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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

W blasku
Serca

Ks. Tymoteusz
Nad Tryptykiem
na jubileusz

MIESIÊCZNIK KATOLICKI
WYDAWANY NAK£ADEM
XX MICHALITÓW

Co mówisz górski strumieniu?
Cz³owiek siê zadziwi³!
Morze w górach ma swe Oko,
a Czarna Hañcza zauroczy³a
G¹sienicowy Staw.

SPIS TRECI

Wezwany z Ur rodzinnego
obcemu miastu mówi³e:
umi³owane jest
i b³ogos³awi³e mu
w obcym jêzyku
urbi et orbi,
na trzech stoj¹c koronach
a sam bez korony.
Sosna jednak uwiêd³a
w k³êbowisku
wiêtoci i grzechu.
Wo³a³e u nas:
Niech zst¹pi Duch,
wiêc zst¹pi³.
I powia³ wiatr od morza
a¿ drgnê³y kamienie.
Polecia³y jak lawina,
run¹³ mur,
pêk³y kraty
spad³a kurtyna.
Stary L¹d
mia³ odetchn¹æ
dwoma p³ucami.
Obudzi³ siê ten,
co gwiazdy zmiata
ogonem.
Plun¹³ mierci¹
na Widz¹cego daleko.
Strza³.
Cisza.
Krew.

fot. G. Ga³¹zka

Cz³owiek szed³ pod pr¹d,
do góry,
przez wodogrzmoty
do ród³a,
które starannie ukry³o
tajemnicê pocz¹tku.

Modlitwa
Niewiasta obleczona w s³oñce,
z Krzeptówek,
zobaczy³a
w piêknym lustrze
Morskiego Oka
skrwawiony piercieñ Rybaka.
Poblad³a.
Siêgnê³a.
Otar³a.
I ocali³a.
I znów jeste,
a najbardziej jeste,
gdy odchodzisz
po krawêdziach medytacji
na Rysach Wszechmocy,
os³oniêty Ob³okiem
na górze Tabor
i budujesz namioty szczêcia.
Odchodzisz pod dêby
w dolinê Mamre
uwielbiaæ Trój Jedynego.
Odchodzisz
sk³adaæ ofiarê

na wzgórzu Moria
Bez-kresnemu,
Niewypowiedzianemu,
Który Jest
a Ty zapamiêta³e to miejsce
i przyszed³ dzieñ.
Otworzylimy szeroko drzwi.
Przekroczylimy próg nadziei.
Zajania³ Blask Prawdy.
Uca³owa³y siê Rozum i Wiara.
Wiêc dobre czasy nadchodz¹.
Niech wejdzie Odkupiciel Cz³owieka
Bogaty w Mi³osierdzie.
***
Poleæcie polskie go³êbie,
z bia³oczerwon¹ w b³êkicie,
na Plac Piotrowy, wysoko,
od naszej Ksiê¿nej £owickiej.
Z mazurkiem Chopina leæcie,
z oberkiem wróæcie do wierzb.
Reszta niech bêdzie milczeniem.
Przecie¿ Ty, Ojcze, wszystko wiesz.
Ty wiesz...
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Przepaæ przywo³uje przepaæ  mówi³ Mêdrzec Pañski
prawie 2500 lat temu. Nasze czasy, pe³ne niesamowitych
sprzecznoci i zaskakuj¹cych kontrastów, s¹ tego oczywistym
potwierdzeniem.
Nie tak dawno, w poczekalni u dentysty, by³em mimowolnym wiadkiem przeuroczej dyskusji:  Wiesz Pan 
mówi³ jegomoæ z siwiuteñk¹ czupryn¹ do dominuj¹cego
wzrostem chudzielca  w PRL-u to by³y lepsze czasy ni¿ teraz. Wtedy to albo z gociem robiono kêsim, albo mu zmieniano mieszkanie. W jednym i drugim przypadku zaraz by³
wiêty spokój. A teraz  rozumiesz Pan  niby kogo z³api¹,
niby siê procesuj¹, a przecie¿ spokoju i tak nie ma. Sprawy
na procesach zamiast siê wyjaniaæ  gmatwaj¹ siê, sêdziowie czêsto mieszaj¹ ofiarê z napastnikiem, oczernianego
z oszczerc¹...
 A ja, Panie kochany  wtr¹ci³ siê chudy  powiem Panu
historiê sprzed prawie dwóch tysiêcy lat, a jakby ona dzisiejsza by³a. Otó¿ na Pustyni Tebaidzkiej w trzecim wieku
¿y³o wiele wspólnot mniszych. Uciekali od zgie³ku wiata,
od legionów rzymskich, oddawali siê bogomylnoci. Ale
i tam siêga³y macki w³adzy cezara. Do jednej takiej mniszej
wspólnoty podstawiono cz³owieka zasobnego, który gra³ rolê
dobroczyñcy mnichów, a w rzeczywistoci by³ donosicielem.
Pewnego razu uczestniczy³ w mod³ach mnichów. Opat tej
wspólnoty zacz¹³ modlitwê tymi s³owy: Ojcze, Panie nieba
i ziemi, je¿eli nasi wrogowie chc¹ nas zniszczyæ i okryæ wstydem i pogard¹  nie dozwól by przez nas cierpieli... I wie
Pan, tego niby-przyjaciela ta modlitwa tak zaszokowa³a, ¿e
nawróci³ siê i zosta³ prawdziwym przyjacielem i dobroczyñc¹, a nawet obroñc¹ owych mnichów... Bo najwa¿niejsze to
nie fakt czy z Europ¹, czy z Azj¹, czy z Ameryk¹... Wa¿ne, by
przez nas nikt nie musia³ cierpieæ. I to wszystko...
 Dobra pointa, nie tylko na rozmowy w poczekalni dentystycznej, ale nawet na najwy¿szych stopniach polityki
i gospodarki  powiedzia³a pani ze spuchniêtym policzkiem.
A ja sobie pomyla³em: zw³aszcza na czasy wszelkich referendów, wyjazdów na wczasy, na egzaminy, rekolekcje
(a jak¿e!). Gdyby¿ to wszystko mo¿na by³o uskuteczniæ
w blaskach Mi³osiernej Mi³oci Serca Jezusowego...
Wszystko z t¹ jedn¹ myl¹: Nie dozwól, Panie wiata,
by ktokolwiek musia³ przez nas cierpieæ... Czy istnia³by
wtedy problem zdradzonych mi³oci, sierocej krzywdy,
wyzysku przyjani?
n
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DZIEJE NAJNOWSZE

RECENZJA

Etyczna busola
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mamy do
czynienia z edytorskim wydarzeniem
roku. Dziêki Wydawnictwu Michalineum do r¹k Czytelników dociera w³anie zbiór Listów Pasterskich Episkopatu Polski og³aszanych w ci¹gu ostatnich piêciu i pó³ dekady: w latach 1945
 2000. Wiedza zawarta w tych memoria³ach bêdzie mia³a dla badaczy najnowszej historii naszej Ojczyzny wartoæ wprost nie do oszacowania. Raz
jeszcze potwierdza fakt (ile¿ to razy
równie¿ i obecnie podwa¿any przez ró¿nej maci wrogich katolicyzmowi propagandystów), ¿e Koció³ zawsze,
a szczególnie w najtrudniejszych dziejowych chwilach, sta³ przy narodzie,
wci¹¿ zabiegaj¹c i troszcz¹c siê o jego
materialny byt i moraln¹ kondycjê.
Z pewnoci¹ nie ma w Polsce nikogo  szczególnie poród naszych starszych Czytelników  kto nie pamiêta³by tej chwili, gdy podczas niedzielnej
Mszy w. kap³an od o³tarza og³asza³, i¿,
zamiast tradycyjnej homilii, wierni wys³uchaj¹ biskupich s³ów. W kocielnych
nawach zapada³a cisza. Tym znaczniejsza i bardziej wymowna, im g³êbiej jako
pañstwo tkwilimy w objêciach wrogiej,
bo komunistycznej ideologii. Wierni
mieli bowiem wiadomoæ, ¿e przyjdzie
im prze¿yæ chwile niezwyk³e  chwile
prawdy, gdy bêdzie siê mówi³o za nas,
nie maj¹cych g³osu, o nas samych. Gdy
dowiemy siê wiêcej ni¿ moglibymy
wyczytaæ we wszystkich tytu³ach
prasowych, us³yszeæ w radiowych
audycjach czy zobaczyæ na ekranach
telewizorów.
Listy Pasterskie Episkopatu Polski
by³y bowiem, od pierwszego z nich, który og³oszony zosta³ w grudniu 1945
roku, za czasów przewodzenia Kocio³owi w Polsce przez Prymasa Augusta
Hlonda, dla zniewolonej, pozbawionej
mo¿liwoci czynnego dopominania siê
o w³asn¹ godnoæ wiêkszoci, niczym
powiew o¿ywczego powietrza. Odno-

"

sz¹c siê do spraw najwa¿niejszych dla
funkcjonowania kraju i dla narodowego ¿ycia, informowa³y oraz ostrzega³y.
Wskazywa³y moraln¹ marszrutê. By³y
etyczn¹ busol¹ na zdeprawowanych
wodach materialistyczno-bierutowskiej
rzeczywistoci. Mówi³y o rodzinie,
przypominaj¹c o jej wartoci zarówno
dla jednostek, jak i ca³ego spo³eczeñstwa. Upomina³y siê o prawo do istnienia dla tych najbardziej bezbronnych 
dla dzieci nienarodzonych. Piêtnowa³y
narodowe przywary  z g³ówn¹ na czele, jak¹ przez dziesiêciolecia jest pijañstwo. Nakazywa³y poszanowanie zawodowych obowi¹zków. Apelowa³y o religijne wychowanie dzieci i wzywa³y
m³odzie¿ do nieodchodzenia od wiary
ojców. Uczy³y szacunku dla historii i tradycji. Przypomina³y o znaczeniu rodzimej kultury dla rozwoju narodowej
wspólnoty. Nic dziwnego wiêc, o czym
pisze w s³owie otwieraj¹cym te dwa, licz¹ce blisko trzy tysi¹ce stron, opas³e
tomy Prymas Polski  kard. Józef
Glemp: niektóre Listy w czasach stalinizmu przekazywane by³y do poszczególnych parafii tylko w formie maszynopisów, gdy za uzyskiwano zgodê na
ich publikacjê w szerszym zakresie  to
ich treæ najczêciej kaleczone by³y no¿ycami cenzorów...
W nastroju zadumy i skupienia ws³uchiwano siê zreszt¹ nie tylko w g³os hierarchów, kiedy
mia³ on przypominaæ politykom o ewangelicznych
obowi¹zkach
wobec powierzonych ich
pieczy obywatelom. Setki
kart swych
memoria³ów
biskupi powiêcali bo-
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wiem równie¿ sprawom wewn¹trzkocielnym decyduj¹cym o jakoci sprawowanej przez duchowieñstwo pos³ugi duszpasterskiej. Wiele swych myli
i wysi³ków powiêcili oni te¿ propagowaniu wiedzy o modernizacji ¿ycia
Kocio³a, jaka zainicjowana zosta³a
przez obrady i konstytucje Soboru Watykañskiego II. Z ogromn¹ trosk¹ zajmowali siê równie¿ swymi braæmi
w kap³añstwie, udzielaj¹c ojcowskich
rad i pouczeñ, tak i¿by ci nigdy nie zapomnieli, i¿ bêd¹c z ludu wziêtymi, do
ludu zostali pos³ani...
Z dum¹ i radoci¹ odnotowuj¹ te¿
hierarchowie wielkie narodowe i kocielne rocznice, wiedz¹c ¿e z pamiêci
o przesz³oci rodzi siê nadzieja na godn¹ teraniejszoæ i chwalebn¹ przysz³oæ. Do szczególnie wzruszaj¹cych
nale¿¹ te z biskupich odezw, które obwieszczaj¹ o wyborze na Piotrow¹ Stolicê kardyna³a metropolity krakowskiego Karola Wojty³y oraz póniejsze 
wydawane w oczekiwaniu na przyjazd do
ojczyzny Chrystusowego Namiestnika.
Do zawartych w nich s³ów powinnimy
wracaæ, i to jak najczêciej. Wci¹¿ niezwyk³a jest ich waga i aktualnoæ. S¹
bowiem jakby gotowymi programami na
uzdrowienie naszej, coraz bardziej duchowo chorej rzeczywistoci.
Pawe³ Smogorzewski
Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945  2000
(dwa tomy); s³owo wstêpne: Prymas Polski
kard. Józef Glemp; wprowadzenie: Szkic
do dziejów Kocio³a w Polsce 1945  2000
 ks. Andrzej Ga³ka; redakcja: bp Piotr Libera,
ks. Andrzej Rybicki CSMA, ks. Sylwester
£¹cki CSMA; Wydawnictwo MICHALINEUM
2003; ss. 2543 (I i II t.)
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Jezus Chrystus przechadzaj¹cy siê ulicami miast wród milionów ludzi tak blisko,
namacalny, widoczny, daj¹cy siê poczuæ... To nie bajka, ani scenariusz religijnego
filmu science fiction. To uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa, która
powinna byæ wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu ka¿dego katolika. Pod os³on¹ chleba
i w towarzystwie przynajmniej setek tysiêcy ludzi Jezus Chrystus wychodzi na
spotkanie równie¿ do tych wszystkich, którzy nie chc¹ przyjæ do Niego. Idzie do
ludzi ma³ej wiary, leniwych, zagonionych, zapracowanych... Czym za jest tak zwane Bo¿e Cia³o dla uczestników procesji? Czy nadal pozostaje wydarzeniem manifestacji wiary w obecnoæ Chrystusa w postaciach eucharystycznych? Czy na procesjê pójd¹ z nami równie¿ nasze dzieci? Czy chodzimy tam z tradycji, czy publicznie wyznajemy swoje zaufanie Panu Bogu?

Bóg na ulicy
Monika Przybysz
Wdziêcznoæ
Wiarê maj¹ budziæ i rozpalaæ procesje Bo¿ego Cia³a. T³umy ludzi pod¹¿aj¹
za Najwiêtszym Sakramentem po... No
w³anie: po co? Wielu idzie za Bogiem
ukrytym w maleñkim kawa³ku chleba,
aby na nowo uwiadomiæ sobie to, w co
teoretycznie wierz¹  ¿e Bóg jest obecny miêdzy nami, ¿e chce wchodziæ
w nasze ¿ycie, ¿e sam wychodzi do nas
ze wi¹tyni, bo pragnie byæ obecny tak¿e w codziennoci, w gwarze ulicy, w
upale, deszczu, czy trudzie wêdrowania... Chce iæ do ka¿dego cz³owieka.
Dziewiêtnasty czerwca to czas bliski pocz¹tkowi urlopów i wakacji. Uroczystoæ
Bo¿ego Cia³a mo¿e staæ siê okazj¹  dla
doros³ych do podziêkowania Panu Bogu
za czas pracy, dla dzieci  za okres nauki, zebrane oceny, a dla wszystkich 
za wszystkie otrzymane ³aski. Wydarzenie to mo¿e byæ tak¿e wiadomym zaproszeniem Jezusa Chrystusa, by towarzyszy³ nam w czasie wakacyjnego wypoczynku.
Radoæ
Myl¹c o wolnych chwilach i d³u¿szym weekendzie mo¿e siê jednak
w m³odych ludziach zrodziæ chêæ odpoczynku, wyjazdu do znajomych lub inne
 mniej ciekawe pomys³y. Znajduj¹c siê
pod wp³ywem kolegów, reprezentuj¹cych ró¿ne zaanga¿owanie w sprawy
religii, nasze dzieci byæ mo¿e stwierdz¹,
i¿ ta uroczystoæ nie jest a¿ taka wa¿na... Zachêcenie dzieci do wiadomego
udzia³u w procesji mo¿e odnowiæ spojrzenie na tê uroczystoæ. Wystarczy za-

daæ sobie pytanie, co mnie cieszy w tym
dniu najbardziej  czy czas wolny, czy
mo¿liwoæ spotkania siê z Jezusem
Chrystusem ¿ywym i prawdziwym,
obecnym w Eucharystii?
Zw¹tpienie
Wydawa³oby siê, ¿e jest to jedna
z wielu uroczystoci kocielnych. A jednak Bo¿e Cia³o to wa¿ne wydarzenie.
£¹czy siê ono z kwesti¹ wiary w obecnoæ Jezusa Chrystusa pod postaciami
eucharystycznymi. W¹tpliwoci co do
tego mia³ pewien niemiecki kap³an Piotr
z Pragi, który pewnego dnia, w 1263
roku, pielgrzymuj¹c do Rzymu, zatrzyma³ siê w miejscowoci Bolsena we
W³oszech. By³ pobo¿nym ksiêdzem, lecz
czêsto brakowa³o mu wiary w realn¹
obecnoæ Chrystusa podczas Mszy wiêtej w konsekrowanym chlebie i winie.
I to w³anie on sta³ siê wiadkiem cudu,
podczas którego po przeistoczeniu z hostii na jego rêce i korpora³ zaczê³y sp³ywaæ krople krwi. W s¹siednim miecie
Orvieto przebywa³ wtedy papie¿ Urban
IV, tak wiêc ksi¹dz Piotr uda³ siê tam
bezzw³ocznie z prob¹ o wys³uchanie
i przebaczenie. Zbadano fakty, przes³uchano wiadków, a korpora³ ze ladami
krwi z³o¿ono w katedrze w Orvieto,
gdzie do dnia dzisiejszego jest wystawiony i czczony. Pod wp³ywem dokonanego cudu w sierpniu nastêpnego roku papie¿ Urban IV og³osi³ wiêto Bo¿ego
Cia³a.
Reklama
W refleksji nad t¹ uroczystoci¹ nie
sposób nie przypomnieæ sobie postawy

chrzecijan w pierwszych wiekach, którzy odwa¿nie przyznawali siê do swojej
wiary. Niejednokrotnie oddawali ¿ycie
za Chrystusa rozszarpywani na arenach
przez dzikie zwierzêta. Procesja Bo¿ego Cia³a staje siê dzi równie¿ swoist¹
aren¹, na któr¹ wchodz¹ bez lêku tylko
ci, którzy przyznaj¹ siê do Chrystusa.
Kroczenie ulicami miasta za Najwiêtszym Sakramentem jest manifestacj¹
wiary, ale mo¿e staæ siê równie¿ wiadectwem dla rodziny, znajomych, przyjació³. Przyznanie siê do udzia³u w procesji mo¿e byæ reklam¹ Pana Boga, a wypieranie siê tego faktu lub ukrywanie go
 dowodem na brak wiary. Jeli cz³owiek
kogo kocha, to nie myli przecie¿
o wstydzie ani lêku...
Rzut oka na Boga
Z procesj¹ Bo¿ego Cia³a jest podobnie jak z Drog¹ Krzy¿ow¹ Jezusa prawie dwa tysi¹ce lat temu. Gdy On szed³
na mêkê, ¯ydzi ró¿nie reagowali na to
wydarzenie. Niektórych ta sprawa
w ogóle nie interesowa³a. Przygotowywali siê do wiêta Paschy, a zbiegowisko ludzi mog³o im nawet trochê przeszkadzaæ. Podobnie reaguje równie¿
wielu wspó³czesnych ludzi  po prostu
obojêtnoci¹:  Procesja? Nie, dziêkujê.
Nie interesuje mnie to. Jest mi to obojêtne, czy to Bo¿e Cia³o, czy inna szopka...
Wa¿ne, ¿e to jeden dzieñ wiêcej wolnego
od pracy. Rzucaj¹ okiem na przechodz¹cego Boga i zajmuj¹ siê swoim sposobem
wiêtowania tego wolnego dnia.
Znajd¹ siê i tacy, których uroczystoæ
Bo¿ego Cia³a dra¿ni. Uwierzyli, ¿e religia to sprawa prywatna  mit szerzony
przez media zapad³ w ich wiadomoci
na dobre. Manifestacja przynale¿noci
do Chrystusa setek tysiêcy ludzi jest wiêc
dla nich wyrzutem sumienia. Równie¿
za czasów Chrystusa byli tacy ludzie,
którzy drwili z Niego i wyszydzali Go...
Co ciekawe  nawet ci niezadowoleni
z uroczystoci czerpi¹ z niej korzyci,
bo przecie¿ dziêki temu maj¹ kolejny
dzieñ wolny od pracy.
Grupa obserwatorów-gapiów przystaje ciekawa i zastanawia siê, jak pójdzie tym razem. Pobocza i okna pe³ne
ludzkich twarzy. Patrz¹ i miej¹ siê, albo
dziwi¹:  To zacianek i ciemnota. My
siê modlimy sami, nie w kociele, bo po-
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S£OWNIK OD ¯ DO A

fot. P. ¯ycieñski

Eucharystia

trzebujemy ciszy i skupienia. Pan Bóg
jest wszêdzie. Pójdziemy do lasu i tam
z Nim porozmawiamy...
Przy Jezusie znaleli siê jednak tak¿e ludzie, którzy wytrwali z Nim do
ostatnich chwil ziemskiego ¿ycia. Stali
przy krzy¿u do koñca, pomimo zmêczenia, bólu, strachu, wstydu... a potem
wiadczyli o Nim czynami  czasem nawet ¿yciem. By³o ich ma³o, ale wiat do
dzi dnia o nich pamiêta. Dzi równie¿
znajduj¹ siê ludzie, którzy przyznaj¹ siê
do Chrystusa i za Nim id¹, wiedz¹c, po
co id¹.
Trud rozumienia
Jak wszechmog¹cy i wielki Bóg
mo¿e zmieciæ siê w kruszynie chleba?
Wobec Boga wszystko jest przecie¿ py³em i prochem... Takie pytanie o tê Tajemnicê obecnoci rodzi siê zawsze,
gdy cz³owiek próbuje j¹ zrozumieæ.
Próba ograniczenia Boga intelektem nie
jest jednak mo¿liwa. Gdyby wszystko
uda³o siê cz³owiekowi zrozumieæ, to
wiara nie by³aby ju¿ potrzebna. Jeli
Bóg by³by osi¹galny dla rozumu ludzkiego, Jego wszechmoc przesta³aby byæ
nieograniczona... Niezrozumia³e wynios³oci dogmatów Kocio³a katolickiego trudne do pojêcia dla zwyk³ego
zjadacza chleba maj¹ jednak ogromne
znaczenie w³anie dla tego¿ zjadacza
chleba. Przepiêkna Obecnoæ, troska
Boga o bycie prostym i niezbêdnym Pokarmem dla cz³owieka  zarówno tym
namacalnym, jak i duchowym... Gdy
brakuje za wiary w prawdziw¹ obecnoæ Boga w hostii, mo¿emy siê zawsze
umocniæ wiadectwem innych ludzi,
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którzy tê wiarê wyznaj¹ szczególnie
mocno w³anie w procesji... Mo¿emy
siê przecie¿ modliæ równie¿ tak:  Nie
wierzê, ale chcia³bym bardzo  daj mi
poznaæ, ¿e tam Jeste...
Pod presj¹
Coraz wiêcej ludzi zadaje dzi pytanie, co robiæ w Bo¿e Cia³o. Pod presj¹
znajomych  traktuj¹cych ten dzieñ jako
element d³ugiego weekendu  maj¹ wiele innych propozycji. Kilkudniowy wyjazd z przyjació³mi, impreza, grillowanie... Niektórzy mo¿e by nawet i chcieli
pójæ w procesji, ale obawiaj¹ siê relacji innych.
Nikogo nie da siê zmusiæ do kochania. Podobnie te¿ nikogo nie da siê zmusiæ do przyznawania siê do wiary. Pojawia siê tu pytanie do refleksji, czy ja
rzeczywicie wierzê w prawdziw¹
obecnoæ Boga pod postaci¹ chleba
i w ka¿dej kropli wina? Pojawiaj¹ce siê
czasem zw¹tpienie w tê trudn¹ do przyjêcia prawdê wiary nie powinno byæ
jednak tragedi¹. Aposto³owie te¿ zw¹tpili w Jezusa Chrystusa, choæ mieli Go
obok siebie ¿ywego, prawdziwego, namacalnego... (Brak przecie¿ wzmianki
w Nowym Testamencie o tym, ¿e towarzyszyli Jezusowi podczas Drogi Krzy¿owej). Póniej jednak siê opamiêtali.
Miejmy wiêc nadziejê, ¿e i dzi ludzie
dowiadcz¹ ¿ywej obecnoci Boga 
Mi³oci ukrytej w drobnym kawa³ku
chleba oraz odkryj¹ wa¿n¹ prawdê, ¿e
gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu,
tam wszystko jest na swoim miejscu
(w. Augustyn).
Monika Przybysz

Chrzecijanom, zagubionym w anonimowoci masowej parafii, wydaje siê to
mow¹-traw¹, ale miejscem przemiany
ludzkoci jest wspólnota eucharystyczna.
Z punktu widzenia liturgii eucharystycznej ¿ycie chrzecijañskie, w dziedzinie
indywidualnej i spo³ecznej, jest nieustannie dokonuj¹c¹ siê wspólnot¹ z Bogiem
w Chrystusie  powiada jezuita Alexander Gerken. Wspólnota eucharystyczna
Kocio³a jest wspólnot¹ o tyle, o ile jest
¿yciem we wzajemnym oddawaniu siebie
innym. Dramatem stuleci chrzecijañskiej
eucharystii i samej wiêzi Kocio³a jest to,
¿e zatraci³a w znacznej mierze ten cile
realistyczny i relacjonalny charakter, co zauwa¿y³ pod koniec lat 60. ten¿e Gerken.
Oczywicie eucharystia jest czym
znacznie wiêkszym ni¿ dowiadczeniem
wiêzi. Tradycja katolicka nazywa j¹ sakramentem niewypowiedzianym  ineffabile sacramentum. Wyjania to Jan Pawe³ II w licie do biskupów O kulcie Eucharystii. Jan Pawe³ II podkrela, ¿e
Koció³ nie urzeczywistnia siê przez sam
fakt zespolenia ludzi, przez prze¿ycie
braterstwa, do którego daje sposobnoæ
uczta eucharystyczna. Koció³ urzeczywistnia siê wówczas, gdy w tym braterskim zespoleniu i wspólnocie sprawujemy i celebrujemy Chrystusow¹ Ofiarê
krzy¿a ... Jak Pascha, czyli mieræ i zmartwychwstanie, jest streszczeniem i osi¹
historii, tak eucharystia jest streszczeniem ¿ycia. W pe³ni prze¿yta eucharystia jest dowiadczeniem Paschy i dowiadczeniem wiecznego wiêta w domu
Boga, gdzie Chrystus podejmuje wspólnotê wiêtych. Oddanie Chrystusa w postaci chleba i wina, wzajemne oddanie
braci i sióstr wokó³ sto³u Pañskiego jest
streszczeniem ca³ego ¿ycia, w którym
chrzecijanin oddaje siebie innym z radoci¹, w wolnoci, niczego w zamian
nie oczekuj¹c. Tak g³êbokie prze¿ycie
eucharystii jest owocem d³ugiej drogi,
a ta droga oczywicie nie jest mo¿liwa,
jeli uczestnicy ceremonii nawet siê nie
znaj¹.
MM
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G£OS KSIÊDZA MARKIEWICZA (CZ. 1)

Naprawiæ wszystko
w Chrystusie
Jan Pawe³ II powiedzia³ na krakowskich B³oniach 18 sierpnia 2002 roku:
wiek dwudziesty, mimo niew¹tpliwych
osi¹gniêæ w wielu dziedzinach, naznaczony by³ w szczególny sposób misterium nieprawoci. Z tym dziedzictwem
dobra, ale te¿ i z³a, weszlimy w nowe
tysi¹clecie. Przed ludzkoci¹ jawi¹ siê
nowe perspektywy rozwoju, a równoczenie nowe, niespotykane dot¹d zagro¿enia... Tajemnica nieprawoci wci¹¿ wpisuje siê w rzeczywistoæ wiata... Dowiadczaj¹c tej tajemnicy, cz³owiek prze¿ywa lêk przed przysz³oci¹, przed pustk¹, przed cierpieniem, przed unicestwieniem. Mo¿e w³anie dlatego przez wiadectwo w. Siostry Faustyny Chrystus
wchodzi w nasze czasy, aby wyranie
wskazaæ na to ród³o ukojenia i nadziei,
jakie jest w odwiecznym Mi³osierdziu
Boga. Trzeba, aby Jego orêdzie o Mi³osiernej Mi³oci zabrzmia³o z now¹ moc¹,
bo wiat potrzebuje tej Mi³oci.
¯eby mówiæ o rzeczywistoci cywilizacji mi³oci, ¿eby j¹ tworzyæ, trzeba
koniecznie uwiadomiæ sobie, co tworzy obecn¹ rzeczywistoæ i jaki jest jej
obraz. W Christifideles Laici Jan Pawe³ II pisze: Zjawisko sekularyzmu jest
dzi naprawdê spraw¹ powa¿n¹. (...) Ja
sam niejednokrotnie przypomina³em
o zjawisku dechrystianizacji, które wystêpuje w narodach o dawnej tradycji
chrzecijañskiej i domaga siê bezzw³ocznie Nowej Ewangelizacji (ChL,
nr 4). W rzeczywistoci zsekularyzowanej tzw. uwalnianie siê dosiêga nie tylko spraw Boga, Jego Przykazañ i Kocio³a, lecz tak¿e uznawalnych i szanowanych dot¹d rozwi¹zañ, takich jak: rodzina, szko³a, naród, spo³eczeñstwo. Na
ich miejsce wchodzi fascynacja gospodarczymi sukcesami postêpu, zach³yniêcie siê wizj¹ spo³ecznoci dobrobytu, przyjemnoci, prawie wy³¹cznie kon-

sumpcji. Z kolei nastêpstwem tej fascynacji jest zatracenie ró¿nicy miêdzy
cz³owiekiem a przyrod¹, miêdzy porz¹dkiem ducha i materii  w ostatecznoci miêdzy twórc¹ i jego wyrobami.
W spo³eczeñstwie, nazwanym spo³eczeñstwem pluralistycznym i demokratycznym, Koció³  bêd¹cy spadkobierc¹
zobowi¹zania budowy cywilizacji mi³oci  utraci³ tradycyjn¹ pozycjê w spo³eczeñstwie. Jest postrzegany jako jeden
z segmentów tego¿ spo³eczeñstwa. Dowiadczenie krajów od dawna pluralistycznych dowodzi, ¿e dominuj¹cym elementem modelu tych spo³eczeñstw jest
produkcja i konsumpcja. Swoisty przymus posiadania utrudnia dostêp do wiata transcendentnego. Religijnoæ w spo³eczeñstwach pluralistycznych zamyka
siê w ma³ych grupach: rodzina, krêgi
krewnych i przyjaciele. Dziedzina ¿ycia
publicznego jest w znacznej mierze wolna od wp³ywów religijnych. Jednostki
mog¹ zachowywaæ siê religijnie w sferze stosunków osobistych. Mentalnoæ
spo³eczeñstw pluralistycznych zamykaj¹ca religijnoæ ludzi w krêgu prywatnych
znajomoci toleruje Koció³ i religiê tak
d³ugo, jak d³ugo ograniczaj¹ siê one do
specyficznych dla siebie sfer dzia³ania.
Sekularyzacja, pluralizm oraz subiektywizm tworz¹ obraz nowego pogañstwa, które  dla podmiotów Kocio³a (my wszyscy stanowimy Koció³)
stanowi adresata, niejako zachwyconego przygnêbiaj¹c¹ cywilizacj¹ mierci,
której mo¿e siê przeciwstawiæ tylko cywilizacja ¿ycia tworzona na fundamencie wiary chrzecijañskiej. Nowe pogañstwo stawia wiêksze wymagania ani¿eli pogañstwo w pierwszych wiekach
Kocio³a. Pogañstwo staro¿ytne by³o
religijne, czego nie mo¿na powiedzieæ
o dzisiejszym, spogania³ym wiecie.
wiêty Pawe³ Aposto³ by³ zaskoczony,

kiedy w Atenach, g³osz¹c Ewangeliê,
spotka³ ró¿ne wyobra¿enia bo¿ków,
a wród nich o³tarz powiêcony nieznanemu Bogu. Dlatego nie jest przesadnym powy¿sze stwierdzenie, które okrela dzisiejszy wiat jako rzeczywistoæ
g³êbiej tkwi¹c¹ w mentalnoci cywilizacji mierci ani¿eli to by³o w pierwszych wiekach chrzecijañstwa.
W wietle nauki Soboru Watykañskiego II przez kulturê rozumie siê
wszystko, czym cz³owiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i cia³a. Wykorzystuj¹c rozum i pracê, poddaje wiat pod swoj¹ w³adzê, czyni bardziej ludzkim ¿ycie spo³eczne,
przekazuje i zachowuje wielkie dowiadczenia duchowe (por. Gaudium et spes,
nr 53). Koció³ jest zaniepokojony faktem odchodzenia wspó³czesnych kultur
od wartoci ewangelicznych: Rozdwiêk
miêdzy Ewangeli¹ a kultur¹ jest bez w¹tpienia dramatem naszych czasów (Evangelii Nuntiandi, nr 20).
Opieraj¹c siê na powy¿szym stwierdzeniu, siêgnê do niezwyczajnego dziedzictwa. Tym dziedzictwem jest ¿ycie
i dzia³alnoæ S³ugi Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza, który zamieszczaj¹c
w Æwiczeniach duchownych konferencjê: O Mi³osierdziu Bo¿ym wyrazi³ swoje przekonanie i osobiste wiadczenie mi³osierdzia wobec dzieci i m³odzie¿y oddanych pod jego pieczê. Analizuj¹c jego
spuciznê pisarsk¹, ale przede wszystkim
jego wiadectwo ¿ycia duchowego, patriotycznego i spo³ecznego, mo¿emy
czerpaæ z jego pouczeñ dotycz¹cych tworzenia upragnionej nowej cywilizacji 
cywilizacji mi³oci.
Za czasów ks. Markiewicza na papie¿a wybrany zosta³ patriarcha Wenecji
kard. Sarto. Przyj¹³ on za dewizê swojego pontyfikatu s³owa w. Paw³a: Instaurare omnia in Christo. By³o to w 1903
roku. W t³umaczeniu ks. Jakuba Wujka
s³owa te brzmi¹: Naprawiæ wszystko
w Chrystusie (Ef 1,10). Dla uzasadnienia
wyzwalaj¹cego przes³ania Ewangelii ks.
Markiewicz odwo³uje siê w³anie do tych
s³ów, czyni¹c z nich fundament swojego
charyzmatycznego budowania.
ks. Jan Seremak CSMA
Cdn.
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Jak zmieni³a siê
polska szko³a?
Reformê edukacji z 1999 roku nadal uwa¿am za s³uszn¹ i racjonaln¹.
Z mniejszym entuzjazmem przyjmowa³am jednak dyskusjê o nowych, lepszych
(?) programach nauczania i za³o¿eniach
wychowawczych. W¹tpliwoci budzi³y
has³a o szkole w pe³ni partnerskiej,
przyjaznej, sympatycznej czy, jak czasami mówili reformatorzy, wolnej od
stresów towarzysz¹cych przyswajaniu
wiedzy. Nie rozumia³am, dlaczego celem edukacji ma byæ przede wszystkim
nabycie umiejêtnoci i rozwój osobowoci ucznia, a nie  poznanie i zrozumienie otaczaj¹cego wiata, zarówno stworzonego przez ludzi, jak i danego ludziom we w³adanie. Nie przekonano
mnie do idei szatkowania przedmiotów
humanistycznych i tworzenia bloków
programowych. Nadal uwa¿am, ¿e matematyka i fizyka, które w czasach mojej m³odoci wyrabia³y umiejêtnoæ precyzyjnego, logicznego i zdyscyplinowanego rozumowania, nie powinny zamieniaæ siê w grê skojarzeñ, w rozwi¹zywanie zagadek, w trening umiejêtnoci
korzystania z us³ug bankowych i rozk³adów jazdy.
Z wielkim niepokojem obserwowa³am zmiany w podrêcznikach. Przegl¹daj¹c dziesi¹tki ró¿nych, kolorowych
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wersji ksi¹¿ek do jêzyka polskiego i historii odnosi³am wra¿enie, ¿e s¹ równie atrakcyjne, jak ma³o u¿yteczne dla
zwyk³ej, normalnej nauki. Jeli dziecko chce w ksi¹¿ce znaleæ informacje
o, np.: strefach klimatycznych, lasach
tropikalnych, polskich powstaniach narodowych, Katyniu, Kociuszce, prostopad³ocianach, równaniach z jedn¹ niewiadom¹ lub dwiema niewiadomymi
czy, po prostu, o miarach objêtoci, d³ugoci, czy powierzchni  bêdzie mia³o
powa¿ne k³opoty.
Autorzy podrêczników zdaj¹ siê zak³adaæ, ¿e w poszukiwaniach wiedzy nale¿y
korzystaæ z komputera. Podrêczniki powinny przede wszystkim bawiæ i zachêcaæ, a zdobyciu wiedzy s³u¿y internet.
Kolejnym, nieprzewidzianym efektem reformy owiaty sta³ siê pewien
szczególny stosunek nauczycieli do testów. Zewnêtrzna ocena postêpów
ucznia, a wiêc i pracy szko³y metod¹
testu sprawi³a, ¿e coraz wiêksz¹ rolê
pe³ni tresowanie uczniów w szybkim
i umiejêtnym rozwi¹zywaniu testów.
Rozumiem przyczynê tego zjawiska.
Nie akceptujê jednak a¿ tak wielkiego
podporz¹dkowania procesu kszta³cenia
i oceniania pracy uczniów tak ubogiej
formie, jak¹ jest test.

Jednak najwiêkszy niepokój budzi
to, co sta³o siê w wyniku reformy owiaty z nauczaniem w szkole podstawowej
i gimnazjum takich przedmiotów, jak:
historia i literatura. Przekazywanie wiedzy historycznej wzbogacono (pozornie), ³¹cz¹c podobne zagadnienia w bloki programowe. W efekcie uczniowie
stracili umiejêtnoæ porz¹dkowania zdarzeñ w czasie i przestrzeni spo³ecznej.
Tak¿e zwi¹zki przyczynowo-skutkowe
wyparowa³y z procesu edukacji
a uczniowie zdaj¹ siê ¿yæ w z³udnym
przekonaniu, ¿e w otaczaj¹cym ich
wiecie nie p³aci siê za b³êdy i nie ponosi konsekwencji za przewiny i zaniechania. Odnoszê wra¿enie, ¿e historia
przesta³a byæ nauczycielk¹ ¿ycia i nie
s³u¿y ju¿ budowaniu to¿samoci narodowej, poczucia zakorzenienia czy obywatelskiego zaanga¿owania w ¿ycie
w³asnego narodu.
W szczególnym miesi¹cu, jakim jest
kwiecieñ, zada³am uczennicy szóstej
klasy szko³y podstawowej pytanie: czy
na lekcjach jêzyka polskiego lub historii rozmawialicie o rocznicy zbrodni
katyñskiej lub powstania w getcie warszawskim?  Nie, ani s³owa  odpowiedzia³a.  A mo¿e  zapyta³am  we wtorek lub rodê 29 i 30 kwietnia, tu¿ przed
d³ugim majowym weekendem, Pani wyjani³a wam powód, dla którego 3 Maja
jest dniem wolnym od nauki?  Okaza³o siê, ¿e ani przed, ani po 3 Maja nie
wspomniano o wydarzeniach, które pamiêtamy i wiêtujemy tego dnia. Jedynym wiêtem, o którym wspomniano w
szkole w kwietniu, by³ (!!!) Dzieñ Ziemi i towarzysz¹ca mu inicjatywa Towarzystwa Gaja, by chroniæ zanikaj¹ce
gatunki zwierz¹t.
Moje refleksje nie s¹ wo³aniem
o fundamentaln¹ reformê reformy. Nie
potêpiam jej twórców i nie kwestionujê ich osi¹gniêæ. Proszê jedynie o spokojn¹ refleksje nad, niekoniecznie zamierzonymi, konsekwencjami reformy
owiatowej. Tym bardziej, ¿e pojawiaj¹ siê bardzo interesuj¹ce opracowania,
które mog¹ byæ w tym pomocne.
W maju 2002 roku Fundacja Batorego opublikowa³a Ocenê podrêczników
gimnazjalnych jêzyka polskiego. Materia³
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do dyskusji, bêd¹c¹ zbiorem recenzji
napisanych przez niezale¿nych ekspertów. Analizie poddano 6 kompletów
gimnazjalnych podrêczników jêzyka
polskiego wraz z podstawami programowymi i list¹ lektur. Wybrano podrêczniki, które najlepiej sprzedawa³y siê
na rynku. Zak³adaj¹c, ¿e okres gimnazjum jest decyduj¹cy dla kszta³towania
osobowoci i systemu wartoci ucznia,
poproszono recenzentów o odpowied
na pytanie, jaki wzorzec obywatela, jakie wartoci etyczne proponuj¹ wybrane komplety podrêczników, jakiego absolwenta szko³y, jaki wzór ideowo-moralny kszta³tuj¹?
Recenzje zdaj¹ siê potwierdzaæ moje
niepokoje. Jeden z autorów (D. Gawin)
pisze bowiem, ¿e sporód szeciu recenzowanych kompletów tylko jeden zachowuje tradycyjny, chronologiczny
kszta³t narracji. Pozosta³e radykalnie
zrywaj¹ z tradycyjn¹ formu³¹ edukacji
i wyk³ad wiedzy zastêpuj¹ wypisami
z literatury lub antologiami tekstów literackich. Tematy tych wypisów wydaj¹ mi siê doæ oryginalne, przyk³adowo
 Przez stulecia o Kainie  zawiera fragmenty dzie³ literackich powiêconych

fot. P. ¯ycieñski

ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Kolejny rok szkolny dobiega koñca. Z uwag¹ obserwujê efekty reformy owiatowej przeprowadzonej w 1999 roku przez rz¹d Jerzego Buzka. Nie ukrywam, ¿e
zgadza³am siê z jej za³o¿eniami, akceptowa³am wprowadzenie gimnazjum, a wiêc
wyd³u¿enie obowi¹zkowej edukacji do lat dziewiêciu, ceni³am prawo rodziców do
wyboru szko³y, podwy¿ki nauczycielskich p³ac powi¹zane z podnoszeniem kwalifikacji. Uwa¿a³am, ¿e zewnêtrzna forma oceny wiedzy uczniów i, tym samym, obiektywna ocena jakoci kszta³cenia w polskich szko³ach nie by³y z³ym pomys³em.
Nawet burzliwe spory towarzysz¹ce likwidacji ma³ych wiejskich szkó³ przez w³adze samorz¹dowe przynios³y, moim zdaniem, dobre owoce. Przyjêta, pod presj¹
zdeterminowanych rodziców, korekta legislacyjna pozwalaj¹ca na tworzenie ma³ych szkó³ okaza³a siê inspiracj¹ dla postaw obywatelskich i integracji rodowisk
wiejskich.
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motywom zbrodni, zemsty, dobra i z³a
z wszystkich mo¿liwych epok literackich i okresów historii. Kolejny temat
 ¯ycie wyznacza role  wprowadza
ucznia w tajniki etosu rycerskiego, u¿ywaj¹c do tego celu zarówno Krzy¿aków
H. Sienkiewicza, Pieni o Rolandzie,
fragmentów Tolkiena, jak i fragmentów
Z³ego (?) L. Tyrmanda. Kluczowym
efektem rozwa¿añ nad etosem rycerskim okazuj¹ siê  zgodnie ze wskazówkami programowymi  stworzone przez
uczniów projekty kodeksów (np. doskona³ej córki) lub zorganizowane przez
nich turnieje pod has³em: Za i przeciw
turniejom telewizyjnym! Przyznam, ¿e
to doæ oryginalny sposób poznawania
przez nasze dzieci Krzy¿aków H. Sienkiewicza i Z³ego L. Tyrmanda.
Zamiast chronologicznej i systematycznej narracji, odnosz¹cej siê do konkretnych kontekstów historycznych,
w których powstawa³y omawiane dzie³a literackie, nasze dzieci otrzymuj¹
podrêczniki pe³ne zintegrowanych problemów, a wród nich np.: Cz³owiek 
jego radoci i zmartwienia, wiat jawy
czy snu?, Kto czyta nie b³¹dzi lub Mój
dom, nasza Europa, albo Co kocham

i w co wierzê? D. Gawin dostrzega
szczególn¹ konsekwencjê takiego, jak
pisze: kamuflowania funkcji edukacyjnej. Sednem reformy okazuje siê odrzucenie nauczania ex cathedra z pozycji
autorytetu. Podrêcznik przyjazny wobec
ucznia nie przekazuje ¿adnych wa¿nych
treci, a jedynie je sugeruje.
Poniewa¿ w recenzowanych podrêcznikach zanika chronologiczny uk³ad
treci, zanika te¿ tradycja. Przesz³oæ,
zdaniem D. Gawina, przestaje byæ procesem a staje siê barwnym, wielorakim
zestawem kompozycji u³o¿onych jak
kobierzec, po których uczniowie spaceruj¹, kr¹¿¹, b³¹dz¹, jak po alejkach...
Nasze dzieci trac¹ umiejêtnoæ dostrzegania zwi¹zków przyczynowo-skutkowych, co wiêcej, tradycja, przesz³oæ
zdaj¹ siê traciæ sens, jako wspólnotowe
budowanie, nierzadko z trudem i wysi³kiem, naszej kultury. Cywilizacja przestaje byæ dorobkiem m¹droci, sukcesów i b³êdów kolejnych pokoleñ, a staje siê sum¹ mniej lub bardziej interesuj¹cych, czasami przypadkowych, skojarzeñ, wydarzeñ, historyjek...
Dziêki takim pomys³om w bloku tematycznym Bunt i marzenie znajdujemy obok Ody do m³odoci A. Mickiewicza zdjêcia murów z przyk³adami
graffiti. Literatura przestaje uczyæ, pobudzaæ wra¿liwoæ, ju¿ nie pomaga zrozumieæ wiata: Czytanie jest wietn¹
rozrywk¹  pisz¹ autorzy podrêcznika.
Zgoda, czytanie mo¿e byæ wietn¹
rozrywk¹, ale uczniowie powinni dostrzegaæ ró¿nicê miêdzy Od¹ do m³odoci a tygodnikiem Dziewczyna. Tymczasem, jak pisze w kolejnej recenzji
A. Pomorski: Skoro wszyscy (autorzy
prezentowani w podrêcznikach) s¹ równi, nikt siê nie wyró¿nia, to wychowankowie polskiego gimnazjum opuszczaj¹ szko³ê w przekonaniu, ¿e nie istnieje
co takiego, jak hierarchia dzie³ literackich czy hierarchia autorów. I bêd¹ czytaæ masow¹, tandetn¹ literaturê w przekonaniu, ¿e postêpuj¹ zgodnie ze wskazówkami, które przekaza³a im polska
szko³a. Nie wiem, czy dok³adnie o to
chodzi³o autorom reformy edukacji
z 1999 roku.
Barbara Fedyszak-Radziejowska
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Rotmistrz
25 maja minê³a 55. rocznica mierci
rotmistrza Witolda Pileckiego (1901
 1948) ¿o³nierza Armii Krajowej, dobrowolnego wiênia obozu koncentracyjnego w Owiêcimiu i organizatora
konspiracji w tym obozie. Tak pisze
o powodach swojego trafienia do
Owiêcimia:  W wyniku odprawy
u gen. Grota (Stefan Rowecki  przyp.
mój), potrzeby wzniecenia pracy konspiracyjnej w obozach koncentracyjnych i wysuniêciu mojej kandydatury
przez mjr. W³odarkiewicza, decydujê siê
na to zadanie, otrzymujê rozkaz i do³¹czam do drugiej ³apanki warszawskiej
19.09.1940. W ten sposób znalaz³em siê
w Owiêcimiu... Do Owiêcimia przyby³
w nocy z 21 na 22 wrzenia 1940 r.
Wed³ug najnowszych danych Niemcy zamordowali tu oko³o 1,5 miliona ludzi, g³ównie zwo¿onych z ca³ej Europy
¯ydów, lecz tak¿e wielu Polaków oraz
przedstawicieli innych narodów. ¯ydów
mordowano z regu³y w komorach gazowych natychmiast po przewiezieniu,
tylko nielicznych kierowano do wyniszczaj¹cej pracy, co by³o tylko odroczeniem egzekucji. Pozosta³ych wiêniów
kierowano do obozu, gdzie zmuszano
ich do niewolniczej pracy, bito, poni¿ano, torturowano, zastraszano, upodlano
przez g³ód, choroby, niepewnoæ jutra.
Tu hitlerowscy lekarze z SS dopuszczali
siê zbrodniczych pseudomedycznych
eksperymentów na ludziach.
Ten obóz by³ równie¿ sprawnie dzia³aj¹cym niemieckim przedsiêbiorstwem
gospodarczym, dostarczaj¹cym wielu
towarów na rzecz wojennej gospodarki
III Rzeszy, a tak¿e instytucj¹ posiadaj¹c¹ w³asne zaplecze ekonomiczne i administracyjne. Rozpoznanie mechanizmów funkcjonowania obozu umo¿liwi³o Witoldowi Pileckiemu prze¿ycie,
a tak¿e zorganizowanie obozowej konspiracji i brawurowej ucieczki.



Tak pisa³ w jednym z raportów:  Tu
konkurowa³y z sob¹ w walce o ¿ycie
miênie, spryt i oczy. Trzeba by³o mieæ
si³ê pchaæ taczkê, trzeba by³o j¹ umieæ
utrzymaæ na desce, trzeba by³o wybraæ
odpowiedni moment na wstrzymanie
w pracy, by z³apaæ oddech... Wszyscy,
co siê do pracy nie nadawali lub nie
mieli ju¿ si³ biegaæ z taczk¹, byli bici,
a przy upadku zabijani dr¹giem i butem... Ju¿ po kilku miesi¹cach pobytu
Witold Pilecki zorganizowa³ tajn¹ siatkê pod nazw¹ Zwi¹zek Organizacji
Wojskowej (ZOW), który utrzymywa³

kontakty z zewnêtrznymi oddzia³ami
AK. Obozowa konspiracja przekazywa³a dok³adne informacje o tym, co dzia³o
siê w Owiêcimiu, udziela³a pomocy
wielu zagro¿onym wiêniom, likwidowa³a obozowych konfidentów i tzw.
kapo, czyli funkcjonariuszy wiêziennych, czêsto, choæ nie zawsze, wys³uguj¹cych siê hitlerowcom i znêcaj¹cych
siê nad wiêniami. Ale g³ównym celem
i sensem ZOW by³o wspólne z Armi¹
Krajow¹, a byæ mo¿e i desantem alianckich sojuszników, uderzenie na esesmanów, zajêcie obozu, uwolnienie wiêniów i ukaranie oprawców. Ten wielki
dzieñ by³ celem ¿mudnej pracy bohaterskich konspiratorów z Owiêcimia.
Obok bezmiaru pod³oci, okrucieñstwa i zbrodni by³ Owiêcim tak¿e miejscem bohaterstwa, powiêcenia i mi³oci, a dziêki takim ludziom jak ojciec
Maksymilian Kolbe, Stanis³awa Lesz-
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czyñska  po³o¿na ratuj¹ca ¿ycie dzieciom, Witold Pilecki i wielu bezimiennych bohaterów sta³ siê miejscem triumfu dobrem nad z³em.
Po wype³nieniu misji, zagro¿ony
dekonspiracj¹, a tak¿e pragn¹c jako naoczny wiadek przekazaæ prawdê o tym
obozie  Witold Pilecki w nocy z 26 na
27 kwietnia 1943 roku uciek³ z obozu,
wspólnie z Janem Redzejem i Edmundem Ciesielskim. Tak pisze na ten temat:  Wyszed³em w nocy  tak samo,
jak przyjecha³em  by³em wiêc w tym
piekle dziewiêæset czterdzieci siedem
dni i tyle¿ nocy... Wychodz¹c mia³em
o kilka zêbów mniej ni¿ w momencie mojego tu przyjcia oraz z³amany mostek.
Zap³aci³em wiêc bardzo tanio za taki
okres czasu w tym sanatorium...
Ucieczka by³a mo¿liwa dziêki odwadze,
zimnej krwi, inteligencji. Istotna by³a
te¿ pomoc, zw³aszcza tu¿ po znalezieniu siê na wolnoci, udzielona przez
proboszcza po³o¿onej w pobli¿u obozu
parafii.
Raport na temat dokonuj¹cego siê
w Owiêcimiu ludobójstwa zosta³
przedstawiony Komendzie G³ównej
Armii Krajowej, przes³any polskiemu
rz¹dowi w Londynie oraz rz¹dom USA
i Wielkiej Brytanii i nie jest win¹ Polski, ¿e rz¹dy te nie uczyni³y nic dla ratowania mordowanych ludzi, bezczynnie przypatrywa³y siê zag³adzie ¯ydów,
maj¹c ju¿ od 1943 roku przewagê
w powietrzu, która umo¿liwia³a zniszczenie przynajmniej krematoriów, budynków obozowej administracji i przynajmniej czêci koszar SS. Dokona³y
tylko jednego s³abego nalotu, który nie
przeszkodzi³ nazistom w kontynuowaniu ludobójstwa. Ta bezczynnoæ jest
jedn¹ z ciemniejszych kart II wojny
wiatowej. Niemo¿liwy natomiast do
wykonania by³ postulat Witolda Pileckiego, aby si³y Armii Krajowej uderzy³y na niemieck¹ za³ogê i uwolni³y wiêniów. Wobec ogromnej dysproporcji
si³, a g³ównie pytania  co zrobiæ z du¿¹
liczb¹ bezbronnych i schorowanych ludzi?  pomys³ tego rodzaju akcji zosta³ przez kierownictwo podziemia odrzucony. Mia³by on wy³¹cznie moralny, symboliczny wymiar i cel.

Po powrocie do kraju 08.12.1945
roku Witold Pilecki, dzia³aj¹c w ramach antykomunistycznej organizacji
NIE, zorganizowa³ siatkê wywiadowcz¹ maj¹c¹ na celu zbieranie informacji o sytuacji polityczno-gospodarczej
w kraju. Aresztowany przez UB
w maju 1947 roku zosta³ skazany
w procesie pokazowym przez Wojskowy S¹d Rejonowy w Warszawie 15
marca 1948 wraz z Mari¹ Szel¹gowsk¹ i Tadeuszem P³u¿añskim na karê
mierci (kara ta zosta³a im póniej zamieniona na do¿ywotnie wiêzienie).
Komunistyczna prasa pisa³a o procesie szpiegowskiej grupy Andersa,
a czêæ zarzutów, jak np. próba zamachu na funkcjonariuszy publicznych,
przyjmowanie obcych pieniêdzy itp.
by³y klasycznym repertuarem ówczesnej propagandy.
wiadkiem ostatnich chwil ¿ycia
rotmistrza Witolda Pileckiego by³
ksi¹dz prof. Jan Stêpieñ, wówczas wiêzieñ Mokotowa, póniejszy rektor
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie:  ... zbli¿y³em siê do okna razem z dwoma wspó³wiêniami, którzy
znali Witolda Pileckiego. Nie zapomnê
tego widoku. Prowadzono dwóch skazanych. Pierwszy pojawi³ siê Witold
Pilecki. Mia³ usta zwi¹zane bia³a opask¹. Prowadzi³o go pod rêce dwóch
stra¿ników. Ledwie dotyka³ stopami
ziemi. I nie wiem, czy by³ wtedy przytomny. Sprawia³ wra¿enie zupe³nie
omdla³ego... A potem salwa. Nazajutrz
z rana oko³o godziny 5.00 ma³y jednokonny wóz unosi³ martwe cia³a bohaterów poza mury wiêzienia. ¯elazne
obrêcze kó³ stuka³y miarowo o bruk
wiêziennego dziedziñca, przypominaj¹c bicie werbli. Towarzyszy³a im nasza serdeczna modlitwa...
Cia³o .p. Witolda Pileckiego zosta³o pochowane w miejscu nieznanym, prawdopodobnie na s³ynnej ³¹ce
przylegaj¹cej do cmentarza s³u¿ewskiego. Jego symboliczny grób znajduje siê na cmentarzu w Ostrowii Mazowieckiej. Dziêki walce, pracy, cierpieniu, odwadze i mêczeñskiej mierci takich ludzi Polska jest dzi wolna
i niepodleg³a.
n

Piotr Skórzyñski

Polityka
katolika
Miêdzy nami a Bogiem staj¹ nasze
grzechy. Nie s¹ zbyt du¿e, bo i my nie
jestemy gigantami z³a. Jestemy ich
wiadomi i ¿a³ujemy ich  i to chyba
Panu Bogu wystarcza.
Ale byæ politykiem to d¹¿yæ do w³adzy  a w³adza, choæby najmniejsza, to
zawsze (choæby najbardziej nêdzny)
surogat wszechw³adzy boskiej. Niewielu ludzi mo¿e powiedzieæ o swojje c³kowitej odpornoci na ten narkotyk. Mam
w³adzê  i oto wszystko, co wymyli³em, wcielane jest w ¿ycie. Zwykle nie
tak, jak chcia³em  ale to przecie¿ nie
moja wina, to wina tych g³upców na
dole. Ach jak ja muszê siê dla nich mêczyæ! Nie s¹ godni mieæ takiego przywódcy. Ale trudno  muszê. Takie jest
moje przeznaczenie. Naprawiam wiat.
Otó¿ nale¿y sobie uwiadomiæ, ¿e
nie jest to przeznaczenie chrzecijanina. Zdobywczoæ nie jest jego cech¹  jego cech¹ winna byæ pokora.
Pokora, która nie ma nic wspólnego
z tchórzostwem, a w razie potrzeby
zdolna wzi¹æ bicz i wygnaæ kupcz¹cych w wi¹tyni  ale nie ma nic bardziej odleg³ego od ducha Ewangelii
ni¿ pycha zdobywcy.
Chrzecijanin nie mieszka w wiecie  on tu tylko przebywa. Jego celem
nie jest urz¹dzenie siê na ziemi, pod¹¿a
ku mierci jak wêdrowiec schodz¹cy ze
wzgórza: nie cofa siê ku niej rakiem jak
ateista, pragn¹cy zapomnieæ o nicoci
za plecami. Chrzecijanin to tylko wiadek  ale wiadek prawdy.
Jak tê postawê pogodziæ z polityk¹?
Mo¿e kiedy siê dowiem. Dzi wiem
tylko tyle: trzeba szukaæ prawdy, wyjawiaæ prawdê i trwaæ przy prawdzie. To
program minimum.
Jeli choæ czêæ polityków-katolików
go spe³ni  pojawi siê nadzieja.
n
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Pamiêæ Katynia
W miarê rozwoju spo³eczeñstwa informatycznego wirus amnezji ogarnia
coraz wiêksze obszary spo³ecznej wiadomoci. Dzi ju¿ nawet g³osiciele
owieconego postêpu otwarcie kwestionuj¹ przydatnoæ historii w procesie
edukacyjnym. Podobno pozytywne tego
przyk³ady mo¿na zaobserwowaæ w krajach skandynawskich, a najdobitniej
w Szwecji...
Widaæ jednak, ¿e im bardziej na po³udnie, tym trudniej przyjmuj¹ siê takie
i tym podobne eksperymenty. Jaki czas
temu, obecny prorektor Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w £odzi ks. dr Kazimierz Kurek na ³amach PiP opisa³ wyprawê m³odzie¿y z klas maturalnych do
Katynia. Okaza³o siê, ¿e istnieje ca³y
program popularyzacji wiedzy o Golgocie Wschodu, który m.in. obejmuje tak¿e wyprawy przysz³ych maturzystów do
miejsca kani polskich ¿o³nierzy w Katyniu. Organizatorzy tej wyprawy sugerowali nawet, by spraw¹ zajmowa³o siê
z urzêdu Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednak pod rz¹dami Leszka Millera troska o przysz³oæ tak bardzo ju¿
przes³oni³a teraniejszoæ, ¿e na przesz³oæ ca³kiem zabrak³o miejsca.
Dlatego dzi ju¿ nikogo nie dziwi,
¿e niezwykle znacz¹ce dla historii Polski pozycje ksi¹¿kowe ukazuj¹ siê
w najrozmaitszych prowincjonalnych
oficynach, a nie w przeznaczonych do
tego pañstwowych wydawnictwach naukowych, których nazw ju¿ nawet nie
warto wymieniaæ. A w³anie po wydanej przez Bernardinum niezwykle znacz¹cej pozycji ks. Zdzis³awa A. J. Peszkowskiego i Stanis³awa Z. M. Zdrojewskiego pt. Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu ukaza³a siê kolejna
(tych samych autorów) ksiêga z dziejów
Golgoty Wschodu pt. Kozielsk w do³ach
Katynia. Dzienniki Kozielskie. W tym
miejscu daje o sobie znaæ nie tylko uryn-



kowienie kultury, lecz tak¿e, jak widaæ
historii, bowiem i tê pozycjê, licz¹c¹ bez
ma³a 1300 stron, autorzy wydali w³asnym sumptem.
Ta wstrz¹saj¹ca ksiêga, przygotowana przez znany ju¿ duet autorski, jest
w istocie pomiertnym i zbiorowym g³osem ofiar katyñskiego mordu, które
przemówi³y znaleziskami z do³ów katyñskich. W imieniu 4566 ofiar mordu
polskich jeñców wojennych z Kozielska, na kartach tej ksiêgi g³os zabiera
kilkustet z nich  na kartkach kalendarzyków i notesów, w zapiskach okazjonalnych i kilkuset informacjach, które
odnaleziono podczas ekshumacji katyñskich grobów.
Oczywicie, jest
to zaledwie czêæ
znalezisk, które
uda³o siê odzyskaæ z r¹k przedstawicieli w³adz
rosyjskich.
Na kartach
Kozielska w do³ach Katynia
o¿ywa ów czas
zawarty miêdzy
wrzeniem 1939
a kwietniem 1940
roku. Dzieñ po
dniu ukazuje siê
obraz kilku ostatnich miesiêcy ¿ycia wybitnych
przedstawicieli
polskiej inteligencji. Bo przecie¿ trzeba pamiêtaæ, ¿e bez
ma³a 80 proc.
owych jeñców
wojennych stanowili oficerowie
rezerwy, bêd¹cy

KULTURA

w cywilu adwokatami i sêdziami, lekarzami, nauczycielami, in¿ynierami,
urzêdnikami a tak¿e osobami duchownymi. Mord dokonany na polskich jeñcach by³ aktem politycznym i dalekowzrocznym. Wyniszczenie elit oddawa³o w bliskiej perspektywie polski naród
na pastwê obcych cywilizacyjnie s¹siadów.
Dlatego, mimo usilnych tendencji
zmierzaj¹cych do odarcia polskiego
spo³eczeñstwa, zw³aszcza dzieci i m³odzie¿, z pamiêci i w³asnej to¿samoci,
takie inicjatywy wydawnicze, jak ks.
pra³ata Zdzis³awa Peszkowskiego  jednego z ocalonych wiadków Golgoty
Wschodu  nale¿y za wszelk¹ cenê upowszechniaæ i dobijaæ siê o mecenat dla
nich polskiego pañstwa.
Eugeniusz Zdanowicz
Ks. Z. A. J. Peszkowski, S. Z. M. Zdrojewski, Kozielsk w do³ach Katynia.
Dzienniki Kozielskie, Pelplin, Bernardinum 2003
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Lekcja autentyzmu
Wydwiêk eseistycznej ksi¹¿ki Jerzego Pietrkiewicza, przet³umaczonej
niedawno na polski, jest jednoznaczny
 z poezj¹ nie ma ¿artów...
Zanim jednak przejdê do ukazania
niebezpieczeñstw uprawiania poezji,
kilka s³ów o autorze tej arcyciekawej
ksi¹¿ki. Pewnym skandalem jest to, i¿
przy ka¿dej wzmiance o jednym z najwybitniejszych wspó³czesnych polskich
poetów, prozaików i intelektualistów,
znanym i uznanym poza granicami Polski, Jerzym Pietrkiewiczu trzeba go jednak krajowemu czytelnikowi przedstawiaæ. Wartoæ literacka i kulturowa dokonañ mieszkaj¹cego w Londynie profesora slawistyki jest dok³adnie odwrotnie proporcjonalna do skali jego znajomoci i uznania w Polsce.
Pietrkiewicz pozostaje na emigracji
od 1939 roku. Debiutowa³ przed wojn¹
jako poeta (zwi¹zany by³, m.in. z Prosto z Mostu) realizuj¹cy program grupy
autentystów. Bliski by³ mu zarówno regionalizm (zwi¹zany g³ównie z jego rodzinn¹ ziemi¹ dobrzyñsk¹), jak i literatura twórców pochodz¹cych ze wsi
i zwi¹zanych z wsi¹. Z tego okresu pochodzi, m.in. poemat Prowincja.
W Wielkiej Brytanii broni doktorat
z anglistyki i wchodzi w miejscowe ¿ycie akademickie (slawistyka). Od 1953
roku pisze prozê po angielsku, i to z pe³nym powodzeniem. W Polsce zaczêto
j¹ wydawaæ dopiero od 1980 roku. Najg³oniejsze tytu³y to, m.in. Sznur z wêz³ami (1953), Gdy odpadaj¹ ³uski cia³a (1961).
Pietrkiewicz jest tak¿e jednym
z tych, którzy wytrwale budowali i buduj¹ polsko-brytyjskie stosunki literackie. Pisarz t³umaczy³ na angielski m.in.
poezjê Jana Paw³a II, tak¿e antologiê poezji polskiej.
Okazj¹ do przypomnienia osoby
i twórczoci Pietrkiewicza jest obecnie

niedawno wydany w Polsce, przez Wydawnictwo Agawa, zbiór jego esejów
zatytu³owany Druga strona milczenia.
Poeta u krañców mowy. Ksi¹¿ka jest
przek³adem, wydanego po raz pierwszy
w Anglii w 1970 roku, zbioru esejów
Pietrkiewicza.
Poezja a ¿ycie  to dwa tematyczne bieguny esejów Pietrkiewicza. Zajmowanie siê poezj¹, w pe³nym tego
s³owa znaczeniu, nie jest bowiem
czym bezkarnym, czym, co pozostaje bez konsekwencji dla osobowoci
losu poety. Pietrkiewicz opisuje ró¿ne
mo¿liwoci, warianty biografii poety,
który zdecydowa³ siê na odkrywanie
prawdy poprzez poezjê.
W tym miejscu warto podkreliæ
pewn¹, jak¿e rzadko spotykan¹, cechê
tej ksi¹¿ki. Z regu³y pisze siê u nas
osobno, z jednej strony o klasykach
wiatowej literatury, z drugiej za strony o tradycjach naszej rodzimej literatury, tak jak gdyby by³y to dwa roz³¹czne, nie przystaj¹ce do siebie wiaty.
Pietrkiewicz zrywa z t¹, jak¿e sztuczn¹, konwencj¹ z ca³kiem dobrym rezultatem. W omawianej ksi¹¿ce w pe³nej
symbiozie pozostaj¹ obok siebie: Mickiewicz i Goethe, Norwid i Byron.
W tê wielog³osow¹ symfoniê wplata,
co jest w pewnym sensie wzruszaj¹ce,
poetyckich przyjació³ swojej m³odoci,
towarzyszy walk o literacki autentyzm:
Jana Boles³awa O¿oga oraz Stanis³awa Piêtaka. Okazuje siê, ¿e i oni maj¹
co ciekawego i oryginalnego do powiedzenia.
Miêdzy skrajnymi, przeciwstawnymi sobie biegunami, jakie stanowi¹  samobójstwo i prze¿ycie mistyczne, mieci siê mnogoæ rozmaitych typów reakcji na sytuacjê bycia poet¹. Szaleñstwo, ucieczka, wieczny infantylizm,
profetyzm, odejcie od poezji w stronê
czynu... to tylko niektóre z mo¿liwych

odpowiedzi jednostki, które wziê³a
w swe objêcia Pani Poezja.
Wszystkie te rozwi¹zania mo¿na by
jednak zgrupowaæ wed³ug trzech podstawowych scenariuszów. Ich punktem
wyjcia jest dotarcie do granic mo¿liwoci wyrazu poetyckiego. Tego, co
odczuwa w danej chwili poeta, w tym
w³anie momencie nie jest ju¿ w stanie przekuæ w s³owo. Jego poetycki daimonion w pewnym momencie spontanicznie, zdaniem Pietrkiewicza, wygasa. Podobnie, jak spontanicznie zap³on¹³.
ledz¹c rozwa¿ania Pietrkiewicza
nad tym punktem krytycznym w poetyckiej biografii mo¿na zrazu zauwa¿yæ pierwsz¹ drogê, jak¹ jest szaleñstwo mog¹ce prowadziæ do samounicestwienia, do samobójstwa (wspomina w tym kontekcie, m.in. Jesienina
i Majakowskiego). W grê wchodzi tak¿e swoistego rodzaju samobójstwo artystyczne polegaj¹ce np. na zniszczeniu nie opublikowanych wierszy (przypadek Rimbauda).
Istnieje jednak droga mniej spektakularna i zapewne bezpieczniejsza. Jest
ni¹ próba ucieczki od traumatycznego
dowiadczenia literackiej niemocy.
Ucieczka, np. w czyn polityczny, spo³eczny (Byron, Mickiewicz), profetyzm,
moralizm. Ucieczka przemylana, pamiêtaj¹ca o poetyckich dokonaniach lub
ucieczka spontaniczna na olep, staraj¹ca siê tylko umkn¹æ traumatycznemu
dowiadczeniu niemocy twórczej.
I wreszcie co, co mo¿na by uznaæ
za postawê najbardziej aksjologicznie
dojrza³¹, konstruktywn¹. Chodzi o zgodê, przynajmniej czasow¹, na milczenie, po³¹czon¹ z medytacj¹ nad istot¹
chwa³y i klêski poetyckiego wyrazu.
St¹d ju¿ tylko krok do modlitwy i  co
tu du¿o mówiæ  do mistyki. Pietrkiewicz ten krok robi. Z du¿¹ atencj¹ wypowiada siê o poezji w. Jana od Krzy¿a, w ¿aden sposób nie unikaj¹c religijnych odniesieñ frazy Wielkiego Karmelity.
W ten sposób eseje z Drugiej strony milczenia staj¹ siê dalszym ci¹giem
metafizycznych i religijnych penetracji
londyñskiego, a zarazem polskiego
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twórcy. Miêdzy fascynacjami ludow¹ religijnoci¹ a ekstatycznymi szczytami
mistyki Pietrkiewicz poszukuje i poszukiwa³ swojej osobistej, choæ w pe³ni
i wiadomie uwik³anej w tradycjê, drogi do sacrum, do Boga.
Jedn¹ z tych dróg okazuje siê tak¿e
poezja. Je¿eli szczerze i autentycznie
potraktujemy poetyckiego daimoniona,
to mimo i¿ nie zdo³amy byæ mo¿e osi¹gn¹æ s³awy lub geniuszu, na pewno
mamy szansê nauczyæ siê modlitwy i pobo¿noci. Choæ, dodajmy, droga ta bêdzie drog¹ bolesn¹.
Wedle Pietrkiewicza nie mo¿na
uprawiaæ poezji bez przerwy. Po prostu istnieje czas na poezjê, i poza którym nie mo¿na jej ju¿ uprawiaæ. Poezja bowiem prowadzi zawsze do milczenia. U koñca drogi ku prawdzie artysta napotyka milczenie i albo przy-

"

najmniej na jaki czas podda mu siê,
albo skoñczy jako grafoman. Tak czy
inaczej, bycie poet¹ nie jest pozbawione tragizmu.
Cierpienie to mo¿e jednak mieæ dla
poezji moc uzdrowicielsk¹ i oczyszczaj¹c¹. Oczyszczaj¹c¹ z bana³u i skupienia na samej sobie. Ka¿da epoka literacka ma, wedle polskiego poety,
przedmiot, przed którym poezja i poeci uciekaj¹. Niejako instynktownie
kieruje nimi przeczucie, i¿ o przedmiot
ten rozbijaæ siê musz¹ przez pewien
czas s³owa literatury nadaremno, ¿e
musi stanowiæ on bolesn¹ barierê dla
metafory. Bariera ta jednak, mimo bólu
jakim obdarza poetê swoim oporem,
jest naprawdê wyzwaniem, które w³anie ta generacja poetów, a zarazem
pojedyncze jednostki, musz¹ pokonaæ.
Milczenie, które napotyka poeta, na-

prowadza go na przedmiot naprawdê
godny poetyckiej uwagi, skrywany dot¹d skrupulatnie przez wiadomoæ
danej epoki.
Z oporu opisywanego przedmiotu
rodzi siê wiêc genialna poezja. Z chwil
pozostawania w milczeniu powstaj¹
nowe literackie style. Z tragizmu milczenia powstaje dar nowej mowy. Dla
naszej epoki, wedle Pietrkiewicza, barier¹ zmuszaj¹c¹ do milczenia jest
ogrom kosmicznej przestrzeni. Nie potrafimy po prostu o tym dowiadczeniu mówiæ. Pascalowskie poczucie obcoci w gigantycznych przestworzach
zast¹pi³o dawny swojski obraz nieba,
na którego kolejnych piêtrach mieszka³y nadnaturalne, ale w jakiej mierze podobne nam, istoty, a przede
wszystkim sam Stwórca. Rozwój nauki zniweczy³ to poetyckie poczucie
zakorzenienia. Milczenie, tragizm poety jest ofiar¹, która kiedy umo¿liwi
s³owo zakorzeniaj¹ce w ogromie kosmicznych przestrzeni. A s³owo to bêdzie w nowym i prastarym zarazem stosunku do sacrum i religii.
Mo¿na, na pewno nie bezzasadnie,
narzekaæ na pewn¹ mglistoæ i niejednoznacznoæ jêzyka esejów Pietrkiewicza, na zbytni¹ egzaltacjê atmosfery
spowijaj¹cej ca³e przedsiêwziêcie. Nie
sposób jednak odmówiæ autorowi powagi, szczeroci i znajomoci rzeczy,
o których opisze. Znajomoci nie tylko
przecie¿ teoretycznej, lecz tak¿e praktycznej, gdy¿ mamy przecie¿ przed sob¹
jednego z najwiêkszych poetów polskich XX wieku.
Tak czy inaczej, mamy w Poecie
u krañców mowy póny, przetrawiony
przez szereg artystycznych, intelektualnych i egzystencjalnych dowiadczeñ
poety, wyk³ad autentyzmu. Autentyzm
to ju¿ jednak dojrza³y, pozostawiaj¹cy
z dawnego programu to, co najistotniejsze, czyli przekonanie o wadze zwi¹zku literatury z dowiadczeniem twórcy.
Wyk³ad ten jest zarazem wiadectwem:
osobistym i zbiorowym. wiadectwem
zarówno poetyckiego s³owa, jak i poetyckiego milczenia.
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Grzegorz Pyszczek

Niewiele jest w Polsce firm, które mog¹ siê pochwaliæ takim sta¿em  ponad 190 lat! O pocz¹tkach odlewni dzwonów
w Przemylu tak pisa³ Kazimierz Jerdziejewski: W roku 1808, w Ka³uszu (pow. stanis³awowski) za³o¿ona zosta³a przez
Micha³a Felczyñskiego odlewnia dzwonów, jedyna wówczas w kraju. Przetrwa³a ona okres niewoli i wesz³a do Polski Odrodzonej jako warsztat pe³en tradycji ludwisarstwa kresowego, zasobny w du¿e dowiadczenie techniczne. Firma Felczyñskich
kilkanacie razy zdobywa³a najwy¿sze nagrody na wystawach i targach krajowych i zagranicznych. Miêdzy innymi Wielki
Z³oty Medal na Wystawie Kocielnej we Lwowie (1909), Grand Prix na Wystawie Miêdzynarodowej w Pary¿u (1927), Wielki
Z³oty Medal na Targach Poznañskich (1929). Po wojnie za Z³ote Medale przyznano Felczyñskim za dzwony prezentowane
na Wystawie Rzemios³a Artystycznego w Poznaniu (1975), na Wystawie w Sofii (1979) oraz na Wystawie Polska 80
w Düsseldorfie. Dzwony Felczyñskich z ludwisarni przemyskiej znane s¹ dos³ownie na wszystkich kontynentach wiata.
Tak¿e i dzisiaj odlewnia, prowadzona od 1984 roku przez mgr. in¿yniera Janusza Felczyñskiego, wykonuje dzwony kocielne,
okrêtowe i okolicznociowe o wadze od 25 do 5000 kgilogramów. Gwarantuje najwy¿sz¹ jakoæ, krótkie (stosunkowo)
terminy i konkurencyjne ceny. Specjalny dzwon otrzyma³ w darze Papie¿ Jan Pawe³ II podczas pobytu na ziemi przemyskiej.
Poprosilimy Mistrza Janusza o rozmowê na temat pracy tego niezwyk³ego zak³adu, jakim jest ludwisarnia, oraz na
temat jej wyrobów, czyli dzwonów.

Mowa spi¿u
O tajemnej wiedzy odlewnia dzwonów kr¹¿y wiele legend. Ile jest
w nich prawdy?

Legendy by³y w przesz³oci przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Utrwalano je w literaturze, a póniej w filmie. Zapewne bra³y siê st¹d,
¿e oto z kawa³ków ró¿nego kruszcu,
które gdzie le¿a³y porozrzucane, w ludwisarni robi siê co i z tego wychodzi
piêkny i dwiêczny dzwon. Mniemano,
¿e do roztopionego metalu dodawa³o siê
trochê srebra, trochê z³ota, najczêciej
w postaci lubnych obr¹czek czy drogocennych piercionków. Niekiedy s¹dzono, ¿e oprócz bi¿uterii i innych precjozów dodawano nawet... m³odej ludzkiej krwi! Ale to tylko legendy. Ja natomiast mam jak najbardziej racjonalny
stosunek do technologii powstawania
dzwonu. Dla mnie, nie tylko jako absolwenta Politechniki Krakowskiej, lecz
tak¿e jako praktyka, liczy siê jakoæ stopu, czyli proporcje metali wchodz¹cych
w jego sk³ad. Wa¿na jest ponadto szerokoæ i wysokoæ dzwonu oraz jego
gruboæ. A wiêc matematyka i metalurgia, fizyka i trochê chemii. Ponadto potrzebna jest znajomoæ, np. ornamentyki, p³askorzeby i liternictwa, a tak¿e
harmonii dwiêków. Ju¿ nie wspomnê
o podstawach lusarstwa czy o instalowaniu elektrycznych  a raczej elektronicznych  napêdów dzwonów. Oczywicie, trudno dzi byæ omnibusem. Dla-

tego w naszym zespole mamy specjalistów z ró¿nych dziedzin sztuki i rzemios³a artystycznego.
Chyba wa¿n¹ czêci¹ ka¿dego
dzwonu jest jego serce?

Tak ludzie mówi¹. Ja za mogê
wszystkim powiedzieæ, ¿e dzwon nie
ma serca! Dwadziecia parê lat przy
dzwonach pracujê i z ca³¹ pewnoci¹
stwierdzam, ¿e to wahad³o to kawa³
nieczu³ego metalu, a nie ¿adne serce!
Wprawdzie faktem jest, ¿e jak dzwony dzwoni¹, to niektórych ludzi ten
dwiêk chwyta za serce. Ale to ca³kiem
inna sprawa. Po prostu s¹ tacy ludzie,
w których g³os dzwonu co otwiera.
Moim zdaniem jest to najlepsza wiadomoæ pod s³oñcem, bo oznacza, ¿e
ci ludzie naprawdê maj¹ serca! Ale
ka¿dy dzwon posiada zwyk³y bijak,
kawa³ ¿elaza, który wali, uderza w niego. Trzeba przy tym wiedzieæ, ¿e te
dwa wspó³pracuj¹ce ze sob¹ metale
musz¹ mieæ zdecydowanie ró¿n¹ trudnoæ. My robimy dzwony z br¹zu. Jest
to metal, a raczej stop, bardzo twardy
i bardzo kruchy zarazem. Gdyby dzwon
zrzuciæ z wysokoci trzech metrów
 to siê rozprynie jak szk³o! A przez
ponad dwiecie lat jest bity sercem
 i nic mu nie bêdzie. Tak wiêc do twardego dzwonu dorabiamy serce z ¿elaza najbardziej miêkkiego. Kiedy robi³o siê te¿ dzwony ¿eliwne, a wiêc stalowe. Przy czym by³a to trochê gorsza

stal, choæ lepsza od ¿eliwa. Wówczas
trzeba by³o wykonaæ serce z br¹zu.
Niedawno naprawialimy dzwony ¿eliwne dla Olsztyna i dorabialimy do
nich serca z wk³adkami br¹zowymi.
A czy móg³by Pan opisaæ kolejne
etapy powstania dzwonu?

Forma na dzwon sk³ada siê z trzech
czêci. Pierwsz¹ z nich jest tzw. rdzeñ.
Bêdzie on stanowi³ otwart¹ przestrzeñ
w rodku dzwonu, czyli po prostu dziurê. Sta³y rdzeñ oblepia siê glin¹ i tworzy siê z niego fa³szywy dzwon. Na niego nalepia siê p³askorzeby, przedstawiaj¹ce z regu³y patronów poszczególnych dzwonów, oraz odpowiednie napisy. Ca³¹ ornamentykê pêdzluje siê,
czyli nak³ada na ni¹ cienk¹ warstwê
specjalnej glinki. Nastêpnie lepi siê
trzeci¹ czêæ formy, zwan¹ kap¹ lub
p³aszczem  z gliny zbrojonej drutem.
Na szczycie dzwonu umieszcza siê formê korony, popularnie zwanej uszami.
To wszystko schnie w temperaturze
200-250 stopni w specjalnej suszarni.
Po wyschniêciu zewnêtrzn¹ czêæ formy, czyli kapê ci¹ga siê z ca³oci. Wewn¹trz niej odbita jest  w negatywie
 ca³a ornamentyka i litery. Fa³szywy
dzwon rozbija siê i wyrzuca. Jeli za
z³o¿y siê pozosta³e dwie czêci formy
dzwonu, czyli rdzeñ i kapê, to pomiêdzy nimi powstaje szczelina, wolna
przestrzeñ (po usuniêciu fa³szywego
dzwonu), któr¹ nale¿y teraz wype³niæ
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roztopionym metalem. A wiêc wszystko jest ju¿ jasne i proste, prawda?
Pozostaje jednak sprawa chyba
najwa¿niejsza  odlanie dzwonu.
Jak to siê robi?

Mamy du¿y piec, tzw. p³omienny,
p³askodenny. Mo¿emy w nim stopiæ do
6 tys. kg metalu. Robimy próbki stopu,
dodajemy rozmaitych sk³adników, zale¿nie od potrzeby. Formy s¹ ró¿nej
wielkoci, takiej jak przysz³e dzwony.
Jest ich od kilku do kilkunastu. W wielkim dole obok pieca s¹ poustawiane na
ró¿nych poziomach. Wiêksze  g³êbiej,
mniejsze  p³yciej. Tak, aby korony
wszystkich dzwonów by³y na jednym
poziomie. Kiedy metal jest ju¿ roztopiony, wypuszczamy go z pieca i specjaln¹
rynn¹ wprowadzamy kolejno do ka¿dej
formy. Po dwudniowym stygniêciu
dzwony s¹ ju¿ gotowe. Trzeba siê jeszcze z nimi pobawiæ przez parê dni, aby
wykoñczyæ pracê. A wiêc rêcznie wyczyciæ litery i dekoracje, a nastêpnie na
tzw. karuzelówce wyszlifowaæ i wypolerowaæ g³adkie powierzchnie. Nale¿y
te¿ dorobiæ serce i uzbroiæ dzwon
w okucia do zawieszenia na dzwonnicy. I w³aciwie to wszystko.
W relacji Mistrza ca³y ten skomplikowany i niebezpieczny proces

rodzenia siê dzwonu wydaje siê
prosty i spokojny. A przecie¿ powstaj¹ przy tym ró¿ne napiêcia?

Wszyscy zdajemy sobie z nich sprawê. Wszyscy je mocno prze¿ywamy.
Ale to jest nasz zawód, w który wkalkulowane jest tak¿e ryzyko  chocia¿by poparzenia siê. Ten spust roztopionego metalu do forem jest sprawdzianem miesiêcznej pracy ca³ego zespo³u.
Tu ka¿de zawahanie siê czy niepotrzebny ruch mo¿e spowodowaæ katastrofê!
Wszyscy sobie doskonale to uwiadamiamy. Bo ju¿ niejedno widzielimy.
Przybysze za, którzy chc¹ ogl¹daæ narodziny dzwonu, nie maj¹ o tym zielonego pojêcia. Tu, w odpowiednich momentach, jest zupe³na cisza, której ludzie z zewn¹trz nie rozumiej¹. A pracownicy z napiêciem s³uchaj¹, jak ten
metal nachodzi. Bo wszystko mo¿e siê
zdarzyæ, kiedy wpuszcza siê ponad piêæ
ton p³ynnego metalu do formy. W tej
masie s¹ zgromadzone potworne iloci
energii. Niechby siê tam pojawi³o parê
kropel wilgoci, to razem z tym metalem
wszyscy wylatujemy w powietrze!
A wiêc tu nie ma ¿artów. Jest skupienie
i odpowiedzialnoæ za ka¿dy gest.
Wyczyta³em gdzie w prasie, ¿e
mia³ Pan niezwyk³¹ przygodê

KOCIÓ£
z dzwonem o imieniu Ksi¹dz Jerzy...?

By³a to przede wszystkim przygoda
z Urzêdem Bezpieczeñstwa. Ci panowie
codziennie tu byli. Patrzyli, jakie napisy dajemy, dogl¹dali go. Kiedy ju¿
dzwon by³ gotowy i za³adowalimy go
na ciê¿arówkê, aby zawieæ go do Warszawy, gdzie mia³ byæ powiêcony przez
Papie¿a, przebywaj¹cego w³anie
w Polsce (czerwiec 1987), zjawi³y siê
tu dwa radiowozy milicyjne. Smutni panowie pokazali mi nakaz aresztowania
dzwonu!? Co mymy wtedy prze¿ywali... Chodzilimy wszyscy jak wciekli,
a przy tym bezradni. Kombinowalimy
ju¿ ró¿ne wyjcia. I przypomnia³em sobie, ¿e przecie¿ ja bardzo dobrze znam
ludzi z telewizji amerykañskiej. Niech
oni przyjad¹ tu, niech zrobi¹ zdjêcia,
niech siê wiat dowie, jak to w³adza
PRL aresztuje dzwon! Pojecha³em z tym
pomys³em do UB. Wtargn¹³em do samego szefa, choæ sekretarka mówi³a, ¿e
jest narada i nie mo¿na tam wchodziæ.
Przedstawi³em mu swój plan dzia³ania
pod okiem telewizji USA. Pan pu³kownik zacz¹³ siê j¹kaæ, wyci¹gn¹³ jakie
telegramy od swoich szefów. Ale ja ju¿
by³em tak zdeterminowany, ¿e to nie
robi³o na mnie wiêkszego wra¿enia.
Trzasn¹³em drzwiami i wyszed³em.
W napiêciu czeka³em, co bêdzie dalej.
Po paru godzinach znowu panowie zjawili siê u mnie. Tym razem z niezwyk³¹
propozycj¹:  Owszem, dzwon mo¿e jechaæ do Warszawy, ale... w konwoju!
 Co takiego wymylili... Pytam ich:
 Dlaczego w konwoju?  Bo my siê boimy demonstracji po drodze... Jak mog³oby dojæ do demonstracji, skoro
o transporcie dzwonu nikt, oprócz nas,
nie wiedzia³?! W ka¿dym razie dzwon
Ksiêdza Jerzego Popie³uszki jecha³ do
Warszawy z parad¹. Tam pob³ogos³awi³ go Ojciec wiêty, z którym mia³em
okazjê zamieniæ parê zdañ. I tak siê zakoñczy³a ta niezwyk³a przygoda. Od
tamtej chwili minie w czerwcu 15 lat.

fot.W. widerski

Dziêkuj¹c Panu In¿ynierowi za rozmowê i ¿yczê, aby wykonane przez
firmê Mistrza Janusza dzwony nadal rozs³awia³y dobre imiê Rodu
Felczyñskich.

Rozmawia³ Jan Korcz

$
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PRZEZ ¯YCIE Z ANIO£EM
Poród wielu Kalwarii polskich jedna jest najs³ynniejsza i gwoli cis³oci najstarsza  to Kalwaria Zebrzydowska. Za³o¿ona
zosta³a przez Miko³aja Zebrzydowskiego czterysta lat temu, malowniczo po³o¿ona wród poroniêtych gêstym lasem gór. Do
tutejszego sanktuarium maryjnego i klasztoru bernardynów rokrocznie ci¹gaj¹ nieprzebrane rzesze pielgrzymów. Podczas
wielkich wi¹t wszystkie drogi wiod¹ce do klasztoru upstrzone s¹ rzêdem kolorowych namiotów i jarmarcznych bud z tandetnymi dewocjonaliami oraz okropnie s³odkimi, zapewne niezdrowymi s³odyczami. Prawdopodobnie z takiego odpustu pochodzi
tytu³owy gipsowy anio³ Staszka Chyczyñskiego  ma³a bia³a figurka, która odegra³a i odgrywa wa¿n¹ rolê w jego ¿yciu.
Pewnym co do pochodzenia anio³ka byæ nie mo¿na, gdy¿ nie pamiêta tego nasz bohater, jego poczciwi rodzice, ani ktokolwiek z bliskich. Jedno nie ulega w¹tpliwoci: niepostrze¿enie  jak to anio³  zasiad³ on którego dnia na pó³ce wród wielce
uczonych ksi¹g ma³ego Stasia, którymi by³y Elementarz Falskiego, Abecad³o z pieca spad³o i innye bestsellery z zamierzch³ej
serii Poczytaj mi mamo.

Gipsowy Kalwaryjczyk
Herbert Oleschko

 Wiesz co? Wcale mi siê anio³ku nie
podobasz  wyzna³ pewnego dnia ch³opczyk i obwieci³ figurce zamiar wymienienia jej na o³owianego rycerza, takiego w redniowiecznej zbroi i z ciê¿kim
toporem w d³oniach. Nazajutrz, ostro¿niej ni¿ zwykle, spakowa³ tornister. Na
samym dnie po³o¿y³ owiniêtego w rêcznik anio³a. Bez trudu dokona³ korzystnej dla siebie wymiany i z dum¹ przyniós³ do domu cenne trofeum do kolekcji o³owianych ¿o³nierzyków.
Kilka tygodni po tym zdarzeniu
w szkole urz¹dzono zabawê z loteri¹
fantow¹. Jakie¿ by³o zaskoczenie ch³opca, kiedy wygra³ anio³a, w dodatku tego
samego, którego ³atwo pozna³ po charakterystycznym odprysku na prawej
stopie.
 Ty nie jeste wcale taki brzydki, jak
myla³em. Mo¿e nawet jeste jakim
wa¿niakiem, skoro wróci³e do mnie 
zastanawia³ siê g³ono ch³opiec, ale nie
potrafi³ dojæ do ¿adnego konstruktywnego wniosku. Gipsowy anio³ek uparcie milcza³.
 Chyba siê nie obrazi³e  ruszy³o Stasia sumienie.  W nagrodê staniesz na
mojej najlepszej pó³ce. Obiecujê te¿
uroczycie wiêcej nikomu ciebie nie oddawaæ.
I rzeczywicie s³owa dotrzyma³. Mija³y miesi¹ce i lata, a gipsowy anio³
tkwi³ na honorowym miejscu, zmienia³y siê tylko pó³ki i mieszkania. Raz l¹dowa³ na telewizorze, miesi¹c póniej
w ³azience, to znów za szybk¹ w kuchennym kredensie.

W koñcu wyniós³ siê z Kalwarii na
dobre i wraz z w³acicielem przeprowadzi³ siê do Ciemnogrodu, gdzie mieszka z rodzin¹ Staszka do dzi. Chcia³bym
cofn¹æ siê jednak do przesz³oci i przytoczyæ interesuj¹ce zdarzenie z czasów
uniwersyteckich studiów Kalwaryjczyka, a wi¹¿¹ce siê z gipsowym anio³em.
Staszek studiowa³ na trzecim roku
filozofii. Wracaj¹c pewnego popo³udnia
z zajêæ, spotka³ na ulicy Beatê, mi³oæ
z czasów licealnych. Niestety, nie on jeden kocha³ siê w d³ugonogiej piêknoci
i nie mia³ ¿adnych szans wobec lepiej
obdarzonych przez naturê konkurentów.
Im wiêcej wzglêdów okazywa³ Beatce,
im wiêcej znosi³ jej prezentów i czyni³
zabiegów, tym bardziej by³ lekcewa¿ony. Tak jawne i bezceremonialne potraktowanie szczerych intencji bardzo wówczas bola³o i kosztowa³o m³odzieñca
sporo nieprzespanych nocy.
 Czeæ Staszek!  zdziwi³a siê dziewczyna.  A to dopiero spotkanie.
 Witaj, piêknie wygl¹dasz  wymamrota³ zaskoczony i zbiera³ w popiechu
myli, zastanawiaj¹c siê, co powiedzieæ
dalej. Z opresji wybawi³a go na szczêcie Beata.
 Ca³e wieki minê³y, a ty siê w ogóle nie
zmieni³e. S³ysza³am, ¿e zacz¹³e studiowaæ filozofiê, to musi byæ bardzo interesuj¹ce. U mnie w ¿yciu te¿ siê sporo
wydarzy³o. Przemyla³am wiele spraw.
 To mo¿e spotkamy siê w jakim spokojnym miejscu i porozmawiamy d³u¿ej?  Uczepi³ siê na nowo rozbudzonej nadziei.

 Mylê, ¿e to dobry pomys³  umiechnê³a siê kokieteryjnie.  Co bêdziemy
gadaæ na ulicy.
Umówili siê na nastêpny dzieñ
w kawiarni i Staszek nie móg³ przez pó³
nocy zasn¹æ. Wróci³y wspomnienia, licealne obrazy wylewa³y siê jeden za
drugim, wie¿e i soczyste, pachn¹ce
utraconym piêknem, a przez to jeszcze
dro¿sze i cieplejsze. Bi³ siê z mylami,
patrz¹c raz za razem na gipsowego
anio³ka, ciniêtego miêdzy Pañstwem
Platona i Enneadami Plotyna z jednej
strony a b³êkitnym piêcioksiêgiem Dzie³
zebranych Edwarda Stachury.
 Ciekawe, czy znów przyniesiesz mi pecha w sprawach sercowych?  pyta³ niemo.  Mo¿e tym razem co z tego bêdzie?
Nazajutrz pojawi³ siê w kawiarnce
pó³ godziny wczeniej przed umówionym spotkaniem. Zamówi³ kawê i z bij¹cym sercem czeka³ na Beatê. Podwiadomie obawia³ siê, ¿e nie przyjdzie,
w dawnych czasach przyzwyczai³a go
do podobnego traktowania. Przysz³a
umalowana i wysztyftowana jak nigdy.
Rozmowa nie klei³a siê, nie chc¹c przejæ
do sedna uczepili siê kilku neutralnych i
bezpiecznych tematów. Gdzie po godzinie takiej mêczarni dziewczyna postanowi³a przejæ do natarcia.
 Wiesz, mam problem.
 Spodziewam siê, któ¿ ich nie ma
 odpar³ Staszek, maj¹c nadziejê ¿e tym
problemem jest samotnoæ dziewczyny.
Beata siêgnê³a tymczasem do torebki
i wyjê³a czarno-bia³e zdjêcie jakiego
faceta. Wrêczy³a je os³upia³emu Kalwa-
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ryjczykowi i z typowym dla siebie taktem zada³a pytanie:
 Porad mi, czy mam za niego wyjæ.
W styczniu zaplanowalimy lub.
Spodziewa³ siê wszystkiego, ale nie czego podobnego. Mia³ 21 lat i nie dowiadczy³ jeszcze przewrotnoci kobiecej natury. Na jawn¹ prowokacjê zareagowa³ zatem bardzo prostolinijnie.
 To proste. Je¿eli go kochasz, odpowied pozytywna, je¿eli nie kochasz 
negatywna  odci¹³ ze z³oci¹.  Mylê,
¿e nie ma sensu dalej rozwijaæ tematu.
 W³anie nie wiem, czy go kocham 
wyzna³a Beata.
 A to bardzo ciekawa sytuacja  zdenerwowa³ siê na dobre Staszek.  Brawo! Nie
znam w ogóle gocia, mo¿e co do ciebie
ci¹gle czujê. To ciekawe, dlaczego zwracasz siê do mnie z tak¹ spraw¹?
 Przecie¿ jeste taki m¹dry i w dodatku studiujesz filozofiê.
 Nie trzeba filozofa, by odpowiedzieæ
na takie pytanie. Jak nie jeste pewna
uczuæ, to spójrz na kasê. Przecie¿ z pewnoci¹ wiesz, jaki goæ ma zawód, samochód, mieszkanie. To w zasadzie
pryncypia a nie imponderabilia. Brak
pieniêdzy rozk³ada najwiêksz¹ mi³oæ.
 Móg³by nie byæ taki cyniczny  wy-

buch³a p³aczem i nic wiêcej nie potrafi³a z siebie wykrztusiæ. W gwarnym lokalu zrobi³o siê nagle cicho jak makiem
zasia³. Kalwaryjczyk poczu³ siê bardzo
g³upio, ale to nie z ich powodu zamilk³o towarzystwo. Jazgotliwa muzyka
p³yn¹ca z radia zosta³a uciêta jak no¿em,
a redaktor grobowym g³osem odczyta³
lakoniczny komunikat o zamachu na
papie¿a Jana Paw³a II. Pociemnia³o, k³êby dymu papierosowego zastyg³y na
chwilê w powietrzu. Pojedynczo i grupami ludzie zaczêli opuszczaæ kawiarniê. Beata zwróci³a siê z prob¹ o odprowadzenie na przystanek. Tramwaj
d³ugo nie przyje¿d¿a³ i Staszek waha³
siê  wsi¹æ i jechaæ z dziewczyn¹ do
jej mieszkania, czy po¿egnaæ siê, tym
razem na zawsze. Posêpnie milczeli,
wokó³ przetacza³ siê anonimowy t³um,
bezduszny i obojêtny. W koñcu pojawi³
siê upragniony pojazd. Przemóg³ siê
i postanowi³ jednak pojechaæ; ¿eby póniej nie ¿a³owaæ.
 Stachu, nie wsiadaj do tego wagonu
 us³ysza³ za sob¹ nagle jaki be³kotliwy g³os i stan¹³ jak wryty. Odwróci³ siê.
Na ³awce siedzia³o trzech obszarpanych
pijaczków z tanimi piwami w d³oniach.
Twarz jednego z nich odznacza³a siê

KULTURA

niezwyk³¹ bladoci¹ i te rysy, sk¹d znane. Ale¿ tak, ³udz¹ce podobieñstwo do
gipsowego anio³a. Kiedy odwróci³ siê
ponownie, drzwi zatrzasnê³y siê znienacka i tramwaj ruszy³.
Zszokowany sta³ przez chwilê w miejscu, nie za bardzo wiedzia³, co zrobiæ.
 Gociu! Rzuæ co na jabola, albo spadaj  g³os jednego z pijaczków przywróci³ Kalwaryjczyka do realiów. Nie odpowiadaj¹c na zaczepkê, ciê¿kim krokiem ruszy³ przed siebie.
***
W takich okolicznociach, dla jednych trywialnych, dla innych byæ mo¿e
przypadkowych, dla jeszcze innych
wrêcz fatalistycznych, Staszek po¿egna³
siê na zawsze z m³odzieñcz¹ mi³oci¹.
Datê 13 V 1981 zapamiêta³ doskonale.
W amerykañskich bestsellerach o anio³ach ostrze¿enie duchowego opiekuna
poprzedza zwykle jak¹ katastrofê b¹d
wypadek, którego uniknie podopieczny.
Nie, tramwaj nie uleg³ wypadkowi. Wiadomo jedynie, ¿e ¿ycie Kalwaryjczyka
u³o¿y³o siê inaczej. Lepiej czy gorzej?
Niestety, na to pytanie potrafi³by odpowiedzieæ tylko gipsowy anio³. A on
uparcie milczy.
Herbert Oleschko

MICHALICI
Bóg wci¹¿ poszukuje m³odych ludzi o odwa¿nych sercach i zaprasza do pracy
w dziele ewangelizacji wiata. Dla michalitów wyra¿a siê to w szczególnej trosce
o dzieci i m³odzie¿ poprzez prowadzenie orodków wychowawczych, szkó³ katolickich
i oratoriów. G³osz¹ Dobr¹ Nowinê w czasie rekolekcji i misji, a tak¿e przez s³owo pisane  posiadaj¹ w³asne Wydawnictwo i Drukarniê Michalineum. Szerz¹ kult w. Micha³a Archanio³a i Anio³ów. Pracuj¹ w Polsce i za granic¹.
Jeste m³ody! Szukasz swojej drogi ¿ycia? Czy chcesz do³¹czyæ do nas, ¿eby s³u¿yæ Kocio³owi  bardzo zatroskanemu o dzieci i m³odzie¿  biedn¹ i opuszczon¹ i ¿yæ
wed³ug dewizy powci¹gliwoci i pracy? Chcesz wiedzieæ wiêcej  napisz, zadzwoñ
lub przyjed na organizowane przez nas rekolekcje i dni skupienia. Najbli¿sze terminy:
7  8 czerwca (Miejsce Piastowe)  Fatimskie Czuwanie M³odzie¿y w intencji powo³añ;
27 czerwca  2 lipca (Pewel lemieñska)  W³óczêga po Beskidach
21  31 lipca  Michalicki Rajd Rowerowy po Mazurach
25  27 padziernika (Miejsce Piastowe)  Jesienne Dni Skupienia
14  16 listopada (Kraków)  Jesienne Dni Skupienia
28  30 listopada (Górki k. Garwolina)  Dni Skupienia przed Adwentem
MICHALICKIE DUSZPASTERSTWO POWO£ANIOWE
ul. Ks. Bronis³awa Markiewicza 25a; 38-430 Miejsce Piastowe
tel. (13) 433 92 62 lub 0 604 838 749
e-mail: krzychu@michalici.otd.pl

&
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Jerzy Trammer

PLASTYKA

Malarz Mazowsza

Ujawnienie

Bolesne odejcie z grona naszych redakcyjnych wspó³pracowników Jerzego Piechowskiego (1936 r.  2003 r.), cenionego
pisarza, wietnego felietonisty,
autora interesuj¹cych esejów powiêconych sztukom piêknym
oraz zamieszczone w PiP o nim
wspomnienie po raz kolejny sk³oni³y mnie do przejrzenia napisanych przez niego ksi¹¿ek. W literackim szkicu zatytu³owanym
Dzieñ w ogrodzie czasu Jerzy
Piechowski przedstawia m.in.
jednego ze swoich przodków,
Wojciecha Piechowskiego, malarza dzi ju¿, jak pisze autor, bardzo zapomnianego.
Rzeczywicie, o Wojciechu
Piechowskim (1848 r.  1911 r.),
malarzu scen religijnych, rodzajowych i portretów pamiêtaj¹ jedynie historycy sztuki, i to te¿
chyba nie wszyscy. Nauki artystyczne
rozpocz¹³ w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona. Póniej
studiowa³ w Akademii Monachijskiej
a praktykowa³ w pracowni Józefa
Brandta. Przyjani³ siê ze swoimi rówienikami Józefem Che³moñskim i Alfredem Wieruszem Kowalskim (obrazy
tych malarzy na polskich aukcjach osi¹gaj¹ obecnie astronomiczne ceny). Obaj
artyci, w przeciwieñstwie do póniejszych krytyków, wysoko cenili malarstwo Piechowskiego, który swoje obrazy pokazywa³ w warszawskim Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych oraz na
wystawach w Pary¿u i Stanach Zjednoczonych, gdzie nagrodzono je paroma
medalami. Jak wspomina w ksi¹¿ce
Malarstwo polskie XIX i XX wieku
Eligiusz Niewiadomski (1869-1923)
malarz, krytyk sztuki i... zabójca prezydenta Gabriela Narutowicza) syn obywatela z m³awskiego, Piechowski spêdzi³ m³odoæ i zreszt¹ ca³e prawie ¿ycie
na wsi, w otoczeniu licznej rodziny

Dziwny paradoks albo sprzecznoæ
ujawnia siê w dziejach cz³owieka. Przez
wieki wierzy on w co: w co z³ego albo
w co dobrego, ale i dobre przerabia nieraz przez swój fanatyzm w z³e. Wiara nadaje jego ¿yciu porz¹dek, pewnoæ, smak
i sens, ale te¿ ka¿e mu w jej imiê toczyæ
domowe i niedomowe wojny  gor¹ce
czy te¿ zimne, udrêczaæ, mêczyæ, walczyæ. Co jaki czas dorobek wieków obraca przy okazji w zgliszcza.
Wreszcie ostatnio i nie wszêdzie,
lecz w ca³kiem wielu krajach, zaczyna
baæ siê wiary. S¹dzi, ¿e nie s¹ one dobre, albowiem ³atwo rodz¹ fanatyzm,
a ten z kolei zbrodniê. Wyznaje relatywizm, g³osi, ¿e wszystkie wiary czy te¿
sposoby ¿ycia s¹ równie dobre. Nie
warto przeto o nie walczyæ, trzeba ka¿demu pozwoliæ ¿yæ, jak chce. Trzeba
zachowaæ ¿ycie, zwiêkszaæ dobrobyt
i pielêgnowaæ zdrowie.
Jednak w klimacie relatywizmu, gdzie
wszystkie prawdy s¹ równie dobre, dobra ju¿ nie jest ¿adna. Pielêgnowane cia³o relatywisty odczuwa w rodku
czczoæ, pustkê, brak oparcia. Co podobnego czu³oby prawdopodobnie zwierzê, któremu wziêto instynkt wyznaczaj¹cy i ramy, i rytm ¿ycia.
Czy¿by fanatyzm albo przynajmniej
silna wiara by³y czym nieodzownym dla
pe³ni cz³owieczeñstwa? A mo¿e cz³owiek jest po prostu bytem tragicznym?
Albo odczuwa pe³niê, lecz wówczas rani
albo nie rani, lecz czuje pustkê.
Tego rodzaju paradoksy mno¿y
w swej ksi¹¿ce Esej o cz³owieku pónej
nowoczesnoci Chantal Delsol (Znak,
Kraków 2003). Z Francji, wiêc z kraju,
który od lat dwustu uprawia postêp
i owiecenie, z ogromn¹ ¿arliwoci¹,
mo¿e z rozpacz¹, rzuca pytania o ich rezultat i o ich sens. Tak¹ osob¹, osamotnion¹ poród francuskich postêpowców
maj¹cych s³aboæ do bolszewizmu, by³
kiedy Raymond Aron, by³ tak¿e Albert
Camus. Tak¹ osob¹ jest te¿ Delsol. n

i s¹siadów, typów bajecznych, doskonale zakonserwowanych w zapad³ym k¹cie Mazowsza. Jawi siê wiêc przed nami
artysta  w³aciciel dworu i ziemskiej
posiad³oci, utrwalaj¹cy na swoich p³ótnach prowincjonalne ¿ycie ziemiañskie,
nie pozbawione krytycyzmu, odzwierciedlaj¹cego nurt w sztuce schy³ku wieku XIX zwany realizmem krytycznym.
W póniejszym okresie swojej twórczoci Wojciech Piechowski zacz¹³, jak siê
zdaje, ulegaæ wp³ywom secesji, o czym
mog¹ wiadczyæ dekoracyjno-linearne
walory jego niektórych obrazów religijnych. Nale¿y do nich, m.in. Chrystus
wród siepaczy, niezwykle ekspresyjne
dzie³o, spopularyzowane przez znan¹
akwafortê Józefa Pankiewicza. Obecnie
nieliczn¹ spuciznê artystyczn¹ Wojciecha Piechowskiego mo¿emy ogl¹daæ
w Muzeum Ziemi Zawkrzeñskiej
w M³awie, parê obrazów znajduje siê
te¿ w magazynach warszawskiego Muzeum Narodowego.
Jaros³aw Kossakowski
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POLITYKA

IN FLAGRANTI

Na fundamentach PRL-u
Znów politycy uraczyli nas ustaw¹, która hamuje rozwój wolnego rynku, a za to
umacnia gospodarkê centralnie zarz¹dzan¹, socjalistyczn¹. W socjalizmie bowiem
pañstwo w³ada rodkami produkcji; obywatele za nie maj¹ do nich swobodnego
dostêpu. Ustawa o kszta³towaniu ustroju rolnego, uchwalona na pocz¹tku kwietnia, ogranicza bowiem, czy wrêcz unicestwia, wolny handel ziemi¹ roln¹. Mo¿e j¹
kupiæ, oprócz rolników, tylko ten, kto ma wykszta³cenie rolnicze, i to jedynie do
300 hektarów; a tutaj istotne, czy trzysta hektarów to ma³o czy du¿o, wa¿ne, ¿e
wiêcej kupiæ nie mo¿na. Chyba ¿e...

W perspektywie ekonomii bez znaczenia jest uzasadnienie tej ustawy, ¿e
uchwalona zosta³a w obronie polskich
area³ów rolnych przed zakusami cudzoziemców, którzy po naszym wst¹pieniu
do Unii zamierzaj¹ podobno z ca³¹ premedytacj¹ wykupywaæ nasz¹ ziemiê ojczyst¹. A jak napisa³a Rzeczpospolita:
celem ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdzia³anie nadmiernej koncentracji nieruchomoci rolnych oraz zapewnienie,
¿e dzia³alnoæ rolnicz¹ w gospodarstwach bêd¹ prowadzi³y osoby o odpowiednich kwalifikacjach...
Ws³uchajmy siê dobrze w treci
tego wyjaniania: przeciwdzia³anie
nadmiernej koncentracji. Wyszed³
z grobu PRL stalinowski upiór niszczenia obszarników i ku³aków. A czy
u podstaw sformu³owania: dzia³alnoæ
rolnicz¹ w gospodarstwach bêd¹ prowadzi³y osoby o odpowiednich kwalifikacjach, nie leg³y przyzwyczajenia
partii marksistowsko-leninowskich, i¿
w gospodarce i polityce dzia³aæ mog¹
jedynie ci, których przydatnoæ dobrze
oceniaj¹ w³adze partyjne?
Jakkolwiekbymy zreszt¹ interpretowali tê ustawê  fakt jest faktem, ¿e (powtórzmy dobitnie!) przestrzega ona zasad gospodarki socjalistycznej, nie wolnorynkowej. Na przyk³ad w socjalistycznej PRL bez zezwolenia partyjno-pañstwowej Robotniczej Spó³dzielni Wydawniczej by³y Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch nikt
nie móg³ kupiæ papieru drukarskiego tym
bardziej maszyny drukarskiej, nawet
trudnoci z zaopatrzeniem siê w papier
do pisania na maszynie (krad³o siê go



z pañstwowych instytucji). A nadto od
5 lipca 1946 do koñca roku 1989 dzia³a³
Urz¹d Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk  popularnie zwany cenzur¹. Bez
jej zezwolenia nikt nie móg³ niczego
w ¿adnej formie rozpowszechniaæ...
I przypomnijmy te¿ sobie, ¿e przecie¿
w Polsce Ludowej nie moglimy bez zezwoleñ administracji pañstwowej kupiæ
samochodu ciê¿arowego ani nawet tzw.
samochodów dostawczych, popularnych
w owym czasie ¿uków i nys.
Oczywicie, a¿ tak le dzisiaj na razie nie jest, mo¿emy publikowaæ i wydawaæ, co chcemy i zaopatrywaæ siê
w auta, na jakie nas staæ. Lecz w³anie
ju¿ nie ka¿dy, kto chce, mo¿e posi¹æ
ziemiê roln¹. Ustawa nie precyzuje jednak, jakie trzeba mieæ kwalifikacje, ¿eby
nabyæ ziemiê i na niej gospodarowaæ.
Skoro nie ma zapisu  jest pokusa, na
przyk³ad, aby za szczodr¹ op³at¹ obejæ
ustawowe przepisy. Jak za wiadomo, te
metody kupowania mo¿liwoci, których
zabrania prawo, s¹ powszechne w pañstwach o w³adzy totalitarnej i gospodarce niewolnorynkowej.
Dlatego w PRL korupcj¹ ratowalimy nasze w¹t³e, szcz¹tkowe swobody
gospodarcze i skromne zasoby finansowe. Bez mniejszych czy wiêkszych ³apówek  smarowania, jak siê wtedy
mówi³o  i kradzie¿y nie sposób by³o
¿yæ, a od stanu wojennego równie¿ dowolnie jedziæ samochodem. Oszukiwanie i okradanie w³adzy  i siebie wzajemnie  by³o w Polsce Ludowej nagminne, traktowane jako powinnoci
obywatelsko-spo³eczne. Kto by³ cyniczny, bezczelny, cwany i mia³ ciche poparcie partii oraz bezpieki, zbija³ fortunê.

CYWILIZACJA

Przera¿aj¹ce jest wiêc, ¿e prawa gospodarcze, tworzone przez dzisiejszych
polityków z prawej i lewej strony sceny
politycznej, których w suwerennych
wyborach obdarzylimy zaufaniem,
ograniczaj¹ nam, podobnie jak w Polsce
Ludowej, mo¿liwoci swobodnego
i uczciwego zarabiania. Pos³owie poprzedniej kadencji, kiedy w Sejmie Akcja Wyborcza Solidarnoæ, skupiaj¹ca
dziedziców ruchu walcz¹cego wczeniej
z... socjalizmem mia³a wiêkszoæ bezwzglêdn¹, uchwalili w lipcu 2001 roku
ustawê o wynajmowaniu mieszkañ. Zniweczy³a ona wolny rynek w dziedzinie
mieszkalnictwa, chroni bowiem wy³¹cznie najemców przed... w³acicielami,
którzy nie mog¹, kiedy raz siê zgodz¹
na udostêpnienie lokalu, wykwaterowaæ
najemcy. Skutek tej ustawy jest taki, ¿e
w³aciciele wynajmuj¹ bez umów, tote¿
pañstwo na rynku mieszkaniowym nic
nie zyskuje, a nie zarabiaj¹c, nie ma pieniêdzy na wykonywanie swych zadañ
politycznych i obronnych, do których jest
powo³ane, za to wtr¹ca siê do ka¿dej
dziedziny ¿ycia publicznego w poszukiwaniu ³atwych pieniêdzy.
Ale wróæmy do wspomnianej ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego.
Grone jest w niej i to, ¿e tak samo jak
w PRL przyznaje ona pañstwu prawo
pierwokupu ziemi; wszelako pañstwo
mo¿e odst¹piæ od swych, przyznanych
sobie przemoc¹ polityczn¹, prerogatyw, mo¿e na przyk³ad pozwoliæ komu
kupiæ wiêcej ni¿ 300 hektarów ziemi.
Znów wiêc niczym w PRL s¹ drastyczne ograniczenia gospodarcze i jednoczenie dzia³aj¹ ustawowe mechanizmy
ich... uchylania, niestosowania wobec
niektórych obywateli.
Których? Wiadomo  tych z uk³adów partyjnych lub tych, którzy wiêcej i dyskretniej posmaruj¹...
Do czego takie ustawodawstwo doprowadza, dowiadczyli przedstawiciele starszych i rednich pokoleñ, którzy prze¿yli PRL. A do czego doprowadzi Trzeci¹ Rzeczpospolit¹, rych³o
siê wszyscy przekonamy. Chyba ¿e natychmiast do imentu zniszczymy fundamenty Polski Ludowej, na których
nieustannie budowane s¹ prawa gospodarcze i spo³eczne.
Jacek Wegner
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SAMOTNY BÓJ O PRZETRWANIE

(4)

W Australii nazywaj¹ ich coraz czêciej skradzionym pokoleniem. Takie miano przylgnê³o w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku do rdzennych mieszkañców
kontynentu, których kilka generacji poddano przymusowej asymilacji. Mowa o Aborygenach, którzy zasiedlili Australiê oko³o 40 tysiêcy lat temu. Ich populacja liczy³a
oko³o miliona osób, gdy w Australii zaczêli oiedlaæ siê pierwsi Europejczycy.

Aborygeni
Pocz¹tkowo, kiedy Australia by³a tylko koloni¹ karn¹ dla przestêpców z Wysp
Brytyjskich. Biali zajmowali niewielkie
tereny tylko na po³udniowo-wschodnim
wybrze¿u. Nie kusi³o ich wnêtrze kraju,
nazywane dzisiaj interiorem.
Zanim odkryto z³o¿a z³ota i niklu, jedynym bogactwem Australii by³y owce
i we³na. Przybysze z Europy trzymali siê
wiêc wybrze¿a, gdzie by³ sprzyjaj¹cy klimat i ¿yzne ³¹ki. Aborygeni wiedli za
swoje tradycyjne ¿ycie w g³êbi kontynentu i nic nie zapowiada³o, ¿e w ci¹gu najbli¿szych lat stan¹ u progu ca³kowitej
zag³ady biologicznej. Sta³o siê tak za
spraw¹ z³ota, które pierwszy, co warto
wiedzieæ, odkry³ w latach czterdziestych
XIX wieku polski badacz Edmund Strzelecki, ten sam, który najwy¿szy szczyt
Australii ochrzci³ Gór¹ Kociuszki. Masowo przybywali z Europy ludzie ¿¹dni
bogactwa, przygód oraz ³atwego ¿ycia.
W ogromnej Australii nagle zaczê³o robiæ siê t³oczno i biali kolonizatorzy zaczêli si³¹ spychaæ rdzennych mieszkañców w g³¹b kontynentu.
W ówczesnej nomenklaturze naukowej Aborygenów uwa¿ano za lud prymitywny, stoj¹cy na bardzo niskim
szczeblu rozwoju. Byli oni podzieleni na
ponad piêæset plemion i szczepów, mówi¹cych odrêbnymi dialektami i posiadaj¹cych swoj¹ organizacjê terytorialn¹.
To stanowi³o dodatkow¹ przyczynê, dla
której swoje terytoria oddali bia³ym
w zasadzie bez oporu i walki. Nie byli
w stanie sprostaæ cywilizacyjnej przewadze Europejczyków, którzy przyw³aszczali sobie coraz wiêksze po³acie
ziemi, na której mogli uprawiaæ pszenicê, tytoñ i zak³adaæ pastwiska. Na tym
w³anie polega³a kolonizacja Australii:

ziemiê odbierano Aborygenom bez najmniejszego poczucia, ¿e jest to grabie¿.
Je¿eli zdarzy³o siê, ¿e stawiali opór, to
karne ekspedycje za³atwia³y sprawê
szybko i skutecznie  po prostu bez pardonu mordowano ich (tak¿e kobiety
i dzieci). Nowi osadnicy otrzymywali od
lokalnego rz¹du dokument, ¿e ich ziemia stanowi ich w³asnoæ.
Warto wiedzieæ, ¿e polowano na
Aborygenów tak¿e dla rozrywki. Rasizm niektórych bia³ych osadników by³
tak daleko posuniêty, i¿ nie pozwala³
uwa¿aæ rdzennych Australijczyków za
ludzi. To byli dzicy albo czarne zwierzêta, za ich mowê nazywano jêzykiem diab³a. Populacja Aborygenów,
spychanych na pustyniê, mordowanych, zapadaj¹cych masowo na choroby przywleczone przez bia³ych (grulica, syfilis) oraz wyniszczanych przez
alkohol gwa³townie spad³a i na pocz¹tku dwudziestego wieku wynosi³a zaledwie 47 tysiêcy. Wydawa³o siê, ¿e podziel¹ smutny los Tasmañczyków, czyli
autochtonicznej ludnoci pobliskiej Tasmanii, którzy, masowo eksterminowani, zniknêli z powierzchni ziemi w po³owie XIX stulecia.
Od ca³kowitej zag³ady uratowali
Aborygenów misjonarze dwóch Kocio³ów: katolickiego i anglikañskiego.
Zachêcali ich do osiedlania siê na terenie swoich misji, które otwierali w rodku kontynentu, co powstrzymywa³o bia³ych osadników przed urz¹dzaniem polowañ na czarne zwierzêta. Leczyli ich
i uczyli powstrzymywania siê od alkoholu, nauczyli ich te¿ spo¿ywania nowych pokarmów, bo na pustyniach, dok¹d ich wypêdzono, masowo umierali
z g³odu. Dziêki takiej ochronie liczba

rdzennych Australijczyków wzros³a
w 1933 roku do 68 tysiêcy. Pod wp³ywem akcji organizowanej przez ksiê¿y
rz¹d australijski powo³a³ wkrótce Biuro
Ochrony Aborygenów kierowane przez
tzw. g³ównego protektora. Niektórym
Aborygenom przyznano pewne terytoria
w wieczyste w³adanie, innych przesiedlono do rezerwatów, w których by³y lepsze
warunki ¿ycia ni¿ na pustyni. Zak³adano
szko³y i starano siê przystosowaæ rdzennych mieszkañców Australii do nowoczesnej cywilizacji europejskiej.
Jednak nie skoñczy³y siê dla nich z³e
czasy. Pod koniec lat trzydziestych XX
wieku, kiedy w³adzê w Australii przejê³a lewicowa Partia Pracy, powsta³
pomys³ przymusowej asymilacji (czyli
wynarodowienia) Aborygenów. Dzieci,
nawet kilkudniowe, odbierano rodzicom si³¹ i umieszczano w specjalnych,
zamkniêtych zak³adach. Tam uczono ich
na: robotników rolnych i pos³ugaczy.
Doris Piklington, dzisiaj 65-letnia
aborygeñska pisarka, która przebywa³a
w takim zak³adzie w Moore River,
wspomina:  Trzymano nas w izolacji
jak zwierzêta  pisze w jednej ze swoich ksi¹¿ek.  Za mówienie jêzykiem
innym ni¿ angielski szorowano nam usta
szarym myd³em. G³ód to uczucie, które
najlepiej pamiêtam z tamtych czasów...
Z tym nieludzkim eksperymentem
uszczêliwiania na si³ê skoñczono dopiero w latach siedemdziesi¹tych.
Dzisiaj, kiedy Aborygeni nie s¹ mordowani i dziesi¹tkowani przez g³ód
i choroby, ich liczba wzros³a do 280 tysiêcy. W wiêkszoci s¹ chrzecijanami
(62 procent to katolicy), jednak ich ¿ycie wród bia³ych nie jest ³atwe. Statystyczny Aborygen ¿yje o 23 lata krócej
od bia³ego Australijczyka i tylko jeden
na dwunastu koñczy szko³ê redni¹.
Mimo urzêdowego przyznania im pe³ni
praw obywatelskich oraz prawa do ziemi, któr¹ w³adali kiedy ich przodkowie, rdzenni Australijczycy s¹ nadal
dyskryminowani. Jak dot¹d ¿aden s¹d
nie zwróci³ nikomu ziemi, która stanowi jego prawowite dziedzictwo, za
ponad po³owa Aborygenów utrzymuje
siê z zasi³ku dla bezrobotnych.
Andrzej W. Pawluczuk
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KULTURA

CHWILA MUZYKI

V Przykazanie
Nie zabijaj  mówi Pan. To trudne
przykazanie. Jego lakonicznoæ opiera
siê naszej, tak bardzo ludzkiej, sk³onnoci do doprecyzowywania (np. wyobramy sobie Sejm naszej RP maj¹cy
uchwaliæ prawo nie zabijaj. Po wniesieniu tysiêcy poprawek mielibymy
pewnie s¹¿nisty dokument o ochronie
¿ycia i wyj¹tkowych warunkach dopuszczalnoci jego przerwania, w którym do naszych, ludzkich, konkretnych
spraw odnosi³by siê jedynie sto piêædziesi¹ty czwarty tiret przypisu na
osiemdziesi¹tej stronie!).

LITERATURA

Wspania³a wielo- i jednoznacznoæ
Pi¹tego Przykazania pozwala nam na
twórcz¹ pracê mylow¹ przez tysi¹clecia. Czy zabijanie idei, uczuæ, piêkna
tak¿e jest wykroczeniem przeciwko
temu Przykazaniu? Kiedy muzyk myli nie zabijaj, czêsto odczuwa pokusê
odniesienia tego uniwersalnego imperatywu do ca³kiem wspó³czesnej masakry, jaka dokona³a siê na niewinnej
muzycznej praktyce amatorskiej za
przyczyn¹ skomercjalizowanych mediów elektronicznych. Eter doko³a pe³en jest perfekcyjnych produktów muzykopodobnych; kto zaryzykuje dodanie swojej w³asnej, rzadko kiedy tak
perfekcyjnej muzyki?
Tym bardziej nale¿y z entuzjazmem
przyj¹æ dzia³ania takie, jak konkurs dla
chórów kocielnych Caecilianum. Orga-

nizatorzy tego konkursu  Zwi¹zek Chórów Kocielnych CAECILIANUM i Towarzystwo Muzyki Chóralnej EPIFANIA ze swym prezesem Wies³awem Jeleniem  dok³adaj¹ wszelkich si³, aby
duch wspólnego piewania w kociele
nie zgin¹³. Po raz trzeci ju¿ chóry kocielne z ca³ej Polski spotka³y siê na finale
w katedrze w. Floriana. Tym razem wygra³ chór DOMINICANTES z Poznania.
Ale prawdziwym zwyciêzc¹ jest muzyka kocielna  bo zainteresowanie zarówno ze strony uczestników, jak i ze
strony przyby³ej publicznoci pozwala
mieæ nadziejê, ¿e kolejne pokolenia
m³odych, muzykalnych ludzi zechc¹ jej
powiêciæ swoje talenty i czas. A tam,
gdzie gromadz¹ siê ludzie  trwa i rozwija siê ¿ycie.
Maria Szreder

uczciwy wobec siebie, niczym czekista
z radzieckiej czytanki. A jak wygl¹daj¹
ludzie wierz¹cy? Takich nie ma. S¹ tylko hipokryci. Te¿ ateici, tylko z ró¿nych
wzglêdów udaj¹cy wierz¹cych.
W tle pojawia siê koció³-instytucja
o dziwnych, parateatralnych rytua³ach,
obliczonych na naiwnych, zreszt¹ ca³kowicie bezsensownych. Nie jest to cytat
z ateistycznej sowieckiej propagandy 
dalej mówiê o filmie Marco Bellocchio,
wys³awianego przez recenzentów Gazety Wyborczej jako nowe objawienie filmowe. W zasadzie nie wiadomo, dlaczego Jury ekumeniczne w Cannes
2002 przyzna³o nagrodê temu dzie³u.
Pewnie chcia³o ufetowaæ re¿ysera, który ³askawie zaj¹³ siê problematyk¹ blisk¹ matafizyki.
Najlepsz¹ rolê napisano dla
Leonarda, nieletniego syna bohatera, który ma ¿ywe odczucie istnienia Boga. wiat doros³ych jest
ca³kowicie zamkniêty na tajemnice. Wierz¹cy i ateici maj¹ gotowe recepty na wszystko. Ateizm
g³ównego bohatera jest m³odzieñczym buntem przeciwko spo³eczeñstwu  odrzuca zarówno religijnoæ, jak i patriotyzm w imiê
wolnoci. Znamy to mylenie.
Z historii XX wieku wiemy, co siê

dzieje, kiedy usuniêta zostaje (niepotrzebna) hipoteza Boga w imiê wolnoci
cz³owieka. Pol Pot wyszed³ ze szko³y,
w której panowa³ kartezjañski kult ludzkiego rozumu.
G³ówne zarzuty wobec filmu: d³ugi
i nudny, bardzo schematyczny. Od strony formalnej  bardziej operuje dialogiem ni¿ obrazem. Mo¿na by³o zrobiæ
film nieco pog³êbiony psychologicznie.
Zrobiono ateistyczn¹ agitkê w stylu minionej epoki. Grone memento  komunizm mo¿e odrodziæ siê zawsze i wszêdzie. Zaczyna siê od odrzucenia Boga
w imiê wolnoci jednostki.
Tadeusz Wyszomirski

FILM

Laurka
dla ateizmu
Dzisiaj, ¿eby film siê dobrze sprzedawa³, potrzebna jest aura skandalu. Nie
wymylono lepszego sposobu promocji.
Skandal obyczajowy odpada  wszelkie
normy w tej dziedzinie zosta³y przekroczone. Wiêc mo¿e co o religii? Dworowanie sobie z islamu lub, co gorsza z judaizmu jest nazbyt niebezpieczne, ale na
chrzecijañstwie mo¿na sobie u¿ywaæ do
woli. Mamy prost¹ receptê na sukces.
O czym jest Czas Religii? Ods³ania
kulisy kanonizacji  jej stronê merkantyln¹. Kanonizacje to dochodowy interes, na przyk³ad dla rodziny. Przy odrobinie dobrej woli mo¿na j¹ sobie za³atwiæ w Watykanie. Wystarczy tylko znaleæ dowody wiêtoci a potem sprzedawaæ w du¿ych ilociach ¿yciorys wiêtego. Pe³na komercja, sprzeda¿ pami¹tek, pielgrzymki, pewne ród³o dochodów  re¿yser dzieli siê z nami swoj¹
m¹droci¹ i znajomoci¹ ¿ycia. Udaje mu
siê powy¿szy mechanizm przedstawiæ.
Dla lepszego zobrazowania tezy postaci¹ pozytywn¹ jest ateista: szlachetny,

Czas Religii (Lora di religione), re¿yseria i scenariusz: Mario Bellocchio, W³ochy 2002
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rys. K. Kunicki

Tylko Krzy¿ móg³ go zwyciê¿yæ. Ojcowie Kocio³a powiadaj¹ nawet, ¿e Krzy¿ Chrystusa by³ swego rodzaju pu³apk¹ na Szatana zastawion¹ przez samego Boga. Szatan oszukany przez Krzy¿  mówi Orygenes. Sama Mêka i mieræ Jezusa mog³yby
jeszcze oznaczaæ zwyciêstwo Szatana, ale Jego Zmartwychwstanie to ca³kowita
klêska Szatana, jego ostateczna przegrana. W tym wydarzeniu objawia siê istota
i wielkoæ chrzecijañstwa, która pozwala tak¿e zrozumieæ, czym jest z³o, jak
dzia³a w wiecie i wród ludzi, czy mo¿e zdobyæ w³adzê i zwyciê¿yæ?

Szatañskie wersety
Rene Girard, francuski myliciel,
dzia³aj¹cy g³ównie w Ameryce, napisa³
bardzo interesuj¹c¹ ksi¹¿kê o o zasadniczej ró¿nicy w podejciu do z³a miêdzy chrzecijañstwem a innymi religiami, zw³aszcza wczeniejszymi, opartymi na ró¿nych mitologiach. Nie jest on
teologiem, lecz religioznawc¹, b2adaczem archaicznych kultur, próbuj¹cym
dociekaæ istoty podstaw cywilizacji europejskiej. W ksi¹¿kach takich, jak
Przemoc i sacrum czy Kozio³ ofiarny
daje w³asn¹ interpretacjê funkcjonowania spo³ecznoci archaicznych, opartych
na religii natury i wierzeniach mitologicznych. Uwa¿a, ¿e spo³eczeñstwa te
pos³uguj¹ siê dla swej integracji (równie¿ ze wiatem nadprzyrodzonym)
przemoc¹ kolektywn¹, której wynikiem
jest krwawa ofiara z ludzi. Ofiara zostaje póniej wywy¿szona i ubóstwiona dla zatarcia dokonanego z³a. Przez
jej sakralizacjê równie¿ wspólnota ludzka zostaje oczyszczona z winy. Tak podstêpnie i przewrotnie dzia³aj¹ si³y z³a
ujawnione póniej w postaci Szatana.
To w³anie w chrzecijañstwie zostaje odwrócony ten pierwotny, prymitywny porz¹dek rzeczy. Najpierw ofiara
i mêka Chrystusa wygl¹daj¹ tak samo
jak dawniej: t³um ogarniêty zbiorow¹
przemoc¹ ¿¹da ofiary Chrystusa, wydaje Go na mêkê i mieræ. Szatanowi, jak
zawsze dot¹d, udaje siê ta sama prowokacja wobec t³umu: znalaz³em dla was
koz³a ofiarnego, ofiarnego baranka, ten
jest winny ca³emu z³u, które was dotyka. Sami wiecie, co nale¿y zrobiæ.
mieræ Chrystusa wydaje siê triumfem
Szatana, potwierdza winê Jezusa
w oczach tych, co Go skazali na mieræ,
ujawnia zarazem w pe³ni ich nienawiæ.
Wszyscy, jak Pi³at, mog¹ umyæ rêce.

Lecz Zmartwychwstanie Chrystusa obala po raz pierwszy ten powtarzany od
wieków szatañski proceder.
W chrzecijañskim prze³omie objawia siê po raz pierwszy, ¿e Chrystus by³
ofiar¹ ca³kowicie niewinn¹ i dobrowoln¹, a przez ujawnienie tej niewinnoci
zostaje pokazana w pe³ni zatarta przedtem wina t³umu ludzi ogarniêtych infekcj¹ z³a, porywem przemocy, szatañskim
pokuszeniem. To Bóg sam z³o¿y³ w ofierze swego Syna, by objawiæ ludziom ich
s³aboæ i zale¿noæ od si³ wy¿szych,
a zarazem da³ nadziejê zbawienia. Pokaza³, ¿e cz³owiek nie jest z³y z natury,
lecz jest podatny na podszepty z³a i nie
mo¿e sam sobie poradziæ.
Ksi¹¿ka Girarda Widzia³em Szatana... jest cenna, bo przekonuje, ¿e dla
wielu najnowszych nawet nauk humanistycznych i cis³ych, dla dzisiejszej
kultury i panuj¹cego ducha czasu, dla
kierunku rozwoju naszej cywilizacji
chrzecijañstwo nadal pozostaje prawdziw¹ i pe³n¹ odpowiedzi¹.
Z³o w wiecie chyba dla wszystkich
jest realne. Czy równie realna jest dzi
postaæ Szatana? Wierzymy w z³o, ale
czy wierzymy w istnienie Szatana? Nawet wierz¹cy nie bardzo w niego wierz¹. Wol¹ widzieæ w nim jak¹ abstrakcjê, metaforê lub strachy z przesz³oci.
Diabe³ wydaje siê wstydliwie nienowoczesny. Jak zauwa¿y³ ju¿ dawno Baudelaire: jego najwiêksz¹ sztuk¹ jest
przekonanie ludzi, ¿e on sam ju¿ nie istnieje. Sztuka prawdziwie nihilistyczna.
Wiêc nie wypada wierzyæ w diab³a, bo
jest to wstydliwa s³aboæ, która nas dyskredytuje w oczach blinich. Dlatego ci,
co ju¿ musz¹ wypowiadaæ siê o diable,
choæby historycy religii i kultury, robi¹
to ostro¿nie i naukowo, byleby tylko nie

przyznaæ siê do nadmiernego zaanga¿owania w sprawê. Boj¹ siê tego, jak diabe³ wiêconej wody. Woleliby siê chyba przyznaæ do najwiêkszych wiñstw
na w³asn¹ rêkê ni¿ do bli¿szej znajomoci z diab³em. Bojê siê, ¿e diabe³ pos³uguje siê nimi jeszcze sprytniej ni¿ dawniej. Istnieje wiêc sporo dzie³ o tym, ¿e
diabe³ jest tylko ludzkim wymys³em,
wytworem chorej wyobrani lub lêku,
albo te¿ personifikacj¹ z³a, które siê
przydarza lub miêdzy ludmi powstaje.
Jest wiêc wytworem spo³ecznym, i nawet jeli nie istnieje realnie, to przecie¿
jako dzia³a.
Dobrym przyk³adem takiego kompromisowego, by tak rzec, podejcia do
diab³a jest ksi¹¿ka znanego francuskiego historyka Georgesa Minois pt. Diabe³. Nie przekonuje on wierz¹cych
w realnoæ diab³a do porzucenia wiary,
lecz spisuje dzieje tej postaci w kulturze tak, ¿e nie wiadomo czy jest on realn¹ postaci¹ czy postaci¹ mitologiczn¹ albo nawet literack¹, p³odem zbiorowej, indywidualnie modyfikowanej
wyobrani. Przy czym autor sk³ania siê
raczej ku literaturze i kulturalnej historii ni¿ ku twardemu bytowi, wierz¹c
w moce ludzkiego umys³u, a nie w moce
nadprzyrodzone. Dla diab³a to równie¿
nie jest z³e wyjcie: jeli trudno utrzymaæ siê w stanie nicoci, to dobrze jest
w ostatecznoci myliæ tropy, wcielaj¹c
siê w ró¿ne, zaskakuj¹ce role.
Mylê, ¿e mo¿e siê to spodobaæ naszemu bohaterowi o wiele bardziej ni¿
wynurzenia konkurencyjnego badacza
w poprzedniej ksi¹¿ce, który ca³¹ sprawê wzi¹³ sobie zbyt powa¿nie do serca
i ujawni³ siê jako powa¿ny nieprzyjaciel diab³a. Swoja drog¹, diabe³ nadal
daje zatrudnienie wszystkim, zarówno
zwolennikom, jak i przeciwnikom.
Marek Klecel
Rene Girard; Widzia³em szatana
spadaj¹cego z nieba jak b³yskawica;
przek³. Ewa Burska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2002
Georges Minois, Diabe³, przek³.
Ewa Burska, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 2001
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WYCHOWANIE

Anna Sokó³

Sponsor
Romek by³ jedynym dzieckiem pañstwa Bogdanowiczów. Matka prowadzi³a na Starym Rynku galeriê obrazów.
Ojciec mia³ prywatn¹ firmê. Pan Bogdanowicz finansowa³ wszystkie wa¿ne
przedsiêwziêcia szko³y. Kiedy przecieka³ dach, robotnicy z przedsiêbiorstwa
pana Bogdanowicza naprawili go w trzy
dni. Przy okazji przebudowali wejcie
do budynku. Bez pomocy pana Bogdanowicz nie mog³a siê odbyæ ¿adna
szkolna impreza. Dawa³ pieni¹dze na
wycieczki, bale. Fundowa³ nagrody na
przeró¿ne konkursy przedmiotowe. Pomaga³ szkole.
Romek wiernie naladowa³ ojca.
Pomaga³ kolegom. P³aci³ im za wszystkie dobre uczynki. Jedni pisali za niego
wypracowania, inni liczyli mu zadania
z matematyki. Jeszcze inni nosili mu
teczkê z klasy do klasy. Za wypracowanie z polskiego p³aci³ 50 z³otych, za jedno zadanie z matematyki 10 z³otych. Noszenie teczki podczas du¿ej przerwy wycenia³ na 5 z³otych, a podczas krótkiej
na 2 z³ote. Chêtnych nie brakowa³o.
Romka zaczê³am uczyæ w trzeciej

klasie. Do tej pory tylko o nim rys. K. Kunicki
s³ysza³am. Od razu zauwa¿y³am,
¿e zachowuje siê dziwnie. Ca³y
czas patrzy³ w okno, jakby tam
w³anie odbywa³a siê lekcja.
Kiedy zada³am zadanie domowe, nie zapisa³ nawet tematu
pracy. W ogóle nic nie pisa³, tylko patrzy³ w okno.
W domu po³o¿y³am stertê zeszytów na biurku. Na wierzchu
le¿a³ zeszyt Romka. Na jednej
kartce by³ tekst wypracowania.
Zaczê³am czytaæ. Litery przypomina³y zdewastowany p³ot. Poniewa¿  Romek nie umie podstawowych rzenie mog³am odczytaæ nawet jednego czy, jak on zda maturê?
wyrazu, nie postawi³am ¿adnej oceny.
 O to nie musi siê pani martwiæ.
Pan Bogdanowicz pojawi³ siê w po-  A jednak siê martwiê. Romek musi
koju nauczycielskim nastêpnego dnia.
zacz¹æ siê uczyæ i staraæ siê inaczej pi Dlaczego nie sprawdza pani prac saæ.
mojego syna?  zapyta³ bez s³owa wstê-  Jak to inaczej?
pu.
 ¯adnej jego pracy nie mogê odczytaæ.
 Nie mogê pañskiego syna odczytaæ  On ma taki charakter pisma. Teraz siê
i dlatego nie sprawdzam.
pisze na komputerze.
 Jak to nie mo¿e pani odczytaæ?
 Czasem trzeba co napisaæ rêcznie,
 Bo ja, proszê pana, jestem nauczyciel- na przyk³ad maturê.
k¹, a nie grafologiem.
Pan Bogdanowicz spojrza³ na mnie,
 Wszyscy jako odczytuj¹ mojego syna. a potem odwróci³ siê i bez s³owa wy Ale ja nie mogê.
szed³ z pokoju nauczycielskiego.
 To bêdzie pani musia³a.
Od II semestru Romek zacz¹³ cho Nie rozumiem.
dziæ do prywatnego liceum tu¿ obok
 Romek bardzo siê stara. Ze wszystkich naszej szko³y. Czesne wynosi tam 800
przedmiotów ma dobre stopnie, tylko z³otych za miesi¹c nauki, ze zni¿k¹ 20
u pani trzy jedynki.
procent na miesi¹ce wakacyjne.
n

CHOD Z NAMI
BUDOWAÆ KRÓLESTWO BO¯E!
Misjonarze w. Rodziny

zapraszaj¹ m³odzie¿ mêsk¹ w swoje szeregi na wspólne prze¿ywanie
wakacyjnej w³óczegi z Bogiem, która bêdzie okazj¹ do poszukiwañ
w³asnej drogi za Jezusem.
A oto proponowane terminy:
21  30 czerwca
SZCZYTNIK /Kotlina K³odzka/
9  18 lipca
OTWOCK k. Warszawy
20  25 sierpnia
CIECHOCINEK
W przypadku du¿ej liczby chêtnych decydowaæ bêdzie kolejnoæ
zg³oszeñ. Zg³oszenia, jak równie¿ bli¿sze informacje o naszej rodzinie
zakonnej pod adresem:
REFERAT POWO£AÑ MSF; ul. Ko³³¹taja 80/82; 05-402 OTWOCK 4
tel.: (0-22) 788 22 79; kom.: 0-604 213 486;
e-mail: powolaniamsf@msf.opoka.org.pl
"
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Szanowna
Redakcjo!

Rewokujê

Jan Pawe³ II w konstytucji Fidei depositum pisze: Katechizm Kocio³a Katolickiego... wyk³ada wiarê Kocio³a
i naukê katolick¹, powiadczone przez
Pismo wiête, Tradycjê apostolsk¹
i Urz¹d Nauczycielski Kocio³a i w ich
wietle rozumiane... Bêd¹cy w mym posiadaniu egzemplarz Katechizmu, wydany w 1994 r., zawiera (kan. 1928 i nast.)
ca³y podrozdzia³ powiêcony sprawiedliwoci spo³ecznej. Tymczasem w marcowym numerze PiP S. Michalkiewicz
i J. Pruszyñski, niezale¿nie od siebie,
praktycznie neguj¹ pojêcie sprawiedliwoci spo³ecznej, a jeden z nich wrêcz
insynuuje jakoby d¹¿enie do praktycznej
realizacji sprawiedliwoci spo³ecznej
by³o sprzeczne z Dekalogiem.
I jeszcze kilka s³ów na temat artyku³u S. Michalkiewicza. Nieprawd¹ jest,
jakoby faktyczna stopa podatkowa
w Rosji wynosi³a 13 proc., a w Irlandii
11 proc. Nieprawd¹ jest równie¿ zdanie,
¿e w Polsce ok. 85 proc. wp³ywów...
z podatku dochodowego od osób fizycznych pochodzi od podatników zaliczonych do I grupy, a wiêc ubogich. Wed³ug
publikowanych w Rzeczpospolitej oficjalnych danych ministerstwa odsetek
ten wynosi³: 67 proc.  w 1997 r; 54,5
proc.  w 1999 r. i ok. 52 proc. w 2000 r.
To po pierwsze. Po drugie, nonsensem
jest uto¿samianie wszystkich podatników
I grupy z ludmi ubogimi.
I ostatnia sprawa. S. Michalkiewicz
ma k³opot z pogodzeniem pañstwa prawa z zasadami demokracji, w której decyduje wola wiêkszoci. Postuluje
w miejsce demokracji  nomokracjê
czyli rz¹dy normy polegaj¹ce na trzymaniu siê uznanych za s³uszne zasad, bez
wzglêdu na to, co akurat mniema wiêkszoæ. Wspaniale! Rad bym jednak wiedzieæ: kto bêdzie uznawa³, które zasady s¹
s³uszne, a które s¹ nies³uszne. Jako cz³ek
z³oliwy i leciwy podejrzewam, ¿e to prawo winno przys³ugiwaæ p. Michalkiewiczowi i tylko niektórym aktywistom UPR.
Andrzej Podgórski

Nigdy nie by³o ³atwo byæ chrzecijaninem, ale teraz mo¿e byæ jeszcze trudniej. Na przyk³ad, trzeba wierzyæ w sprawiedliwoæ spo³eczn¹, o czym przypomnia³ mi niedawno Andrzej Podgórski,
zwracaj¹c s³usznie uwagê, ¿e demonstrowanie sceptycyzmu wobec sprawiedliwoci spo³ecznej jest propagand¹ herezji. W tej sytuacji nie pozostaje mi ju¿
nic innego, jak tylko posypaæ sobie resztki w³osów na g³owie popio³em ze spalonych dzie³ zebranych Korwina-Mikkego
i, podkasuj¹c wór pokutny, udaæ siê
w miejsce pustynne, by tam, pod kierownictwem pani pos³anki Izabeli Sierakowskiej, zg³êbiaæ zasady sprawiedliwoci
spo³ecznej.
Na pocz¹tek postaram siê entuzjastycznie uzasadniæ pomys³ uzale¿nienia
wysokoci skali podatkowej od dochodu na osobê w rodzinie, jak s³usznie postuluje A. Podgórski. Domylam siê, ¿e
istota tego pomys³u polega na tym, by
skala podatkowa zmniejsza³a siê w miarê zmniejszania siê dochodu na osobê
w rodzinie, a zwiêksza³a siê w miarê
zwiêkszania siê dochodu na osobê w rodzinie. Jeli, dajmy na to, na osobê przypada 500 z³ miesiêcznie, to podatek
móg³by byæ wymierzony w dotychczasowej skali, tzn. 19 procent. Jeli natomiast
dochód na osobê zbli¿y³by siê do zera to
i stawka podatkowa te¿ powinna byæ zerowa. To chyba jasne.
Nietrudno siê domyliæ, ¿e taki system podatkowy zachêca³by albo do
zwiêkszania liczby cz³onków rodziny,
albo do zmniejszania dochodu, bo i jedna i druga metoda prowadzi do zmniejszenia obci¹¿enia podatkowego rodziny.
Mo¿na zreszt¹ po³¹czyæ obydwie metody, to znaczy zwiêkszyæ liczbê cz³onków rodziny, ale dochód zmniejszyæ
tylko w zeznaniu podatkowym, ukrywaj¹c jego czêæ w tzw. szarej strefie.
Robi to ju¿ dzisiaj spora czêæ podatników, bo, jak ju¿ pisa³em, oko³o 28
proc. PKB w Polsce wytwarzane jest

w³anie w szarej strefie.
Niestety, obawiam siê, ¿e skoro nawet ja wpad³em na taki pomys³, to kontrolerzy zatrudnieni w urzêdach skarbowych pewnie te¿. Nie jest te¿ wykluczone, ¿e w ramach dalszego doskonalenia
systemu, ukaza³yby siê przepisy okrelaj¹ce wartoæ np. osobistych us³ug wiadczonych domownikom, np. przez matkê
zajmuj¹c¹ siê prowadzeniem domu. Czy
wartoæ tych us³ug wliczaæ do dochodu
tej rodziny dzielonego nastêpnie miêdzy
poszczególnych jej cz³onków, czy przeciwnie  odejmowaæ od dochodu podlegaj¹cego podzia³owi?
Najwa¿niejsze jest jednak (co usi³owa³em nieudolnie wykazaæ) zacienienie
wiêzi rodziny z aparatem pañstwowym.
Z uwagi na znaczn¹, a daj Bo¿e, rosn¹c¹
liczbê rodzin do skontrolowania pañstwowy aparat skarbowy musia³by byæ
odpowiednio liczny  znacznie liczniejszy, ni¿ teraz. Ale to w³anie bardzo dobrze, bo zwiêkszenie zatrudnienia w aparacie skarbowym doprowadzi³oby do
zmniejszenia, a mo¿e nawet ca³kowitej
likwidacji bezrobocia. Dziêki temu
wzros³oby zadowolenie ludzi pracy,
a taki wzrost zadowolenia to nieomylny znak, ¿e sprawiedliwoæ spo³eczna
zaczyna ju¿ dzia³aæ.
Wszystko wydaje siê w jak najlepszym porz¹dku. Byæ mo¿e za wyj¹tkiem
prawdopodobnej koniecznoci zwiêkszenia obci¹¿eñ podatkowych przypadaj¹cych na cz³onka rodziny w zwi¹zku
z potrzeb¹ zwiêkszenia zatrudnienia
w aparacie skarbowym. Ale to nie ma nic
do rzeczy, bo wa¿na jest nie tyle wysokoæ obci¹¿eñ, co sprawiedliwe roz³o¿enie ciê¿aru, a w³anie takie by ono by³o.
UPR g³osi³a, co prawda, ¿e co najmniej
tak samo wa¿ny, a mo¿e nawet najwa¿niejszy jest poziom obci¹¿enia podatkowego, ale nie ma co zaprz¹taæ sobie g³owy takimi g³upstwami, tym bardziej ¿e
spo³eczeñstwo ju¿ pozna³o siê na tych
ananasach i nie udziela im swego poparcia, preferuj¹c SLD oraz pana Andrzeja
Leppera, który sprawiedliwoci spo³ecznej nigdy nie bluni³.
Stanis³aw Michalkiewicz
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Dzieci nas rozlicz¹
Zastanawiaj¹c siê nad stanem czytelnictwa w naszym kraju, prezes Polskiej
Izby Ksi¹¿ki Andrzej Nowakowski podaje w Gazecie Wyborczej (8.05.) alarmuj¹ce liczby. Ponad po³owa Polaków
deklaruje, ¿e w ogóle nie czyta ksi¹¿ek,
za przynajmniej jedn¹ w roku kupuje
nieca³a jedna trzecia doros³ych. Na dodatek od 1990 roku maleje systematycznie liczba bibliotek publicznych; szacuje siê skromnie, ¿e uby³o ich ponad dwa
tysi¹ce. Najwiêcej tam, gdzie dostêp do
ksi¹¿ki by³ zawsze nie³atwy i gdzie zawsze ¿y³o siê najbiedniej: na wsiach
i w ma³ych miasteczkach. Ale nie tylko.
Posiadanie dobrze zaopatrzonej wypo¿yczalni nale¿a³o kiedy do ambicji co
wiêkszej fabryki. Biblioteki z literatur¹
piêkn¹ prowadzi³y zwi¹zki zawodowe
(je¿eli gdzie w Polsce jest taka biblioteka pod szyldem Solidarnoci  proszê
o wiadomoæ do redakcji PiP). Ba  nawet w PGR-ach istnia³y wypo¿yczalnie
i urz¹dzano konkursy czytelnicze. Od lat
tego wszystkiego ju¿ nie ma. Biblioteki
znika³y corocznie i nie wywo³ywa³o to
¿adnego niepokoju ani u kolejnych rz¹dów, ani u lokalnej administracji. A ponadto na zakup nowoci biblioteki dostawa³y ka¿dego roku (i dostaj¹ nadal) coraz mniej pieniêdzy. Skutek jest taki, ¿e
na 100 tysiêcy mieszkañców polskie biblioteki kupuj¹ ponad dziesiêæ razy mniej
ksi¹¿ek ni¿ biblioteki w krajach Unii Europejskiej. Andrzej Nowakowski konkluduje: ca³e po³acie kraju ca³kowicie pozbawione s¹ dostêpu do ksi¹¿ek i ocenia, ¿e
aby radykalnie poprawiæ sytuacjê, nale¿a³oby wydaæ oko³o 20 milionów z³otych.
Du¿o to, czy ma³o? Odpowied zale¿y od tego, w jaki sposób zechcemy poszukaæ tych pieniêdzy. Je¿eli nale¿a³oby
po te dwadziecia milionów siêgn¹æ do
kieszeni podatników albo zabraæ te pieni¹dze s³u¿bie zdrowia, nauce lub owiacie, to oczywicie jest to kwota ogromna. A, jeli przypomnimy sobie luksuso-

$

we rezydencje dla (nieistniej¹cych ju¿)
Kas Chorych, chocia¿by w Warszawie
i Bia³ymstoku, jeli wspomnimy przeraliwie drogie limuzyny dla ich dyrektorów
oraz lokalnych kacyków samorz¹dowych, jeli policzymy dodatkowo wielosettysiêczne pensje i premie dla cz³onków rad nadzorczych rozlicznych spó³ek Skarbu Pañstwa, to oka¿e siê, ¿e owe
20 milionów z³otych pochodz¹cych z kieszeni podatnika to suma niewielka. Nie
s¹dzê, aby istnia³ jakikolwiek pozytywny zwi¹zek pomiêdzy biurami (oraz limuzynami, premiami i wyjazdami na zagraniczne szkolenia) Kasy Chorych a jakoci¹ leczenia na podleg³ym im terenie.
Taki zwi¹zek oczywicie istnieje, ale 
jak przytomnie zauwa¿y³ w Rzeczpospolitej obecny minister zdrowia  te pieni¹dze zamiast na przyjemnoci dla urzêdników powinny byæ wydane na poprawienie stanu lecznictwa. Tymczasem, jak
donosi³y wszystkie media, 12 maja znowu w ca³ym kraju protestowa³y pielêgniarki, poniewa¿ ró¿ne placówki s³u¿by zdrowia zalegaj¹ im z wyp³at¹ pensji.
O manifestacji urzêdników Kas Chorych nikt nigdy w Polsce nie s³ysza³...
A wiêc pieni¹dze s¹, szkopu³ jednak
w tym, ¿e nie u tych (i nie w tych instytucjach), którzy ich najbardziej potrzebuj¹. Na tym tle powszechnego i bezkarnego szastania publicznym groszem warto
przyjrzeæ siê planom ministra Ko³odki,
których celem jest rzekome uzdrowienie.
Rz¹d stara³by siê przede wszystkim ukróciæ marnotrawstwo i rozdawanie ró¿nej
maci kolesiom pensji, które nawet
w najbogatszych pañstwach budz¹ zdumienie (kilkaset tysiêcy z³otych miesiêcznie!). Wzi¹³by siê stanowczo za zwalczanie szalej¹cej korupcji. Uzdrowi³by system pracy w urzêdach skarbowych, przez
które, dziêki ³apówkom i uznaniowym
ulgom, wyciekaj¹ z bud¿etu grube miliardy. Wzi¹³by siê ostro za tzw. mafiê paliwow¹, która zdaniem Rzeczpospolitej
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uszczupla ka¿dego roku dochody pañstwa o ponad miliard. Wykryta niedawno afera korupcyjna w zakopiañskiej
skarbówce jest tylko jednym z dowodów
na to, ¿e administracyjny aparat pañstwa
coraz chêtniej i czêciej wys³uguje siê
przestêpcom. Joanna Solska pisze o tym
w Polityce (3.05. br.) bez owijania w bawe³nê: Tymi, którzy podatków nie p³ac¹,
fiskus zajmuje siê niechêtnie albo wcale.
I dodaje w³asny komentarz: politycy nie
s¹ zdolni do poprawienia funkcjonowania aparatu pañstwa tak, aby lepiej gospodarowaæ naszymi pieniêdzmi. Niestety, w planie Ko³odki, og³oszonym pod
chwytliwym has³em obni¿enia stawek
podatkowych, nie ma ani s³owa o przeciwdzia³aniu rozlicznym patologiom,
z czego jednoznacznie wynika, i¿ rz¹d
w ogóle nie przejmuje siê tym, ¿e miliardy z³otych z kieszeni podatników s¹ jawnie rozdawane i bezkarnie rozkradane.
Ale jeszcze groniejsza jest specyficzna filozofia podatkowa ministra Ko³odki, któr¹ bardzo trafnie ocenia w Rzeczpospolitej (26.05.) Dariusz Rosati.
Twierdzi on, ¿e obni¿enie najni¿szej
stawki podatkowej z 19 do 17 procent
jedynie nieznacznie pobudzi konsumpcjê u najmniej zarabiaj¹cych osób,
w najmniejszy sposób jednak nie przyczyni siê do pobudzenia gospodarki.
Konkluduj¹c, Rosati pisze, ¿e taki
kszta³t propozycji podatkowych wiadczy o braku zrozumienia przyczyn
obecnego kryzysu (gospodarczego).
Fachowcy od spraw ekonomicznych
od dawna twierdz¹, ¿e najpewniejszym
sposobem uzdrowienia polskiej gospodarki (a zatem i finansów publicznych)
jest taka polityka rz¹du, która zachêca do
uczciwych inwestycji przy jednoczesnym
ograniczaniu korupcji i tzw. szarej strefy. Jednak mimo tych opinii rz¹d Millera
i idzie w zaparte. G³uchy na wszelkie
rady i ostrze¿enia jest kolejnym rz¹dem,
który nie ma ¿adnej wizji pañstwa i ¿adnego sensownego programu. Jest rz¹dem,
którego jedyny program polega na tym,
aby przetrwaæ do nastêpnych wyborów.
A kraj? A Polska? Nie po raz pierwszy
i, zapewne, nie ostatni rz¹dz¹ nami ludzie, dla których Polska to puste s³owo.
AWP
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3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych

Najwybitniejsze postaci Kocio³a
zwykle zaczynaj¹ rozmowy o Papie¿u stwierdzeniem, ¿e jest to cz³owiek
wielkiej modlitwy. Nadworny fotografik i dokumentalista wielu papieskich
podró¿y ewangelicznych pisa³ kiedy
w Powci¹gliwoci i Pracy o tym, ¿e
gdy wczesnym rankiem wchodzi siê
do papieskiej kaplicy, od razu uderza
w oczy wielka, bia³a bry³a modlitwy.
Ca³y Jego pontyfikat  mo¿na by rzec
 zanurzony jest w g³êbokiej modlitwie, bez wzglêdu na wszelkie okolicznoci czasu i przestrzeni liczonej
niejednokrotnie dziesi¹tkami tysiêcy
kilometrów. Papie¿ jest dla nas wielkim Nauczycielem modlitwy. Idzie do
ludzi z czym niezwyk³ym, co trzeba
by nazwaæ chyba pedagogi¹ modlitwy, wychowaniem do modlitwy. Wiêcej 
mówi wprost, i¿ trzeba wychowanie do modlitwy uczyniæ kluczowym elementem wszelkich programów duszpasterskich. Jan Pawe³ II mówi wrêcz o sztuce modlitwy, która jest fundamentem pedagogiki wiêtoci. Papie¿  polski
poeta, sam tworzy przepiêkne modlitwy poetyckie i przedstawia je podczas
spotkañ ewangelizacyjnych z Ludem Bo¿ym. Nazywaj¹c Ojca wiêtego Papie¿em wielkiej modlitwy  mówi kard. Zenon Grocholewski  dotykamy
najbardziej ¿ywotnego nerwu Jego osobowoci, nerwu Jego wielorakiej twórczoci, wiat³a, jakim promieniuje i zarazem Jego mocy w dzia³aniu. Modlitwa, której uczy nas Jan Pawe³ II, jest niezbêdnym, codziennym oddechem
i trwaniem w Bogu.
Wydawnictwo Michalineum, wyra¿aj¹c wdziêcznoæ Ojcu wiêtemu za
tê icie b³ogos³awion¹ pedagogiê modlitwy, postanowi³o wraz z Grzegorzem
Ga³¹zk¹  watykañskim fotografikiem  uczciæ kolejne urodziny i jubileusz
pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka wydaniem nowego albumu Jemu powiêconego. W niezwyk³y sposób dokumentuje on modlitwê Jana Paw³a II
podczas Jego podró¿y apostolskich po Europie, Azji, Afryce, przede wszystkim za jednak Jego modlitwê w wiêtym miecie Rzym.
Trzy rzeczy ró¿ni¹ ten album od poprzednich edycji naszego Wydawnictwa: po pierwsze  fotosy dotycz¹ tematu modlitwy Papie¿a ukazanej na ró¿nych etapach Jego pontyfikatu. Po drugie  album zawiera teksty kustoszy
najwa¿niejszych sanktuariów w Polsce, wpisuj¹c w historiê wiêtych miejsc
wizyty Papie¿a Rodaka. Po trzecie  ca³oæ jest utkana wspania³ymi modlitwami poetyckimi Ojca wiêtego, w tym z modlitw¹ w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapewniam, ¿e nawet tych, którym ju¿ opatrzy³y siê krocie papieskich
fotosów, ten album jest w stanie g³êboko poruszyæ.
Album: Panie, naucz nas modliæ siê; ze zdjêciami Grzegorza Ga³¹zki
i z piêknym wstêpem kard. Zenona Grocholewskiego, mo¿na nabyæ pod
adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax (22) 771 36 15
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 55 z³ plus koszt wysy³ki.
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