaczanie na odbiór konkretnego
medium nadmiernej iloci czasu, co
odbywa siê kosztem podstawowych
obowi¹zków;
 powstanie nowej mentalnoci telewizyjnej (pogl¹dy, swoisty sposób mylenia,
wzorce, nawyki mylowe, kszta³t umys³owoci) odpowiadaj¹cej danemu medium;
 zmianê odbiorcy w automatycznego
adoratora, a nawet fanatyka telewizji,
który dziwi siê, ¿e nie wszyscy podzielaj¹ jego przyjazne uczucia do niej, a swój
zachwyt wyra¿a werbalnie, nazywaj¹c j¹
w³asn¹, najlepsz¹, niezast¹pion¹;
 trudnoci z rozstaniem siê z ukochanym medium, obcuje z ni¹ nawet wtedy,
gdy jest na urlopie na ³onie przyrody;
 stêpienie wra¿liwoci na ludzk¹
krzywdê i nieszczêcie;
 ³atwe uleganie treciom propagandowym i dzia³aniom manipulatorskim,
upowszechnianym przez telewizjê;
 brak krytycyzmu w stosunku do telewizji, a nawet wrêcz infantylny sposób
odbioru;
 odwrócenie uwagi jednostki od kultury wysokiej; obcowanie jedynie z u³a-

twion¹ kultur¹ telewizyjn¹ powoduje
brak odczuwania potrzeby potrzeby regularnych kontaktów z teatrem, oper¹,
muzeum, sztuk¹ itp.
W nastêpstwie nieprawid³owego
odbioru telewizji i z powodu jej wielorakiego wp³ywu mo¿e u odbiorcy zostaæ
ukszta³towana postawa konsumizmu
medialnego. Jest ona podobna do postawy uzale¿nienia od telewizji i czêsto jest
te¿ etapem wstêpnym do niej. Polega na
konsumpcyjnym traktowaniu wartoci
niematerialnych. Konsumizm medialny
objawia siê np.:
 dominacj¹ elementu przyjemnociowego; na plan dalszy schodz¹ elementy:
intelektualny i informacyjny;
 myleniem egoistycznym, ignorowaniem drugiego cz³owieka i jego potrzeb
wzglêdem mediów;
 kierowaniem uwagi raczej na intensywne prze¿ywanie treci ni¿ na ich rozumienie, st¹d brak rzeczowego os¹du;
 odbiorem mediów dla siebie, a nie po
to, by przyswojone treci sta³y siê przedmiotem rozmowy z innymi lub tematem
do dyskusji; mo¿na wiêc mówiæ o samotnoci w kontakcie z mediami;
 chaosem treci, g³ównie informacji,
których odbiorca nie jest w stanie posegregowaæ ani rzeczowo oceniæ;
 bezmylnym magazynowaniem treci,
które maj¹ niewielki wp³yw na codzienne ¿ycie jednostki;
 parali¿em kontaktów miêdzyludzkich;
jednostka nie potrzebuje dowiadczenia
prawdziwych relacji z drugim cz³owiekiem, ich namiastk¹ staje siê konsumowanie treci medialnych, prze¿ywanie
¿ycia razem z bohaterami seriali, programów talk show i reality;
 zastojem, a nawet regresem umys³owym, gdy¿ konsumpcja nie sk³ania do
aktywnoci umys³owej, a nawet j¹ usypia;
 brakiem odczuwania potrzeby prze¿ywania z mediami jakiejkolwiek interaktywnoci, a nawet dokonywania jakichkolwiek
zmian w wiecie odbieranych mediów;
 biernoci¹ w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym.
Cdn.
ks. Andrzej Zwoliñski
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CHWILA MUZYKI

Pycha  grzech artysty

Stosunek artysty do Stwórcy jest
jednym z podstawowych róde³ inspiracji wielkich dzie³ wszystkich stuleci. Byæ mo¿e dlatego, ¿e akt twórczy
tak bardzo przypomina akt stworzenia:
z otch³ani dwiêków, kszta³tów, barw
czy s³ów, chaotycznie zmieszanych ze
sob¹, ten Demiurg si³¹ swej wyobrani dobywa pewien porz¹dek, który
przez stulecia potem jest konkretnym,
choæ istniej¹cym g³ównie w sferze kultury, bytem, potê¿nie oddzia³uj¹cym na
kolejne pokolenia
Jednak udwign¹æ w³asn¹ twórczoæ
jest bardzo trudno. Bo cz³owiek to istota
reaktywna: jego dzie³a oddzia³uj¹ na niego i kszta³tuj¹ go. Skoro stworzy³em co
tak piêknego, to pewnie jestem piêkny
i wielki, i wspania³y, prawie równy

Bogu? I tak zaczyna kie³kowaæ ziarenko
pychy. Potem przychodz¹ kolejne sukcesy, a upajaj¹cy siê nimi artysta zaczyna
w swym sercu budowaæ sobie o³tarz, wo³aj¹cy o ofiary. Doskona³ym studium takiej potworniej¹cej twórczej osobowoci jest postaæ Nerona, doskonale sportretowana przez Sienkiewicza w Quo
vadis. Jeli siê dobrze rozejrzeæ, takich
neronów nie brakuje i dzi. Nie brakuje
te¿ fa³szywych przyjació³, czêstokroæ
w sposób perfidny, a naukowy, udowadniaj¹cych, ¿e bezwzglêdna pycha jest jedyn¹ drog¹ do s³awy.
Jak nieszczêsny twórca mo¿e ocaliæ
sw¹ duszê? redniowiecze mia³o na to
znakomity sposób: odrywaj¹c dzie³o od
jego autora poprzez anonimowoæ.
Wszyscy mo¿emy po dzi dzieñ podzi-

IN FLAGRANTI
wiaæ zabytki chora³u gregoriañskiego,
gotyckie katedry i iluminowane msza³y,
lecz nic  lub prawie nic  nie wiemy
o tych, którzy te dzie³a tworzyli. Ich prze¿ycia, pasje, rozterki, ich osobowoci
zosta³y celowo ukryte za formu³¹ Ad
maiorem Dei gloriam  na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹. I choæ w dobie globalnej komunikacji i informacji ta metoda zachowania anonimowoci jest trudna do zastosowania, i dzi twórca mo¿e oderwaæ siê
od swego dzie³a, zdystansowaæ siê odeñ,
wrêcz o nim zapomnieæ. I przejæ kiedy
obok niego, mrucz¹c: hm, patrzcie, niez³e! Ciekawe, kto te¿ to stworzy³? A zreszt¹ Wszystko jedno. Czy¿ nie do tego
w³anie nawo³uje nasz Mistrz, mówi¹c
niech nie wie lewica twoja, co czyni prawica? A ca³¹ resztê mog¹ za³atwiæ odpowiednie zapisy w ustawie o ochronie
praw autorskich.
Maria Szreder

Jacka Kaczmarskiego pozna³em gdzie pod koniec lat 70. Któr y z jego kolegów z polonistyki przyprowadzi³ mnie na
pr ywatny koncer t w mieszkaniu jego rodziców: Wiejska róg Matejki. Na cianach wisia³y obrazy. Pamiêtam mar twe
natur y (nie wiem ju¿ czy ojca, czy matki) i gdy piewa³: Na dêbowym blacie obrana cytr yna i suche pestki czereni
dooko³a  pomyla³em, ¿e mia³ po kim dziedziczyæ tê wra¿liwoæ plastyczn¹. W rozmowie dowiedzia³em siê, ¿e ta
piosenka powsta³a jako efekt uboczny jego seminarium magisterskiego. Mia³ on tê nies³ychan¹ ³atwoæ przetwarzania
wszystkiego na lir ykê. Historii, plastyki, literatur y. Wtedy piewa³ tylko do obrazu Fiedotowa Jeszcze raz, ancore.

W

1980 r. mia³ ju¿ gotowy ca³y cykl
Muzeum. By³em wtedy szefem sekcji literackiej wydawnictw NSZZ Solidarnoæ Region Mazowsze  chcia³em wydaæ tê ksi¹¿kê, ale przyszed³ 13 grudnia
i wszelkie pomys³y diabli wziêli: ja poszed³em do Bia³o³êki, Jacka zatrzasnê³o
za granic¹. Kiedy po wyjciu z internatu
mog³em wyjechaæ na leczenie do Francji,
to pierwszy paryski wieczór (w³aciwie
noc) spêdzi³em u Jacka. By³o du¿o ludzi,
du¿o wina i du¿o piosenek Jacka. Piosenki stanu wojennego to by³ nowy ton. Póniej s³ucha³em go wielokrotnie w dziwnej piwnicy, która nazywa³a siê Wiosna
nasza  ta wiosna, co to mia³a byæ nasza
ju¿ dawno minê³a. Mija³a te¿ i nastêpna,
ale to nie znaczy, ¿e piosenki Jacka nie
brzmia³y tam prawdziwie. Potem by³a
przerwa, on nie móg³ przyjechaæ, a ja
wyjechaæ. Ale przecie¿ towarzyszy³y mi
jego piosenki. Nie tylko te z jego Kwadransa. Nastolatka z pietra wy¿ej w letnie dni przy otwartych oknach puszcza³a

Jacek

jego kasety. Ja te¿ chêtnie wraca³em do
swoich. Póniej, kiedy ju¿ by³o mo¿na
wyje¿d¿aæ, goci³ mnie w swoim monachijskim mieszkaniu na Daphne Str.
Wróci³ w roku 1990. Mnóstwo nowych koncertów, masa nowych piosenek,
nowi s³uchacze. Duch by³ niespokojny.
Kupi³ dom w górach  sprzeda³. Wyjecha³ do Australii, twierdz¹c, ¿e to jedyne
miejsce do ¿ycia. Wróci³, bo wiedzia³, ¿e
tu jest jedyne miejsce do piewania. A ostatnimi laty wydawa³ prawie co roku jeden
album. Nieomal kator¿nicza praca  tak
jakby siê spieszy³, jakby co przeczuwa³.
W nagraniu na ¿ywo jego ostatniego albumu Mimochodem powiedzia³, zapowiadaj¹c jedn¹ z piosenek, ¿e zbyt czêsto wtr¹ca
mu siê metafizyka, ¿e musi uwa¿aæ.
I dopad³a go... choroba. Po tracheotomii nie móg³ prze³ykaæ. Mówi³ tylko

szeptem. A  przede wszystkim  nie
móg³ piewaæ. Wtedy zobaczy³em, ile dla
niego znaczy bezporedni kontakt z publicznoci¹. Fakt, ¿e nie tylko by³ autorem tekstów, lecz tak¿e ich wykonawc¹.
Pamiêtam ile¿ to razy bra³ gitarê i koncertowa³ w domach znajomych, bez honorarium i reflektorów, tylko ¿eby daæ
ludziom radoæ swoich pieni. Napisa³
ich ponad tysi¹c, w których objania³
nam nasz¹ historiê, nasz¹ kulturê, pokazywa³ niezmiennoæ ludzkich uczuæ. Cudownie operowa³ skrótem, tak jakby
wiat³o b³yskawicy wydobywa³o poprzez
jego maestriê s³owa nieznane kszta³ty
i perspektywy. Widzielimy jasno w zachwyceniu. Szkoda, ¿e ju¿ nas nie bêdzie owieca³.
Jeszcze w sobotê dosta³em e-mail od
Ali, ¿e Jacek mia³ transfuzjê, ¿e w domu
jest tlen. Jacek po prostu siê udusi³. Nie
wytrzyma³o gard³o jego pieni, utrudzone tym, co dla nas zrobi³.
Marek Karpiñski
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Nie da siê opisaæ rozmiarów tragedii w Madr ycie. Bo nie tylko, ¿e zginê³o kilkaset niewinnych osób, to jeszcze Hiszpanie spe³nili oczekiwania morderców
 nadw¹tlili podstawy swego przymierza ze Stanami Zjednoczonymi. Przecie¿
natychmiast po wybuchu bomby spo³eczeñstwo wybra³o do parlamentu socjalistów, a ci zapowiedzieli od razu, ¿e wycofaj¹ wojska hiszpañskie z Iraku...

B³ogoci socjalizmu
We Francji, w wyborach samorz¹dowych, równie¿ zwyciê¿yli socjalici.
W Niemczech i Szwecji ju¿ rz¹dz¹.
I to z powodzeniem uwidaczniaj¹cym
siê we wzrocie bezrobocia, obni¿eniu
poziomu ¿ycia materialnego oraz k³opotach w polityce transatlantyckiej.
Socjalici z Europy Zachodniej nie
chc¹ poj¹æ, ¿e tylko Stany Zjednoczone mog¹ skutecznie (gdy¿ nie s¹ socjalistyczne) przeciwstawiæ siê ciemnym
si³om zamierzaj¹cym zniszczyæ cywilizacjê chrzecijañsk¹.
Socjalici wcale o ni¹ nie dbaj¹.
Wydaje im siê, ¿e na gruzach chrzecijañstwa stworz¹ ateistyczn¹ kulturê
sprawiedliwoci spo³ecznej. Rewolucja
francuska wszczepi³a w umys³y Europejczyków idee egalitaryzmu spo³ecznego bez Boga. W po³owie XIX w.
Marks i Engels tak siê nimi przejêli, ¿e
próbowali zbudowaæ na ich fundamencie system wiatopogl¹dowo-spo³eczno-ekonomiczny. Wyszli wprawdzie ze
wspó³czuj¹cego odczucia nêdzy ludzkiej, ale te¿ w pojêciu tej nêdzy ugrzêli. Stworzyli uproszczon¹ wizjê wiata
pozbawionego pierwiastka duchowego
i sprowadzonego do jednego tylko wymiaru: walki klas, czyli odbierania jednym, a dawania drugim. Wskutek takiej
dialektyki spo³ecznej bogaci staj¹ siê
biedni, dawni biedni trochê siê doranie wzbogacaj¹ i zaraz w³adza socjalistyczna odbiera im to, co w pocie czo³a
zdobywaj¹, ¿eby czêæ rozdaæ biedniejszym, a resztê przyw³aszczyæ sobie.
Tote¿ w krajach, gdzie marksizm
zaw³adn¹³ umys³ami i sta³ siê ideologi¹
pañstwow¹, spo³eczeñstwa ubo¿a³y duchowo oraz materialnie  cywilizacyjnie  strasznie szybko i g³êboko. Mamy
wiêc dzisiaj dwie Europy: biedn¹ i bo-

gat¹, rozwiniêt¹ i niedorozwiniêt¹.
W czêci bogatej spo³eczeñstwa nie rozumiej¹ tych w³anie zagro¿eñ cywilizacyjnych, jakie niesie socjalizm. Zreszt¹ u nas podobnie.
Przypomnijmy reakcjê pewnej czêci Polaków na niedawne paroksyzmy
SLD, które mia³o siê najpierw samo siê
zlikwidowaæ, póniej za podzieli³o siê
na dwie partie. Maciej Rybiñski, wybitny felietonista Rzeczpospolitej, napisa³:
nowa partia jeszcze nawet nie powsta³a, nie mia³a nazwy ani programu, a ju¿
zyska³a spore poparcie publicznoci.
Socjalistyczne spo³eczeñstwo widocznie
wierzy, ¿e nowa partia socjalistyczna
rozda wiêcej pieniêdzy...
W³anie dlatego socjalizm w Europie jest tak popularny, ¿e spore grupy
spo³eczeñstw oczekuj¹ od rz¹dów socjalistycznych rozdawnictwa dóbr, zapewnienia spokoju spo³ecznego, politycznego i ka¿dego innego.
U nas jednak  o paradoksie  do
wycofania wojsk z Iraku nawo³uj¹
ugrupowania nazywaj¹ce siê prawic¹,
a mami¹ce tymi samymi iluzjami co
jawni socjalici: maksimum zadowolenia materialnego przy minimalnym
wysi³ku. Nazwanie w zacytowanej
wy¿ej opinii Rybiñskiego obywateli III
RP socjalistycznym spo³eczeñstwem
jest wiêc dlatego s³uszne, ¿e wszystkie partie parlamentarne ugrzêz³y, jak
marksizm, w pojêciu nêdzy i tylko
w nêdzy chc¹ pocieszaæ; s³owa bogactwo  zauwa¿my  nigdy nie u¿ywaj¹!
Nie maj¹ bowiem ¿adnego radykalnego programu, który móg³by przekszta³caæ ubog¹ gospodarkê polsk¹ w gospodarkê siln¹, bogat¹, ekspansywn¹. Jedyne, co ró¿ni nasz rz¹d i prezydenta
od socjalistów Zachodu, to stosunek do

USA. Albowiem kieruj¹ siê tu naszymi
dowiadczeniami historycznymi, których naturalnie Zachód, zawsze hedonistyczny, a teraz coraz mniej bezpieczny. Jednak, o czym pisa³em niedawno
na tych ³amach, nasza polityka wobec
USA bardziej przypomina wasalsk¹ ani¿eli suwerennych sojuszników...
Co bêdzie dalej? Przyk³ad hiszpañski mo¿e mieæ straszne konsekwencje
dziejowe. Terroryci uwierzyli, ¿e ich
uderzenia s¹ w stanie doprowadzaæ
w poszczególnych krajach do zrywania
sojuszy z Ameryk¹.
A antyamerykanizm w Europie Zachodniej jest zgo³a maniakalny. Tylko
czekaæ, a¿ Europejczycy zachodni zaczn¹ radykalnie krytykowaæ NATO
i twierdziæ, ¿e nie jest im ono potrzebne. I w koñcu Stany Zjednoczone nie
bêd¹ ju¿ mog³y tak skutecznie, jak
w obu wojnach wiatowych, broniæ wolnoci i demokracji na Starym Kontynencie. Oby opisy narratora Nienasycenia,
powieci, któr¹ Stanis³aw Ignacy Witkiewicz wyda³ w latach trzydziestych,
nie okaza³y siê prorocze, ¿e Zachód siê
zbolszewizowa³, a jedynym krajem, który nie uleg³ bolszewizacji, by³a Polska,
tote¿ jej grozi zag³ada...
Zreszt¹ przedsmak tej katastrofy ju¿emy prze¿yli, gdy Wojciech Jaruzelski g³osi³ w stanie wojennym, ¿e bêdzie
broniæ socjalizmu jak niepodleg³oci.
Wtedy socjalizmu nie obroni³ i dlatego
dzisiejsza Polska jest wolnym pañstwem wród wolnych. To znaczy, ¿e
socjalizm i niepodleg³oæ s¹ sprzeczne:
albo  albo!
Jeli wiêc socjalizm na dobre zwyciê¿y w krajach Europy Zachodniej,
to czy zmaterializuje siê aksjologia Jaruzelskiego? Czy bêdziemy wtedy ze
strachu, dobrowolnie, oddawaæ niepodleg³oæ narodow¹, pañstwow¹
i cywilizacyjn¹ ka¿demu silnemu,
byle tylko pozwala³ nam ¿yæ w b³ogich z³udzeniach socjalistycznych?
Oddawaæ suwerennoæ tym, co wysadzaj¹ wie¿e i dworce, by na grobach
setek tysiêcy ofiar tworzyæ cywilizacjê niszcz¹c¹ dorobek duchowy kultury judeochrzecijañskiej?
Jacek Wegner
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PRZEGL¥D PRASY
Planuj¹c obalenie Saddama Husajna, Amerykanie zak³adali sobie dwa podstawowe
cele. Pierwszy mia³ polegaæ na zniszczeniu irackiej broni masowej zag³ady. Drugim by³o
uczynienie z Iraku demokratycznego pañstwa, w któr ym respektuje siê podstawowe
prawa cz³owieka, co mia³o staæ siê najpóniej w rok od zakoñczenia wojny. Amer ykañska propaganda, a w lad za ni¹ polskie media, u¿ywa³y wtedy s³owa misja i twierdzi³y
z zapa³em, ¿e chodzi o wyzwolenie Iraku spod panowania krwawego i zbrodniczego
re¿imu. Irak mia³ byæ przeobra¿ony w spokojny, sprawiedliwy kraj bez wiêniów politycznych, g³oduj¹cych dzieci i skrytobójczych mordów...

Gorzej ni¿ rok temu!
W³anie min¹³ rok, gdy Saddam utraci³ w³adzê. Warto zapytaæ, które z tych
propagandowych hase³ zosta³o, chocia¿
w czêci, zrealizowane. A pytaæ trzeba,
je¿eli chcemy, aby wiatowy porz¹dek
mia³ swoje ród³o w g³êbokim ³adzie
moralnym i aby pojêcie wojny sprawiedliwej czy koniecznej nie pozostawa³o
czczym frazesem na us³ugach sfrustrowanych polityków. I wreszcie rzecz niebagatelna: ujawniony pod koniec marca raport Al-Kaidy jednoznacznie dowodzi, ¿e ataku islamskich terrorystów
mo¿emy spodziewaæ siê tak¿e w Polsce.
Czy o to chodzi³o polskim politykom,
którzy rok temu wys³ali do Iraku naszych ¿o³nierzy?
Zacznijmy od stwierdzenia, ¿e ¿aden
z celów tej wojny wytyczonych przez
Amerykanów nie zosta³ osi¹gniêty. Broni chemicznej i biologicznej nie znaleziono, poniewa¿ takiej Irak nie posiada³. Co za do zainstalowania w tym
kraju demokracji na wzór zachodni, to
Irak jest dzi od niej dalej ni¿ pod rz¹dami Saddama. Przeciwnie; nale¿y nawet s¹dziæ, ¿e po wyjciu Amerykanów
stanie siê pañstwem religijnym na wzór
Iranu pod rz¹dami ajatollaha Chomeiniego. Bêdzie to reakcja naturalna i zrozumia³a dla ka¿dego, kto ma jako takie
pojêcie o kulturze islamu. Amerykanie
osi¹gnêli przez rok co zupe³nie przeciwnego, ni¿ zamierzali i tytu³ korespondencji z Bagdadu w Gazecie Wyborczej trafnie to oddaje: Gorzej ni¿ rok
temu? Artyku³ ten pozwala zrozumieæ,
dlaczego Amerykanie i ich sojusznicy
nie s¹ dla Irakijczyków wyzwolicielami,
ale okupantami. Po pierwsze  od cza-

"

su interwencji zginê³o ponad 10 tysiêcy
irackich cywili, w tym wiele kobiet
i dzieci. Ilu zosta³o bezpowrotnie kalekami? Tego autor artyku³u nie podaje,
mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e co najmniej trzy razy tyle.
Po drugie  przed wojn¹ Irak eksportowa³ 2 miliony bary³ek ropy; teraz zaledwie 1,8 miliona, co nie pozostaje bez
wp³ywu na sytuacjê ekonomiczn¹ kraju. Ta za jest fatalna! Chocia¿ Amerykanie podaj¹, ¿e w odbudowê Iraku
wpompowali 33 miliardy dolarów. To
suma gigantyczna (je¿eli prawdziwa!),
ale przeciêtny Irakijczyk nie odczuwa
z tego tytu³u ¿adnych efektów. Po³owa
z nich nie ma pracy, s³u¿ba zdrowia jest
w op³akanym stanie, nadal brakuje pr¹du i wody, a prawie po³owa irackich
dzieci nie chodzi do szko³y. Na dodatek, jak poinformowa³a Rzeczpospolita, maksymalne odszkodowanie za przypadkowe zabicie cywila wynosi dwa
tysi¹ce dolarów, ale najczêciej Amerykanie wyp³acaj¹ poni¿ej piêciuset. Tyle
warte jest dla nich ¿ycie jednego Irakijczyka...
Nic zatem dziwnego, ¿e Irakijczycy
b³yskawicznie siê radykalizuj¹ i coraz
wiêcej z nich chwyta za broñ. W odpowiedzi na to Amerykanie stosuj¹ metody dobrze znane nam, Polakom, z nieodleg³ej historii. Adnan Paczaczi, cz³onek Irackiej Rady Zarz¹dzaj¹cej, nazwa³
atak na al Fallud¿ê pacyfikacj¹, dodaj¹c, ¿e Amerykanie kieruj¹ siê nieludzk¹ zasad¹ odpowiedzialnoci zbiorowej.
Burmistrz al Fallud¿y okreli³ to dosadniej, mianowicie: masakr¹ miasta. Nawet jeli te opinie s¹ przesadzone, to

doskonale ilustruj¹ nastroje w Iraku.
Jeszcze rok temu w Bagdadzie tañczono przy obalonym pomniku Saddama
i cieszono siê z upadku tego tyrana
i zbrodniarza. Teraz  w oczach Irakijczyków  zbrodniarzami s¹ Amerykanie. GW poinformowa³a, powo³uj¹c siê
na miejscowych lekarzy, ¿e po ataku na
al Fallud¿ê tamtejszy szpital nie by³
w stanie przyj¹æ wszystkich rannych,
wród których wiêkszoæ stanowi³y kobiety i dzieci. Rzeczpospolita doda³a, ¿e
ze wszystkich meczetów w tym miecie
rozlegaj¹ siê wezwania do wiêtej wojny przeciwko Amerykanom i ich sojusznikom. I jest to  po roku  najdosadniejsze podsumowanie tej nieszczêsnej
misji, której celem mia³o byæ wyzwolenie Iraku.
Celnie komentuje ostatnie wydarzenia Polityka, stwierdzaj¹c, ¿e zamiast
walczyæ o demokracjê w Iraku Hiszpanie zaczêli robiæ porz¹dki we w³asnym
kraju. A my  Polacy? Có¿, odnotujemy
tylko dla porz¹dku, ¿e w Polsce, jak informuj¹ media, jest po staremu, czyli bez
zmian. Nasi politycy nadal id¹ dobrze
wytyczon¹ i sprawdzon¹ drog¹ korupcji,
o czym informuje Newsweek Polska. Oto
maj¹tek Stoczni Gdañskiej, wart dziesi¹tki milionów dolarów, w tajemniczych
okolicznociach przewêdrowa³ z pañstwowych do prywatnych r¹k. Czy winni tej gigantycznej kradzie¿y zostan¹
wskazani i ukarani? S¹dzê, ¿e nikomu
w³os z g³owy nie spadnie, tak jak sta³o
siê z gigantyczn¹ malwersacj¹ setek milionów dolarów z FOZ, czy  ostatnio 
z tzw. afer¹ Rywina. Ot co, poniewa¿
nasz establishment polityczny woli robiæ
porz¹dki w Iraku ni¿ we w³asnym kraju.
Zawszeæ to dla tego establishmentu bezpieczniej... Dowody z ostatniej chwili?
Proszê bardzo! Okrêt tonie, ale szczury,
które z niego uciekaj¹, chc¹ jeszcze
okraæ Polskê, ile siê da. Oddaj¹c w prywatne rêce (czyli Janowi Kulczykowi)
zarz¹dzanie najbogatszym pañstwowym
przedsiêbiorstwem: PKN Orlen, sam
premier Miller i jego ministrowie jednoznacznie pokazali, czym jest dla nich
Polska: folwarkiem, który pozwala nabijaæ w³asne kieszenie.
Andrzej W. Pawluczuk
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Pan Cezary Bunikiewicz, opieraj¹c siê na opinii genera³a Stanis³awa Kozieja: Wejæ
do Iraku bêdzie ³atwo. Ale tr zeba nazwaæ rzecz po imieniu. Bêdziemy tam okupantem, ze wszystkimi konsekwencjami takiego stanu rzeczy... Bêdziemy musieli walczyæ z ruchem oporu... Wa¿ne, by uda³o nam siê z honorem stamt¹d wyjæ!  sformu³owa³ nastêpuj¹cy pogl¹d: W imiê mêtnych interesów politycznych tkwimy w Iraku po
uszy, inwestuj¹c w korpus ekspedycyjny, co wymaga coraz wiêkszych nak³adów finansowych. Dzieje siê tak w sytuacji, gdy z niektór ych krajowych jednostek trzeba
rozsy³aæ rekrutów, gdy¿ brakuje tam dla nich nawet polowego umundurowania...
(C. Bunikiewicz, Polityczna mitologia, PiP, nr 4, 2004 r.). Powy¿sze konstatacje nie
powinny, moim zdaniem, pozostaæ bez odpowiedzi.

Decyzja polityczna,
wybór moralny

Genera³a Kozieja pamiêtam jako jednego z ekspertów wystêpuj¹cych w telewizji publicznej w okresie wojny
w Iraku w 2003 roku, obok prof. Daneckiego, gen. Konopki i kilku innych. Zapamiêta³em ich ówczesne stanowisko,
które trudno nazwaæ inaczej ni¿ jako
pe³ne rezerwy i niechêci do Stanów
Zjednoczonych i osobicie do Georgea
Busha, natomiast trudnej do zrozumienia wyrozumia³oci wobec Saddama
Husajna i jego re¿imu. Jak widaæ, w swoich pogl¹dach gen. Koziej jest konsekwentny. Potwierdza siê przedziwna prawid³owoæ, ¿e w przypadku konfliktu kraju demokratycznego z totalitarn¹ dyktatur¹ znaczna czêæ intelektualistów, opinii publicznej, rodków przekazu staje po
stronie dyktatury. G³oszenie pogl¹dów
o irackim ruchu oporu, a nie terrorystach,
jest ju¿ okreleniem sympatii, zajêciem
stanowiska. Nie to jest jednak decyduj¹ce. Nazwanie polskich ¿o³nierzy okupantami jest niedopuszczalne.
Nigdy w ca³ej naszej historii, wyj¹wszy interwencjê w 1968 roku w Czechos³owacji (ale wtedy Polska nie by³a suwerenna i decyzja by³a podjêta w Moskwie), nasze wojska nikogo nie okupowa³y, za to wielokrotnie nios³y wolnoæ
innym narodom. Dzia³o siê tak od czasu
Unii z Litw¹, bronionej przez nas przed
Krzy¿akami, poprzez pomoc narodom
zagro¿onym ekspansj¹ tureck¹ (spektakularnym przyk³adem by³a odsiecz
Wiednia w 1683 roku), a¿ do prowadzonych przez ca³y wiek XIX zmagañ za
nasz¹ i wasz¹ wolnoæ, by wreszcie
w 1920 r. do os³aniania przez Wojsko

Polskie przed bolszewikami, odradzaj¹cej siê pañstwowoci ukraiñskiej oraz
niepodleg³oci £otwy. To tylko kilka najbardziej znanych, podrêcznikowych
przyk³adów naszej wietnej historii, wpisuj¹cej has³o o naszej i cudzej wolnoci
na narodowych sztandarach. Okupant realizuje cele sprzeczne z celami okupowanego narodu. Nasza obecnoæ w Iraku ma na celu ustabilizowanie sytuacji
i odbudowanie w tym kraju demokracji.
Jest to zgodne z interesami narodów Iraku, po 30 latach jednej z najokrutniejszych na wiecie dyktatur. W czasie jej
sprawowania re¿im Saddama Husajna
wymordowa³ oko³o miliona w³asnych
obywateli, uwik³a³ kraj w kilka wojen,
pos³ugiwa³ siê gazem bojowych dla mordowania Kurdów i szyitów. Rozbudowana policja polityczna torturowa³a i mordowa³a w niewyobra¿alnie okrutny sposób rzeczywistych i wyimaginowanych
przeciwników re¿imu. Wojska amerykañskie, a tak¿e w minimalnym, symbolicznym zakresie polskie
po³o¿y³y kres tej zbrodniczej dyktaturze, obecnie zmagaj¹ siê z jej pogrobowcami, których
mo¿na porównaæ co najwy¿ej do Werwolfu (powojenni pogrobowcy
nazistów) oraz ró¿nego
typu terrorystów, którzy
usi³uj¹ nie dopuciæ do
stabilizacji w Iraku,
gdy¿ podcina to ich racjê bytu. D¹¿¹c do utworzeniu tam matecznika

terroryzmu na wzór rz¹dzonego przez
talibów Afganistanu. (...)
Jestemy w Iraku nie w imiê mêtnych
interesów politycznych, ale w imiê sojuszniczej lojalnoci, narodowego interesu, przyzwoitoci i oparcia polityki na
zasadach moralnych. Decyzja o wys³aniu wojsk do Iraku by³a decyzj¹ polityczn¹. Jak ka¿da tego rodzaju decyzja mo¿e
oczywicie mieæ przeciwników. Moim
zdaniem Polska jako najwiêkszy z przyjêtych po 1989 r. krajów NATO powinna jasno opowiedzieæ siê po stronie Stanów Zjednoczonych, którym Europa zawdziêcza uwolnienie od komunizmu
i których ¿o³nierze dwukrotnie ginêli
w Europie i wielu innych miejscach, broni¹c tak¿e naszej wolnoci i niepodleg³oci. (...)
Nawo³ywanie do wycofania ¿o³nierzy z Iraku oznacza pozostawienie Irakijczyków, którzy zaanga¿owali siê
w budowê demokracji i walkê z terrorem
oko w oko z uzbrojonymi grupami dawnej policji Saddama Husajna i miêdzynarodówk¹ terrorystyczn¹. Doprowadzi to
do krwawej wojny domowej. Oznacza
triumf terroryzmu i dalsze ataki, jakich
obecnie dowiadcza Hiszpania. Ustêpstwa bowiem jedynie rozuchwalaj¹ terrorystów. Tak, jak Hitlera nie ug³aska³y
ustêpstwa w Monachium. Zwolennicy
nowego ustêpstwa, tym razem zawartego
z Al-Kaid¹ Monachium, myl¹ siê g³êboko, s¹dz¹c, ¿e uda im siê osi¹gn¹æ pokój.
Natomiast lekkomylnie mog¹ doprowadziæ do ataku terrorystycznego na nasz
kraj, gdy¿ i w Polsce pojawiaj¹ siê g³osy
o wycofaniu wojsk z Iraku.
Stefan Niesio³owski
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Cieszymy siê, ¿e z Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wp³ynê³y do nas listy. S¹ to reakcje
na opublikowany w numerze marcowym PiP komentarz zatytu³owany Sojusznicy i wasale. Wypowiedzi¹ t¹ kr ytykujemy politykê Najwy¿szej Zwierzchnoci III Rzeczypospolitej wobec Stanów Zjednoczonych, któr ych jestemy  i chcemy
byæ  lojalnymi, silnymi sojusznikami. Tymczasem wydaje nam siê, ¿e w niemo¿noci rozwi¹zania przez nasze w³adze
kwestii wiz amer ykañskich przydzielanych Polakom w sposób upokarzaj¹cy kr yj¹ siê jakie niepokoj¹ce opiniê publiczn¹ przejawy wasalstwa. Wasalstwo jest za zaprzeczeniem sojuszu. Trzeba powtórzyæ: chcemy, aby wspó³czesna
Rzeczpospolita Polska by³a aliantem Stanów Zjednoczonych i w polityce z nimi stosowa³a, jeli trzeba, dyplomatyczne, subtelne, skuteczne targi o w³asne interesy, nie za pokornie znosi³a nieodpowiadaj¹ce naszym potrzebom
postêpowania rz¹du USA. Dzisiejsza biernoæ dyplomacji polskiej wobec sojusznika mo¿e przecie¿ przypominaæ niedawno minione niewolnicze relacje PRL z niby-przyjacielsko-bratersk¹ Rosj¹ sowieck¹. Zamieszczamy poni¿ej kopie
obu listów, aby P.T. Czytelnicy mogli sami sobie odpowiedzieæ, czy g³ówna idea wspomnianego tekstu Sojusznicy
i wasale wywo³a³a o obu Adresatów w³aciwe reakcje, takie, któr ych oczekiwa³a przez opinia publiczna.

Kancelaria Prezydenta RP
Ks. Sylwester £¹cki CSMA, redaktor naczelny miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca
W odpowiedzi na Pana list, dotycz¹cy artyku³u Sojusznicy i wasale, zawartego w marcowym
numerze miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca, uprzejmie informujemy, ¿e Kancelaria Prezydenta RP szanuje prawo ka¿dego dziennikarza do wyra¿ania w³asnych opinii i nie polemizuje z nimi.
Dziêkujemy za przes³any tekst i opinie, z którymi uwa¿nie zapoznalimy siê.
Z wyrazami szacunku T. Grabczyñska
Warszawa, 23 marca 2004 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ks. Sylwester £¹cki CSMA, redaktor naczelny miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca
W odpowiedzi na list z 16 marca br. w sprawie artyku³u Sojusznicy i wasale (Powci¹gliwoæ
i Praca, nr 3/2004), dzia³aj¹c wed³ug rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji i zadañ rzeczników prasowych w urzêdach organów administracji rz¹dowej, zgodnie
z którym zadania z zakresu polityki informacyjnej rz¹du dotycz¹ce dzia³añ nale¿¹cych do w³aciwoci danego ministra wykonuje rzecznik prasowy ministra, uprzejmie przekazujê wyjanienia na podstawie informacji uzyskanych od rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Sprawê wiz, w relacjach polsko amerykañskich, Minister Spraw Zagranicznych RP W³odzimierz
Cimoszewicz po raz pierwszy formalnie poruszy³ w oficjalnych rozmowach z partnerami amerykañskimi w 2001 r. w czasie spotkania z Collinem Powellem. Od tego czasu stawa³a ona jako punkt
w rozmowach na wszystkich mo¿liwych szczeblach kontaktów pañstwowych. Niestety, bez efektu,
co w znacznej mierze da siê wyt³umaczyæ ogóln¹ tendencj¹ w Ameryce do zaostrzania rygorów bezpieczeñstwa po atakach terrorystycznych 11 wrzenia. Dzia³ania dyplomatyczne bêd¹ kontynuowane. Obejm¹ równie¿ amerykañski Kongres, który ma moc sprawcz¹ w tych kwestiach.
Jednoczenie trzeba zauwa¿yæ, zw³aszcza gdy chodzi o praktyki z³ego traktowania naszych obywateli
przez s³u¿bê imigracyjn¹ Stanów Zjednoczonych, ¿e uda³o nam siê osi¹gn¹æ postêp. Po interwencjach
i dwustronnych konsultacjach we wrzeniu ubieg³ego roku ustalilimy, jakie procedury bêd¹ stosowane,
by nasi obywatele czuli siê w³aciwie traktowani. Od wrzenia nie dotar³y do MSZ jakiekolwiek skargi.
Z inicjatywy Ministra SZ trwaj¹ równie¿ rozmowy, które  mamy nadziejê  pozwol¹ na wprowadzenie systemu amerykañskiej kontroli imigracyjnej przed odlotem, na lotnisku w Polsce. Rozwi¹zanie to pozwoli³oby unikn¹æ bardzo k³opotliwych i przykrych dowiadczeñ osób, które zawracane
przez w³adze imigracyjne w Nowym Jorku lub Chicago musia³y dwukrotnie pokonywaæ trasê przez
Atlantyk. Trzeba przy tym stwierdziæ, ¿e oczywicie musimy liczyæ siê z istniej¹cymi przepisami
prawa amerykañskiego, stosowanymi wobec wszystkich na jednakowych zasadach. Chodzi o wysoki
odsetek odmów na wnioski o wydanie wizy. Wed³ug prawa amerykañskiego, nie pozwala ono na
uruchomienie procedury zawieszenia obowi¹zku wizowego. Jednak uwzglêdniaj¹c rolê i liczebnoæ
Polonii amerykañskiej trzeba te¿ dostrzec problem czysto ludzki, humanitarny  zrozumia³e i wymagaj¹ce respektu prawo ludzi do kontaktu z bliskimi, odwiedzin.
Z powa¿aniem Katarzyna Turska, p.o. dyrektora
Warszawa, 24 marca 2004 r.
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Terror reklamy
Doszed³em do wniosku, ¿e ka¿dy z nas
posiada jak¹ okrelon¹ pojemnoæ reklamow¹, a terror reklamy wychyla siê z ka¿dego zau³ka i zak¹tka naszego ¿ycia. Atakuje nas z mediów, karteczek rozdawanych na ulicy, z dziupli naszych skrzynek
pocztowych, a co najgorsze  przerywa
nam ogl¹danie telewizyjnych widowisk:
poca³unki zakochanych, skoki samobójców, upadki samochodów spadaj¹cych
w przepaæ i uroczystoci lubne. Gdy
treæ utworu ma nam zaprzeæ dech, w kulminacyjnym momencie pojawia siê reklama i nie wiesz, czy skok bohatera z pêdz¹cego poci¹gu siê uda³, dowiadujesz siê
natomiast, ¿e jaki olej jest z pierwszego
t³oczenia. I tak prze¿ywamy nie pierwsze,
ale które tam t³oczenie reklam do naszych
wiadomoci...
Cz³owiek uk³ada siê do snu i nim
Morfeusz raczy wyzwoliæ go z reklamowego wiru, krêc¹ mu siê w wiadomoci urywki i koktajle narzucanych mu
do wierzenia prawd: ¿e podpaski kosmodysk ulecz¹ od wszelkich bólów, ale
najlepszy na bóle krêgos³upa jest samochód marki Peugeot; ¿e pij¹c klej bêdziesz wielki, natomiast, gdy idzie
o bóle g³owy, to mo¿esz wiêcej, bo
w tej dziedzinie taryfa jest najtañsza.
Przeladuje ciê znana aktorka wskakuj¹ca na rower, która jedzie po to, aby
posmarowaæ miênie Ireny Szewiñskiej,
by ta mog³a biegaæ bez roweru. Wiesz
te¿, ¿e od którego z piw osi¹gniesz moc
Herkulesa i padaæ bêd¹ sosny i dêby pod
si³¹ twej siekiery, ale nade wszystko
przyda ci siê kredyt z jakiego banku,
oczywicie po porozumieniu z twoim lekarzem i farmaceut¹. Równie uwiadomi³e sobie, ¿e na mankamenty geriatryczne dzia³a doskonale rêczna maszyna do szycia, pod warunkiem ¿e bêdziesz siê uczy³ angielskiego na kursach
w jakim miejscu, którego ju¿ przypomnieæ sobie nie mo¿esz.
Wypijaj¹c szampon Okocim, pozbê-

dziesz siê ³upie¿u, pod warunkiem, ¿e
bêdzie to szampon dwa w jednym. Prawdopodobnie dwa ³upie¿e w jednym
szamponie. Najtañsze po³¹czenia telefoniczne s¹ przy kuflu piwa Lech,
a mo¿e Tatra. Wiesz te¿, ¿e na reklamê
nie ma mocnych, ale nie wiesz, kim s¹
ci mocni. Byæ mo¿e chodzi o Apap, nad
który nie ma nic mocniejszego, lecz
nade wszystko winiene kupiæ patelniê
do sma¿enia naleników, bo wspó³czesny cz³owiek nie ma bez niej szans na
przebicie siê i znalezienie pracy...
Przy tym wszystkim zasypuje ciê
stos ulotek, podczas gdy Liga Ochrony
Przyrody, jak i Ministerstwo Ochrony
rodowiska uporczywie odmawia wydania ulotki dotycz¹cej przestrogi przed
paleniem traw. Mo¿na by rzec, ¿e nie
nale¿y ¿a³owaæ pary groszy na ulotki,
kiedy lasy p³on¹, ale kto nie ¿a³uje pieniêdzy na kremy, które tak wyrównuj¹
zmarszczki, i¿ mo¿na by nimi smarowaæ
morze w czasie burzy, aby uspokoiæ
i wyrównaæ fale...
Pró¿no usi³ujesz schowaæ siê przed
reklam¹ pod ko³dr¹, czy nakrywaj¹c
twarz poduszk¹. Te odpryski i od³amki
reklamowe dosiêgn¹ ciê wszêdzie i daremnie bêdziesz odganiaæ siê od nich
rêkami jak od nadlatuj¹cych komarów...
S³yszysz je: te reklamowe u³amki
graj¹ ci w uszach melodiami i wiesz, ¿e
oblewa ciê zimny pot, tak jak jakie
smako³yki oblewa czekolada wedlowska
z orzechami. I wiesz, ¿e reklama to ciê¿ki orzech do zgryzienia, ale có¿ tam
zgryz, gdy u¿ywa siê do mycia zêbów
p³ynu Ajaks lub proszku Dosia.
Reklama to z ³aciny: clamo, clamare  wo³aæ. Czy¿ mo¿na wo³aæ, aby pohamowaæ ten terror reklamy, aby uczyniæ j¹ dyskretn¹ i informacyjn¹, a nie
wynosz¹c¹ pod niebiosa jaki produkt,
bez którego podobno przestajemy byæ
ludmi?
¯uk
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prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(dzia³ kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel.: (22) 781 14 20
Redakcja dysponuje ograniczon¹ liczb¹
egzemplarzy archiwalnych.
Miesiêcznik mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych
Nak³ad: 5000 egz.
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Ka¿d¹ liczbê egzemplarzy Powci¹gliwoci
i PracyI mo¿na
nabyæ
u kolporterów Gocia Niedzielnego%

