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ks. Mieczys³aw G³adysz
Stanis³aw Baliñski (1899  1984)

Panie! My, którzy znamy tysi¹c Twoich twarzy
Skrwawionych, konaj¹cych, pomdla³ych, cierpniêtych,
B³agamy Ciebie, p³yn¹c do Twoich o³tarzy,
Poka¿ nam tê nieznan¹. Zjaw siê umiechniêty.

Tadeusz Su³kowski (1907  1960)
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Strasz mnie, wilka, niech ¿yjê lepiej,
Pasterzu ufnych.
Jak siê biæ, mi³owaæ i cierpieæ
Umówmy siê, umówmy.
Pod niebem Wagi, milczenia i wiatru,
Z dna, o, z jakiego dna idzie droga prosta.
Nie ciszê daj, ale w¹tpieniem zatruj,
Aby z ¿alu nowy kszta³t powsta³.
Ciemnoci wiecznie niedo³ê¿na,
Szukamy, nie wiemy, b³¹dzimy.
Aniele Stró¿u mój, ty zawsze przy mnie stój,
Mo¿e bêdzie mniej winy.
Wa¿ê siebie i wa¿ê
Na tej niesprawiedliwej wadze:
Im siê pomylê bardziej,
Tym bli¿szy jestem prawdzie.

Wyjmij ciernie ze skroni, zetrzyj krew czerwon¹,
Zmyj oczy obola³e, które dobrze znamy,
I umiechnij siê do nas jak stary listonosz,
Co z dobr¹ wiadomoci¹ przystan¹³ u bramy.
Niech wierna Twa ¿yczliwoæ nasze serca munie
Jak lazurowe s³oñce kwietniowych niedzieli.
Prosimy Ciê o umiech, o zwyczajny umiech,
Bo go nie pamiêtamy, bomy zapomnieli.

W naszej wojnie, o niepokoje,
S³aba dusza jak ch³op uros³a.
Wybierz, sumienie moje,
Ciê¿kie ¿ycie i s³oneczne niebiosa.

Mnisza
gadka

Modlitwa polska

Krzysztof Kamil Baczyñski (1921  1944)

Modlitwa do Bogurodzicy
Która wiod³a jak bór pomruków
ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg,
prowad nocne drogi jego wnuków,
bymy milcz¹c umieli umieraæ.
Która by³a muzyki deszczem,
a przejrzysta jak wit i p³omieñ,
daj nam usta jak ob³oki niebieskie,
które czyste  pod tocz¹cym siê gromem.
Która ziemi siê uczy³a przy Bogu,
w której ziemia jak niebo siê sta³a,
daj nam z ognia Twego pas i ostrogi,
ale w³ó¿ je na cz³owiecze cia³a.
Która serce jak morze rozdar³a
w synu ziemi i synu nieba,
o, naucz matki nasze,
jak cierpieæ trzeba.

Która jeste jak nad czarnym lasem
blask  pogody s³onecznej koció³,
nagnij pochmurn¹ broñ nasz¹,
gdy zaczniemy walczyæ mi³oci¹.
21 III 1944 r.
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Miar¹ piêkna wiata jest piêkno duszy konkretnego cz³owieka. I m¹droci¹ wiata jest m¹droæ cz³owieczego serca.
Wielokrotnie potwierdzaj¹ tê prawdê opowieci wêdruj¹cych
mnichów bizantyjskich. Jedna z nich mówi o mistrzu Elimelechu, który przez wiele lat prawie nic nie jada³, a  jeli
tak  to jedynie po usilnych naleganiach swoich uczniów.
Kiedy uczeñ Jeremiasz przekonywa³ gor¹co mistrza, by jednak posili³ siê, bo to konieczne do podtrzymania ¿ycia. Elimelech z umiechem powiedzia³:  Jakie¿ wy tu podajecie
pokarmy?! O, gdybym móg³ dostaæ tej m¹cznej polewki, któr¹ jad³em niegdy nad Dnieprem podczas pielgrzymki przez
stepy wraz z braæmi: Diademem, Dydymorem i Dydymem
 w ma³ym domku z czerwonej ceg³y...
Zaintrygowany tym faktem brat Jeremiasz wyruszy³ na
poszukiwanie owej gospody z czerwonej ceg³y nad Dnieprem. Po miesi¹cach pielgrzymiego trudu odnalaz³ j¹, poprosi³ o nocleg i zapyta³, co móg³by dostaæ na kolacjê.
 Jestemy biedni  powiedzia³a gospodyni.  Nie mogê ci
ojcze podaæ niczego prócz m¹cznej polewki.  Podawaj wiêc
 rzek³ Jeremiasz. Jeszcze nie zd¹¿y³ odmówiæ modlitwy,
gdy polewka by³a na stole. Zjad³ jeden talerz, drugi, poprosi³ o trzeci...  Powiedz mi siostro  rzek³ do gospodyni  co
dodajesz do tej polewki, ¿e jest taka smakowita?  Wierz mi
ojcze  odpar³a kobieta  niczego nie dodawa³am. Ale skoro
tak ci smakuje, to niechybnie pochodzi z raju!... Bo widzi
ojciec, kiedy zatrzymali siê u nas czterej pobo¿ni mê¿owie,
a ja nie mia³am co im podaæ prócz tej polewki. Gdy j¹ gotowa³am, modli³am siê: Panie wiata, nic tu nie mam, a Ty
wszystko masz. Ulituj siê nad twoimi znu¿onymi, g³odnymi
s³ugami i dodaj im zió³ z Twojego raju! Kiedy postawi³am
na stole polewkê, zjedli du¿¹ misê i poprosili o drug¹...
a jeden z nich rzek³: Twoja polewka, córko, ma rajski smak!
Teraz ojcze znów siê pomodli³am... i sam widzisz...
Co roku we wrzeniu wyrusza gigantyczna pielgrzymka do p³askich stepów szkolnej codziennoci. Ilu z tych
milionów szko³opielgrzymów dotrze do domku nad krystalicznie czyst¹ wod¹ prawdy? Ilu z nich zasmakuje rajskiego ziela prostoty... Mo¿e medialny szum wspó³czesnych
Diademów, Dydymorów i Dydymów zag³uszy sumienia
tych milionów? A mo¿e to jest tak, ¿e aby zasmakowaæ
rajskiego zio³a prawdy, trzeba najpierw zaliczyæ etap postnej polewki? Przekonaæ siê, jak ta gosposia, ¿e tak naprawdê to nic nie mam! I, mimo wszystko, dotkn¹æ Tajemnicy! Choæ to mo¿e dojmuj¹co boleæ...
n
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II wojny wiatowej przypuszczalnie mo¿na by³o unikn¹æ. Kluczem do zrozumienia tego faktu pozostaje osoba
Alfreda Wysokiego  polskiego pos³a w Berlinie w momencie dojcia do w³adzy narodowych socjalistów.
Poruszaj¹cy siê w nadzwyczaj wrogim Polsce otoczeniu w czasach Republiki Wajmarskiej, spotyka na dyplomatycznych parkietach nowego kanclerza, skazanego przez zagranicznych dyplomatów, junkrów i arystokracjê niemieck¹ na swego rodzaju ostracyzm towarzyski.

Polska siê zachwia³a, ale nie upad³a!
Alfred Wysocki staje siê niebawem
jedynym Polakiem tolerowanym przez
Adolfa Hitlera i osob¹ obdarzon¹ przezeñ prawdziw¹ przyjani¹. W prywatnych stosunkach charakteryzuj¹c¹ siê
serdecznoci¹, za publicznie okazywan¹ przez wodza zarówno w obecnoci
cz³onków korpusu dyplomatycznego,
jak i reprezentantów nowych niemieckich elit w³adzy. To tak¿e wtedy zostaj¹
uznane przez III Rzeszê nasze granice
i podpisany zostaje wielce obiecuj¹cy
traktat miêdzypañstwowy  co by³o dokonaniem nie do pomylenia w okresie
waimarskim. Niefortunne odwo³anie
Wysockiego z Berlina przez Józefa Pi³sudskiego, który nie mia³ zaufanej osoby do obsadzenia Rzymu, koñczy okres
zbli¿enia z Niemcami. Demonstracyjne
po¿egnanie polskiego dyplomaty przez
dygnitarzy re¿imu narodowosocjalistycznego na berliñskim lotnisku, potraktowanego tam przez nich niemal jak
g³owa pañstwa, by³o wyra¿on¹ w ten
sposób jednoznacznie przez Hitlera
prob¹, adresowan¹ do w³adz polskich,
o zmianê ich decyzji i rych³y powrót
Alfreda Wysokiego do stolicy III Rzeszy. Brak reakcji na tê demonstracjê
Hitler potraktowa³ jako lekcewa¿enie
okazane pañstwu niemieckiemu przez
stronê polsk¹ i osobist¹ obrazê. Zrozumia³ to po pewnym czasie Marsza³ek
i szczerze nad tym ubolewa³. A stosunki miedzy obu krajami systematycznie siê
pogarsza³y, wchodz¹c na koniec w fazê

ju¿ prawie nieskrywanej wrogoci.
Gdyby Wysocki kontynuowa³ swoj¹
misjê w Berlinie, zapewne sprawy potoczy³yby siê inaczej. Dosz³oby do zbli¿enia obu pañstw, do wzrostu autorytetu Polski i jej intensywniejszego rozwoju. Ale cen¹ za to by³by pewnie udzia³
po stronie III Rzeszy w wojnie, do której par³ Hitler, zatem partycypowanie
w jego zwyciêstwach i podbojach, lecz
równie¿ w klêskach i ostatecznym
upadku.
Czy Polska by³a do tej wojny przygotowana? Jednoznaczna odpowied
mo¿e dotyczyæ tylko okresu poprzedzaj¹cego wybuch konfliktu zbrojnego.
W tym wypadku spraw¹ najwa¿niejsz¹
by³o to, co uda³o siê uzyskaæ jako ministrowi spraw zagranicznych Józefowi
Beckowi na p³aszczynie dyplomatycznej: traktaty o wzajemnej obronie podpisane z Francj¹ i Angli¹  których rz¹dy, jak d³ugo tylko mog³y, tak d³ugo
wymigiwa³y siê od wziêcia na siebie
takich zobowi¹zañ. Gdyby siê to Beckowi nie uda³o, naszym jedynym, do
czasu, wiarygodnym sojusznikiem by³aby tylko Rumunia.
Na p³aszczynie wojskowej wi¹za³o
siê z tym sukcesem Becka wyprowadzenie do portów brytyjskich trzonu polskiej floty wojennej, du¿ych okrêtów,
które w razie pozostania na Ba³tyku skazane by³y z góry albo na rozbrojenie
i internowanie, albo na rych³¹ zag³adê.
Przeciwnie, ni¿ wmawiano to spo-

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
WRZESIEÑ 2004:
Aby szko³a by³a miejscem kszta³towania
postaw odpowiedzialnoci za Ojczyznê.

"

³eczeñstwu, w krêgach rz¹dowych wiedziano, ¿e w starciu z niemieck¹ potêg¹
nie ma co liczyæ na ³atwe czy szybkie
zwyciêstwo. Dlatego jeszcze przed przewidywan¹ wojn¹, z inicjatywy w³adz
pañstwowych i wojska, poczyniono odpowiednie kroki, aby zapewniæ ludnoci wszechstronn¹ pomoc w przypadku
okupowania przez Niemców jakiej czêci terenów polskich. Na przyk³ad Zwi¹zek Spó³dzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych by³ do tego tak znakomicie przygotowany, ¿e ju¿ w padzierniku 1939 r. jego zarz¹d g³ówny
móg³ podj¹æ decyzjê o obowi¹zku
wiadczenia przez spó³dzielnie pomocy ludziom znajduj¹cym siê w ciê¿kiej
sytuacji i wspomagania polskich instytucji opieki spo³ecznej. (Dla przyk³adu
 jedna tylko Spó³dzielnia Miarka
w Brzesku wspomaga³a w czasie okupacji 150 rodzin aresztowanych, wdowy i sieroty wojenne, pogorzelców i wysiedlonych. Na ten cel oraz na zaopatrzenie oddzia³ów partyzanckich zu¿y³a 500 ton ¿ywnoci.) W sposób zorganizowany dzia³alnoæ opiekuñcz¹ i samopomocow¹ prowadzi³y równie¿
wszystkie oddzia³y Spo³em i zrzeszone
w nim spó³dzielnie.
W obliczu konfliktu zbrojnego Ministerstwo Opieki Spo³ecznej RP postanowi³o powo³aæ z dniem 1 wrzenia
1939 r., na mocy uchwa³y Rady Ministrów, Ogólnopolski Komitet Samopomocy Spo³ecznej. (W warunkach okupacji jego zadania realizowa³a tolerowana przez Niemców Rada G³ówna Opiekuñcza i jej ekspozytury terenowe).
Docelowa linia obrony w trakcie
wojny z Niemcami  o czym siê prawie
nigdzie nie wspomina  mia³a przebie-
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gaæ na wschodnich rubie¿ach Polski,
w okolicy Baranowicz, dochodz¹c do
b³ot Polesia, i ci¹gn¹c siê dalej, w g³¹b
Ma³opolski Wschodniej. Oczywicie,
w planach tych nie brano pod uwagê
mo¿liwoci napaci ze strony Rosji Sowieckiej. W celu zorganizowania administracji wojskowej, 4 wrzenia wyruszy³a z Warszawy na po³udniowy
wschód grupa wojskowych i przedstawicieli w³adz. Grupa ta zdo³a³a dotrzeæ
jedynie na Wo³yñ. Przewidywano, ¿e
wraz z nastaniem jesiennych deszczów
tereny te stan¹ siê niedostêpne dla
wszelkich ciê¿kich pojazdów, przede
wszystkim pancernych, co znacznie u³atwi stronie polskiej utrzymanie pozycji
obronnych. Ponadto liczono na to, ¿e
wype³nienie wod¹ tzw. Morza Piñskiego umo¿liwi w pe³ni sprawne manewrowanie silnie uzbrojonymi jednostkami Flotylli Piñskiej na znacznym obszarze Polesia. (O znaczeniu Flotylli, wyposa¿onej w tzw. monitory, czyli pancerniki rzeczne, jako si³y bojowej, mo¿e
wiadczyæ fakt, ¿e jej komendant, komandor Czes³aw Zaj¹czkowski, posiada³ tytu³ zastêpcy dowódcy Marynarki
Wojennej.) Tak zamierzano przetrwaæ
do wiosny 1940 r., w oczekiwaniu na
powa¿niejsze dzia³ania aliantów.
Wiedz¹c o tym i pamiêtaj¹c zarazem
o konfiguracji naszych ówczesnych granic, ³atwiej zrozumieæ koncepcjê wci¹gniêcia wkraczaj¹cych do Polski Niemców w ca³y szereg dzia³añ zaczepnoobronno, opóniaj¹cych ich marsz
i wyczerpuj¹cych si³y przeciwnika.
Oczywicie, plany zorganizowania
na wschodnich rubie¿ach linii obronnej
sta³y siê ca³kowicie nierealne po wkroczeniu 17 wrzenia na tereny polskie
wojsk sowieckich.
Czy moglibymy wygraæ tê wojnê?
Najlepiej odpowiedzieæ na to pytanie
s³owami gen. Bronis³awa Prugara-Ketlinga (1891  1948), podczas kampanii wrzeniowej dowódcy 11 Karpackiej Dywizji Piechoty: Kampania
w Polsce trwa³a krótko. Skoñczy³a siê
zwyciêstwem Niemców i czasow¹ utrat¹ naszej niepodleg³oci.( ) Wojnê

z Niemcami przegralimy, bomy jej
wygraæ w ¿aden sposób nie mogli. Nie
wiem, czy jest na wiecie du¿o narodów, które mog³yby z równ¹ odwag¹
i determinacj¹ stawiæ czo³o tak powa¿nej sile liczebnej, technicznej i organizacyjnej, jak¹ dysponowali Niemcy
 takiej potêdze militarnej, o jakiej
dotychczas wiat nie wiedzia³... Nasze
powiêcenie da³o dostateczny czas milionom ludzi, mi³uj¹cych swobodê, do
ockniêcia siê z martwego snu pokojowego i chwycenia za broñ. Odkrylimy
tajniki si³y i s³aboci Niemców. Ods³onilimy, nieznane dot¹d, ich doktryny
wojenne oraz zasady dzia³añ wielkich
jednostek pancernych i lotniczych
 poznalimy ich uzbrojenie. wiat ca³y
powinien i musi byæ nam wdziêczny
 bilimy siê za nasz¹ i jego wolnoæ.
Krwi za darmo nie przelalimy  okupilimy ni¹ dowiadczenie, niezbêdne
do dalszej, skutecznej walki!
Najwiêkszym b³êdem by³o dopuszczenie do zerwania ³¹cznoci pomiêdzy
naczelnym dowództwem i wielkimi jednostkami walcz¹cymi w polu. Drugim
by³ brak jednoznacznych rozkazów dotycz¹cych postêpowania wobec wkraczaj¹cych sowietów. Przecie¿ z nimi te¿
mo¿na by³o skutecznie walczyæ, czego
dowiedli KOP-owcy pod Mo³odecznem

i ochotnicy (a wród nich liczni harcerze), mê¿nie broni¹cy przez kilka dni
Grodna przed atakuj¹cymi je sowieckimi czo³gami  po przedwczesnym wyjciu z miasta regularnych oddzia³ów.
Trudno natomiast zakwalifikowaæ
tylko jako b³¹d to, ¿e na wieæ o wejciu
do Polski sowietów, natychmiast ewakuowa³y siê za granicê rumuñsk¹ najwy¿sze w³adze cywilne i wojskowe. ¯adn¹ za to ekspiacj¹ nie by³o np. samobójstwo wojewody Bi³yka na wieæ
o tym, ¿e Lwów siê jeszcze broni, czy
póniejszy powrót do kraju Edwarda
Rydza-mig³ego po nazwiskiem Adama Zawiszy.
Pociech¹ by³o to, ¿e ci, którzy pozostali w Polsce, realizuj¹ wczeniejsze
ustalenia, dotycz¹ce dzia³alnoci polskich w³adz cywilnych i wojskowych
w warunkach okupacji. Zanim jeszcze
podda³a siê Niemcom Warszawa, tworzono ju¿ pierwsze struktury pañstwa
podziemnego i konspiracji wojskowej,
pod kierownictwem pu³kownika Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego. Przysz³y trudne czasy przywództwa m³odszych oficerów Wojska Polskiego. Wojna trwa³a nadal, pomimo wrzeniowej
klêski militarnej... Polska siê zachwia³a, ale nie upad³a!
Cezary Bunikiewicz

LIST DO REDAKCJI
Wielebny Ksiê¿e Redaktorze!
Ze szczególnym zainteresowaniem przeczyta³em w ostatnim numerze Powci¹gliwoci i Pracy z lipca-sierpnia b.r. ar tyku³ Cezarego Bunikiewicza Pozosta³a legenda.
Jestem oficerem AK, w lipcu 1944 r. by³em dowódc¹ oddzia³u lenego (par tyzanckiego) 2. szwadronu 14. pu³ku u³anów 5. Dywizji Piechoty
AK w Okrêgu Lwów i z mym szwadronem bra³em udzia³ w dniach 22  27
lipca w ramach akcji Burza w walkach o Lwów (co okupi³em 10-letnim wiêzieniem).
Dzisiaj, na podstawie znajomoci wszystkich okolicznoci i przebiegu akcji Burza na naszym terenie (Obszar nr 3 AK) mam podobny pogl¹d
na tê akcjê jak p. C. Bunikiewicz. (...)
Przy okazji wyra¿am dla Redakcji PiP wyrazy najwy¿szego uznania.
Szczêæ Bo¿e!
prof. dr in¿ Jerzy Wêgierski
ppor. cz. w. AK, kpt. w st. sp. WP
Katowice, 13 lipca 2004
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Obroñcy Poczty

Polski Urz¹d Pocztowy na terenie
Wolnego Miasta Gdañska (WMG),
oznaczony jako Gdañsk-1, powo³any
zosta³ do ¿ycia 5 stycznia 1925 roku. Na
jego siedzibê zaadaptowano budynek
dawnego niemieckiego szpitala garnizonowego. Charakterystycznym dlañ by³o
m.in. i to, ¿e pracowali w nim wy³¹cznie Polacy, zarówno mieszkaj¹cy w granicach WMG, jak i poza nimi, np.
w Gdyni. Istotnym elementem integruj¹cym polsk¹ spo³ecznoæ by³y liczne stowarzyszenia kulturalne i grupy duszpasterskie dzia³aj¹ce przy polskiej parafii
personalnej w. Stanis³awa BM w Gdañsku-Wrzeszczu. Jej proboszcz, ks. Bronis³aw Komorowski by³ animatorem
wielu z tych inicjatyw, za pocztowcy
traktowali go jako swojego kapelana.
Polski Urz¹d Pocztowy w realiach
wielonarodowego wówczas Wolnego
Miasta Gdañska by³ czym wiêcej ani¿eli miejscem, gdzie nadawano przesy³ki, wysy³ano listy i paczki czy prowadzono ³¹cznoæ telefoniczno-telegraficzn¹. Z jego szczególnej rangi doskonale zdawali sobie sprawê pracownicy,
których rzetelnoæ i patriotyzm czêsto
wystawiane by³y na próbê, zw³aszcza w
latach, kiedy w³adzê w grodzie nad
Mot³aw¹ przejêli nazici.
 Pocztowcy czuli siê ambasadorami Polski na tych terenach  podkrela
oprowadzaj¹cy po salach gdañskiego
Muzeum Poczty i Telekomunikacji jego
dyrektor, a zarazem kustosz Wies³aw
Wo³odko.
***
Ze zdziwieniem dyrektor konstatuje, ¿e wielu z odwiedzaj¹cych to miejsce nie wie, ¿e kiedy 1 wrzenia 1939 r.
o godz. 4.45 z dzia³, zacumowanego
w Nowym Porcie, hitlerowskiego pan-

$

cernika Schlezwig Holstein wystrzeliwano pociski w kierunku Westerplatte,
w tym samym czasie policja gdañska
przyst¹pi³a do szturmu na budynek
Poczty Polskiej. Wówczas te¿ propaganda hitlerowska przekonywa³a, ¿e to
pocztowcy polscy zaatakowali ¿o³nierzy
hitlerowskich...
 Dla tych, którzy jeszcze do niedawna wierzyli w te brednie  wyjania dyrektor Wo³odko  w naszym muzeum
mamy dokumentacjê planów ataku na
urz¹d, przygotowan¹ dwa miesi¹ce
przed wybuchem wojny, która niezbicie
dowodzi, kto by³ agresorem, a kto musia³ siê broniæ...
Wa¿n¹ informacj¹  zdaniem dyrektora  jest i to, ¿e ¿o³nierze wehrmachtu zostali w³¹czeni do dzia³añ ofensywnych dopiero po po³udniu, gdy kolejne
ataki policji okazywa³y siê bezskuteczne.  S¹ to jednak dane porz¹dkuj¹ce
militarny obraz napaci, które nie zmieniaj¹ rozmiaru doznanych krzywd
 puentuje pan Wies³aw.
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***
Podczas obrony poczty zginê³o omiu
ludzi, a szeciu zmar³o wskutek odniesionych ran. Czterem uda³o siê w ostatniej chwili zbiec z okr¹¿onego gmachu
(Augustyn M³yñski, W³adys³aw Milewczyk, Andrzej Górski i Franciszek Milewczyk), a pozosta³ych trzydziestu
omiu aresztowano.  Tych s¹d wojskowy potraktowa³ jak pospolitych przestêpców, skazuj¹c na karê mierci  podkrela Wies³aw Wo³odko. 5 padziernika
1939 r. wszyscy zostali rozstrzelani i pochowani w nieznanym miejscu.
Przez ponad pó³ wieku starano siê
nie tylko odnaleæ grób pocztowców,
lecz tak¿e doprowadziæ do ich rehabilitacji. Dzia³aniom tym nie zawsze towarzyszy³a przychylnoæ.  Jeszcze d³ugo
po wojnie w³adze PRL wpaja³y spo³eczeñstwu, ¿e obrona Poczty Polskiej
w Gdañska by³a nic nieznacz¹cym epizodem, i ¿e z punktu widzenia militarnego nie mia³a ona sensu  przypomina dyrektor MPiT.
Dopiero na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy córka zastêpcy dowódcy obrony poczty Alfonsa Flisykowskiego, Henryka Flisykowska-Kledzik, jako przewodnicz¹ca dzia³aj¹cego przy MPiT Ko³a Rodzin By³ych Pracowników Poczty Polskiej wyst¹pi³a do
niemieckiego s¹du o rewizjê wydanego
we wrzeniu 1939 r. wyroku, nast¹pi³a
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fot. B. Olszonowicz

W histor ycznym budynku Poczty Polskiej w Gdañsku od 25 lat dzia³a Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Jest to miejsce wyj¹tkowe:
tam zosta³y zgromadzone dokumenty i pami¹tki po tych, którzy
z determinacj¹ bronili przed najedc¹ hitlerowskim budynku, bêd¹cego dla nich skrawkiem ukochanej Ojczyzny...

w tej sprawie zasadnicza zmiana.
Niemiecki s¹d, po ponownym rozpatrzeniu dokumentów  wyjania dyrektor Wo³odko  uzna³, ¿e wyrok skazuj¹cy jej ojca na karê mierci wydany
by³ niezgodnie z prawem obowi¹zuj¹cym w tym czasie w Wolnym Miecie
Gdañsku, a ponadto stwierdzono, ¿e
nale¿a³o traktowaæ pocztowców jak ¿o³nierzy. Precedens ten otworzy³ drogê do
rehabilitacji wszystkich obroñców
Poczty Polskiej.
***
Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych
przyniós³ jeszcze jeden prze³om w odkryciu prawdy o ¿o³nierzach w pocztowych mundurach. 27 sierpnia 1991 r.
podczas prac budowlanych w GdañskuZaspie (jest to osiedle wybudowane na

terenie dawnego lotniska) natrafiono na
zbiorow¹ mogi³ê. Odkryte w niej szcz¹tki trzydziestu omiu ludzi zdawa³y siê
potwierdzaæ, ¿e s¹ to gdañscy pocztowcy. Na podstawie dokumentacji fotograficznej, badañ antropometrycznych,
a tak¿e relacji ¿yj¹cych jeszcze cz³onków
rodzin, uda³o siê ustaliæ ponad wszelk¹
w¹tpliwoæ to¿samoæ jedenastu z nich.
Dodatkowym dowodem, ¿e jest to
grób, w którym hitlerowcy pochowali
rozstrzelanych pocztowców sta³y siê
wydobyte z ziemi patki z mundurów,
na których widoczne s¹ charakterystyczne ornamenty wyszyte srebrn¹
nitk¹ i guziki z orze³kami w koronie.
Znaleziono równie¿ z³ot¹ obr¹czkê
z wygrawerowanymi inicja³ami, któr¹
rozpozna³a rodzina innego z obroñców

 Franciszka Klinkosza.
***
Bohaterskich pocztowców upamiêtnia zarówno nakrêcony w latach szeædziesi¹tych film pt. Wolne Miasto
Gdañsk, jak i ods³oniêty w roku 1979,
usytuowany w pobli¿u historycznego
gmachu monument, którego projektantem jest Wincenty Kuæma z krakowskiej
ASP. Ale i w samym muzeum, oprócz
sta³ych ekspozycji, organizowane s¹ cyklicznie wystawy i koncerty kameralne.
 To te¿ jedna z form, by poprzez
sztukê przypominaæ nie tylko o pocztowcach, lecz tak¿e o wszystkich bohaterach
narodowych, bez ofiary których nie mielibymy dzi wolnej Polski  podkrela
Wies³aw Wo³odko.
Bogus³aw Olszonowicz

Ponury miech historii
Grzegorz Guttman

G

dy p³ynie siê przez port, a potem
Martw¹ Wis³¹, serce ronie. Wspaniale odrestaurowana gdañska starówka przyci¹ga turystów i zachwyca nie
tylko dba³oci¹ o najmniejsze szczegó³y, lecz tak¿e bardzo bogat¹ ofert¹. Ca³y
ten urok jednak pryska ju¿ przy nabrze¿u Polskiej Sk³adnicy Tranzytowej.
Osoby zwiedzaj¹ce nie dostan¹ ¿adnej
informacji, mapki, miniprzewodnika,
który by im powiedzia³, gdzie w³anie
siê znajduj¹, gdzie maj¹ iæ i co zwiedzaæ. W niewiedzy dochodz¹ do placu
autokarowego, obok którego znajduje
siê betonowy kiosk z namalowanymi
mapami przedstawiaj¹cymi Westerplatte w momencie wybuchu II wojny wiatowej i wspó³czenie. Mapy te pamiêtaj¹ czasy ogólnej szczêliwoci, czego
wiadomym wiadectwem jest zaznaczenie na nich pozycji dzia³ka przeciwpancernego kalibru 27 mm, co jest o tyle
dziwne, ¿e tak¹ broni¹ Wojsko Polskie
w 1939 r. nie dysponowa³o. Ale o tym
maluj¹cy zapewne albo nie wiedzia³

albo nikomu nie chcia³o siê zwracaæ na
to uwagi.
Podobnie jest zreszt¹ z Wartowni¹
nr 1. Jest to jedyny ocala³y obiekt
obronny by³ej Wojskowej Sk³adnicy
Tranzytowej (WST) na Westerplatte.
Budyneczek ma wymiary 7x7 m.
Wzniesiony zosta³ z ¿elbetonu w latach
1933  1934. W nim bardzo skromna
ekspozycja. W sk³ad ekspozycji wchodz¹ min: stare radio, stacja telefoniczna, trochê starej broni, zdjêcia, ³uski
po pociskach, dwie stare mapy sztabowe, Maxi 08/15, karabin Mauser, rkm
Browning w. 29 oraz reprodukcje zdjêæ
przedstawiaj¹ce min. przedwojenn¹
za³ogê, wizytê Hitlera 27 wrzenia
1939 roku. Natomiast w sali powiêconej ¿yciu ¿o³nierzy w niewoli uwagê zwraca dyplom z 1 wrzenia 1999
roku. Nadaje on 23 ¿yj¹cym obroñcom
Sk³adnicy tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Gdañska.
Budynek nie jest dostêpny w ca³oci. Podobno kilkanacie lat temu mia³

miejsce wypadek. Od tego czasu do
zwiedzania udostêpniona jest tylko górna kondygnacja. Dolna z izbami bojowymi dla kaemów jest zamkniêta na sta³e. Zreszt¹, nawet ¿eby zobaczyæ te
skromne zbiory trzeba mieæ szczêcie
lub wiedzieæ, kiedy przyjechaæ. Muzeum jest bowiem czynne tylko od
kwietnia do wrzenia.
Nie jest to jedyny obiekt znajduj¹cy
siê na terenie Westerplatte. Zobaczyæ (ale
nie zwiedzaæ) mo¿na jeszcze ruiny koszar i Wartowni nr 3. Co prawda, od strony morza znajduj¹ siê jakie umocnienia
(prawdopodobnie resztki Placówki Fort),
ale nie s¹ one teraz nale¿ycie wykorzystywane i stanowi¹ rodzaj szaletu dla
miejscowych i przyjezdnych lumpów.
Wszystko to jakie mizerne i przygnêbiaj¹ce. Nie oddaje ani bohaterstwa
za³ogi, ani kunsztu in¿ynierów, którzy
stworzyli, sprawnie przecie¿ dzia³aj¹cy,
system obrony WST.
Stoi oczywicie wielki betonowy
Pomnik Obroñców Wybrze¿a, ods³oniê-
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ty w 1966 r., oraz czo³g upamiêtniaj¹cy
walki w roku 1945. Zosta³ on ustawiony na tym miejscu 2 lipca 1962 r. Usuniêto wtedy krzy¿ z symbolicznego
cmentarza poleg³ych obroñców. Czo³g
stoi na wielkim betonowym postumencie i jako nie pasuje do tego miejsca.
Nie ¿eby odbieraæ zalety bojowe czy
umniejszaæ bohaterstwo ¿o³nierzy walcz¹cych wtedy o Gdañsk. Krew, niezale¿nie czyja, zawsze jest czerwona. Westerplatte jednak powinno pozostaæ
przede wszystkim symbolem polskiego
orê¿a, miejscem, w którym rozpocz¹³ on
samotn¹ walkê z wrogiem.
Uwagê zwiedzaj¹cych przykuwa
nowoczesny Terminal Promowy Westerplatte nale¿¹cy do Zarz¹du Morskiego Portu Gdañskiego SA. Podpisa³
on umowê o wieloletniej wspó³pracy
z duñskim armatorem DFDS Seaways.
Na jej mocy prom pasa¿ersko-towarowy Duke of Scandinavia kursowa³ regularnie z wykorzystaniem Terminalu
Promowego Westerplatte na trasie
GdañskTrelleborgKopenhaga. Obecnie DFDS planuje na tej trasie zmianê
tona¿u. W listopadzie 2002 r. brytyjski
armator Mann Lines otworzy³ regularne po³¹czenie statkiem ro-ro Traden do
Turku, Bremerhaven, Kilonii i estoñskiego portu Paldiski.
Je¿eli nie bêdziemy kultywowaæ takich miejsc jak Westerplatte, za kilkadziesi¹t lat ludzie zaczn¹ o nich zapominaæ. Jedni z niewiedzy, inni z g³upoty lub chêci zysku, albo po prostu celowo. A wtedy biada nam: naród bez historii staje siê ³atwym ³upem.
Bêd¹c dwadziecia piêæ lat temu na
wakacjach w Oliwie, czêsto odwiedza³em Westerplatte. Widzia³em, jak
wszystkie statki wchodz¹ce do i wychodz¹ce z niego oddawa³y salut bander¹
i sygna³em dwiêkowym. Robi³o to
du¿e wra¿enie. Szczególnie silne, gdy
wp³ywa³a jednostka niemiecka: ca³a
za³oga na pok³adzie, bandera w dó³, para
w gwizdek...
Teraz ogl¹da³em ró¿ne jednostki,
¿adna nie przestrzega tej zasady...
Grzegorz Guttman

&

Od niemieckiego najazdu na Polskê, który (wbrew nadziejom Hitlera, a na skutek zdecydowanej obrony naszej niepodleg³oci) nie sta³ siê tylko lokalnym
ograniczonym konfliktem, lecz tak¿e pocz¹tkiem kr wawej wojny wiatowej, minê³o ju¿ 65 lat. Jest to dobra okazja do rozwa¿añ nad dzisiejszym stanem
polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich stosunków, i to nie tylko w wymiarze
politycznym, gdy¿ pod tym akurat wzglêdem sytuacja wydaje siê doæ jasna.

Dwóch agresorów

Polska i Niemcy nale¿¹ do NATO
i Unii Europejskiej, co we wzajemnych
stosunkach wyklucza jakiekolwiek zasadnicze konflikty w rodzaju sporów terytorialnych, u¿ycia si³y lub podejmowania dzia³añ wymierzonych we wzajemne ¿ywotne interesy. W Niemczech dokonuje siê jednak stopniowa rewizja
dotychczasowego podejcia do ca³ego
obszaru spraw zwi¹zanych z nazistowsk¹ dyktatur¹, rozpêtan¹ przez Hitlera
wojn¹ i jej konsekwencjami. Ostatnio
coraz czêciej pojawiaj¹ siê opinie, ¿e
równie¿ Niemcy byli ofiarami tej wojny, a pomys³ budowy Centrum Wypêdzonych w Berlinie nie by³ jedynie pomys³em pani Steinbach i organizacji wypêdzonych, z natury rzeczy nastawionych
na rewizjê stanu rzeczy powsta³ego
w efekcie bezwarunkowej kapitulacji III
Rzeszy i powojennych ustaleñ, lecz tak¿e wielu rodowisk, pod wzglêdem ideowym i politycznym od organizacji wypêdzonych bardzo odleg³ych. Przedstawianie Niemców i Niemiec jako ofiar
wojny tworzy pewn¹ now¹ jakoæ równie¿ w stosunkach polsko-niemieckich.
W miarê wyrastania kolejnych pokoleñ maleje zainteresowanie odleg³ymi
wydarzeniami, a tak¿e ca³¹ histori¹. Jest
to zjawisko ogólnowiatowe, tym bardziej
niepokoj¹ce, ¿e narody pozbawione pamiêci s¹ zagro¿one w swojej egzystencji.
Na tym tle trudno nie zauwa¿aæ prób relatywizacji historii i przesuwania akcentów ze zbrodni nazistów na krzywdy
i cierpienia zwyk³ych Niemców. Obok
wspomnianej ju¿ propozycja budowy Centrum Wypêdzonych i poruszania problemu wypêdzeñ, jest prowadzona w Niemczech dyskusja miêdzy innymi nad alianckimi nalotami bombowymi na Niemcy
i bombardowaniem Drezna w lutym 1945

r., mierci wiêkszoci niemieckich jeñców
wojennych w sowieckiej niewoli.
Po raz kolejny wraca te¿ problem
porównywania zbrodni nazistowskich do
komunistycznych. Niemiecki historyk
Ernst Nolte napisa³ niedawno, ¿e Gu³ag
by³ przed Owiêcimiem, i ¿e to on by³
dla Owiêcimia ród³em inspiracji i wzorem w sensie technicznym. Podobna wypowied Sandry Kalniete, by³ej minister
spraw zagranicznych £otwy, a dzi komisarza UE, wywo³a³a burzê protestów
g³ównie rodowisk ¿ydowskich i lewicowych. Jeli nawet mo¿na te protesty
w jakim stopniu zrozumieæ, to trudno
jednak uznaæ je za uzasadnione, gdy¿
 po pierwsze  liczba ofiar (jeli w ogóle takie porównania maj¹ sens) komunizmu w samej jedynie Europie znacznie
przewy¿sza liczbê ofiar nazizmu, a  po
drugie  komunistyczna inspiracja zbrodniczego wymiaru nazizmu jest oczywista
i by³a wielokrotnie podkrelana. Podobna te¿ by³a motywacja tych mordów.
I w jednym, i w drugim przypadku mia³y
one, poprzez eliminacjê elementów szkodliwych i niepotrzebnych, s³u¿yæ budowie szczêliwej przysz³oci w imiê jedynie s³usznej i naukowej doktryny.
Wrzesieñ dawno ju¿ przesta³ byæ
wykorzystywany propagandowo. Sta³ siê
wa¿nym dowiadczeniem narodu, tragicznym prze¿yciem naszej dramatycznej historii w XX w., który zaczyna³ siê
bez pañstwa polskiego na mapie, za to
podzielon¹ na dwa wrogie obozy mocarstw Europ¹, szykuj¹c¹ siê do wojny,
która mia³a okazaæ siê, niestety, wojn¹
wiatow¹. Skoñczy³ siê natomiast woln¹ od wojennych zagro¿eñ demokratyczn¹ Polsk¹ w demokratycznej, pokojowej
i jednocz¹cej siê Europie.
Stefan Niesio³owski
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Zmieniaj¹ siê polityczne ustroje, gospodark¹ rz¹dzi ponoæ wolny rynek,
wszystko jest inne nili jeszcze przed æwieræwiekiem, jednym s³owem:
przemija postaæ wiata tego. Jednak niezmienna, bez wzglêdu na to, kto
w naszym kraju sprawuje w³adzê i jakie przynosi nam to po¿ytki, jest
medialna histeria, która od lat towarzyszy wszystkiemu, co dzieje siê
w gdañskim kociele w. Brygidy i w najbli¿szym otoczeniu tej wi¹tyni.

Medialna histeria
Wszystko, rzecz jasna, za spraw¹
miejscowego proboszcza  ks. pra³ata
Henryka Jankowskiego, który zrazu
by³ wrogiem ludu pracuj¹cego miast
i wsi i prowadzi³, niczym ks. Jerzy Popie³uszko na warszawskim ¯oliborzu,
coniedzielne seanse nienawici. Potem,
ju¿ w wolnej Polsce, przyklejono mu
³atê wojuj¹cego antysemity i pierwszego ksenofoba III RP, zatroskanego wy³¹cznie o, nie maj¹ce nic wspólnego
z kap³añskim powo³aniem, w³asne
 rzecz jasna  niezbyt czyste interesy.
Jednak ponawiane z wielk¹ regularnoci¹ telewizyjne po³ajanki i prasowe
poszturchiwania tego kap³ana  jednego z symboli i bohaterów solidarnociowej walki o niepodleg³oæ  nijak siê
maj¹ do ciê¿aru propagandowej amunicji, jakiej u¿yto ostatnio, aby zadaæ cywiln¹ mieræ temu gdañskiemu duszpasterzowi. Pra³at molestuje ministranta...; Ksi¹dz pedofilem..; Demoralizuje
i rozpija nieletnich...  grzmia³y na
swych czo³ówkach w³aciwie wszystkie
gazety, zarówno te, których nie warto
nawet braæ do rêki, jak i te, które twierdz¹, i¿ s¹ powa¿ne. Takiego k¹ska, co
budziæ musi najwiêksze oburzenie, nie
darowa³ sobie nawet, wci¹¿ uwa¿aj¹cy
siê za pismo katolickie, Tygodnik Powswzechny, który, niestety, nie po raz
pierwszy, zaczyna przemawiaæ jednobrzmi¹cym g³osem z antykocielnie zorientowanymi tytu³ami...
Z wydania na wydanie przybywa
w brukowcach, zwanych kiedy czerwoniakami, a obecnie tabloidami, kolejnych, coraz bardziej pikantnych, szczegó³ów. Jednoznacznie orzeka siê o winie ks. Jankowskiego, przypisuj¹c mu
nie tylko nieokie³znany poci¹g do w³asnej p³ci, lecz tak¿e ³ajdactwa, które wi-

dzia³ ka¿dy, kto choæ raz obejrza³ sensacyjny film klasy B lub C. To, ¿e
wszystkie zarzuty mog¹ siê okazaæ funta k³aków warte, nikogo zdaje siê nie
interesowaæ. Tak¿e i to, ¿e choæ prowadzone jest prokuratorskie ledztwo, które z pewnoci¹ uwolni ksiêdza pra³ata
od stawianych mu zarzutów, nie sprawia wcale, i¿ korzysta on z gwarantowanej konstytucyjnie i prawnie ochrony dóbr osobistych. Bezczelnoæ i dziennikarska hucpa ka¿¹ szargaæ jego nazwisko i wizerunek oraz wszelkie nie do
przecenienia zas³ugi.
Najrzetelniej skomentowa³ ten, moralnie obrzydliwy, medialny zgie³k Andrzej Grajewski na ³amach Gocia
Niedzielnego, pisz¹c: Oskar¿enie (...)
ks. Henryka Jankowskiego o molestowanie seksualne nieletniego jest kolejnym dramatycznym przypadkiem nadu¿ywania wolnoci s³owa w naszym kraju. Sprawa jest bulwersuj¹ca nie dlatego, ¿e rzekomy skandal zwi¹zany jest
z osob¹ duchownego. Koció³ nie boi siê
prawdy. Nie broni tak¿e ludzi rzeczywicie odpowiedzialnych za czyny niegodne, a molestowanie nieletnich z pewno-

ci¹ jest rzecz¹ wyj¹tkowo pod³¹. W tej
sprawie szokuje sposób, w jaki znaczna
czêæ wysokonak³adowej prasy codziennej relacjonowa³a ca³¹ sprawê. (...)
W ten sposób ks. Jankowski zosta³ postawiony w sytuacji ofiar stalinowskich
procesów pokazowych: to nie jemu udowadnia siê winê, ale od niego ¿¹da siê,
aby wykaza³, ¿e jest niewinny...
Nic dodaæ, nic uj¹æ! Pozostaje tylko
pytanie, dlaczego g³osy takie, jak ten
cytowany, gin¹ gdzie w pomruku z³owrogiej propagandy, rodem z urbanowskiego tygodnika? Co siê sta³o z nami
samymi, z naszymi sumieniami, ¿e przestalimy reagowaæ, gdy komu dzieje siê
krzywda?
Ka¿dy, kto dzisiaj poch³ania, z wypiekami na twarzy, kolejne, coraz bardziej wydumane bajania o z³ym urzêdniku w sutannie, niech pamiêta, ¿e niebawem i on sam wydany mo¿e zostaæ
na ¿er ¿¹dnych krwi i sensacji pracowników propagandowego aparatu jakiego, najczêciej znajduj¹cego siê w zagranicznych rêkach wydawnictwa. Bo
trudno wielu autorów tych tzw. informacji nazwaæ dziennikarzami. Sprawa
ks. Jankowskiego to nie tylko walka
o jego godnoæ, jako cz³owieka i jako
kap³ana, ale tak¿e sprawdzian dla nas
samych, mog¹cy wykazaæ, jak bardzo
mo¿na sterowaæ nasz¹ wiadomoci¹.
Miejmy nadziejê, ¿e wyjdziemy z niego zwyciêsko mocniejsi i mniej podatni na fa³szywe s³owa, które choæ rani¹,
to prawdy nie s¹ w stanie unicestwiæ.
ks. Sylwester £¹cki CSMA
Pawe³ Smogorzewski

rys. K. Kunicki
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29 WRZENIA  DZIEÑ W. MICHA£A ARCHANIO£A
Pr zed narodzeniem Chr ystusa w. Micha³a Archanio³a nazywano Ksiêciem Narodu Wybranego. Prorok Daniel zalicza go do jednego z pier wszych ksi¹¿¹t i zapewnia, ¿e tylko on mo¿e skutecznie pomóc w walce z wrogiem. W Nowym Testamencie w. Micha³
Archanio³ kontynuuje tê rolê jako Patron i Anio³ Stró¿ Kocio³a.
Pr zychodzi z pomoc¹ wiernym w chwilach najtrudniejszych, nieraz pos³uguj¹c siê sposobami cudownymi.

Broñ nas w walce!

Nast¹pi³a walka na niebie: Micha³
i jego anio³owie mieli walczyæ ze Smokiem. I wyst¹pi³ do walki Smok i jego
anio³owie... I zosta³ str¹cony wielki
Smok, W¹¿ starodawny, który siê zwie
diabe³ i szatan, zwodz¹cy ca³¹ zamieszka³¹ ziemiê; zosta³ str¹cony na ziemiê,
a z nim str¹ceni zostali jego anio³owie...
(Ap. 12, 7 i 9).
Po zwyciêstwie nad zbuntowanymi
anio³ami w. Micha³ Archanio³ zosta³
wodzem zastêpów niebieskich. Doznaje niewymownej radoci z wype³niania
woli Bo¿ej i pomagania ludziom w ich
uszczêliwianiu. Potwierdza to historia.
Konstantyn Wielki po zwyciêskiej
bitwie nad pogañstwem zbudowa³
w dowód wdziêcznoci dwie wi¹tynie
na czeæ w. Micha³a: jedn¹ w Rzymie,
a drug¹ na przedmieciach Konstantynopola, w których mia³y miejsce cudowne uzdrowienia. Teodoret (386  457)
pisze, ¿e w Konstantynopolu i Frygii
budowano liczne kaplice, w których ten
Archanio³ odbiera³ specjaln¹ czeæ.
Równie¿ Sozomenos (400  450) w historii pierwszych wieków chrzecijañstwa opisuje wi¹tynie powiêcone w.
Micha³owi Archanio³owi i cudowne
w nich wydarzenia. Nicefor (758  828)
wspomina w swojej historii o bazylikach zwanych michaeliami.
Pierwsze znane wiêto ku czci w.



Micha³a Archanio³a siêga po³owy
IV wieku. Obchodzono je 8 maja we
W³oszech w okolicy góry Gargano, na
której  wg podania  mia³ siê objawiæ
Ksi¹¿ê Chórów Anielskich. wiêty Bonifacy I  papie¿ (418  422) powiêci³
Mu w Rzymie bazylikê i nakaza³
29 wrzenia corocznie obchodziæ rocznicê tego faktu. Wkrótce to wiêto rozci¹gniêto na ca³y Koció³ powszechny.
W Rzymie znajduje siê znany zamek
Archanio³a (moles Hadriani) z du¿¹ figur¹ na szczycie, któr¹ umieszczono tam
jako wotum wdziêcznoci za opiekê nad
miastem. wiêty Micha³ mia³ siê ukazaæ
w. Grzegorzowi Wielkiemu podczas publicznej procesji i w³o¿eniem miecza do
pochwy zwiastowaæ koniec zarazy.
We Francji w diecezji Avranches od
X w. obchodzono na Mont S. Michael
(in monte Tumba) pami¹tkê objawienia
siê w. Micha³a, które mia³o miejsce
oko³o 708 roku. Zbudowano tu koció³
na wzór bazyliki w Gargano. Sanktuarium nawiedza³y liczne pielgrzymki.
Jako p¹tnicy byli tutaj: w. Iwo, w.
Wincenty, w. Ludwik król, w. Ludwik
Grignion. Epopeja Dziewicy Orleañskiej  w. Joanny d`Arc w XV w. wi¹¿e siê ze szczególn¹ opiek¹ w. Micha³a Archanio³a.
Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, którego myl¹ przewodni¹ by³a
obrona Kocio³a, mia³o za patrona w.
Micha³a. Ru, zas³aniaj¹ca Koció³
przed niewiernymi ze Wschodu, obra³a
go sobie za szczególnego opiekuna.
W Ameryce pó³nocnej kult w. Micha³a wyra¿a³ siê miêdzy innymi przez budowanie licznych kocio³ów ku jego
czci i nadawanie nowo ochrzczonym

imion Micha³ i Michalina. Wielcy misjonarze: jak w. Bonifacy  aposto³
Niemiec; w. Franciszek Ksawery 
aposto³ krajów dalekiego Wschodu;
o. Genin  bohater epopei misyjnej na
Alasce  doznawali wyranej opieki
w. Micha³a.
Szczególn¹ kartê w historii kultu w.
Micha³a Archanio³a zapisa³a Polska. Jej
rycerstwo doznawa³o cudownej pomocy
w. Micha³a w walkach z niewiernymi.
Powstawa³y bractwa i cechy rzemielników pod jego wezwaniem. Budowano ku
jego czci kocio³y i kaplice, powiêcano
mu instytucje kocielne i wieckie.
wiêty Micha³ Archanio³ jest obecnie znany i czczony przez ca³y katolicki
wiat. Od zarania dziejów da³ siê poznaæ jako zwyciêski wódz w walce dobra ze z³em, jako obroñca chwa³y prawdziwego Boga.
Czeæ w. Micha³owi mo¿na najlepiej wyraziæ przez zachowanie czystoci duszy, postawê ¿ywej wiary i pokory. Któ¿ jak Bóg  z tym archanielskim
zawo³aniem wi¹¿e siê dawanie ewangelicznego wiadectwa wiary. Wydaje siê,
¿e nadesz³y czasy, w których Duch
wiêty przemawia dzisiaj jêzykiem nowym i mocnym, wo³a znakami czasu.
Przestrzega przed mira¿ami z³a, u³ud¹
materii, chorobliwym g³odem u¿ycia.
Nalega i grozi, wskazuj¹c na prymat ducha nad cia³em. Podaje do wykorzystania proste, ewangeliczne sposoby. Zachêca do naladowania w. Micha³a
Archanio³a przede wszystkim w jego
niezachwianej wierze i ujmuj¹cej pokorze, które prowadz¹ do róde³ Bo¿ego
¿ycia i odnowy Kocio³a.
ks. Sylwester £¹cki CSMA
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DUSZPASTERSKA POS£UGA MICHALITÓW NAD BA£TYKIEM
Na Mierzei Wilanej, na samym krañcu terytorium Polski, znajduje siê niezwyk³y koció³ pod wezwaniem
Matki Bo¿ej Gwiazdy Morza. Zbudowano go na terenie Piasków  najmniejszej parafii w naszym kraju.

Parafia na peryferiach

Piaski  zwane tak¿e Now¹ Karczm¹  s¹ miejscowoci¹ letniskow¹ po³o¿on¹ 15 kilometrów za Krynic¹ Morsk¹. Za Piaskami jest ju¿ tylko las i zasieki granicy z Federacj¹ Rosyjsk¹
 Okrêgiem Kaliningradzkim. Od po³udnia s¹siaduj¹ z wodami Zalewu Wilanego, a od pó³nocy ze s³onymi falami
Ba³tyku. Jedyna droga l¹dowa prowadzi przez Krynicê Morsk¹, Sztutowo
i Stegnê w kierunku Gdañska.
Historia Piasków siêga roku 1429,
kiedy na terenie bezimiennej osady rybackiej pruski handlarz Hannos, za³o¿y³ karczmê. Po³o¿ona z dala od du¿ych
orodków ¿ycia maleñka osada przechodzi³a burzliwe dzieje w ci¹gu kolejnych
stuleci, g³ównie za spraw¹ klêsk ¿ywio³owych: sztormów oraz wêdruj¹cych
wydm. Te ostatnie nie raz zmusza³y
mieszkañców do ucieczki ze swoich
zasypanych domostw. Zima 1944
 1945 by³a wiadkiem tragicznego exodusu (po zamarzniêtym Zalewie Wilanym na Mierzejê) ludnoci niemieckiej
z Braniewa i Fromborka. Nowa Karczma opustosza³a. Po wojnie osiedlili siê
na terenie Piasków polscy rybacy.
Pierwsze lata by³y niezwykle ciê¿kie, bo
jedyna droga l¹dowa by³a trudna do
przebycia. Raz w tygodniu dowo¿ono
do Piasków ¿ywnoæ furmank¹. Paradoksalnie, lepiej by³o zim¹, bo wówczas
mo¿na by³o wybraæ siê na zakupy do
Fromborka lub Elbl¹ga po skutym lodem Zalewie. Bagatela, 20 km w obie
strony. Jeszcze w 1955 r. Piaski liczy³y
zaledwie 55 mieszkañców.
 ¯yj¹cy tutaj ludzie mieli bardzo
niewielk¹ wiadomoæ religijn¹  mówi
tymczasowy proboszcz parafii ks. Antoni Obrzut CSMA.  Najbli¿szy koció³
by³ w Krynicy Morskiej i ma³o kto regularnie chodzi³ do niego przez dzikie
knieje taki kawa³ drogi...
Sytuacja poprawi³a siê 9 lat póniej,

kiedy wybudowano szosê ³¹cz¹c¹ ten
odciêty od wiata zak¹tek z reszt¹ Mierzei. Zaczê³y doje¿d¿aæ pekaesy z Gdañska i Elbl¹ga. Ludzi nieco przyby³o.
W 1990 r. pracê duszpastersk¹
i budowê pierwszego kocio³a katolickiego (za czasów pruskich by³a tutaj wi¹tynia protestancka) na terenie
Nowej Karczmy rozpoczêli bracia
mniejsi kapucyni. Prace posuwa³y siê
bardzo powoli.
W 1992 r. zosta³a ustanowiona parafia pod wezwaniem Matki Bo¿ej
Gwiazdy Morza. Pierwszym proboszczem zosta³ mianowany ks. Jan Sztygiel, który wraz z parafianami przykry³ prowizorycznie mury rozpoczêtego kocio³a.
Wkrótce opiekê duszpastersk¹ nad
tym skrawkiem ziem polskich przejêli
michalici. W lipcu 1996 r. ks. Piotr Bieniek ze Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a przyst¹pi³ do kontynuowania
budowy. Bra³ w niej aktywny udzia³,
pracuj¹c fizycznie, a pomaga³ mu jego
ojciec, ciela. Uda³o siê zakoñczyæ stawianie cian i dachu. W 1999 r., za probostwa ks. Ryszarda ¯urada CSMA, postawiono marmurowy o³tarz, schody
i zainstalowano owietlenie. 25 czerwca 2000 r. genera³ michalitów  ks. Kazimierz Tomaszewski wmurowa³
w cianê kamieñ wêgielny z grobu w.
Piotra w Rzymie, a 29 padziernika tego
samego roku odby³a siê konsekracja
wi¹tyni. Dokona³ jej ks. abp. Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce,
powiêcaj¹c tak¿e ziemiê pod przysz³y,
miejscowy cmentarz, gdy¿ zmarli mieszkañcy Piasków byli (i ci¹gle jeszcze s¹)
grzebani na cmentarzu krynickim.
 Jestem tu od niedawna. Przyby³em
30 maja w wiêto Zes³ania Ducha wiêtego na wiadomoæ o nag³ej mierci
poprzedniego proboszcza Ryszarda ¯urada CSMA. Zmar³ on na zawa³ serca

tu¿ po wyg³oszeniu kazania podczas niedzielnej Mszy wiêtej. Ale Piaski zna³em ju¿ wczeniej, bo bywa³em tutaj
z prac¹ rekolekcyjn¹  wyznaje ks. Antoni.
Parafia w Nowej Karczmie liczy dzisiaj zaledwie 183 osoby. W okresie letnim koció³ jest oblegany g³ównie przez
letników i turystów. A stali mieszkañcy
nie musz¹ ju¿ pielgrzymowaæ do wi¹tyni w Krynicy, ¿eby pos³uchaæ S³owa
Bo¿ego.  Zreszt¹  zdaniem ks. Antoniego  z praktyk¹ religijn¹ miejscowych ró¿nie bywa. Ciê¿ka praca rybo³ówcza sprawia, ¿e jej w³anie powiêcaj¹ ka¿d¹ woln¹ chwilê, zw³aszcza
w lecie...
Koció³ Matki Boskiej Gwiazdy
Morza ma nietypow¹ architekturê i oryginalne, wykonane z uwzglêdnieniem
motywów morskich, wnêtrze. Zaprojektowa³ go prof. Wincenty Kuæma z Krakowa, a witra¿e i rzeby wykonali
uczniowie z jego pracowni. Wyj¹tkiem
jest obraz ukazuj¹cy Matkê Bo¿¹ krocz¹c¹ po falach morza, pêdzla ukraiñskiego malarza Iwana Suchyjego. Przy
kociele dzia³a chórek dziewczêcy,
a miejscowa m³odzie¿ odnios³a ju¿ znacz¹cy sukces o charakterze religijno-artystycznym. M³odzi przedstawiciele
parafii, zrzeszeni w grupie liturgicznej
Michael, zajêli I miejsce w Powiatowym Festiwalu Tradycji Bo¿onarodzeniowej w 2003 r., który odby³ siê
w Nowym Dworze Gdañskim. Jak na
tak m³od¹ i nieliczn¹ parafiê, to chyba
ca³kiem niez³e osi¹gniêcie.
Ksi¹dz Antoni Obrzut CSMA mówi
jednak, ¿e zawsze bêdzie z sentymentem wspomina³ swój pobyt i pracê na
terenie tej najmniejszej polskiej parafii.
Obecnie proboszczem parafii na krañcach Rzeczypospolitej jest ks. Marian
Motyka CSMA.
Piotr Kitrasiewicz
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Konstytucja dla Europy  akt równie g³ono oklaskiwany, jak krytykowany budzi w¹tpliwoci nie tylko z powodu tytu³u,
wskazuj¹cego ¿e zosta³a ona ³askawie nadana pañstwom i ma byæ przez nie akceptowana bez zastrze¿eñ, czy z racji objêtoci. Poniewa¿ Europa nie jest pañstwem, ani nawet federacj¹ pañstw, jej organy maj¹ ograniczone uprawnienia ustawodawcze, których tu wyranie nadu¿yto. Pomiñmy fakt, ¿e Konstytucja jest nudna, przegadana, niejasna i tak d³uga, ¿e nie
sposób przeczytaæ j¹ ze zrozumieniem, dlatego postrzeganie jej jako szczytowego osi¹gniêcia politycznego naszych czasów
wydaje siê nadu¿yciem i wiadczyæ o naiwnoci lub o braku kwalifikacji jej chwalców.

Chrzecijañskie korzenie Europy
U

pór, z jakim autor (autorzy?) Konstytucji lansuj¹ w jej preambule zatarcie chrzecijañskiego charakteru kultury europejskiej to nie tylko zafa³szowanie przesz³oci. Wi¹¿e siê z nim odrzucenie zasad bêd¹cych od wieków
ród³em wiadomoci moralnej i zdolnoci dodatniej lub ujemnej oceny czynów. Pomijaj¹c nawet transcendentalny
wymiar wiary i czci dla jej symboli, ¿aden wykszta³cony przedstawiciel spo³eczeñstwa któregokolwiek z krajów europejskich nie mo¿e z dobr¹ wiar¹ zaprzeczyæ temu, ¿e ta cywilizacja ma korzenie chrzecijañskie i ¿e s¹ one czynnikiem sprawczym wartoci etycznych
i zasad moralnych, altruizmu  czyli
sk³onnoci dzia³ania dla cudzego (wspólnego) dobra oraz poczucia wspólnoty
 wynikaj¹cej z mi³oci bliniego, tj. nieczynienia mu tego, co nam niemi³e. Niezale¿nie od osobistych odniesieñ do
spraw wiary i sposobów jej wyznawania
zasady wiary i wzorce wartoci kszta³towa³y kulturê, moralnoæ i umys³owoæ
pokoleñ, wp³ywaj¹c na nasze pojmowanie piêkna, sprawiedliwoci i prawa.
Wybór miêdzy dobrem i z³em ma
swe ród³o w religii, a Dekalog jest najzwiêlejsz¹ i naj³atwiejsz¹ do zrozumienia kodyfikacj¹ prawn¹. Dlatego uwa¿anie jego treci za przestarza³e i nieuzasadnione, na obecnym etapie rozwoju spo³eczeñstw, dowodzi ignorancji lub
z³ej woli. Dziedzictwo kultury europejskiej by³oby nadzwyczaj ubogie, gdyby
wy³¹czyæ z niego dzie³a inspirowane
wiar¹, wyra¿aj¹ce treci religijne lub
s³u¿¹ce oddawaniu czci Bogu.
Wybór Rzymu, g³ównego sprawcy
przeladowañ chrzecijan, ale i centrum
w³adzy wieckiej na siedzibê papie¿y
 duchowych ojców Kocio³a  mia³ dla
kultury Zachodu decyduj¹ce znaczenie.



Hierarchiczna budowa Kocio³a powszechnego oraz sprawnoæ organizacyjna zakonów, zw³aszcza benedyktynów, cystersów i kartuzów powodowa³y rozwój gospodarczy i podnosi³y poziom kultury rolnej. Uniwersalizm jêzyka ³aciñskiego przyczyni³ siê nie tylko do rozwoju uniwersytetów, lecz tak¿e do wymiany kulturalnej, bêd¹cej si³¹
sprawcz¹ póniejszych przemian.
Jeli twórca i chwalcy Konstytucji
tego nie zauwa¿aj¹, godzi siê im przypomnieæ, ¿e ju¿ w po³owie IX wieku bp
Lyonu Agobard podda³ myl, by Europa, zjednoczona w chrzecijañstwie,
rz¹dzi³a siê jednym prawem zeñ wynikaj¹cym, ¿e parlament (³ac. parliamentum)  pierwsze ponadpañstwowe zgromadzenie maj¹ce uprawnienia stanowienia, uchylania i wyk³adni prawa mia³o miejsce w Citeaux we Francji w1115
r.  przystêpuj¹c do jakiejkolwiek czynnoci wymagaj¹cej kolegialnego podjêcia decyzji, wyborów lub stanowienia
wi¹¿¹cych praw, zobowi¹zany by³ wezwaæ pomoc bosk¹. Dzia³anie takie nazywano preambula. Odt¹d preambu³y
tekstów prawnych rozpoczyna³y siê zawsze od invocationis ad Deum.
A mo¿e nie chc¹ zauwa¿yæ setek tysiêcy wi¹tyñ od Chartres i Reims, przez
Koloniê i Bamberg, Gdañsk, Kraków,
Koszyce, Mediolan po Wiedeñ, w których w tym samym jêzyku wyznawano
te same zasady wiary bêd¹ce zal¹¿kiem
jednoci Europy?
ielkie wynalazki i odkrycia naukowe XVIII w. zrodzi³y chêæ poznania zwan¹ owieceniem, z jego racjonalizmem, empiryzmem i sceptycyzmem
wobec dogmatów religii. Francis Arouet,
znany jako Wolter, uzna³ religiê za przyczynê nietolerancji, przeladowañ i braku wolnoci, a jej obalenie za pocz¹tek

W

epoki rozumu. Zarówno on, jak Charles
de Montesquieu by³ zdania, ¿e tyrania
wynika z poczucia irracjonalnego strachu
i dlatego nale¿y wykorzeniæ wiarê z umys³ów i zniszczyæ w praktyce.
ohydzany absolutyzm okaza³ siê niczym wobec tyranii wprowadzonej
wraz z rewolucj¹ 1789 roku. Powszechnie powtarzane has³a zapisane w Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela:
wolnoæ, równoæ, braterstwo nie by³y
niczym nowym, jednak przybra³y nowe
znaczenia. Wolnoæ  uznawan¹ za podstawowe prawo ju¿ w staro¿ytnej Grecji  nowi w³adcy, z rzekomego nadania narodu: Danton, Desmoulins, Fouche, Mirabeau, Marat i Robespierre
uznali za stosowne ograniczyæ jedynie
do tych, którzy akceptowali jej wynaturzony obraz. Proklamowana równoæ
sta³a siê dla tysiêcy wrogów ludu jedynie zrównaniem w cierpieniu, a dla innych uzasadnieniem bezkarnej grabie¿y.
Braterstwo wreszcie by³o i pozosta³o frazesem, szczególnie ra¿¹cym w czasach
rz¹dów terroru wprowadzonego dekretami Komitetu Ocalenia Publicznego.
Godzi siê zauwa¿yæ, ¿e i terroryzm
jest wynalazkiem francuskim, a jego celem by³a nie tylko eksterminacja przeciwników, lecz tak¿e zastraszenie spo³eczeñstwa, w celu odebrania mu jakichkolwiek
chêci sprzeciwu. W samym Pary¿u wymordowano ponad 10 tys. osób, czyni¹c
z egzekucji pod gilotyn¹ spektakle publiczne. Od 1794 r. na terytoriach Wandei piekielne kolumny genera³ów Westermanna i Klebera gwa³ci³y, rozstrzeliwa³y, gilotynowa³y, pali³y w stodo³ach (!)
i w kocio³ach dziesi¹tki tysiêcy ch³opów,
którzy nie chcieli wyrzec siê swego króla i swej wiary. Wtedy to równie¿ wynaleziono now¹ metodê wywo¿enia setek
ofiar (m.in. ksiê¿y) w barkach na otwar-
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te morze i zatapiania ich (Nantes, Lyon).
Wszystkie te akty sankcjonowa³ parlament, dyskutuj¹c wprowadzenie takich
aktów, jak zatruwanie rzek, studzien, palenie lasów, w których ukrywali siê wandejscy powstañcy i mordowanie ca³ych
rodzin, od starców i kobiet po niemowlêta. Czy¿ wobec tych faktów i ich póniejszych skutków odrzucanie chrzecijañskich korzeni cywilizacji przez ostatnie pañstwo w Europie popieraj¹ce komunizm i obsesyjne wmawianie wiatopogl¹du zwanego eufemistycznie  laickim nie jest nader znamienne?
dy Europa bawi³a siê w libertynizm
na jej wschodzie ros³o w si³ê Cesarstwo Rosyjskie, którego w³adcy uwa¿ali siê za spadkobierców tradycji Bizancjum i g³owy Kocio³a prawos³awnego  wrogiego katolicyzmowi od czasu wzajemnej kl¹twy patriarchy konstantynopolitañskiego i legata papieskiego
w 1054 roku. Carowie gardzili Europ¹
za s³aboæ w³adzy monarchów uzale¿nionych od papiestwa. Z ich perspektywy katolicyzm by³ oddaniem czêci w³adzy
Bogu, przed którym siê korzyli, ale którego wi¹tynie uwa¿ali za przybytki ich
w³adzy. Bolszewicki przewrót listopadowy 1917 r. mia³ wprowadziæ w ¿ycie
teorie Marksa i Engelsa oraz utopijne
koncepcje W³odimira Ilicza Ulianowa
(o pseudonimie Lenin) zmierzaj¹ce,
przez destrukcjê istniej¹cego systemu, do
konstrukcji nowego spo³eczeñstwa
i wiatowej rewolucji proletariackiej.
Jednym z pierwszych wrogów sta³a
siê cerkiew, której hierarchowie rzucili
na Lenina i jego towarzyszy kl¹twê, za
co zap³acili ¿yciem. W eksterminacji
u¿ywano podobnych metod, jak we
Francji po 1789 roku. Terroryzm pañstwowy wprowadzony przez J. W. Stalina charakteryzowa³a masowa eksterminacja nieporównywalna ilociowo
z ofiarami jakiegokolwiek konfliktu wojennego czy przewrotu politycznego
przesz³oci. Ofiarami s³awetnych czystek lat 30. XX w. padali nie rzeczywici lub urojeni wrogowie, ale najwierniejsi mu funkcjonariusze aparatu partyjnego oraz kadry dowódcze armii,
a jedynym ich celem by³o ostrze¿enie
przed jakimikolwiek próbami niezale¿-
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nego mylenia czy dzia³ania.
System sowiecki postawi³ sobie za
cel usuniêcie Boga ze wiadomoci spo³eczeñstwa. Do 1939 r. zrujnowano oko³o 90 tys. cerkwi, dewastuj¹c ich wyposa¿enie i skarby kultury. Po 1939 r.,
w czasie okupacji ziem wschodnich
Rzeczypospolitej i w latach w³adzy radzieckiej na jej terytoriach, zniszczono
ponad 4 tysi¹ce wi¹tyñ obu obrz¹dków.
Gorsza jednak by³a dewastacja wiadomoci moralnej deifikuj¹ca najwiêkszych zbrodniarzy w dziejach. Nazizm
zaczerpn¹³ z doktryny sowieckiej nie
tylko hipotezy, lecz tak¿e rozwi¹zania
praktyczne: organizacjê policji politycznej i jej wydzielonych si³ zbrojnych, tworzenie obozów pracy przymusowej oraz
bezwzglêdne pos³uszeñstwo w³adzy,
a przede wszystkim etyczne obezw³adnienie spo³eczeñstwa, które czynnie popiera³o akty agresji i okupacji obcych terytoriów, ci¹gnê³o zyski z niewolniczej
pracy wiêniów i uznawa³o za w³aciwe
i konieczne wyniszczenie podludzi (¯ydów, Polaków, Rosjan i Cyganów). D³ugoletnie przemilczanie i zacieranie ladów zbrodni obu systemów wiarê
w Boga zast¹pi³o lep¹ ufnoci¹ swym
ubóstwionym przywódcom.
nvocatio Dei w naszym wiecie, nie
tyle tolerancyjnym, ile obawiaj¹cym
siê pos¹dzenia o nietolerancjê, staje siê
trudne nie tylko dlatego, ¿e jest znakiem,
któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹, lecz tak¿e z racji politycznego obskurantyzmu
zwanego poprawnoci¹. Ocena, czy
dana norma jest dobra czy z³a, ma charakter arbitralny, nie za moralny, i to
w³adza lub wszechw³adna opinia publiczna kszta³tuje j¹ za porednictwem
mediów. Urz¹dzenie wiata tak jakby
Bóg nie istnia³ jest zabiegiem doæ prostym, ale nadzwyczaj niebezpiecznym
dla porz¹dku prawnego. Umieszcza bowiem normy prawa poza dobrem i z³em,
czyni¹c ten porz¹dek niezrozumia³ym.
Normy prawne nie s¹ bowiem  wbrew
rozpowszechnianym mniemaniom
 wynikiem umowy spo³ecznej, ale pochodn¹ norm moralnych i dlatego pozytywne regulacje legislacyjne zjawisk
patologicznych lub negatywnie ocenianych zagra¿aj¹ porz¹dkowi prawnemu.

I

Jeli uznamy zasady wiary za zbêdne
w procesie prawotwórczym, w dzia³aniu pañstwa i w ¿yciu spo³ecznym, to
kto mia³by oceniaæ prawoæ i prawnoæ
naszego postêpowania: partie polityczne, referenda, g³osowania ludowe czy
mo¿e manifestacje dewiacji?
arzucanie Europie radykalnego laicyzmu ma s³u¿yæ realizacji celów,
które nie powiod³y siê dyktatorom, o w³adzy nieograniczonej poczuciem odpowiedzialnoci, choæ jako narzêdzi u¿ywa siê praw i wolnoci cz³owieka. To
nasz wybór  nie po to jednak tysi¹c lat
temu Polska wesz³a do chrzecijañskiej
Europy, by dzi wyrzekaæ siê wiary i popieraæ jej neopogañskie fobie. Czy¿bymy zapomnieli, ¿e preambu³a Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. zawiera s³owa: ...my, Naród Polski  wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierz¹cy w Boga bêd¹cego ród³em prawdy, sprawiedliwoci, dobra i piêkna, jak
i nie podzielaj¹cy tej wiary, a te uniwersalne wartoci wywodz¹cy z innych róde³, równi w prawach i w powinnociach
wobec dobra wspólnego  Polski,
wdziêczni naszym przodkom za ich
pracê, za walkê o niepodleg³oæ okupion¹ ogromnymi ofiarami, za kulturê
zakorzenion¹ w chrzecijañskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartociach, nawi¹zuj¹c do najlepszych
tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowi¹zani, by przekazaæ
przysz³ym pokoleniom wszystko, co
cenne z ponadtysi¹cletniego dorobku...
Twierdz¹cym, ¿e traktat konstytucyjny
jest dobry dla Polski i dla Europy,
chcia³oby siê przypomnieæ s³owa w.
Mateusza: Ob³udniku, wyrzuæ belkê ze
swego oka, a wtedy przejrzysz. W istocie biurokratyzm, sk³onnoci centralistyczne i przyzwyczajenie do interwencjonizmu pañstwa potrzebne s¹ z³otemu cielcowi w czapce frygijskiej
i pruskich butach z ostrogami.
to lat temu Henryk Sienkiewicz napisa³, jak to u wrót raju pojawi³a siê
Mi³oæ chrzecijañska wraz z córkami:
Sprawiedliwoci¹, Litoci¹ i Prawd¹,
wypêdzona z Europy, w której mia³y je
zast¹piæ... rynki zbytu!
Jan Pruszyñski
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REPRESJE DUCHOWIEÑSTWA W PRL (3)
Przed zbli¿aj¹c¹ siê 20. rocznic¹ mêczêñskiej mierci ks. Jerzego Popie³uszki rozmawiamy z ks. Stanis³awem Ma³kowskim  przyjacielem tego kapelana Solidarnoci.

Uratowa³ mi ¿ycie

Od kiedy zaczê³a siê znajomoæ
Ksiêdza z ks. Jerzym?

Pocz¹tkowo by³a to luna znajomoæ
z czasów seminaryjnych. Ksi¹dz Jerzy
mia³ dosyæ du¿y autorytet wród kolegów
jako by³y ¿o³nierz. Ci klerycy, którzy przeszli s³u¿bê wojskow¹, cieszyli siê wielkim
powa¿aniem. W wojsku ks. Jerzy zachowywa³ siê mê¿nie  nie da³ sobie zdj¹æ
medalika ani wydrzeæ ró¿añca. Po wiêceniach pracowa³ w kilku ró¿nych parafiach, ale raczej rzadko siê z nim spotyka³em. Na jego miejsce poszed³em do parafii w Z¹bkach pod Warszaw¹...
A w kociele w. Anny w Warszawie Ksiê¿a siê nie spotkali?

Tak, ale to by³o póniej. On tam prowadzi³ konwersatorium ze studentami
medycyny. Zaprasza³ mnie z prelekcjami na temat obrony ¿ycia nienarodzonych. Na pierwszy rzut oka robi³ wra¿enie przeciêtnego ksiêdza. Ale to wra¿enie ustêpowa³o jakiemu szacunkowi
dla jego pracy, konsekwencji duszpasterskiej. On siê nieustannie rozwija³.
Widaæ by³o, ¿e praca przychodzi mu
z trudem, poniewa¿ by³ chorowity. Ale
te dolegliwoci zbli¿y³y go do lekarzy
i pielêgniarek. £atwo znajdowa³ z nimi
wspólny jêzyk. Poza tym wyczuwa³o siê
u niego dobroæ, chêæ pomagania ludziom. Gdy przychodzi³y dary, on siê
chêtnie dzieli³ tym, co otrzymywa³. Mia³
skromny magazynek. Sam czasem prosi³em go o mleko w proszku, od¿ywki,
witaminy dla matek z dzieæmi objêtych
opiek¹ Ruchu Gaudium Vitae. Czasem
bez proszenia co mi dawa³, mówi¹c:
We, to ci siê przyda...
W parafii w. Stanis³awa Kostki
ks. Jerzy duszpasterzowa³ nie tylko wród lekarzy i pielêgniarek,
lecz tak¿e wród pracowników
Huty Warszawa...

Kapelanem hutników zosta³ miano-

"

wany w³aciwie przypadkowo. Zaproponowa³ mu tê funkcjê ks. dr Bronis³aw
Piasecki, kapelan ksiêdza prymasa Stefana Wyszyñskiego. Jest to klasyczny
przyk³ad tzw. przypadku, ale sterowanego przez Opatrznoæ. Ksi¹dz Jerzy
chêtnie siê zgodzi³. On mia³ dar gromadzenia ludzi. Znajdowa³ wspólny jêzyk
z robotnikami, z inteligencj¹, z pielêgniarkami i artystami. Potrafi³ wspó³pracowaæ z przedstawicielami ró¿nych zawodów. Nie mia³ ¿adnych kompleksów.
By³ katalizatorem ró¿nych spotkañ, kontaktów, zebrañ. Wokó³ niego zawsze
wiele siê dzia³o. Umia³ ludzi pobudziæ
do solidarnoci, by³ przenikniêty duszpastersk¹ trosk¹ jednania, jednoczenia...
Wiele razy bra³ Ksi¹dz czynny
udzia³ w Mszach wiêtych za Ojczyznê w ¿oliborskim kociele
u boku ks. Jerzego...

Chyba w lipcu 1983 r. odwiedzi³em
go u w. Stanis³awa Kostki, a on powiedzia³ do mnie:  Dobrze, ¿e jeste. Ksiê¿a powyje¿d¿ali na urlop, mo¿e by odprawi³ Mszê w. w niedzielê? Odpowiedzia³em:  Bardzo chêtnie. Z tego zaproszenia wynik³a moja sta³a wspó³praca z tym kocio³em, zreszt¹ uzgodniona z ks. pra³atem Teofilem Boguckim.
Gdy Msza w. za Ojczyznê by³a atakowana i zagro¿ony by³ ks. Jerzy, to uwa¿a³em za obowi¹zek solidaryzowaæ siê
z nim. Express Wieczorny donosi³: Garsoniera ob. Popie³uszki przy ul. Ch³odnej. Niejaki Jan Rem w Szpilkach wymiewa³ moje kazania o obronie dzieci
poczêtych. Ten sam autor, na miesi¹c
przed tragiczn¹ mierci¹ ks. Popie³uszki, nazywa³ Msze wiête za Ojczyznê seansami nienawici i wcieklizny politycznej. Takie zabiegi przygotowywa³y
grunt pod morderstwo ks. Jerzego przez
wysokich funkcjonariuszy IV Departamentu MSW.

Ale to Ksi¹dz by³ przecie¿ pierwszy na licie do likwidacji?!

Pierwszy na licie u Adama Pietruszki. Jednak u Grzegorza Piotrowskiego
 drugi. Motywy, które sk³oni³y Piotrowskiego do zmiany kolejnoci, wyda³y mi siê s³uszne z punktu widzenia
praktycznego. Pierwszy motyw to ten,
¿e wiêkszym zagro¿eniem  zdaniem
Piotrowskiego  by³ w³anie ks. Jerzy.
On nie by³ sam. Skupia³ wokó³ siebie
bardzo wielu ludzi. On by³ nie tylko kapelanem Solidarnoci, lecz tak¿e w jakim sensie jej symbolem. Ksi¹dz Ma³kowski, który by³ tylko szczekaczem,
stanowi³ mniejsze zagro¿enie. A poza
tym by³em w³aciwie samotny.
 Wprawdzie ma ostre przemówienia,
ale nie ma takiego oparcia spo³ecznego  twierdzi³ Piotrowski.  Je¿eli ks.
Ma³kowski bêdzie zlikwidowany pierwszy to ochrona ksiêdza Jerzego na tyle
siê wzmocni, ¿e dostêp do niego bêdzie
bardzo trudny. Natomiast zlikwidowanie najpierw ksiêdza Jerzego nie spowoduje wokó³ ks. Ma³kowskiego takich
zmian, ¿eby go trudno by³o dostaæ
w swoje rêce... Piotrowski by³ przekonany, ¿e po ks. Jerzym bardzo ³atwo zlikwiduje mnie. Natomiast po mnie ks. Jerzego ju¿ by nie móg³ zlikwidowaæ. Przyznajê mu racjê! Tak, ksi¹dz Jerzy uratowa³ mi ¿ycie...
To, co siê sta³o 19 padziernika 1984
r. jest ogromnie wa¿ne dla Solidarnoci, dla przysz³oci naszej Ojczyzny.
wiadcz¹ o tym chocia¿by wpisy do
Ksiêgi Pami¹tkowej czy napisy na szarfach przy wieñcach sk³adanych wokó³
grobu i wieszanych na parkanie okalaj¹cym koció³ w. Stanis³awa. Wartoæ
jego ofiary jest ponadczasowa. Ksi¹dz
Jerzy jako wiadek Ewangelii uczyni³
to, co czyni³ ks. prymas Stefan Wyszyñski i co czyni Ojciec wiêty. Chodzi
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o to, aby w takich uwarunkowaniach
spo³ecznych, politycznych i gospodarczych, które cz³owieka czêsto poni¿aj¹
i pomniejszaj¹, dawaæ wiadectwo mi³oci bezwarunkowej, bezgranicznej;
ocalaæ wiarê w Boga, szacunek dla samego siebie, honor, sumiennoæ i godnoæ osoby ludzkiej.

Ksi¹dz Jerzy, bêd¹c  mo¿na powiedzieæ  w ogniu walki, ustrzeg³
siê chêci zemsty, nienawici wobec przeladowców, o czym tak¿e mówi³  to znamienne  w ostatnim swoim publicznym wyst¹pieniu w Bydgoszczy, na kilka godzin
przed mêczeñsk¹ mierci¹...

Kazania ks. Jerzego Popie³uszki
przez ró¿nych ludzi, mo¿e uprzedzonych i oceniaj¹cych je tendencyjnie,
odbierane by³y jako polityczne. W tej
chwili, kiedy ju¿ patrzy siê na nie z dystansu, gdy czyta siê je spokojnie, wydaj¹ siê po prostu religijne i moralne.
To jest Ewangelia. Ksi¹dz Jerzy nie ¿ywi³ w sercu wrogoci do nikogo. Znane
s¹ jego gesty dobroci wobec funkcjonariuszy MO, SB czy ZOMO. Nawet wobec swoich przeladowców zachowa³
³agodnoæ i mi³osierdzie. To jest jaki
sprawdzian jego ewangelicznej postawy wobec tych, którzy czyhali na jego
¿ycie. Mia³ w sobie gotowoæ przebaczania. A wiêc zwyciê¿a³ z³o dobrem.

O procesie toruñskim mówiono, ¿e
ujawni³ mechanizmy z³a. Czy
Ksi¹dz oczekuje wznowienia procesu toruñskiego?

Proces tylko czêciowo ujawni³ te
mechanizmy. Jednak odpowiedzialnoæ
MSW zosta³a zawê¿ona tylko do ekipy
morderców. A przecie¿ odpowiedzialni
s¹ tak¿e ich prze³o¿eni, zleceniodawcy.
Przecie¿ same okolicznoci mierci ks.
Jerzego nie s¹ dostatecznie jasne. Mam
ró¿nych znajomych, którzy s¹ przekonani, ¿e ks. Popie³uszko zosta³ zamêczony póniej, ¿e jego ostatnia droga wygl¹da³a inaczej ni¿ to wynika³o z relacji
oprawców. Gdy otworzono trumnê
w kociele przed pogrzebem, zauwa¿y³em na rêkach ks. Jerzego obra¿enia,
o których w czasie procesu nie powiedziano niczego. A one mog¹ wiadczyæ
o torturach. Ubytki cia³a na palcach (na

wszystkich w tym samym miejscu)
mog¹ wiadczyæ np. o zgniataniu palców czy d³oni. Tego nie ujawniono na
procesie. Do koñca nie wiadomo, czy
przekazano go innej ekipie, czy w miêdzyczasie próbowano wydobyæ z niego
jakie zeznania. Niektórzy uwa¿aj¹ nawet, ¿e ks. Jerzy by³ przewieziony do
Warszawy, na ulicê Rakowieck¹, a dopiero póniej zosta³ zabity i utopiony.
A wiêc s¹ liczne znaki zapytania. Mo¿e
kiedy dowiemy siê, jak by³o naprawdê.

Jak dzi, w obliczu oczekiwanej beatyfikacji ks. Jerzego, ocenia Ksi¹dz
aktualnoæ jego wiadectwa?

S³uga Bo¿y ks. Jerzy Popie³uszko
poniós³ mieræ mêczeñsk¹ jako niez³omny obroñca praw Bo¿ych i ludzkich.
Spodziewane, oczekiwane i upragnione wyniesienie go na o³tarze w chwale
b³ogos³awionych mêczenników uka¿e
na nowo moc i aktualnoæ Jego wiadectwa danego mi³oci i prawdzie, Bogu
i cz³owiekowi, Kocio³owi i Ojczynie.
Proste i niezmienne prawdy, które ks.
Jerzy g³osi³ ludziom udrêczonym i poni¿onym, by³y oddechem wolnoci,
przestrzeni¹ dobra i radoci ¿ycia.
W kazaniu wyg³oszonym 24 czerwca 1984 r. w kociele w. Stanis³awa
Kostki w czasie Mszy wiêtej za Ojczyznê ukaza³ osobê w. Jana Chrzciciela
jako cz³owieka odwa¿nego i sprawiedliwego, który mo¿e byæ patronem i wzorem dla wszystkich, którzy dzisiaj chc¹
¿ycie swoje budowaæ na zasadach sprawiedliwoci, prawdy i mi³oci. I zapyta³: czy ka¿dy z nas ma odwagê o sprawiedliwoæ siê upominaæ? Wiara i dobroæ ks. Jerzego kaza³y mu wspó³czuæ
ludziom ówczenie krzywdzonym i odwa¿nie braæ w obronê ¿ycie i godnoæ
cz³owieka, rodziny, narodu, Kocio³a,
Solidarnoci. Jako ¿o³nierz Chrystusowy szed³ w pierwszej linii do walki
o prawdê; sta³ siê podobny do ks. Ignacego Skorupki. Skupi³ na sobie nienawiæ agresorów i ocali³ ¿ycie tym, którzy s¹ szczególnie zobowi¹zani, aby dzisiaj broniæ tego, czego On broni³. Wobec wiadomego dzia³ania na krzywdê
ludzi i wspólnot w Polsce, wobec podwa¿ania prawa do ¿ycia ka¿dego cz³owieka od poczêcia po naturaln¹ mieræ,

wobec zniewa¿ania wiêtoci ma³¿eñstwa i rodzicielstwa, wobec poni¿ania
ludzkiej pracy, wobec kwestionowania
narodowej wolnoci i w³asnoci oraz
pañstwowej suwerennoci i niepodleg³oci, trzeba zdobyæ siê na wiernoæ
i odwagê, a za przyczyn¹ ks. Jerzego
modliæ siê do Boga o Polskê woln¹
i sprawiedliw¹.

Jestemy ju¿ cz³onkiem Unii Europejskiej. Jak dzi realizowaæ wezwanie Aposto³a: z³o dobrem zwyciê¿aj?

Poniewa¿ znalaz³em siê wród tych,
którym ks. Jerzy uratowa³ ¿ycie, czujê
siê zobowi¹zany do prowadzenia jego
dzie³a. W duchu wiary i odwagi, bez ulegania pokusom ucieczki lub dostosowania siê do oczekiwañ mo¿nych tego
wiata, którzy dysponuj¹ narzêdziami
manipulacji, korupcji i zastraszenia.
Niektórzy powiadaj¹, ¿e ks. Jerzy popar³by, gdyby dzisiaj ¿y³, przemiany lat
dziewiêædziesi¹tych, ³¹cznie z aneksj¹
Polski przez Uniê Europejsk¹. Gdyby
¿y³ i popar³ dzisiejsz¹ politykê, nie tylko nie zosta³by mêczennikiem, lecz tak¿e zdradzi³by sam siebie w swoim wiadectwie i wo³aniu o sprawiedliwoæ.
Jednak nie ma sensu pytaæ: co by by³o,
gdyby ks. Jerzy nie by³ wiêty, gdyby poprawnoæ polityczn¹ postawi³ w miejsce wiary i moralnoci. Za ¿ycia ks. Jerzy tego nie uczyni³. Kto chce go teraz
naladowaæ, niech podobnie jak on
sprzeciwia siê k³amstwu i nienawici
w dzisiejszych postaciach z³a. Paw³owe z³o dobrem zwyciê¿aj, g³oszone
przez ks. Jerzego, zobowi¹zuje do niezachwianej wiernoci dobru bez ogl¹dania siê na w³asn¹ chwilow¹ korzyæ.
Nie mo¿na milczeæ wobec zdrady  z³o
jest silne nie tylko si³¹ swoich funkcjonariuszy i agentów, lecz tak¿e obojêtnoci¹, bylejakoci¹ i duchowym lenistwem tzw. dobrych. Odwieczne Bo¿e
zwyciêstwo dobra ma przybieraæ coraz
now¹ ludzk¹ postaæ.
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Serdecznie dziêkujê Ksiêdzu za to
osobiste wiadectwo o swoim koledze i przyjacielu  ks. Jerzym
Popie³uszce oraz za refleksje zwi¹zane z jego beatyfikacj¹.

Rozmawia³ Jan Korcz
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104. PIELGRZYMKA JANA PAW£A II

B¹dcie wolnymi!

Kiedy samolot z Janem Paw³em II
na pok³adzie wyl¹dowa³ na lotnisku
Tarbes ko³o Lourdes, Ojca wiêtego
powita³ laicki prezydent Francji Jacques Chirac z ma³¿onk¹. Papie¿a witali
tak¿e m.in. kardyna³owie: Paul Poupard,
Jean-Marie Lustiger, Bernard Panafieu,
Philipp Barbarin i Jean Honoré.
Do Lourdes Papie¿ przyby³, jak sam
powiedzia³, by z³o¿yæ ho³d wielkiemu
dziedzictwu kultury i wiary, które naznaczy³o historiê Francji, ale przede
wszystkim, by w z³o¿yæ matce Bo¿ej
osobisty ho³d z racji mijaj¹cej 150.
rocznicy od og³oszenia dogmatu o Niepokalanym Poczêciu Maryi. Zosta³ on
og³oszony cztery lata wczeniej ni¿ mia³y miejsce objawienia. W roku 1858
czternastoletnia Bernadetta Soubirous
po raz pierwszy widzia³a Matkê Bo¿¹,
ale dopiero po kilku objawieniach Matka Bo¿a powiedzia³a do niej: Ja Jestem
Niepokalanie Poczêta.
Jan Pawe³ II swe pierwsze kroki skierowa³ do Groty Massabielskiej, gdzie
zapali³ wiecê i napi³ siê wody ze ród³a, tak jak czyni¹ to wszyscy pielgrzymi. Na rêce biskupa Tarbes i Lourdes
 Jacquesa Perrier przekaza³ Z³ot¹ Ró¿ê
dla sanktuarium.  Jestem tutaj razem
z Wami, drodzy bracia i siostry, jako pielgrzym do Najwiêtszej Dziewicy. Czyniê
moimi wasze modlitwy i nadzieje, dzielê
z Wami ten czas naznaczony fizycznym
cierpieniem, ale niemniej p³odny w cudownym zamyle Boga. Z Wami modlê
siê za tych, którzy powierzaj¹ siê modlitwie  zwróci³ siê bezporednio do chorych.  Chcia³bym Was wszystkich obj¹æ,
jednego po drugim, w sposób serdeczny
moimi ramionami i zapewniæ Was, jak
bardzo Wam jestem bliski i solidarny
z Wami. Czyniê to w sposób duchowy, powierzaj¹c Was macierzyñskiej mi³oci
Matki Pana i prosz¹c J¹, by wyb³aga³a
Wam B³ogos³awieñstwo i pocieszenie Jej

$

Syna Jezusa  mówi³.
Pónym wieczorem odby³a siê procesja zwana procesj¹ wiat³a, jaka ka¿dego dnia odbywa siê Lourdes. Papie¿
uczestniczy³ w niej z tarasu pensjonatu
Notre Dame. Z tarasu te¿ przemówi³:
 Szczególna jest intencja naszej modlitwy tego wieczoru  zaniesienie do
Maryi Dziewicy proby o upragniony
pokój dla wiata...
Niedzieln¹ Mszê w. wraz z Papie¿em
koncelebrowa³o 15 kardyna³ów, oko³o
71 biskupów z Francji i 30 zagranicznych. By³ wród nich abp Józef Michalik, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski. Bra³o w niej udzia³ wielu
chorych zgromadzonych u stóp o³tarza:
na wózkach inwalidzkich b¹d nawet na
specjalnych ³ó¿kach pchanych przez wolontariuszy. W liturgii wziê³o te¿ udzia³
oko³o tysi¹ca pielgrzymów z Polski.
 Z Groty Massabielskiej Panna Niepokalana mówi tak¿e do nas, chrzecijan trzeciego tysi¹clecia. Zacznijmy Jej
s³uchaæ!  mówi³ Jan Pawe³ II do przesz³o 300 tys. pielgrzymów zgromadzonych na b³oniach w Lourdes w wiêto
Wniebowziêcia. Papie¿ zaakcentowa³,
¿e postawa Maryi stanowi odpowied
na najg³êbsze pytania wspó³czesnych,
gdy¿ w niej kryje siê tajemnica prawdziwej radoci i pokoju. Wezwa³ tak¿e
do szczególnej promocji kobiety

i ochrony ¿ycia ludzkiego:  Od tej Groty wyp³ywa nieustanny apel do kobiet.
Matka Bo¿a Objawiaj¹c siê tutaj przekaza³a Swoje przes³anie dziewczynie
jakby chcia³a podkreliæ misjê, jaka ma
do spe³nienia kobieta w naszym czasie
jak¿e bardzo zagro¿onym przez materializm i zewietczenie. Objawienie
w Lourdes przynosi przes³anie do
wszystkich: B¹dcie kobiety i mê¿czyni wolni! Lecz nie zapominajcie ze wolnoæ ludzka jest zraniona przez grzech.
Tylko Chrystus jest tym, który prawdziwie wyzwala. Broñcie waszej wolnoci...
Przed udzieleniem koñcowego b³ogos³awieñstwa Jan Pawe³ II odmówi³
wspólnie modlitwê Anio³ Pañski a nastêpnie pozdrowi³ w wielu jêzykach zebranych pielgrzymów w tym równie¿
i Polaków:  Pozdrawiam serdecznie
moich Rodaków. Pamiêtaj¹c o uroczystociach, które odbywaj¹ siê dzisiaj
Czêstochowie, w Sanktuarium na Jasnej
Górze, odnawiamy razem, drodzy bracia i siostry, nasze zawierzenie i nasze
oddanie Matce Chrystusa, Królowej
Polski. Wszystkim z serca b³ogos³awiê.
Po zakoñczeniu Mszy w. Ojciec
wiêty uda³ siê do rezydencji, gdzie
spo¿y³ posi³ek. Przed udaniem siê na
lotnisko powróci³ raz jeszcze do Groty
Objawieñ, gdzie przed d³u¿sz¹ chwilê
modli³ siê w ciszy.
Samolot papieski na rzymskim lotnisku Ciampino wyl¹dowa³ oko³o
21 wieczorem po czym Ojciec wiêty
uda³ siê do Castel Gandolfo.
ks. Jaros³aw Cielecki

Patrz: fotoreporta¿ na kontrok³adce (s. 28)
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fot. G. Ga³¹zka

Lourdes jest sanktuarium, do którego corocznie przybywa ponad 5 mln
pielgrzymów, w tym ponad 80 tys. osób chorych i niepe³nosprawnych.
Po raz pierwszy Jan Pawe³ przyby³ tu dok³adnie 21 lat temu  1983 r.

M o j a d ro g a
do kap³añstwa
Rozmawiamy z bp. Paw³em Cielikiem
z Koszalina

Wzrasta³em w tradycji wielkiego
szacunku dla tego kap³ana, który dla moich rodziców pozostawa³ niekwestionowanym autorytetem. Ksi¹dz Domañski
wywar³ wiêc olbrzymi wp³yw na moj¹
rodzinê, na parafiê zakrzewsk¹ i na ca³¹
ziemiê z³otowsk¹. Ucz¹c dzieci prawd
wiary, uczy³ jednoczenie jêzyka polskiego. Równo traktowa³ tak¿e parafian
narodowoci niemieckiej. Odbudowa³
miejscowy szpital i rozbudowa³ zakrzewsk¹ wi¹tyniê, wyposa¿aj¹c jej
wnêtrze w elementy religijno-patriotyczne. Wspiera³ wszelkie wysi³ki maj¹ce na celu podniesienie gospodarki
i kultury Polaków.

czech, zachêcaj¹c j¹ do czynnej obrony
swoich praw niezbywalnych: wiary, jêzyka i kultury oraz samodzielnoci ekonomicznej. By³ patronem (prezesem)
Rady Nadzorczej Zwi¹zku Spó³dzielni
Polskich w Niemczech z siedzib¹ w Berlinie, st¹d tytu³ Ksiêdza Patrona.
Jego plebania by³a miejscem wielu
spotkañ, które w roku 1935 przenios³y
siê do nowo otwartego DOMU POLSKIEGO w Zakrzewie. W pamiêci parafian zakrzewskich pozosta³ jako ojciec, bêd¹c dla nich po ojcowsku surowy, ale równie¿ sprawiedliwy, serdeczny i godny szacunku. By³ mê¿nym wobec zewnêtrznych zagro¿eñ, broni¹cy
bezpieczeñstwa ludzi sobie powierzonych. By³ te¿ wymagaj¹cy: najpierw od
siebie, a potem od swoich parafian. Oczekiwa³ zawsze solidnoci w dzia³aniu. Cechowa³a Go nieprzeciêtna obowi¹zkowoæ i przyk³adna systematycznoæ.

Trudno siê temu dziwiæ, skoro owoce Jego duszpasterzowania i pracy spo³ecznej s¹ widoczne do dzisiaj. To przecie¿ On utworzy³ Bank Ludowy w Zakrzewie. Inspirowa³ dzia³alnoæ miejscowego Kó³ka Rolniczego. W latach
1918  1920 zaanga¿owa³ siê w walkê
o przy³¹czenie Ziemi Z³otowskiej do
Polski. Kiedy walka ta zosta³a przegrana, w³¹czy³ siê w dzia³anie Komitetu
Narodowego Polaków na Obczynie.
Ksi¹dz Domañski zosta³ wybrany
w roku 1931 na Prezesa Zwi¹zku Polaków w Niemczech i przez to coraz wiêcej anga¿owa³ siê we wszystkie dziedziny ¿ycia spo³ecznoci polskiej w Niem-

Kap³añstwo zawdziêczam atmosferze religijnej, jaka panowa³a w naszym
domu. Moi rodzice byli rolnikami, prowadzili 11-hektarowe gospodarstwo
i byli bardzo przywi¹zani do swej ziemi. Mog³em, jako ch³opiec, dowiadczyæ w domu szczególnej opieki Boga.
Patrzy³em na strudzonych rodziców,
którzy, wracaj¹c z pola po znojnej pracy, znajdowali jeszcze si³y i czas na
wspóln¹ modlitwê ze swoimi synami.
Utkwi³ mi w pamiêci obraz modl¹cych
siê z nami na ró¿añcu rodziców w padziernikowe wieczory, piêkny piew
kolêd przy choince, rzewny ton Gorzkich ¯ali w wielkopostne niedziele. Pamiêtam dzieñ, kiedy matka kupi³a mi Pi-

Ekscelencja jest synem ziemi z³otowskiej, która wyda³a wielkiego
kap³ana i patriotê Boles³awa Domañskiego (1872  1939). Jak
dzia³alnoæ tego kap³ana wp³ynê³a na ¿ycie Ksiêdza Biskupa?

Zakrzewianie dot¹d stawiaj¹ ks.
Boles³awa Domañskiego za wzór
kap³ana i spo³ecznika...

Komu Ksi¹dz Biskup zawdziêcza
swoje powo³anie kap³añskie?

smo wiête. By³em wtedy uczniem klasy pi¹tej. Tym darem przysporzy³a mi
wiele radoci.
Powo³anie kap³añskie zawdziêczam
tak¿e nastêpcy ks. Domañskiego  ks.
proboszczowi Wiktorowi Domachowskiemu. Kap³an ten kontynuowa³ dzie³o Ksiêdza Patrona, rozwin¹³ duszpasterskie akcje, k³ad¹c szczególny akcent
na miesiêczn¹ spowied i komuniê w.
podczas pierwszych pi¹tków miesi¹ca.
Bóg dowiadczy³ powo³anie Ksiêdza
Biskupa cierpieniem fizycznym...

Na przeszkodzie do kap³añstwa stanê³a moja choroba: zapalenie koci nóg,
która z przerwami nêka³a mnie ponad
dziesiêæ lat. By³y to dla mnie ciê¿kie
chwile. Ojciec wozi³ mnie wozem do
szko³y. Zim¹ natomiast przychodzili do
mnie koledzy szkolni, przynosz¹c i pokazuj¹c zrobione w szkole æwiczenia.
Uczy³em siê w domu i osi¹ga³em najlepsze wyniki w klasie. Choroba skierowa³a moj¹ uwagê na inny wymiar cierpienia. Zanurza³em siê w lekturze zniszczonego ju¿ egzemplarza ¯ywotów
wiêtych ks. Piotra Skargi, gdzie poznawa³em buduj¹ce wzory chrzecijañskiego ¿ycia. Lata szko³y podstawowej by³y
naznaczone chorob¹. Grozi³a mi nawet
amputacja nogi. Wielk¹ rolê odegra³
wtedy zakrzewski ksi¹dz proboszcz,
otaczaj¹c mnie serdeczn¹ opiek¹. Gor¹ca modlitwa do Matki Najwiêtszej
i chêæ zostania kap³anem przynios³y
zdrowie i pomoc. Po skoñczeniu szko³y podstawowej choroba chwilowo ust¹pi³a. Otworzy³a siê zatem mo¿liwoæ
wst¹pienia do seminarium.
Powo³anie kap³añskie zawdziêczam
te¿ temu, ¿e by³o mi dane widzieæ wielu kleryków w prezbiterium mojego kocio³a parafialnego. W okresie mojego
dzieciñstwa w ponad 3-tysiêcznej parafii w Zakrzewie by³o kilkunastu kleryków! Na wiêta i na wakacje przybywali
oni do domu swoich rodziców. Obecnoæ
tak wielu alumnów krzepi³a duchowo,
przyci¹ga³a i zachêca³a do wstêpowania
w ich szeregi. Wród nich by³ przysz³y
biskup ks. Piotr Krupa, obecnie biskup
pomocniczy diecezji pelpliñskiej.
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Dziêkujê za rozmowê.
Bogdan Nowak

%
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Sta³ siê cz³owiekiem legend¹, rozwijaj¹c niepowtarzaln¹ indywidualnoæ terapeuty g³êboko oddanego, zaanga¿owanego i pomocnego, ale zarazem szorstkiego,
demaskatorskiego, konfrontuj¹cego zarówno pacjentów jak i rodowisko profesjonalistów z bolesn¹ nierzadko prawd¹ o naszej ma³ostkowoci, iluzjach i grach...
(z biogramu Andrzeja S.)

Szarlatani
Którego letniego, sierpniowego
wieczoru mia³am okazjê obejrzeæ
w TVN reporta¿ o oszustce podaj¹cej
siê za psychologa. Pani ta otworzy³a gabinet w jednym z ma³ych miasteczek
i za skromn¹ op³at¹ kilkudziesiêciu z³otych rozwi¹zywa³a skomplikowane problemy uczuciowe swoich pacjentów. Tanio, szybko i skutecznie. Osobom, które siê zg³asza³y, proponowa³a cykl wizyt. Kiedy jednak ze wzglêdów finansowych nie mog³y podj¹æ pe³nego leczenia, oferowa³a terapiê przypieszon¹
 w czasie trzech spotkañ, a nawet ekspresow¹  podczas jednego spotkania.
Jedna z by³ych pacjentek pani N. zezna³a, ¿e chocia¿ zap³aci³a za wizytê i opowiedzia³a o sobie wszystko jak na spowiedzi, nie otrzyma³a satysfakcjonuj¹cej porady. Inna zdziwi³a siê, ¿e pani
psycholog koniecznie chcia³a siê dowiedzieæ, jaki brzuszek ma jej narzeczony...
Dociekliwi dziennikarze TVN ustalili,
¿e pani N. nie posiada³a dyplomu i tym
t³umaczyli jej terapeutyczne potkniêcia... Czy posiadanie dyplomu zapewnia
uczciwoæ i rzetelnoæ wykonywania zawodu? Skandal, który dotkn¹³ rodowisko psychologów zaledwie kilka tygodni
wczeniej, zachêca do dyskusji.
***
Wszystko zaczê³o siê od mietnika
na ulicy Wiktorskiej, na warszawskim
Mokotowie, gdzie znaleziono plastikowe worki wype³nione pornograficznymi zdjêciami z udzia³em dzieci. Ogl¹daj¹cy zdjêcia, prze¿yli jeszcze wiêkszy
szok, kiedy rozpoznali na nich Andrzeja S.  jednego z najbardziej popularnych warszawskich psychologów.
Andrzej S. by³ nie tylko psychologiem. Dla wielu by³ autorytetem i przewodnikiem duchowym. Ogl¹dacze programów na ka¿dy temat i mi³onicy ko-
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lorowych magazynów widywali go prawie codziennie. Zna³ siê na wszystkim.
Wystêpowa³ jako ekspert w sprawach
szko³y, stresu, depresji, pracoholizmu
i nocnego moczenia siê dzieci. Doradza³, konsultowa³, roztacza³ aurê. By³
cz³owiekiem postêpowym i nie ukrywa³,
i¿ uwa¿a, ¿e stare instytucje, takie jak
Koció³, tradycyjna rodzina czy szko³a
dawno siê prze¿y³y. Zachêca³ m³odzie¿
do buntu przeciw rodzicom:  Kopnij
w d... tych swoich starych...;  Odpier
siê od tego dzieciaka... Takiego jêzyka
u¿ywa³ w rozmowach z pacjentami. 
Cz³owiek spokojny, a jednoczenie reaguj¹cy zdecydowanie w krytycznych
sytuacjach, subtelny, ale potrafi¹cy nazwaæ rzeczy po imieniu  tak charakteryzowa³ Andrzeja S. wydawca jego ksi¹¿ek Jacek Santorski.  Naturalny, autentyczny!  mówili sto³eczni redaktorzy i polecali go swoim znajomym.
 Jeli siê leczyæ, to tylko u S.  szepta³y sto³eczne salony...  Napisa³em piêæ
niewa¿nych ksi¹¿ek i zosta³em Bogiem
 wyzna³ skromnie S.
***
Zdjêcia znalezione w mietniku by³y
dla wielu szokiem, ale ju¿ nastêpnego
dnia rodowisko zwar³o swe szeregi. Na
konferencji prasowej wyst¹pi³y medialne autorytety. Psycholog i wydawca
ksi¹¿ek Jacek Santorski, znany z telewizji profesor Janusz Czapiñski, popularny psychoterapeuta Wojciech Eichelberger oraz specjalista od wizerunku,
którego nazwiska w tej chwili nie pamiêtam. Korzystaj¹c z us³u¿nej wizji
grupa zagrzmia³a na nieuwiadomione
masy, ¿eby przedwczenie nie os¹dza³y
w sprawach, na których siê nie znaj¹.
Profesor Czapiñski zaznaczy³, i¿ wiadomo mu o niekonwencjonalnych metodach leczenia stosowanych przez An-
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drzeja S.  W stosunku do dzieci z autyzmem i moczeniem nocnym Andrzej S.
przeprowadza³ erotyczn¹ terapiê...
 wyzna³ profesor.
 Mo¿e zdjêcia znalezione w mietniku przygotowywa³ do swojej pracy naukowej? Có¿ za strata dla nauki polskiej
 pomyla³am, s³uchaj¹c tych wynurzeñ.
Jacek Santorski, ze ³zami w oczach, przeprasza³ podejrzanego za wszystkie niesprawiedliwe s¹dy i przykroci...
Kiedy wydawa³o siê, ¿e wszystko
wróci do normy, nadszed³ komunikat
z prokuratury: Andrzej S. przyzna³ siê
do zarzucanych mu czynów. Bóstwo
warszawskich salonów w areszcie
 z powodu pedofilii. Koniec wiata!
Kiedy opad³y wysokie tony, da³o siê
s³yszeæ, ¿e w zasadzie nikt nie weryfikowa³ metod leczenia stosowanych
przez podejrzanego. Koledzy terapeuci
twierdz¹, ¿e Andrzej S. stworzy³ w³asn¹
szko³ê leczenia za pomoc¹ bodców erotycznych. W prasie brukowej napisano
wprost, ¿e u¿ywa³ wibratora. Ilu osobom pomóg³? Podobno jednej. Trudno
policzyæ tych, którym zaszkodzi³. Specjalnie interesowa³ siê dzieæmi, które
cierpia³y na moczenie nocne, ¿eby pod
przykrywk¹ pracy terapeutycznej zaspokajaæ swoje zboczone potrzeby...
Czy rodzice przyprowadzaj¹cy swoje dzieci do gabinetu psychologa nie
zauwa¿yli niczego niepokoj¹cego? Czy
kto zg³asza³ skargi na metody terapeutyczne Andrzeja S.? Jeli nawet tak, to
zosta³y zignorowane, podobnie jak pedofilskie w¹tki w Misce szklanych paciorków  powieci Andrzeja S. Zignorowano te¿ powszechnie znany fakt, ¿e
Andrzej S. by³ alkoholikiem. Popija³
piwo w czasie sesji terapeutycznych.
Pijany udziela³ wywiadów. Skacowany udziela³ pomocy dzieciom cierpi¹cym na autyzm i nerwice. Jego koledzy i wspó³pracownicy wiedzieli
o tym, ale nikt nie próbowa³ odsun¹æ
go od zawodu.
Miejmy nadziejê, ¿e stanie siê to po
rozprawie s¹dowej. Jednak znaj¹c skutecznoæ wymiaru sprawiedliwoci,
mo¿na mieæ co do tego obawy. Przecie¿
nag³oniona przez media sprawa pedofilów z Dworca Centralnego szybko uci-
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ch³a. Jeden z oskar¿onych uciek³ za granicê. Inny, po odsiedzeniu roku w areszcie, znowu pojawia siê na dworcu, poluj¹c na ma³ych ch³opców...
Có¿ pozostaje rodzicom chc¹cym
uchroniæ dzieci przed niebezpieczeñstwem. Rozs¹dek i ostro¿noæ. Zbyt
chêtnie w ostatnich czasach szukamy
pomocy u specjalistów i bezkrytycznie
przyjmujemy wszystkie ich wskazówki. Kiedy pojawiaj¹ siê problemy
w szkole, natychmiast kieruj¹ nas do
psychologa lub pedagoga. Warto wybraæ
siê na tak¹ rozmowê i uwa¿nie s³uchaæ,
co ów specjalista nam proponuje, do
czego namawia.
Przypadek Andrzeja S. nie by³ odosobniony. W ostatnim programie Stu-

dia Otwartego przed wakacjami mo¿na by³o siê dowiedzieæ o badaniach
przeprowadzonych w szko³ach przez
innego specjalistê od postêpowych
obyczajów  seksuologa prof. Izdebskiego. Badanie polega³o na tym, ¿e
w wybranych szko³ach (gimnazja i licea) dzieci, bez wiedzy rodziców i nauczycieli (badaj¹cy nie udostêpnili
wczeniej treci ankiety), odpowiada³y na szczegó³owe pytania dotycz¹ce
¿ycia seksualnego. Niektóre z pytañ
by³y bardzo drastyczne, wrêcz obrzydliwe. Wielu uczniów prze¿y³o szok,
tym bardziej ¿e nie powiedziano im, ¿e
mog¹ odmówiæ udzia³u w eksperymencie. Gdyby nie dociekliwoæ prowadz¹cego program Jana Pospieszalskiego

nie dowiedzielibymy siê o niczym. Ot,
jeszcze jedno badanie psychologiczne... Tego typu sytuacje nie mog³yby
zaistnieæ, gdyby nie pasywnoæ rodziców, którzy zbyt ³atwo zlecaj¹ wychowanie swoich dzieci innym: szkole,
psychologom, pedagogom, mediom.
Bo tak jest ³atwiej. Bo tamci maj¹ dyplomy, wystêpuj¹ w telewizji...
W Ksi¹¿eczce dla przestraszonych
rodziców Andrzej S napisa³, ¿e lêk
o dziecko rodzi siê wraz z przyjciem
potomstwa na wiat. Starajmy siê, ¿eby
ten lêk nie by³ na tyle parali¿uj¹cy, abymy nie potrafili odró¿niæ prawdziwych przyjació³ dzieci od zwyk³ych
szarlatanów.
Izabela Sikora

PRZYSZ£OÆ LUDZKOCI IDZIE PRZEZ RODZINÊ

Domowe konflikty
¯ycie codzienne wyranie wykazuje, ¿e nawet w najbardziej kochaj¹cej
siê rodzinie zdarzaj¹ siê nieporozumienia, a nawet k³ótnie. Zarówno ojciec, jak
i matka s¹ tylko ludmi. Poza tym nieustanne wspólne zamieszkanie stwarza
liczne okazje do wyra¿ania ró¿nicy zdañ
i pogl¹dów. Niesnaski s¹ wpisane w krajobraz dnia powszedniego. K³óæcie siê,
ale siê nie gniewajcie  mówi w. Pawe³. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e atmosfera sprzeczki miêdzy rodzicami ma
negatywny wp³yw na proces wychowawczy dzieci. Dlatego godnym uwagi
staje siê zachêcanie rodziców, aby swoje ró¿nice w spojrzeniu na domow¹ rzeczywistoæ realizowali  w miarê mo¿liwoci  bez udzia³u dzieci. Chodzi
o to, ¿e konflikty ma³¿eñskie w oczach
dzieci, obni¿aj¹ autorytet obojga rodziców. Syn, b¹d córka nie s¹ w stanie
zrozumieæ grubiañskiego zachowania
ojca wobec matki. Bowiem trudno poj¹æ stek wyzwisk i przekleñstw wychodz¹ z ust k³óc¹cych siê rodziców.
Doskonale ujê³a istotê rzeczy jedna

z moich uczennic. Podesz³a do mnie
z pewnym problemem. Wys³uchawszy,
zachêci³em j¹, aby uda³a siê z tym do
swojego ojca. Gdy to us³ysza³a, nie namylaj¹c siê odpowiedzia³a:  Ale¿ proszê ksiêdza, nie pójdê z tym problemem
do taty, gdy¿ on nie potrafi zrozumieæ
mamy. Nie tylko nie potrafi zrozumieæ,
ale nade wszystko nie jest w stanie z ni¹
po ludzku porozmawiaæ. Tym bardziej nie
pojmie moich trudnych spraw... Mo¿na
wiêc zauwa¿yæ, ¿e autorytet rodzica leg³
w gruzach, a serce córki wype³nione zosta³o gorycz¹. Z tej racji  na tyle, na ile
to mo¿liwe  rodzice swoje porachunki
powinni dokonywaæ przy drzwiach zamkniêtych bez udzia³u dzieci. Domowe
k³ótnie powoduj¹, ¿e samo dziecko staje
siê nieznone i rozdra¿nione, a pojêcie
wzajemnej mi³oci jest niezrozumia³e.
W rozmowach z rodzicami padaj¹
czêsto takie stwierdzenia: my u¿ywamy
jêzyka, który jest nie do pojêcia przez
dzieci. Nic bardziej z³udnego! Dziecko
nawet miêdzy wierszami wyczyta i wyczuje, i¿ miêdzy tat¹ i mam¹ dzieje siê

co niew³aciwego. Niewinne dzieciêce oczy b³yskawicznie zauwa¿¹ domow¹ tragediê. M³oda mama zwraca uwagê dziecku, aby siê grzecznie zachowywa³o. Mówi mu, ¿e Pan Jezus wszystko
widzi. Na to syn odpowiada  czy rzeczywicie wszystko widzi?  Owszem.
Dok³adnie wszystko.  W takim razie
widzia³ równie¿ k³ótniê miêdzy mam¹
i tat¹... Ma³e dziecko wszystko koduje
i w odpowiednim momencie nieprawid³owoci zachodz¹ce w relacjach rodzicielskich wykorzystuje jako kartê przetargow¹ do usprawiedliwienia swojego
niepos³uszeñstwa.
Do prawid³owego rozwoju potrzebne jest zapewnienie dziecku w³aciwie
pojêtego dzieciñstwa. Chodzi o to, ¿e
nie mo¿na poprzez niekontrolowane
k³ótnie wtajemniczaæ dzieci w brutalny
wiat doros³ych. Nie mo¿na brudziæ ich
niewinnoci serc.
Brak porozumienia miêdzy rodzicami, b¹d próba przypodobania siê dziecku przez jedno z nich burzy ca³y proces
wychowania, rozniecaj¹c na nowo ostre
podzia³y i prowadz¹c do domowych dramatów. Umi³owanie dziecka i wzajemny szacunek prowadzi do ochrony dziecka przed wiatem domowych konfliktów nieustannych napiêæ.
ks. Robert Nêcek
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HISTORIA

W ostatnich dziesiêcioleciach zasz³y olbrzymie zmiany w ¿yciu spo³ecznym. Nowym zjawiskiem jest zmiana definicji ekonomii. Tradycyjnie ekonomia bada³a skutki ludzkiej pomys³owoci w wymianie dóbr i us³ug. Wyró¿nia³o to
ekonomiê od innych dziedzin np. od sztuki wojennej czy filozofii a przede wszystkim od polityki. Obecnie jest to
nauka opisuj¹ca w kategoriach finansowych ca³e ¿ycie, wszystkich ludzi. Wytworzy³a ona bowiem narzêdzie intelektualne pozwalaj¹ce porównaæ wymiar finansowy dowolnej rzeczy i ka¿dego czynu, bez wzglêdu na osobê, dziedzinê czy cel dzia³ania. Sta³a siê wiêc wymarzonym narzêdziem uprawiania polityki rozumianej jako sprawowanie
w³adzy, gdy¿ mo¿e uporz¹dkowaæ wszystkich ludzi wed³ug jednolitego kryterium.

Wyzwanie ekonomii

Ekonomia z nauki opisowej przeistoczy³a siê w nauk¹ normatywn¹, wartociuj¹c¹ ¿ycie spo³eczne, z w³asn¹ aksjologi¹. Sta³a siê z jednej strony jakby
królow¹ nauk, detronizuj¹c filozofiê
i etykê, ale z drugiej jest wielkim problemem spo³ecznym, gdy¿ w jej ramach
nie ma miejsca na ¿aden absolut: ani na
Boga, ani na dobro, ani na nic innego
 nawet na cz³owieka. Ekonomia nie odró¿nia te¿ rzeczy od zjawiska, bytu od
idei, dobra od z³a.
Mylê, ¿e katolickim rodowiskom
uda siê wreszcie rozwi¹zaæ problemy
wynikaj¹ce z aksjologii ekonomicznej,
tak jak uda³o siê to zrobiæ w przesz³oci z wieloma innymi dewiacjami intelektualnymi, o których dzisiaj pamiêtaj¹ tylko historycy idei.
Ka¿dy z nas na pewno zauwa¿y³, ¿e
mamy tak du¿o urz¹dzeñ technicznych
i tak skomplikowanych, ¿e nie ma miesi¹ca, by co potrzebnego nie popsu³o
siê lub siê nie zu¿y³o. By utrzymaæ stabilny standard ¿ycia musimy ponosiæ
sta³e wydatki. Pó³ biedy jeli rzeczy
przez nas posiadane kupilimy za gotówkê, ale jeli mamy je na kredyt, to
ciê¿ar utrzymania standardu ¿ycia ronie niebywale. Oprócz tego, ¿e ci¹gle
musimy wydawaæ pieni¹dze  a to na
nowe buty, a to na naprawê samochodu,
to musimy jeszcze op³acaæ infrastrukturê, z której korzystamy. P³aciæ rachunki
za telefon, telewizjê, pr¹d, itp. W rezultacie mamy s³uszne wra¿enie, ¿e ani na
moment nie mo¿emy przestaæ pracowaæ,
bo jestemy zalewani lawin¹ rachunków,
których niezap³acenie od razu zaczê³oby
wykluczaæ nas z ¿ycia spo³ecznego.
Jeszcze gorsza jest sytuacja ludzi ju¿
wykluczonych z systemu przez bezrobocie. Ci ludzie nie maj¹ ¿adnych zobowi¹zañ wobec spo³eczeñstwa, co nie



by³oby dla nich takie z³e, gdyby nie to,
¿e nie mog¹ korzystaæ ani z infrastruktury spo³ecznej, ani z ¿adnych praw.
W obecnym systemie spo³ecznym obywatel oczywicie ma swoje prawa, ale
korzystaæ z nich mo¿e tylko za porednictwem prawnika, który pracuje za pieni¹dze. Wykluczony z systemu bezrobotny ich nie ma. Samemu nie mo¿na
realnie korzystaæ ze swoich praw, bo jest
ono dostêpne tylko dla specjalistów.
Dosz³o do tego, ¿e sam fakt, i¿ kto
¿yje, sta³ siê niemo¿liwym do sp³acenia
tytu³em d³u¿nym. Kultura, której dopracowa³y siê obecne pokolenia, bez licznych urz¹dzeñ technicznych nie mo¿e
funkcjonowaæ. Mo¿e siê nam to nie podobaæ, ale potrzeba posiadania dostêpu
do nowoczesnej infrastruktury wraz
z koniecznoci¹ ponoszenia jej kosztów
sta³a siê niezbêdna.
W rezultacie, ma³o kto mo¿e sobie
pozwoliæ na wybór pracy, któr¹ chce
wykonywaæ. Wiêkszoæ musi akceptowaæ ka¿d¹, która siê nadarzy. Przyczyn¹ tego jest d¹¿enie do urynkowienia
pracy. W du¿ych miastach (lub w regionach) mo¿na powiedzieæ, ¿e jest pewien
zbiór ludzi zainteresowanych prac¹
i pewien strumieñ wolnych miejsc pracy. Z tego wynika, ¿e co jaki czas oferta pracy przypada na ka¿d¹ osobê. Z drugiej strony kwalifikacje zawodowe bardzo szybko wietrzej¹, jeli nie s¹ wykorzystywane. Je¿eli redni czas miêdzy
ofertami pracy jest d³u¿szy ni¿ czas
zwietrzenia zdolnoci do pracy, to odrzucenie choæby jednej nadarzaj¹cej siê
okazji zatrudnienia oznacza wypadniêcie z systemu spo³ecznego. De facto,
mamy do czynienia z systemem nakazów pracy tak jak w realnym socjalizmie, ale dzia³aj¹cym bezwzglêdniej
i g³upiej, bo losowo!

Na domiar z³ego nauka o ¿yciu gospodarczym, czyli ekonomia twierdzi, ¿e
taki sposób ¿ycia jest konieczny, bo bez
niego nie bêdziemy mogli cieszyæ siê
zdobyczami cywilizacji. Tylko z pozoru,
wprowadzenie powszechnego przymusu
pracy wydaje siê byæ rozwi¹zaniem praktycznym. Dowiadczenia realnego socjalizmu, którego istot¹ by³ przymus pracy,
wykazuj¹, ¿e jest to droga donik¹d.
Mimo tych dowiadczeñ historycznych przekonuje siê nas przy pomocy
ekonomii o dobrych skutkach diabelskiej alternatywy markiza de Sade: albo
nêdza i wykluczenie ze spo³eczeñstwa
albo praca z pominiêciem wszelkich
wartoci wy¿szych i nie podlegaj¹ca
ocenie moralnej.
Oczywicie, ¿e ta antynomia jest fa³szywa. Jej podstêpnoæ polega na przyjêciu niewypowiedzianego za³o¿enia, ¿e
obecny system przynosi pozytywne
efekty, wiêc odejcie od niego grozi ich
utrat¹. Choæ go³ym okiem tego nie widaæ, jest to jednak nieprawda. W rzeczywistoci wiêkszoæ dobrodziejstw
naszej cywilizacji powstawa³a w opozycji do tego systemu, czyli mimo jego
istnienia, a dziêki niemu. wiadomoæ
s³abej efektywnoci tego systemu i wynikaj¹ca z niej koniecznoæ jego zmiany jest przyczyn¹ nasilenia walki jego
zwolenników z ca³¹ kultur¹ chrzecijañsk¹. Chodzi o to, by rodowiska, które
mog¹ stworzyæ o wiele sprawniejszy
system spo³eczny, zajê³y siê obron¹ wartoci podstawowych, a tym samym nie
uczestniczy³y w przemianach systemu
polityczno-ekonomicznego, bo dysponuj¹c o wiele bogatsz¹ tradycj¹ intelektualn¹, mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla
karier, interesów czy maj¹tków maj¹cych swe ród³o w teraniejszoci.
Pawe³ Gospodarski
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NASZE LEKTURY

Obrazy
zsy³ki
Tom wspomnieñ Czes³awa Jaroszyñskiego pt. Zes³anie, wydany nak³adem
Fundacji Nasza Przysz³oæ, zbudowany zosta³ z prozatorskich miniatur, które nawzajem dope³niaj¹c siê, tworz¹ niezwykle przejmuj¹c¹ ca³oæ. Ksi¹¿ka ta
w jakim stopniu przypomina inn¹  Jerzego Krzysztonia Wielb³¹da na stepie.
I trzeba przyznaæ, ¿e Jaroszyñskiego
Zes³anie to tak¿e kawa³ek dobrego pisarstwa, co w obecnej dobie ma i to znaczenie, ¿e pokazuje, i¿ jednak nie ca³a
wspó³czesna literatura polska do koñca
mas³owieje.
Lektura Zes³ania przypomnia³a mi
czytan¹ czas jaki temu trylogiê Wac³awa Nowickiego ¯ywe echa, której tom
pierwszy stanowi Chora³ zaniemeñski.
Obu Autorów ³¹czy ten sam kresowy
krajobraz dzieciñstwa, zwi¹zany z Puszcz¹ Nalibock¹, a tak¿e klimat owych
stron i obraz wiata, który zosta³ raz na
zawsze brutalnie zburzony 17 wrzenia
1939 roku.
Wszystko, co wydarzy³o siê ju¿ potem, by³o jedynie konsekwencj¹ owego
bezkarnego przesuniêcia ciany Zachodu, przez zmutowany  ju¿ kolejny raz
w dziejach wiata  wielkoruski imperializm, poza Niemen i Bug.
Dramat polskich kresów opisany po
przesz³o szeædziesiêciu latach przez
Jaroszyñskiego, nie ocieka krwi¹. Agresorzy i burzyciele tamtego wiata we
wspomnieniach dziecka nie maj¹ w sobie nic ludobójców. ¯yj¹ zwyczajnie
i zwyczajnie wykonuj¹ swoj¹ pracê, zarówno ci gonieni na zachód  czort wie
dok¹d, owi wyrwani ze swoich sió³ przysió³ków, so³daci na zabiedzonych koniach, jak i tajemniczy, i pe³ni powagi
enkawudzici...A przecie¿ w miarê lektury i w³os siê je¿y, i ciarki wêdruja po

krzy¿u. I wreszcie doznaje siê najprawdziwszego poczucia owego cudu, który
sta³ siê na naszych oczach, kiedy ów
wylêg³y na rubie¿ach Azji kremlowski
potwór rozwia³ siê jak truj¹cy opar.
Balewicze Czes³awa Jaroszyñskiego,
które kiedy by³y osad¹ legunów Pi³sudskiego, na skraju bajecznej Puszczy Nalibockiej, przetrwa³y jedynie na kartach
tej ksi¹¿ki. Ich mieszkañców, owych Jurewiczów, Ciechanowiczów i Jaroszyñskich, wraz z niemowlêtami 10 lutego
1940 r. wt³oczono do bydlêcych wagonów i powieziono, wydeptanym przez
ca³e pokolenia Polaków szlakiem, na
maguczij Sybir.
Zanim nowi polscy zes³añcy dotarli do
swoich miejsc przeznaczenia, kremlowscy ludobójcy wydali rozkazy, by zg³adzono zgarniêtych po 17 wrzenia 1939 r.
polskich oficerów, podchor¹¿ych i funkcjonariuszy policji. Zbrodnia katyñska
i unicestwienie setek tysiêcy Polaków
z ca³ymi rodzinami przez rz¹d Rosji sowieckiej, przesta³y byæ dla Kremla jakimkolwiek problemem. Coraz czêciej równie¿ w Rosji, podobnie jak w Niemczech
g³oniej mówi siê o w³asnych wielkich
cierpieniach i ofiarach owej najstraszniejszej w dziejach wojny. A mówi siê o tym
coraz czêciej tak, jakby jej sprawcami
nie by³y Niemcy i Rosja.
Czes³aw Jaroszyñski nale¿y do tych
szczêliwców, którym uda³o siê wróciæ
do Polski i ostatecznie daæ wiadectwo
prawdzie. Ale niech Ciebie, Drogi Czytelniku, nie zwiedzie ta piêkna i pe³na
poezji proza. To, co spotka³o Polskê 17
wrzenia 1939 r., by³o jeszcze bardziej
perfidnym czynem ni¿ otwarta napaæ
zbrojna. Przecie¿ ów zdradziecki najazd
ubezw³asnowolni³ ostatnich obroñców
Rzeczypospolitej i wytr¹ca³ im broñ.
Autor Zes³ania znany by³ dotychczas
jako poeta i popularny aktor. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e ów tom jest na rynku wydawniczym prozatorskim debiutem. Moim zdaniem dobrze by by³o, gdyby Jaroszyñski na nim nie poprzesta³, bo,
prawdê mówi¹c, wród nowoci jego
ksi¹¿ka to prawdziwa per³a.
Eugeniusz Zdanowicz

Pamiêæ
Ciekawe, ¿e s³owa o przesz³oci, teraniejszoci i o pamiêci, które doæ
dawno temu, w 1934 r., napisa³ rosyjski
(ale nie radziecki  ¿y³ na emigracji)
myliciel Bierdiajew, rzucaj¹ wiat³o na
problem pamiêci Polaków o komunistycznej Polsce, o PRL-u.
Istniej¹  powiada Bierdiajew  dwie
przesz³oci: ta, która by³a i zniknê³a,
oraz ta, która tak¿e dzisiaj stanowi dla
nas czêæ teraniejszoci. Druga przesz³oæ, istniej¹ca w pamiêci, jest ju¿ ca³kiem inn¹ przesz³oci¹, przesz³oci¹
przemienion¹. W stosunku do niej wykonalimy akt twórczy i dopiero po tym
twórczym akcie przesz³oæ wesz³a w nasz¹ teraniejszoæ. Relacja teraniejszoci i przesz³oci ma podwójny wyraz. Co
by³o grzeszne, z³e, mêcz¹ce, chcemy
uczyniæ nieistniej¹cym. Co by³o drogie,
piêkne i dobre, a umar³o i przesta³o istnieæ, ma pozostaæ nadal istniej¹cym.
Pamiêæ jest najg³êbsz¹ zasad¹ w cz³owieku, wi¹¿e i podtrzymuje jednoæ osoby.
Jednak cz³owiek nie móg³by istnieæ, gdyby nie by³o zapominania, utraty pamiêci
w odniesieniu do wielu spraw. Pamiêæ
o wszystkim zniszczy³aby cz³owieka, cz³owiek nie zniós³by takiej pamiêci...
Je¿eli podzielimy zdanie Bierdiajewa, doæ jasnym staje siê dzisiejszy,
przemieniony obraz PRL-u, który znajduje siê w pamiêci wielu z nas  ca³kowicie inny od PRL-u, który by³ i znikn¹³.
Na podstawie naszych dzisiejszych
dowiadczeñ mo¿na uzupe³niæ listê mechanizmów przekszta³cania przesz³oci
przez pamiêæ podan¹ przez Bierdiajewa.
Otó¿ nieraz tego, co by³o grzeszne i z³e,
nie chcemy bynajmniej uczyniæ nieistniej¹cym, tylko twierdzimy czy te¿ przekonujemy siebie i innych, ¿e by³o to dobre
i piêkne. Tak, zw³aszcza w stosunku do
swojej dzia³alnoci, albo w stosunku do
dzia³añ swoich ojców, czyni wielu dawnych dzia³aczy partyjnych i tak czyni¹ ich
dzieci, tak robi¹ byli pracownicy UB i SB,
tak wreszcie zachowuj¹ siê równie¿ niektórzy tzw. przeciêtni ludzie.
n
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ZAGRO¯ENIA WIARY
Wci¹¿ powiêkszaj¹ca siê w Polsce liczba osób poranionych duchowo przez okultyzm, magiê,
sekty satanistyczne, sk³ania do przekazania pewnych wyjanieñ a tak¿e ostrze¿eñ z tego
zakresu. Opieraj¹c siê na bazie szerokiego dowiadczenia kap³anów pe³ni¹cych pos³ugê
egzorcysty w Polsce jak i w krajach Europy, pragniemy zasygnalizowaæ najczêciej notowane
przypadki praktyk okultystycznych, jakie mo¿na by³o stwierdziæ na przestrzeni ostatnich lat.

Spirytyzm i medycyna
niekonwencjonalna
Bardzo czêsto spotykan¹ form¹
okultyzmu jest spirytyzm. Seanse spirytystyczne polegaj¹ na wywo³ywaniu
 jak s¹dz¹ ich uczestnicy  duchów
zmar³ych, w celu zdobycia tajemnej
wiedzy, informacji o ró¿nych niedostêpnych sprawach. Kontakt z duchami dokonuje siêb¹d to przez ujawnienie siê
zarysów postaci zmar³ych, b¹d przez
s³yszenie podobnego do ich g³osu, b¹d
te¿ odczytywanie odpowiedzi na stawiane pytanie z przesuwaj¹cych siê przedmiotów, wskazañ wahade³ka itp. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ¿aden cz³owiek nie ma
w³adzy nad zmar³ymi. S¹ oni tylko
w rêkach Boga. Chrzecijañskie dowiadczenie wskazuje bardzo jednoznacznie, ¿e spirytyzm jest dziedzin¹,
w której naj³atwiej konkretyzuje siê,
ujawnia dzia³anie szatañskie. Spirytyzm w ocenie chrzecijañskiej kwalifikowany jest zawsze jako z³o ciê¿kie.
Praktyki spirytystyczne, podejmowane
nawet dla zabawy (spotyka siê to na
obozach, koloniach, w internatach) czy
dla doznania stanów swoistych emocji,
nierzadko prowadz¹ do opêtania demonicznego, a zawsze do stanów drêczenia szatañskiego, poranieñ psychicznych i niszczenia ¿ycia religijnego.
Poród ró¿nych sektorów tzw. medycyny niekonwencjonalnej, gdzie
siêga siê  jak zwyk³o siê mówiæ  do
innych mocy, do otworzenia siê na dzia³anie dobrych energii, szczególniejsz¹
uwagê nale¿y zwróciæ na bogat¹ gamê
bioenergoterapii. Dzia³aj¹cy w Polsce
bioenergoterapeuci, w porównaniu
z tymi dzia³aj¹cymi w dalekiej Azji czy
Ameryce Po³udniowej, maj¹ stosunkowo skromne dokonania, ale i tak nie

brakuje im klientów.
Trzeba bardzo jasno powiedzieæ, ¿e
bioenergoterapia jest niebezpieczna dla
¿ycia religijnego, mimo ¿e zabiegi wykorzystuj¹ce tzw. dobre energie mog¹
poprawiæ na pewien czas stan zdrowia
fizycznego czy samopoczucie chorego
oraz sprawiaæ, ¿e cz³owiek doznaje poczucia wa¿noci i wielkoci.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e istnieje zasadnicza ró¿nica miêdzy uzdrawianiem
przez bioenergoterapeutów a przywróceniem zdrowia na drodze Bo¿ego dzia³ania. W przypadkach pomocy Bo¿ej,
cudu, osoba dowiadczaj¹ca pomocy
umacnia siê w wierze i postawie uwielbienia Boga, prze¿ywa radoæ w Duchu,
pokój wewnêtrzny, utwierdza siê w dobru. Tego nie dowiadcza siê przy uzdrawianiu przez bioenergoterapeutów.
Wprawdzie ich dzia³anie powoduje zanikanie objawów chorób i bólu lub
wprowadzenia w stan podniecaj¹cego
zadowolenia z siebie, co czêsto poci¹ga za sob¹ sukcesy zewnêtrzne, w³¹cznie z pomno¿eniem zasobów finansowych, ale te stany z regu³y nie s¹ trwa³e. Wkrótce cz³owiek traci wewnêtrzny
pokój, s³abnie jego zmys³ religijny
i stopniowo moralny  otwiera siê droga mierci ¿ycia Bo¿ego w duszy. Dowiadczenie chrzecijañskie mówi jednoznacznie, ¿e gdy takim zabiegom
poddaj¹ siê osoby s³abej wiary, bardzo
czêsto dochodzi u nich po pewnym
czasie do smutnych nastêpstw w postaci niszczenia zdrowia, równowagi
psychicznej, do tajemniczych dolegliwoci, a nawet do stanu zniewolenia
demonicznego.
W Polsce znane s¹ przypadki, ¿e
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sami bioenergoterapeuci przychodz¹
w koñcu do egzorcystów z b³aganiem
o ratunek. Warto dodaæ, ¿e s¹ to z regu³y przypadki bardzo trudne.
Od lat 80. w Polsce poród praktyk
bioenergoterapeutów rozszerza siê metoda reiki, w której przez nak³adanie r¹k
na chorych, czemu towarzysz¹ szczegó³owo krelone formu³y i gesty, ma dokonywaæ siê kanalizowanie si³ kosmicznych i sprowadzanie boskiej energii
dzia³aj¹cej odtruwaj¹co na cia³o i ducha. Samo s³owo reiki oznacza w jêzyku japoñskim bosk¹ energiê, albo uniwersaln¹ energiê ¿yciow¹. Twórc¹ tej
metody by³ japoñski mnich chrzecijañski Mikao Usui z Kioto  cz³owiek
o powierzchownej formacji teologicznej, który postawi³ sobie za cel odnalezienie si³y, dziêki której uzdrawia³ Jezus. Metoda ta narodzi³a siê w trakcie
doznawania przez niego ekstatycznych
stanów owiecenia. Przed dwudziestu
laty, wraz z innymi sektami wschodnimi, zosta³a przeszczepiona do Europy.
Osoby zwiedzione obecnymi w reiki pewnymi chrzecijañskimi akcentami  nak³adanie r¹k, imiê Jezusa, formu³y do z³udzenia przypominaj¹ce modlitwê  poddaj¹c siê takiemu otwarciu
na ow¹ bosk¹ energiê kosmiczn¹, wchodz¹ niewiadomie na drogê niszczenia
w sobie ¿ycia Bo¿ego.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e mistrzowie takiej medycyny s¹ najwiêkszymi propagatorami tzw. leków homeopatycznych, jako rzekomych cudownych rodków na wszelkie dolegliwoci. W latach 80., w czasie dotkliwego
kryzysu gospodarczego w Polsce, wielu osobom wydawa³o siê, ¿e pojawienie siê szeregu uzdrawiaczy-bioenergoterapeutów (m.in. Harris z Anglii) by³o
jakby darem Opatrznoci wobec ówczesnego dramatycznego odciêcia od medycyny i lekarstw. Dopiero po latach
okaza³o siê jednak, ¿e by³a to pomy³ka
o bardzo smutnych nastêpstwach duchowych i fizycznych dla ludzi korzystaj¹cych masowo z takich us³ug. Zniszczenia duchowe, rzutuj¹c nastêpnie na zachowania w ¿yciu, s¹ dzi wprost niemo¿liwe do oszacowania.
ks. Tomasz Kaczmarek
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MEDIA A PROCES WYCHOWAWCZY (5)

Skraj hipnozy
W badaniu wp³ywów mass mediów
na odbiorcê (zw³aszcza podwiadomego) du¿¹ rolê odgrywa mechanizm psychiczny nazywany zespo³em identyfikacji-projekcji, wiele znacz¹cy zw³aszcza
w odbiorze mediów audiowizualnych.
Identyfikacja jest tym mechanizmem
psychicznym, który oznacza funkcjonowanie schematów przystosowawczych,
prowadz¹cych do sytuacji, w której cudze w³aciwoci zachowania i reagowania jednostka przejmuje jako w³asne.
Szczególnie skuteczna jest identyfikacja narcystyczna, polegaj¹ca na tym, i¿
kto uto¿samia siê z tymi cechami drugiego cz³owieka (osoby znanej), których
sam nie posiada. Projekcja polega na
przypisywaniu innym osobom cech,
ocen i tendencji, które dana jednostka
powinna odnosiæ do siebie. W nastêpstwie zmiany podmiotu (zamiast ja k³amiê mówi siê wówczas oni wszyscy k³ami¹!) jednostka doznaje uczucia zmniejszenia lêku i zwiêkszenia pewnoci siebie, a tak¿e dokonuje ucieczki przed
poczuciem winy. Tak wiêc widz reaguje na pewne sugestie zawarte w programie, a obszar wolnoci pozostawiony do
jego dyspozycji okazuje siê szybko rygorystycznie ograniczony, a nawet pozorny.
Treci docieraj¹ce do cz³owieka
z ró¿nych róde³ maj¹ wp³yw na kszta³t
jego myli. One z kolei zaczynaj¹ oddzia³ywaæ na postawê, która ostatecznie wp³ywa na konkretne zachowania
i czyny cz³owieka. Ten ³añcuch wzajemnych zale¿noci zmusza do powa¿nego
i roztropnego korzystania ze sprawdzonych róde³ owych wra¿eñ, dowiadczeñ i informacji.
Przekaz telewizyjny, a zw³aszcza filmowy, mo¿e oddzia³ywaæ jak pewnego
rodzaju hipnoza, jest jakby niepe³nym
snem. Widz odrywa siê wówczas od otaczaj¹cej go rzeczywistoci, a przyswaja bodce filmowe, czyni¹c je czêci¹

w³asnych prze¿yæ. Ró¿nica miêdzy
snem prawdziwym a hipnotycznym polega na tym, i¿ we nie prawdziwym napiêcie uwagi jest zniesione, a w hipnozie wzmo¿one, jednak krytycyzm ulega
zawieszeniu w stosunku do udzielanej
sugestii. W podobny sposób oddzia³uje
film, który uruchamia intelekt na odpowiednie bodce, dzia³a na emocje, powtarza pewne treci, a tak¿e niemal hipnotycznie unieruchamia i skupia uwagê na ekranie.
O prawie hipnotycznym wp³ywie telewizji mówi¹ dramatyczne i trudne do
wyt³umaczenia przypadki zwi¹zane
z odbiorem telewizji. W grudniu 1997
r. opiniê publiczn¹ zbulwersowa³a informacja o wycofaniu przez telewizjê nowozelandzk¹ reklamy popularnego napoju gazowanego, która przedstawia³a
parê bejsbolistów skacz¹cych w g³¹b 30metrowego kanionu wodospadu
 w symbolicznym locie  pogoni za wymarzonym drinkiem. Obraz ten zaowocowa³  mimo tablic ostrzegawczych,
zakazów, ochrony policji i nadzoru Parku Narodowego  tragiczn¹, na prze-

strzeni zaledwie kilku miesiêcy, samobójcz¹, powielaj¹c¹ reklamowy skok,
mierci¹ 13 osób.
W grudniu 1997 r. w japoñskiej dobranocce nast¹pi³a emisja psychoaktywnych bodców, co spowodowa³o
ponad siedemset przypadków hospitalizacji dzieci z objawami epilepsji
o podobnym obrazie i nasileniu. Dzieci
zaczê³y siê dziwnie zachowywaæ, kiedy na ekranie telewizora pojawi³ siê jeden z bohaterów kreskówki  Picachu
(Pokemon). Wystarczy³o piêæ sekund
czerwonego b³ysku jego oczu, by pierwsze trzylatki zaczê³y spadaæ z foteli. Do
szpitala z objawami epilepsji trafi³ równie¿ 58-letni dziadek jednego z dzieci,
który ogl¹da³ dobranockê z wnuczkiem.
Si³a sugestii treci przekazywanych
przez telewizjê jest zwi¹zana m.in.
z wiekiem odbiorcy. Dziecko 7-9 letnie
przyjmuje treci filmu raczej jako absolutn¹ prawdê, a swoje prze¿ycia filmowe odtwarza w zabawach i rysunkach. Starsze (10  12 lat) zaczynaj¹ szukaæ wzorów dla swej formuj¹cej siê osobowoci: uto¿samiaj¹ siê z bohaterem,
przejmuj¹ jako swoje motywy jego postêpowania. W dalszych latach wzrasta
zdolnoæ do syntezy wydarzeñ, ale tak¿e emocjonalnoæ prze¿ywania. O pe³nej aktywnoci odbioru filmu mo¿na
mówiæ dopiero w wieku 16  18 lat.
ks. Andrzej Zwoliñski

rys. K. Kunicki
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DZIEJE KOCIO£A

KULTURA

STARO¯YTNOÆ CHRZECIJAÑSKA (12)

PLASTYKA

Ksi¹dz Piotr Skarga swoje ¿yciorysy wiêtych zwyk³ by³ koñczyæ obrokiem duchownym, czyli konkretnymi wnioskami wynikaj¹cymi z danego ¿ywotu. Mylê, ¿e jest rzecz¹ wskazan¹, abymy i my, na
koñcu tego cyklu, zastanowili siê, jakie wnioski mo¿e wyci¹gn¹æ polski Czytelnik.

Pierwszym i podstawowym wnioskiem jest uwiadomienie sobie istnienia Kocio³ów Wschodu. Przecie¿ ¿yje
ponad 20 milionów chrzecijan na
Wschodzie oraz w rozproszeniu: w Europie czy w Ameryce i Afryce, którzy
nale¿¹ do tych Kocio³ów. Oni nie tylko
istniej¹, lecz tak¿e w bohaterski
sposób wiadcz¹ o Chrystusie.
Dzieje Ormian, Koptów czy
Chaldejczyków to dzieje pogromów, mordów czy ludobójstwa,
jak w przypadku Ormian. Oni
cierpi¹ za wiarê nie tylko fizycznie. ¯yj¹ w poni¿eniu, bez praw,
bez mo¿liwoci obrony, czêsto
w biedzie i nêdzy. A nie s¹ to
tylko fakty z przesz³oci  dzieje siê to teraz, na naszych
oczach, przy zmowie milczenia ca³ego
wiata, który zazwyczaj nic o nich nie
wie, a czasami te¿ nie chce wiedzieæ.
Kocio³y te stworzy³y te¿ wielk¹
kulturê, któr¹ Europa dopiero zaczyna
ze zdumieniem odkrywaæ. Syria stworzy³a poezjê nie mniej wielk¹ ni¿ ta, która jest dzie³em tradycji Europy. Ody
Salomona, hymny z Dziejów Tomasza,
hymny Efrema, Cyryllonasa czy Jakuba
z Sarug nale¿¹ do wielkich arcydzie³ literatury wiatowej. Podobnie pieni armeñskie: Ksiêga pieni ¿a³oliwych
Grzegorza z Nareku czy poematy Nersesa Sznorhali. Dziêki Eutymiuszowi
Atonicie, pisarzowi gruziñskiemu z XII
w., otrzymalimy jedn¹ z popularnych
legend: Historiê o Barlaamie i Jozafacie. Nie mniej wielkie jest ich kaznodziejstwo, a wielu autorów kazañ
wschodnich mo¿e stan¹æ obok wielkich
Ojców Kocio³a Grecji i Rzymu: to
przecie¿ Narsajowi zawdziêczamy piêkne katechezy mistagogiczne. Dziêki
przek³adom syryjskim zachowa³y siê
kazania Sewera z Antiochii czy katechezy Teodora z Mopsuestii. Z ciekawoci¹
czytamy traktaty filozoficzne neoplatoników i arystotelików armeñskich, gruziñskich czy syryjskich, dzie³a wielkich

encyklopedystów, gramatyków czy barwne ¿ywoty wiêtych koptyjskich oraz gruziñskich. Podobnie rzecz ma siê z teologi¹. Szczególnie bogata jest teologia syryjska i mistyka pisarzy duchowych nestorian i jakobitów VI i VII wieku.
Pomimo ogromnych zniszczeñ po-

Chmieleckiego o chrzecijañskiej Gruzji.
Polska nauka mo¿e siê jednak poszczyciæ imionami orientalistów chrzecijañskich: profesorów Uniwersytetu
Warszawskiego: Grzegorzem Peradze
 wybitnym znawc¹ literatury gruziñskiej; prof. Strelcynem, wiatowej s³awy etiopist¹ (jego uczniem
jest wydawca tekstów etiopskich ks.prof. Kur) oraz wybitnym znawc¹ dialektologii armeñskiej  prof. Pisowiczem
z Uniwersytetu Jagielloñskiego. Na Uniwersytecie w Lundzie wyk³ada etiopista i syriolog  prof. Witakowski, którego ¿ona z kolei zajmuje siê histori¹ sztuki etiopskiej,
a w Stanach Zjednoczonych
dzia³a wybitny znawca ikonografii
etiopskiej prof. Chojnacki
Jeli chodzi o literaturê chrzecijañskiego Wschodu, to niewiele jej dzie³
mo¿emy przeczytaæ po polsku. Ksi¹dz
Wojciech Kania (a przed nim ks. Bielenin) prze³o¿y³ sporo syryjskich utworów
poetyckich, szczególnie w. Efrema.
PIW wyda³ przek³ad Ksiêgi piewów ¿a³oliwych Grzegorza z Nareku, arcydzie³o literatury armeñskiej pod redakcj¹ A.Mandaliana. WAM wyda³ antologiê poezji Nersesa Sznorhali. Posiadamy antologiê poezji chrzecijañskiej armeñskiej, syryjskiej i etiopskiej p.t.
Muza chrzecijañska, wydan¹ niegdy
przez Znak oraz S³ownik pisarzy wczesnochrzecijañskich Wschodu wydany
przez Pax. To samo wydawnictwo opublikowa³o staro¿ytne teksty eucharystyczne, poród nich anafory wschodnie. Z literatury gruziñskiej mamy po
polsku ¯ywot w. Szuszanik Jakuba
Curtaweli, opublikowany niestety w wydaniu bibliofilskim, a wiêc pozycja ta
jest trudno dostêpna. W przygotowaniu
jest wybór gruziñskiej literatury hagiograficznej; z literatury koptyjskiej  Teksty z Nag Hammadi.
Koniec

Bohaterscy
wiadkowie

"

ks. Marek Starowieyski
dziwiamy do dzi ruiny kocio³ów ormiañskich w Ani czy klasztorów Achmataru na tle b³êkitnych fal jeziora Van.
Ze zdumieniem odkrywamy subtelne
tkaniny koptyjskie i koptyjskie obrazy
wiêtych oraz wspania³e freski z Baouit
czy Faras  te ostatnie mo¿emy ogl¹daæ
w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Miniatury ksi¹g ormiañskich czy koptyjskich nale¿¹ do wielkich arcydzie³
sztuki zdobnictwa ksi¹g.
To wszystko Europa z wolna zaczyna odkrywaæ. Niestety, Polska nie jest
tu przodownikiem. Poza wielkimi i wa¿nymi odkryciami polskich archeologów
w Faras i badaniami nad kultur¹ nubijsk¹, gdzie Polska zajmuje poczesne
miejsce w nauce, uczelnie polskie (nawet katolickie) nie maj¹ zbyt wiele do
powiedzenia w tej dziedzinie. A to dlatego, ¿e nie ma zorganizowanych studiów orientalnych.
Ostatnio jednak wydano kilka dobrych pozycji: prace doktorskie (pisane
pod kierunkiem ks. prof. Myszora)
o Afrahatesie  ks. A.Uciechy (a wiêc
o pisarzu syryjskim) i o Szenutem (wa¿nym pisarzu koptyjskim)  ks. R.Szmur³o; dwie prace habilitacyjne  K. Stopki
o chrzecijañskiej Armenii i ks. T. T.
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Ojciec wiêty Jan Pawe³ II, uroczycie rozpoczynaj¹c swój pontyfikat 22 padziernika 1978 r., powiedzia³: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Po dwudziestu
latach, 24 grudnia 1999 r., dokona³ symbolicznego otwarcia Drzwi wiêtych,
przez które przechodz¹ pielgrzymi ca³ego wiata. Pier wsi pielgrzymi chr zecijañscy d¹¿yli do miejsc, w któr ych odbywa³y siê modlitewne spotkania z Chr ystusem lub Aposto³ami. Pielgrzymi udawali siê wiêc do Ziemi wiêtej, do Rzymu, póniej do miejsc, gdzie znajdowa³y siê relikwie mêczenników.

Szlakiem w. Jakuba

Do najpowa¿niejszych miejsc pielgrzymkowych, po Jerozolimie i Rzymie,
nale¿y hiszpañska miejscowoæ Santiago de Compostela. Legendarny grób
w. Jakuba odnaleziono tu w roku 820,
w czasie kiedy zaobserwowano niecodzienne zjawisko przypominaj¹ce
deszcz gwiazd. St¹d wziê³a nazwê Santiago Compostela (campo stelae  pole
gwiazd). Odkryt¹ mogi³ê z trzema cia³ami zidentyfikowano jako szcz¹tki aposto³a Jakuba i jego dwóch uczniów Teodora i Atanazego, którzy ³odzi¹ przywieli tu cia³o ciêtego w Palestynie w.
Jakuba. Pierwsza trasa pielgrzymkowa,

tzw. Szlak Francuski, wytyczona zosta³
ju¿ w wieku XI i ni¹ w³anie do Santiago de Compostela poci¹gnê³y rzesze
wiernych z ca³ej Europy.
Dziêki ofiarom redniowiecznych
pielgrzymów, wzniesiona nad grobem
aposto³a Jakuba katedra, zawdziêcza
ca³e swoje architektoniczne i rzebiarskie bogactwo. Do pierwotnie wczesnoromañskiej budowli dodano w XIV w.
kilka kaplic i wie¿ê zegarow¹ obok portalu po³udniowego. Póniej skonstruowano kopu³ê i wybudowano kru¿ganek i dzwonnicê. Dwie wie¿e od strony
zachodniej ukoñczono dopiero w roku

1680, a znajduj¹cy siê miêdzy nimi bogato zdobiony fragment fasady frontowej powsta³ w latach 1738  1747. Do
najpiêkniejszych pomieszczeñ katedry
zalicza siê wzniesiony w drugiej po³owie XII w. przedsionek katedry (Portico de la Gloria), do którego wiod¹ trzy
portale pokryte dekoracj¹ uwa¿an¹ za
arcydzie³o romañskiej rzeby w Hiszpanii.
We wnêtrzu katedry zas³uguj¹ na
uwagê: Relicario zwane te¿ Capilla de
las Reliquias z ozdobami ze z³ota i srebra, skarbiec w gotyckiej kaplicy Capilla
se San Fernando z cenn¹ monstrancj¹,
zakrystia ze wspania³ymi naczyniami
liturgicznymi, wreszcie rzeba aposto³a Jakuba z XIII w. w pelerynie ze srebra i szlachetnych kamieni.
O Santiago de Compostela oraz
licznych wiod¹cych do tego wiêtego
miejsca trasach pielgrzymkowych przypomina nam wystawa w warszawskim
Muzeum Etnograficznym zatytu³owana Kamieñ i dusza. Pielgrzymka do
Santiago de Compostela.
Jaros³aw Kossakowski

CHWILA MUZYKI
Szanowni Czytelnicy pamiêtaj¹ zapewne histor yjkê o trzech Czarnoskór ych, którzy z³owili spe³niaj¹c¹ ¿yczenia z³ot¹ r ybkê.
Pier wszy zakr zykn¹³ natychmiast: Ja chcê byæ bia³y!  i sta³ siê bia³y. D r u gi post¹pi³ id entycznie
 i te¿ sta³ siê bia³y. Kiedy spojrza³ na to trzeci, krew w nim siê wzburzy³a i wykrzykn¹³: A ja chcê, aby tych dwóch na
powrót sta³o siê Czarnoskór ymi! Tak te¿ siê sta³o. Tak dzia³a zazdroæ.

Zazdroæ artysty
Jak wiat wiatem powodzenie jednych cz³onków ludzkiej spo³ecznoci
by³o trudnym wyzwaniem dla innych.
Poczucie mnie siê nale¿y to samo, co im
jest bowiem jako wpisane w naturê
ludzk¹, a mo¿e i w naturê wiata stworzonego (czy¿ Lucyfer nie jest zazdrosny o wszechmoc Pana Zastêpów?).
Jednak¿e poczucie to mo¿e byæ potê¿nym motorem postêpu  nierób bierze
siê do pracy, lekkoduch zak³ada rodzinê, sk³óceni godz¹ siê, aby razem stworzyæ co pozytywnego... Mo¿e tak¿e
mieæ równie potê¿n¹ moc destrukcyjn¹: s¹siedzi podpalaj¹ dom tego, któremu siê lepiej powodzi, m¹¿ zabija lub

okalecza ¿onê, brat zabija brata...
Artysta w sposób szczególnie silny
dowiadcza wszystkich uczuæ  tak ju¿
jest skonstruowana jego wra¿liwa natura. Kiedy wiêc innym s³awa i powodzenie przychodz¹ w nadmiarze, jak¿e
tu nie byæ zazdrosnym? A jeszcze jeli
widzimy, ¿e s¹ oni obdarzeni przez
Stwórcê talentem nieporównanie wiêkszym, ni¿ nasz w³asny, jak to by³o
w przypadku Salieriego i Mozarta?
A i dzi obserwacja ¿ycia artystycznego ci¹gle dostarcza nam wie¿ych przyk³adów: a to zastêpy przegranych twórców, którzy brodz¹c w oceanie u¿ywek
jedn¹ tak naprawdê maj¹ myl: znowu

MNIE pominêli, znowu dali nagrody
tym innym, a nie MNIE; a to utalentowana solistka, której obiecuj¹ca kariera zosta³a z³amana przez wyprodukowane przez zazdroników plotki...
Najbardziej przera¿aj¹ce s¹ jednak
przyk³ady dzia³ania tego mechanizmu
wród najm³odszych adeptów sztuki
 w dzieciêcych zespo³ach, gdzie zamiast przyjacielskich stosunków czêstokroæ panuje bezpardonowa walka
o za³apanie siê na wykonanie partii
solowej, podsycana przez kierownictwo, i  o zgrozo!  równie¿ przez
rodziców. Jak destrukcyjna skutki dla
dzieciêcej psychiki jest taka praktyka
 nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ. O Panie, chroñ nasze dzieci
przed tym zgorszeniem! Niech staj¹
do szlachetnej rywalizacji, nie za do
wycigu szczurów...
Maria Szreder
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Niemcy podnosz¹ g³owê
Jak rzadko kiedy dwa wakacyjne miesi¹ce obfitowa³y w wa¿ne i g³one wydarzenia, na których ostateczne skutki
przyjdzie nam jeszcze poczekaæ. Oto
Ukraiñski prezydent og³asza zasadnicz¹
zmianê polityki zagranicznej: zamiast
integracji z UE i NATO priorytetem jest
odt¹d cis³a wspó³praca z Rosj¹. W Iraku nadal niespokojnie: gin¹ polscy ¿o³nierze, wielu jest rannych. W Ameryce
walka o prezydenturê przybiera coraz
ostrzejsze formy. Najpierw wszed³ na
ekrany film Fahrenheit 9/11 omieszaj¹cy Busha. Teraz ukaza³a siê ksi¹¿ka,
w której byli podw³adni Kerryego z czasów wojny w Wietnamie zarzucaj¹ mu
tchórzostwo i poddaj¹ w w¹tpliwoæ jego
kompetencje jako przywódcy. Kto za
zostanie kolejnym prezydentem USA,
jest dla nas wa¿ne, jako ¿e od wielu lat
staramy siê byæ najwierniejszym sojusznikiem Amerykanów.
Do tego, ¿e polscy politycy, w tym
cz³onkowie rz¹du, okradaj¹ pañstwo
(czyli nas wszystkich), a organa cigania uparcie nie chc¹ znajdowaæ na to
dowodów, ju¿emy siê przyzwyczaili.
Ale odnotujmy dla porz¹dku: warszawska prokuratura przez ca³e szeæ lat nie
umia³a znaleæ dowodów przeciwko by³emu wiceministrowi zdrowia, zrobili to
dopiero Szwajcarzy, którzy od kilku lat
walcz¹ u siebie (skutecznie!) z praniem
brudnych pieniêdzy.
Jednak na prze³omie lipca i sierpnia
media powiêca³y najwiêcej uwagi
szeædziesi¹tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To ci¹gle
w Polsce krwawi¹ca rana, tym bardziej,
¿e Niemcy z agresorów i sprawców bezprzyk³adnego w dziejach wiata ludobójstwa drapuj¹ siê ostatnio w szaty ofiar
i ¿¹daj¹ od Polaków zadoæuczynienia.
Tê nies³ychan¹ postawê Niemców (powiedzmy g³ono: niektórych Niemców!)
wietnie opisa³ we Wprost Stefan Bratkowski, który przypomnia³ charakterystyczn¹ dla tego narodu prawid³owoæ

$

historyczn¹. Polega ona na tym, ¿e kiedy tylko Niemcom odrosn¹ piórka po 
kolejnej!  przegranej wojnie, któr¹ przecie¿ sami zaczêli, zaczynaj¹ d¹¿yæ do zrewidowania jej skutków. Krótko mówi¹c
 ponownie odradza siê w nich typowa
buta i oto teraz, w szeædziesi¹t lat po
tym, jak wymordowali ponad trzy miliony polskich obywateli, domagaj¹ siê od
Polaków zadoæuczynienia za jakie
wyimaginowane cierpienia. Wprawdzie
owi rzecznicy niemieckich cierpieñ stanowi¹ w Niemczech (jak poda³a Rzeczpospolita, powo³uj¹c siê na tamtejsze
badania opinii publicznej) tylko 30 proc.,
ale nie zapominajmy, ¿e tylko 30 proc.
g³osów wyborczych wystarczy³o, aby Hitler obj¹³ legalnie w³adzê. I to nie nasza
 Polaków  wina, ¿e tak dosadnie dostrzegamy historyczne analogie.
Ale zanim rozpoczê³y siê w Warszawie uroczystoci upamiêtniaj¹ce Powstanie, ju¿ 20 lipca w swoisty dla siebie
sposób popisali siê Niemcy. Na uroczystociach z okazji nieudanego zamachu
na Hitlera, które tego dnia odbywa³y siê
w Berlinie, znana nam Erika Steinbach
og³osi³a (co poda³y wszystkie bez wyj¹tku gazety), ¿e jest to tak¿e uroczystoæ
z okazji Powstania Warszawskiego.
Oczywicie  ¿aden powstaniec, przedstawiciel polskich w³adz, ani nawet ¿aden polski historyk nie zosta³ na to zgromadzenie zaproszony. I poza ogólnikami, ¿e Polacy doznali cierpieñ, nikt tam
nie powiedzia³, ¿e niemieckie oddzia³y
SS wymordowa³y w Warszawie 140 tys.
bezbronnych cywilów. Nic przeto dziwnego, ¿e wszystkie bez wyj¹tku media
w Polsce przyjê³y owiadczenie Steinbach z niesmakiem, natomiast powstañcy  z oburzeniem. I s³usznie, albowiem
stawianie w jednym rzêdzie kilkunastu
zamachowców (dodajmy, ¿e zamach na
Hitlera podjêto dopiero wtedy, kiedy wiadomo by³o, ¿e Niemcy przegraj¹ wojnê)
i 200 tys. ofiar Powstania jest niestosowne i niesmaczne oraz dowodzi, ¿e Niem-
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cy (dodajmy: niektórzy) szeædziesi¹t lat
po wojnie uwa¿aj¹, ¿e to oni s¹ tej wojny ofiarami.
Jeszcze bardziej dobitnie dowodzi
tego projekt wybudowania tzw. Centrum
Wypêdzonych. Ma siê rozumieæ  wy³¹cznie wypêdzonych Niemców: z Prus,
Pomorza i l¹ska. Fakty historyczne
przrdsyawia³y siê jednak inaczej. Zaraz
po zajêciu naszego kraju w 1939 r. to w³anie Niemcy rozpoczêli wypêdzanie Polaków z Wielkopolski, Pomorza, l¹ska
i £odzi, a póniej  z Zamojszczyzny, aby
przygotowaæ dla siebie s³awetn¹ lebensraum, czyli przestrzeñ ¿yciow¹, dla zdobycia której rozpêtali wojnê i wymordowali dziesi¹tki milionów ludzi.
Jakby by³o tego ma³o Rudi Pawelka,
czyli przewodnicz¹cy Ziomkostwa l¹zaków (organizacji domagaj¹cej siê od Polski odszkodowañ b¹d zwrotu mienia)
owiadczy³ z w³aciw¹ niektórym Niemcom but¹ (Gazeta Wyborcza), ¿e Polska
powinna przeprosiæ za wypêdzenie. Na
g³os rozs¹dku i prawdy zdoby³ siê
w Niemczech jedynie pisarz Günter Grass,
szkoda tylko, ¿e na ³amach lokalnej i niskonak³adowej gazety Leipziger Volkszeitung. Wed³ug Rzeczpospolitej przypomnia³ on, ¿e to sami Niemcy winni s¹
swoich cierpieñ i wypêdzenia, poniewa¿
to Niemcy rozpêtali wojnê. Niestety, wielu Niemców nie chce o tym pamiêtaæ.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e niemieckie ziomkostwa nie wysuwaj¹ ¿¹dañ
pod adresem Rosji, chocia¿ znaczna
czêæ Prus Wschodnich stanowi obecnie
Okrêg Kaliningradzki. Sk¹d taki umiar?
Ano st¹d, ¿e Niemcy nadal boj¹ siê Rosji i czuj¹ przed ni¹ respekt. Z Polsk¹
natomiast nie musz¹ siê liczyæ, do czego
przyczyni³a siê bojaliwa postawa
wszystkich po kolei rz¹dów. W tej sprawie  niestety  ¿aden polski premier ani
prezydent nie stan¹³ na wysokoci zadania i nie owiadczy³ twardo, ¿e ¿adnych
odszkodowañ nie bêdzie. Co wiêcej: skoro Niemcy wysuwaj¹ ¿¹dania tak¿e wobec Czech, nie od rzeczy by³oby nawi¹zanie w tej sprawie cis³ej wspó³pracy
polsko-czeskiej. Dlaczego takiej wspó³pracy (i wspólnego stanowiska) jeszcze
nie ma? Przyznam, ¿e chcia³bym na to
pytanie otrzymaæ rzeczow¹ odpowied.
Andrzej W. Pawluczuk
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Nauka Soboru Watykañskiego II wci¹¿ zachêca do siêgania po ród³a Objawienia. Ka¿de pokolenie m³odych chrzecijan natarczywie poszukuje ¿ywych
ladów Zbawiciela poród ludzi. Wychodz¹c naprzeciw temu zatroskaniu  wydawnictwo Michalineum rozpoczê³o powa¿ne dzie³o edytorskie. Jest nim spolonizowana wielotomowa seria Biblia M³odych, która w sposób prosty i dostêpny pomaga dzieciom i m³odzie¿y wejæ we wspania³y wiat Biblii, zarówno Starego jak i Nowego Przymierza. Oprócz przystêpnego jêzyka, na szczególn¹ uwagê zas³uguje bogato opracowana strona plastyczna i graficzna ka¿dego tomiku. Powoduje ona, ¿e z Bibli¹ zapoznajemy siê w sposób niemal¿e filmowy, naprawdê przyjemny. ¯ycie Jezusa, dzia³alnoæ, a zw³aszcza Jego radosna Nowina o zbawieniu na kartach tomików tej serii jest nie tylko elementem
przes³ania, które zmieni³o dzieje wiata, ale jest i dla nas ¿yj¹cych dzi przewodnikiem po trudnych drogach doczesnej pielgrzymki.
Do ka¿dego obrazu biblijnego dodana jest bogata oprawa historyczna,
artystyczna i modlitewna. W tej serii przes³anie Jezusa pozostaje nadal ¿ywe
i poci¹gaj¹ce rzesze ludzi dobrej woli.
Seria Biblia M³odych jest wspania³ym narzêdziem pracy dla katechetów,
nauczycieli, rodziców, dla tych wszystkich, którym na sercu le¿y troska
o wiarê dorastaj¹cych chrzecijan. Jak mo¿na siê domylaæ  ka¿dy z tomików serii jest monotematyczny: np.: Jezus uzdrawia, Kim jest Jezus? Plan
Jezusa, Jezus ch³opiec jak inni, Jezus powo³uje...
Wy¿ej wymienione tomiki serii Biblia M³odych autorstwa Alberta Hari Charlesa Singera, w t³umaczeniu ks. Edwarda Daty CSMA dla polskiego Czytelnika
og³osi³o Wydawnictwo Michalineum. Dalsze tomy s¹ w przygotowaniu.
Bibliê M³odych mo¿na zamówiæ i nabyæ pod adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax 771 36 15 lub e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 5 z³ plus koszt wysy³ki.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.michalineum.pl
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