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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

Ks. Bogus³aw ILENDER. Urodzi³ siê w Warszawie
6.11.1922 r. Studia seminaryjne rozpocz¹³ w czasie wojny.
wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1945 r. Do 1994 r. by³ profesorem na wydziale Teologicznym PAT w Warszawie. Nale¿a³ równie¿  m.in.  do zespo³u redakcyjnego Katechizmu
Kocio³a Katolickiego.
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Dzieciêctwo
Ono nie jest dziecinne...
jest powa¿ne 
jak spojrzenie du¿ych oczu dziecka
otwartych a¿ do g³êbi ma³ego serca
które kocha wiernie
jak dotyk ma³ej d³oni dziecka
gdy bierze za s³owo
obietnicê podanych r¹k doros³ych
jak ¿al i ³zy rozstania z tymi
co odchodz¹ bez niego...

Gotyk
Ku górze
w wiat³o
w przestrzeni nieba siêgn¹æ
biel¹ kamiennego kwiatu sklepienia
strza³¹ budowy ponad ludzk¹ miarê
i kolorem wród cienia zachwyciæ
nape³niæ uwielbieniem
têsknot¹ ku Niemu
dziêkczynieniem
za nieskoñczone Jego piêkno
za dar radoci
i zjednoczenia z Nim
wród milczenia...
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Chwila
Nie teraz  to wczoraj by³o
nie teraz  to jutro nadejdzie
i nie jest teraz to co dzisiaj
bo wci¹¿ przemija
ulotna chwila
Tylko On Jeden jest
dzisiaj i teraz
nieporuszony
i zawsze w czynie trwa nieodmienne
On  wieczna Chwila

Za krótko
Za krótko ¿yæ
aby to jedno s³owo
wypowiedzieæ sob¹
a¿ do koñca
za krótko
aby wype³niæ
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Niew¹tpliwie nad ca³ym miesi¹cem lutym dominuje wiêto Ofiarowania Pañskiego  u nas w Polsce (tradycyjnie) 
Matki Bo¿ej Gromnicznej.
Koció³ posoborowy eksponuje z³o¿enie Bogu daru przez
Maryjê i Józefa z najwiêkszej mi³oci swego ¿ycia  Dzieciêcia Jezus. Motyw ofiary przewija siê przez wiele kart Biblii.
Od ofiary Abla po ofiarê Golgoty. Starobiblijna Anna, ¿ona
Elkany, modl¹c siê o syna, jakby odchodzi³a od zmys³ów, do
tego stopnia, ¿e wiadek tego zdarzenia  arcykap³an Heli 
s¹dzi³, i¿ ona po pijanemu bredzi. Gdy jednak Bóg przychyli³
siê do proby Anny, urodzi³a synka  Samuela  natychmiast
przysz³a znów do domu bo¿ego i ofiarowa³a Samuela Bogu
na s³u¿bê.  To w³anie o to dzieciê modli³am siê, gdy myla³e Panie, ¿e jestem pijana.  mówi arcykap³anowi  Sam Bóg
obdarzy³ mnie tym dzieckiem, wiêc teraz ja oddajê go Bogu
na s³u¿bê...
Znamy historiê Samuela, jego rolê w dziejach Izraela, porównywaln¹ chyba jedynie z rol¹ samego Moj¿esza. Zosta³ powiêcony Bogu. I wystêpowa³ w imieniu Boga. By³ sprawiedliwym, wiernym s³ug¹ Pana. Nazywano go mê¿em Bo¿ym.
Nie bez powodu Koció³ posoborowy dzieñ Ofiarowania
Pañskiego uczyni³ Dniem ¿ycia konsekrowanego, dniem modlitwy za tych wszystkich naszych braci i nasze siostry, których dotknê³a ³aska konsekracji, powiêcenia, ofiarowania na
s³u¿bê Panu. Modlimy siê, by ludzie, na których spoczê³a ³aska powo³ania, mieli odwagê zaufaæ nadziei  jak Abraham,
jak Maryja, i wyrzekli to swoje fiat ochotnym sercem. Ale
konsekracja, w jakim sensie, dokonuje siê w ka¿dym sakramencie. Bo w ka¿dym z nich rz¹dzi tajemnica daru, ofiary,
zawierzania, oddania. Tak¿e w ma³¿eñstwie: ze wzglêdu na
definitywne obdarowanie siê sob¹ ma³¿onków  danie siebie
na s³u¿bê...
Tak wiêc póki ¿yjemy, jestemy dzieæmi nadziei. Czasem
zmierzamy przez ciemn¹ dolinê, ale mamy wiat³o przewodnie prowadz¹ce na drug¹ stronê doliny, gdzie nadzieja nie
bêdzie ju¿ zagro¿ona lêkami i rozpacz¹...
Po ka¿dej próbie nadziei ronie tak¿e mi³oæ, która jest
jakby zadatkiem nieba. Bo niebo nie przychodzi znik¹d  jak
mówi³ ks. J. Tischner  co z nieba mamy w sobie...
Trzeba dzieliæ siê tym niebem. Kto mo¿e dla mnie byæ
naprawdê cz¹stk¹ nieba. Niestety  mo¿e te¿ byæ przedsionkiem piek³a. Bowiem starzec Symeon wiedzia³, co mówi, gdy
wyrokowa³ o Dzieci¹tku Jezus ofiarowanym w wi¹tyni: ...ten
bêdzie na powstanie i na upadek wielu...
Chyba nie ma w dzisiejszym wiecie rzeczy wa¿niejszych
dla chrzecijanina ni¿ dawanie ludziom nadziei... Przywiecaæ. Jak gromnica.
n
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Pan Jerzy

Warszawa, dnia 27 grudnia 2002 r.

Wielebny Ksiê¿e Redaktorze
Pragnê wyraziæ wdziêcznoæ za pomoc
i wsparcie udzielone przez miesiêcznik
Powci¹gliwoæ i Praca w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Dnia Papieskiego 2002.
Dzieñ Papieski wszed³ ju¿ na sta³e do kalendarza polskiego Kocio³a i spo³eczeñstwa,
ogarnia rzesze Polaków w kraju i za granic¹
i zyska³ b³ogos³awieñstwo Ojca wiêtego.
Dziêkuj¹c Ksiêdzu za osobiste zaanga¿owanie i ¿yczliwoæ pragnê jednoczenie przekazaæ gor¹ce podziêkowanie dla wszystkich
cz³onków Redakcji, którzy w³¹czyli siê w akcjê Dnia Papieskiego. Wierzê, ¿e nie zabraknie tej ¿yczliwoci tak¿e w padzierniku 2003
roku, gdy bêdziemy obchodziæ III Dzieñ
Papieski i wiêtowaæ 25 lat pontyfikatu Papie¿a Polaka.
¯yczê wszelkiego dobra i pomylnoci
w Nowym 2003 roku.
Z wyrazami szacunku
Józef Kardyna³ Glemp
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu
Prymas Polski
"

Jerzy Piechowski... Arystokrata z urodzenia
i z ducha. Arbiter elegantiarum siermiê¿nej peerelowskiej codziennoci i ¿arliwy krytyk etycznej
marnoci, tak zwanych postêpowych idei, którymi
obecnie, w imiê le rozumianej wolnoci, pragnie
zast¹piæ siê prawdê Dekalogu. Wybitny pisarz, autor ponad dwudziestu powieci i zbiorów szkiców
krytyczno-literackich, znakomity felietonista, wielki erudyta przed którym historia, szczególnie ta staro¿ytna, nie mia³a ¿adnych tajemnic...
Niestety, nie dane ju¿ bêdzie czytelnikom
Powci¹gliwoci i Pracy zachwyciæ siê m¹droci¹,
precyzj¹ myli i czarem stylu jego kolejnych artyku³ów przynosz¹cych, zawsze przenikniête ewangelicznym duchem, poruszaj¹ce refleksje o wspó³czesnym wiecie, o filozofii, o moralnoci, o sztuce...
Pan Jerzy, tak zwyklimy zwracaæ siê do niego
podczas redakcyjnych spotkañ i rozmów, zmar³
12 stycznia br. w wieku niespe³na szeædziesiêciu
siedmiu lat...
W³aciwie ca³e ¿ycie powiêci³ literaturze,
a ten, jak¿e czêsto dla pisarzy okrutny ¿ywio³, równie¿ i Panu Jerzemu potrafi³ okazaæ sw¹ wdziêcznoæ. Opowiadania i szkice ju¿ publikowa³ bêd¹c
studentem Wydzia³u Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, za pierwsz¹ powieæ,
zreszt¹ bardzo dobrze przyjêt¹ przez krytykê
pt. Cieñ sprawy wyda³ maj¹c zaledwie dwadziecia szeæ lat, w roku 1962. Jako, ¿e jego talent
poparty by³ niezwyk³¹ pracowitoci¹, to nastêpne
tomy prozy, na kartach których stawia³ pytania
o najbardziej zasadnicze moralnie kwestie 
o uczciwoæ, wiernoæ, honor, odpowiedzialnoæ,
patriotyzm  poczê³y ukazywaæ siê z dwu- trzyletni¹ regularnoci¹. Szczêliwie bowiem udawa³o siê
te¿ temu niezwyk³emu artycie kolorytem narracji
zwodziæ cenzorskie urzêdy, tak aby nie dostrzega³y, i¿ ubrane w antyczne szaty jego opowieci to
niejednokrotnie nic innego jak zakamuflowane
rozprawy o niegodziwoci wszelkich totalitaryzmów i upodleniu, jakie niesie po³aciom Europy,
barbarzyñska ideologia komunizmu.
Mielimy honor gociæ Jerzego Piechowskiego na ³amach Powci¹gliwoci i Pracy przez prawie dekadê. Trudno uwierzyæ, ¿e nie przyniesie ju¿
nam swych maszynopisów. Nieodgadnione s¹ jednak Boskie wyroki...
Redakcja 2E2
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Zainteresowanie socjologów procesem integracji Polski z UE przynios³o wiele ciekawych sonda¿y, których wyniki pozwalaj¹ lepiej poznaæ oraz zrozumieæ sytuacjê, a tak¿e pogl¹dy ró¿nych grup spo³ecznych. Dziêki badaniom Instytutu Spraw
Publicznych (ISP) pt.: Stosunek duchowieñstwa parafialnego do integracji europejskiej, zrealizowanym w terenie
przez OBOP na prze³omie padziernika i listopada 2002 roku (na reprezentatywnej próbie imiennej 300 proboszczów
i 300 wikariuszy z 126 parafii miejsko-wiejskich, 155 miejskich i 318 parafii wiejskich) poznalimy nieco lepiej pogl¹dy
i sytuacjê przedstawicieli polskiego Kocio³a. Poniewa¿ 4 lata temu ISP zrealizowa³ podobny sonda¿, otrzymane wyniki
pozwalaj¹ na interesuj¹ce porównania. Nic dziwnego, ¿e raport zaprezentowany dziennikarzom na konferencji prasowej
7 stycznia 2003 roku wzbudzi³ zainteresowanie, a najwa¿niejsze dzienniki powiêci³y mu wiele uwagi. Omawiano przede
wszystkim te fragmenty raportu, które dotyczy³y stosunku parafialnego duchowieñstwa do integracji z UE, a dok³adniej
powodów, dla których poparcie duchownych dla integracji spad³o z 84% w 1998 roku do 59% w roku 2002.

Portret ksiêdza
Barbara Fedyszak-Radziejowska
Interpretacje badaczy pokaza³y z³o¿one przyczyny tej zmiany. Jak siê zdaje, ksiê¿a, podobnie jak ca³e spo³eczeñstwo, zmienili nieco pogl¹dy na Uniê
Europejsk¹. Cztery lata temu dostrzegali w niej wspólnotê wartoci europejskich, dzisiaj postrzegaj¹ j¹ jako wspólnotê interesów ekonomicznych, w której decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ pañstwa
najsilniejsze. St¹d zapewne bierze siê
niepokój badanych o jakoæ naszego
cz³onkostwa. Tym bardziej, ¿e a¿ 75%
badanych ksiê¿y uwa¿a, ¿e interesy Polski nie zosta³y w negocjacjach dostatecznie zabezpieczone i mo¿na by³o
osi¹gn¹æ wiêcej (przypomnijmy, ¿e badanie zrealizowano przed szczytem
w Kopenhadze).
Z drugiej za strony  zwiêkszy³o siê
przekonanie badanych, i¿ integracja
z UE mo¿e przynieæ zwiêkszon¹ presjê na zmiany w polskim prawie w kierunku zgodnym z liberalnymi trendami
w UE  legalizacjê eutanazji, zwi¹zków
homoseksualnych, czy te¿ rozszerzenie
warunków dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y. Ksiê¿a dostrzegaj¹ tak¿e spadek entuzjazmu dla procesu integracji
wród swoich wiernych, a bêd¹c blisko
parafian, przede wszystkim tych, mieszkaj¹cych na wsi, towarzysz¹ im w ich
obawach i niepokojach.
Nie zmienia to jednak samego stosunku duchownych do procesu integracji,

a¿ 96% badanych zamierza wzi¹æ udzia³
w referendum (76% wemie w nim
udzia³ na pewno), a 59% zag³osuje tak
dla integracji, 20%  przeciw a 22%
jeszcze nie wie, jak¹ decyzjê ostatecznie podejmie. Wiele wskazuje na du¿¹
wiarygodnoæ tych danych. W sonda¿ach realizowanych na próbach ogólnopolskich Polacy deklaruj¹ zwykle znacznie ni¿sz¹ frekwencjê wyborcz¹, a i tej
nie realizuj¹ w praktyce. Niezale¿nie
jednak od tej kwestii  stosunku ksiê¿y
do integracji Polski z UE, warto zaprezentowaæ te fragmenty raportu ISP,
w których poznajemy nieco bli¿ej naszych ksiê¿y i wikariuszy oraz ¿ycie religijne ich parafian. Ten obraz wyranie
odbiega od stereotypowych wyobra¿eñ,
dlatego warto powiêciæ mu nieco wiêcej uwagi, problem integracji odk³adaj¹c
na póniej, mo¿e na kolejny felieton.
Jacy wiêc s¹ polscy ksiê¿a pracuj¹cy w parafiach, a wiêc na samym dole
struktury hierarchicznej naszego Kocio³a?
Wiêkszoæ pochodzi ze wsi (55%)
i ma³ych miast (20%)  tu zaskoczê nieco moich rodaków, bowiem wbrew potocznym wyobra¿eniom  badani ksiê¿a stanowi¹ znakomicie wykszta³con¹
elitê Polski. Poza obligatoryjnym wy¿szym wykszta³ceniem uzyskanym
w seminarium, co trzeci ksi¹dz (32%)
ma ukoñczony dodatkowy kierunek stu-

diów, co znacznie przewy¿sza ogólny
poziom wykszta³cenia polskiego spo³eczeñstwa. Badani ksiê¿a  przypominam,
pracuj¹cy w parafiach  du¿o podró¿uj¹
po wiecie, tylko 5% badanych nigdy nie
by³o za granic¹. W 2002 roku a¿ po³owa
sporód nich wyje¿d¿a³a z Polski. Blisko
trzy czwarte duchownych zna jêzyki
obce, najczêciej niemiecki i angielski.
A¿ 55% korzysta z internetu, podczas,
gdy rednia internautów w naszym spo³eczeñstwie wynosi 17%.
Zdecydowana wiêkszoæ badanych
ksiê¿y deklaruje prawicowe pogl¹dy,
du¿e lub rednie zainteresowanie polityk¹ oraz przywi¹zanie do demokracji.
Zadowolenie z jej obecnego kszta³tu
w Polsce wyra¿a nieco mniej, bo 52%
badanych ksiê¿y, ale wród osób z wy¿szym wykszta³ceniem zadowolonych
z polskiej demokracji jest tylko 25% badanych.
Ksiê¿a czytaj¹ codziennie przede
wszystkim Nasz Dziennik (50%), podczas, gdy cztery lata temu najczêciej
czytanym dziennikiem by³o, nieistniej¹ce dzisiaj, ¯ycie (48%). Co pi¹ty
ksi¹dz czyta Rzeczpospolit¹, a prawie
co trzeci  Gazetê Wyborcz¹. Ponad
po³owa badanych (52%) czyta regularnie Niedzielê, 33%  Gocia Niedzielnego, 17%  Wprost, 16%  Newsweeka, a 14 %  Tygodnik Powszechny.
Najbardziej popularne wród ksiê¿y jest
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HISTORIA
Dziesiêciu lat trzeba by³o, aby dobieg³y kresu prace nad edycj¹, licz¹cego
blisko cztery tysi¹ce stron i ilustrowanego unikalnymi zdjêciami, niezwyk³ej
wartoci dzie³a, bez znajomoci którego trudno bêdzie obecnie zbudowaæ
pe³ny obraz dziejów Kocio³a w Polsce ubieg³ego stulecia, jak te¿ wypowiedzieæ prawdê o historii naszego narodu w miêdzywojniu, w czasach okupacji,
a przede wszystkim w okresie rz¹dów komunistycznych. Publikacja, o której
mowa, to kalendarium Mariana P. Romaniuka rekonstruuj¹ce  dzieñ po
dniu  biografiê i pracê duszpastersk¹ kard. Stefana Wyszyñskiego. Ostatni,
czwarty tom pozycji zatytu³owanej: ¯ycie, twórczoæ i pos³uga Prymasa Tysi¹clecia, opisuj¹cy lata 1972-1981, w³anie trafi³ na ksiêgarskie lady.

fot. P. ¯ycieñski

Ojciec narodu
Radio Maryja, codziennie s³ucha go
22% badanych, (cztery lata temu 33%),
kilka razy w tygodniu  28% i kilka razy
w miesi¹cu  16% ksiê¿y. Z podobn¹,
ale nieco mniejsz¹ czêstotliwoci¹ s³uchany jest program I Polskiego Radia
(codziennie 23%), kilka razy w tygodniu
 15%. Mniej wiêcej 30%  40% ksiê¿y
s³ucha tak¿e Radia Watykan, Radia Plus
oraz lokalnych rozg³oni PR i diecezjalnych rozg³oni katolickich mniej wiêcej
tyle samo  Radia Zet i Radia RMF. Tak,
w wietle badañ, wygl¹da portret polskiego proboszcza i wikariusza.
Jak, wedle opinii badanych ksiê¿y,
wygl¹da polska parafia i jej wierni?
Okaza³o siê, ¿e nasze parafie s¹ siedzib¹ wielu wspólnot i organizacji religijnych. W co drugiej (48%) dzia³a
Ruch wiat³o-¯ycie, w co trzeciej 
Grupy Ró¿añcowe. Odnowa w Duchu
wiêtym jest obecna w 25% parafii,
Akcja Katolicka  w 22%, a Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y w 21%.
Wa¿ne wydaje siê, ¿e sta³¹ dzia³alnoæ
charytatywn¹ prowadzi a¿ 74 % parafii badanych w 2002 roku.
Dodajmy, ¿e w co dziesi¹tej parafii
dzia³aj¹ tak¿e Wspólnoty Neokatechumenalne oraz Rodziny Nazaretañskie,
w co ósmej  Przymierze Rodzin, a w co
dwunastej  chór parafialny, schola lub
orkiestra. Tak rozbudowane ¿ycie wspól-

$

not parafialnych nie oznacza, ¿e ksiê¿a
uwa¿aj¹, ¿e ich parafianie wyró¿niaj¹
siê jak¹ szczególn¹ religijnoci¹ na tle
ca³ego spo³eczeñstwa. Swoich parafian
za znacznie bardziej religijnych ni¿ ogó³
Polaków uwa¿a tylko 10% badanych
ksiê¿y, za nieco bardziej religijnych 
22%. Wiêkszoæ  57% badanych  s¹dzi, ¿e religijnoæ ich parafian jest taka
sama jak wszystkich Polaków.
Oceniaj¹c zmiany religijnoci
w ostatnich 10 latach, wiêkszoæ ksiê¿y
(57%) s¹dzi, ¿e nie uleg³a ona wiêkszym
zmianom, czêæ (21%) uwa¿a, ¿e religijnoæ parafian spad³a, czêæ (12%), ¿e
wzros³a. Interesuj¹ce wydaje siê, ¿e zdaniem 42% badanych ksiê¿y spadek religijnoci obj¹³ ogó³ polskiego spo³eczeñstwa, jednak pytani o w³asnych parafian
ksiê¿a dostrzegaj¹ taki spadek religijnoci dwa razy rzadziej. Dlaczego? Mo¿e
przyczyna tkwi w sile medialnego przekazu, w którym polska religijnoæ wci¹¿
spada i spada. A mo¿e, jak s¹dz¹ inni,
religijnoci parafian to rezultat pracy samych ksiê¿y, ³atwiej wiêc widzieæ dobr¹,
a nie z³¹ stronê ¿ycia religijnego w³asnej
parafii? Pamiêtajmy jednak, ¿e ksiê¿a
dysponuj¹ wiedz¹ empiryczn¹  liczba
wiernych na Mszach w., aktywnoæ we
wspólnotach, praktyki religijne...
Nie wiem, która interpretacja jest
bli¿sza prawdy. Wiem jednak, ¿e porów-

nuj¹c Koció³ w Polsce z Kocio³em
katolickim w krajach UE, nasi ksiê¿a
s¹ g³êboko przekonani, ¿e to my mamy
wiele do zaoferowania katolikom w UE.
Ich zdaniem warto, by z naszych dowiadczeñ przejêli przede wszystkim:
 pobo¿noæ, duchowoæ, si³ê i g³êbokoæ wiary, a tak¿e religijnoæ ludow¹
(29%),
 praktyki religijne, uczestnictwo wiernych w sakramentach (21%),
 ¿ycie wed³ug zasad wiary, wiernoæ
Ewangelii i nauczaniu Kocio³a (20%),
 styl duszpasterstwa i zaanga¿owanie
polskich ksiê¿y (18%),
 wiernoæ i przywi¹zanie do tradycji,
dystans wobec nowinek (16%).
Ta lista pokazuje, jak dalece polscy
duchowni ceni¹ Koció³ w Polsce za
wiernoæ Ewangelii, sposób prowadzenia ewangelizacji, za tradycyjne (i nie
tylko) formy pobo¿noci, za sposób
prze¿ywania wiary oraz intensywnoæ
praktyk religijnych Polaków. Wydaje
siê, ¿e badani ksiê¿a s¹ gotowi poprzeæ
integracjê Polski z UE nie tylko dlatego, by uczyæ siê i wzorowaæ na krajach
wspólnoty europejskiej, lecz tak¿e po to,
by wnieæ w ¿ycie duchowe ich spo³eczeñstw cenne dowiadczenia polskiego Kocio³a.
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Barbara Fedyszak-Radziejowska

Osobowoæ i dzia³alnoæ kard.
Stefana Wyszyñskiego fascynowa³y Pana w³aciwie od zawsze. Zakoñczenie prac nad kalendarium
nazwaæ wiêc mo¿na spe³nieniem
marzenia o z³o¿eniu bardzo osobistego ho³du jednemu z najwiêkszych naszych Rodaków.

Z postaci¹ Ksiêdza Prymasa zetkn¹³em siê ju¿ w dzieciñstwie. Mówili
o nim wielokrotnie rodzice i dziadkowie. W Szczecinku, gdzie siê urodzi³em
i wychowa³em, przys³uchiwa³em siê te¿
kazaniom o Jego heroicznej postawie,
g³oszonym przez proboszczów i wikariuszy miejscowego kocio³a pw. Narodzenia NMP. Wspomnê przede wszystkim ks. Szucika i ks. pra³. Piotra Zaworê  wielkiego orêdownika i realizatora w naszej parafii Jasnogórskich
lubów Narodu oraz ks. pra³. Anatola Sa³agê  w czasie wojny wiênia
Pawiaka, a po wojnie skazañca ludowej
w³adzy. Pamiêtam, jak ten ostatni nas 
ministrantów  zabiera³ do ogrodu, abymy pielêgnowali hodowane przez niego ró¿e, a potem ca³ymi godzinami opowiada³ o swoich wojennych kontaktach
z kapelanami Powstania Warszawskiego i z samym Ksiêdzem Prymasem pe³ni¹cym pos³ugê duszpastersk¹ poród
oddzia³ów AK zgrupowania Kampinos.
Opowiada³ te¿ o Jego aresztowaniu
i uwiêzieniu, o programach duszpasterskich, które przez lata odosobnienia wypracowa³.
Muszê te¿ przywo³aæ postaæ tragicznie zmar³ego ks. kan. Jana Lisa, nastêp-

cy na probostwie ks. Zawory. Zna³ on
osobicie Prymasa Wyszyñskiego i to
jeszcze z lat przedwojennych. Choæ
nigdy nie ujawnia³ tych zwi¹zków, to
nie pamiêtam, aby którakolwiek g³oszona przez niego konferencja, czy jakie publiczne wyst¹pienie, mog³y obejæ
siê bez cytatów z pism Wielkiego Kardyna³a. Wszystko wyda³o siê w roku
1975, kiedy ten kap³an ze Szczecinka
zosta³ przez Ksiêdza Prymasa zaproszony do koncelebry Mszy w. uwietniaj¹cej powiêcenie nowowzniesionej
wi¹tyni pw. b³. Maksymiliana Marii
Kolbego w S³upsku. Wielokrotnie
z dum¹ mówi³ póniej, ¿e Prymas Wyszyñski, jak dawniej, zwraca³ siê do niego po imieniu...
Rozumiem, ¿e z wiekiem Pañskie
zainteresowanie postaci¹ Prymasa Tysi¹clecia ros³o coraz bardziej?

Przede wszystkim przysz³o zafascynowanie Jego kazaniami. Urzek³ mnie
jêzyk i forma, w jakich wiernym przekazywa³ swoje niezwykle trafne spostrze¿enia i myli. Dlatego te¿ maj¹c
jeszcze w uszach szczególny tembr g³osu Prymasa, pod koniec lat osiemdziesi¹tych postawi³em sobie pytania, na
które szukanie odpowiedzi d³ugo nie
dawa³o mi spokoju: dlaczego dotychczas nie ma ca³ociowego opracowania
i pe³nej dokumentacji pos³ugi tego bohaterskiego Kap³ana, który nie tylko
przekazywa³ prawdy wiary, lecz tak¿e
mówi³ o prawach cz³owieka, o budowaniu Kocio³a domowego, o obowi¹z-

kach rz¹dz¹cych wobec narodu? Jeli
za podejmê siê takiej pracy, to czy jej
podo³am? Przyznajê, ¿e przychodzi³y
i chwile zw¹tpienia...
Ma Pan za sob¹ lata badañ, poszukiwañ i kwerend w polskich
i zagranicznych bibliotekach. Przypomina Pan sobie jakie szczególne chwile, kiedy szybciej zaczyna³o biæ Pañskie serce?

Wielkim prze¿yciem by³o z pewnoci¹ dotarcie do niedostêpnych wczeniej archiwów KC PZPR, które  warto wiedzieæ  znajdowa³y siê w podziemiach siedziby dzisiejszego Senatu.
Trudno by³o mi ukryæ wzruszenie, gdy
w archiwum MSW natrafi³em na mikrofilmy odrêcznych zapisków Ksiêdza
Prymasa wykradzionych z Jego warszawskiej siedziby (w pamiêtn¹ noc
aresztowania we wrzeniu 1953 roku)
czy te¿, kiedy w archiwum Urzêdu do
Spraw Wyznañ znalaz³em zdeponowany tam orygina³ uchwa³y bierutowskiego rz¹du nakazuj¹cy uwiezienie.
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W latach siedemdziesi¹tych i na
pocz¹tku osiemdziesi¹tych, które
przywo³uje zamykaj¹cy kalendarium tom, walka z Kocio³em mo¿e
nie by³a tak brutalna i bezwzglêdna, jak za stalinizmu, mimo to jednak wci¹¿ trwa³a...
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Nic wiêc dziwnego, ¿e, gdy Prymas
Stefan Wyszyñski obchodzi³ 75.
rocznicê urodzin, jeden z najbli¿szych Jego wspó³pracowników,
wówczas biskup Bronis³aw D¹browski, nie zawaha³ siê powiedzieæ:  Jeste nie tylko ojcem archidiecezji gnienieñskiej i warszawskiej, ale i ojcem narodu...

W tym tytule nie ma ¿adnej przesady! Wprost nie do oszacowania s¹ zas³ugi, jakie mia³ On dla naszego narodu. Najdobitniej i najbardziej przekonuj¹co mówi³ o tym sam Jan Pawe³ II. Tu¿
po swym wyborze na piotrow¹ stolicê,
zwracaj¹c siê bezporednio do Ksiêdza

&

Prymasa, stwierdzi³, i¿ nie by³oby tego
papie¿a-Polaka, (...) gdyby nie by³o twojej wiary nie cofaj¹cej siê przed wiêzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej
nadziei, twego zawierzenia bez reszty
Matce Kocio³a, gdyby nie by³o Jasnej
Góry i tego ca³ego okresu dziejów Kocio³a w Ojczynie naszej, które zwi¹zane s¹ z twoim biskupim i prymasowskim pos³ugiwaniem...
Ca³oæ Pañskiej pracy uzupe³ni¹ jeszcze dwa tomy. Co bêd¹ zawiera³y?

Bibliografiê  tak przedmiotow¹, jak
i podmiotow¹. Zamieszczony zostanie
tam równie¿ wykaz Konferencji Episkopatu Polski, w których Prymas bra³
udzia³, nazwiska biskupów, którym
udzieli³ sakry, wykaz figur i obrazów
Matki Bo¿ej, które koronowa³. Znajdzie
siê tam równie¿ pe³ny zbiór prac naukowych dotycz¹cych tak osoby, jak i myli Ksiêdza Kardyna³a. Zarezerwowane
te¿ zosta³o miejsce dla artyku³ów napastliwych, czy wrêcz wrogich wobec Prymasa. Te, jak wiemy, by³y szczególnie
modne w latach piêædziesi¹tych, szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. W sumie bêdzie to oko³o 1200 stron druku.
Raz jeszcze, gratuluj¹c Panu stworzenia tego naprawdê imponuj¹cego dzie³a, które  jak pisze w s³owie otwieraj¹cym jego ostatni tom
Prymas Polski kard. Józef Glemp
 zosta³o (...) wykorzystane w kolejnych etapach procesu beatyfikacyjnego s³ugi Bo¿ego Stefana
Kardyna³a Wyszyñskiego, szeroko
pos³ugiwali siê nim publicyci katoliccy, ludzie nauki i kultury szukaj¹cy czytelnych drogowskazów
na trudne polskie dzi, serdecznie dziêkujê za rozmowê.

Ja za, korzystaj¹c z gocinnych ³amów PiP, pragnê wyraziæ swoj¹
wdziêcznoæ edytorowi Kalendarium 
Instytutowi Wydawniczemu PAX i ca³emu zespo³owi redakcyjnemu dogl¹daj¹cemu powstawanie mojej pracy. Nie
wiem, czy bez starañ i wysi³ku takich
osób, jak chocia¿by Ewa Dêbnicka czy
Antoni Podsiad, nie wiem czy w ogóle
by³oby mo¿liwe jej ukoñczenie...
Rozmawia³ Pawe³ Smogorzewski

W

ydobywaj¹c na wiat³o dzienne
fakty i domniemania historyczne
dotycz¹ce, nie zawsze chwalebnych
obyczajów kleru, dyskryminacji innowierców czy np. procesów inkwizycji
hiszpañskiej, nie chcemy pamiêtaæ
o wielowiekowych, krwawych przeladowaniach Kocio³a i jego duszpasterzy, li tylko dlatego, ¿e wierzyli w Boga,
wyznawali sw¹ wiarê i uczyli jej innych.
A by³aby to lista nieskoñczenie d³uga;
od uznanych za wiêtych mêczenników:
ukamienowanego Szczepana, ukrzy¿owanych aposto³ów Piotra i Paw³a, Andrzeja, Jakuba zwanego Wiêkszym 
pierwszego biskupa Jerozolimy, ciêtego z rozkazu Heroda Agryppy, Jakuba
Mniejszego  str¹conego z muru wi¹tyni na rozkaz arcykap³ana Anana,
pierwszych chrzecijan zamêczonych za
panowania Nerona, po tysiêczne ofiary
nowo¿ytnych przewrotów spo³ecznych
i ustrojowych.

Antyklerykalizm pañstwowy
Antyklerykalizm w zorganizowanych formach to dzie³o Owiecenia i Rewolucji Francuskiej. Pogl¹dy filozofów
pozwala³y na kompromis z w³asnym
sumieniem. Poniewa¿ dogmaty wiary
nie dopuszcza³y tego, oskar¿ono Koció³ o nietolerancjê, brak wolnoci
i zacofanie, nawo³uj¹c do jego ca³kowitego zniszczenia w imiê obrony prawa
cz³owieka i obywatela. Obchodz¹c po
dzi dzieñ we Francji kolejne rocznice
rewolucji 1789 roku, niechêtnie wspomina siê krwawe pocz¹tki rozdzia³u
Kocio³a od pañstwa  tysi¹ce ksiê¿y
wandejskich, masowo mordowanych
z rzekomej woli ludu za ich wiernoæ
Bogu i rz¹dz¹cemu ex Dei gratiae w³adcy, a tak¿e iluzjê wolnoci, równoci,
braterstwa, o których  jak zauwa¿y³
Mickiewicz: dawno w Pañskim pisano
zakonie.
Podobnie do dzi w³adze Rosji pomijaj¹ milczeniem dokonywane z nakazu w³adz carskich przeladowania ksiê¿y i zakonników ziem Rzeczypospolitej, oskar¿anych o podburzanie oraz
sprzyjanie polskim buntom, zakatowanych lub skazanych na wieloletnie zes³anie do Irkucka czy Tunki  zwanej
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Jan Pruszyñski

Faryzejska troska
Osoby, których stosunek do religii jest niechêtny lub zgo³a nieprzyjazny wykazuj¹ szczególn¹ predylekcjê do wskazywania przywar, grzechów i wykroczeñ, których rzekomo lub w rzeczywistoci dopuszcza siê stan duchowny 
twierdz¹c w dodatku, ¿e czyni¹ to dla dobra Kocio³a, który cechuje pycha
i triumfalizm (?!), fundamentalizm, antysemityzm itp. Ostatnio pojawia siê
te¿ zarzut, ¿e ksiê¿a wykrêcaj¹ siê od p³acenia pañstwu nale¿nych podatków, choæ s¹ nadmiernie bogaci. Warto zastanowiæ siê nad argumentacj¹
owych reformatorów ró¿nej maci, do których znakomicie pasuj¹ s³owa 
czort w kom¿ê siê ubra³ i ogonem na mszê dzwoni.

fot. P. ¯ycieñski

Oczywicie. Przybiera³a tylko bardziej wyrafinowane formy. Jeli tak
mo¿na powiedzieæ, w centrum zainteresowania partyjnych propagandystów
znalaz³a siê przede wszystkim m³odzie¿.
Komunici za wszelk¹ cenê, mami¹c ich
wizj¹ ¿ycia: jakby Boga nie by³o, próbowali zjednaæ sobie uczniów, studentów i wkraczaj¹cych w zawodowe ¿ycie robotników. Niejednokrotnie siê im
to udawa³o.
Dostrzegaj¹c te niecne zamiary
i uprzedzaj¹c ateizacyjn¹ krucjatê, Prymas Wyszyñski, co i rusz, s³a³ listy protestacyjne do w³adz. Jego g³os dononie w obronie religii, rodziny i moralnoci brzmia³ te¿ z ambon naszych wi¹tyñ, w³aciwie w ca³ym kraju. W latach
siedemdziesi¹tych, szczególnie na ich
pocz¹tku, Prymas wiele podró¿owa³.
Pamiêtajmy, ¿e by³ to czas, kiedy zaczyna³a obowi¹zywaæ bulla papie¿a Paw³a
VI ustanawiaj¹ca nowe diecezje na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych. Tak,
jak gospodarskim okiem, dogl¹da³
zmian w administracji kocielnej, tak
te¿ z coraz wiêkszym niepokojem analizowa³ gro¿¹c¹ wybuchem sytuacjê gospodarcz¹ i polityczn¹ kraju. W³anie
z troski o przysz³oæ zrodzi³ siê cykl
Kazañ wiêtokrzyskich, zreszt¹ sfa³szowany póniej za zgod¹ i z podpisem
Edwarda Gierka. Nie milcza³ te¿ po tragicznych i krwawych wydarzeniach
w Radomiu, Ursusie i P³ocku latem
1976 roku. Swym autorytetem i dowiadczeniem s³u¿y³ równie¿ rodz¹cej
siê Solidarnoci...

KOCIÓ£

osad¹ polskich ksiê¿y, mêczeñstwo unitów oraz ideologicznie uzasadnian¹ eksterminacjê duchowieñstwa katolickiego
przez w³adze sowieckie. Nader znamienne, ¿e w³adze komunistyczne, zaprzeczaj¹c istnieniu duszy, prowadzi³y,
nie przebieraj¹c w rodkach, walkê
o rz¹d dusz. Publiczne przyznawanie siê

do wiary w Boga by³o przestêpstwem,
a wszelkie dowody wiary pokoleñ mia³y znikn¹æ z powierzchni ziemi. Czarna ksiêga komunizmu nie wyszczególnia jednak kap³anów wród milionów
jego ofiar.
Przemilcza siê równie¿ zbrodnie na
ksiê¿ach i zakonnikach podczas hisz-

pañskiej guerra civil dokonywane
w imiê obalenia rzekomej w³adzy kleru. Obawa przed przejêciem przez Koció³, nie tyle w³adzy, ile w³adztwa nad
sumieniami, sta³a siê przyczyn¹ przeladowañ ksiê¿y  zw³aszcza w krajach
okupowanych przez hitlerowsk¹
III Rzeszê. W obozach koncentracyjnych straci³o ¿ycie wiele tysiêcy ksiê¿y
i zakonników, a patronem ich niez³omnej postawy na zawsze pozostanie w.
o. Maksymilian Maria Kolbe.
W Polsce zwanej ludow¹ uznano
Koció³ katolicki za g³ównego ideologicznego przeciwnika w budowie socjalizmu. Próbom jego obalenia i przeladowaniom ksiê¿y mo¿na by³oby powiêciæ obszerne studium opisuj¹ce ró¿ne formy szanta¿u, grób, pomówieñ
oraz d¹¿enia destrukcji organizacji, która z niedawnej okupacji hitlerowskiej
wysz³a moralnie wzmocniona.
Antyklerykalizm nowoczesny
Propaganda antyreligijna prowadzona znacznym nak³adem si³ i rodków
spowodowa³a skutki odmienne od zamierzonych. Demagogiczne argumenty
z arsena³u marksizmu prze¿y³y ustrój
i dzi u¿ywane s¹ zarówno przez otwartych przeciwników Kocio³a, jak i przez
zwolenników niezbyt jasno definiowanej nowoczesnoci, nader podobnej do
owieceniowego libertynizmu. Rzekomi reformatorzy g³osz¹, ¿e: Koció³ jest
zacofany, Dekalog przestarza³y a ksiê¿a  nie¿yciowi, bo przykazañ nie da siê
przestrzegaæ! Do kocio³a nale¿y chodziæ wtedy, kiedy siê ma ochotê. Poza
tym nale¿y skasowaæ spowied, która
nakazuje opowiadanie jakiemu obcemu lub, co gorsza, swojemu ksiêdzu
o rzeczach i sprawach, które wolelibymy ukryæ. Nowoczesnoæ w Kociele
 wywodz¹  wymaga dopuszczalnoci
u¿ywania rodków zapobiegaj¹cych narodzinom dzieci, zgody na usuwanie
p³odu, rozwodów i eutanazji czyli pozbawiania ¿ycia nieproduktywnych
cz³onków spo³eczeñstwa. Wreszcie 
o czym g³ono pisze prasa  ksiê¿a nie
powinni byæ pasterzami dusz, bo niektórzy z nich naruszaj¹ zasady wiary!
Có¿, i to zosta³o dawno przewidziane
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i zapisane przez w. Mateusza Ewangelistê: Czyñcie i zachowujcie wszystko,
co wam polec¹, lecz uczynków ich nie
naladujcie. (Mat. 23,3).
Antyklerykalizm maj¹tkowy i fiskalny
Koció³ jest za bogaty, a ksiê¿om stanowczo za dobrze siê powodzi! Buduj¹
sobie nowe wi¹tynie i plebanie, je¿d¿¹
luksusowymi samochodami, dobrze siê
od¿ywiaj¹, nie grozi im bezrobocie i...
nie p³ac¹ podatków!
Ka¿de z tych stwierdzeñ stosunkowo ³atwo obaliæ. Po pierwsze zniesienie po d³ugich latach zakazów i ograniczeñ wznoszenia budowli sakralnych
powoduje, ¿e kocio³y powstaj¹  najczêciej tam, gdzie ¿ycz¹ sobie tego
wspólnoty wiernych, po wtóre ogólne
o¿ywienie budowlane widoczne w przesadnych czêsto formach architektonicznych wolnostoj¹cych willi przedmiejskich i w zabudowie wsi  to reakcja na
przan¹ codziennoæ PRL-u z jego projektami typowymi, nigdy nie remontowanymi domami komunalnymi i pegeerowskimi czworakami. Dlaczego wiêc
domy parafialne mia³yby byæ inne? Po
trzecie owe plebanie, przedszkola
i szko³y, biblioteki, instytucje opiekuñcze i charytatywne prowadzone przez
Koció³ zastêpuj¹ w dzia³aniu pañstwo,
które powinno prowadziæ podobn¹
dzia³alnoæ z tytu³u prawa i poboru podatków.
Wreszcie, w przeciwieñstwie do jak¿e licznych obrotnych przedsiêbiorców,
ksiê¿a rozwijaj¹ sw¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹, religijn¹ i charytatywn¹ przede
wszystkim za pieni¹dze pochodz¹ce
z dobrowolnych dotacji wiernych.
A w kraju, którego w³adze nie umiej¹
sobie daæ rady z szar¹ stref¹, aferami
gospodarczymi i wywo¿eniem kapita³u
za granicê  p³ac¹ podatki i to niema³e.
Rz¹dowi zwolennicy opodatkowania Kocio³a i jego instytucji powinni wiedzieæ,
¿e jest on p³atnikiem w zakresie nakazanym przez prawo, a ponadto postrzegaæ,
¿e obci¹¿enie datków wiernych przez fiskusa to przyk³ad podwójnego opodatkowania uznawanego w wielu systemach za naruszenie porz¹dku prawne-



go. Natomiast próby oszacowania i opodatkowania maj¹tku Kocio³a jako instytucji, jego budowli sakralnych z ich
wyposa¿eniem, dzie³ sztuki i zabytków
by³yby sprzeczne nie tylko z prawem
i przyjêtymi porozumieniami miêdzynarodowymi, lecz tak¿e z przes³ankami
wyznawanymi przez znaczn¹ czêæ katolickiego spo³eczeñstwa.
Antyklerykalizm intelektualny
i antyklerykalizm prymitywny
Niema³o jest osób poddaj¹cych
mia¿d¿¹cej krytyce kler katolicki, rzekomo gorzej od nich wykszta³cony, choæ
nie da siê udowodniæ, ¿e maturzysta po
liceum jest wykszta³cony lepiej ni¿
ksi¹dz po seminarium duchownym, ¿e
magister po wy¿szej szkole pedagogicznej czy ekonomicznej przewy¿sza wiedz¹ absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Stefana Wyszyñskiego, ¿e magister praw po
studiach w tych uczelniach jest gorzej
wykszta³cony od prawnika koñcz¹cego
studia w punkcie konsultacyjnym nowo
za³o¿onej szko³y wy¿szej. Co najwy¿ej
mo¿na stwierdziæ, ¿e jedni z nich s¹
zdolniejsi, inni mniej zdolni, jedni przyk³adaj¹ siê bardziej, inni mniej do nauki, wreszcie jedni otrzymuj¹ wiêcej,
a inni mniej darów Ducha wiêtego. Je¿eli wiêc ksi¹dz podczas kazania wykazuje nieznajomoæ in¿ynierii genetycznej, lotów kosmicznych, ekonometrii,
jêzykoznawstwa porównawczego czy
topologii to krytyce tych jego braków 
brak sensu.
Nie mniej liczni s¹ jednak ci krytycy, którym braki w ich w³asnym wykszta³ceniu nie przeszkadzaj¹ w g³onym wyra¿aniu pogl¹dów na temat
wiary i moralnoci, podobnie jak tych
dotycz¹cych polityki, medycyny i gospodarki. Odmawiaj¹ za tych praw
ksiê¿om.
A wiêc sk¹d i po co ten ca³y antyklerykalizm czy raczej faryzejska troska
o Koció³? Odpowied prosta: Uderzê
pasterza, a rozprosz¹ siê owce (Mar.
14,27) i w³anie o takie rozdarcie wspólnoty wiernych idzie.
Jan Pruszyñski

POLITYKA

S£OWNIK OD ¯ DO A

Lêk
¯yjemy w wieku niepewnoci i
lêku. Ludzkoæ og³asza prognozy losów wszechwiata, a jednoczenie powszechnie zaczynamy ka¿de zdanie
od: Wydaje mi siê... Nikt nie omiela
siê mieæ racji. Niepokój indeterminizmu rodzi têsknotê za zaufaniem.
Ucieczka od prawdy rodzi podobn¹
têsknotê za fundamentem. wiadomoæ niewiedzy rodzi frustracjê albo
otwiera nas na tajemnicê, a niekoniecznie zmusza do rezygnacji z prawdy i
fundamentu.
XX-wieczna apoteoza lêku niebawem umrze. Oto bowiem wed³ug Hansa Jonasa, filozofa, gnostyka i proroka
klêsk, lêk dot¹d uznawany za s³aboæ
ma siê staæ przedmiotem dumy, a jego
kultywowanie obowi¹zkiem. Katastroficzne przepowiednie Jonasa i jego posêpnych towarzyszy nie sprawdzaj¹ siê.
Ocieplenie klimatu, rzekomy niedostatek surowców naturalnych, przeludnienie... Straszaki! Pochwa³a lêku w praktyce za okazuje siê przede wszystkim
ucieczk¹ od namacalnej rzeczywistoci
ku wyimaginowanym projekcjom.
Coraz czêciej nasze ma³e, codzienne przewidywania siê sprawdzaj¹. Codziennoæ niesie te¿ rednio rzecz bior¹c coraz mniejsze zagro¿enia. Ryzyko biedy dla znacznej czêci ludzkoci oznacza wy³¹czenie gazu i wizytê
komornika, a nie mieræ z g³odu. Grypa nie jest ju¿ chorob¹ mierteln¹. Rak
atakuje co pi¹tego sporód nas, ale taka
sama czêæ populacji umiera³a niedawno po prostu we wczesnym dzieciñstwie i nie do¿ywa³a wieku, kiedy zapada siê na raka. Postêp ludzkoci usuwa ród³a lêku. Ale przede wszystkim
mamy Boga, który dba o swoje dzieci
i mieszkañcy wiata na nowo to odkrywaj¹. Postêp jest dobrym lekarstwem
na lêk, lecz najlepszym lekarstwem na
lêk jest wiara.
MM

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 2/2003

SAMOTNY BÓJ O PRZETRWANIE
O Czeczenach, walcz¹cych od ponad pó³ wieku o niepodleg³oæ, wiemy sporo. Ich powstanie przeciwko Rosji, wzniecone tu¿ po upadku ZSRR, jest g³one w wiecie, a samotna walka, jak¹ prowadz¹ bez powodzenia, zyska³a poparcie
wiatowej opinii publicznej. Jednak rz¹dy, które mog³yby wymusiæ na Rosjanach zaprzestanie eksterminacji tego
narodu, milcz¹. Ale taka jest  niestety  polityka. Mocarstwa nie interweniuj¹ tam, gdzie nie widz¹ dla siebie
interesu. Tak by³o przed laty w Kambod¿y i Rwandzie, gdzie wymordowano miliony ludzi.

Komu przeszkadzaj¹ Kurdowie?

Samotny bój o niepodleg³oæ, podobnie, jak Czeczeni, tocz¹ od kilku
wieków Kurdowie, o których wiat
przypomnia³ sobie przy okazji amerykañskich planów wojny z Irakiem.
Tylko w odró¿nieniu od Czeczenów
maj¹ oni nie jednego, ale czterech okupantów, albowiem Kurdystan, podobnie
jak Polska dwiecie lat temu, podzielona jest pomiêdzy zaborców.
Zadziwiaj¹ce ¿e Polacy, dotkliwie
dowiadczeni przez historiê dwóch wieków, tak ma³o wiedz¹ o narodach, których los jest o wiele bardziej okrutny.
Kiedy przeprowadzi³em ankietê w maturalnej klasie renomowanego liceum w
Warszawie, na trzydziestu dwóch
uczniów tylko piêciu wiedzia³o, ¿e Kurdowie mieszkaj¹ gdzie w Azji, ale nikt
ju¿ nie mia³ pojêcia, ¿e jest to indoeuropejski naród (a wiêc spokrewniony,
m.in. z Polakami, Niemcami i Francuzami) o tysi¹cletniej kulturze. Fakt, ¿e
nigdy nie mieli w³asnego pañstwa, wy-

zwala w Europejczykach poczucie wy¿szoci, a przecie¿ niewiele europejskich narodów mo¿e siê poszczyciæ literatur¹ siêgaj¹c¹ XI wieku. Historia
wiata pisana jest wszak¿e z naszego,
europejskiego punktu widzenia i nawet
tak powa¿na encyklopedia jak Britanica okrela ten stary, dwudziestomilionowy naród mianem plemienia.
Odwieczn¹ ojczyzn¹ Kurdów jest
Kurdystan, po³o¿ony u styku granic Turcji, Iraku, Iranu, Syrii i pañstw kaukaskich (dawniej ZSRR). Do koñca XI
wieku naród ten zorganizowany by³
w lune ksiêstwa i zwi¹zki plemienne;
podbici przez Turków i Persów podzielili los narodów, o których wiat zapomnia³. Liczne powstania, które wzniecali w tureckiej i perskiej czêci Kurdystanu przez ca³y XIX wiek, by³y
krwawo t³umione. Europa przypomnia³a sobie o Kurdach dopiero podczas
I wojny wiatowej, kiedy to pañstwa
Ententy zadeklarowa³y utworzenie nie-

podleg³ego Kurdystanu.
Zbie¿noæ z losem Polski nie jest tu
przypadkowa. Sojusznikom chodzi³o
o os³abienie Turcji, która walczy³a po
stronie Niemiec, tote¿ zagrano kart¹
Kurdyjsk¹ w celach wy³¹cznie politycznych. Jeszcze traktat zawarty w 1921
roku w Sévrès przewidywa³ utworzenie
pañstwa kurdyjskiego, ale ju¿ dwa lata
póniej zadecydowano w Lozannie
o nowym podziale Kurdystanu pomiêdzy Turcjê, Iran i Irak. Turcy, którzy
uznawali wczeniej etniczn¹ odrêbnoæ
Kurdów, og³osili teraz oficjalnie, i¿ nie
s¹ oni odrêbnym narodem i nazwali ich
Turkami górskimi. Nie tylko zakazano
wydawania kurdyjskich gazet i zlikwidowano kurdyjskie szko³y. Zakazano
publicznego u¿ywania jêzyka kurdyjskiego i zaczêto na wielk¹ skalê wynaradawianie Kurdów. Rozpoczê³y siê tak¿e masowe przesiedlenia Kurdów na
tereny etniczne tureckie. Odpowiedzi¹
zdesperowanego i przeladowanego
narodu by³y liczne powstania, które
wojska trzech zaborców bezwzglêdnie
t³umi³y, dopuszczaj¹c siê ludobójstwa.
Chodzi³o bowiem o ostateczne rozwi¹zanie kwestii kurdyjskiej, za eksterminacja na masow¹ skalê wydawa³a siê
sposobem najskuteczniejszym i najszybszym. Na ziemi Kurdów odkryto olbrzymie z³o¿a ropy naftowej, a kiedy w grê
wchodz¹ wielkie pieni¹dze i strategiczne interesy mocarstw, takie has³a jak
wolnoæ i prawo narodów do samostanowienia chowane s¹ do lamusa. Kurdowie byli potrzebni, kiedy trzeba by³o
pokonaæ Turcjê. Teraz, gdy mogli zg³osiæ roszczenia do bogactw znalezionych
pod ziemi¹, stali siê zawad¹.
Andrzej W. Pawluczuk
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IN FLAGRANTI
W pierwszych dniach nowego roku
uwagê polityków, publicystów i opinii
publicznej zaprz¹tn¹³ nowy temat: oto
Adam Michnik ujawni³, ¿e Lew Rywin
namawia³ go do korupcji, na co podobno mia³ siê zgodziæ premier.
Zawrza³o. Sejm powo³a³ komisjê
ledcz¹ do zbadania tego straszliwego
przestêpstwa. A w mediach nadto oburzenie i ³kanie, ¿e ujawniona afera Rywina stanowi jedno z najwa¿niejszych
wyzwañ dla polskiej demokracji.
Ten frazes w ró¿nych sk³adniowych
i leksykalnych odmianach
powtarza wiele powa¿nych, opiniotwórczych
gazet, które domagaj¹ siê
ukarania winnych. Nawet
Piotr Wierzbicki, podobnie jak trochê wczeniej
wobec niezbyt moralnie
jasnej kampanii medialnej przeciw Radiu Maryja, zamiast zachowaæ dociekliwoæ zdystansowan¹,
publikuje na ³amach swej Gazety Polskiej artyku³y roztrz¹saj¹ce jedynie aferê Rywina, tak jakby nie by³o w niej jeszcze drugiej...
Identycznie redaktor naczelny
Rzeczpospolitej pyta w numerze 9 z br.:
Co znaczy³a propozycja Rywina? Kim
jest grupa trzymaj¹ca w³adzê, na któr¹
siê powo³ywa³? Co siê dzia³o miêdzy
lipcem, gdy odby³a siê rozmowa Rywina z Adamem Michnikiem, a grudniem,
gdy Gazeta Wyborcza zdecydowa³a siê
na ujawnienie sprawy? Co z tym wszystkim wspólnego ma premier Leszek Miller? (...) I konkluduje  w tej sprawie
nie ma niedopuszczalnych pytañ. Ani
obywateli poza wszelkimi podejrzeniami... Wielka racja. Szkoda wiêc niepowetowana, ¿e naczelny Rzeczpospolitej
nie dr¹¿y dalej i nie pyta na przyk³ad:
dlaczego kol. redaktor Michnik opublikowa³ donos na Rywina? Jaki mia³ cel
w powiadomieniu opinii publicznej
a nie organów cigania o tym, co podobno zaproponowa³ mu Rywin, jego
dotychczasowy jeli nie przyjaciel to na
pewno bardzo bliski znajomy? Czy

Michnik w ca³ej tej sprawie, zdaniem
red. nacz. Rzeczpospolitej, jest poza
wszelkimi podejrzeniami?
Jedynie Tygodnik Solidarnoæ mia³
odwagê podj¹æ ten w¹tek. Teresa Kuczyñska napisa³a bowiem w artykule
Kupiê  sprzedam ustawê (nr 2 z br.),
¿e tutaj nie wiadomo jednak, czy chodzi³o naprawdê o pieni¹dze, czy o skompromitowanie przez Michnika Millera
przy pomocy Rywina i wymuszenie ustawy w po¿¹danym kszta³cie (podkr. 
J. W.).

SPO£ECZEÑSTWO

derszafty z demonami PRL  Jaruzelskim, Kiszczakiem, Urbanem oraz
mniejszymi osobistoci tamtego establishementu  ostatecznie zniweczy³y liniê demarkacyjn¹ oddzielaj¹c¹ ofiary
i oprawców, tym samym zdezorientowa³y opiniê publiczn¹. Dzisiaj sam Stefan
Bratkowski, publicysta dociekliwy
a polityk ³atwowierny, przyznaje, ¿e nie
rozumie tych bruderszaftów.
Teresa Kuczyñska, w przywo³anym
powy¿ej tekcie, oprócz mo¿liwoci wymuszenia ustawy w po¿¹danym kszta³cie sugeruje jeszcze jedn¹  kompromitacjê Leszka Millera. A ta korzyæ u³atwia³aby, byæ mo¿e,
spe³nienie zamierzeñ
prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego,
który od pewnego
czasu niezbyt przepada za swym ekspartyjnym koleg¹ sprawuj¹cym funkcjê prezesa Rady Ministrów
i chcia³by poza jego lobby w SLD utworzyæ partiê centrow¹: powstanie formacja  pisze £ukasz Perzyna w tym samym numerze Tygodnika Solidarnoæ
 sytych i zadowolonych beneficjantów
transformacji ustrojowej.
A Agora, spó³ka wydaj¹ca Gazetê
Wyborcz¹ (w której ma udzia³y równie¿
luminarz naszego filmu Andrzej Wajda) wskutek afery z Rywinem, zainicjowanej przez Michnika, mo¿e uzyskaæ
bez przeszkód koncesjê na najpopularniejsz¹ stacjê telewizyjn¹. Wyronie
nowe imperium, które u³atwi Michnikowi dalsze spe³nianie zamiaru, artyku³owanego przed czternastu laty w gronie bliskich mu wspó³pracowników,
o kszta³towaniu losu Polski.
Pêd ludzi do bogacenia siê i zyskiwania autorytetu spo³ecznego, tym samym wp³ywu na ¿ycie publiczne jest
oczywicie najnaturalniejszym imperatywem ka¿dej zdrowiej fizycznie i moralnie jednostki, pobudza postêp cywilizacyjny. Wszelako jakimi sposobami?
Za pomoc¹ manipulowania opini¹ publiczn¹, bruderszaftami z ludmi, których naród oskar¿a o wyrz¹dzone i wyrz¹dzane mu z³o?
n

Bruderszafty



Jacek Wegner
Kiedy Adam Michnik, ju¿ w³aciciel
Gazet Wyborczej, zosta³ w roku 1989
pos³em, mawia³ swym bliskim znajomym, ¿e wkrótce bêdzie rz¹dziæ tym
krajem. W programie politycznym
pierwszego premiera rz¹du III RP Tadeusza Mazowieckiego, przenonie
okrelonym mianem grubej kreski, widaæ myl Michnika o zacieraniu ró¿nic
miêdzy przeladuj¹cymi a przeladowanymi, miêdzy czerpi¹cymi w PRL profity ze swych orientacji politycznych
a dyskryminowanymi przez nich wyznawcami odmiennych wartoci politycznych. Gruba kreska umo¿liwia³a bowiem by³ym pezetpeerowcom i ich
klientom uw³aszczenie siê, a wiêc odepchniêcie od kapita³u tych, którzy nie
byli w owych uk³adach partyjnych. A do
uw³aszczaj¹cych siê doskoczy³o u samego zarania III RP wielu dawnych opozycjonistów peerelowskich o pogl¹dach
lewicowo-ateistycznych. Miêdzy innymi w³aciciel Gazety Wyborczej, superbiznesmen in statu nascendi.
On te¿ sprawia³, ¿e lustracja od samego pocz¹tku stawa³a siê karykatur¹
idei oczyszczenia kraju ze z³a w nim
zagnie¿d¿onego. I jego publiczne bru-
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Izabela Sikora

Dru¿yny sportowe
zamiast gangów
Na ulicach warszawskiego ródmiecia czêsto spotykam m³odzieñców
zbieraj¹cych pieni¹dze do puszki. Spaceruj¹ Nowym wiatem, Chmieln¹ lub
Ordynack¹ i zbola³ym g³osem prosz¹
przechodniów, ¿eby wspomogli biedne
dzieci z domu dziecka.  Proszê pani,
zbieram na biedne dzieci z Domu Dziecka  zapewnia m³odzieniec.  Sam te¿
jestem z domu dziecka  dodaje ze smutkiem.  Dlaczego nie jeste w szkole,
na lekcjach?  pytam z trosk¹.  Chodzê do szko³y wieczorowej  oznajmia
m³odzieniec. Jest to mo¿liwe... chocia¿
na ulicy widzê go od kilku lat. Z kolegami i z puszk¹ na biedne dzieci.
Wrzucamy do tych puszek pieni¹dze.
Domy Dziecka dostaj¹ z bud¿etu niebagateln¹ sumê od 3 do 6 tysiêcy z³
(miesiêcznie) na jednego wychowanka.
Maj¹ tak¿e licznych dobroczyñców
i darczyñców. Mimo to, nic siê nie zmienia. Dzieci z domów dziecka s¹ ci¹gle
biedne. Nie maj¹ ubrañ, nie maj¹ zabawek. Nikt nie troszczy siê o ich edukacjê ani o start w doros³ym ¿yciu. Ci, których znam z widzenia maj¹ jeden sposób na ¿ycie: ¿ebractwo. Pochodz¹
z rodzin rozbitych, dotkniêtych alkoholizmem, prostytucj¹, narkomani¹. Domy
Dziecka próbuj¹ zast¹piæ im rodzinê 
jak widaæ z mizernym skutkiem, rozrzutnie wydaj¹c pieni¹dze podatników.
Podobnie domy poprawcze i wychowawcze, które, jak poda³a prasa, wydaj¹ 6 tysiêcy miesiêcznie na jednego wychowanka, produkuj¹c pewnych kandydatów do zak³adów karnych. PRL-owski system opiekuñczy funkcjonuje
si³¹ bezw³adu, produkuj¹c patologiê. Na
szczêcie zdarzaj¹ siê gminy, gdzie samorz¹dowcy maj¹ pomys³y i próbuj¹
dokonaæ reform.

Mokotów by³ bankrutem...
Pan Wiktor Czechowski od 10 lat
pracuje w Urzêdzie Dzielnicy na warszawskim Mokotowie, pe³ni¹c kierownicze funkcje (pocz¹tkowo wiceburmistrza, potem wicedyrektora, obecnie
znów wiceburmistrza).  Kiedy tu przyszed³em 10 lat temu  wspomina  wielki
Mokotów by³ bankrutem. To mo¿e komu wydaæ siê dziwne, ale jako jeden
z nielicznych samorz¹dowców w ówczesnej, blisko czterystatysiêcznej Gminie
mia³em dowiadczenie w zarz¹dzaniu,
bo wczeniej by³em
wiceprezesem wielkiego holdingu. Przy
pomocy zespo³u wyprowadzi³em Mokotów z bankructwa
(przez siedem miesiêcy nie by³o p³ynnoci finansowej).
W póniejszych latach mielimy sta³y
przyrost dochodów,
ale ¿eby to osi¹gn¹æ
trzeba by³o zachêcaæ inwestorów,
¿eby tu przychodzili.
Dobrym przyk³adem
mo¿e byæ Galeria
Mokotów i ca³e jej
otoczenie. Firmy
prosperuj¹ce na naszym terenie pomagaj¹ tutejszym instytucjom charytatywnym. Moja rola polega na tym, ¿e wiedz¹c o potrzebach
ró¿nych instytucji
i zamo¿nych inwe-

storach, staram siê kojarzyæ darczyñców z potrzebuj¹cymi. Du¿o pomagam
Towarzystwu Przyjació³ Dzieci, które
na Mokotowie ma sieæ wietlic i klubów,
a nie posiada w³asnych rodków.
Oprócz tego staram siê w naszej dzielnicy zbudowaæ sieæ domów kultury, hal
sportowych i basenów, ¿eby m³odzie¿
ci¹gn¹æ z ulicy i podwórek. Trzeba
stworzyæ alternatywê spêdzania wolnego czasu: dru¿yny sportowe zamiast
m³odzie¿owych gangów, zespo³y muzyczne, taneczne, grupy zainteresowañ
zamiast alkoholu i narkotyków.
Mo¿na braæ siê do organizowania
pomocy, kiedy kto jest narkomanem lub
alkoholikiem... Lepiej jednak zapobiegaæ i nie dopuszczaæ, ¿eby dzieci wpad³y w z³e towarzystwo. To znacznie tañsze i bardziej skuteczne! W zesz³ym roku
wybudowalimy dwie du¿e hale sportowe na Mokotowie. Przy szkole na ul. Narbutta oraz przy szkole na ul. Bytnara.
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Obie s¹ dostêpne dla dzieci i m³odzie¿y, dobrze wyposa¿one, z zespo³em instruktorów pracuj¹cych do pónych godzin. Zajêcia s¹ bezp³atne.
Jednak oprócz bogatszych, s¹ tu
miejsca bardzo zaniedbane  mówi dyr
Czechowski.  Ostatnio zajmowalimy
siê S³u¿ewcem. W tej czêci miasta przewa¿aj¹ zdewastowane budynki komunalne. Zdarza³y siê tam przypadki mordowania doros³ych przez nastolatków
(prawie dzieci), bez ¿adnego powodu,
tylko dlatego, ¿e kto na kogo krzywo
spojrza³. Patologia ronie w blokowiskach, gdzie ludzie s¹ nadmiernie st³oczeni. W jednym miejscu mamy cztery
bloki po 660 mieszkañ. Na ma³ej przestrzeni 3000 biednych, sfrustrowanych
ludzi. M³odzie¿ nie ma siê gdzie spotkaæ,
wy³adowaæ energii. Wiêc siê wy¿ywaj¹
na budynku, na s¹siadach, na starszych... W takich miejscach niezbêdne
s¹ boiska i hale sportowe.
Od kilku lat widaæ pozytywne zmiany na Siekierkach. To obszar ubogi,
o zaniedbanej infrastrukturze, bardziej
przypominaj¹cy wie, ni¿ sto³eczn¹

aglomeracjê. Otworzylimy tam nowoczesny, dobrze wyposa¿ony Dom Kultury nastawiony na pomoc rodowiskom
ubogim i potrzebuj¹cym. Wspó³pracujemy te¿ z Ojcami pijarami, którzy zajmuj¹ siê prac¹ wychowawcz¹ wród
m³odzie¿y. Zakon pijarów zaczyna tworzyæ na Siekierkach w³asny system
owiatowy, kszta³tuj¹cy dzieci od przedszkola do studiów wy¿szych. ¯eby stworzyæ bazê dla tego systemu potrzebne im
grunty oraz pomoc finansowa i rzeczowa. Ostatnio pomoglimy im uzyskaæ
teren pod budowê nowej szko³y. Do
szkó³ pijarskich jest wielu kandydatów,
bo maj¹ wysoki poziom i oparty na wartociach i zasadach moralnych model
wychowawczy.
Funkcjonuje tu Orodek Pomocy
Spo³ecznej, w którym s¹ zarejestrowani wszyscy podopieczni. W Orodku
tym potrzebuj¹cy mo¿e siê dowiedzieæ,
gdzie mo¿na znaleæ pomoc: w kociele czy innej organizacji. Dziêki temu
wiadomo, jak kto otrzymane rodki
u¿ytkuje. A jest to kilkanacie milionów
dotacji rocznie. Samych stowarzyszeñ

MICHALICI

Bóg wci¹¿ poszukuje m³odych ludzi o odwa¿nych sercach i zaprasza do pracy
w dziele ewangelizacji wiata. Dla michalitów wyra¿a siê to w szczególnej trosce
o dzieci i m³odzie¿ poprzez prowadzenie orodków wychowawczych, szkó³ katolickich, domów dziecka i oratoriów. Michalici g³osz¹ Dobr¹ Nowinê w czasie rekolekcji i misji, a tak¿e przez s³owo pisane  posiadaj¹ w³asne Wydawnictwo
i Drukarniê Michalineum. Szerz¹ kult w. Micha³a Archanio³a i Anio³ów. Pracuj¹ w Polsce i za granic¹. Jeli chcesz wiedzieæ wiêcej  napisz, zadzwoñ lub przyjed na organizowane przez nas rekolekcje i dni skupienia. Najbli¿sze terminy:
7  9 marca (Toruñ)  Dni Skupienia na Wielki Post
14  16 marca (Kraków)  Dni Skupienia na Wielki Post
28  30 marca (Górki k. Garwolina)  Wielkopostna Oaza Modlitwy
4  6 kwietnia (Miejsce Piastowe)  Dni Skupienia na Wielki Post
30 kwietnia  4 maja (Górki k. Garwolina)  Rekolekcje i II Michalicka Olimpiada Sportowa im. Bpa Jana Chrapka
7  8 czerwca (Miejsce Piastowe)  Fatimskie Czuwanie M³odzie¿y w intencji powo³añ
27 czerwca  2 lipca (Pewel lemieñska)  W³óczêga po Beskidach
21  31 lipca  Michalicki Rajd Rowerowy po Mazurach
25  27 padziernika (Miejsce Piastowe)  Jesienne Dni Skupienia
14  16 listopada (Kraków)  Jesienne Dni Skupienia
28  30 listopada (Górki k. Garwolina)  Dni Skupienia przed Adwentem
MICHALICKIE DUSZPASTERSTWO POWO£ANIOWE
ul. Ks. Bronis³awa Markiewicza 25a
38-430 Miejsce Piastowe
tel. (13) 433 92 62 lub 0 604 838 749
e-mail: krzychu@michalici.otd.pl
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mamy blisko 200. Wiele z nich wystêpuje o pomoc, wiêc problem, jak kto
wydaje otrzymane pieni¹dze jest wa¿ny.
 Moje zaanga¿owanie w pracy na
rzecz Mokotowa bierze siê st¹d, ¿e
55 lat, czyli od urodzenia, jestem zwi¹zany z t¹ dzielnic¹  opowiada Wiktor
Czechowski.  Przed rokiem 1990
w ci¹gu 20 lat nie zbudowano tu niczego, co mog³oby s³u¿yæ mieszkañcom. Nie
by³o placów zabaw, boisk sportowych,
domów kultury. Jest ogromne zapotrzebowanie na takie placówki. Ja przygotowujê bazê. Od ludzi jednak bêdzie zale¿a³o, jak otrzymane obiekty wykorzystaj¹...
Chwal¹ go dzia³kowcy, chwal¹ go
rodzice...
Pani Ewa Eysymontt-Zdanowicz,
mieszkanka S³u¿ewa nad Dolink¹  by³a
rzeczniczka prasowa Urzêdu Dzielnicy
Mokotów  tak charakteryzuje dyrektora Wiktora Czechowskiego:
 Lokalny patriota, przez ca³e ¿ycie
zwi¹zany z Mokotowem i stale zabiegaj¹cy o to, ¿eby by³a to dzielnica zamo¿na, bezpieczna, przyjazna mieszkañcom,
w której w³adza troszczy siê o obywatela. Szczególn¹ uwagê powiêcaj¹cy najm³odszym i najbardziej potrzebuj¹cym.
Pan Czechowski urodzi³ siê na Mokotowie, tutaj chodzi³ do szko³y, a potem
na studia, na Politechnice Warszawskiej. Bêd¹c in¿ynierem z wykszta³cenia,
³¹czy³ zdolnoci techniczne i menad¿erskie. W roku 1992 wygra³ konkurs na
stanowisko wiceburmistrza Mokotowa.
Od tej pory w dzielnicy, która by³a finansowym bankrutem, zaczynaj¹ siê
zmiany na lepsze. Reformuj¹c struktury gospodarcze, dyr Czechowski stara³
siê mieæ jak najwiêcej kontaktów
z mieszkañcami Mokotowa. Zdarza³o
siê, ¿e przed³u¿a³ godziny pracy tylko
po to, ¿eby pojechaæ i na miejscu obejrzeæ uszkodzon¹ bramê, której naprawy domaga³ siê ubogi emeryt. Znana
jest historia pomocy, której udzieli³
dzia³kowiczom broni¹cym po³o¿onych
w centrum Mokotowa terenów dzia³kowych tzw. Ogrodu Obroñców Pokoju.
Dzia³ki zosta³y uratowane i w 2002 r.
roku obchodzono uroczycie 100-lecie
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ich istnienia. Dzia³kowcy, obecni emeryci  w przesz³oci tzw. do³y partyjne
 s¹ mu za to niezmiernie wdziêczni.
Pan Czechowski pomaga ludziom
niezale¿nie od ich opcji politycznej.
Chwal¹ go emeryci i dzia³kowcy, chwal¹ rodowiska akowskie, chwal¹ zgromadzenia zakonne: Zakon pijarów za
takie zaplanowanie Trasy Siekierkowskiej, by droga szybkiego ruchu nie odcina³a dostêpu do kocio³a. Równie¿ za
pomoc w licznych przedsiêwziêciach
charytatywnych m.in. w organizowaniu
Parafiady, a tak¿e za pomoc w rozbudowie szkó³ prowadzonych przez pijarów na Siekierkach.
Za dobr¹ wspó³pracê chwal¹ go zakony jezuitów i barnabitów. Z wdziêcznoci¹ wspominaj¹ rodowiska tworz¹ce Szko³ê Przymierza Rodzin. Rodziny
z ma³ymi dzieæmi chwal¹ za zbudowanie w mokotowskich parkach placów
zabaw dla dzieci i Ogródka Jordanowskiego przy ul. Odyñca. M³odzie¿ i dzieci  za nowy stadion przy ul. Wa³brzyskiej, z wieloma boiskami bie¿ni¹ tartanow¹ i torem dla rolkowców. Za te
prace dla najm³odszych dyr Wiktor Czechowski zosta³ odznaczony Orderem
Umiechu w 2002 r.
Rady dla samorz¹dowców
Moim kolegom samorz¹dowcom radzi³bym  mówi Wiktor Czechowski 
¿eby mniej pieniêdzy przeznaczali na
konsumpcjê, wiêcej za na stworzenie
bazy organizacyjnej. ¯eby najwa¿niejsze rzeczy by³y w gminie, w dzielnicy,
na miejscu. W du¿ych miastach trzeba
wyprowadzaæ z centrum placówki kulturalne i sportowe. Jeli w ka¿dym osiedlu stworzy siê dom kultury i halê sportow¹, to m³odzi ludzie bêd¹ mieli gdzie
æwiczyæ i rozwijaæ swoje talenty. Domy
kultury i obiekty sportowe musz¹ byæ
otwarte dla dzieci z ubogich, zaniedbanych rodowisk. Jeli tego nie bêdzie,
zacznie siê alkoholizm, narkomania,
przestêpczoæ. Walka z patologi¹ bardzo du¿o kosztuje. Starajmy siê, ¿eby
energia ludzi m³odych sz³a w pozytywnym kierunku. Tworz¹c bazê, dajmy
szansê przysz³ym artystom, sportowcom, ludziom kultury.
Izabela Sikora

PRZEZ ¯YCIE Z ANIO£EM

Pieñ bez koñca
Krakowskiej gie³dzie p³ytowej Pod
Przewi¹zk¹ stuknie lada dzieñ trzydziestka. Naturalnie, o ile nieub³agane
prawa ekonomiczne nie doprowadz¹
wczeniej do jej likwidacji, co spotka³o inne tego typu oazy ¿ycia muzycznego w Polsce. Jak na to nie spojrzeæ,
Przewi¹zka lata t³uste ma za sob¹,
a przypada³y ona na niechlubne czasy
PRL-u. Kiedy w sklepach p³ytowych
niepodzielnie królowa³y wytwórnie
pokroju Melodii, Polskich Nagrañ,
Eterny i Supraphonu, a w dewizowych Peweksach za bajoñskie kwoty
moglimy nabyæ wy³¹cznie konfekcjonowane hity produkowane przez topowych wykonawców w rodzaju The
Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton,
Bob Dylan, wra¿liwemu i ³akn¹cemu
szerszych horyzontów melomanowi
pozosta³y wyjazdy zagraniczne,
a w Polsce  bazary oraz gie³dy p³ytowe. Tu, za wielokrotnie ni¿sze ceny,
kupowalimy oraz wymienialimy
czarne kr¹¿ki, zarówno nowe, jak i te
mocno porysowane. Repertuar i wybór
 jak nam siê wówczas wydawa³o  by³
przebogaty.
W latach dziewiêædziesi¹tych XX
wieku p³yty winylowe umar³y mierci¹
naturaln¹. Zosta³y wyparte przez porêczniejsze i bardziej funkcjonalne p³yty kompaktowe.
To w³anie wtedy pojawi³ siê Pod
Przewi¹zk¹ Micha³ £ysek. By³ wówczas licealist¹, bodaj¿e dwa lata przed
matur¹. Przyby³ z naszym koleg¹ Andrzejem Jab³oñskim. Ten ostatni pochodzi³ z rodziny muzycznej, tote¿ od wczesnego dzieciñstwa wystêpowa³ w kapelach podwórkowych, a póniej we w³asnym zespole rockowym. Eksperymentowa³ z kamer¹ pog³osow¹ i technikami wieloladowymi. Zachêci³ on Micha³a do kolekcjonerstwa p³ytowego i od

pewnego czasu zaczêlimy spotykaæ siê
regularnie w ka¿d¹ niedzielê.
 S³ysza³em, ¿e piszesz ksi¹¿kê
o anio³ach  zagadn¹³ za którym razem
Micha³.
 To prawda  odpowiedzia³em trochê od niechcenia, przygotowany na
mniej lub bardziej wybredne docinki, na
mniej lub bardziej niedorzeczne pytania.
Tym razem spotka³a mnie jednak
mi³a niespodzianka. Rozmówca usiad³
sobie wygodnie, od³o¿y³ na bok pude³ko z p³ytami i, nie spiesz¹c siê, wyg³osi³ co w rodzaju ¿yciowego credo.
***
 Zawsze fascynowa³a mnie matematyka. Mylê, ¿e to jest moja najwiêksza
mi³oæ i ¿yciowe przeznaczenie. W muzyce odnajdujê ten sam abstrakcyjny
jêzyk, aczkolwiek w przypadku matematyki jest on precyzyjniejszy i o wiele
szybszy. Nie jest obci¹¿ony balastem fali
dwiêkowej, pozostaje czysta idea sformu³owana w znakach, bez ¿adnych skojarzeñ i symboli, w których umys³ móg³by ugrzêzn¹æ. Tak, matematyka jest czysta niczym anio³owie i jestem przekonany, ¿e istnieje formu³a matematyczna
zdolna opisaæ i wyraziæ wiat niewidzialny w sposób adekwatny, o wiele
lepiej od spekulacji teologicznych i filozoficznych.
 Istniej¹ ró¿ne teorie na temat liczebnoci bytów anielskich  wtr¹ci³em
siê na chwilê.
 Interesuj¹ce! Mo¿esz mi o nich
w kilku s³owach opowiedzieæ?
Szybko odgrzeba³em w pamiêci niezbêdne wiadomoci i w telegraficznym
skrócie przedstawi³em anielskie numerologie w. Ambro¿ego z Mediolanu,
w. Marii z Agredy, w. Bernarda z Clarivaux, Pseudo-Dionizego, Swedenborga, a tak¿e najbardziej z nich rozbudo-
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p³ytowe niepostrze¿enie i uparcie pêcznia³y do granic wytrzyma³oci. Ma³e
przewa¿nie mieszkania zmusza³y do powa¿nych remanentów; sprzedawalimy
to, co przestawa³o inspirowaæ. Bezustannie poszukiwalimy czego nowego, olniewaj¹cego i doskonalszego.
Korespondowalimy z kolekcjonerami
w ca³ej Polsce i za granic¹, czasem chadzalimy wspólnie na koncerty.
Mija³y kolejne lata. Micha³ wyrobi³
sobie opiniê najzdolniejszego studenta
matematyki, jaki studiowa³ na uczelni
od kilkunastu lat, w nagrodê otrzyma³
roczne stypendium do Oxfordu. Bardzo
cieszy³ siê z tego wyró¿nienia. Zapewnia³, ¿e przywiezie mnóstwo ciekawych
p³yt.
Ostatni raz spotkalimy siê Pod
Przewi¹zk¹ w marcow¹ niedzielê 1997
roku. Kilka dni póniej Micha³ wraca³
po zajêciach do domu, jak zwykle na
rowerze. Zapad³ ju¿ zmierzch i stoj¹c
na czerwonych wiat³ach patrzy³ na pojedynczych przechodniów zmierzaj¹cych w popiechu do domu. Nie spostrzeg³, ¿e od ty³u podesz³o dwóch podchmielonych piêtnastolatków z kijami
bejsbolowymi. Pierwszy cios trafi³
w g³owê i og³uszony rowerzysta upad³
na ziemiê, nie by³ w stanie siê broniæ.
Oprawcy, uczniowie pobliskiej zawodówki bili z wyj¹tkow¹ zaciek³oci¹. Po
piwie poczuli przyp³yw energii i chcieli siê wyszaleæ, najlepiej spuciæ komu
solidne lanie. Micha³ by³ pierwsz¹ osob¹, na któr¹ trafili. Skatowan¹ ofiarê
pozostawili le¿¹c¹ na ulicy i poszli na
kolejne piwo. Micha³ dowlók³ siê o w³asnych si³ach do domu, od razu zosta³ odwieziony do szpitala. Niestety, zmar³ po
kilku dniach.
***
Matematyczna formu³a niewidzialnego wiata dotychczas nie powsta³a.
W ka¿dym razie nic mi o takiej nie wiadomo. Jedno jest pewne: jej autorem nie
bêdzie Micha³ £ysek. Sporo pytañ cinie siê na usta. Dlaczego Bóg, daj¹c
wspania³y talent, nie pozwoli³ go rozwin¹æ? Czy kto czego nie dopatrzy³?
Kto? Czy anio³owie mogli zapobiec tragedii? Czy z tego zdarzenia niepojêty
Bóg wyprowadzi wy¿sze dobro?

FRANCISZKANKI MISJONARKI MARYI
W czerwcu ubieg³ego roku minê³a osiemdziesi¹ta rocznica obecnoci i pracy duszpasterskiej w Polsce sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi. Na naszych ziemiach Zgromadzenie zaistnia³o dziêki hr. Aleksandrowi Szeptyckiemu, który w dowód wdziêcznoci za opiekê, jak¹ siostry otacza³y w Odessie jego chor¹ na grulicê
córkê, ofiarowa³ Zgromadzeniu rodow¹ posiad³oæ w £abuniach ko³o Zamocia. Tam w³anie, w roku 1922,
siostry zorganizowa³y swoj¹ pierwsz¹ w Polsce wspólnotê zakonn¹ FMM. Dzi istnieje na terenie kraju
14 wspólnot Zgromadzenia. Prowincja Polska-Ukraina obejmuje tak¿e 4 placówki na Ukrainie. Wszystkich
Franciszkanek Misjonarek Maryi w wiecie jest ok. 8 tysiêcy, w tym Polek blisko 340, z czego ponad 100
pracuje w 44 krajach wiata na wszystkich kontynentach.

Z Indii na ca³y wiat
i... do Polski
Z siostrami: Iwon¹ Glist¹, Ann¹ Mikowiec i Aniel¹ Pastuszak
rozmawiaj¹ Pawe³ Smogorzewski i Eugeniusz Zdanowicz
fot. P. ¯ycieñski

wane teorie kabalistyczne. W miarê
mówienia Micha³ zdawa³ siê coraz bardziej rozczarowany.
 Te wszystkie koncepcje  ¿achn¹³
siê  s¹ bardzo ja³owe, pozbawione jakiejkolwiek lotnoci i sprowadzaj¹ siê
do elementarnych podstaw arytmetyki
oraz prymitywnej kombinatoryki.
 To mo¿e ty kiedy zbudujesz lepsz¹ formu³ê?  zapyta³em bez cienia z³oliwoci.
 Kto wie  odpar³ z tajemniczym
umiechem.
Do rozmowy tej nigdy wiêcej potem
ju¿ nie wrócilimy, natomiast coraz czêciej po¿yczalimy sobie p³yty, najczêciej kompozytorów spod sztandaru
minimalizmu oraz ambient: Philip
Glas, Wim Mertens, AMM, Dead Voices on Air. Nasz¹ najwiêksz¹ wspóln¹
mi³oci¹ by³a jednak muzyka Briana
Eno, natchnionego barda instrumentów
elektronicznych. Znalaz³ on prawie natychmiast grupê naladowców i epigonów, ale ¿aden z nich nie potrafi³ nawet
zbli¿yæ siê do mistrza. Brian Eno to
by³a nasza anielska muzyka, ulotna, jakby pozbawiona cia³a, tkanki muzycznej,
wrêcz muzyka bez muzyki. Ten praocean tajemniczych dwiêków pogr¹¿a³ nas
w niebycie, we wspania³ym transie,
utwory bez pocz¹tku i koñca, jak chocia¿by Discreet Music lub Thursday
Afternoon, które mo¿na s³uchaæ wielokrotnie, wrêcz w nieskoñczonoæ, bez
wra¿enia nieci¹g³oci.
Pod koniec czerwca wszyscy kolekcjonerzy rozje¿d¿ali siê na wakacje,
a na placu boju pozostawa³ samotnie
Andrzej Potoczek, ci¹gle niedoceniona
gwiazda rocka i wirtuoz gitary elektrycznej. Zwyk³ on k³aæ siê na d³ugiej
ladzie i w oczekiwaniu na wirtulanego
kolekcjonera odgrywa³ na niewidzialnej
gitarze karko³omne akordy z repertuaru
swego guru Franka Zappy.
Po których wakacjach okaza³o siê,
¿e Micha³ £ysek jest ju¿ studentem matematyki, w dodatku wietnie sobie radz¹cym. Nikt ju¿ nie mia³ w¹tpliwoci,
¿e to naprawdê by³y jego wymarzone
studia i nieliczni pow¹tpiewaj¹cy w talent tego cis³ego umys³u kajali siê teraz, zwracaj¹c honor. Nasze kolekcje
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Oprawcy, jak na razie, nie wyci¹gnêli
¿adnych wniosków. Nie wykazali najmniejszej skruchy. Po piêciu latach pobytu w domach poprawczych powrócili
na wolnoæ. Jeden z nich zdoby³ maturê, pasjonuje siê grafik¹ komputerow¹
i myli o studiach. Drugi nie zdoby³ ¿adnego zawodu i prawdopodobnie zasili
liczn¹ m³odzie¿ow¹ armiê bezrobotnych. Rodzice Micha³a ci¹gle ¿yj¹ tragedi¹. Po mierci syna postanowili przekazaæ niewykorzystane stypendium
oxfordzkie do dyspozycji Uniwersytetu Jagielloñskiego i ufundowali nagrodê im. Micha³a £yska dla wybitnych studentów.
S³ucham naszej ukochanej p³yty
Hybrid z Michaelem Brookiem, Brianem Eno i Danielem Lanois. I zawsze
przypominam sobie Micha³a w dniu
w. Walentego. Dzieñ zakochanych
w roku 1997 by³ bardzo deszczowy,
szary, zimny i w ogóle bardzo nieprzyjemny. Przypadkowo spotka³em go pod
Hotelem Royal. Niós³ bia³e kwiaty, bardzo spieszy³ siê wrêczyæ je swojej
dziewczynie.
Herbert Oleschko
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Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi, jakkolwiek poprzez postaæ swej Za³o¿ycielki 
wywodz¹cej siê z Bretanii  b³.
Heleny de Chappotin czyli Matki
Marii od Mêki Pañskiej, zwi¹zane
jest z Francj¹, to jednak jego
strukturalne pocz¹tki odnajdujemy
daleko od Loary i Sekwany, bo a¿
w Indiach. Dlaczego?

Na subkontynent indyjski Matka
Za³o¿ycielka przybywa w roku 1865.
Jest wówczas nowicjuszk¹ Zgromadzenia Maryi Wynagrodzicielki. W³¹czaj¹c
siê w dzia³alnoæ misyjn¹, jak¹ zaczyna
prowadziæ jej dopiero co powsta³e zgromadzenie  troszczy siê o najubo¿szych,
chorych, cierpi¹cych. wiadcz¹c uczynki mi³osierdzia, nie zwa¿a na obowi¹zuj¹ce w Indiach zasady systemu kastowego. W duchu chrzecijañskim stara
siê te¿ dowartociowaæ spo³eczn¹ pozycjê hinduskiej kobiety.

I teraz, kiedy w ziemiê indyjsk¹
ziarna Bo¿ego Mi³osierdzia wsiewa³y i siej¹ takie postaci, jak Matka Teresa z Kalkuty czy o. Marian
¯elazek i dziesi¹tki bezimiennych
misjonarzy, nie jest ³atwo zaszczepiæ Dobr¹ Nowinê, a có¿ dopiero
mówiæ o wieku dziewiêtnastym!

Czy Matce Marii od Mêki Pañskiej
uda³o siê osi¹gn¹æ jakie spektakularne sukcesy w dziele ewangelizacji?

Na pewno jej dzia³aniom nie przywieca³a myl o sukcesie w tym sensie,
w jakim dzisiaj to pojêcie rozumiemy,
bowiem w cichoci serca pe³ni³a Bo¿¹
wolê, a o Chrystusie wiadczy³a swoim
pe³nym powiêcenia dla bliniego ¿yciem. Oddanie, powiêcenie, ale i zdolnoci organizatorskie szybko doceni³a
Prze³o¿ona Generalna Zgromadzenia
Maryi Wynagrodzicielki, wybieraj¹c j¹,
zaledwie po dwóch latach pobytu w Indiach, na prze³o¿on¹ prowincji Madura. Maria od Mêki Pañskiej mia³a wówczas dwadziecia osiem lat.
Warto chyba wspomnieæ tak¿e
i o tym, ¿e nie by³ to ju¿ pierwszy
zakon, do którego wstêpowa³a Helena de Chappotin.

Pierwsz¹ myl¹ by³y Panie z Wieczernika w Pary¿u, ale  jak to w wielu
rodach arystokratycznych czêsto bywa³o  nie zawsze respektowano zakonne
powo³ania córek. Tu dosz³o nawet do
tragedii, bowiem matka na wieæ o decyzji córki, dosta³a wylewu i zmar³a.
Prawie dwa lata póniej od tamtego

wydarzenia, gdy Helena by³a ju¿ u sióstr
Klarysek w Nantes, us³ysza³a wewnêtrzny g³os  Czy chcesz byæ ukrzy¿owana
za Koció³ i Ojca wiêtego? Za zbawienie wiata? To mistyczne dowiadczenie mia³o potem fundamentalne znaczenie na kszta³towanie siê elementu
ofiary za Koció³ i zbawienie wiata
przysz³ego Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi.
I chocia¿ z powodu problemów zdrowotnych musia³a opuciæ Zakon Klarysek, duchowoæ franciszkañska na zawsze pozostanie jej bardzo bliska i droga. Nigdy ju¿, jak sama wspomina, nie
przestanie byæ córk¹ w. Franciszka
z Asy¿u.
Bêd¹c pos³uszna swoim kierownikom duchownym, ostatecznie wstêpuje
do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Maryi Wynagrodzicielki. Przy ob³óczynach
otrzymuje imiê Marii od Mêki Pañskiej.
Ju¿ jako nowicjuszka trafia na placówkê do Indii...
Praca przysz³ej B³ogos³awionej nagle napotka³a, powiedzielibymy,
na administracyjne trudnoci. Jak
do tego dosz³o?

Musimy pamiêtaæ, i¿ druga po³owa
dziewiêtnastego stulecia, to wci¹¿ po-
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FRANCISZKANKI MISJONARKI MARYI
szukiwanie odpowiedzi na pytanie: na
czym ma polegaæ dzia³alnoæ misyjna,
przede wszystkim w przypadku ¿eñskiego zgromadzenia? Zgromadzenie
Wynagrodzicielek, o typowo kontemplacyjnym charyzmacie, nie zdo³a³o
sprostaæ wyzwaniom misji. Na tym tle
zaistnia³y pewne nieporozumienia
(1876 r.), na skutek których Maria od
Mêki Pañskiej wraz z grup¹ 19 sióstr
opuci³a Zgromadzenie Maryi Wynagrodzicielki.
Helenê de Chappotin i jej siostry
opiek¹ otoczy³ biskup Bardou, Wikariusz Apostolski Coimbatour w Indiach. On poradzi³ równoczenie, aby
udaæ siê bezporednio do Stolicy Apostolskiej i prosiæ o rozwi¹zanie zaistnia³ego problemu. Id¹c za rad¹ hierarchy Matka Maria od Mêki Pañskiej,
wraz z trzema towarzyszkami, uda³a siê
do Rzymu. Papie¿ Pius IX na specjalnej audiencji w dniu 6 stycznia 1877
roku b³ogos³awi misjonarkom, wyra¿aj¹c tym samym zgodê na powstanie
nowego zgromadzenia Misjonarek Maryi. W osiem lat póniej, w roku 1885,
ca³e Zgromadzenie zostaje przy³¹czone do rodziny franciszkañskiej i od tej
pory nosi nazwê Franciszkanek Misjonarek Maryi.
Wskazanie na duchowoæ Biedaczyny z Asy¿u mia³o z pewnoci¹
zdecydowany wp³yw na charyzmat
Zgromadzenia?

Umi³owanie krzy¿a, ubóstwo, pokój,
radoæ i prostota to zasadnicze elementy duchowoci franciszkañskiej. Naladujemy Chrystusa, który wyda³ siê Ojcu
w tajemnicy wcielenia, mierci i zmartwychwstania. Nasz charyzmat sk³ada
siê z trzech zasadniczych i przenikaj¹cych siê wzajemnie elementów: ofiarujemy swe ¿ycie za Koció³ i zbawienie
wiata, powiêcamy siê codziennej adoracji Najwiêtszego Sakramentu i w³¹czamy siê w dzia³alnoæ misyjn¹ Kocio³a. Wszystko to czynimy na wzór
Maryi i w. Franciszka. Oto ja s³u¿ebnica Pañska  to has³o naszego Zgromadzenia.

&

W dzia³alnoci misyjnej, która jest
pierwszym g³oszeniem Dobrej Nowiny,
chodzi nie tylko o krzewienie wiary, lecz
tak¿e o wiadectwo ¿ycia chrzecijañskiego. Poza tym Matka Za³o¿ycielka
zawsze k³ad³a ogromny nacisk na to,
abymy by³y dyspozycyjne, przygotowane na ka¿d¹ ewentualnoæ, bymy podejmowa³y pracê tam, gdzie nasza obecnoæ oka¿e siê konieczna, gdzie bêdziemy pos³ane.
We wszystkich wyzwaniach, zaanga¿owaniach umacnia nas codzienna adoracja Najwiêtszego Sakramentu. Ka¿da z nas wie, ¿e w³anie Jezus  wystawiony i adorowany w Najwiêtszym
Sakramencie  jest Pierwszym Misjonarzem Zgromadzenia. On jest nasz¹
si³¹. To On przecie¿ nas posy³a. Do Niego te¿ powracamy. I tylko dziêki Niemu mo¿emy porwaæ dla Boga ludzi, do
których przybywamy.
Zostawszy Za³o¿ycielk¹ i Prze³o¿on¹ nowego Zgromadzenia, Helena de Chappotin, czyli Matka
Maria od Mêki Pañskiej, ju¿ nie
powróci³a do Azji?

W Indiach nasza Za³o¿ycielka spêdzi³a w sumie jedenacie lat. Op³aci³a
to chorob¹. Zapad³a na wodn¹ puchlinê. Na powrót do Madury nie pozwala³ wiêc i stan jej zdrowia, ale tak¿e
ten ogrom prac organizatorskich zakonnego dzie³a, który czeka³ na ni¹
w Europie.
Dzia³alnoæ w Indiach prowadzi³y
wspó³siostry Marii od Mêki Pañskiej,
te które by³y z ni¹ od pocz¹tku. To dziêki nim i wci¹¿ przybywaj¹cym, coraz
to nowym franciszkankom (pocz¹tkowo przede wszystkim z Francji) by³y
zak³adane nowe placówki na Cejlonie,
w Birmie i w Chinach, a potem tak¿e
w Ameryce £aciñskiej. W³anie w Pañstwie rodka, w roku 1900, w czasie
Powstania Bokserów, mieræ za wiarê
ponios³o siedem naszych sióstr. Przed
trzema laty, w roku 2000, w gronie stu
dwudziestu mêczenników z Chin 
kanonizowa³ je w Rzymie Ojciec wiêty Jan Pawe³ II.

Franciszkanki Misjonarki Maryi
dotar³y na przestrzeni 120 lat
swego istnienia, tak¿e i na inne
kontynenty?

Poczynaj¹c od roku 1877 a¿ do chwili mierci Matki Za³o¿ycielki, która mia³a miejsce w San Remo 15 listopada
1904 roku, a wiêc w ci¹gu dwudziestu
lat, tak w Europie jak i w Azji, Afryce
oraz na terytoriach obu Ameryk powsta³o osiemdziesi¹t piêæ naszych fundacji.
By³o to ogromne osi¹gniêcie, szczególnie zwa¿ywszy na to, i¿ wci¹¿ przychodzi³o borykaæ siê Zgromadzeniu z k³opotami finansowymi. Franciszkanki
Misjonarki Maryi nie liczy³y, jakbymy
to dzi mogli powiedzieæ, tylko na sponsorów. Siostry utrzymywa³y siê z pracy
r¹k w³asnych. Tworzy³y wiêc ró¿nego
rodzaju pracownie, które z jednej strony przynosi³y rodki na dzia³alnoæ
duszpastersk¹ i utrzymywanie podopiecznych, z drugiej za stwarza³y
mo¿liwoci zdobywania w nich zawodu czy jakich konkretnych umiejêtnoci przez dziewczêta i oddane ich pieczy niewiasty.

B³. s. Maria od Mêki Pañskiej  Za³o¿ycielka Franciszkanek Misjonarek Maryi

Poród tej wielkiej miêdzynarodowej rodziny pojawi³y siê równie¿,
bardzo szybko i nasze rodaczki.

Przed przybyciem Franciszkanek
Misjonarek Maryi do naszego kraju, co
nast¹pi³o dopiero po odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oci, Polki pragn¹ce
oddaæ siê pracy na misjach, wstêpowa³y do domów Zgromadzenia znajduj¹cych siê w Austrii, Rosji, we W³oszech.
Kandydatki z Wielkopolski, Pomorza
czy l¹ska najczêciej trafia³y do klasztorów w Austrii. Natomiast dla dziewcz¹t z Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny czy wschodnich kresów, otwiera³
swe podwoje  istniej¹cy od 1907 roku
 dom w Petersburgu.
Klasztor nad New¹, na dalekiej pó³nocy, sta³ siê z czasem bardzo silnym
orodkiem katolicyzmu. Do dzisiaj
trwa pamiêæ o tamtych latach. Siostry,
które dzi na nowo pracuj¹ w Petersburgu, opowiadaj¹ o niezwyk³ych spotkaniach z leciwymi ju¿ Rosjankami,
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Rzym, 20.10.2002 r. Beatyfikacja s. Marii od Mêki Pañskiej
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Rzym, 20.10.2002 r. Beatyfikacja s. Marii od Mêki Pañskiej. Procesja z darami
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FRANCISZKANKI MISJONARKI MARYI

fot. Archiwum Sióstr

Zespó³ Ag gentes

Togo w Afryce. Przychodnia, gdzie dzieci niedo¿ywione przychodz¹ po jedzenie

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi w Pakistanie. Hospicjum w. Józefa

S. Aniela w Dakarze. Z ty³u dwa samochody  transport w tym kraju
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Burkina Faso. S. Maria Tara³a FMM
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FRANCISZKANKI MISJONARKI MARYI
które ze wzruszeniem wspominaj¹
bia³e siostry, które opiek¹ otacza³y
dzieci i ludzi starszych. Bia³ymi siostrami nazywano nas wówczas z powodu koloru noszonych przez nas habitów. Dzi nosimy strój bardziej praktyczny  szary.
W dobie pralek elektrycznych
i elektronicznych urz¹dzeñ, ta
zmiana mo¿e nie by³aby taka konieczna. Wszak dominikanie, kameduli, cystersi i paulini zostali
przy bia³ych habitach. To oczywicie ¿art. W istocie owa zewnêtrzna odmiana w ¿aden sposób nie
wp³ynê³a na kierunek duszpasterskiego zaanga¿owania sióstr.

S. Maria Spychalska FMM  Japonia

Senegal. Udany po³ów w Joalu

Jestemy w tej szczêliwej sytuacji,
¿e nasz charyzmat nie jest charyzmatem zamkniêtym. Oczywicie, marzeniem jest praca w kraju misyjnym, ale
Matka Za³o¿ycielka zawsze podkrela³a, ¿e tam, gdzie jestemy  tam jest
nasza misja. Dlatego jestemy równie¿
obecne w przedszkolach, szpitalach
czy szko³ach, gdzie uczymy religii.
Prowadzimy tak¿e domy pomocy spo³ecznej dla m³odzie¿y w Zamociu,
Kietrzu i Kad³ubie. Wiedz¹c, jak bolesnym wyzwaniem wspó³czesnoci jest
ubóstwo  by³ymy zaanga¿owane
w pos³ugê dla bezdomnych w ramach
misji kamiliañskiej.
W sensie moralnym i praktycznym
kontynuuj¹ wiêc siostry równie¿
dzie³o heroicznego pokolenia tych
franciszkanek, którym przysz³o
dawaæ Chrystusowe wiadectwo
w okresie wojny i okupacji.

Siostra z dzieæmi mongolskimi

S. Zofia Przednowek FMM w stroju tradycyjnym na Tajwanie
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Wiele z naszych poprzedniczek
w istocie zas³uguje na miano bohaterek! Opiekowa³y siê wiêniami w obozach koncentracyjnych i wywo¿onymi
z Zamojszczyzny w g³¹b Rzeszy, polskimi dzieæmi czy, jak chocia¿by wci¹¿
mieszkaj¹ca w £abuniach, odznaczona medalem jerozolimskiego Instytutu
Yad Vashem s. Bogumi³a, ratowa³y
dzieci ¿ydowskie. Na l¹sku jedna odda³a ¿ycie za wspó³siostrê. W stolicy
za siostry opatrywa³y powstañców

w trakcie walk, a potem towarzyszy³y
im i ludnoci cywilnej podczas ewakuacji miasta. Wspominaj¹c tamte czasy, nie oceniaj¹ jednak swych czynów
jako nadzwyczajnych. Owszem, wiedzia³y, ¿e mog¹ zgin¹æ, ale wiedzia³y
te¿, ¿e nie mog¹ opuciæ tych, którzy
im zaufali. To samo powtarzaj¹ siostry
obecnie pracuj¹ce na misjach, w krajach zagro¿onych wojn¹ czy terrorem
takich, jak chocia¿by Algieria, Kongo
czy Izrael...
Siostra Aniela Pastuszak przez 27
lat pracowa³a na misjach w Burkina Faso i Senegalu?

W³anie w Burkina Faso istnia³a
taka pracownia, jakie na pocz¹tku dzia³alnoci Zgromadzenia zak³ada³a jeszcze Za³o¿ycielka. By³y to zarazem
warsztaty szkolne i jeli mo¿na siê tak
wyraziæ, tak¿e produkcyjne. Tam, na
czarnym kontynencie, zdobycie jakiejkolwiek praktycznej umiejêtnoci pomaga funkcjonowaæ nawet w bardzo
trudnych warunkach. Ogromn¹ rolê odgrywa w tamtych spo³ecznociach Caritas. W Dakarze pracowa³am w diecezjalnym biurze tej charytatywnej instytucji. Nawet w tak bogatym miecie
portowym, który dla wielu Afrykanów
wydaje siê byæ rajem, pomoc Caritasu
jest niezbêdna. W tej sytuacji, nie trzeba chyba dodawaæ, ¿e dzi niemal¿e
w ka¿dym zak¹tku Afryki taka pomoc
jest nieodzowna.
W jakie jeszcze dzia³ania anga¿uj¹ siê franciszkanki?

Siostra Anna na przyk³ad jest zaanga¿owana w Papieskich Dzie³ach Misyjnych, a konkretnie w Papieskim
Dziele Rozkrzewiania Wiary. Dzie³o to
ma na celu rozbudzanie ducha misyjnego wród doros³ych tak, aby ka¿dy wierny czu³ siê odpowiedzialny za misje
i wspiera³ je nie tylko ofiar¹, ale i modlitw¹. Instytucja PDM prowadzi równie¿ animacjê misyjn¹ wród katechetów, do czego s³u¿¹ misyjne materia³y
formacyjne dla dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e czasopisma misyjne  dwumiesiêcz-

niki: Misje Dzisiaj  dla m³odzie¿y
i oraz wiat Misyjny  dla dzieci.
Dla celów skuteczniejszej animacji
misyjnej prowadzonej w ramach naszego Zgromadzenia, za³o¿y³ymy zespó³
misyjny Sióstr FMM Ad gentes. Jest
on pomocny w prezentowaniu specyfiki pracy misyjnej i zachêcaniu do
niej, poprzez muzykê  jest sposobem
dzielenia siê kultur¹ krajów misyjnych.
Muzyka te¿ mo¿e przecie¿ s³u¿yæ
ewangelizacji i propagowaniu wiedzy
o misjach, tym bardziej, ¿e w repertuarze naszego zespo³u jest wiele utworów pochodz¹cych z bardzo egzotycznych krajów. Zespó³ debiutowa³ przed
szersz¹ publicznoci¹ podczas I Misyjnego Kongresu Zakonów i Zgromadzeñ ¯eñskich i Mêskich, jaki odbywa³ siê w ubieg³ym roku w Gdañsku i Gdyni.
Czy¿by znaczy³o to, i¿ podpisujecie siê, Siostry, pod coraz czêciej
g³oszon¹ tez¹, ¿e w³anie w pos³ugiwaniu siê niekonwencjonalnymi sposobami przekazu Dobrej
Nowiny le¿y przysz³oæ skutecznej
ewangelizacji?

Oczywicie, dlatego te¿ cieszy nas
dostêp do anteny Radia Maryja. Siostra
Iwona, która ma merytoryczne przygotowanie, jest bowiem absolwentk¹ wydzia³u rodków spo³ecznego przekazu,
sektora radiofonii Papieskiego Uniwersytetu Salezjañskiego w Rzymie, realizuje w toruñskiej rozg³oni (na zlecenie Papieskiego Dzie³a Misyjnego Dzieci) cykliczne audycje o tematyce misyjnej dla najm³odszych s³uchaczy pt. Dzieci Dzieciom Misji. Mamy nadziejê, ¿e
zasiane w m³odych duszach, dziêki falom eteru, ziarno troski o przysz³oæ Kocio³a w wiecie wyda obfite, duchowe
owoce.
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Serdecznie dziêkujemy Siostrom
za rozmowê.

Rozmawiali:
Pawe³ Smogorzewski
i Eugeniusz Zdanowicz.
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HISTORIA

HISTORIA

Próbnych wysiedleñ ludnoci Zamojszczyzny hitlerowcy dokonali ju¿ w listopadzie 1941 r. Natomiast w grudniu 1942 r.
przyst¹pili do masowych wysiedleñ. Od zbrodni tej up³ynê³o wiêc dok³adnie 60 lat. Pocz¹tkowo w³adze okupacyjne nie
zezwoli³y Radzie G³ównej Opiekuñczej (RGO) (jedynej polskiej instytucji, jakiej oficjalnie wolno by³o koordynowaæ
i organizowaæ pomoc dla rodaków) na udzielanie pomocy wysiedlonym. Ani podczas ich transportu do obozów, ani
w trakcie pobytu. Agendy i placówki RGO mog³y dopiero obj¹æ opiek¹ tych z wysiedlonych, których Niemcy po jakim
czasie przewieli na odleglejsze od zamojszczyzny tereny Generalnej Guberni. W koñcu lutego 1943 r. w Dystrykcie
Warszawskim przebywa³o ju¿ ponad 4 tysi¹ce wysiedlonych, w tym 1070 dzieci. Byli to przede wszystkim ludzie niezdolni do pracy przymusowej na terenie Niemiec, a wiêc dzieci, starcy i chorzy. Pierwsz¹ osob¹, która, po trafieniu na lad
dzieci z Zamojszczyzny, przywioz³a dwie ich grupy do Warszawy, korzystaj¹c z moralnego i realnego wsparcia ze strony
swoich zwierzchników ze Spo³em, by³a Marianna (z domu Jeruzal) Fandry, u¿ywaj¹ca wówczas imienia Janina Dêbska.

Wspomina Marianna Fandry, dzia³aczka Spo³em i ¿o³nierz AK
W 1940 r. zg³osi³am siê do centrali
Spo³em na ul. Gra¿yny. Nie musia³am
siê tam przedstawiaæ. Prezesem Spo³em by³ wówczas prof. Marian Rapacki, który wiedzia³, kim jestem. Zosta³am zatrudniona w Wydziale Lustracyjnym, którego dyrektorem by³ Stanis³aw
Dippel.
Pod koniec 1942 r. coraz g³oniej
siê o tym mówi³o, ¿e Niemcy wywo¿¹
dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny.
Ja tak¿e ogromnie siê tym interesowa³am. Moja serdeczna przyjació³ka zapyta³a mnie w listopadzie, czy nadal jestem tak zainteresowana ich losem.
Odpowiedzia³am twierdz¹co. W styczniu zosta³am przez ni¹ zaproszona na
ul. Wspóln¹ do kawiarenki, w której
pracowa³y ¿ony przebywaj¹cych w niewoli oficerów polskich. Mia³a mnie
tam skontaktowaæ z kim, kto wie,
gdzie przebywaj¹ dzieci i w ogóle wysiedleni. Kiedy tylko us³ysza³am, ¿e ta
osoba mo¿e ze mn¹ pojechaæ w takie
miejsce, natychmiast uda³am siê
w Spo³em do Leona Marsza³ka. Po prostu mu powiedzia³am:  Panie Leonie,
wiem gdzie s¹ dzieci z Zamojszczyzny
i mogê tam pojechaæ! Wówczas p. Leon
poszed³ do Mariana Rapackiego i w ci¹gu kilku minut dosta³am do swojej dyspozycji bardzo dobrego, dowiadczone-

"

go kierowcê Remigiusza Dobroliñskiego, du¿y samochód oraz 40 kocy. Razem z t¹ pani¹, z któr¹ skontaktowa³a
mnie przyjació³ka, pojechalimy do
Stoczka. Przed wyjazdem posz³am jeszcze do RGO i powiedzia³am im, ¿e jadê
po dzieci. Odpowiedziano mi, ¿e to niemo¿liwe, abym da³a radê je przywieæ.
 Je¿eli jednak uda siê to pani, prosimy
zawieæ je do szpitala na Czerniakowsk¹ i tam zostawiæ.
W Stoczku poszlimy do takiej nibywietlicy, gdzie na prowizorycznych
pryczach i s³omie le¿a³y dzieci, le¿eli
tak¿e starcy. Bowiem wszyscy, którzy
nie nadawali siê do wywiezienia na roboty do Niemiec, wysy³ani byli ju¿
wówczas poci¹gami do punktów, z których rozsy³ano ich do ró¿nych miejscowoci. W Stoczku zobaczy³am dzieci
wygl¹daj¹ce jak maleñkie trupki. Koczuj¹cy wraz z nimi starzy ludzie znali
niektóre z nich, o ile by³y z tej samej
wsi, b¹d z wiosek pobliskich. By³a tam
te¿ matka z szeciorgiem takich maleñstw. Le¿¹ca u niej w nogach dziewczynka by³a psychicznie chora.
Przed wyjazdem ze Stoczka dzieci
pozawijalimy w koce i u³o¿ylimy jak
naleniki na dnie platformy ³adunkowej
naszej ciê¿arówki. Zmiecilimy tylko
dwadziecioro szecioro. A wymagaj¹-

cych szybkiej pomocy by³o przecie¿
znacznie wiêcej
W szpitalu na ul. Czerniakowskiej
us³ysza³em:  Proszê pani, z RGO dostalimy wiadomoæ, ¿e ma pani pojechaæ z tym do Punku Wysiedleñczego na
ul. Marsza³kowsk¹ 91. Nie tutaj, bo
szczekaczki (uliczne niemieckie megafony propagandowe) bez przerwy og³aszaj¹, ¿e ktokolwiek wie, i¿ w Warszawie s¹ dzieci z Zamojszczyzny, bêdzie
ukarany wiêzieniem, do kary mierci
w³¹cznie... W tym szpitalu bano siê nawet przyj¹æ trzymane przeze mnie na
rêku, umieraj¹ce pó³toraroczne dziecko.
Ale przypadkowi ludzie to us³yszeli
i pod¹¿yli za nami tramwajami na ul.
Marsza³kowsk¹. Kiedy dojechalimy na
Marsza³kowsk¹ 91 i wyszlimy z samochodu, ¿eby otworzyæ plandekê i zanieæ dzieci do tego Punktu, otoczy³o
nas mnóstwo ludzi z³orzecz¹cych Niemcom. Mia³am na sobie tak¹, siêgaj¹c¹
ziemi, s³u¿bow¹ burkê, w której jedzi³am na lustracje i w pewnym momencie
poczu³am, ¿e jej przepastne kieszenie s¹
pe³ne pieniêdzy. Pod otworzon¹ plandekê, na zawiniête w koce dzieci lecia³y
ciastka, kie³basa, cukierki. Co kto mia³,
to wrzuca³ na tê przyczepê. Nie moglimy ju¿ wjechaæ w podwórze. Wobec
tego powiedzia³am g³ono:  S³uchaj-
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fot. P. ¯ycieñski

Dzieci Zamojszczyzny (cz.1)
cie! Poniewa¿ nie mo¿emy wjechaæ,
a lada chwila zjawi¹ siê tu Niemcy, kto
najbli¿ej stoi, proszê wzi¹æ dziecko
w kocu i zanieæ na drugie piêtro oficyny w podwórzu. Do kierowcy za powiedzia³am:  Panie Remigiuszu, niech pan
stanie naprzeciwko, na Skorupki i poczeka, a¿ wyjdê.
Kiedymy przynieli dzieci na drugie piêtro, ludzie ³apali siê za g³owê, bo
to, co zobaczyli, wstrz¹snê³o nimi. Te
dzieci nie mówi³y, twarze mia³y pe³ne
strupów od szkarlatyny. R¹czek nie mia³y si³y podnieæ do góry Powiedzia³am pracownikom Punktu, ¿e jadê po
drug¹ partiê dzieci. Zapytano mnie, czy
s³ysza³am, co og³aszaj¹ Niemcy? Odpowiedzia³am, ¿e tym niemniej jadê do
Spo³em na Gra¿yny, ¿eby zatankowaæ
benzynê, bo musimy ruszaæ po resztê.
Za¿¹dano ode mnie podania nazwiska,
¿eby RGO wiedzia³a, kto przywióz³
dzieci. Poda³am oczywicie to nazwisko, którym siê pos³ugiwa³am nawet
jeszcze po wojnie: Janina Dêbska.
Powiedziano mi te¿, ¿e jeli przywieziemy drug¹ partiê dzieci, to mamy je
dostarczyæ ju¿ nie tu, ale na ul. Ogrodow¹, gdzie znajduje siê punkt sanitarny i dezynfekcyjny.
Na ul. Gra¿yny dojechalimy po
godz. 6 wieczorem, krótko przed godzi-

n¹ policyjn¹. Posz³am do obecnego jeszcze w biurze dyrektora Józefa Jasiñskiego, który by³ cz³onkiem Zarz¹du Spo³em. Powiedzia³am mu, ¿e musimy
wzi¹æ benzynê i zaraz jedziemy po drug¹ grupê dzieci.  Ale czy pani wie, co
siê dzieje? Odpowiedzia³¹m:  Wiem,
Panie Dyrektorze, ale nie mo¿emy tych
dzieci zostawiæ na pastwê losu, bo
umr¹! Naprawdê musimy pojechaæ po
tê drug¹ grupê!  Niech wiêc Dobroliñski bierze benzynê i jedcie jak najszybciej przed godzin¹ policyjn¹  odpar³ krótko dyrektor.
Gdy ponownie przyjechalimy do
Stoczka, by³o ju¿ 28 stopni mrozu. Nie
wypucili nas tej nocy. Dyrektor spo³emowskiego m³yna, gdzie siê zatrzymalimy, zadecydowa³:  Przenocujecie tu  i dopiero rano pojedziecie!
Rano nie moglimy d³ugo uruchomiæ
samochodu, bo wszystko zamarz³o.
Dopiero po jego rozmro¿eniu moglimy za³adowaæ dzieci. W Warszawie
pojechalimy prosto na Ogrodow¹.
Tamtejsza dyrektorka powiada do mnie
tak:  Proszê pani! Gestapo tu by³o
i wie, ¿e ma przyjechaæ druga grupa.
Zostawili nam telefon i za¿¹dali, ¿e,
jeli pani przyjedzie, natychmiast
mamy ich zawiadomiæ...
Jak poprzednio Niemcy tam przy-

szli, to zobaczyli te dzieci, które przyjecha³y z Marsza³kowskiej. By³y ju¿
umyte i le¿a³y w ³ó¿eczkach. Nad ³ó¿eczkami by³y napisy o treci np.: Marysia  lat 3, Stasio  lat 5. Tylko na
niektórych by³y nazwiska. Z nami przyjecha³a te¿ ta kobieta, która mia³a szecioro dzieci. Nawet ona zna³a tylko
niektóre nazwiska. Gdy przyszed³ tam
lekarz niemiecki z dyrektorem Wydzia³u Zdrowia magistratu warszawskiego,
Janem Starczewskim i lekarzem tego
Wydzia³u dr. £¹ckim oraz inni Niemcy, to dzieci, us³yszawszy niemieckie
g³osy, podobno tak dr¿a³y, ¿e lekarze
poprosili Niemców o wyjcie. Po zbadaniu dzieci doktorzy powiedzieli, ¿e
cierpi¹ one na szkarlatynê i na takie
choroby, ¿e trzeba je izolowaæ i nie
mo¿na ich chwilowo przenieæ gdzie
indziej. Oczywicie póniej te dzieci
zosta³y rozdysponowane. Wiem, ¿e
czêæ by³a u sióstr urszulanek na Tamce, czêæ za u ksiê¿y salezjanów na
Powilu.
Mnie miejscowa lekarka zatrzyma³a
na noc, umo¿liwiono mi k¹piel, wyspa³am siê i na drugi dzieñ przyjecha³am
na ul. Gra¿yny.
Cdn.
Zanotowa³:
Cezary Bunikiewicz
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(cz. 2)
Pora¿enie mózgowe dzieciêce objawia siê bardzo ró¿nie i z ró¿nym nasileniem. Niektórzy maj¹ niedow³ad jednej rêki, a inni nie s¹ w stanie nic zrobiæ
samodzielnie. Ewa mówi, ¿e mia³a szczêcie  cierpi na spastyczne pora¿enie nóg i czêciowo r¹k, z przewag¹ pora¿enia lewej strony cia³a. Porusza siê
na wózku, ale mo¿e sama jeæ, sama siê ubraæ, umyæ... Umys³ ma ca³kowicie sprawny, a zdarza siê, ¿e choroba ta upoledza tak¿e umys³owo. Poza
tym urodzi³a siê w Warszawie  gdyby mieszka³a w ma³ym miecie czy na
wsi, mog³aby podzieliæ losy setek dzieci, które nigdy nie by³y rehabilitowane,
nie uczy³y siê. Niektóre z nich s¹ ukrywane przez swoich rodziców w domach,
jakby by³y jakimi potworami...

fot. P. ¯ycieñski

Na kó³kach
z umiechem

Wspólnota
Po ukoñczeniu szko³y w Chylicach
wróci³a do domu i okaza³o siê, ¿e zdobyty przez ni¹ zawód, nie tylko nie daje
jej ¿adnej satysfakcji, lecz tak¿e nie
umo¿liwia podjêcia pracy zawodowej.
 Nie chcia³am byæ introligatorem.
Z góry to sobie powiedzia³am. Perspektywy na przysz³oæ nie by³y najlepsze,
musia³am zacz¹æ zarabiaæ jakie pieni¹dze, aby wyrobiæ sobie rentê. Zaczê³ymy z mam¹ pracowaæ cha³upniczo 
wycina³ymy smoczki z form, zgrzewa³ymy torebki plastikowe. Mo¿e wydaæ
siê to zabawne, ale by³am z tej mojej
pierwszej pracy bardzo dumna. Nareszcie sama zarabia³am jakie pieni¹dze.
Bardzo jednak doskwiera³ jej brak
towarzystwa. Po kilku latach, które prze¿y³a w pe³nych kole¿anek i kolegów
Chylicach, dni spêdzane w domu wydawa³y jej siê ci¹gn¹æ w nieskoñczonoæ.
Dodatkowo we dwie z mam¹ przeprowadzi³y siê z ciasnych dwóch pokojów,
w których ¿y³o razem ju¿ szeæ osób (siostra Ewy urodzi³a w 1985 roku córeczkê Kamilkê) na warszawskie Jelonki.
Bardzo cieszy³a siê z nowego mieszkania, nareszcie mia³a swojej w³asne,
z nikim nie dzielone cztery k¹ty, straci³a
jednak tych nielicznych znajomych, których mia³a w kamienicy na Marsza³kowskiej.
Kiedy dowiedzia³a siê, ¿e w jej nowej parafii zbiera siê grupka osób nie-

$

Magdalena Malinowska-Orfinger
pe³nosprawnych i opiekuj¹cej siê nimi
m³odzie¿y, postanowi³a pójæ na spotkanie. W ten sposób pozna³a wspólnotê
Wiary i wiat³a  Muminków, jak mówi
Ewa. Jest to wspólnota skupiaj¹ca wokó³ siebie osoby upoledzone umys³owo,
ich rodziny i przyjació³. Dziêki niej Ewa
pozna³a ludzi upoledzonych umys³owo.
A kolejne spotkania sprawi³y, ¿e poczu³a siê w tej grupie bardzo dobrze.
 Uczestnictwo we wspólnocie daje
mi du¿o radoci, sprawia, ¿e zapominam
o swojej chorobie. Tutaj wszyscy s¹ sobie równi, choæ ka¿dy wnosi do grupy
co innego...
Szczególnym wydarzeniem s¹ dla
Ewy obozy, organizowane ka¿dego lata
przez wspólnotê. Czêsto odbywaj¹ siê
one w miejscach, które nie s¹ przystosowane dla osób na wózku inwalidzkim.
Trzeba codzienne pokonywaæ schody,
drzwi ³azienki, progi. Wtedy wszyscy
bior¹ na siebie trochê jej niepe³nosprawnoci. Ju¿ pierwsze takie wspólne wyjazdy sprawi³y, ¿e Ewa przesta³a sobie
wyobra¿aæ ¿ycie bez wspólnoty. I tak jest
do dzi. M³odzie¿ z grupy zaczê³a z czasem coraz czêciej gociæ w jej domu.
Zawi¹za³a siê miêdzy nimi serdeczna
przyjañ.
Rozpoczê³y siê wspólne wyjazdy,
tak¿e w ukochane przez Ewê góry. Przyjaciele mieli nieraz szalone pomys³y.

Kiedy, podczas wakacyjnego pobytu
w Murzasichlu, wpadli na pomys³ nakrêcenia filmu. Mieli ze sob¹ amatorsk¹
kamerê 8 mm. Ewê obsadzono w roli
pierwszoplanowej. Grana przez ni¹ bohaterka dozna³a wypadku, w wyniku którego zmar³a. Jej ukochany, zrozpaczony, zanosi j¹ na cmentarz i k³adzie na
grobie. W kulminacyjnej scenie Ewa dosta³a jednak ataku miechu i ca³a praca
posz³a na marne. Kiedy indziej, tak¿e
podczas pobytu w Murzasichlu, ale tym
razem zim¹, zaci¹gnêli Ewê na nocny
spektakl Fausta w Teatrze im. Witkacego w Zakopanem. Przedstawienie skoñczy³o siê o pierwszej w nocy. Nie by³o
¿adnych mo¿liwoci powrotu na kwaterê. Przenocowali wiêc na dworcu kolejowym i dopiero rano, pierwszym autobusem pojechali do Murzasichla. Ewa do
dzi wspomina, jak bardzo czu³a siê obola³a po nocy przespanej na wózku.
Wyje¿d¿ali wszêdzie wspólnie  na
tatrzañskie szlaki, na kolejne czêstochowskie pielgrzymki, do kina, do teatru.
Przy nich poczu³a, ¿e wózek nie musi
byæ przeszkod¹. Czasem okazywa³ siê
tak¿e powodem do miechu. Podczas
której pielgrzymki jasnogórskiej, ju¿
w Czêstochowie, Ewa siedzia³a na wózku z czapk¹ w rêku. Przechodz¹ca opodal staruszka, pomyla³a, ¿e to ¿ebrze jaka biedna, niepe³nosprawna dziewczyn-
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ka i wrzuci³a do czapki pieni¹¿ek. Do
tej pory anegdotka ta, opowiadana podczas ró¿norodnych spotkañ, czy to muminkowych, czy to w gronie przyjació³,
rozbawia ca³e towarzystwo.
Studia
Przyjaciele zaczêli wp³ywaæ na jej
¿ycie, motywowaæ j¹ do dzia³ania. Dziêki nim zdecydowa³a siê podj¹æ naukê
w sto³ecznym Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego, w Liceum Ogólnokszta³c¹cym.
Po trzech latach nauki w indywidualnym toku nauczania zda³a maturê. Rok
póniej przyjaciele namówili j¹ do zdawania na studia. Wybra³a Wy¿sz¹ Szko³ê
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Po kilkuletnim uczestnictwie we wspólnocie ta
uczelnia wyda³a siê jej najbli¿sza. Chcia³a pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o osobach upoledzonych fizycznie i umys³owo. Marzy³a, ¿e mo¿e kiedy bêdzie mog³a po³¹czyæ swoj¹ pasjê z prac¹ zawodow¹.
Studia kosztowa³y j¹, jej rodzinê
i przyjació³ bardzo du¿o wysi³ku. Bez zaanga¿owania najbli¿szych nigdy nie uda³oby siê jej ich skoñczyæ. Na pocz¹tku,
kiedy jeszcze nie do koñca by³a przekonana, czy chce studiowaæ, i uczy³a siê
bardziej dla przyjació³ ni¿ dla siebie,
powiedzieli jej, ¿e zajm¹ siê wszystkim,
¿e nawet nie bêdzie musia³a pamiêtaæ,
kiedy ma zajêcia. I dotrzymali s³owa.
 Wszyscy stawali na g³owie, abym
tylko dojecha³a na uczelniê. Wozili mnie
bardzo ró¿ni ludzie. Jeden z moich przyjació³ pracowa³ wówczas na Stadionie
Dziesiêciolecia i nieraz anga¿owa³ do
pomocy swoich tamtejszych znajomych.
To czêsto byli ludzie spod ciemnej gwiazdy, ale zawsze odnosili siê do mnie bardzo ¿yczliwie. Kiedy zdarzy³o siê tak,
¿e ju¿ naprawdê nie mia³ kto mnie zawieæ. Moja przyjació³ka, która by³a
wówczas w zaawansowanej ci¹¿y, powiedzia³a  nie martw siê, jedziemy.
I pojecha³ymy. Autobusem!
Piêæ lat studiów nie zaowocowa³o
¿adnymi bli¿szymi znajomociami. Zajêcia odbywa³y siê w toku zaocznym 
stacjonarny dla Ewy nie wchodzi³ w grê,
niemo¿liwe by³o zorganizowanie codziennych dojazdów na uczelniê. Zjazdy odbywa³y siê co dwa miesi¹ce i trwa³y przez tydzieñ. Ludzie spoza Warsza-

wy tworzyli oddzieln¹ grupê, podczas
zjazdów mieszkali razem w akademiku
i mogli poznaæ siê bli¿ej. Ci z Warszawy, zaraz po zajêciach, zajmowali siê
swoimi sprawami. Brakowa³o czasu na
nawi¹zanie przyjani.
Bardziej polubi³a siê z jedn¹ tylko
dziewczyn¹, któr¹ nazwa³a Laska, bo
mieszka i pracuje w orodku dlaniewidomych, w Laskach pod Warszaw¹. Podczas wyk³adów, kiedy trzeba by³o du¿o
pisaæ (Ewa sama nie nad¹¿y³aby z notowaniem), Edyta, bo tak mia³a Laska na
imiê, robi³a dla niej notatki przez kalkê.
Dzi utrzymuj¹ kontakt ju¿ tylko telefoniczny, ale wczeniej odwiedza³y siê
w domach.
Na studiach jeden tylko raz spotka³a
innego niepe³nosprawnego studenta 
niewidom¹ dziewczynê. S³ysza³a, ¿e
by³o ich jeszcze kilkoro, ale osobicie nie
zetknê³a siê z nimi. Zrozumia³e jest zatem, ¿e Ewa samym swoim pojawieniem
siê wzbudza³a spor¹ sensacjê. Zaskoczeni bywali nie tylko studenci, lecz tak¿e
wyk³adowcy. Wiêkszoæ z nich na pierwszych zajêciach patrzy³a na Ewê jak na
Marsjanina. Bardzo to dziwi, w szczególnoci, ¿e studiowa³a w Wy¿szej Szkole Pedagogiki Specjalnej, w której osoba niepe³nosprawna powinna byæ traktowana w sposób taki, jaki ta szko³a promuje, czyli zupe³nie normalnie. Tymczasem czêsto podchodzono do niej nie jak
do studenta, ale jak do pomocy naukowej.
Szczególnie mocno utkwi³ Ewie
w pamiêci jeden wyk³adowca z pierwszego semestru studiów. Wszyscy studenci byli wówczas jeszcze mocno zestresowani, nieoswojeni z nowymi obowi¹zkami i nowym otoczeniem. Zajêcia
z tym nauczycielem odbywa³y siê w du¿ej auli Akademii Medycznej, gdzie dla
osoby na wózku dostêpne jest jedynie
miejsce tu¿ naprzeciwko prowadz¹cego.
Ewa siedzia³a wiêc z nim prawie twarz¹
w twarz. Jak wspomina, cz³owiek ten
wygl¹dem przypomina³ mieræ  wysoki, chudy, z zapadniêtymi w szar¹ twarz
oczyma, a do tego by³ bardzo z³oliwy.
Ci¹gle o co pyta³. Szczególnie upodoba³ sobie studenta o nazwisku Kiszka
i bardzo czêsto zwraca³ siê do niego 
I co pan na to, panie Kiszka?  Ten robi³ siê blady i zazwyczaj zestresowany

nic nie móg³ z siebie wydusiæ. Raz wyk³adowca zapyta³ siê go  Co pan mia³
z biologii, panie Kiszka?  Ttttrójkê  odpowiedzia³ tamten.  To i tak za du¿o 
skomentowa³ nauczyciel. Tworzy³ napiêt¹ atmosferê na zajêciach. Ewa przysz³a
na pierwsze zajêcia lekko spóniona i kiedy zajê³a wspomniane miejsce vis-a-vis
katedry, wyk³adowca, zdziwiony jej widokiem, zapyta³  A co pani tu robi? Chyba pani pomyli³a pomieszczenia? Uzna³,
¿e jest to pacjentka, która przypadkiem
trafi³a na jego wyk³ad.
Swoj¹ drog¹, zawsze, kiedy Ewa mia³a zajêcia w budynku Akademii Medycznej, portier przy wejciu kierowa³ j¹ do
izby przyjêæ. Za ka¿dym razem d³ugo
musia³a wyjaniaæ, ¿e jest studentk¹
Wy¿szej Szko³y Pedagogiki Specjalnej
i idzie na wyk³ady. Z czasem to t³umaczenie zaczê³o j¹ nawet bawiæ.
Tylko dwoje wyk³adowców traktowa³o Ewê po partnersku i nie okazywa³o
jej ani swojej wy¿szoci, ani wspó³czucia z powodu jej kalectwa. Jednego
z nich po raz pierwszy spotka³a, pokonuj¹c schody w budynku WSPS-u w drodze na zajêcia prowadzone na wy¿szym
ni¿ parter piêtrze (jeszcze kilka lat temu
budynek g³ówny tej uczelni nie posiada³ windy, z której mogliby korzystaæ
niepe³nosprawni). Pomaga³o jej kilku
kolegów z roku. Nagle podbieg³ do nich
jeden z nauczycieli i wyrywaj¹c im wózek z r¹k, zacz¹³ prosiæ  Panowie, pozwólcie i mi, ja te¿ chcê siê wykazaæ.
Drug¹ osob¹ by³a wyk³adowczyni przedmiotu o pora¿eniu mózgowym dzieciêcym, któr¹ póniej Ewa wybra³a na swoj¹ promotorkê (podobno pozna³y siê ju¿
w orodku na O¿arowskiej, jednak Ewa
nie pamiêta jej stamt¹d).
Tematem pracy magisterskiej Ewy
by³a ona sama  napisa³a o swoim ¿yciu, o chorobie, jak nauczy³a siê z ni¹
¿yæ i lubiæ siebie tak¹, jaka jest. Egzamin magisterski zda³a na pi¹tkê. Niestety teraz nie pracuje w swoim zawodzie.
Nie ma odpowiednich ofert dla ludzi niepe³nosprawnych. Nie uwa¿a jednak, ¿e
wysi³ek jej i tylu innych osób poszed³
na marne. Po raz kolejny zrozumia³a, ¿e
naprawdê dziêki sile woli mo¿e ¿yæ zupe³nie normalnie, ¿e mo¿e robiæ w³aciwie wszystko.
Cdn.
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W XX. ROCZNICÊ MIERCI
Jej ¿ycie by³o niezwykle bar wne. Siostra mi³osierdzia, urzêdniczka
MSZ-u, sekretarka Pi³sudskiego, nauczycielka jêzyków, poetka i t³umaczka. Wilno, Petersburg, Siedmiogród, Oxford, Warszawa, Poznañ
 to tylko kilka eptapów jej ¿yciowego szlaku. Urodzi³a siê w 1892
roku. Niektórzy sugeruj¹, ¿e by³a o trzy lata starsza. Zmar³a 20 lat
temu. Kazimiera I³³akowiczówna.

Poetka na wygnaniu
Kiedy j¹ pozna³am  w 1979 roku 
poetka by³a ju¿ zupe³nie niewidoma.
Przysz³am przeprowadziæ wywiad,
a spêdzi³am z ni¹ kilkanacie dni. Nastawia³am mleko na zsiad³e, cerowa³am
skarpetki, czyta³am korespondencjê
i gazety. I³³a za to opowiada³a. A to jak
siedzia³a na werandzie w willi Atma
w Zakopanem, a naprzeciwko niej  Stefan ¯eromski, do którego przechodz¹cy Karol Szymanowski mia³ powiedzieæ
 Panie Stefanie niech pan pozna pannê Kaziê, przecie¿ ona ju¿ swój pierwszy tomik poezji  Ikarowe loty wyda³a!  To K. I³³akowicz  autor Ikarowych lotów jest kobiet¹?  zdziwi³ siê
¯eromski. Tak w³anie by³o w 1912
roku. I³³a mia³a wówczas 20 lat.
Dzieciñstwo
Ojciec poetki Klemens Zan  syn
Tomasza Zana, przyjaciela Adama Mickiewicza i jeden z za³o¿ycieli Towarzystwa Filomatów, adwokat  zgin¹³ tragicznie, zanim Kazia siê urodzi³a. Klemens mia³ ju¿ rodzinê, kiedy pozna³
Barbarê I³³akowiczównê. Ten nielegalny romans zaowocowa³ dwiema córkami. Wychowywana by³a ze starsz¹ siostr¹ Barbar¹ w Wilnie tylko przez matkê i niañkê. ¯y³y godnie, choæ ubogo.
Matka zna³a francuski, niemiecki, rosyjski, grekê i ³acinê. Dawa³a lekcje jêzyków, uczy³a te¿ piewu i muzyki. Zmar³a, maj¹c 28 lat. Wczenie osierocone
przez oboje rodziców siostry zosta³y
rozdzielone. Kaziê zabiera do domu
i adoptuje brat matki  Jakub I³³akowicz.

&

Póniej opiekuje siê ni¹ Zofia z Zyberg
Platerów Buynowa, druga przybrana
matka. Mieszka w Stanis³awowie, potem na dzisiejszej £otwie w maj¹tku
w okolicach Kras³awia, niedaleko Dyneburga.
Szko³a
Kazia od m³odoci mia³a niezwyk³y
temperament. Naukê rozpoczê³a w Warszawie w Liceum Platerówny przy ulicy Piêknej. Potem l¹duje w Petersburgu, gdzie przystaje ze studenck¹ cyganeri¹, w tajemnicy zaliczaj¹c przedmioty potrzebne do matury. Matka wysy³a
j¹ potem przez Fryburg i Genewê do
Oxfordu, celem podreperowania angielszczyzny. W Oxfordzie zapisa³a siê
do college`u. Wkrótce panienka z kresowego domu, wychowywana na dziedziczkê, musia³a zacz¹æ ³¹czyæ naukê
z ciê¿k¹ prac¹ zarobkow¹. W Londynie
pracuje w antykwariacie, jako sprz¹taczka i pomywaczka. Wreszcie wraca do
kraju. Miêdzy 1910 a 1914 rokiem studiuje na UJ i to od razu dwa fakultety 
anglistykê i polonistykê. Na drugim
roku wydaje Ikarowe loty.
Siostra mi³osierdzia
Wybucha I wojna wiatowa.
W styczniu 1915 roku Kazia jest ju¿ na
froncie w polskim oddziale Wszechrosyjskiego Zwi¹zku Ziemskiego. Jest
siostr¹ mi³osierdzia, kr¹¿¹c¹ w odwrocie za wojskami carskimi. Wówczas
zachorowa³a na dyzenteriê i jako ciê¿ko chora znalaz³a siê w Miñsku. Po ku-
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racji w Finlandii i na Krymie zamieszka³a w Petersburgu, pracuj¹c jako korektorka drukarni. Srogie dowiadczenia i przebyte cierpienia spowodowa³y,
¿e znów zaczê³a pisaæ, wyda³a samizdat  tomik poetycki Trzy struny (1917).
Urzêdniczka
Rok 1918 stanowi dla niej ¿yciowy
prze³om. Wydostaje siê z Petersburga,
dostaje do Warszawy i tam zg³asza siê
do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zostaje m³odszym referentem, uczestniczy w spotkaniach i konferencjach w ca³ej Europie. Jest elegancka i dystyngowana. Twierdzi³a w rozmowie ze mn¹, ¿e w³asnorêcznie wysy³a³a noty dyplomatyczne do ró¿nych krajów zawiadamiaj¹ce o odrodzeniu pañstwa polskiego. Po omiu latach w MSZ
 po przewrocie majowym  zostaje osobistym sekretarzem Pi³sudskiego w resorcie Spraw Wojskowych. Jednoczenie publikowa³a na ³amach Skamandra i Wiadomoci Literackich. Jej twórczoæ literacka musia³a harmonizowaæ
z pozycj¹ wysokiego urzêdnika pañstwowego. Pisanie nigdy nie by³o dla
mnie rzecz¹ bran¹ na serio. Ani jako
dziecko, ani w wieku dojrza³ym nie szuka³am wolnoci w poezji, szuka³am za
to ulgi. Zamiast p³akaæ  pisa³am 
mówi³a. W okresie miêdzywojennym
pisa³a du¿o. Powsta³a s³ynna proza
cie¿ka obok drogi, 14 tomików poetyckich i przek³ady  Don Carlosa Fryderyka Schillera oraz Przeladowanie
chrzecijañstwa Mac Cullagha.
Znów wojna
W chwili wybuchu II wojny mia³a
47 lat. W sile wieku i pe³na energii znalaz³a siê nikomu nie potrzebna w Siedmiogrodzie. W 1939 roku, ewakuuj¹c
siê z ca³ym Ministerstwem Spraw Zagranicznych przez Lwów i Zaleszczyki, dotar³a na pogranicze rumuñsko-wêgierskie i osiad³a w Klu¿u. Powrót do
kraju mia³a odciêty, a w rz¹dzie emigracyjnym gen. Sikorskiego nikt nie omieli³by siê protegowaæ sekretarki Marsza³ka. Pocz¹tkowo pomóg³ jej nasz ambasador w Bukareszcie  Roger Raczyñski, darowuj¹c tysi¹c lei. By prze¿yæ,
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naæ ¿ycie na nowo i jaka
szkoda, ¿e siê nie ma o 20
lat mniej.
Pojawiaj¹ siê te¿ k³opoty paszportowe. W wyniku
konsekwentnych starañ Juliana Tuwima paszport trafia jednak w listopadzie
1947 roku do Klu¿u.

zarabia³a na ¿ycie przygodnymi lekcjami. Uciekinierka, pozbawiona dachu
nad g³ow¹, przepe³niona by³a poczuciem winy za to, co siê sta³o.
Do Polski
Od 1945 roku dominuj¹c¹ ¿yciow¹ kwesti¹ sta³ siê dla niej powrót do
kraju. Naiwnie wysy³a przez ludzi,
wracaj¹cych do Polski, podanie do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
o ponowne przyjêcie do pracy. Wszelkie oferty trafiaj¹ w pró¿niê. Nikt jej
nie chce. Oto fragment nigdzie jeszcze nie publikowanego listu Kazimiery I³³akowiczówny do Luli Puget z 22
lipca 1947: Proponuj¹ mi miêdzy innymi posadê nauczycielki jêzyków
w Lublinie, lektorki we Wroc³awiu, sekretarki stacji lniarskiej w Poznaniu
i sekretarki Towarzystwa Polsko-Czeskiego w Jeleniej Górze, o którym
zreszt¹ nic nie wiem. Jak siê to dawniej nazywa³o i sk¹d takie towarzystwo mo¿e trzymaæ sobie sekretarza?
I co takie sekretarz robi? S¹ to pytania raczej retoryczne, mylenie g³ono... Albo, co siê dzieje na stacji
lniarskiej? Co mo¿e robiæ taka sekretarka lniana? Jak dziwnie jest zaczy-

W kraju
Na dworcu oczekiwali j¹: Jaros³aw Iwaszkiewicz i minister Juliusz
Starzyñski. Wydawa³oby
sie, ¿e jest doceniona.
Ka¿dy dzieñ przynosi jednak rozczarowania. Wydawnictwa rezygnuj¹
z edycji jej tomików, wycofuj¹ siê z umów o przek³ady  dawne animozje
i uprzedzenia znów dochodz¹ do g³osu. Mówi¹
o niej: sanacyjna poetessa na us³ugach
przedwojennego re¿imu. Tak jak
Brandstaetter znalaz³a siê poetka nieoczekiwanie w Poznaniu na wygnaniu.
Mimo to szczêliwa by³a z obecnoci
wród swoich. W stolicy Wielkopolski,
która mia³a byæ tylko miejscem jej
chwilowego postoju, mieszka³a przez
ostatnich 36 lat ¿ycia. Têskni³a do Warszawy, co symbolicznie zaznaczy³a,
wykupuj¹c bardzo wczenie miejsce na
swój grób na Pow¹zkach.
Na wygnaniu
W Poznaniu uczy³a jêzyków obcych
i zajmowa³a siê prac¹ przek³adow¹. Tu
napisa³a wspania³y wiersz o Czerwcu
1956  Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Mieszka³a w jednym pokoju
wspólnego mieszkania przy ulicy Gajowej  naprzeciwko zajezdni tramwajowej, jednego z g³ównych miejsc wydarzeñ.
Kiedy j¹ pozna³am, po miecie kr¹¿y³y ju¿ anegdoty o jej przesadnej punktualnoci. Kiedy zaprosi³a literata i publicystê Aleksandra Rogalskiego. Ten
przyby³ nieco wczeniej, zadzwoni³ do
drzwi. Pani Kazimiera otworzy³a mu
z wciek³oci¹ na twarzy.  S³ucham pana

 powiedzia³a.  Przyszed³em z umówion¹ wizyt¹  odpara³ nico skonsternowany.  A na któr¹ by³ pan umówiony? 
Na trzynast¹.  A która jest?  12.50. 
Proszê przyjæ za dziesiêæ minut  powiedzia³a I³³a i trzasnê³a drzwiami. Literat posiedzia³ na schodach i zadzwoni³,
gdy sekundnik wskaza³ punktualnie
pierwsz¹. I³³a otworzy³a mu z umiechem
drzwi i powiedzia³a  Panie Olku, tak siê
cieszê, ¿e pan do mnie przyszed³.
Doktorat
Temperament i zdecydowanie zachowa³a do koñca ¿ycia. Jeszcze
w grudniu 1981 roku wybrany w pierwszych wolnych wyborach Senat UAM
nada³ jej doktorat honoris causa tej
uczelni. Uroczystoæ odbywa³a siê
w domu poetki. W du¿ym korytarzu
porozstawiano krzes³a. Drzwi do jej
pokoju zosta³y zas³oniête kotar¹. Kiedy tam sz³am, na schodach zobaczy³am
nadzwyczajny widok. Wszyscy cz³onkowie Senatu, z rektorem UAM prof.
Januszem Zió³kowskim, w strojach
galowych stali przed zamkniêtymi
drzwiami do mieszkania, spogl¹daj¹c
na zegarek. Kiedy wybi³a punktualnie
umówiona godzina, drzwi siê otworzy³y i weszlimy do rodka. Poetka siedzia³a na fotelu i co chwilê wprawia³a
zaproszonych goci w konsternacjê.
Nie lubi³a pompy i nadêcia. Do ówczesnego prezydenta Poznania Andrzeja
Wituskiego, wrêczaj¹cego jej ogromny bukiet ró¿, powiedzia³a:  Ch³opcze, przecie¿ wiesz, ¿e wolê czekoladki. (sic!)
Zmar³a czternacie miesiêcy póniej
 16 lutego 1983.
Choæ wzbrania³a siê przed nazywaniem jej poetk¹, mówi³a:  mam dwa
zawody  siostra mi³osierdzia albo
urzêdniczka pañstwowa, to z jej twórczoci do dzi pozosta³y przepiêkne liryki i przek³ady: Anna Karenina Lwa
To³stoja, Wybór wierszy Sándora Petófiego, Poezje Emily Dickinson,
Obietnica Fryderyka Dürrenmatta czy
Chleb najwczeniejszych lat Henryka
Bõlla.
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Najm³odsi
przy o³tarzu
Jak Polska d³uga i szeroka, w ka¿dym kociele niedzielne spotkanie
z dzieæmi przy o³tarzu stanowi swoiste
wydarzenie. Czasami zapada ono g³êboko w pamiêæ, czasami.... wiêdnie tu¿
po opuszczeniu nawy wi¹tyni.
W Krakowie do dzi wspomina siê
Msze w. dla dzieci, które przez lata
prowadzi³ ks. Józef Tischner. W Czartoryskich niegdy Pu³awach zarówno
rodzice, jak i wyroniête dzieciaki nie
mog¹ od¿a³owaæ ks. Janusza Koz³owskiego. G³one za od wielu lat spotkania z dziatw¹ ks. Jana Twardowskiego
u Sióstr Wizytek w Warszawie trafi³y
nawet do literatury. Legendarne te¿ sta³y siê dzia³ania ks. Wojciecha Drozdowicza w pierwszym, telewizyjnym programie Ziarno i wokó³ Ziarna.
Oczywicie, podobnych przyk³adów
przytoczyæ mo¿na by o wiele wiêcej.
Sam uczestniczy³em, wraz ze swoimi
dzieæmi, w niezwyk³ych Mszach w. na
warszawskim S³u¿ewie, które na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych prowadzili dwaj m³odzi dominikanie: o. Pawe³ Maliñski i o. Ryszard Bosakowski.
Stosowali oni ju¿ wówczas w swoich
kazaniach bajki, wiersze z lektur szkolnych oraz ma³e formy teatralne. Szczególnie zapad³o mi w pamiêæ kazanie
o. Ryszarda Bosakowskiego O rybaku
i z³otej rybce. Wszystko tam by³o tak,
jak u pana Puszkina: ruble, z³oto, pa³ace i tak dalej, jedynie na koniec ¿ona
rybaka za¿yczy³a sobie staæ siê równ¹
Panu Bogu. I, o dziwo, sta³o siê tak, jak
chcia³a. Znów by³a uboga chata i pêkniête koryto, jak w betlejemskiej stajence, gdzie w ch³odzie i g³odzie urodzi³
siê Bóg Prawdziwy.
W tym samym mniej wiêcej czasie,
ca³kiem niezale¿nie od przytoczonych
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tu przyk³adów, m³odziutki wówczas kleryk Wy¿szego Seminarium Duchownego w Warszawie Janusz Stañczuk publikowa³ na ³amach pisma dla dzieci pt.
Ziarenko bajki, które mog³yby s³u¿yæ
tak¿e jako materia³ homiletyczny. Ostatni lad istnienia tamtego Ziarenka znajdzie czytelnik w styczniowym numerze
PiP z 1990 roku. Nie nale¿y go jednak
myliæ z istniej¹cym do dzi programem
telewizyjnym... Nawiasem mówi¹c,
wspomniany wy¿ej autor bajek mia³ siê
jeszcze pojawiæ na ³amach PiP przy innej okazji.
Kiedy wiêc trafi³a do mnie ksi¹¿ka
pt. Niedziela z dzieæmi. Spotkania przy
o³tarzu, by³em przekonany, ¿e SS. Loretanki, które wyda³y tê pozycjê, wreszcie, po latach, zachêci³y ks. Janusza
Stañczuka do szerszego zaprezentowania swej twórczoci. Okazuje siê jednak,
¿e na owe bajki przyjdzie nam jeszcze czas jaki poczekaæ.
Tym razem mamy do czynienia
z ksi¹¿k¹, która pomylana jest jako
pomoc w tworzeniu homilii dla dzieci, w formule kazañ aktywnych.
W zale¿noci od potrzeb przybieraj¹ one formy parateatralne b¹d miniopowieci, a wszystkie  przy okazji, w celu zaktywizowania odbiorców, wprowadzaj¹ elementy gier,
zabaw i konkursów. I trzeba przyznaæ, ¿e  jak s³usznie zauwa¿a
dr Janina Zawadowska  dzieci wychowane w wiecie mediów coraz
trudniej znosz¹ d³ugotrwa³e przemówienia. Dlatego w³anie ta formu³a homiletyczna mo¿e wielu
duszpasterzom pos³u¿yæ jako wzorzec, wzbogaciæ, jeli siê tak mo¿na wyraziæ, ofertê wartoci i w sposób bardziej komunikatywny po-

WYCHOWANIE

móc w dotarciu do najmniejszych wiernych.
Ksi¹¿ka pt. Niedziela z dzieæmi.
Spotkania przy o³tarzu jest w istocie
zbiorem scenariuszy, które od kilku lat
realizuje w parafii Dzieci¹tka Jezus na
warszawskim ¯oliborzu ich Autor.
Przyznajê, sam jeszcze nie uczestniczy³em w spotkaniach ks. Janusza Stañczuka z dzieæmi, podczas owych Mszy w.
w parafii na ul. Czarnieckiego 15. Ale
muszê przyznaæ, ¿e lektura tych materia³ów jest tak fascynuj¹ca, i¿ jestem
gotów namawiaæ wszystkich, którzy
zajmuj¹ siê ewangelizacj¹ dzieci, a zatem tak¿e rodziców, by koniecznie siêgnêli do tej nowatorskiej i niezwykle
wa¿nej pozycji. Tym bardziej, ¿e po
Roku A ukaza³ siê ju¿ tak¿e tom drugi,
zawieraj¹cy materia³y na Rok B.
Na koniec warto dodaæ jeszcze i to,
¿e (jak pisze o swej ksi¹¿ce we wstêpie
Autor):  Po drobnych adaptacjach
mo¿na j¹ tak¿e wykorzystaæ w czasie katechezy, szczególnie jeli czêæ zajêæ powiêcamy na studiowanie z dzieæmi tekstów niedzielnych Ewangelii.
Eugeniusz Zdanowicz
Ks. Janusz Stañczuk, Niedziela z dzieæmi. Spotkania przy o³tarzu. Rok A i B.; Wydawnictwo
SS. Loretanek, Warszawa 2002
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Anna Sokó³

Prawdziwa m¹droæ
Odk¹d komputer pojawi³ siê w pokoju Jurka, ch³opak nie odstêpowa³ go
na krok. Od kolegów z klasy po¿yczy³
gry i przesta³ w ogóle wychodziæ ze
swojego pokoju. Nie kusi³y go nawet
zapachy niedzielnego obiadu. Po prostu
ich nie czu³. Zaniepokojona matka
otworzy³a drzwi od jego ciemnicy.
 Ca³y dzieñ siedzisz przy tym pudle.
Lekcje by odrobi³ i ods³oni³ okno.
 Nic nie by³o.
 Akurat. Odk¹d masz ten komputer nie
zadaj¹ ¿adnych lekcji.
 Nie zadaj¹.
 Co to za szko³a. Chod wreszcie na
obiad.
Jurek wy³¹czy³ komputer. Zakuci
w stalowe zbroje rycerze zniknêli.
 O Jezu, nie zasejwowa³em.
 Za naukê by siê wzi¹³. Masz cztery
jedynki z polskiego  powiedzia³a matka, naciskaj¹c klamkê...
 Jak siê mam uczyæ, skoro nie mam internetu.
 Czego?
 Internetu. Wszyscy maj¹.
 Masz przecie¿ komputer.
 Ale internetu nie mam.
Po d³u¿szej naradzie ojciec postanowi³ zainstalowaæ internet. Kiedy wszystko by³o ju¿ pod³¹czone, ca³a rodzina
usiad³a przed ekranem. Jurek uruchomi³

przegl¹darkê.
 Co robisz?  zapyta³a z niepokojem
matka.
 O Orzeszkowej muszê znaleæ na polaka.
Jurek napisa³ nazwisko pisarki i nacisn¹³ klawisz szukaj.
 Ciekawe, czy co bêdzie?  Matka poruszy³a siê na krzele. Na ekranie ukaza³a siê d³uga lista stron powiêconych
Elizie Orzeszkowej.
 Przecie¿ to wszystko znajdziesz w encyklopedii.  Ojciec zdj¹³ z pó³ki opas³e tomisko...
 Kto dzisiaj zagl¹da do encyklopedii?
Ksi¹¿ki s¹ dla frajerów. Tu jest prawdziwa m¹droæ.  Jurek z czu³oci¹ poklepa³ komputer.
Na polskim odpowiada³ pewnym
g³osem. Zerka³ na kartkê, która zapisana równiutkim pismem le¿a³a obok podrêcznika...
Eliza Orzeszkowa, czo³owa pisarka
pozytywizmu, napisa³a: Nad Niemnem,
Chama, Meira Ezofowicza, Emancypantki...
 Emancypantki napisa³ Prus  poprawi³a go profesor Piotrowska.
 Jak to Prus?! Ja mam napisane, ¿e
Orzeszkowa...
 Widocznie le przepisa³e.
 Nie mog³em le przepisaæ!  upiera³

siê Jurek.
 Ale Emancypantki napisa³ Prus  nauczycielka umiechnê³a siê.
Jurek wzi¹³ kartkê do rêki.
 Ja mam wyranie napisane, ¿e Orzeszkowa.
 To masz le.
Profesor Piotrowska otworzy³a encyklopediê. Przy nazwisku Prus pokaza³a Jurkowi Emancypantki.
 Tu jest b³¹d, Emancypantki napisa³a
Orzeszkowa  upiera³ siê uczeñ.
 W encyklopedii b³¹d? To ty masz b³¹d
w swojej notce.
 Ja nie mam b³êdu!
Klasa patrzy³a z coraz wiêkszym zaciekawieniem: to na star¹ nauczycielkê,
to na Jurka.
 Je¿eli nie wierzysz encyklopedii,
otwórz swój podrêcznik...
Ch³opak pos³usznie otworzy³ ksi¹¿kê. I tu przy nazwisku Prus zobaczy³
Emancypantki. Zatrzasn¹³ podrêcznik
i hukn¹³ twardo na nauczycielkê:
 Emancypantki napisa³a Orzeszkowa,
a nie jaki Prus!
 Przecie¿ sam widzia³e i w encyklopedii, i w podrêczniku...
 Tam jest le! Wiem co mówiê!
 No w³anie, problem polega na tym,
¿e nie wiesz, co mówisz.
 Ja nie mam ¿adnego problemu. Pani
profesor za bardzo wierzy tym ksi¹¿kom.
 A ty sk¹d czerpiesz wiedzê, je¿eli nie
z ksi¹¿ek?  zapyta³a nauczycielka.
 Z internetu.
 Kto napisa³ te informacje o Orzeszkowej?  spyta³a z zaciekawieniem profesor Piotrowska.
 Jak to, kto napisa³?
 Kto jest ich autorem?
 Nie by³o. Nikt siê nie podpisa³. A czy
to takie wa¿ne.
 Autor zawsze jest wa¿ny. Na jego s³owa siê powo³ujemy i dlatego tekst musi
byæ podpisany.
 Biblii te¿ nikt nie podpisa³, a wszyscy
siê na ni¹ powo³uj¹  odpowiedzia³ Jurek. Zapanowa³a cisza...
Nauczycielka zdjê³a okulary i d³ugo
zastanawia³a siê, co powiedzieæ. Jurek
usiad³ i bez s³owa zacz¹³ sk³adaæ kartkê
zapisan¹ równiutkim pismem drukarki
Hewlett-Packard.
n
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Skup z³omu
Dramat w jednej ods³onie i z zas³on¹ mora³u.
Osoby:
Pan Nikiel  kierownik punktu skupu z³omu,
imienia Ksiêcia Niez³omnego (N),
Pan Kostek  sta³y klient pana Nikla (K),
Bezosobowa opinia bardzo tolerancyjna.
(Pan Kostek wchodzi do przybytku pana Nikla)

K  Panie Nikiel, jest pan tam?!...
N  Mylê, ¿e jestem, jak powiedzia³
jeden filozof. Do interesu to zawsze jestem. A gdzie mam byæ? O co sie rozchodzi?
K  Towar przywiez³em. Sam cymes.
N  Co dla pana jest cymes, dla mnie
byæ nie musi. Co pan masz takiego?
K  Bronz. G³owa. Ciê¿ka g³owa. Trzeba zdj¹æ z ciê¿arówki. Idziem?
(Id¹ do ciê¿arówki i wy³adowuj¹ towar)

N  Panie, ale to jest g³owa Szopena.
Znam faceta z widzenia. Sk¹d pan to
masz?
K  Dyskretny to pan znowu nie jeste.
Znalaz³em na drodze. Poniewiera³a sie
i tyle.
N  G³owa Szopena na drodze?! Co
pan?!... Nie do mnie ta mowa.
K  A bo to ma³o g³ów ostatnio leci?
wiata pan nie znasz? Co tu daleko szukaæ? Mój stryjeczny brat Heniu to straci³ g³owê dla jednej panny Rózi. Sam sie
do tego przyzna³. Móg³ Heniu to móg³
i ten ¯open.
N  Sk¹din¹d prawda, ale pan wiesz, jakie z tego mog¹ byæ przykroci. ¯eby to
by³a g³owa jakiego inkognita to rozumiê, ale tego, wiesz pan mog¹ poszukiwaæ. Teraz jest wielkie chobby dla muzyków.
K  A to mu¿yk?
N  Panie, mu¿yk to ch³op, a ten podgrywa³ na instrumentach.
K  Panie, pan nie masz siê jenteresowaæ personaliami, kto jest kto, tylko braæ
na wagie. Pan nie wiesz, ¿e te personalia som teraz tak utajnione, ¿e nikt nie
ma prawa dowiedzieæ sie, kto jest kto,
bo jak sie dowie, to sprawa s¹dowa
i grzywna. Panie Nikiel, nie bój nic. Jak
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faceta chorego na ³uszczycê, a tablica
to nie by³a na ¿adnego Gagarina tylko
na czêæ jakiej Walentynki. Rozwiod³a sie, tomy wzieli. Nie zas³ugiwa³a.
Jak pan bendziesz cio³ te g³owe na kawa³ki to krakowskim targiem, æwarz
wa¿y pan dla mnie, a w³osy dla pana.
Niech strace!
N  Co to ja jestem fryzjer albo chirurg
od kosmetyki? Kawa³ki to pan mo¿esz
se opowiadaæ komu innemu. U mnie to
nie som ¿adne kawa³ki tylko czêci. Co
jest wart taki nos Szopena to sie oka¿e
na wadze. Dla mnie u takiego muzyka
to najdro¿sze som palce. Za rêkie da³bym panu wiêcej.
K  Nastêpn¹ raz¹ przyniesê panu rêkie
z palcamy.
N  Jak dla mnie taka sama g³owa to jest
zwyk³y szmelc. Mogie zap³aciæ cztery
stówy i ani grosza wiêcej.
K  Niech ju¿ bendzie moja krzywda.
Bierz pan.  (Wychodzi na zewn¹trz pomieszczenia i gwi¿d¿e)  Ch³opaki!
W³ata do samochodu, jadziem teraz po
te wid³y gladiatora, a potem na pi³owanie nogi Sowiñskiego!
N  Panie Kostek, przecie¿ Sowiñski nie
ma nogi.
K  Odpi³ujem tê, która mu zosta³a.
Przecie¿ powietrza nie bede panu opylaæ. No, ch³opaki, szybciej na maszyne
i jadziem! Dawaj pan te cztery stówy,
bo nas bardzo suszy...
Opinia  O kurrr...tyna!

pan bêdziesz cykoriant, to pan nawet na
salceson nie zarobisz.
N  Paanie, ja i tak mia³em doæ obciachu, z tym co pan ¿e poprzednio przywióz³ z temi pañskiemi kole¿kami. Zamkli wtedy poci¹gi z Ma³yczyna do Kibiórki, bo szyny przepadli. W³aciwie to
tylko lewej szyny. Mówili do mnie, ¿e
to najwidoczniej przez te lewe interesy.
A w oczy mnie patrzyli i patrzyli... Ale
pan wiesz, ¿e ja mam krêgos³up, to ani
mrug³em.
K  Co pan bendziesz mi takie gadkie
wstawia³?! Lewe, jakie lewe? Szyna to
jest jak polityk. Jak sie jedzie z A do
B to jest lewa, a jak z B do A to jest prawa. Najwyraniej da³e sie pan zastraszyæ.
N  Ja zastraszyæ? Nie b¹d pan dzieciak, ale jak przesta³y dzia³aæ telefony
w Kozibródkach i Gadatkowie, bo znaleli manko w kablach, to ledwie wyjani³em kontroli, ¿e te miedziane kable
to mnie z Czile przys³ali jako pomoc dla
powodzian. Jak sie u nich w tem Czile
chce za³atwiæ, to sie nie daje koperty jak
u nas, tylko miedziany drut.
K  No to sprawa by³a prosta jak drut.
N  No, nie najbardziej. By³a zwiniêta,
jak drut. Sam odwija³em.
K  No, ale praktyczne prawde umiesz
pan ludziom nawijaæ.
N  No, to ile pan chcesz ostatecznie za
te g³owizne?
K  Tylko nie g³owizne! Nam powiedzieli, ¿e to by³ wieszcz.
N  Wiesz pan sam, ¿e to nie
rys. K. Kunicki
jest czysty interes.
K  Z wieszczem nie robi sie
brudnych interesów.
N  Panie Kostek, pan mnie
powiesz ¿e pan zrobi³ ze mn¹
chocia¿ jeden czysty interes.
A te kandelabry z placu konstytucji, a te ³uski z poligonu,
a ta tablica pami¹tkowa ku
czci Gagarina?...
K  Paaanie, to nawet nie
by³o wiadomo z jakiej Konstytucji. Tylko zalega³y na
placu budowy. Jak by to by³o
z placu 3. Maja to bym nigdy
nie wzio³, bo to wiêtoæ.
£uski dosta³em od jednego
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CHWILA MUZYKI

Przykazanie
pierwsze

Plamy na s³oñcu

Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych
przede Mn¹  mówi Pan. A artysta myli:
 Jak¿e odniosê sukces, jeli nie podporz¹dkujê absolutnie wszystkiego temu jednemu celowi? Przecie¿ wiesz, Panie, ¿e
twórca, który nie odniós³ sukcesu, po prostu nie istnieje. Ja mam przestaæ istnieæ?
I rzuca siê w wir ¿ycia artystycznego. Eliminuje ze swego otoczenia to, co
w jego pojêciu mo¿e mu zak³óciæ proces osi¹gania upragnionego celu. Da siê
wytatuowaæ, okaleczyæ, zoperowaæ plastycznie, a nawet  w skrajnym przypadku  obedrzeæ (aczkolwiek w sposób
kontrolowany) ze skóry. Wszystko, oczywicie, z mi³oci do Sztuki. Sam, cierpi¹c, obojêtnieje na cierpienie innych
wokó³ siebie. Nie rozumiej¹c, czemu
w³aciwie spotyka go taka straszna
krzywda, krzywdzi równie¿ swoje otoczenie. Porzuci je, s¹dz¹c, ¿e usunie
w ten sposób przyczynê swojego nieszczêcia. Pope³ni czasem co, co w innych okolicznociach uzna³by za niegodziwoæ; ale przecie¿ wiat, w którym jest
zanurzony, podpowiada mu, ¿e bez tego
nie sposób zajæ naprawdê wysoko.
Wiêkszoæ ponosi, niestety, pora¿kê.
Jest ona tym dotkliwsza, im wiêcej wycierpia³ kandydat na artystê. Wtedy popada w degrengoladê i frustracjê. Sztuka jako bo¿ek jest nieczu³a i doæ okrutna, jak ka¿dy idol, którego nasza w³asna krótkowzrocznoæ stawia na nienale¿nym piedestale.
To jest najbardziej zaskakuj¹cy paradoks: ubóstwiaj¹c Sztukê, w istocie
szkodzimy jej, ka¿¹c jej odgrywaæ rolê,
do której brak jej predyspozycji. Jeli
wiêc kochamy j¹ prawdziwie, w ¿adnym
stopniu nie powinnimy oddawaæ jej czci
nale¿nej Bogu, lecz przeciwnie: w³¹czyæ
j¹ do naszego nieustaj¹cego hymnu na
czeæ Stwórcy. I wtedy przywrócony
nam zostanie dawny g³os dziecka, piewaj¹cego na chwa³ê Bo¿¹ bez przymusu zaistnienia na Wszechwiatowym
Przegl¹dzie Pieni Nabo¿nej Idol Niebiañski.
Maria Szreder

We francuskim miesiêczniku Science et Vie, popularyzuj¹cym naukê, czyta³em pod koniec lat siedemdziesi¹tych,
¿e co 11 lat wystêpuj¹ zmiany aktywnoci S³oñca. Autor artyku³u przedstawi³ chronologiczny zapis tych cyklów
s³onecznej aktywnoci, a po porównaniu go z historycznymi wydarzeniami
okaza³o siê, ¿e bardzo wiele gwa³townych wypadków dziejowych wydarzy³o siê w³anie w okresach podwy¿szonej aktywnoci S³oñca. Nie we wszystkich przypadkach tak by³o, ale zale¿noæ
wprost rzuca³a siê w oczy. Artyku³
w Science et Vie porednio wspiera³
tezê rosyjskiego historyka Lwa Gumilowa. Badaj¹c cywilizacje Wielkiego
Stepu, Gumilow nie móg³ znaleæ zadowalaj¹cego wyjanienia przyczyn, dla
których jedne narody nagle zaczyna³y
wykazywaæ niezwyk³¹ ¿ywotnoæ, wydawaæ z siebie wybitnych przywódców,
zak³adaæ rozleg³e imperia i tak dalej, by
wkrótce pogr¹¿yæ siê w trwaj¹cym kilkaset lat letargu. Z tej desperacji, a mo¿e
tkniêty intuicj¹ Gumilow zacz¹³ w koñcu twierdziæ, ¿e to zjawisko, które nazwa³ pasjonarnoci¹, ma sw¹ przyczynê we wp³ywach kosmicznych.
Ciekawe, ¿e wed³ug wykresu ze
Science et Vie potê¿na kulminacja s³o-

necznej aktywnoci mia³a przypaæ na
pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych. Kiedy
o tym czyta³em, nie zanosi³o siê na jakie podnios³e wydarzenia, ale w sierpniu 1980 roku wszystko wygl¹da³o ju¿
inaczej. W³anie wtedy wybuch³ w Polsce bunt Solidarnoci, który sta³ siê pocz¹tkiem koñca wiatowego systemu
komunistycznego. Wygl¹da wiêc na to,
¿e nie powinnimy zbyt pochopnie odrzucaæ hipotezy Gumilowa o kosmicznych przyczynach wielkich wydarzeñ.
Minê³o akurat 12 lat od rozpoczêcia
w Polsce ustrojowej transformacji. Czy
nie zapowiada to aby znowu jakiej
zmiany oblicza wiata, a przynajmniej
Polski? S³oñce w ka¿dym razie znów
temu sprzyja.
Ró¿ni ludzie czêsto zastanawiaj¹ siê,
co by by³o, gdyby tak Pan Jezus ponownie pojawi³ siê na wiecie akurat dzisiaj i jeszcze raz podj¹³ trud bezporedniego i osobistego nauczania rodzaju
ludzkiego.
Na szczêcie Pan Jezus ju¿ drugi raz
nie zst¹pi na ziemiê w poprzedniej,
ewangelicznej postaci. Przed koñcem
wiata owszem, przyjdzie, ale ju¿ z moc¹
wielk¹ i majestatem, wiêc do tego czasu
nauki spo³eczne mog¹ rozwijaæ siê bez
najmniejszych przeszkód.
n

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 2/2003

fot. P. ¯ycieñski

OKIEM ¯UKA

SPO£ECZEÑSTWO

!!

KULTURA

Natura
jest
Gralimy wtedy w pi³kê albo na sankach zje¿d¿alimy z górki, natomiast on
siê przejmowa³. Np. kiedy w szkole nauczyciel wychwala³ postêp.
 Cz³owiek  objania³  zlikwidowa³ zagro¿enia, wyeliminowa³ wiele
chorób, a inne zwalczy wkrótce. Zamiast
w jaskini, mieszka w domu, gdzie mu
przygrywa skocznie radio. Zamiast siê
wlec piechot¹, jedzi poci¹giem albo
rozparty przemieszcza siê tramwajem.

Piotr Skórzyñski

Ból
Byæ mo¿e najwiêksz¹ tajemnic¹ naszego wiata jest g³êboka wiê miêdzy
bólem a Dobrem. Ten, kto pozna³ historiê i kto trzewo obserwuje ¿ycie, musi
przyznaæ, ¿e ludzie uczciwi, ¿yczliwi
innym i odwa¿ni bardzo czêsto musz¹
stawiaæ czo³a cierpieniu. I odwrotnie:
mo¿ni tego wiata  dzisiaj to na przyk³ad gwiazdy filmowe lub postacie opiniotwórcze  to ludzie, którzy nader czêsto prawdê maj¹ za nic, piêkno uto¿samiaj¹ z urod¹, za dobro z odpowiednim kontem.
Najwa¿niejsze to zrozumieæ, ¿e nasze ¿ycie ma wartoæ tylko wtedy, gdy
jest PROCESEM NAUKI DOBRA. Tylko temu s³u¿y cierpienie, jakie nas spotyka: ¿ebymy nauczyli siê wspó³czucia
i wyobrani. Tylko dziêki nim mo¿emy
postawiæ siê na miejscu kogo innego.
Ból jest ciosem, który rozbija nasz
gorset psychiczny, obala bariery, w jakich siê zamknêlimy. Psycholodzy

!"

W morze wybiera siê parowcem, z ¿ywio³u sobie kpi. Owszem  s¹ jeszcze
malkontenci, co narzekaj¹. Ludzie powinni  mówi³  powróciæ do natury.
Ale natury, ha, ha, ha  cieszy³ siê nauczyciel  natury nie ma. Zlikwidowano j¹. Nie maj¹ dok¹d wróciæ ci dranie
malkontenci...
 Natury nie ma  szepta³ ten nasz
kolega. Patrzy³ na asfalt.  Natury nie
ma  mówi³. Patrzy³ na park przy szkole imienia Edwarda Szymañskiego. 
Sadzony  mówi³.  Sztuczny. Natury nie
ma...
A¿ raz, gdy szed³em z nim do apteki
na Joteyki, od strony nieba, z góry us³yszelimy ostry, niepokoj¹cy krzyk. Gdy
zadarlimy g³owy, zobaczylimy klucz
¿urawi. Tak obojêtne na ha³aliwe miasto w dole, jak gdyby go nie by³o, lecia³y prosto, przepiêknie, wysoko, wytrwa-

le i odwiecznie.
 Natura jest  powiedzia³. Westchn¹³ i wyprostowa³ siê.
Potem zacz¹³ wagarowaæ i jego
mama przenios³a go do szko³y we W³ochach pod Warszaw¹, przez co mi znikn¹³ z oczu.
Po latach zobaczy³em go w telewizorze. Program Uwaga zajmowa³ siê
jedn¹ z organizacji ekologicznych. Nosi³a nazwê Natura jest. On by³ prezesem.  No, proszê  ucieszy³em siê  co
za wytrwa³oæ, wiernoæ idei, konsekwencja. Na staroæ znalaz³ swoje miejsce...
Ale organizacja, jak dowiedzia³em
siê po chwili, bra³a ³apówki od inwestorów za odst¹pienie od protestu przeciw budowom, z którymi wi¹za³a siê
koniecznoæ wycinki prastarych, pomnikowych drzew.
n

twierdz¹, ¿e co
najmniej dwie
trzecie przypadków raka stanowi¹ osoby, które
zapl¹ta³y siê
w ¿yciu  za co
najmniej jedna
trzecia to ci, którzy podwiadomie
pragn¹
umrzeæ, gdy¿ ich
¿ycie zapêtli³o
siê tak bardzo, i¿
nie czerpi¹ ju¿
zeñ ¿adnej satysfakcji.
Dr Bernie Siegel w ksi¹¿ce ¯yæ, kochaæ i byæ uzdrowionym pisze, ¿e dla
bardzo wielu jego pacjentów nowotwór
jest jedyn¹ szans¹, by ca³kowicie zmienili swoje ¿ycie i uwolnili siê od niewolniczej zale¿noci...
Kiedy choroba  lub jakie inne dotkliwe prze¿ycie  spada na nas, to tym
samym wydobywa nas z kieratu codziennoci. I wtedy w³anie mamy szansê zastanowiæ siê, po co otrzymalimy
¿ycie? Czy po to, by spêdziæ je w konformizmie? Jeli natomiast ho³dowalimy egoizmowi, to teraz, widz¹c, jak nie-

wielu ludzi wyci¹ga do nas d³oñ w nieszczêciu lub niepowodzeniu, mamy
szansê, by zmieniæ nasz¹ postawê.
Lekarze nie wiedz¹, dlaczego u niektórych pacjentów dochodzi do samoistnego wyzdrowienia, choæ ich przypadek zakwalifikowano jako beznadziejny. Zak³opotani pisz¹ o spontanicznej
remisji i chowaj¹ teczkê do szuflady.
Gdyby jednak zbadali te przypadki dok³adnie, okaza³oby siê, ¿e dziêki chorobie ta  skazana ju¿  osoba mog³a ca³kowicie odnowiæ swoje ¿ycie. I ¿e temu
niewyt³umaczalnemu uzdrowieniu towarzyszy³a jaka modlitwa.
n

fot. G. Ga³¹zka

Jerzy Trammer
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Malczewski
ze Lwowa
Twórczoæ malarska Jacka Malczewskiego (1854  1929) by³a ju¿ wielokrotnie tematem artyku³ów i felietonów w PiP. Ten, zyskuj¹cy coraz wiêksze uznanie, ju¿ nie tylko w Polsce, lecz
tak¿e w ca³ej Europie, malarz (sukces
wystawy obrazów Malczewskiego
w Musee dOrsay w Pary¿u zim¹ roku
2000) w swojej artystycznej spucinie
zostawi³ jednak kilka tysiêcy prac. Trudno wiêc dziwiæ siê, ¿e od czasu do czasu, czy to na aukcjach, czy te¿ w prywatnych kolekcjach pojawiaj¹ siê dzie³a tego artysty nieznane wcale lub odnotowane tylko na podstawie zachowanych reprodukcji i fotografii.
Takim w³anie odnowionym spojrzeniem na dzie³o Jacka Malczewskiego
sta³ siê krótki pokaz jego obrazów, szkiców i rysunków w warszawskiej Zachêcie, jaki odby³ siê na prze³omie grudnia
i stycznia br. Zaprezentowanych tu piêædziesi¹t obrazów olejnych, piêtnacie
gwaszy i akwarel oraz kilka rysunków
o³ówkowych pochodzi ze Lwowskiej
Galerii Sztuki, która pierwszy raz zdecydowa³a siê za granic¹ pokazaæ tak obszerny zestaw dzie³ tego polskiego malarza. Rzecz¹ zwracaj¹c¹ uwagê na wystawie by³ doæ zaniedbany stan zachowania samych dzie³ sztuki. Tektury, na
których Malczewski czêsto tworzy³
swoje olejne prace, by³y mocno wypaczone, ramy obrazów wieci³y szczelinami i ubytkami, a ca³oæ sprawia³a
wra¿enie, jakby obrazy te wyci¹gniêto
przypadkiem zza starej szafy. Pytany
przeze mnie o ten niepokoj¹cy stan,
wa¿nych dla polskiej kultury dzie³,
lwowski kurator Igor Chomyn przyzna³,
¿e rzeczywicie czêæ obrazów wybrana zosta³a po raz pierwszy z zaniedba-

nych magazynów, ale wed³ug niego nie
nale¿y siê tym martwiæ, bo najwa¿niejsze, ¿e w ogóle zosta³y uratowane.
Argument nie do odrzucenia. Kolejne zaskoczenie, tym razem pozytywne,
to wspania³y zestaw trzech autoportretów artysty, na których Malczewski,
przedstawiaj¹c postaæ Chrystusa,
uwieczni³ w³asny wizerunek. Chrystus

z Emaus z 1909 r., Chrystus przed Pi³atem z 1910 r., na którym to p³ótnie
w postaæ Pi³ata wcielony zosta³ przyjaciel Malczewskiego, malarz i konserwator zabytków Mieczys³aw G¹secki,
wreszcie namalowany w roku 1912
Chrystus i Samarytanka.
Do wybitnych dzie³ Malczewskiego
nale¿y zaliczyæ te¿ zakupiony do Lwowskiej Galerii Sztuki w roku 1978 podwójny portret Karola i Ma³gorzaty
Lanckoroñskich. Wystawa w warszawskiej Zachêcie by³a interesuj¹ca i przypomnia³a, ¿e we Lwowie przechowywanych jest ponad 68 obrazów i szkiców
oraz 18 akwarel i rysunków Jacka Malczewskiego, pochodz¹cych z polskich
przedwojennych kolekcji i reprezentuj¹cych wszystkie twórcze okresy tego
wspania³ego malarza.
Jaros³aw Kossakowski
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Sukces
nie klêska
Marek Klecel w tekcie: Komu zagra¿a o. Rydzyk (Powci¹gliwoæ i Praca, nr 1, 2003 r.) napisa³: To zdumiewaj¹ce, w kraju, który, byæ mo¿e, jest ju¿ na
krawêdzi bankructwa, w którym po³owa
ludzi ¿yje na granicy niedostatku, w którym jest ponad trzy miliony bezrobotnych,
a wkrótce pójd¹ na bruk dalsze tysi¹ce
ludzi, w kraju  po kawa³ku wyprzedawanym, toczonym przez korupcjê i przestêpczoæ; w takim kraju, nagle, w ci¹gu
jednego dnia, najwa¿niejszym problemem
staje siê jakie radio, jedna stacja radiowa  katolickie Radio Maryja...
Nie mogê pozostawiæ bez odpowiedzi stwierdzeñ, w moim przekonaniu,
b³êdnych, tendencyjnych, krzywdz¹cych, bêd¹cych co najmniej grubym
uproszczeniem i pod wieloma wzglêdami nieprawdziwych, a dotycz¹cych sytuacji III Rzeczpospolitej. Polska, która
w 1989 roku odzyska³a niepodleg³oæ,
wolnoæ i rozpoczê³a odbudowywanie
demokracji, nie stoi na krawêdzi bankructwa. Znakomita wiêkszoæ wskaników ekonomicznych jest dzi zdecydowanie lepsza ni¿ w momencie upadku komunizmu. Kilka przyk³adów:
 rednie zarobki wynosz¹ nie kilkanacie, a 400 dolarów;
 wyd³u¿a siê d³ugoæ ¿ycia  wówczas
spada³a, wzrasta liczba ludzi z wy¿szym
wykszta³ceniem;
 gospodarka jest oparta na racjonalnych
zasadach konkurencji, mechanizmów
rynku, prywatnej w³asnoci;
 wyranie poprawi³ siê stan czystoci
rodowiska, poprawi³a jakoæ handlu,
komunikacji, budownictwa;
 wygl¹d naszych sklepów, banków, restauracji, kin, szkó³ i uczelni, a tak¿e
wielu szpitali, stacji kolejowych, publicznych toalet, urzêdów nie ró¿ni siê
wiele od tego w rozwiniêtych krajach
Zachodu lub jest taki sam, jak tam. (...)
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Wreszcie, Polska jest dzi bezpieczna w sojuszu NATO, otoczona przyjaznymi krajami (pewnego rodzaju wyj¹tkiem jest tylko rz¹dzona przez operetkowego dyktatora Bia³oru). Nie istnieje Zwi¹zek Sowiecki, a na jego miejscu
mamy narodowe pañstwa, z których wiele, w tym Rosja, buduje system demokratyczny.
Tylko tyle i a¿ tyle. Bardzo wielu ludzi odda³o ¿ycie, ¿eby tak by³o i bardzo
wielu ludzi tego nie doczeka³o. Dlatego
nie wolno pisaæ o bankructwie Polski,
bo to jest nieprawda. III Rzeczpospolita
to nie klêska, a wielki sukces.
Pan Marek Klecel pisze tak¿e o problemach gospodarczych o bezrobociu
i nêdzy. To prawda, s¹ w naszym kraju
obszary biedy, ale nie obejmuj¹ po³owy
spo³eczeñstwa, dramatycznie te¿ ronie
bezrobocie. Jest to efektem przede
wszystkim 45 lat komunistycznego zacofania i rzeczywistego stanu naszej
gospodarki. Szybka likwidacja bezrobocia jest niemo¿liwa, a ci, którzy to obiecuj¹, zwyczajnie k³ami¹. Atakowanie III
RP za wysokie bezrobocie oraz za trudn¹ sytuacjê materialn¹ wielu ludzi sugeruje, ¿e gdyby nadal istnia³a Polska Ludowa albo gdyby do w³adzy doszli jacy
inni ni¿ dotychczas rz¹dz¹cy politycy,
tych zjawisk by nie by³o. Jest to w moim
przekonaniu czcza demagogia.
Taki sam obraz Polski po roku 1989
(jako jednego wielkiego obszaru nêdzy,
g³odu, korupcji, nadu¿yæ i zacofania) od
lat przedstawia postkomunistyczna Trybuna, która w dodatku atakuje prozachodni kierunek naszej polityki zagranicznej i jest wroga wobec przynale¿noci Polski do NATO i Unii Europejskiej.
Czym wpisuje siê w moskiewsk¹ opcjê
tzw. bliskiej zagranicy. To samo pisze te¿
Jerzy Urban. Dla komunistów i postkomunistów III RP to pañstwo wrogie
i obce. Najlepiej by³o w Polsce Ludowej, zw³aszcza w okresie gdy w³adzê
sprawowa³ Edward Gierek, a skoro tak,
to dlaczego nie przywróciæ PRL-u? Jeli odzyskanie niepodleg³oci i wolnoci w 1989 roku by³o pomy³k¹, a w takim duchu pisze tak¿e Marek Klecel, to
trzeba te¿ odpowiedzieæ na pytanie  co

POLITYKA

w takim razie nale¿y uczyniæ, by poprawiæ sytuacjê? Czy powrót do rozwi¹zañ
zastosowanych przez komunistów nie
wydaje siê logicznym rozwi¹zaniem?
Pod wzglêdem wrogoci do III Rzeczypospolitej nie dostrzegam te¿ ró¿nic
pomiêdzy postkomunistami, Samoobron¹ i Lig¹ Polskich Rodzin. Dla wszystkich tych ugrupowañ najwiêkszym nieszczêciem, porównywalnym do rozbiorów, by³ rok 1989. Niektórzy politycy
i publicyci zwi¹zani z LPR wprost mówi¹ i pisz¹ o kolejnych rozbiorach, biologicznej zag³adzie narodu polskiego itp.
Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek takim jêzykiem mówili o czasach
Polski Ludowej, by kiedykolwiek z tak¹
zaciek³oci¹ domagali siê rozliczenia
komunistycznej przesz³oci i ukarania
winnych pope³nionych w PRL przestêpstw. Dla nich najwiêkszymi wrogami s¹ kolejne rz¹dy III RP.
Nie zgadzam siê, ¿e jestemy krajem
po kawa³ku wyprzedawanym. Obszar
ziemi znajduj¹cej siê w rêkach cudzoziemców nie przekracza, o ile wiem,
nawet 3% i nie wykazuje tendencji wzrostowej. Ceny domów, mieszkañ i dzia³ek w Polsce s¹ czêsto wy¿sze ni¿ w krajach s¹siednich, w tym tak¿e w Niemczech, a przepisy wymagaj¹ przy sprzeda¿y ziemi cudzoziemcowi ka¿dorazowego zezwolenia MSW, a owe zezwolenia s¹ wydawane bardzo ostro¿nie.
Jako wieloletni wiêzieñ polityczny
Polski Ludowej, wspó³twórca opozycji
demokratycznej i NSZZ Solidarnoæ
oraz pose³ kilku kadencji Sejmu w III RP
ponoszê pe³n¹ odpowiedzialnoæ za
znaczn¹ czêæ obecnej rzeczywistoci.
Zdajê sobie sprawê, ¿e jest bardzo wiele niezadowolenia, biedy, krzywdy i poczucia rozgoryczenia, ale nie mo¿na nie
dostrzegaæ ogromnej poprawy i zmian na
lepsze. Niczego nie rozwi¹¿¹ i nie poprawi¹ politycy g³osz¹cy go³os³owne
obietnice i prowadz¹cy propagandê klêski. Nie mogê siê zgodziæ z czarnym
obrazem beznadziejnoci i katastrofy,
która spad³a na nasz kraj w 1989 roku
i trwa po dzi dzieñ. Tak, jak nie mogê
siê zgodziæ z k³amstwem i hipokryzj¹,
obojêtne przez kogo i gdzie g³oszonymi.
Stefan Niesio³owski
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Nowa propaganda
sukcesu?
W³aciwie nie powinienem odpowiadaæ na polemikê Stefana Niesio³owskiego, bo nie dotyczy ona mojego artyku³u,
który by³ obron¹ Radia Maryja.
Przy okazji polemiki Autor opublikowa³ w³aciwie osobny artyku³ o obecnej sytuacji w Polsce, dokona³ krótkiego rozrachunku z PRL, a do tego szybkiego rozpoznania politycznego: kto jest
krytyczny (w dowolny sposób) wobec
III RP, jest tym samym zwolennikiem
PRL; jest wrogiem  kto nie z nami, ten
przeciw nam. Proste, tyle ¿e za proste.
Jeli za wrzuca siê do jednego worka
Samoobronê i LPR, pisma: Trybunê
i Nie oraz ludzi takich jak, powiedzmy,
s³uchacze Radia Maryja, to ju¿ nie jest
zbyt proste, to jest wrêcz nieuczciwe.
Autor polemiki oburzy³ siê na moj¹
ocenê sytuacji, na nieuzasadnione czarnowidztwo i sprzyjanie w konsekwencji wrogom III RP. Znam tê prost¹ logikê i jej sylogizmy. Czy jednak Autor,
jako polityk, nie powinien braæ pod
uwagê stanu emocjonalnego i moralnego, nastrojów i lêków sporej czêci spo³eczeñstwa, które dla niego mog¹ byæ
irracjonalne i nieuzasadnione, ale jednak istniej¹. Mo¿e niech Stefan Niesio³owski wemie tych parê moich zdañ za
wyraz niepokoju wielu ludzi, którzy s¹
obecnie, mimo pozytywnych przemian,
w trudnej sytuacji z ró¿nych wzglêdów
i lêkaj¹ siê po prostu o przysz³oæ swoj¹ i swych rodzin. Polityk, który chce
siê kierowaæ dobrem wspólnym, nie
mo¿e tego lekcewa¿yæ, bo bêdzie reprezentowa³ tylko interesy swojej klasy, co
ju¿ w Polsce nast¹pi³o.
Autor propaguje racjonalnie dobre
strony obecnej sytuacji w Polsce. Jego
wyk³ad po czêci mnie uspokoi³, ale nie-

pokoj¹ mnie inne strony naszej sytuacji:
np. 3/4 banków w obcych rêkach, wyprzeda¿ maj¹tku narodowego, ostatnio
 strategicznej energetyki (na razie jej
porednika), co mo¿e doprowadziæ do
tego, ¿e bêdziemy kupowaæ np. tañszy
pr¹d niemiecki, nie wspomnê o perspektywie zamykania kopalñ i hut. Wszystko, rozumiem, zgodnie z logik¹ i sztuk¹ ekonomiczn¹, ale nie z logik¹ spo³eczn¹ i psychologiczn¹. Nie mo¿emy
jeszcze ludzi karaæ za to, ¿e wyra¿aj¹
swój niepokój. A czy Pana nie niepokoi
wykup ziemi ju¿ nie na dzisiejszych
warunkach, ale na unijnym wolnym rynku, czy zagwarantuje Pan, ¿e bez ¿adnych zaborów nie skurczymy siê do jakiej nowej Kongresówki.
Oburzy³ siê Pan na s³owo bankructwo (opatrzone zreszt¹ klauzul¹ byæ
mo¿e), a czy nie niepokoi Pana ujemny
bilans z Uni¹ rzêdu 60 mld euro dodany teraz do starych d³ugów z PRL. Ja
wolê przewidywaæ trudnoci ni¿ zadawalaæ siê optymizmem.
A czy nie niepokoi Pana, jako zas³u¿onego dzia³acza niepodleg³ociowego,
demoralizacja od góry do do³u, jako skutek braku radykalnego zerwania z PRL
i uk³adów z postkomunistami od samego pocz¹tku. Musi niepokoiæ jeden
z absurdalniejszych wyników tych przemian: postkomunici zaw³aszczaj¹cy
ca³e pañstwo wprowadzaj¹ nas do UE,
pos³uguj¹c siê by³ymi agentami.
I wszystko lege artis, zgodnie z jak¹ logik¹ dziejów? Wiêc polityk nie mo¿e
oburzaæ siê na z³e nastroje ludzi pozostawionych w bezsensownej sytuacji
takiego zamêtu i bezsensu, na któr¹ do
tego nie maj¹ wp³ywu.
W ferworze dalszej polemiki autor

posun¹³ siê ju¿ do rzeczy niedopuszczalnych. Dla niego ka¿dy, kto krytycznie
ocenia jakie obecne zjawiska  nowe
problemy powsta³y przecie¿ w ci¹gu
ostatnich 13 lat!  staje siê od razu zwolennikiem komunizmu. To nies³ychane
uproszczenie! Zalicza, tym samym,
i mnie do owych wrogów, kojarz¹c z Trybun¹, Samoobron¹, formacj¹ PRL.
Jakim prawem  pytam!  nic o mnie
nie wiedz¹c, dokonuje czego, co jest
dla mnie rodzajem donosu. Na podstawie jednego zdania mego artyku³u? Czy
nie zauwa¿y³ dot¹d, w jakim pimie
publikujê swe teksty: czy pisuj¹ tu zwolennicy PRL i przeciwnicy 89 roku?
Polemika Stefana Niesio³owskiego
pokazuje sprawê ogólniejsz¹: pokutuj¹ce w Polsce nieszczêcie mylenia
i oceniania wszystkiego w kategoriach
tylko politycznych wed³ug uproszczonego schematu: bia³e  czarne, lewe 
prawe.
Polemika ta pozwala te¿ zrozumieæ
nieporozumienia na tzw. prawicy: trudno siê porozumieæ i zjednoczyæ, jeli
widzi siê sprawy tylko personalnie, nie
dostrzega siê rzeczywistych, a nie urojonych przeciwników, nie przewiduje
zagro¿eñ i k³óci siê o szczegó³y, zapominaj¹c o racjach nadrzêdnych.
Stefan Niesio³owski koñczy sw¹ polemikê bardzo osobist¹ deklaracj¹
o swej odpowiedzialnoci politycznej.
Szanujê go jako jednego z nielicznych
ludzi by³ej opozycji, którzy nie zawiedli po 89 roku, ale nie rozumiem zwi¹zku tej deklaracji z moim artyku³em. Nie
bardzo te¿ rozumiem, na czym ona polega i czy Stefan Niesio³owski chcia³by, skoro ju¿ o tym mówi, dzieliæ tê
odpowiedzialnoæ na równi z postkomunistami czy te¿ ludmi by³ej opozycji, w tym i niepodleg³ociowej. Nie
wiem, czy w Polsce istnieje w ogóle odpowiedzialnoæ ludzi w³adzy. Nie widzia³em jej od 4 czerwca 1989 roku, od
kiedy mo¿na jej by³o oczekiwaæ. Chyba ¿e za odpowiedzialnoæ uznaje siê
ryzyko utraty pozycji w kolejnych wyborach, co chyba niewiele ma z ni¹
wspólnego
Marek Klecel
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AKTUALNOCI NIECO OMSZA£E

Mistrzowie ¿ycia
Muszê cofn¹æ siê w czasie. Dwa lata
temu w Warszawie na 25 lat wiêzienia
zosta³ skazany niejaki Piotr K., zabójca
z Rembertowa. Ofiara i zabójca nale¿eli
do tego samego gangu z³odziei samochodów, byli te¿ prawdopodobnie zamieszani w zabójstwo innego cz³owieka (jak
podano w mass-mediach). To dzi, niestety, jedna z codziennych wiadomoci,
ale wówczas co innego przyku³o moj¹
uwagê: rekcja matki ofiary. Matka pytana o przebaczenie mówi³a do kamery:
Przebaczyæ? Jak mo¿na przebaczyæ komu, kto zabi³. Mój syn nie zrobi³ nikomu nic z³ego, wiêc i jemu nikt nie powinien zrobiæ nic z³ego... I jak zwykle
w taki sposób wypowiadaj¹ siê rodziny
ofiar zbrodni.
Koció³ od dwóch tysiêcy lat uczy
przebaczenia  a¿ po Jana Paw³a II, który swemu niedosz³emu zabójcy przebaczy³ ju¿ w szpitalu zaledwie kilka dni po
zamachu w maju 1981 roku. Tymczasem
ludzie od tysi¹ca lat uczeni chrzecijañstwa i wychowywani do przebaczania
(vide: Krzy¿acy czy Quo vadis? Sienkiewicza) reaguj¹ tak, jakby nigdy w ¿yciu
o tym nie s³yszeli! I ten brak umiejêtnoci przebaczania wskazuje na co bardzo
charakterystycznego: na brak ducha
chrzecijañskiego w rodzinach.
Wróæmy do reakcji matki. Syn nic
z³ego nie zrobi³? Rzeczywicie, by³ to
prawdziwy anio³  poza kradzie¿ami samochodów i udzia³em w zabójstwie cz³owieka... Gdyby za matka powiedzia³a do
kamery tak: Bardzo ubolewam nad tym,
co siê sta³o. Trudno mi przebaczyæ, jeszcze trudniej pogodziæ siê z cierpieniem
i mierci¹ syna, ale najbardziej bol¹
mnie okolicznoci jego mierci. Nie tak
go wychowywa³am i nie tak wyobra¿a³am sobie jego ¿ycie: jako z³odzieja samochodów. I tego najbardziej sobie nie
mogê darowaæ. A poniewa¿ syn ju¿ nikogo nie przeprosi, za niego przepraszam wszystkich, których skrzywdzi³.
Wyobra¿amy to sobie? Nie wyobra-
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¿amy? Rzeczywicie, trudno to sobie
wyobraziæ: i tak¹ wypowied, i jej upublicznienie w telewizji. A jak d³ugo sobie tego nie wyobra¿amy  nie bêdzie
dobrze w naszym kraju: z naszych domów bêd¹ wychodziæ cz³onkowie gangów i zbrodniarze1
Warto przypomnieæ, ¿e wczeniej
unikn¹³ kary sprawca mierci innego z³odzieja samochodów. Usi³owa³ go zatrzymaæ pewien stary cz³owiek, uzbrojony
w rewolwer; z³odziej, niepomny na
ostrze¿enie, zgin¹³ od kuli z tego rewolweru. Ojciec ofiary na korytarzu s¹dowym potrafi³ jedynie wyzwaæ sprawcê
mierci syna od najgorszych (ty morderco!  to by³o naj³agodniejsze), i zapowiedzia³, ¿e dalej bêdzie siê domaga³
sprawiedliwoci!
Podobnie by³o w przypadku pewnego m³odego bandyty: inny stary cz³owiek
zosta³ napadniêty przez kilku m³odych
ludzi, jednemu z nich wyrwa³ nó¿ i, broni¹c siê tym¿e no¿em, miertelnie rani³
napastnika. Rodzina ofiary po wyroku
s¹du mia³a do powiedzenia tylko tyle, ¿e
w s¹dach nie ma sprawiedliwoci.
Chcia³oby siê zapytaæ sprawiedliwoci  dla kogo? Ich synom ju¿ przecie¿
zosta³a wymierzona sprawiedliwoæ:
sami j¹ sobie wymierzyli! Ka¿dy dobrze
wychowany ch³opak wie bowiem, co go
czeka, gdy wejdzie na drogê przestêpstwa. A mo¿e nie wie? Mo¿e ojciec nigdy mu o tym nie mówi³?
W³anie: co mówi¹ ojcowie? Oto nauczyciel angielskiego, a potem ksi¹dz
wpisa³ dziecku z klasy II uwagê o jego
nieznonym zachowaniu na lekcjach.
Co na to ojciec dziecka? Pisze tak:
Uprzejmie informujê, ¿e Patryk zosta³
uderzony przez kolegê w twarz, piêci¹
i z premedytacj¹. Je¿eli Patryk stuka
d³ugopisem w stó³ to jest wielka afera
i wpis do dzienniczka, a je¿eli Patryk
jest pobity przez innego ucznia to jest
to akceptowane jako zachowanie w granicach normy. Czy w szkole dla ró¿nych
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uczniów s¹ ró¿ne regulaminy zachowania? Je¿eli tak, to proszê o ich przedstawienie. Tak pisze oburzony ojciec.
¯¹daj¹c, tak naprawdê, sprawiedliwego ukarania cudzego syna i specjalnych
przywilejów dla w³asnego. Jakie bêd¹
owoce stosowania takiego regulaminu
wychowania?
Rodzice czêsto ustawiaj¹ siê na pozycji obroñców swoich dzieci. Zaczyna
siê od spraw niby drobnych, a reakcja
rodziców robi wra¿enie rodzicielskiej
mi³oci i troski: Pani Dyrektor, jak Katechetka mog³a postawiæ mojemu dziecku jedynkê? Jak Pani Wychowawczyni
mog³a obni¿yæ mojemu dziecku ocenê
z zachowania? A có¿ ono takiego z³ego
zrobi³o? (czytaj: To przecie¿ prawdziwy
anio³!) jak mog³a Pani posadziæ moje
dziecko w autobusie na tym miejscu, zamiast przy oknie? Proszê Ksiêdza, czy
mój syn musi byæ znowu takim wzorowym ministrantem? Dziecko, jak ci ta
szynka nie smakuje, to nie jedz, damy
potem pieskowi... Ot, rodzicielska mi³oæ... Na pewno? Pod takim cieplarnianym kloszem ronie w¹t³a rolinka, której wszystko wolno i wszystko siê nale¿y...
Rodzice s¹ przekonani, ¿e ronie im
prawdziwy anio³! I byæ mo¿e nigdy nie
dotrze do nich, ¿e jest inaczej (wtedy
nawet po wyroku skazuj¹cym za morderstwo powiedz¹, ¿e ich dziecko nic z³ego
nie zrobi³o). Albo te¿ za dziesiêæ lub
dwadziecia lat przekonaj¹ siê, ¿e jest
inaczej  i przyjd¹ z petycj¹ do ksiêdza,
by czêciej mówiæ z ambony i na katechizmie o przykazaniu czwartym: Czcij
ojca swego i matkê swoj¹. Zw³aszcza
starszym dzieciom! Bêdzie to jednak
pró¿ne strzêpienie jêzyka: nie  nauczymy szacunku wzglêdem rodziców, którzy dla swoich dzieci byli zawsze darmowymi parobkami i darmowymi obroñcami. A mieli po prostu pokazaæ, jak
kocha siê Boga i ludzi. A mieli byæ m¹drymi i wymagaj¹cymi nauczycielami
uczciwego ¿ycia.
Gdyby zamiast roli darmowego
obroñcy, spróbowali roli sprawiedliwego sêdziego (i to od najm³odszych lat!)
 by³by to niew¹tpliwie krok we w³aciwym kierunku.
ks. Bogdan Markowski CM
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Wydawnictwo Michalineum
szczyci siê tym, ¿e ma na swoim koncie szereg ró¿norakich pozycji ksi¹¿kowych o tematyce, najogólniej mówi¹c, maryjnej  jak przysta³o na polskie, katolickie wydawnictwo. Obecnie dosz³a nowa pozycja zwi¹zana
z faktem ustanowienia przez Ojca
wiêtego Roku modlitwy ró¿añcowej
oraz dodaniem czwartej czêci zwanej czêci¹ WIAT£A.
Autor nowej pozycji zatytu³owa³
j¹: Odnowiony Ró¿aniec Najwiêtszej Maryi Panny. Jest to praktyczny
 rzec by mo¿na  przewodnik po modlitwie ró¿añcowej albo  modlitewnik, z którego mo¿na czerpaæ najpierw wa¿ne myli Ojca wiêtego
o nabo¿eñstwie ró¿añcowym, o miejscu, jakie powinien ró¿aniec zajmowaæ
w ¿yciu religijnym chrzecijanina. Mo¿na to mia³o nazwaæ teologi¹ ró¿añca. Autor przypomina równie¿, ¿e modlitwa ró¿añcowa jest najprostsz¹ kontemplacj¹ osi¹galn¹ dla wszystkich. Zreszt¹ najd³u¿sza czêæ ksi¹¿eczki nosi
tytu³: Jan Pawe³ II o ró¿añcu. I rzeczywicie Papie¿ daje bardzo szczegó³owy wyk³ad sensu najdrobniejszych detali tej modlitwy. Niby to rzeczy znane,
ale jak¿e o¿ywione trosk¹ ojcowsk¹ Papie¿a i prostot¹ Jego wypowiedzi. Zaraz
na pocz¹tku znajdujemy uzasadnienie poszerzenia koronki ró¿añcowej o tajemnice wiat³a: obejmuj¹ce ¿ycie Chrystusa od chrztu w Jordanie do ustanowienia Eucharystii. Cz¹stka ta rzeczywicie dope³nia dzieje Chrystusa nanizane na koronkê ró¿añcow¹.
Jak przysta³o na solidny podrêcznik modlitwy ró¿añcowej omawiana pozycja proponuje do ka¿dej czêci po piêæ ró¿nych sposobów rozwa¿añ poszczególnych tajemnic.
Nad jednym z nich chcia³bym siê chwilê zatrzymaæ, gdy¿ jest to sposób
rozwa¿añ ró¿añcowych z mojego dzieciñstwa: Ojciec wiêty zwraca uwagê
na donios³oæ s³owa Jezus w ka¿dej zdrowace. To serce tej modlitwy. Dlatego po wymówieniu imienia Jezus, zatrzymujemy siê na chwilê, wspominamy odpowiedni¹ tajemnicê, by dalej kontynuowaæ Pozdrowienia Anielskie.
Ten sposób podsuwa wprawdzie najkrótsze rozwa¿ania, ale uczy tak¿e uwa¿nej modlitwy.
Na koñcu tego praktycznego dzie³ka dodano te¿ kilka modlitw i pieni
maryjnych. W rezultacie mo¿e ono s³u¿yæ jako pomoc w katechezach, na
spotkaniach modlitewnych nie tylko w zamkniêtych grupach, lecz tak¿e dla
wszystkich, którzy kochaj¹ ró¿aniec. Tu mog¹ znaleæ gruntowne pog³êbienie znajomoci tej modlitwy i urozmaicenie jej form.
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ks. Edwarda Daty CSMA, Wydawnictwo Michalineum proponuje pod
adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. 0 (22) 781-14-20, fax (22) 771 36 15
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