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ks. Mieczys³aw G³adysz

Jerzy Liebert

Anio³ pokoju
 Z d³oni odbieram ci orê¿.
 Wiêc na zawsze zostanê bezbronny?
 Orê¿ zawieszam na sercu.
 Serce ma³e, ciê¿ar ogromny.
 Z trudu mi³oæ siê rodzi.
 W mi³oci pocz¹tek wojny.
 Tej wojnie pokój przewodzi.
W niej zbrojnego zwyciê¿a bezbronny.
 Za rêce mnie wiedziesz, dok¹d?
W ciemnociach siê mylê i gubiê.
 Wytrzymaj, poddany próbie.
 Tyle g³osów przeze mnie biegnie,
jak w ga³êziach w piersiach wiatr dzwoni.
 Wytrzymaj, wicher ulegnie.
 Ale kto mnie przed myl¹ obroni,
W zawiei kto myl¹ wesprze?
 Anio³ £adu, anio³ Harmonii.
 Sk¹d¿e przyszed³? Pamiêtam, ¿y³em
Pod dachem co w s³oñcu siê bieli³,
Matka sta³a u mej pocieli,
A najwiêtsze Dzieci¹tko siê mia³o.
 Lecz spod dachu serce wyjrza³o;
Nie odegna dzi matka lêku,
Inna bojañ przysz³a i trwoga,
Gdy Dzieci¹tko uros³o w Boga.
 Co czyniæ? Wszystko za ma³o.
D³oñ twoja jak prawo twarda.
 Niebo w s³owie czekaæ kaza³o.
 Lecz dla s³owa ronie pogarda.
Rêce prosz¹ o czyn dzisiejszy,
Rêce od s³owa silniejsze.
 Rêce z serca podjê³y si³ê
I dla s³owa pogardy nie miej:
S³owa z serca i k³osy z ziemi
Jednakowo Bogu s¹ mi³e,
 Wiêc kiedy¿ na wiecie Bóg da mi
Przymierze rêki ze s³owem?
 Kiedy s³owo dotkniesz rêkami.
 Czeka³em od Ciebie pokoju.
 A jam ciê nape³ni³ szczêkiem.
 Myla³em, ¿e Twoje objêcia
S¹ jak miêta wonne i miêkkie.
 A trawy zada³y ciêcia.
 Myla³em ¿e jak rzeki czyste,
Niezatrute potoki ojczyste,
Dasz mi wodê przan¹ i s³odk¹.
 A jam ciê p³omieniem dotkn¹³.

Ja wiem:
¿yje Pan!
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 Myla³em, ¿e jak ziemia ciep³a
Bêdziesz we mnie szed³ o po³udniach,
Moje rosy wypijesz zimne.
 Jam ci wtedy da³ ch³ód jak studnia.
 O, czemu tak niepojêt¹
Sprawujesz nade mn¹ w³adzê
I skrzyde³ Twych dotyk bolesny?
 Bo ciê kocham i do jutra prowadzê.
 Wiêc jest jutro i dzieñ przed nami,
Wiêc wyjdê z pustki i nocy?
 Dzieñ przed tob¹ jak próg drewniany.
 Wiêc ukochaæ jest w mojej mocy?
 Ukocha³e, bom ciebie zrani³.
 Wiêc jest pokój i ³ad najwy¿szy?
 Jest pokój i ³ad niedoli.
 Wiêc ucisza siê serce ludzkie?
 Tak, lecz serce do mierci boli.
 Odpowiedz.  A jeli zdradzisz?
 Odpowiadam. Niech Bóg prowadzi.
O Jerzym Liebercie piszemy na stronie 23

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 11/2003

9
10

l ¯YCIODAJNA MIERÆ  M. Sieciechowicz

11

l WIEDZA I PRZES¥D  J. Trammer

13

l KOBIETA, CZYLI MÊ¯CZYZNA
 B. Fedyszak-Radziejowska

14

l POTRÓJNA PRACA
 ks. Cz. Knebel CSMA, ks. K. Kilar CSMA

16

l PROGRAM PISZE ¯YCIE
 ks. S. £¹cki CSMA, P. Smogorzewski

17

l SZANSA RODZINY  M. Damasiewicz

18

l NIE LÊKAJMY SIÊ  H. Ilfing

19

l STARZYÑSKI Z BLISKA  C. Bunikiewicz

20

l WYPÊDZENI  M.A. Wasilewski

21

l JERZY LIEBERT  H. Oleschko

22

l KOCIÓ£ CHALDEJSKI  ks. M. Starowieyski

23

l DWIE WIZJE APOKALIPSY  A. Szubert-Olszewska

24

l VIII PRZYKAZANIE  M. Szreder

25

l ¯A£OBNE ORNATY  J. Kossakowski

25

l NARODZINY PRAKTYCZNEGO IDEALIZMU (1)
 M. Klecel

26

l JESIENNE PROBLEMY  M. Przybysz

27

l ZWI¥ZEK PRZYCZYNOWY  S. Michalkiewicz

28

l BUDOWANIE DOBROBYTU (CZ. 2)  J. Wegner

29

l BUTWIEJ¥CE PAÑSTWO PRAWA  A.W. Pawluczuk

30

l ZAUFA£EM BO¯EMU MI£OSIERDZIU  rec. ks. E. Data CSMA

31

FOT. OK£ADKA I  A. Mari
FOT. OK£ADKA II  P. ¯ycieñski (fotoreporta¿ z 10-lecia ods³oniêcia pomnika ofiar
komunizmu z lat 1944-1956, czyt. s. 9)
Numer zamkniêto 22 padziernika 2003 r.

Bardzo trudno utrzymaæ siê na powierzchni spiêtrzonych fal wspó³czesnego ¿ycia. W tym nieustannym zmaganiu siê z ¿ywio³em codziennej powszednioci czasem ustaje nadzieja. Niepokoi przysz³oæ: i ta najbli¿sza, i ta nieskoñczona...
Dlatego na pocz¹tku listopada Koció³ prowadzi nas do
miast pokoju i ciszy  na cmentarze. Tam uczy dystansu do
spraw tego wiata. A w niezmierzonych ³unach p³on¹cych
zniczy proponuje odczytaæ odblask wiekuistej wiat³oci,
która ju¿ sta³a siê udzia³em tych sporód nas, którzy  sk¹pani we krwi Baranka  przekroczyli wrota wiecznoci.
Idziemy wiêc w te Zaduszne dni na cmentarze, by zag³êbiæ
siê w ciszê, pos³uchaæ spokoju, a mo¿e zagl¹dn¹æ za drzwi
Tajemnicy...
I pewnie chcielibymy zapytaæ: Kim s¹ ci, po TAMTEJ
stronie?  To ci, co przychodz¹ z wielkiego ucisku... A wiêc
od nas. Z pado³u p³aczu... piewaj¹ i janiej¹ wielorakim
blaskiem. To ludzie Omiu B³ogos³awieñstw. Nosimy ich
imiona. Palimy znicze, niesiemy kwiaty tym, którzy mieli
odwagê nieæ nadziejê  czasem wbrew nadziei... Tym, którzy  zda siê  ci¹gle ¿yj¹. Przeogromna rzesza rozwietlonych uciskiem...
Dzi jasno widzimy, co znaczy: NIEZLICZONA RZESZA... Przecie¿ nikt nie jest w stanie zliczyæ ofiar hekatomby  choæby  Golgoty Wschodu!!! A ilu¿ z nich  jak
mówi kap³an poeta  janieje blaskiem Panajezusowych
b³ogos³awieñstw? Tego siê nie da zinwentaryzowaæ...
Wiêc poród cmentarnych ³un stajemy w pokornej zadumie i pragniemy spi¹æ klamr¹ wiary nasz¹ historiê i nasz¹ teraniejszoæ  sprawy wielkie, ojczyniane i te ma³e
 osobiste.  To nieprawda, ¿e nam pozosta³o tylko to ostatnie b³ogos³awieñstwo, ¿e: nam ur¹gaj¹ i przeladuj¹...
i mówi¹ k³amliwie wszystko z³e...!
Stoj¹c nad grobem kogo bardzo bliskiego nieraz chcielibymy zapytaæ: Czy jest niebo?! Czy nasze TAM miejsce?!
I na zasadzie dziwnego paradoksu  z milcz¹cych mogi³,
pod baldachimem zaduszkowej po¿ogi  p³ynie nadzieja
i ufnoæ w Ezechielowe przes³anie: Bóg nawet z wyschniêtych koci mo¿e wzbudziæ naród doskona³y... oraz Hiobow¹ ufnoæ: wiem, Wybawca mój ¿yje... i zobaczê Go w³asnymi oczyma...!
n
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W dniach, kiedy ca³y chrzecijañski wiat raduje siê z faktu, i¿ chwa³y o³tarzy doznaje,
bêd¹ca wcieleniem ewangelicznej mi³oci bliniego, b³ogos³awiona Matka Teresa
z Kalkuty, Powci¹gliwoci i Pracy uda³o siê namówiæ na rozmowê o tej niezwyk³ej
zakonnicy biskupa Paw³a Hnilicê. Ten s³owacki hierarcha, który niedawno obchodzi³
82. urodziny, przez prawie trzydzieci lat blisko wspó³pracowa³ z wielk¹ Za³o¿ycielk¹
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Mi³oci.

fot. G. Ga³¹zka

Si³ê czerpa³a
z Krzy¿a Chrystusa
III. Chc¹c nie chc¹c, ca³¹ kawalkad¹
ruszylimy za ni¹, próbuj¹c w cisku
i t³oku znaleæ jakie miejsca do siedzeBy³ rok 1964. Wówczas, towarzynia. Ca³a ta sytuacja zniesmaczy³a, mo¿sz¹c Ojcu wiêtemu Paw³owi VI, miana powiedzieæ, towarzysz¹cych nam
³em okazjê braæ udzia³ w Kongresie
To prawda. Jako, ¿e by³a osob¹ o nie Anglików:  Osoba wyró¿niona PokoEucharystycznym, który zorganizowano w Bombaju. Poród oczekuj¹cych na najlepszym zdrowiu jej wspó³pracow- jow¹ Nagrod¹ Nobla nie powinna podcentralnym placu miasta na przyjazd nicy wielokrotnie pragnêli ul¿yæ jej ró¿owaæ w takich warunkach  szeptali
Papie¿a rzesz wiernych znalaz³ siê tak- w cierpieniach powodowanych liczny- z dezaprobat¹. Pasa¿erowie od razu rozpoznali Matkê Teresê.
¿e i mój znajomy jezuita
z Chorwacji, który  Jestem osobicie wdziêczny tej mê¿nej kobiecie, której obecnoæ Ust¹pili jej miejsca.
znaj¹c ju¿ wczeniej czu³em zawsze blisko siebie. Jako ikona Dobrego Samarytanina sz³a Ksi¹dz Biskup odby³
Matkê Teresê  mnie jej wszêdzie by s³u¿yæ Chrystusowi w najubo¿szych i poród ubogich. wiele podró¿y z Matprzedstawi³. Zapamiêta- Ani konflikty, ani wojny nie by³y w stanie jej zatrzymaæ. Co jaki k¹ Teres¹. Czy mogê
³em to spotkanie bardzo czas przybywa³a, by opowiedzieæ mi o swoich dowiadczeniach prosiæ o garæ wspodobrze równie¿ i dlate- w s³u¿bie wartociom ewangelicznym. Pamiêtam, na przyk³ad, jak mnieñ z tych wygo, ¿e na zakoñczenie powiedzia³a po otrzymaniu pokojowej Nagrody Nobla: Jeli us³yszy- praw?
cie, ¿e jaka kobieta nie chce urodziæ swojego dziecka i zamierza je
Poczytujê sobie za
uroczystoci Papie¿ usun¹æ, starajcie siê przekonaæ j¹ aby mi je przynios³a. Ja je bêdê
zaszczyt fakt, i¿ w³aprzekaza³ na potrzeby kocha³a widz¹c w nim znak Bo¿ej mi³oci...
nie na moj¹ probê,
dzie³a prowadzonego
Fragment homilii wyg³oszonej przez Ojca wiêtego
po raz pierwszy, przyprzez obecnie B³ogos³aJana Paw³a II 19 padziernika 2003 roku podczas Mszy w. beatyfikacyjnej
jecha³a do Rzymu,
wion¹  samochód. Mataby za³o¿yæ pierwszy dom Zgromadzeka Teresa nie korzysta³a jednak z tego 
w tamtych czasach i obecnie w Indiach mi chorobami. Pos³u¿ê siê przyk³adem. nia na terenie Italii. Pamiêtam, ¿e aby
 jak¿e cennego daru. Szybko sprzeda- Którego razu mielimy jechaæ poci¹- zainaugurowaæ dzia³alnoæ sióstr, pa³a go, a za uzyskane w ten sposób pie- giem do miejscowoci oddalonej od miêtam ¿e wp³aci³em na ich konto symni¹dze za³o¿y³a, odleg³¹ o trzy godziny Kalkuty o kilkaset kilometrów. Zwa- boliczne 10 dolarów. Matka Teresa
drogi od Kalkuty, wioskê czy raczej mia- ¿ywszy na tragiczny stan taboru kolejo- z¿yma³a siê jednak, bo zawsze podkresteczko dla trêdowatych. Mog³o w niej wego w Indiach i bardzo trudne warun- la³a, ¿e niczego jej nie potrzeba,
zamieszkaæ 27 tysiêcy chorych na tr¹d. ki jazdy wykupilimy dla Matki Teresy a nade wszystko jakichkolwiek rodWszyscy, którzy znali Matkê Te- bilet I klasy. Ona jednak, nie zwa¿aj¹c ków materialnych:  Musimy mieæ
resê, twierdz¹, ¿e by³a kobiet¹ na to od razu przesz³a do wagonu klasy mniej i byæ biedniejsi, aby zrozumieæ
Kiedy ksi¹dz Biskup pozna³ Matkê Teresê?

"

o bardzo mocnej osobowoci. Kiedy raz podjê³a jak¹ decyzjê to
najwiêksze nawet nalegania nie
mog³y sprawiæ, aby od niej odst¹pi³a...
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najbiedniejszych...  to by³a jej dewiza. Ta troska o najbardziej potrzebuj¹cych w³aciwie nigdy jej nie opuszcza³a. Kiedy lecielimy samolotem  nie
pamiêtam dok¹d. Spojrza³a w iluminator i w dole ujrza³a jezioro. Zapyta³em
o czym myli:  Ile¿ bym da³a, ¿eby tê
wodê mo¿na by³o przenieæ tym moim
chorym w Kalkucie... Tak, by³a wci¹¿
zatroskana o swych podopiecznych niczym matka o rodzone dzieci.
Innym znów razem w Indiach, w jednej z za³o¿onych przez ni¹ wiosek, zbrak³o pr¹du. Usta³a praca zainstalowanych
na sufitach wiaraków, które ch³odzi³y
pomieszczenia oraz odstrasza³y insekty. Zdenerwowana zaczê³a krzyczeæ:
 Muchy zjedz¹ moje dzieci! Ratujcie je!
 To by³o zdenerwowanie pe³ne prawdziwej mi³oci.
Spe³nionym marzeniem Matki Teresy sta³a siê z pewnoci¹ jej podró¿ do

fot. G. Ga³¹zka

Ludzie s¹ nierozumni, nielogiczni i samolubni  kochaj ich mimo wszystko. Jeli
czynisz dobro  czyñ dobro, mimo wszystko. Jeli odnosisz sukcesy  zyskujesz
fa³szywych przyjació³ i prawdziwych wrogów  odno sukcesy, mimo wszystko.
Twoja dobroæ zostanie zapomniana ju¿ jutro  b¹d dobry, mimo wszystko. Szlachetnoæ, szczeroæ wzmagaj¹ twoj¹ wra¿liwoæ  b¹d szlachetny i dobry, mimo
wszystko. To, co budujesz latami, mo¿e run¹æ w ci¹gu jednej nocy  buduj mimo
wszystko. Ludzie, w gruncie rzeczy, potrzebuj¹ twej pomocy  mog¹ ciê jednak
zaatakowaæ, gdy im pomagasz  pomagaj mimo wszystko daj¹c wiatu wszystko
najlepsze, co posiadasz  mimo wszystko.
(Matka Teresa)

Rosji, gdzie w roku 1988 przyjêta zosta³a przez Raisê Gorbaczow, ale  jak
s¹dzê  do koñca towarzyszy³ jej niedosyt, ¿e nie danym jej by³o postawiæ
nogi w Chinach. Zawsze, ilekroæ z ni¹
mia³em okazjê rozmawiaæ, zwierza³a siê
z pragnienia prowadzenia pracy misyjnej w Pañstwie rodka.
Matkê Teresê kochali wszyscy:
i ludzie proci, i intelektualici.
Tak¿e szefowie narodów i pañstw?

Ona mówi³a ca³¹ sob¹. Przekazywa³a tê wielk¹ prawdê Ewangelii. By³a tak
bardzo autentyczna w tym, co czyni³a
i mówi³a. Bardzo wzruszaj¹ce by³o, kiedy Kanclerz Kohl (podczas pobytu Matki Teresy w Niemczech) u¿ycza³ Jej
swojego helikoptera, goci³ J¹ w swoim domu. Wiele razy by³em wiadkiem,
jak telefonowa³a gdzie ze zwyk³ego telefonu na monety np. do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wielcy tego wiata
pytali J¹ o numer i natychmiast oddzwaniali. Wszyscy
traktowali J¹
z jakim wielkim namaszczeniem i okazywali jej ¿yczliwoæ
za to, co czyni³a
i jaka by³a.
Po powrocie
z tych spotkañ
zawsze pomaga³em Jej nosiæ
baga¿e

zw³aszcza gdy
wracalimy do
Kalkuty. Taszczy³a wiele pude³ek, w których by³o jedzenie i najpotrzebniejsze do
¿ycia rzeczy.
Sk¹d w tym malutkim ciele tyle
si³y? Pytano
niejednokrotnie. A ona, po
prostu si³ê czerpa³a z Krzy¿a

Chrystusa. Zawsze powtarza³a:  Stamt¹d p³ynie najwiêksza si³a dawania siebie innym.
Najbardziej zapad³y mi w pamiêæ
spotkania Matki Teresy z Ojcem wiêtym Janem Paw³em II. Oni mówili takim samym jêzykiem: pe³nym autentycznej mi³oci do Boga i cz³owieka.
Zawsze, ilekroæ Matka Teresa by³a
w Rzymie, spotyka³a siê z papie¿em,
który przyjmowa³ J¹ na audiencjach 
wystarczy³o tylko, ¿e zatelefonowa³a.
Na spotkania nios³a równie¿ wiele medalików i ró¿añców  prosi³a, aby Ojciec wiêty powiêci³ je dla chorych.
Ojciec wiêty przez tê beatyfikacjê mówi:  wiêci s¹ wród nas, ka¿dy mo¿e zostaæ wiêtym  tylko czyñ
dobro. Mówi jeszcze jedno:  Nie zapominajcie o najbiedniejszych, nie zapominajcie o tych, którzy s¹ w potrzebie...
Ksi¹dz Biskup sprawowa³ razem
z Papie¿em Mszê wiêt¹ na Placu w. Piotra, podczas której wyniós³ do chwa³y b³ogos³awionych
Matkê Teresê. Co czu³ w takiej
chwili przyjaciel Matki Teresy?

Chyba to, ¿e nale¿y wierzyæ i ufaæ
w Opatrznoæ Bo¿¹. Ona, nawet gdy
Jej proponowano, nie chcia³a regularnej, miesiêcznie przekazywanej sumy
pieniêdzy na Jej dzie³a, np. od jakiej
instytucji. Mówi³a:  Nie cz³owiek 
to Bóg troszczy siê o nas... Podczas
beatyfikacji prosi³em j¹, z wielk¹ pokor¹, o si³y dla wszystkich, którzy nios¹ bezinteresownie dobro innym. Prosi³em j¹ za rodziny, aby umia³y ¿yæ
prawdziw¹ mi³oci¹, za duchownych,
aby nie szukali niczego dla siebie:
¿adnej kariery, pieniêdzy, w³adzy  po
prostu, by ¿yli dla Boga i cz³owieka,
oddaj¹c im ca³¹ mi³oæ. Ona zawsze
mi to powtarza³a.
Dziêkujê za rozmowê. Szczêæ
Bo¿e!

Bóg zap³aæ! Niech Bóg b³ogos³awi
Polakom i Polsce. Niech tego b³ogos³awieñstwa uprasza równie¿ Matka
Teresa.
Z wieloletnim wspó³pracownikiem
b³. Matki Teresy z Kalkuty

rozmawia³ ks. Jaros³aw Cielecki
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Moje spotkania
z Matk¹ Teres¹
Po raz pierwszy spotka³em Matkê
Teresê w USA w 1976 r. podczas Miêdzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii. Pamiêtam
ogromny stadion wype³niony po brzegi
ludmi: Mszê w., referaty, prelekcje,
rozmowy. Arcybiskup Sheen mówi³
o g³odzie obecnoci Jezusa Eucharystycznego. Ksi¹dz Kardyna³ Karol Wojty³a podj¹³ trudny temat: Eucharystia
i wolnoæ. Nie zapomnê, z jakim przejêciem uczestnicy Kongresu s³uchali
g³êbokich przemyleñ i wiadectw, jakie przywozi³ ze zniewolonej Ojczyzny.
Po wyg³oszonej prelekcji przyszed³ czas
na podziêkowania, spotkania i rozmowy ze honorowymi goæmi. Wród nich
by³a Matka Teresa z Kalkuty.
Jej osoba stanowi³a ¿ywy przyk³ad
troski cz³owieka o zaspokojenie g³odu
duszy i cia³a. Kiedy podszed³em do niej,
urzek³a mnie jej g³êbia, dobroæ i prostota. By³a osob¹ blisk¹ mojemu sercu.
W sposób szczególny ³¹czy³a mnie z ni¹
mi³oæ do Indii, gdzie przebywa³em
przez kilka lat podczas wojny. Pamiêtam Kalkutê, która wbi³a mi siê w pamiêæ jako miasto biednych.
Drugi raz spotka³em Matkê Teresê
w Rzymie, gdy otrzyma³a od Ojca
wiêtego klucze do domu, który mia³
staæ siê sierociñcem dla dzieci  o ile
dobrze pamiêtam  z Kambod¿y. Podczas spotkania z Matk¹ Teres¹ przypomnielimy sobie Kongres w Filadelfii
i nasze rozmowy z ówczesnym Kardyna³em Wojty³¹. Na pami¹tkê wrêczy³em Matce Teresie medalik Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na ³añcuszku. Na
rewersie by³y s³owa Apelu Jasnogórskiego. Przeczyta³em tekst, przet³umaczy³em i wyjani³em, ¿e jest to raport
sk³adany codziennie o godzinie 21.00
przez Polaków Matce Bo¿ej na Jasnej
Górze. Matka Teresa za³o¿y³a medalik
na szyjê.

$

Kilka dni póniej spotkalimy siê na
rzymskim lotnisku. Matka Teresa lecia³a do Brukseli, a ja do Warszawy. Tak
siê z³o¿y³o, ¿e nasze samoloty by³y
opónione. Odprowadzi³em j¹ do poczekalni i towarzyszy³em w oczekiwaniu na
lot. Rozmawialimy o Indiach, o Polsce, o pracy sióstr misjonarek. Wspólnie odmówilimy ró¿aniec. Pasa¿erowie, widz¹c nasz¹ d³ug¹ rozmowê i modlitwê, myleli, ¿e jestem sekretarzem
Matki Teresy.
Przechodz¹ce osoby, po rozpoznaniu
Matki Teresy, okazywa³y jej oznaki szacunku, podziwu i czci. Nie zapomnê
chwili, gdy podszed³ do nas jaki przemys³owiec szwajcarski, cz³owiek bardzo
bogaty. Pragn¹³ jej wrêczyæ swoj¹ wizytówkê. Trochê oniemielony powiedzia³,
¿e jeli kiedykolwiek bêdzie czego potrzebowa³a, mo¿e do niego zadzwoniæ 
spe³nienie jej proby bêdzie dla niego
najwiêkszym zaszczytem i radoci¹. Matka Teresa trzyma³a niepewnie w rêce
wizytówkê, jakgdyby waha³a siê j¹ przyj¹æ. Powiedzia³em:  Schowaj Matko,
mo¿e siê kiedy przyda... Po chwili Matka Teresa przekaza³a swojemu rozmówcy pierwsz¹ probê:  Proszê siê za mnie
pomodliæ... Trudno sobie wyobraziæ jego
zdziwienie.
Kolejne spotkanie by³o bardzo osobliwe. Bra³em udzia³ w podró¿y dooko³a wiata. Lecielimy wielkim Jumbo
Jetem linii Air India. Na odcinku z Kalkuty do Bangkoku i Tokio by³a z nami
na pok³adzie samolotu Matka Teresa.
Stewardesy, widz¹c, ¿e jestem ksiêdzem
katolickim, przybieg³y do mnie z informacj¹: Matka Teresa jest z nami! Zapyta³y, czy chcia³bym siê z ni¹ spotkaæ? 
Oczywicie. By³em bardzo szczêliwy,
¿e znowu bêdê móg³ j¹ zobaczyæ. Obok
niej by³y wolne fotele (przeznaczone
prawdopodobnie dla ewentualnych rozmówców). Czeka³ nas d³ugi lot, a wiêc

radoæ moja z tego spotkania by³a wielka. Matka Teresa mnie pozna³a. Odbylimy d³ug¹, serdeczn¹ rozmowê. Razem odmówilimy ró¿aniec. Przed po¿egnaniem zada³a mi dziwne pytanie: 
Lecisz, drogi ksiê¿e. Jeste w d³ugiej
podró¿y, ale twoje serce jest gdzie indziej. Troskasz siê o co? O co?  Odpowiedzia³em, ¿e jako profesor seminarium mylê o niedawno ukoñczonym
roku akademickim i o moich studentach
 klerykach. Dziwne by³a jej odpowied:  Troskasz siê o swoich studentów, o swoich kleryków. Zrób wszystko,
co mo¿esz, aby ich rozkochaæ w Eucharystii. Je¿eli ich przywi¹¿esz do mi³oci
Chrystusa w Najwiêtszym Sakramencie, bêd¹ dobrymi kap³anami. I doda³a:
 Czy wyobra¿asz sobie, ksiê¿e, ¿e mog³abym wys³aæ moje siostry do tak ciê¿kiej pracy z najbiedniejszymi, z najbardziej opuszczonymi ludmi, gdyby codziennie przed udaniem siê na s³u¿bê nie
trwa³y przez godzinê w adoracji Chrystusa w Eucharystii?
Ostatnie spotkanie z Matk¹ Teres¹
mia³o miejsce w Warszawie  u sióstr
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, przy ul. ¯ytniej. Zebra³a siê tam m³odzie¿, która
by³a u Matki Teresy w Kalkucie i w specjalny sposób by³a zwi¹zana z prac¹
charytatywn¹ i pomoc¹ dzie³u Matki
Teresy. W ostatniej fazie spotkania by³em t³umaczem. Nie zapomnê, jak m³odzie¿y gotowej na wyjazd do Kalkuty
z ca³¹ moc¹ t³umaczy³a:  Nie jedcie
tam! Ca³¹ uwagê skupcie na pracy
w Polsce, która potrzebuje was i waszej
troski, waszej mi³oci dla tych, którym
jest bardzo ciê¿ko w tym kraju... Czas
pokaza³, widzimy to dzi wyranie, jak
prorocze by³y to s³owa. Ilu dzi w Polsce bezdomnych, bezrobotnych, alkoholików, narkomanów, chorych na AIDS,
opuszczonych i samotnych. S³owa Matki Teresy i przyk³ad jej ¿ycia jest wyzwaniem, drogowskazem, ³aska dla ca³ego wiata, dla naszej Ojczyzny i dla
mnie osobicie.
Dziêki dobremu Bogu mogê opowieæ o tych spotkaniach zakoñczyæ
modlitw¹: B³ogos³awiona Matko Tereso  módl siê za nami!
ks. Zdzis³aw J. Peszkowski
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III DZIEÑ PAPIESKI
III Dzieñ Papieski, odbywaj¹cy siê w tym roku pod has³em Jan Pawe³ II  Aposto³
Jednoci, przeszed³ ju¿ do historii. Obchodzony co roku w niedzielê poprzedzaj¹c¹
dzieñ wyboru Karola Wojty³y na papie¿a tegoroczny Dzieñ Papieski by³ niew¹tpliwie wyj¹tkowy: nie tylko ze wzglêdu na 25. rocznicê pontyfikatu Ojca wiêtego,
lecz tak¿e na szczególn¹ duchow¹ ³¹cznoæ Polaków, która sta³a siê wielkim wyznaniem wiary.

Wyznanie wiary
Centralne obchody III Dnia Papieskiego rozpoczê³y siê ju¿ w sobotê
11 padziernika, a otworzy³a je miêdzynarodowa sesja naukowa pt. Jan Pawe³
II  Aposto³ Jednoci zorganizowana
przez Instytut Jana Paw³a II, Instytut
Tertio Millenio oraz Fundacjê Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia, g³ównego organizatora Dnia Papieskiego. Podczas konferencji, która odbywa³a siê w Auli Wielkiej Uniwersytetu Warszawskiego, swoje referaty wyg³osili ks. abp Józef ¯yciñski, o. Maciej Ziêba OP, prof. Jerzy
K³oczowski oraz ks. kard. Giovanni Battista Re  goæ specjalny tegorocznego
Dnia Papieskiego, którego referat
pt. Jan Pawe³ II  Aposto³ Jednoci dla
ca³ego wiata wzbudzi³ niezwyk³e zainteresowanie i wzruszenie. Uroczystej sesji naukowej towarzyszy³ temat: Kultura nonikiem jednoci.
W wigiliê Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim odbya siê Gala Nagród
TOTUS 2003, któr¹ poprzedzi³o uroczyste posiedzenie Rady Fundacji Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia, pod przewodnictwem ks. abp. Tadeusza Goc³owskiego.
Nagroda TOTUS, przyznawana co roku
przez Fundacjê Dzie³o Nowego Tysi¹clecia, jest najbardziej presti¿owym wyró¿nieniem w Kociele katolickim w Polsce. Specjalnie powo³ane kapitu³y ocenia³y kandydatów w czterech kategoriach.
Pierwsza z nich to Promocja cz³owieka,
praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza, w której przyznano dwie równorzêdne nagrody g³ówne: siostrze Ma³gorzacie Chmielewskiej za konkretn¹ realizacjê u progu trzeciego tysi¹clecia
wyobrani mi³osierdzia oraz Piotrowi
Paw³owskiemu za d³ugoletni¹ pracê na
rzecz poprawy sytuacji i aktywizacji osób

niepe³nosprawnych. W tej kategorii kapitu³a przyzna³a tak¿e wyró¿nienie specjalne dla Marii i Teresy Sawickich 
mieszkanek Krakowa, które we w³asnym
mieszkaniu, na zwyk³ej czteropalnikowej
kuchence, od 20 lat gotuj¹ obiady dla
przesz³o stu bezdomnych.
Osi¹gniêcia w dziedzinie kultury
chrzecijañskiej to kolejna kategoria,
w której kapitu³a przyzna³a ex equo nagrodê g³ówn¹ Adamowi Bujakowi za autorstwo niepowtarzalnej galerii fotografii utrwalaj¹cej dla przysz³ych pokoleñ
wydarzenia wa¿ne dla Kocio³a w Polsce oraz o. Andrzejowi Bujnowskiemu
OP za odnowê muzyki liturgicznej... oraz
wyj¹tkowy w skali miêdzynarodowej fenomen stworzenia i animowania rodowiska m³odych muzyków chrzecijañskich. Nagrodê g³ówn¹ w kategorii Promowanie nauczania Ojca wiêtego Jana
Paw³a II otrzyma³a Katolicka Agencja
Informacyjna.
Szczególn¹ kategori¹ jest TOTUS
medialny dla upamiêtnienia bpa Jana
Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu
osoby i nauczania Jana Paw³a II. W tym
roku nagrodê tê otrzyma³ zespó³ twórców filmu Edi w tym jego re¿yser Piotr
Trzaskalski.
Podczas Gali Nagród TOTUS 2003
wrêczono tak¿e dyplomy laureatom
II edycji Konkursu Akademickiego im.
Biskupa Jana Chrapka. W tym roku indeksy na studia dziennikarskie otrzymali: Magdalena Rówiñska, Maria Konik,
Artur Parafinowicz, £ukasz Kalfas oraz
El¿bieta Kolny. Komisja konkursowa
wyró¿ni³a ponadto Annê Bucoñ i Annê
Harê¿lak.
III Dzieñ Papieski obchodzono
w ca³ej Polsce, a towarzyszy³o mu prze-

sz³o trzydzieci du¿ych wydarzeñ artystycznych. 12 padziernika w Teatrze
Wielkim w Warszawie odby³ siê koncert
galowy Dnia Papieskiego. Jego re¿yserem by³ Jerzy Bielunas, a kierownictwo
muzyczne obj¹³ Jan Pospieszalski.
W tym niezwyk³ym widowisku wziê³o
udzia³ ponad trzystu artystów, orkiestry,
kapele ludowe, aktorzy i solici, wród
których znaleli siê miêdzy innymi wiatowej klasy sopranistka Zofia Kilanowicz, Anna Maria Jopek, Mieczys³aw
Szczeniak, Arka Noego oraz w³oski
zespó³ Hope music. Koncert sk³ada³ siê
z czêci przedstawiaj¹cych kolejne okresy liturgiczne. W scenografii, inspirowanej sztuk¹ i obrzêdami ludowymi, znalaz³y siê autentyczne przydro¿ne kapliczki, rzeby oraz inne rekwizyty sztuki sakralnej. Podczas fina³u koncertu wykonano utwór Jana i Marcina Pospieszalskich pt. Piêæ Przypowieci, skomponowany specjalnie na tê okazjê. Obchodom
Dnia Papieskiego towarzyszy³a zbiórka
pieniêdzy pod has³em Dzielmy siê mi³oci¹, z której dochód przeznaczony zostanie na Fundusz Stypendialny Fundacji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia, która
co roku wspiera finansowo najbardziej
uzdolnionych gimnazjalistów, licealistów i studentów pochodz¹cych z ma³ych miast i wsi. W przeprowadzenie tegorocznej zbiórki w³¹czy³o siê ponad
100 tys. wolontariuszy: ministrantów,
cz³onków ZHP, ZHR, ZHK Zawisza
oraz m³odzie¿y i doros³ych z ró¿nych
rodowisk.
Centralne obchody III Dnia Papieskiego zakoñczy³ Apel Warszawy z Ojcem wiêtym na Placu Zamkowym
w Warszawie, w którym udzia³ wzi¹³
ks. kard. Józef Glemp, ks. kard. Giovanni
Battista Re, ks. abp Nuncjusz Apostolski Józef Kowalczyk oraz Prezydent
Warszawy Lech Kaczyñski.
We wszystkich wi¹tyniach w Polsce
ludzie modlili siê w intencji Ojca wiêtego  zgromadzeni na uroczystych
Mszach w., nocnych czuwaniach, nabo¿eñstwach. Wydarzenia III Dnia Papieskiego, tak¿e dziêki zaanga¿owaniu
mediów, sta³y siê wielkim wyznaniem
wiary i wyrazem ³¹cznoci wszystkich
Polaków z Ojcem wiêtym.
Magdalena Rówiñska
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HISTORIA
Odbudowanie pañstwa polskiego w 1918 roku (po trwaj¹cej 123 lata niewoli,
nieobecnoci na mapie, a w coraz wiêkszym stopniu tak¿e w wiadomoci narodów i polityków) jest jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ w ca³ej historii Polski.
S³usznie te¿ jest nazywane cudownym zmartwychwstaniem lub cudem listopada,
którego s³oñce, jak piêknie pisa³ pisarz, polityk i ambasador Kajetan Morawski,
odbija³o siê w karabinach rzucanych przez rozbrajanych niemieckich ¿o³nierzy.
Bo przecie¿ sam wybuch, wymodlonej przez Mickiewicza, wojny ludów, wydawa³o
siê, ¿e móg³, co najwy¿ej, zmieniæ granice zaborów. Byæ mo¿e doprowadziæ do
zajêcia obszarów zamieszkanych przez Polaków przez jednego z zaborców. Wydawa³o siê logiczne i jasne, ¿e jak wszystkie poprzednie tak i tê wojnê kto w koñcu
musi wygraæ  Niemcy, lub Rosja? Ale nic wiêcej. Przyjêcie wersji, ¿e wszystkie
trzy mocarstwa, które w koñcu XVIII wieku dokona³y rozbiorów Polski: Rosja,
Niemcy i Austria nie tylko przegraj¹, lecz tak¿e pogr¹¿¹ siê w chaosie, ulegn¹
rozk³adowi i upadkowi, nie mia³o w chwili wybuchu wojny najmniejszych podstaw.

11 Listopada

fot. Arch.

Listopad 1918. to, w wiadomoci
zbiorowej, czas wielkiej jednoci, patriotycznego entuzjazmu i uniesienia.
Na ogó³ przeciwstawiany czerwcowi
1989., jako okresowi fa³szywych kompromisów, wyczekiwania, zawiedzonych nadziei, zmarnowanych i niewykorzystanych okazji. Z pewnoci¹ jest
to tylko czêæ prawdy. Chocia¿ trudno
porównywaæ zupe³nie ró¿ne epoki pod
wzglêdem ekonomicznym czy spo³ecznym, a skala zniszczeñ, biedy, nêdzy,
ogrom piêtrz¹cych siê problemów
z pewnoci¹ by³ wiêkszy po zakoñczeniu wojny, tocz¹cej siê na ziemiach polskich. Jednak trafnie pisze o roku 1918,
daleki od z³udzeñ, polityk i publicysta
pi³sudczykowski:  Staæ nas dzi na to,
aby nie nachylaæ siê tylko ze wzrusze-

&

niem nad owymi dniami pe³nymi nêdzy
i wielkoci, kurzawy nie¿nej i p³omienia, trwogi i bohaterstwa... o có¿ szli
walczyæ w roku 1918 ci, co walczyæ wtedy poszli? ... Nie przeciw trzem  lecz
przeciw czterem zaborcom, rozpoczyna³a siê wojna. Czwartym najgroniejszym... najokrutniej despotycznym 
by³a przesz³oæ polska. Nie tylko sto
trzydzieci lat niewoli, lecz tak¿e sto
piêædziesi¹t poprzednich lat rozk³adu.
Nie tylko przeciw obcym, lecz tak¿e
przeciw sobie rozpoczyna³a siê 11 listopada 1918 r. ostatnia bitwa. Nie tylko
o granice, lecz tak¿e o charakter Polski
(Ignacy Matuszewski, Próba syntez,
Warszawa, 1937 r.).
Dzi wiemy z ca³¹ pewnoci¹, ¿e nie
by³a to bitwa ostatnia, a negatywne zjawiska w spo³ecznej wiadomoci
oraz w obszarze
tego, co mo¿na
umownie nazwaæ
polskim charakterem, nie zosta³y
zlikwidowane,
a raczej nasili³y siê
i wzmocni³y. Z³o¿y³o siê na to bardzo wiele przyczyn, w przede
wszystkim potworne w swoim okrucieñstwie dowiad-

DZIEJE NAJNOWSZE

czenia nazistowskiej okupacji i komunistycznej dyktatury, wyniszczenie polskich
elit intelektualnych, warstw przywódczych, niemo¿liwe do odrobienia straty we
wszystkich dziedzinach ¿ycia.
Jest swoj¹ drog¹ jaka zdumiewaj¹ca zdolnoæ rzucania w naszym kraju
przesadnych i go³os³ownych oskar¿eñ,
szermowania zarzutami rozbiorów, narodowej zdrady, zaprzañstwa. Wybitny
historyk, filozof i publicysta, maj¹cy
opiniê umiarkowanego, Marian Zdziechowski tak pisa³ na temat koñcz¹cego
wojnê z Rosj¹ Sowieck¹ traktatu ryskiego: Nie dzie³em chwa³y, lecz hañby narodu jest ten pokój. Oby przysz³oæ nie kara³a ca³ego narodu za niepoczytalnych
jego przedstawicieli...Czeæ wam panowie
suwereni za czwarty rozbiór kraju...
(M. Zdziechowski, Widmo przysz³oci,
Warszawa, 1999).
Legenda tamtego Listopada mia³a
istotny wp³yw na ludzi walcz¹cych
z komunizmem w czasach Polski Ludowej o wolnoæ i niepodleg³oæ. Organizuj¹c rocznicowe manifestacje, mia³em
wiadomoæ nie tylko tego, ¿e s¹ one
wyrazem protestu przeciwko zniewoleniu, ob³udzie i nieudolnoci komunistycznych rz¹dów, lecz tak¿e wyrazem
nadziei na odzyskanie kiedy niepodleg³oci (choæ wobec potêgi Zwi¹zku Sowieckiego wydawa³o siê to mo¿liwe
w niewyobra¿alnie odleg³ej przysz³oci). Nie przypominam sobie, by ktokolwiek twierdzi³ wówczas, ¿e stanie siê
to wkrótce. Jednak skoro mo¿liwe by³o
przekrelenie traktatów rozbiorowych,
to mo¿liwe mo¿e okazaæ siê tak¿e wyrwanie siê z niewoli jednego tylko mocarstwa. Ale to tak¿e duma z dokonañ
odrodzonej Rzeczypospolitej, tak wa¿na w czasach zagro¿enia demokracji
przez falê apatii, rezygnacji, demagogii
i pustos³owia. Dzi wa¿niejsza ni¿ wojskowy i polityczny splot okolicznoci,
które doprowadzi³y do naszego powrotu
na mapê. Duma i wiara w nasze mo¿liwoci tak wa¿ne teraz, gdy obecnie
w przeciwieñstwie do tak wielu pokoleñ
poprzednich, wy³¹cznie od Polaków zale¿¹ losy naszej Ojczyzny.

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 11/2003

Stefan Niesio³owski

Na obrazie mistrza Belotto, zwanego Canaletto, koció³ek w. Katarzyny wieci,
jak niesiona wysoko bia³o-czerwona chor¹giew. Przez wieki wzgórze, na którym
zbudowano ow¹, najstarsz¹ w tej czêci Mazowsza, wi¹tyniê obros³o w wiele
znacz¹cych dla dziejów Rzeczypospolitej symboli, a lady historii i liczne pami¹tki
s¹ tu otoczone przez proboszcza ks. pra³ata Józefa Romana Maja starann¹ trosk¹
i pielêgnowane z niezwyk³ym pietyzmem.

Polskie Termopile
Eugeniusz Zdanowicz

Przez S³u¿ew przewinê³y siê zas³u¿one dla Polski kolatorskie rody tutejszej parafii. Zatem i pochodz¹cy od
Gotarda Radwana S³u¿ewscy, póniej
Czartoryscy i Potoccy, a ostatecznie
Braniccy. St¹d w³anie na uroczystociach u w. Katarzyny do dzi mo¿na
spotkaæ w stosownych strojach, damy
i kawalerów maltañskich pochodz¹cych z tych rodzin. Miejscowi parafianie otaczaj¹ kultem b³ogos³awionego
Micha³a Czartoryskiego, wyniesionego na o³tarze wraz ze 107 towarzyszami przez Ojca wiêtego Jana Paw³a II
dominikanina s¹siedniego klasztoru
i mêczennika.
***
We wspó³czesnych dziejach koció³ek wyranie zapisa³ siê, i to a¿ dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy wokó³ w.
Katarzyny skupi³a siê grupa dzia³aczy
pragn¹ca wydobyæ z zapomnienia i upamiêtniæ ofiary zbrodni systemu komunistycznego, których milcz¹cym wiadkiem by³ tak¿e S³u¿ew. Starania skupionych wokó³ ks. Maja dzia³aczy niepodleg³ociowych, takich jak profesorowie:
Wies³aw Chrzanowski i Tomasz
Strzembosz, sêdziowie: Jadwiga Skórzewska, Bogus³aw Nizieñski i Wojciech Welman, redaktorzy: Zdzis³aw
Szpakowski i Wojciech Ziembiñski oraz
mecenasi: Jan Olszewski i Andrzej Grabiñski, który stan¹³ na czele komitetu 
obrodzi³y, jak wiadomo, dokumentacj¹,
publikacjami i ostatecznie pomnikiemmauzoleum, nad którym góruje krzy¿
z przestrzelin¹. Pomnik ten upamiêtnia
ofiary owych zbrodni, których dokona³a na polskim narodzie komunistyczna
w³adza.
Jeszcze boleniejszy mia³ siê okazaæ

ów drugi przypadek, kiedy zrodzi³ siê
pomys³  nios¹cy, jak siê mia³o okazaæ,
miertelne wrêcz zagro¿enie wszelkim
pop³uczynom postkomunistycznym.
Mówimy tu Konwencie w. Katarzyny.
Zapewne st¹d w³anie bior¹ siê wszelkie objawy alergii, a tak¿e amnezji, które
do dzi trapi¹ przeró¿ne obozy tak zwanej klasy politycznej. Widaæ to najwyraniej podczas uroczystoci rocznicowych na s³u¿ewskim wzgórzu. Absencja przywódców wszystkich Polaków
wrêcz rzuca siê wówczas w oczy. Wiele mówi¹ce jest tak¿e milczenie publicznych i komercyjnych mediów.
***
A z Komitetem, pracuj¹cym nad upamiêtnieniem zbrodni komunistycznych
na polskim narodzie, by³o tak. Przeniesiony w 1984 r. z parafii w. Anny do
parafii w. Katarzyny, wieloletni i niezwykle zas³u¿ony duszpasterz rodowisk akademickich i naukowych ks.
Józef Maj bardzo szybko zdoby³ wiele
rozproszonych wiadomoci o tak zwanych tajnych pochówkach, których dokonywano w latach czterdziestych
i piêædziesi¹tych na obu s³u¿ewskich
cmentarzach: przy Wa³brzyskiej i przy
kociele w. Katarzyny. By³y to najczêciej zeznania naocznych wiadków.
Brakowa³o wszak¿e jednoznacznych
dokumentów, które by potwierdza³y, ¿e
mordowani w mokotowskich katowniach bezpieki wrogowie w³adzy ludowej byli w³anie tu chowani.
W 1988. parafia przygotowywa³a siê
do obchodów jubileuszowych. Zbli¿a³o siê bowiem 750-lecie jej istnienia.
Wówczas robiono okolicznociowe, jak
siê to mówi  porz¹dki. Prze³omem dla
ca³ej sprawy, nad któr¹ pracowa³ komi-

tet okaza³o siê znalezisko pod stert¹
drzewa opa³owego, na terenie s¹siaduj¹cego z plebani¹ folwarczku. W owej
skrytce by³a m.in. teczka z korespondencj¹ na temat tajnych pochówków. Prowadzi³ j¹ ówczesny proboszcz parafii
ks. Adam Wyrêbowski z w³adzami miasta i wiêziennictwa na Mokotowie.
Wyj¹tkowe znaczenie ma tu fakt, i¿ bohaterski kap³an (przed wojn¹ by³ krajowym kapelanem wiêziennictwa) zna³
obowi¹zuj¹ce procedury. St¹d wziê³y siê
jego listy, tak¿e do w³adz miasta. Urzêdowe odpowiedzi stawa³y siê bowiem
pretekstem wysy³ania do w³adz wiêziennych kolejnych pism, nie tyle mo¿e ksiêdza-proboszcza, co bardziej zaniepokojonego urzêdnika, zarz¹dzaj¹cego
cmentarzami na podleg³ym sobie terenie.
Doæ na tym, ¿e zachowane dokumenty potwierdza³y wszystkie ustne
wiadectwa mówi¹ce o tajnych pochówkach i zacieraniu ladów zbrodni.
***
W wyniku dzia³añ wojennych, wraz
z przesuwaniem siê frontu na zachód,
Polska, sprzedana w Ja³cie przez sojuszników, stawa³a siê znów ofiar¹ tak zwanej geopolityki. W istocie mia³a tu miejsce bezprzyk³adna w historii zdrada
uczestnika wojennej koalicji. Tak wiêc
w wyniku ja³tañskiego sprzeniewierzenia, wykrwawiona i zrujnowana Rzeczypospolita zmienia³a jedynie okupanta, a terror niemiecki zosta³ zast¹piony
przez rosyjski, jedynie w nowym, bolszewickim wydaniu.
Od powtórnego wejcia wojsk rosyjskich w granice Rzeczypospolitej a¿ do
s³awnego padziernika 1956 r. ca³y ów
czas zapisa³ siê w historii Polski jako
jedno pasmo zbrodni rosyjskiego agresora i bêd¹cego na jego us³ugach zbiorowego renegata, kryj¹cego siê pod
mask¹ unurzanej w bratniej krwi, tak
zwanej w³adzy ludowej. A jedynym zadoæuczynieniem za owe zbrodnie wydaje siê byæ ten, odwo³uj¹cy siê do
NARODOWEJ PAMIÊCI pomnik na
wi¹tynnym wzgórzu.
***
Dziesiêæ lat up³ynê³o od wzniesienia przy w. Katarzynie na S³u¿ewie
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Pomnika ofiar terroru komunistycznego w latach 1944-1956. W ostatni¹
wrzeniow¹ niedzielê, w godzinach
wieczornych, u stóp monumentu  ¿o³nierze z kompanii reprezentacyjnej WP
wraz z harcerzami  zaci¹gnêli honorow¹ wartê. Z wielu miejsc Polski,
w których dokonano kani na ¿o³nierzach AK, NSZ, WiN i innych uczestnikach organizacji niepodleg³ociowych przyby³y poczty sztandarowe.
Gospodarz uroczystoci, proboszcz od
w. Katarzyny ks. pra³at Józef Roman
Maj przywita³ przyby³ych goci, wród
których byli przedstawiciele Kocio³a,
w³adz pañstwowych, miejskich, samorz¹dowych oraz Policji, a tak¿e damy
i kawalerowie maltañscy, bêd¹cy
przedstawicielami rodów kolatorskich
s³u¿ewskiej parafii.
Przed uroczyst¹ liturgi¹ Chór Reprezentacyjny WP wykona³ Bogurodzicê  pieñ
rycerstwa polskiego, bêd¹cy w istocie naszym pierwszym hymnem pañstwowym.
Mszê w. odprawi³ ks. bp Edward
Materski, a okolicznociow¹ homiliê
wyg³osi³ Prymas Polski ks. Józef kardyna³ Glemp, który podkreli³ znaczenie pamiêci w dziejach narodu. Nastêpnie pod krzy¿em z przestrzelin¹,
góruj¹cym nad sarkofagiem (gdzie

w urnie spoczywaj¹ prochy ofiar, pobrane z bezimiennych grobów w 470 miejscach w Polsce) z³o¿ono wieñce. Miêdzy innymi w imieniu w³adz stolicy
wieñce z³o¿yli: wiceprezydent Andrzej
Urbañski wraz z wiceprzewodnicz¹cym
Rady Warszawy Janem Mari¹ Jackowskim, a w imieniu samorz¹du Mokotowa  burmistrz Ewa Wêg³owska.
Warto dodaæ, ¿e wród uczestników
uroczystoci byli obecni wysocy przedstawiciele policji. Ale pisz¹cy te s³owa,
mimo usilnych starañ, nie odnotowa³
wród zebranych przedstawicieli rz¹du
Rzeczypospolitej i prezydenta, ani te¿
benificjentów Konwentu w. Katarzyny, nawet sporód tych, którzy do dzi
zasiadaj¹ w Sejmie i Senacie. To smutne, bo przecie¿ pamiêæ tej zbrodni nie
jest wy³¹cznie spraw¹ rodzin jej ofiar
ani wy³¹cznie spraw¹ warszawsk¹, jakby to mog³o siê wydawaæ z ogl¹du ostatniej uroczystoci. Ta zbrodnia jest przecie¿ spraw¹ ca³ego narodu i ca³ej Polski. A dzi pe³nym zadoæuczynieniem
za ni¹ mo¿e byæ jedynie pielêgnowana,
z nale¿n¹ czci¹, PAMIÊÆ.
***
Na jednym z g³azów Pomnika wyryto s³owa wiersza powsta³ego w mokotowskiej kani. Jego autorem by³ zamê-

Ma³e rzeczy

³ysa piewaczka profanuj¹ca na oczach
milionowej widowni portret Papie¿a Jana
Paw³a II. Ostatnio do pomocy (szczêliwie zwyciêskiego dla antykatolickich si³
kresu tego boju nie widaæ) ci¹gniêto nawet szkockie regimenty sformowane
w szyk kinowego obrazu. Chodzi o wywietlany i w Polsce (a jak¿eby inaczej,
premiera odby³a siê nad Wis³¹ oczywicie w dniach obchodów 25-lecia pontyfikatu Ojca w.!) film Siostry Magdalenki maj¹cy przekonaæ o tym, ¿e iryjskie
klasztory s¹ zape³nione przez psychopatyczne zakonnice, które z sadystycznym
zaciêciem pastwi¹ siê nad bêd¹c¹ pod ich
kuratel¹ ¿eñsk¹ m³odzie¿¹.
 Wszystko przed wami  mówi³
z gorycz¹ mój znajomy Irlandczyk, Conor Foley, z którym przed kilkoma laty
rozmawialimy o sterowanej laicyzacyjnej fali przytapiaj¹cej sumienia dziedziców w. Patryka.  Zaczyna siê niewin-

Specjalici od medialnych manipulacji wprost piej¹ z zachwytu: Irlandia,
ten bastion katolickiej zaciankowoci,
kruszeje!  Religia na Zielonej Wyspie
 wieszcz¹  ju¿ jest w³aciwie prze¿ytkiem, a mieszkañcy Dublina czy Cork
bardziej zaabsorbowani s¹ gromadzeniem per fas et ne fas doczesnych dóbr,
ni¿ oddawaniem siê ewangelicznym rozwa¿aniom o ¿yciu uczciwym.
Abymy uwierzyli, ¿e to prawda, na
pole irlandzkiej bitwy o dusze wys³ano
najpotê¿niejsz¹ z propagandowych machin  miejscow¹, ale i angielsk¹, i amerykañsk¹  kulturê masow¹ oraz jej rodzimych, a tak¿e i zaciê¿nych  apokaliptycznych jedców. Najg³oniejszym
wród nich by³a, jak pamiêtamy, pewna
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czony w mokotowskich kazamatach
Tadeusz Porayski, ¿o³nierz AK, kuzyn
prezydenta Ignacego Mocickiego. Do
niedawna wiersz ów by³ jedynym, oryginalnym pomnikiem, który upamiêtnia³
ofiary tej bratobójczej wszak zbrodni.
Oto jego pierwsza strofa:

Przechodniu, pochyl czo³o,
wstrzymaj krok na chwilê
Tu ka¿da grudka ziemi
krwi¹ mêczeñsk¹ broczy
To jest S³u¿ewiec, to s¹ nasze Termopile
Tu le¿¹ ci, co chcieli bój do koñca toczyæ.

***
Po wyst¹pieniach oficjalnych
przedstawicieli w³adz i komitetu, i po
uroczystym apelu poleg³ych, kompania
reprezentacyjna Wojska Polskiego odda³a trzy salwy honorowe, które odbi³y siê echem wród otaczaj¹cych wzgórze wi¹tynne zwartych blokowisk
spó³dzielczych osiedli S³u¿ewa, Stegien i Ursynowa. Oby nios³y siê one
dalej, jak echo wród gór, i by³y s³yszalne we wszystkich zak¹tkach wolnej Ojczyzny. Wolnej, wszak tak¿e
dziêki ICH KRZY¯OWI I ICH OFIERZE ¯YCIA.
Eugeniusz Zdanowicz
Patrz: fotoreporta¿ z uroczystoci na kontrok³adce (s. 32)

nie. Od ma³ych rzeczy. A to gazeta nie
wspomni o jakim kocielnym wiêcie,
o innych za wa¿nych rocznicowych
obchodach zamilcz¹ telewizyjne stacje...
***
Przypomnia³em sobie o tym wszystkim, ogl¹daj¹c fotogramy, prezentowane w jednej z najbardziej presti¿owych
sto³ecznych galerii. Ekspozycja nosi³a
tytu³ Warszawiaków portret niedzielny.
W ten pierwszy dzieñ tygodnia  tak
przynajmniej chce jej Autor (jakby nie
by³o  uzdolniony artysta obiektywu) 
robimy wszystko: leniuchujemy, bawimy siê, spacerujemy, ucztujemy, grzebiemy w ogrodowej ziemi, ale przede
wszystkim  omijamy kocio³y!  Zaczyna siê niewinnie. Od ma³ych rzeczy
 mówi³ Conor.
Patrz¹c na ten zdesakralizowany portret mojego miasta, wiem, ¿e mia³ racjê.
Pawe³ Smogorzewski
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Na raka skóry chorujê od 10 lat  mówi Anna.  Z chorob¹ pogodzi³am siê dopiero
w hospicjum, kiedy posz³am do spowiedzi i ksi¹dz wyt³umaczy³ mi, ¿e tylko Bóg
wie, dlaczego cierpiê i ¿eby wybiæ sobie z g³owy myli, ¿e to za karê. Czêsto mylê
o mierci, która dla mnie by³aby wybawieniem. N i e b o j ê s i ê  m i e r c i . . .

¯yciodajna mieræ
Marta Sieciechowicz

My, ludzie zdrowi, reagujemy lêkiem
na s³owo mieræ. Czy zawsze tak by³o?
 Stopniowo, przez skorupê lêków i izolacji od tej rzeczywistoci ¿ycia, dociera³a do mnie najwa¿niejsza informacja:
¿e mieræ jest w nas 24 godziny na dobê
i z ni¹ ¿yjemy  mówi ksi¹dz Marek
Wasztyl FDP, dyrektor Hospicjum
Opatrznoci Bo¿ej w Wo³ominie.  Potrzebne jest tylko odpowiednie nastawienie, takie jak u w. Franciszka który
mówi³: witaj, siostro-mierci...
Mylenie o mierci zmieni³o siê
w ci¹gu ostatnich lat.  Funkcjonuje
takie pojêcie: dobra mieræ  mówi
Bo¿ena Mikulska, psycholog w hospicjum.  Zosta³y przeprowadzone badania, co dzisiaj ludzie uwa¿aj¹ za dobr¹
mieræ. Kiedy dobra mieræ nastêpowa³a wród bliskich, w domu rodzinnym, w sêdziwym wieku, po pogodzeniu
siê z Bogiem i ludmi. Dzisiaj akcenty
przesunê³y siê w kierunku przedmiotowym  mieræ dobra jest szybka i bezbolesna. S¹ to zmiany kulturowe, spo³eczeñstwo konsumpcyjne niesie ze sob¹
pogl¹d, ¿e cz³owieka mo¿na przeliczyæ
na okrelone wartoci, tzn. ile mo¿e pracowaæ i zarobiæ. Wszyscy chcieliby byæ
m³odzi, piêkni, bogaci i zdrowi. Tematy
choroby i mierci s¹ eliminowane z ¿ycia. Ma to zwi¹zek z kryzysem rodziny
i wiary, która daje oparcie i nadziejê na
¿ycie wieczne...
Czas darowany
Najwa¿niejszym przymiotem mierci jest sprawiedliwoæ, poniewa¿ stawia
wszystkich w jednym rzêdzie  bogatego obok biednego, szczêliwego obok
nieszczêliwego, zdrowego obok chorego. Ksi¹dz Wasztyl, zdruzgotanym
nieszczêciem rodzinom, opowiada bajkê o sprawiedliwej mierci: Pewnego

razu mieræ kosi³a ludzi i przysz³a do
matki, która sama wychowywa³a szecioro ma³ych dzieci. Matka pad³a przed
ni¹ na kolana i zaczê³a j¹ b³agaæ, aby
jej nie zabiera³a, bo dzieci umr¹ z g³odu. mieræ ulitowa³a siê, ale mówi, ¿e
to nie zale¿y od niej i musi iæ do wy¿szej instancji. Puka do bramy w. Piotra, przedstawia problem, ale w. Piotr
mówi, ¿e trzeba iæ jeszcze wy¿ej. mieræ
stawi³a siê przed Bo¿e Oblicze i opowiada o matce z ma³ymi dzieæmi. Bóg
wys³ucha³ i rzek³ do mierci  Idziemy
nad morze. Wskakuj do wody i przynie z dna najmniejszy kamyczek.
mieræ us³ucha³a rozkazu, wskoczy³a
i przynios³a kamyczek. Bóg rozkaza³ 
Przegry! mieræ przegryz³a. Bóg zapyta³  Co tam widzisz? mieræ  Malutkiego robaczka. Pan Bóg odrzek³ 
Pamiêtam o tym robaczku, a o tych
dzieciach mia³bym zapomnieæ?
Choroba i mieræ same w sobie s¹
czym z³ym, bo nios¹ ból, ³zy, pustkê.
To Chrystus nada³ im sens, daj¹c nadziejê niemiertelnoci, bo w Jego ranach
jest nasze zdrowie.
 Tata przed mierci¹ przyj¹³ Wiatyk,
po¿egna³ siê z wnukami  wspomina El¿bieta ¯o³êdziowska.  To by³a ogromna
mobilizacja organizmu, bo ka¿dy gest
i s³owo by³o ogromnym cierpieniem.
Umar³ na naszych rêkach. I mylê, ¿e tak
mia³o byæ. Czulimy, ¿e Pan Bóg darowa³ nam ten czas pó³tora miesi¹ca, gdy
wiedzielimy, ¿e jedyne, co mo¿emy tacie daæ, to jak najwiêcej mi³oci, wspólnego bycia z nim. Tata mówi³ wprost, ¿e
chce siê na nas napatrzeæ i nas zapamiêtaæ. Ten czas by³ nam darowany na wzrost
mi³oci miêdzy nami. To by³o potrzebne
tacie i nam. To by³o dope³nienie ¿ycia,
bo mi³oæ szlifuje siê w cierpieniu i do-

wiadczeniach. Jestem za to wdziêczna
Panu Bogu, chocia¿ bardzo mi ojca brakuje. Jestem przekonana, ¿e ojciec jest
tu z nami i pomaga mi w ró¿ny sposób.
To Pan Bóg daje ³askê ¿ywej wiary
w wiêtych obcowanie...
 Nasze ma³¿eñstwo trwa³o 25 tygodni  opowiada Kostek Sobolewski. 
Planowa³em z Al¹ nasze wspólne ¿ycie
i mielimy wra¿enie, ¿e to jest ci¹gle
nasz miesi¹c miodowy. Dzieñ zaczynalimy i koñczylimy modlitw¹. Na ten
czas czekalimy wiele lat. Kiedy trwa³o
nasze ma³¿eñstwo, bylimy zszokowani,
¿e mo¿na dowiadczyæ wspania³ych rzeczy, jeli do koñca zaufa siê Bogu i Jego
prowadzeniu. Opieralimy siê na Maryi i to Ona podarowa³a nam ten czas...
 Pobyt w hospicjum da³ mi du¿o do
mylenia  mówi Anna.  Tutaj zrozumia³am sens ¿ycia. Gdybym mia³a tak¹
wiadomoæ w wieku 18-20 lat to inaczej prze¿y³abym swoje ¿ycie. Cz³owiek
powinien ¿yæ dla kogo, nie tylko dla
siebie. Mylê, ¿e bardziej zajê³abym siê
innymi, pomoc¹ czy dobrym s³owem,
by³abym bardziej wyrozumia³a...
 S³ysza³am kiedy s³owa, które wypowiedzia³ m¹¿ po mierci ¿ony: ¿e jej
choroba i pobyt w hospicjum to by³y najlepsze chwile ich ma³¿eñstwa  mówi
Bo¿ena Mikulska.
Przygotowanie
Do narodzin dziecka przygotowujemy siê przez 9 miesiêcy. Czy mo¿na siê
przygotowaæ do mierci? Psychologia
mówi o ró¿nych postawach wobec
mierci w³asnej i kogo bliskiego.
B. Mikulska:  mieræ jest bezwzglêdnym prawem przyrody. Od momentu poczêcia i narodzin w ¿ycie wpisana jest mieræ. Nie da siê uciec od
mierci. Nawet jeli nie bêdzie siê o niej
myla³o, nie zmienia to faktu, ¿e ka¿dy
umiera. Je¿eli wypiera siê ze swojej
wiadomoci myl o mierci, przechodzi ona do podwiadomoci i jest poza
kontrol¹ rozumu. To z kolei przeradza
siê w lêki, w stany, nad którymi póniej
trudno zapanowaæ. Niektóre osoby ³atwiej przyjmuj¹ myl o mierci, bo wierz¹, ¿e zaczyna siê dla nich ¿ycie wieczne. Osoby, które to wypieraj¹, bardzo
trudno sobie z tym radz¹. Czasami jest
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te¿ tak, ¿e chory jest pogodzony z Bogiem i ludmi, czeka na mieræ, ale rodzina reaguje lêkowo i ma problem
z akceptacj¹ faktu przemijania...
Ks. M. Wasztyl:  ¯yjmy tak, jakbymy mieli dzisiaj albo jutro umrzeæ.
wiêci dochodz¹ do takiego etapu. Modlê siê o to, aby przy mojej mierci by³
ksi¹dz z sakramentami. I kiedy udzieli
mi odpustu zupe³nego i przebaczenia
wszystkich grzechów, to pójdê prosto do
nieba...
K. Sobolewski:  Mama Ali poprosi³a ludzi ze wspólnoty Odnowy w Duchu wiêtym, aby pomodlili siê nad ni¹
w szpitalu. W czasie modlitwy otworzylimy Pismo w. na s³owach, aby dziêki czyniæ Bogu i zaufaæ Mu do koñca, On jest uzdrowieniem. Inni pacjenci dziwili siê tym modlitwom i obecnoci ksiêdza, ale póniej sami zaczêli siê
spowiadaæ... E. ¯o³êdziowska:  By³
taki moment, gdy nie powiedzielimy
tacie, ¿e jest z nim bardzo le. Tata za
nie powiedzia³ nam, ¿e o tym wie.
Wszyscy wiedzielimy o tym bez s³ów.
Tata by³ bardzo otwarty w swoich prze¿yciach: dzieli³ siê swoimi dolegliwociami, czasami by³o to przejmuj¹ce a¿
do bólu, bo cz³owiek jest bezsilny w takiej sytuacji. Tata nie ba³ siê samej
mierci, bo by³ ¿o³nierzem w AK i walczy³ w Powstaniu Warszawskim, ale
ba³ siê o nasz¹ przysz³oæ  jak sobie
damy radê bez niego. Tydzieñ przed
jego mierci¹ mia³am rekolekcje i tylko na noce przyje¿d¿a³am do domu.
Mówi³ wtedy do mamy: ¿eby tylko Ela
zd¹¿y³a przyjechaæ... W czasie tych rekolekcji przyjechalimy wszyscy do
taty. Ksi¹dz odprawi³ w domu Mszê w.
i udzieli³ tacie Komunii w. Ta Msza
by³a darem od Pana Boga, bo tata wyranie czeka³ na koniec moich rekolekcji. Po nich s³ab³ z godziny na godzinê. Póniej mia³ przerzut do mózgu
i nie móg³ wykonywaæ wszystkich czynnoci  by³ z nich oga³acany. Mówi³
np., ¿e teraz nie czuje po³owy g³owy.
Z minuty na minutê wiedzielimy, co siê
z nim dzieje. Kiedy mu mówi³am, ¿e ja
te¿ siê bojê, to go uspokaja³o. Bycie
przy chorym jest czym najwiêkszym,
co mo¿na mu daæ. I chocia¿ ka¿dy cz³o-
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fot. W. widerski
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wiek umiera sam, to jednak wiê z drug¹
osob¹ i z Bogiem u³atwia mu odejcie...
Odchodzenie
Jan Pawe³ II, od pocz¹tku pontyfikatu, szczególn¹ uwagê zwraca na chorych, s³abych i umieraj¹cych. Wypowiada na ten temat opinie niepopularne
w dzisiejszym wiecie, który odrzuca
tych ludzi:  Godnoæ cz³owieka umieraj¹cego ma swoje ród³o w tym, ¿e jest
on istot¹ stworzon¹ oraz w jego osobistym powo³aniu do ¿ycia wiecznego 
mówi³ na zgromadzeniu ogólnym Papieskiej Akademii Pro Vita 27 lutego
1999 roku. Spojrzenie, przenikniête nadziej¹ potrafi dostrzec now¹ postaæ naszego miertelnego cia³a, które ulega
rozk³adowi. A kiedy ju¿ to, co zniszczalne, przyodzieje siê w niezniszczalnoæ,
a to, co miertelne, przyodzieje siê
w niemiertelnoæ, wtedy sprawdz¹ siê
s³owa, które zosta³y napisane: Zwyciêstwo poch³onê³o mieræ...
Choroba i mieræ zmieniaj¹ punkt
widzenia, przewartociowuj¹ nasz
wiat, nic nie jest ju¿ takie same.
E. ¯o³êdziowska:  Kiedy moja choroba siê zaostrzy³a i zrozumia³am, ¿e
mogê umrzeæ, dozna³am samotnoci.
Mia³am kochaj¹cych rodziców, przyjació³, lekarzy, ale w krytycznym momencie by³am sama. Kiedy mój stan siê poprawi³, ca³y czas mia³am wiadomoæ,
¿e moment odejcia jest najwa¿niejsz¹
chwil¹ w ¿yciu cz³owieka...
K. Sobolewski:  Rozmawialimy,
ale mówienie sprawia³o Ali trudnoæ.
Powiedzia³a, ¿e: jak nagle wszystko
mo¿e siê zmieniæ. Cz³owiek jest bez-

bronny w takich sytuacjach, kiedy
wszystko wydaje siê wspania³e, a po
chwili siê rozwala...
Ks. M. Wasztyl:  Z pozycji ³ó¿ka
cz³owieka umieraj¹cego wiat wygl¹da
zupe³nie inaczej  czasami chce mi siê
miaæ albo p³akaæ, albo kl¹æ, kiedy widzê, jacy ludzie s¹ nierozumni i myl¹,
¿e bêd¹ ¿yæ wiecznie, gromadz¹ sobie
tutaj skarby, które mól i rdza z¿era,
a przecie¿ wszystko to zostawi¹. Zapominaj¹, ¿e nagi z ³ona matki wyszed³e
i nagi do ³ona matki-ziemi wejdziesz.
mieræ trzeba przyj¹æ wczeniej, dzisiaj,
bo ona ¿yje we mnie, rodzê siê z zal¹¿kiem mierci. Umieramy codziennie, tylko musimy mieæ tego wiadomoæ.
Po¿egnanie
Chwila mierci jest nie do pojêcia
rozumem, nie do wyobra¿enia  mo¿na
j¹ prze¿yæ tylko raz. mieræ kogo bliskiego pozostawia na nas ¿ywych niezatarty lad.
E. ¯o³êdziowska:  Kiedy tata ju¿
wiedzia³, ¿e to s¹ jego ostatnie dni, mówi³: Wiesz, najgorsze jest to, ¿e nie
mogê sobie wyobraziæ, jak bêdzie wygl¹da³o to odejcie. Odpowiada³am, ¿e
te¿ nie wiem. Chcia³ rozmawiaæ na te
tematy. Bardzo mu pomaga³o, kiedy rozmawialimy na temat wiêtych obcowania, ¿e jednak bêdziemy razem, ¿e to nie
jest koniec. Widzia³am, ¿e przynosi³o mu
to ulgê, a nam te¿ dawa³o pokój. Trzynastego padziernika zaczê³a siê agonia. Lekarz b³aga³ wtedy tatê, aby pozwoli³ siê zabraæ do szpitala. Ale tata
powiedzia³, ¿e nie chce i woli cierpieæ,
ale z têsknoty za nami nie prze¿yje. Po-
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dziêkowa³ lekarzowi i pielêgniarkom.
Poprosilimy, aby przyjecha³ ksi¹dz
z hospicjum. Tata siê dusi³ i nie mo¿na
by³o mu pomóc. Pan Bóg pozwoli³ mi
wtedy namacalnie uczestniczyæ w mierci Pana Jezusa, bo Jego mieræ na krzy¿u by³a bardzo podobna do odejcia mojego taty...
K. Sobolewski:  W nocy zaczê³o dochodziæ do mojej wiadomoci, ¿e to
mo¿e byæ koniec. Przedtem nie dopuszcza³em takiej myli. Nad ranem ordynator powiedzia³, ¿e trzeba Alê przewieæ na intensywn¹ terapiê szpitala
wojewódzkiego, bo nie jest ju¿ w stanie
walczyæ o jej ¿ycie. Wtedy mocno do
mnie dotar³o, ¿e sytuacja jest bardzo
tragiczna. Po¿egnalimy siê przed wejciem na intensywn¹ terapiê w³aciwie
tylko spojrzeniami. Kiedy Ala straci³a
wiadomoæ przyszed³ ksi¹dz i pob³ogos³awi³ j¹ na koniec. Dla mnie mocnym argumentem jest w takiej sytuacji
postawa Hioba, który mia³ wszystko, by³
do koñca szczêliwy a w jednej chwili
wszystko straci³ i by³ do koñca opuszczony. Skoro przyj¹³em dobro, to dlaczego mam nie przyj¹æ z³a? Jeli w takim momencie zrezygnujê z oparcia na
Bogu i zbuntujê siê przeciwko Niemu,
to co mi pozostanie? Na czym siê oprê?
Eutanazja
W dos³ownym t³umaczeniu eutanazja oznacza dobr¹ mieræ. Nie wiadomo jednak dla kogo  dla pacjenta, jego
bliskich czy dla lekarza?
B. Mikulska:  Jeden raz spotka³am
siê z prob¹ o eutanazjê, kiedy ból bardzo siê nasili³. Kiedy zosta³ opanowany, wszystko by³o w porz¹dku i chory
wiêcej nie prosi³, aby go zabiæ. Za³o¿ycielka pierwszego hospicjum w Anglii
 dr Saunders mówi³a, ¿e niekiedy proba chorego o eutanazjê jest prob¹
o umierzenie bólu i cierpienia. Kiedy
to nast¹pi, nie podtrzymuje swojej proby. Jest to raczej rozpaczliwa proba:
pomó¿cie mi, ¿eby przesta³o boleæ! Dla
chorego mo¿na zrobiæ du¿o wiêcej ni¿
go unicestwiæ. Mo¿na z nim byæ, trwaæ
z nim w jego chorobie, nieæ ulgê jego
cierpieniom i obawom, ¿e bêdzie umiera³ w osamotnieniu, albo ¿e bêdzie bola³o. W obliczu mierci chorzy zaczyna-

j¹ doceniaæ wartoæ mi³oci i przyjani, zmieniaj¹ siê ich relacje z bliskimi.
Co siê traci z ¿ycia, ale otwieraj¹ siê
nowe przestrzenie. Nikt nie ma prawa
zabieraæ ludziom chorym szansy na
prze¿ycie swojego ¿ycia do koñca, na
rozwój, który wtedy nastêpuje. Eutanazja odziera mieræ z jej tajemnicy, sprawia, ¿e staje siê ponurym zabiegiem
koñcz¹cym ¿ycie. W encyklice Evangelium Vitae Papie¿ wyranie pisze, ¿e
trzeba eutanazjê okreliæ mianem fa³szywej litoci, a nawet uznaæ j¹ za niepokoj¹ce wynaturzenie: prawdziwe
wspó³czucie bowiem sk³ania do solidarnoci z cudzym bólem, a nie do zabicia osoby, której cierpienia nie potrafi siê znieæ...
Mi³oæ i dobro
Czy rzeczywicie mieræ jest kresem
wszelkiej egzystencji? Czy potem nie
ma ju¿ nic?
K. Sobolewski:  Bóg pozwoli³ nam
prze¿yæ co wspania³ego i mylê, ¿e
przygotowa³ Alê do przejcia do nowego ¿ycia. Ona by³a przygotowana do
tego, mimo ¿e nikt tej mierci siê nie
spodziewa³. By³a przygotowana do
przejcia granicy miêdzy ¿yciem
a mierci¹. Teraz jestemy rozdzieleni
i musimy wspólnie przez to przejæ, ale
kiedy siê zobaczymy...
E. ¯o³êdziowska:  Jestem pewna,
¿e Pan Bóg rozchyli³ dla taty Swoje ramiona. Wiadomo, ¿e je¿eli traci siê bliskich, to po ludzku to boli, ale na p³aszczynie nadprzyrodzonej p³acz i ¿al
mo¿e byæ tylko nad sob¹, bo tacie to ju¿
nic nie pomo¿e. A jeli jestem przekonana o ¿yciu wiecznym, to powinnam siê
naprawdê radowaæ, ¿e ju¿ ten próg
przeszed³. I mam wiadomoæ, ¿e siê
spotkamy...
Dzisiejsza cywilizacja, która odbiera cz³owiekowi nadziejê ¿ycia wiecznego, krzywdzi go w najbardziej intymnych zakamarkach duszy. Tê rzeczywistoæ ¿ycia najlepiej wyrazi³ Pawe³ Aposto³: Nikt za z nas nie ¿yje dla siebie
i nikt nie umiera dla siebie: jeli bowiem
¿yjemy, ¿yjemy dla Pana; je¿eli za
umieramy, umieramy dla Pana. I w ¿yciu wiêc i w mierci nale¿ymy do Pana...
Marta Sieciechowicz

Jerzy Trammer

Wiedza
i przes¹d
Miejscowi ¿yli na tej wyspie w rejonach po³o¿onych powy¿ej tysi¹ca metrów nad poziomem morza. Choæ w dolinach istnia³a ¿yzna gleba i lasy pe³ne
mo¿liwych do upolowania zwierz¹t.
Przyczyn¹ by³a wiedza. Mówi³a, ¿e tam
ni¿ej znajduj¹ siê z³oliwe duchy, które
zsy³aj¹ gron¹ chorobê na tego, kto wejdzie na ich terytoria.
Kiedy na wyspê przybyli biali, zaczêli przekonywaæ tubylców, ¿e ich wiedza
jest przes¹dem: Nie duchy  tak twierdzili  stanowi¹ ród³o chorób, ale komary ¿yj¹ce poni¿ej tysi¹ca metrów
i przenosz¹ce chorobotwórcze pierwotniaki Plasmodium powoduj¹ce malariê.
Zrazu krajowcy wiedzê bia³ych mieli za
przes¹d czy zabobon. Lecz potem, pora¿eni ich potêg¹, zaczêli siê wahaæ.
W koñcu zw¹tpili w duchy jako w przyczynê malarii. Obecnie chêtnie schodz¹
polowaæ do malarycznych dolin, gdzie
przecie¿ duchów nie ma.
Dzi wierz¹, ¿e malariê wywo³uje
trucizna zawarta w po¿ywieniu, które
przygotuje i poda kobieta maj¹ca menstruacjê. Misjonarz, chc¹c zwalczyæ
nowy przes¹d, zabra³ ze sob¹ do szpitala tubylców zarówno chorych, jak i zdrowych. Pobrano im krew i sami mogli
zobaczyæ pod mikroskopem, ¿e krew
chorych zawiera Plasmodium, a krew
zdrowych  nie.
Po powrocie do wioski z przejêciem
opowiadali, i¿ wiedz¹ ju¿, jak wygl¹da trucizna zawarta w posi³ku podanym przez
menstruuj¹c¹ kobietê. Byli szczêliwi, ¿e
ich wiedza zosta³a potwierdzona przez
wielk¹, zbrojn¹ w mikroskopy naukê bia³ych, ¿e przesz³a  jak powiedzia³by naukowiec  weryfikacjê empiryczn¹.
W wyniku spotkania kultur przes¹d
zast¹pi³ wiedzê. Wiedza o duchach by³a
równie skutecznym narzêdziem profilaktyki malarii jak wiedza bia³ych. Przes¹d
nie zapobiega malarii, a wywo³uje jedynie mizoginiê (lub z niej siê wzi¹³). n
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ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
W sierpniu 2003 roku rz¹d L. Millera przyj¹³ do realizacji Krajowy Program dzia³añ
na rzecz Kobiet  II etap wdro¿eniowy na lata 2003-2005, zaproponowany przez
Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn. Zarówno sam
Program, jak i jego przyjêcie przez rz¹d nie wzbudzi³y szczególnego zainteresowania mediów. ¯ycie polityczne jest w naszym kraju tak bogate w wydarzenia
i afery, ¿e kwestia kobieca przemknê³a przez media prawie niezauwa¿ona. Gdy
Forum Kobiet Polskich zwo³a³o we wrzeniu konferencjê prasow¹ i przedstawi³o
swoj¹ opiniê o programie, media, szczególnie te zwi¹zane z Kocio³em dostrzeg³y wagê problemu, lecz polityczna rzeczywistoæ III RP szybko usunê³y ca³¹
kwestiê w cieñ.
Pani Minister  Pe³nomocnik Rz¹du ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn 
wielu rodowiskom kojarzy siê raczej z feminizmem ni¿ z konkretn¹, trudn¹
i systematyczn¹ prac¹ na rzecz kobiet i ich rodzin. By nie byæ stronniczym, przyjrzyjmy siê wiêc nowemu programowi i sprawdmy, co zwyciê¿y³o tym razem,
ideologia czy pragmatyka dzia³añ.

Kobieta,
czyli
mê¿czyzna
Wprowadzenie do Programu, zapowiadaj¹ce kompleksowe podejcie do
rozwi¹zywania problemów kobiet budzi
pewien niepokój, bowiem oznacza ono
powo³anie centralnych i regionalnych
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za monitorowanie polityki
reorganizacji, poprawy, rozwoju i oceny procesów politycznych tak, aby perspektywa równoci p³ci by³a w³¹czona
we wszystkie polityki na wszystkich poziomach i na wszystkich etapach przez
podmioty zaanga¿owane w tworzenie
polityki... (cyt. Krajowy Program, s.5).
Najwa¿niejszym celem Programu
okazuje siê usuniêcie przeszkód utrudniaj¹cych kobietom aktywne uczestnictwo w ¿yciu publicznym... Jak rz¹d ma
zamiar usuwaæ te przeszkody i jak zamierza uszczêliwiæ polskie kobiety
egzekwowaniem praw kobiet w sferze
publicznej i prywatnej?
Zwykle ka¿da strategia walki ideologicznej wymaga trafnego doboru pól, na
których prowadzone bêd¹ dzia³ania.
Autorzy Programu wybrali 9 takich pól.

"

S¹ wród nich: prawa kobiet jako prawa cz³owieka, aktywnoæ ekonomiczna
kobiet, przemoc wobec kobiet, edukacja, udzia³ we w³adzach, obecnoæ
w rodkach masowego przekazu, wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi
i strategie badawcze. Widzimy wiêc, ¿e
ca³kowicie pominiêto tzw. tradycyjne
konteksty kobiecoci, czyli macierzyñstwo i rodzinê, tak jakby prawa kobiet
zrównane z prawami cz³owieka (czytaj:
mê¿czyzny), wymaga³y usuniêcia
wszelkich historycznych (?) ró¿nic miêdzy p³ciami.
Czy jest to tylko niedopatrzenie autorów Programu? Niestety nie. Na 72
stronach tekstu co najmniej 18 razy pojawiaj¹ siê jednoznaczne postulaty podjêcia pracy nad wiadomoci¹ spo³eczeñstwa, a szczególnie kobiet, by zmieniæ
nasze pogl¹dy z tradycyjnych, dyskryminuj¹cych na wspó³czesne. ¯¹dania dotycz¹: wyeliminowania stereotypów tradycyjnych ról kobiet i mê¿czyzn (s. 48) drog¹ zrewidowania programów i materia³ów edukacyjnych, dydaktycznych, kon-
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trolowania nadawców mediów publicznych, organizowania szkoleñ dla pracowników reklamy, rodków masowego
przekazu oraz s³u¿by cywilnej a tak¿e
spowodowania odpowiednich zmian
w jêzyku publicznym (ss.50, 56, 63).
Wprost domaga siê podniesienia wiadomoci spo³eczeñstwa w kwestii równoci p³ci, bowiem tradycyjne, patriarchalne stereotypy dotycz¹ce roli kobiet
i mê¿czyzn w rodzinie i ¿yciu publicznym
s¹ silnie ugruntowane, co prowadzi do
braku dostatecznego zrozumienia dla
demokracji parytetowej (!?!) wród
przedstawicieli klasy politycznej... (s. 9).
Podrêczniki szkolne, zawieraj¹ce
tradycyjn¹ wizjê kobiety i mê¿czyzny,
obci¹¿on¹ stereotypami p³ci i konserwatywne wzory kulturowe (s. 47) powoduj¹, zdaniem autorów Programu, nieobecnoæ kobiet w ¿yciu politycznym.
Najwa¿niejsze wady krytykowanych
podrêczników to: promowanie pe³nej
rodziny i niepracuj¹cej matki, a wiêc
sytuacji odbiegaj¹cych od rzeczywistoci. Trudno nie zadaæ w tym momencie
pytania o rolê modeli wychowawczych
w edukacji szkolnej. Czy podrêczniki
szkolne maj¹ informowaæ i oswajaæ
dzieci z ca³ym z³em tego wiata, czy
wychowywaæ wedle modeli, które uznajemy za wartociowe i godne przekazania kolejnym pokoleniom? Czy dla
dziecka, matki i ojca rodzina pe³na  to,
zdaniem autorów Programu, rozwi¹zanie równie korzystne jak rodzina niepe³na?
Wróæmy do Programu, który chce
wyrównywaæ kobiece szanse drog¹ uzyskania zrównowa¿onej reprezentacji
kobiet i mê¿czyzn we wszystkich (!) sektorach aktywnoci i zawodach (s. 20),
poprzez prze³amywanie stereotypów
i zachêcanie kobiet do kariery w nietradycyjnych zawodach !?! (s. 21). Tradycja staje siê w Programie ród³em
wszelkiego z³a. Nawet przemoc wobec
kobiet jest, zdaniem autorów Programu, rezultatem tradycyjnych praktyk,
zwyczajów i zachowañ o pod³o¿u rasowym, p³ciowym, jêzykowym lub religijnym... (s. 26). Inne ród³a przemocy, jak
np. brutalizacja i okrucieñstwo w mediach, zanik dobrych obyczajów naka-
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zuj¹cych szacunek dla kobiet i s³abszych
 pominiêto. A jeli bicie ¿on i dzieci
to efekt zaburzeñ osobowoci mê¿czyzn? Takiej mo¿liwoci Program nie
przewiduje, bo zamiast leczenia, terapii czy psychologicznego wsparcia dla
rodziny dotkniêtej przemoc¹, proponuje jedynie izolacjê sprawcy, nakaz
opuszczenie miejsca zamieszkania i zakaz zbli¿ania siê do ofiary (s. 27).
Trudno nie zgodziæ siê z autorami
Programu, gdy domagaj¹ siê zmiany
praktyki, w której kobieta musi uciekaæ
z dzieæmi z mieszkania przed stosuj¹cym przemoc mê¿em. To prawda, ¿e takim kobietom nale¿y siê bezpieczeñstwo we w³asnym mieszkaniu, ale pozostaje otwartym pytanie, dlaczego program planuje powo³anie poradni diagnostyczno  konsultacyjne dla osób

transseksualnych
(s. 53), a mê¿czyznom,
stosuj¹cym przemoc
wobec bliskich i najwyraniej potrzebuj¹cym konsultacji oraz
terapii, oferuje siê jedynie kary i nakaz eksmisji?
Szczególny niepokój budz¹ pomys³y
przypieszonej pracy
ideologicznej w mediach, którym nakazuje siê promocjê nowego, partnerskiego, niedyskryminuj¹cego modelu relacji kobieta 
mê¿czyzna. Od tego
uzale¿nione maj¹ byæ
koncesje. Dla dziennikarzy zaplanowano
stosowne szkolenia
(s. 63). Jedyne, co budzi nadziejê, to uwiadamianie potrzeby eliminowania w mediach
pornografii i przemocy
wobec kobiet. Ale proporcje miêdzy liczb¹
postulatów wzywaj¹cych do zwalczania tradycyjnych ról i stereotypów, a liczb¹ zaleceñ
unikania przemocy, pornografii i prostytucji w mediach mówi¹ same za siebie.
Dlatego nale¿y siê obawiaæ, ¿e w wyniku monitorowania i kontrolowania podrêczników, mediów i jêzyka publicznego przemoc pozostanie, a znikn¹ Ch³opi, Noce i Dnie, Ania z Zielonego
Wzgórza i wiele podobnych dzie³, bowiem pokazuj¹ ma³¿eñstwo i rodzinê
jako wartoci, dla których kobiety chc¹
zrezygnowaæ z w³adzy i kariery.
I tu jest pies pogrzebany. Program
dzia³añ na rzecz Kobiet domaga siê
przede wszystkim udzia³u kobiet w ¿yciu publicznym. W³adza, udzia³ w decyzjach, parytetowa demokracja, czyli
motyw: wiêcej w³adzy dla kobiet  pojawia siê co najmniej 21 razy. Autorów
Programu szczególnie niepokoi to, ¿e
kobiety stanowi¹ wiêkszoæ pracowni-

ków zatrudnionych przy pracy o du¿ej
wra¿liwoci na zmiany na rynku pracy,
natomiast w grupie o najwy¿szym presti¿u spo³ecznym, tj. wy¿szych urzêdników pañstwowych oraz kierowników 
kobiety s¹ w mniejszoci. Pomiñmy na
chwilê doæ powszechnie znane wyniki
sonda¿y, z których wynika, ¿e politycy
i ministrowie nie ciesz¹ siê w Polsce ani
stabilnym zatrudnieniem, ani presti¿em
i zapytajmy: czy nauczycielka, pielêgniarka, lekarka to zawody niegodne
szacunku?
Czy naprawdê jedynym sposobem
osi¹gniêcia przez kobiety statusu równego mê¿czyznom jest ich obecnoæ we
w³adzach? Czy nie obra¿a siê kobiet,
postuluj¹c zasadê parytetów, czyli procentowego okrelania obecnoci kobiet
na listach kandydatów do organów i instytucji krajowych oraz miêdzynarodowych? Czy bez kwotowania szanse polskich kobiet aspiruj¹cych do w³adzy s¹
naprawdê mniejsze ni¿ mê¿czyzn? Czy
trzeba programu rz¹dowego, by uruchomiæ mechanizm zrównowa¿onego
udzia³u kobiet i mê¿czyzn we w³adzach
publicznych szkó³ wy¿szych lub w strukturach zarz¹dzania mediami (ss. 59,
62,)? I czy powo³anie przez wojewodów
pe³nomocników ds. równego statusu
kobiet i mê¿czyzn pomo¿e polskim kobietom w stawieniu czo³a problemom
macierzyñstwa, trwa³oci rodziny oraz
wychowania dzieci w kraju obojêtnym
na dobro, prawdê i uczciwoæ?
Gdyby rzecz nie by³a tak powa¿na,
skomentowa³abym Krajowy program
Dzia³añ na rzecz W£ADZY kobiet tak:
to wszystko ju¿ by³o. Piêædziesi¹t lat
temu obiecywano uciskanym przez bur¿uazjê i posiadaczy ziemskich robotnikom dyktaturê proletariatu, która stworzyæ mia³a komunistyczny raj na ziemi.
Dzisiaj proponuje siê dyskryminowanym kobietom walkê o w³adzê i, w konsekwencji, feministyczny raj na ziemi,
wolny od k³opotów rodzinnych, macierzyñskich i problemów z mê¿ami. Tylko, czy w tym sfeminizowanym raju
bêd¹ jeszcze przychodziæ na wiat jakie dzieci?
Barbara Fedyszak-Radziejowska
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100 LAT MICHALITÓW W PAWLIKOWICACH
S³uga Bo¿y ks. Bronis³aw Markiewicz (1842  1912), za³o¿yciel Zgromadzenia
wiêtego Micha³a Archanio³a: ga³êzi mêskiej (michalitów) i ga³êzi ¿eñskiej (michalitek), gromadzi³ sieroty i biedne dzieci na ziemi galicyjskiej, wychowuj¹c je do
potrójnej pracy: religijnej, fizycznej i intelektualnej. Pozytywne wyniki jego pracy
zauwa¿yli radcy krakowscy dzia³aj¹cy w sekcji dobroczynnej zarz¹du miasta Krakowa i poprosili, aby wychowawcy z Miejsca Piastowego (k. Krosna) objêli opuszczony dworek poariañski w Pawlikowicach ko³o Wieliczki. Pierwsza grupa michalitów i michalitek przyby³a do Pawlikowic w sierpniu 1903 r. z Janem Latuskiem na
czele  póniejszym kap³anem i wychowankami. Dzia³alnoæ zaczêto od budowy
michalickiego zak³adu wychowawczego.

Potrójna praca
wi¹tynia w Pawlikowicach, w której odbywa³y siê uroczystoci, jest powiêcona w. Micha³owi Archanio³owi, a jej konsekracji dokona³ 29 wrzenia 2001 r. Kardyna³ Franciszek Macharski. Jej budowê rozpoczêto pod
koniec lat osiemdziesi¹tych. Wczeniej, wierni tej parafii, która istnieje
od ponad 50 lat, modlili siê w kaplicy,
znajduj¹cej siê w domu zakonnym.
Opiek¹ duszpastersk¹ tutejszego klasztoru jest objêty równie¿ koció³ rektoralny pod wezwaniem w. Floriana
w Chor¹gwicy. W Pawlikowicach znajduje siê te¿ Nowicjat Zgromadzenia
wiêtego Micha³a Archanio³a, który

$

rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ 80 lat
temu  19 marca 1923 r.  a wiêc dwa
lata po zatwierdzeniu zgromadzenia.
W centrum dzia³alnoci michalitów
i michalitek w Pawlikowicach by³o
i jest wychowywanie dzieci i m³odzie¿y. Obecnie prowadzony jest tam Dom
Dziecka Moja Rodzina dla dzieci
i m³odzie¿y mêskiej. Nazwê przyjêto
po wznowieniu dzia³alnoci wychowawczej w 1993 roku. Do 1951 r. pos³ugiwano siê nazw¹: Zak³ad Wychowawczy. Niestety ca³y dorobek materialny Zak³adu Wychowawczego, zdobywany z wielkim trudem a s³u¿¹cy
wychowaniu m³odzie¿y, przejê³y w³a-
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dze komunistyczne. W ci¹gu kilku
ostatnich lat zgromadzenie przeprowadzi³o wiele remontów w by³ym Zak³adzie Wychowawczym, aby na nowo
rozpocz¹æ pracê edukacyjn¹, zgodn¹ ze
swoim charyzmatem.
Przy parafii rozwija swoj¹ dzia³alnoæ teatr amatorski, oratorium dla dzieci oraz zespó³ Jubilaeum. We wszystkich uroczystociach parafialnych
uczestniczy czynnie Zespó³ Ludowy
Mietniowiacy, pielêgnuj¹cy folklor ludowy ziem podkrakowskich.
Wszyscy zgromadzeni na jubileuszowej uroczystoci uczestniczyli
w rozwa¿aniach modlitwy ró¿añcowej,
a ³¹cz¹c siê z Jasn¹ Gór¹ wspólnie odpiewali Apel. Dope³nieniem uroczystoci by³y tradycyjne Rozmowy niedokoñczone w Radiu Maryja, prowadzone z tymczasowego studia w Pawlikowicach. Dotyczy³y one dzia³alnoci
michalitów.
Przed³u¿eniem obchodów jubileuszowych by³ Zjazd Prze³o¿onych i Proboszczów Michalickich Placówek, który odbywa³ siê 8 i 9 padziernika 2003
roku W Pawlikowicach. Obradom przewodniczy³ Ojciec Genera³ ks. Kazimierz
Tomaszewski. Pierwszy dzieñ zjazdu
w du¿ej mierze powiêcony by³ obchodom jubileuszowym pawlikowickiej
placówki. W wyg³oszonych referatach
ukazane zosta³o pod³o¿e historyczne powstania placówki i jej zas³ugi na polu
wychowawczym. Wieczorem w sali widowiskowej wystawiona zosta³a sztuka:
Wspomnienia z dawnych lat, wspomnienia z tamtych dni przygotowana
przez m³odzie¿ parafialn¹, wychowanków z domu dziecka Moja Rodzina oraz
przez Stanis³awê Madej, Stanis³awa
Bajgiera i Grzegorza Jaworskiego. Ca³oci¹ kierowa³ Stanis³aw Tatara  kierownik Ko³a Teatralnego przy Parafii
w Pawlikowicach. Oprawê muzyczn¹
prowadzi³ zespó³ Jubileum.
Na zakoñczenie zjazdu, 9 padziernika 2003 r., odprawiona zosta³a uroczysta Msza w. koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. ks. Kardyna³a Franciszka Macharskiego.
ks. Kazimierz Kilar CSMA
ks. Czes³aw Knebel CSMA
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10-LECIE ORODKA WYCHOWAWCZEGO NA BEMOWIE
Na samym pocz¹tku by³ zapa³ ks. Jacka Swêda CSMA. Wiedziony michalickim
charyzmatem s³u¿enia m³odzie¿y potrzebuj¹cej moralnego i duchowego wsparcia
w roku 1991 zacz¹³ skupiaæ wokó³ siebie coraz liczniejsz¹ grupê nastolatków
z warszawskiego osiedla Bemowo. Katechizowa³, wskazywa³ drogê... Przemierza³
podwórka i osiedlowe alejki. Nie raz ambon¹ mu by³y klatki schodowe wielkich
bloków mieszkalnych. Gdy tylko mo¿na by³o, wyci¹ga³ m³odych ludzi poza miasto
 na wycieczki i obozy...

Program pisze ¿ycie
W michalickiej parafii pw. Matki Bo¿ej Królowej Anio³ów nikt nie ma w¹tpliwoci, ¿e gdyby nie ten (duszpasterzuj¹cy obecnie w Nowej S³upi) kap³an, nie
mo¿na by dzisiaj prowadziæ tylu przykocielnych inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych. Po prostu nie powsta³by
Orodek MICHAEL, którego dziesiêciolecie istnienia w³anie obchodzimy.
 W swej pracy, zgodnie z dobrze
sprawdzonymi zaleceniami ks. Bronis³awa Markiewicza, stosujemy metodê
uprzedzaj¹c¹. Staramy siê wiêc robiæ
wszystko, aby m³odzie¿ powierzona naszej pieczy, mia³a jak najmniej okazji do
tego, aby zejæ na z³¹ drogê  mówi dyrektor orodka ks. Mieczys³aw Kucel
CSMA. To dla niej przede wszystkim
przeznaczona jest, zaadoptowana z salki katechetycznej, kawiarenka nosz¹ca
nazwê Przystañ u Micha³a. Tutaj mog¹
siê spotykaæ, rozmawiaæ, nawi¹zywaæ
przyjanie. Wiemy, jak niejednokrotnie
trudno jest znieæ nastolatkowi samotnoæ czterech cian, nawet najbardziej
zamo¿nego domu. A rodzice: zaganiani,
w rozjazdach, albo po prostu nie potrafi¹ udwign¹æ ciê¿arów ¿ycia...
W Przystani u Micha³a obowi¹zuje
ca³kowita abstynencja. Nie wolno paliæ papierosów, piæ alkoholu i za¿ywaæ
narkotyków. W sporych rozmiarów salce, której znaczn¹ czêæ stanowi barowa lada, zza której serwowane s¹, po
najni¿szej chyba cenie w stolicy: herbata, kawa, soki i s³odycze, znajduj¹ siê
trzy stanowiska komputerowe. Poza
¿yw¹ rozmow¹ i wymian¹ wra¿eñ jest
wiêc i mo¿liwoæ chatowania.  Wiemy, ¿e Internet mo¿e byæ grony, ale
uczymy naszych podopiecznych odpowiedzialnego korzystania z niego 
mówi ks. Mieczys³aw.

Przystañ u Micha³a, by u¿yæ medycznej przenoni, to co na kszta³t korpusu
orodka. Jego serce za radonie bije
w Oratorium Michatka. Tam czas, przy
nauce i zabawie, spêdzaj¹ pod okiem
wykwalifikowanych pedagogów i wolontariuszy najm³odsze dzieci. Przychodz¹ tutaj zazwyczaj bezporednio po
szkole. Znajduj¹ nie tylko pomoc przy
odrabianiu lekcji, lecz tak¿e ciep³y posi³ek. S¹ te¿ pod opiek¹ psychologa, logopedy, reedukatora i specjalistów od gimnastyki korekcyjnej. Uczestniczyæ równie¿ mog¹ w zajêciach plastycznych, teatralnych, muzycznych czy tanecznych.
Prowadzona jest z nimi, przez godzinê
w tygodniu, katecheza.
Aby ca³e cia³o MICHAELA mog³o
funkcjonowaæ, potrzeba nie tylko serca,
lecz tak¿e miêni. Mo¿na je rozwijaæ w bemowskiej si³owni.  Mamy od szeædziesiêciu do stu sta³ych bywalców  mówi jeden z odpowiedzialnych za dzia³alnoæ
orodka Marek Kuæ  zastêpca ks. Dyrektora. W klasztornych podziemiach tego gabinetu fizycznej tê¿yzny wytracana jest
zbêdna iloæ energii, która mog³aby zostaæ
spo¿ytkowana w ma³o chwalebnych celach.Warto tu wspomnieæ o innych sekcjach
dla m³odzie¿y: ciana wspinaczkowa, ae-

robik, fitness, gimnastyka, sala prób muzycznych i chór polifoniczny Sonante.
To nie jedyne propozycje jakie orodek oferuje gimnazjalnej i licealnej m³odzie¿y. W znajduj¹cej siê pod wi¹tyni¹
wielofunkcyjnej sali odbywaj¹ siê tak¿e
koncerty  od rockowych do muzyki powa¿nej. Tam te¿ prowadzone s¹ wieczory literackie i spotkania z wybitnymi
twórcami.  Bliskoæ innych centrów
kultury wymusi³a na nas takie ustawienie oferty artystycznej, abymy mogli
staæ siê dla nich konkurencyjni  mówi,
widaæ dobrze rozumiej¹cy zasady wolnorynkowej gry, ks. Mieczys³aw.  Marzy nam siê, aby zosta³a dokoñczona
budowa naszej sali teatralno-koncertowej. Wtedy, na pewno, nikt ju¿ nie bêdzie sta³ na dworze, w ch³odzie, kiedy
znowu da pokaz swego kunsztu najg³oniejszy, dos³ownie i w przenoni, zespó³
chrzecijañskiego rocka  Armia albo te¿
wyst¹pi jeden z dwudziestu, maj¹cych
w salach orodka swoje próby, zespo³ów
muzycznych...
Orodek Wychowawczo  Profilaktyczny MICHAEL finansowany jest
przez Biuro Polityki Spo³ecznej Miasta
Sto³ecznego Warszawy, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Krajowe Biuro do
Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii,
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
Sponsoruj¹ go tak¿e osoby prywatne
i, rzecz jasna, samo zgromadzenie.
 A kto bierze odpowiedzialnoæ za program pracy?  pytamy na zakoñczenie naszej wizyty ks. Mieczys³awa.  Program
pisze samo ¿ycie, a w jego centrum zawsze
stoi cz³owiek i jego dobro. I to doczesne,
i to wieczne...  odpowiada filozoficznie.
ks. Sylwester £¹cki CSMA
Pawe³ Smogorzewski
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fot. P. ¯ycieñski
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KOCIÓ£
Szans¹ polskiej rodziny jest jej chrzecijañstwo: m¹dre, wolne od uzale¿nieñ, wiadome cywilizacyjnych zagro¿eñ i potrafi¹ce sobie z nimi
radziæ, a przede wszystkim ¿yj¹ce we wspólnocie modlitewnej  w
nieustaj¹cym dialogu z Bogiem, otwarte na Ducha wiêtego. W tworzeniu takiej zdrowej katolickiej rodziny pomo¿e nam czêste odmawianie ró¿añca, niedzielna Msza wiêta, rodzinna modlitwa i wspólny
niedzielny stó³.

Szansa rodziny

fot. W. widerski

Rodzina to centrum ludzkoci i Kocio³a. Tylko zdrowe rodziny mog¹ tworzyæ zdrowe spo³eczeñstwa. Od losów
polskiej rodziny zale¿¹ wiêc losy Polski. Jednak kondycja polskich rodzin nie
jest dobra  powiedzia³ dr Robert Pietras podczas tegorocznej Pielgrzymki
Rodzin na Jasn¹ Górê, która trwa³a od
26 do 28 wrzenia.  Ronie liczba rodzin nieformalnych, a 20 proc. to rodziny niepe³ne...
Jakie s¹ wiêc szanse polskiej rodziny? Na co wszyscy winnimy zwracaæ
uwagê, by zmieniæ los rodzin katolickich? Jan Pospieszalski, dziennikarz,
znany ze Studia Otwartego Telewizji
Puls, zwróci³ uwagê na przeakcentowa-

&

nie sfery seksualnoci, z³e pojmowanie
demokracji i zniekszta³cony obraz spo³eczeñstwa tworzony przez media...
Media nie s¹ sprzymierzeñcem rodziny,
ale s¹ elementem przestrzeni, w której
jestemy zanurzeni. Postawi³ te¿ tezê:
szans¹ rodziny chrzecijañskiej jest radykalne chrzecijañstwo...
Bp Stanis³aw Stefanek, Przewodnicz¹cy Rady ds. Rodziny, apelowa³ o g³oszenie pe³nej prawdy o Bogu i rodzinie
chrzecijañskiej. Ks. Mieczys³aw Piotrowski TCh, redaktor naczelny kwartalnika Mi³ujcie siê zachêca³ wszystkie ruchy kocielne, zakony i czasopisma katolickie do tego, by promowaæ ideê czystoci przedma³¿eñskiej.

POLITYKA

Rodzina modl¹ca siê razem jest
wspólnot¹  to jedno z pierwszych s³ów
homilii, któr¹ wyg³osi³ bp Edward Frankowski. Proponowa³, aby zamieniæ obrazy telewizyjne na obrazy ¿ycia. Zwróci³ uwagê, by wiêcej rozmawiaæ z dzieæmi, a jak najmniej lêczeæ przed telewizorem. Wed³ug niego: katolicka rodzina winna byæ nieustannie w dialogu
z Bogiem. Gdy pomagamy sobie wzajemnie w uwiêcaniu siê, gdy siê wychowujemy, przyjmujemy ka¿de poczête ¿ycie
 realizujemy Bo¿y plan. Rodzina winna
³¹czyæ siê przez Mszê niedzieln¹ i wspóln¹ modlitwê... Ksi¹dz Biskup przypomnia³, ¿e ró¿aniec wychowuje do ¿ycia
w rodzinie, jest szko³¹ Maryi, jest kontemplacj¹ oblicza Ojca, wnikaniem w tajemnice Chrystusa.
Ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny
przypomnia³, i¿ w wietle Karty Praw
Rodziny i nauczania Jana Paw³a II fundamentem ¿ycia spo³ecznego jest rodzina, która winna byæ, pierwsz¹ szko³¹ cz³owieczeñstwa i podstawow¹ drog¹ Kocio³a, zw³aszcza tam, gdzie idea³ rodziny i spo³eczeñstwa natrafia na
niebezpieczeñstwo rozdzia³u. Rodzina
ma prawo do wyboru systemu politycznego, prawo do dobrej polityki prorodzinnej i poszanowania praw do ¿ycia
dzieci...
Centralnym punktem Pielgrzymki
Rodzin by³a Msza w. na Jasnej Górze z udzia³em ponad dziesiêciu tysiêcy osób. Ksi¹dz bp Stanis³aw Stefanek przypomina³, ¿e dzisiejsze korzystanie z wolnoci czêsto musi polegaæ na budowaniu murów odgradzaj¹cych nas od uzale¿nieñ, od z³a...
Celnie zauwa¿y³, ¿e dzi marnuje siê
talent rodziny, a naciski spo³eczne
odci¹gaj¹ od podstawowych ról rodziny. Dziennikarze pomniejszaj¹ rolê
rodziny, a rz¹d promuje politykê
wrêcz antyrodzinn¹. Na te antyrodzinne decyzje otrzyma³ 200 milinów euro
od Parlamentu Europy. Za cenê dop³at unijnych chce zabraæ nam Boga.
To my mo¿emy postawiæ wiatow¹
zaporê wobec tych pomys³ów. Odwaga jest przestrzeni¹ wolnoci...
Marta Damasiewicz
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Nieraz siê zastanawiamy, jak to siê mog³o staæ, ¿e tak wielki kraj, jakim
by³a przedrozbiorowa Rzeczypospolita, móg³ zostaæ, na oczach ówczesnego wiata, rozszarpany na strzêpy? Oczywicie, historia mówi wiele.
Czy jednak dla wspó³czesnych co z tej wiedzy wynika?

Nie lêkajmy siê!
Tak siê sk³ada, ¿e w³anie dzi mamy
wyj¹tkow¹ okazjê obserwowaæ  prowadzon¹ w sposób modelowy  grê polityczn¹, w której karty w Europie znów
próbuj¹ rozdawaæ ci sami rozgrywaj¹cy
od XVIII wieku, czyli Francja i Niemcy,
a tak¿e, dwigaj¹ca siê z kolejnej smuty,
Rosja. Nie sposób tu pomin¹æ Wielkiej
Brytanii. Znacz¹c¹ rolê w tym przedsiêwziêciu ma szansê odegraæ tak¿e kto
ca³kiem nowy na arenie miêdzynarodowej, a mianowicie W³ochy. Stwarza to
premierowi Berlusconiemu mo¿liwoæ
powrotu na europejskie salony.
Zacznijmy jednak od tego, ¿e we
wrzeniu 1939 r., jak przed stu piêædziesiêciu laty, w wyniku tajnych porozumieñ na linii Berlin  Moskwa, Rzeczypospolita sta³a siê kolejny raz ofiar¹
agresji dwu totalitarnych pañstw-s¹siadów, czyli Niemiec i Rosji. Egoizm,
brak wyobrani i bierna postawa Francji i Wielkiej Brytanii w konsekwencji
przyczyni³a siê do rozpalenia siê najstraszniejszej w dziejach ludzkich wojny wiatowej.
Nie przydajê tym razem obu agresorom, którzy kolejny raz w historii rozszarpywali Polskê, ¿adnych przymiotników. Jak poucza nas bowiem historia, nie maj¹ one w istocie najmniejszego znaczenia i jedynie zamazuj¹ wyrazistoæ obrazu. Bo jaka¿ to ró¿nica, czy
gnêbi nas tysi¹cletnia Rzesza niemiecka  cesarska czy hitlerowska albo dajmy na to, nabieraj¹ca wyranego apetytu Rzesza szrederowska?
A Rosja? Carska i bolszewicka, albo
i nawet putinowska  pozostaje zawsze
Rosj¹ turañsk¹! Przyk³ad krwawi¹cej od
dwustu lat Czeczenii jest dla Polaków
wystarczaj¹c¹ przestrog¹, by przestaæ

siê ³udziæ, ¿e Rosja sama z siebie uzna
niezbywalne prawa narodów do samostanowienia i wejdzie na drogê demokratycznych przeobra¿eñ. A jeli wejdzie, to stworzy kolejne monstrum, za
co ludzkoæ zap³aci jeszcze wiêksz¹
cenê...
Przypomnijmy w tym miejscu ów
eksperyment niemiecko-francusko-brytyjski, zwany potocznie w historii marksizmem-komunizmem. Eksperyment
ów by³, jak wiadomo, krojony na potrzeby Europy. A jak¹¿ to siê gangren¹

skoñczy³o dla wiata w wyniku zaszczepienia go w Rosji i Azji?
Francja i Niemcy znów pisz¹ dla Europy kolejny scenariusz. I znów nie wiemy, kto bêdzie jego realizatorem? Kto
zajmie siê re¿yseri¹? Jak¹ rolê ma tu
odegraæ Rosja? Nie znamy ostatecznej
ceny, któr¹ i nam wypadnie zap³aciæ za
jego realizacjê. Byæ mo¿e jednak warto
stan¹æ z podniesionym czo³em i z determinacj¹ wyraziæ wolê mierci za Niceê. Byæ mo¿e przysz³a cena ZA NIC,
na wystawionym nam rachunku, mo¿e
siê okazaæ niewspó³miernie wysoka.
W czasie obchodów jubileuszowych
æwieræwiecza wielkiego pontyfikatu
warto odwo³ywaæ siê do tego, czego nas
uczy³ polski Papie¿... A pierwsze s³owa Jana Pawe³ II, które do nas skierowa³ jako namiestnik Jezusa Chrystusa,
brzmia³y: Nie lêkajcie siê!
I na nich budujmy.
Henryk Ilfing

rys. K. Kunicki

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
LISTOPAD 2003:
O szacunek do naszej historii
oraz tradycji narodowych wród m³odego pokolenia Polaków
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Starzyñski z bliska
Major S. Starzyñski (ur. w 1883 r.)
nawet po kapitulacji nie zdj¹³ munduru.
W tym mundurze nadal pertraktowa³
z Niemcami. Tak by³o. Chocia¿ dzisiaj
wiadomo, ¿e przywódcy, powo³anej
przed kapitulacj¹ Warszawy (co siê
zreszt¹ dokona³o z jego udzia³em) S³u¿by Zwyciêstwu Polski, zgrupowani wokó³ p³ka Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego proponowali mu skuteczny
sposób na znikniêcie. Nie skorzysta³
z tej propozycji. Chcia³ nada³ byæ dla
mieszkañców Warszawy przyk³adem
patriotycznego i etycznego postêpowania. Uwa¿a³, ¿e musi nie tylko przekazaæ okupantom zgodnie z porozumieniem kapitulacyjnym, swoj¹ w³adzê prezydenck¹, lecz tak¿e wymóc na nich
obietnice efektywnej pomocy przy odbudowie struktur technicznych, niezbêdn¹ do normalnego funkcjonowania miasta. Od tego, kim siê by³o i jest, po prostu nie wolno i nie da siê ³atwo uciec 
mawia³ wówczas mjr Stefan Starzyñski.
Kim by³ ten cz³owiek, którego znamy (przewa¿nie) z przekazu historyków
jako osobê bez reszty oddan¹ Warszawie, póniej niez³omnego jej obroñcê,
który straci³ ¿ycie w nieznanych okolicznociach i w nieznanym miejscu; któremu na pami¹tkê jego postawy i dokonañ
wzniesiono dêbowy krzy¿ w Alei Zas³u¿onych na Cmentarzu Pow¹zkowskim?
Jakim by³ na codzieñ Stefan Starzyñski
jako zwyk³y cz³owiek?
Na to pytanie odpowie osoba zaprzyjaniona z jego rodzin¹  p. Maria Anna
Koz³owska z domu Go³êbiewska. Pani
Maria wspomina:



Z rodzin¹ Starzyñskich by³am blisko
zaprzyjaniona ju¿ we wczesnych latach
trzydziestych. Wi¹za³o siê to z podjêciem
pracy u stryjecznej siostry Majora, Heleny Mileckiej (z d. Starzyñskiej).
W domu mojej pracodawczyni  a niebawem ju¿ najbli¿szej przyjació³ki  by³
on bardzo czêstym gociem. Prawie domownikiem. Wielokrotnie uczestniczy³am w rozmowach, których zasadniczym
tematem by³a rozbudowa Warszawy, jej
upiêknienie itp. Takim oryginalnym pomys³em Stefana by³a akcja Warszawa
w kwiatach czy Twarz¹ do Wis³y. Gdy
siê przymierza³ do budowy metra, okaza³o siê, ¿e pod ziemi¹ p³ynie druga Wis³a i trzeba zmieniæ pierwotne plany, bo
miejsce, które wybrano na rozpoczêcie
budowy, okaza³o siê zbyt niefortunne
Stefan Starzyñski, od chwili mierci
swojej ¿ony Apolonii Pauliny (Lprimo
voto Tylickiej z domu Chrzanowskiej, co
mia³o miejsce 29 maja 1939 r.) faktycznie ¿y³ ju¿ tylko Warszaw¹. Pamiêtam,
jak odebra³am od niego telefon po jej
mierci. Powiedzia³ wówczas:  Marysiu! Po mierci Polusi zmar³o tak¿e moje
¿ycie! Myla³ jednak tylko o ¿yciu prywatnym. Nie dotyczy³o to spraw publicznych.
Po wybuchu wojny czu³ siê praktycznie opuszczony przez wszystkich
zwierzchników. Po kapitulacji, gdy
(w pe³nym mundurze jako niemiecki zak³adnik) przyjecha³ do siostry w Konstancinie, gdzie przebywalimy, opowiada³
nam o swoich k³opotach. I o przykrych
momentach ostatnich tygodni. Mówi³
m.in. o tym, ¿e podczas oblê¿enia przy-

szli do niego wspó³pracownicy, skar¿¹c
siê, ¿e w ich pomieszczeniach jest niebezpiecznie. Odda³ im wówczas do dyspozycji swój gabinet. Ale ta domniemana ostoja okaza³a siê z³udna. Bowiem trafi³ tam pocisk, który zabi³ trzy osoby.
Osobicie siê nie ba³. Codziennie
przybywa³, w swej charakterystycznej
pelerynie Strzelców Podhalañskich, do
siedziby Polskiego Radia na ul. Zieln¹.
Przemawia³ do mieszkañców Warszawy,
do wszystkich Polaków i w ogóle ludzi
na ca³ym wiecie. W kilku jêzykach.
Tak¿e po niemiecku.
Komentuj¹c w Konstancinie s³awetne wyst¹pienie p³ka Umiastowskiego,
wzywaj¹ce mê¿czyzn do opuszczenia
Warszawy, uzna³ je za zdradzieckie.
Przede wszystkim dlatego, ¿e w tym
przemówieniu znalaz³y siê informacje
o dyslokacji naszych jednostek, ich stratach itp. Umiastowskiego Major nazwa³
wtedy po prostu zdrajc¹.
Stefan mówi³ te¿ o niemieckiej propozycji wspó³pracy, co mia³o siê dla niego wi¹zaæ z pozostaniem na dotychczasowym stanowisku. Oczywicie stanowczo odmówi³. Dlatego niebawem zosta³
aresztowany i osadzony na Pawiaku.
Odwiedza³a go tam bratowa  Maryla
Starzyñska (¿ona Mieczys³awa, pu³kownika WP) i siostra jego ¿ony  pani Brunnowa (z rodziny s³ynnych w³acicieli
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fot. Arch.

Akredytowani w Warszawie zagraniczni dziennikarze nazywali go Stefanem Upartym. Po ewakuacji do Bukaresztu, a przed poddaniem naszej stolicy, z zapartym
tchem, ws³uchiwali siê w pe³en zak³óceñ eter, chc¹c us³yszeæ p³yn¹cy stamt¹d
zachrypniêty g³os Prezydenta Miasta Stefana Starzyñskiego:  Warszawa jeszcze
nie upad³a; Polska jeszcze nie upad³a  bo znowu us³yszelimy Jego g³os  relacjonowali dziennikarze. Nawet wbrew wytycznym swoich szefów pozostawali jeszcze
sercem w stolicy Polski. Dla nich synonimem Niepodleg³ej Rzeczypospolitej by³
tylko ten major w pelerynie Strzelców Podhalañskich. Tak d³ugo walcz¹cej Polski,
jak jego g³osu  twierdzi³ wtedy by³y rezydent w Warszawie jednej z najpowa¿niejszych amerykañskich agencji prasowych  Associated Press. Cz³owiek, który po
zakoñczeniu wojny opublikowa³ swoje wspomnienia.

warszawskiej firmy Block-Brunn). Panie
te, po raz ostatni, spotka³y siê z nim na
Pawiaku 23 XII 1939 roku. Prosi³ je wówczas, aby przynios³y mu nastêpnego dnia
ciep³¹ bieliznê, bo ma byæ gdzie wywieziony. Gdy pojawi³y siê nastêpnego dnia,
Majora ju¿ nie by³o. Potwierdzili to
wkrótce polscy pracownicy wiêzienia 
cz³onkowie wojskowej konspiracji. Stefan Starzyñski rano zosta³ wywieziony
w nieznanym kierunku. Od tej pory
wszystkie informacje o nim okazywa³y siê
fa³szywe. Dociera³y one zazwyczaj do
jego willi na Mokotowie, przy ul. Szustra
72 (obecnie J. D¹browskiego).
Major Starzyñski w codziennym ¿yciu by³ mi³y, ciep³y, otwarty i szczery. Pani
Maria jako przyk³ad podaje historiê ze staruszk¹, która z ciê¿kimi zakupami wraca³a do domu. Stefan nakaza³ zatrzymaæ
samochód, sam wyszed³, wzi¹³ pod rêkê
starsz¹ osobê, w drug¹ rêkê jej zakupy
i poprowadzi³ do auta. Potem poleci³ kierowcy odwieæ j¹ pod dom i dostarczyæ
¿ywnoæ pod drzwi. Poza nami nikt tego
nie widzia³, wiêc na pewno siê nie popisywa³. Po prostu taki by³...
By³ cz³owiekiem skromnym, choæ by³
zamo¿ny i obraca³ siê w krêgach finansjery (wiadczy³o o tym nawet umeblowanie i wyposa¿enie jego domu). ¯adnego znaczenia nie mia³y dla niego pokusy finansowe. O dwuznacznych propozycjach nie wprost (które jego zdaniem jednoznacznie kwalifikowa³y siê
do prokuratury) opowiada³ jako o brzydkich kuriozach ¿ycia publicznego. Tak
czyni³ Polak z krwi i koci...
Zna³am trzech braci Starzyñskich 
powiada p. Maria. Byli to: Roman, zmar³y w 1938 r.; Mieczys³aw  pu³kownik
Wojska Polskiego, który w czasie dzia³añ wojennych we wrzeniu 1939 r. zachorowa³ na krwaw¹ dyzenteriê i pod fa³szywym nazwiskiem Lipski zosta³ póniej
przez Niemców ujêty w ulicznej ³apance. Wywieziony do obozu koncentracyjnego, zmar³ jako Lipski. Pod tym nazwiskiem pisywa³ do Bronis³awy Koz³owskiej, siostry premiera Leona Koz³owskiego. Sygna³em o jego mierci by³o odes³anie paczki z adnotacj¹, ¿e adresat nie ¿yje.
By³o to w 1942 r.
Najm³odszym z braci by³ Stefan...
Cezary Bunikiewicz

Niemal nie ma tytu³u prasowego w Polsce, który nie powiêci³by miejsca kwestii
niemieckiego projektu dotycz¹cego powo³ania do ¿ycia Centrum wypêdzonych. Ta
niemiecka propozycja najwyraniej ma na celu klasyfikacjê wypêdzonych, która
pokaza³aby, ¿e Niemcy s¹ martyrologicznie nadwypêdzeni, ¿e oni s¹ najbardziej
godni wspó³czucia i ¿e im sta³a siê najwiêksza krzywda. A mo¿e nawet tylko im
sta³a siê ta krzywda, ¿e dokonano na nich bezprawia i naruszono prawa cz³owieka. Mo¿e nawet nale¿y im siê odszkodowanie lub zwrot opuszczonego mienia.

Wypêdzeni
To zdumiewaj¹ce, ale nie natrafi³em
nigdzie w publikatorach na zasadniczy
argument, który przywo³a³by do porz¹dku pani¹ Erikê Steinbah, a ten argument to fakt, ¿e Niemcy podpisa³y
BEZWARUNKOW¥ kapitulacjê, co
oznacza, ¿e musia³y przyj¹æ wszelkie
warunki, które podyktowali im zwyciêzcy alianci (lepiej by³oby powiedzieæ: obie zwyciêskie strony).
W przeciwieñstwie do kapitulacji
Niemiec, kapitulacja np. Powstania
Warszawskiego nie by³a bezwarunkowa. Przewidywa³a ona równie¿ wypêdzenie prze¿y³ych mieszkañców Warszawy z ich miasta i zasadniczo Niemcy tej umowy dotrzymali (poza wyj¹tkami doæ licznymi niestety) przesy³ania mieszkañców Warszawy do Owiêcimia i innych obozów koncentracyjnych. To wypêdzenie na pewno by³o
lepsze ni¿ uwiêzienie ca³oci ocala³ych
w kacetach. A có¿ powiedzieæ o sytuacji Polaków na Wo³yniu, ¿e wypêdzenie czy wysiedlenie ich z rodzinnych
domów by³oby dobrem  powstrzymuje siê przed okreleniem: dobrodziejstwem w porównaniu z mordowaniem
ca³ych rodzin z kobietami i dzieæmi
pi³ami i siekierami, lub rozstrzeliwania na miejscu.
Wysiedlenie Niemców by³o w porównaniu z tym aktem humanitarnym.
Nast¹pi³o ono jednak przedwczenie.
Nale¿a³o bowiem wysiedliæ wy³¹cznie
kobiety i dzieci, natomiast mê¿czyzn
zdolnych do pracy zatrzymaæ w warunkach pó³wiêziennych i skierowaæ do
pracy przy odbudowie dokonanych
przez Niemców zniszczeñ i po dwóchtrzech latach zwalniaæ i wysy³aæ do Niemiec, do swych rodzin.

Zadziwiaj¹ce, ¿e to Polacy odbudowywali zniszczone miasta i spalone
wsie, a nie jedynie dozorowali pracê
Niemców, którzy dopiero po odbudowaniu Polski mogliby zabraæ siê do odbudowy Niemiec. Niestety sta³o siê inaczej. Miêdzy innymi wp³ynê³o na to stanowisko ZSRR, które sk³oni³o Polskê
Ludow¹ do zrzeczenia siê reparacji, które mia³y nam przypaæ ze strefy sowieckiej, a ta szybko przekszta³ci³a siê
w dobrych Niemców, od których nie wypada³o ¿¹daæ ani reparacji, ani pracy jenieckiej.
Pani Erika Steinbach nie bierze pod
uwagê, ¿e ze wschodnich terenów Polski Polacy albo byli wysiedlani i wywo¿eni na Sybir, albo co najmniej wysiedlani pod grob¹ zrzeczenia siê w³asnego, polskiego obywatelstwa i ca³ego
dorobku pokoleñ.
Wysiedlenie Niemców spowodowane przegran¹ agresywn¹ wojn¹ i przesuniêciem granic Polski (niby to zwyciêskiej) winno byæ przyjête przez
Niemców bez szemrania. Dotyczy³o jednego pokolenia i przenoszenia tych okolicznoci na synów i wnuków by³oby
bardzo szkodliwe dla przyjani i wspó³pracy, która zarysowa³a siê szczêliwie
miêdzy obecnym pokoleniem Polaków
i wiêkszoci¹ Niemców. Podobnie dzieje siê miêdzy Polakami a wiêkszoci¹
Ukraiñców.
Pani Steinbach i jej zwolennicy najwyraniej chc¹ popsuæ atmosferê, która mozolnie tworzona by³a od czasów
listu biskupów polskich do biskupów
niemieckich oraz uznania przez Niemców granicy na Odrze i Nysie.
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PRZEZ ¯YCIE Z ANIO£EM

Jerzy Liebert
Ju¿ zgromadzone w debiutanckim
tomiku utwory Jerzego Lieberta zdradzaj¹ jego wybitny talent literacki.
W maju 1925 roku, mimo lêku przed
matematyk¹, pomylnie zda³ maturê. Nie
zd¹¿y³ jeszcze och³on¹æ po egzaminach,
gdy w czerwcu jego najbli¿sza przyjació³ka wyjecha³a do Pary¿a, by po dwóch
latach wst¹piæ do zakonu. O tej niezwyk³ej i piêknej przyjani wiadczy obfita
korespondencja, tzw. Listy do Agnieszki datowane na lata 1924  1926.
Jesieni¹ tego samego roku rozpocz¹³
nasz poeta studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dorabia³ jak
móg³ pisaniem. Ima³ siê odp³atnie recenzowania cudzych poezji, sztuk teatralnych dla pism warszawskich (S³owo Niezale¿ne, G³os Prawdy) czasem
opublikowa³ wiersz w Skamandrze,
Wiadomociach Literackich lub Kurierze Polskim. Nie stroni³ tak¿e od t³umaczeñ z poezji rosyjskiej: B³oka, Jesienina i Achmatowej. Jednak wszystkiego tego, mimo dobrej woli i ustawicznie czynionych wysi³ków, wystarcza³o zaledwie na tyle, by nie umrzeæ
z g³odu i w praktyce sprowadza³o siê
do ustawicznego ³atania dziur.
Prze³omowym zwrotem w ¿yciu
m³odziutkiego adepta warszawskiej
polonistyki by³o zbli¿enie siê do Kó³ka ks. W³adys³awa Korni³owicza  kilkunastoosobowej grupy twórców
chrzecijañskich spotykaj¹cych siê regularnie w podwarszawskich Laskach.
To za spraw¹ tych spotkañ i rozwa¿añ
nad mylami Maritaina nast¹pi³o
w tym¿e samym roku 1925 religijne
odrodzenie Lieberta.
Na fali tego odrodzenia poeta napisa³ swój najs³ynniejszy wiersz anielski.
W licie do wspomnianej przyjació³ki
Agnieszki, datowanym na poniedzia³ek
11 stycznia 1926 r., donosi³:  Wczoraj
w nocy napisa³em d³u¿szy wiersz, Anio³
pokoju, w formie dialogu. Nie poprawi³em go jednak dzisiaj, wiêc otrzymasz
dopiero w nastêpnym licie. Pewno znów

siê nikomu nie bêdzie podoba³...
Liebert pisa³ zatem ten utwór przez
noc z niedzieli na poniedzia³ek, zapewne przed wyk³adami lub innym wa¿nymi zajêciami studenckimi. Pozostawa³
w tych dniach pod wra¿eniem samobójczej mierci Sergiusza Jesienina. O wicie, kiedy syreny fabryczne zaczê³y budziæ robotników do fabryk, utwór by³
gotowy, a poeta móg³ na dwie-trzy godziny zdrzemn¹æ siê przed zajêciami.
Taka jest krótka historia najlepszego
polskiego wiersza o anio³ach.
Na kilka dni przed napisaniem tego
wstrz¹saj¹cego egzystencjalnego wiersza zwierzy³ siê jeszcze Agnieszce ze
swoich rozterek duchowych:
 ...bijê siê z rozmaitymi mylami, które przychodz¹. To siê nazywa mo¿e: gryzê siê. W dzieñ nie mam czasu, ale noc¹
zupe³nie sypiaæ nie mogê. Moja najdro¿sza, wszystko siê w mnie prze³amuje, pewnych rzeczy nie zastajê na starym miejscu, a Pan Jezus nie da³ mi
jeszcze nowymi ich zast¹piæ. Przy tym
wiara moja tak ma³o ma ufnoci i mi³oci. Wyrwawszy z siebie rzeczy stare,
gdy upadam zostajê raptem bez niczego, bez ¿adnej podpory, lêkam siê, ¿e
zab³¹dzi³em, wracam, szukam.
Ustawiczny niepokój i poczucie pustki wi¹za³o siê tak¿e z brakiem zrozumienia w rodowisku literackim. Có¿ z tego,
¿e by³ podziwiany i ho³ubiony przez najwybitniejszych literatów oraz artystów
Warszawy, przez Iwaszkiewicza i Wierzyñskiego, Staffa i Sterna, przez Szymanowskiego i Broniewskiego, skoro
przejcie do Kó³ka ksiêdza Korni³owicza spotka³o siê wród poetów ze zdziwieniem granicz¹cym z dezaprobat¹.
A anio³ bólu dosiêgn¹³ go tymczasem
bardzo wczenie. W roku 1927 Jerzy Liebert zacz¹³ podupadaæ na zdrowiu, które
zawsze zreszt¹ by³o w¹t³e. Przez jaki
czas ³udzi³ siê, ¿e to nic powa¿nego. Niestety, postawiona w roku 1930 diagnoza
porazi³a go: grulica! A wiêc w tamtych
czasach choroba powa¿na, przeklêta i za-

DZEJE KOCIO£A

zwyczaj nieuleczalna. Liebert liczy³ sobie wówczas zaledwie 26 lat, mia³ za
sob¹ b³yskotliwy debiut i obiecuj¹ce widoki na wietn¹ karierê literack¹. Spustoszenia w organizmie stawa³y siê coraz rozleglejsze i ku nieutulonemu ¿alowi trzeba by³o przerwaæ studia.
Wyjecha³ na leczenie sanatoryjne do
Workuty, ma³ej miejscowoci po³o¿one
w Karpatach. Przy awersji do leczenia
sanatoryjnego, wola³ zamieszkaæ w prywatnym domu wynajêtym u Hucu³a Rusinka. Cieszy³ siê bardzo z tego mieszkania, uwielbia³ jego wystrój, huculskie
kilimy i ludowe meble. Przez dwa lata
walczy³ dzielnie z chorob¹, nie poddawa³ siê, ca³y czas pisa³ i tworzy³. Jego
wiersze stawa³y siê jednak coraz posêpniejsze, przesi¹kniête wszechobecnym
przeczuciem rych³o zbli¿aj¹cego siê koñca. Refleksja egzystencjalna stanê³a na
pierwszym planie. G³êbokie prze¿ycia
religijne i w¹tpliwoci jakie targa³y dusz¹ poety w jego dniach ostatnich zaowocowa³y tomikiem Gus³a i pomiertn¹ Ko³ysank¹ jod³ow¹. Wiersze te do dzi s¹
cytowane z ambon, a legenda o aniele
wród poetów, który niczym potê¿ny
meteor rozwietli³ nag³ym wtargniêciem
poetycki firmament przedwojennej Polski i znalaz³ na nim poczesne miejsce,
usadowi³a siê na dobre w wiadomoci
zarówno zawodowych krytyków, jak
i zwyk³ych czytelników poezji.
Kiedy 22 czerwca 1931 r. rodowisko literackie odprowadza³o swego m³odziutkiego kolegê na cmentarz Pow¹zkowski, zebranych uderzy³a cisza i atmosfera wielkiego skupienia. Nad otwart¹ mogi³¹ w imieniu twórców przemówi³ tylko Ludwik Hieronim Morstin,
a ks. Korni³owicz odczyta³ fragment
z Ksiêgi M¹droci, zaczynaj¹cy siê od
wersetu: Wczenie osi¹gn¹wszy doskona³oæ, prze¿y³ czasów wiele. To krótkie
¿ycie mia³o w sobie co z anielskoci:
anio³ to przecie¿ idealny s³uga, unikaj¹cy rozg³osu, zawsze skromny i pozostaj¹cy w cieniu, skupiony w ca³oci na jak
najlepszym wype³nieniu boskiej misji.
W przypadku Lieberta t¹ misj¹ by³a poezja, spe³niona za boskim zrz¹dzeniem
w czasie krótszym, ale w sposób piêkny
i jedyny w swoim rodzaju.
Herbert Oleschko
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STARO¯YTNOÆ CHRZECIJAÑSKA (4)

D

o Syrii wschodniej, a wiêc tej,
która znajdowa³a siê nad Tygrysem
i Eufratem i która w wiêkszoci znalaz³a siê pod panowaniem perskim, chrzecijañstwo przyby³o w pocz¹tku II
a mo¿e ju¿ nawet w I wieku. By³o to
chrzecijañstwo u¿ywaj¹ce jêzyka syryjskiego. Bardzo wczenie w tym jêzyku
zaczê³a powstawaæ wielka literatura,
szczególnie poezja.
Oko³o roku 300 organizuje siê w³asna hierarchia, ze stolic¹ metropolitaln¹, póniej patriarchaln¹ w Seleucji-Ktezyfoncie; ten Koció³ proklamowa³ swoj¹ samodzielnoæ
na synodzie w 410 roku.
W IV wieku, za króla Szapura I (340  399) wybuch³o w Persji
straszliwe przeladowanie chrzecijan.
Chrzecijanie Wschodu  tak ich nazywano  ¿yj¹cy w Persji przebywali
w pewnej izolacji ze wzglêdu na wrogoæ miêdzy Rzymem a Persj¹.
Po Soborze Efeskim (431 r.) czêæ
biskupów syryjskich z tej czêci Syrii,
która znajdowa³a siê pod panowaniem
rzymskim, nie przyjê³a potêpienia Nestoriusza. Na skutek tego musia³o wycierpieæ przeladowania. Ta grupa
chrzecijan, przeladowana w Cesarstwie, opuci³a je i uda³a siê do Persji.
Tam wzmocni³a istniej¹cy Koció³, nadaj¹c mu charakter nestoriañski, który
tê naukê przyj¹³ oficjalnie od synodu
w 486 roku. Powszechnie przyjêtym autorytetem teologicznym by³ wspomniany ju¿ Teodor z Mopsuestii, którego
dzie³a, zniszczone w oryginale greckim
po Soborze Efeskim, jako jednego
z twórców nestorianizmu, prze³o¿ono
na jêzyk syryjski i dziêki czemu zachowa³y siê do naszych czasów.
Koció³ nestoriañski w Persji rozwija³ siê nies³ychanie dynamicznie. Stopniowo zaniós³ chrzecijañstwo na tereny na wschód i po³udnie od Persji,
a wiêc do Indii pó³nocnych, do krajów
nad zatok¹ Persk¹, do Persji, na terytoria obecnego Kazachstanu i Uzbekistanu; dotar³ do Afganistanu, a poprzez

Chiny  gdzie powsta³ prê¿ny Koció³
 do Mongolii. W okresie swego apogeum obejmuje ponad 25 metropolii
i ponad 200 diecezji.
Zahamowanie jego ekspansji mia³o
szereg powodów. Po pierwsze inwazja
islamu spowodowa³a bardzo powa¿ne
ubytki w samym Kociele macierzystym,
a wiêc Mezopotamii i Persji. Ponadto

no (1681) zatwierdzi³ tytu³ patriarchy
zwierzchnika unickiego, licz¹c wczeniej
na zjednanie patriarchy nestoriañskiego.
Koció³ unicki wykrystalizowa³ siê
w XIX w. wokó³ patriarchatu w Mossulu, mimo oporu misji protestanckich
i prawos³awnych i stopniowo przyci¹ga³
coraz wiêksz¹ iloæ chrzecijan.
Koniec I wojny wiatowej przyniós³
straszliwe mordy chrzecijan na pó³nocy obecnego Iraku. Dokonali ich Kurdowie z poduszczenia tureckiego. Zginê³o wtedy
oko³o 70 tys. chrzecijan,
w tym 4 biskupów. Zniszczono klasztory ze skarbami rêkopisów i dzie³ sztuki. Tak oto chrzecijañstwo,
istniej¹ce tam od II  III w.,
przesta³o istnieæ. Patriarcha
z reszt¹ chrzecijan przeniós³ siê
z Mossulu do Bagdadu.
Te pogromy chrzecijan chaldejskich
bêd¹ siê powtarza³y wielokrotnie. Patriarcha Assyryjskiego Kocio³a
Wschodniego zosta³ pozbawiony obywatelstwa irackiego i przeniós³ siê do
Stanów Zjednoczonych. To spowodowa³o gwa³towne walki wewnêtrzne
w tym Kociele, który stopniowo staje
siê Kocio³em emigracji  stolica zosta³a przeniesiona do Morton Grove w stanie Illinois i liczy obecnie oko³o 400 tys.
wiernych, przewa¿nie na emigracji.
Ostatnio podpisana deklaracja patriarchy Mar Denkha i Jana Paw³a II stwierdza, ¿e w chrystologii nauka obydwu
Kocio³ów siê nie ró¿ni.
Patriarchat Katolicki Kocio³a Chaldejczyków nazwany Babilonu Chaldejczyków znajduje siê dzi w Bagdadzie
i liczy ponad 300 tys. wiernych  przewa¿nie w Iraku, ale tak¿e w innych krajach Wschodu (Iranie, Libanie, Syrii,
Turcji, Izraelu) i Zachodu (Francja
i USA). Jego patriarch¹ jest Rafa³ I Bidawid, który, podobnie jak jego staro¿ytni poprzednicy, u¿ywa raczej dawnego tytu³u katholikos.
Obydwa Kocio³y u¿ywaj¹ w liturgii
jêzyka syryjskiego: liturgia sprawowana
jest w rycie Chaldejskim za w Mezopotamii czytania s¹ w jêzyku arabskim.
cdn.

Koció³ Chaldejski
ks. Marek Starowieyski

spory wewnêtrzne w chrzecijañstwie,
a wiêc z rywalizuj¹cymi z nimi jakobitami powoduj¹ os³abienie chrzecijañstwa.
Ostateczny cios zadali Mongo³owie, którzy pocz¹tkowo wahali siê w wyborze
miêdzy chrzecijañstwem a islamem.
W koñcu wybrali islam. Szczególnym
wrogiem chrzecijañstwa by³ Tamerlan.
Dzie³o niszczycielskie zakoñczy³o przybycie fanatycznych Turków, którzy chrzecijañstwu zadali cios ostateczny. Odt¹d
chrzecijanie staj¹ siê niewielk¹ grupk¹
skupion¹ na pó³nocy Iraku.
Z tego stanu zdawali sobie sprawê
pierwsi misjonarze docieraj¹cy w tamte strony (a wiêc franciszkanie  jak Giovanni de Monte Corvino i dominikanie).
Oni to nawi¹zuj¹ kontakt z nestorianami i podejmuj¹ próby unii. Sami zreszt¹ patriarchowie s¹ ku niej sk³onni. Oko³o roku 1340 uniê podejmuj¹ chaldejczycy z Cypru, a potwierdzi³ j¹ Sobór
Florencki (1437). Jednak póniej wspólnota na Cyprze zanika.
Wiek XVI, XVII i XVIII to okres
ci¹g³ego przyjmowania i odrzucania
unii z Kocio³em katolickim. Sytuacja
jest o tyle powa¿na, ¿e na skutek dziedzicznoci patriarchami zostawali nieraz kilkunastoletni ch³opcy, bez jakiejkolwiek formacji i dowiadczenia, st¹d
tê dziedzicznoæ patriarchatu zdecydowanie odrzucali unici. Rzym doæ pó-
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Dwie wizje Apokalipsy
Jan Lebenstein zapytany o powody swego zainteresowania Apokalips¹, o przyczyny
powrotu do tego wielkiego tekstu, odpowiedzia³:  Dlaczego Apokalipsa? No, bo to
jest jedyna rzecz, która siê spe³ni... Jaka jest Apokalipsa wyobra¿ona przez Jana
Lebensteina? Jak ma siê do historii? Jak ma siê do dnia dzisiejszego?

Dominuj¹cym wra¿eniem w spotkaniu z ilustracjami tego artysty, opublikowanymi (przed dwudziestu laty przez
Wydawnictwo Pallotynów Edition du
Dialogue w Pary¿u) w formie starannie
opracowanego albumu, jest wiernoæ
tekstowi. Apokalipsa Lebensteina nie ma
twarzy XX wieku, nie jest ani aktualizowana, ani te¿ ubrana w kostium innej
epoki, ma charakter uniwersalny, pozaczasowy. Artysta zilustrowa³ tekst uwa¿nie, spokojnie, wiernie, nie epatuj¹c widza okropnociami, erotyzmem, dwuznacznoci¹. Jego bestie apokaliptyczne s¹ prawie konwencjonalne, jakby
krewniaczki Scylii i Charybdy lub redniowiecznych smoków, z którymi rozprawia³ siê w. Jerzy. Czasem te monstra przypominaj¹ z naukow¹ precyzj¹
wykreowane gady kopalne  zawsze jednak mieszcz¹ siê w znanej nam ikonografii. Nie bestie s¹ najstraszniejsze
w tych rysunkach, najbardziej przejmuj¹ca wydaje siê postaæ powieci, ale nied³ugo, bo wytopiona, jak nasz dopalaj¹cy siê czas i nieuchronnoæ losu ka¿dego z nas.
Lebenstein poprowadzi³ widza
w mrok proroctw Apokalipsy bardzo m¹drze, nie kieruj¹c jego uwagi na zewnêtrznoæ, bogactwo i dziwnoæ form
 cia³a dzie³a. Nie chcia³ widza zaskoczyæ ani zadziwiæ, ani przeraziæ (a umia³
to robiæ po mistrzowsku). Chcia³ natomiast przekonaæ go o tym, ¿e najwiêksze tajemnice dokonuj¹ siê w najwiêkszej prostocie. Ornament, bujna dekoratywnoæ ukrywaj¹, zacieraj¹, maj¹ charakter nowotworz¹cy, trzeba wiêc z nich
zrezygnowaæ  wedle Lebensteina prawdziwe jest tylko to, co konieczne. Taka
oszczêdnoæ gestu artystycznego charakteryzuje twórców dojrza³ych. W Apokalipsie Lebenstein osi¹gn¹³ m¹droæ
i dojrza³oæ klasyków, kiedy siê ju¿ pu-
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blicznoci nie zwodzi, nie kokietuje, nie
kusi, kiedy siê ju¿ nie goni za nowociami, kiedy mniej siê myli o jêzyku,
a wiêcej o treci. Taka sztuka jest trudniejsza w odbiorze, mnie spektakularna,
wiêcej od odbiorcy wymagaj¹ca  ale te¿
cenniej go obdarowuj¹ca.
Lebenstein odszed³ z koñcem tysi¹clecia, z koñcem pewnej epoki. Przynale¿a³ do okrelonej formacji kulturalnej. Ta formacja odchodzi i w³anie,
kiedy odchodzi, wydaje nam siê szczególnie droga  by³o w niej miejsce na
intelekt, na uczucie, na heroizm  ale
ten wiat, który pocz¹³ siê nad brzegami Morza ródziemnego, staje siê na
naszych oczach przesz³oci¹, a przysz³oæ wydaje siê nam dysharmonijna,
uboga, niepewna.
Apokalipsa Hanny Haskiej powsta³a
na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia, po
dowiadczeniu Czernobyla, w trakcie
dramatu World Trade Center. Artystka
stworzy³a swoje dzie³o, pos³uguj¹c siê
komputerem, narzêdziem najbardziej
przystaj¹cym do naszej epoki, charakteryzuj¹cym j¹. Sztuka Hanny Haskiej jest
efektem skomplikowanych przekszta³ceñ setek fotografii. Artystka przy pomocy techniki komputerowej przemienia materia³ fotograficzny w wizje koñca czasu, ostatecznego kolapsu, katastrofy ¿ywio³ów, dramatu materii. Dawne,

malarskie, graficzne i rzebiarskie Apokalipsy, tak¿e i ta Jana Lebensteina,
w znikomym stopniu wyobra¿a³y naturê
nieo¿ywion¹, wyra¿a³y siê g³ównie
w formach antropocentrycznych i zoomorficznych.
Hanna Haska zaledwie w kilku na 49
kompozycji swego cyklu wprowadza
motyw biomorficzny: w Prawie Pana
pojawia siê go³¹b, w Gniazdach  bociany i w Wysypisku, Narodzinach 
embrion z³¹czony pêpowin¹ z chaosem
postindustrialnego pejza¿u. Jej Apokalipsa jawi siê g³ównie w kszta³cie zdestruowanych rzeczywistoci, rozsypuj¹cych siê krajobrazów, niemo¿liwych,
zwijaj¹cych siê, faluj¹cych perspektyw
i nawarstwiaj¹cych siê, przemieszanych
symboli ró¿nych kultur i epok. W wielu
sekwencjach tego cyklu owa zdezorganizowana i pomieszana materia widzialnego wiata ulega anihilacji, nienaruszone w tej katastrofie pozostaj¹ jedynie
kamienne tablice Dekalogu. Na nie autorka wskazuje jako na jedyny sta³y, niezniszczalny znak, wedle którego mo¿na
siê orientowaæ. One ostrzegaj¹ przed
lekcewa¿eniem i przemienieniem w chaos praw stworzonej przez Boga natury.
Posêpna Apokalipsa Hanny Haskiej
przenikniêta ch³odem wynikaj¹cym
z narzêdzia, jakim autorka siê pos³uguje, ró¿ni siê od plastycznych wizji Objawienia w. Jana, które dot¹d powstawa³y; tych, które by³y dzie³em ludzkich
r¹k i przekazywa³y ich czu³oæ i ciep³o.
Stworzona za pomoc¹ zimnego, elektronicznego medium Apokalipsa Hanny
Haskiej jest adekwatna do samozagubienia wspó³czesnego cz³owieka, do naszego czasu. Jest te¿ bardziej z³owroga ni¿
antropocentryczne wizje Kresu krelone pêdzlem i o³ówkiem.
n
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Hanna Haska

Alicja Szubert-Olszewska

KULTURA

CHWILA MUZYKI

VIII Przykazanie
Nie mów fa³szywego wiadectwa
przeciw bliniemu swemu  mówi Pan.
Dlaczego, pomimo wielokrotnie powtórzonego wskazania do mówienia
prawdy wiête teksty nie ma wród
Przykazañ prostego nie k³am? Tak jak
w przypadku nie zabijaj, bez rozró¿niania, czy to nie zabijaj ludzi narodzonych, czy nienarodzonych, czy zwierz¹t, ptaków lub uczuæ.
W przypadku k³amstwa jest wyrane wskazanie na szkodê, jak¹ mo¿e ono
wyrz¹dziæ bliniemu. I w³anie dziêki
takiemu doprecyzowaniu mo¿e istnieæ
sztuka. W wielu jêzykach europejskich
 w tym w polskim  s³owa art. i artificial, sztuka i sztuczny  a wiêc nieprawdziwy  maj¹ wspólny rdzeñ (jak

mówi¹ jêzykoznawcy). Zapewne 90
proc. literatury jest oparte na zmylonej fabule; artyci popadliby w ciê¿ki
konflikt wewnêtrzny, gdyby wiedzieli,
¿e grzesz¹, tworz¹c.
Zagadnienie prawdy w sztuce od
zawsze fascynowa³o zarówno teoretyków, jak i samych twórców. Niektórzy podchodz¹ do niego radykalnie,
jak ów malarz japoñski, który obraz
swego ¿ycia namalowa³, skacz¹c na
p³ótno z dziesi¹tego piêtra Trudno
orzec, czy powsta³e dzie³o by³o malarsko lepsze od S³oneczników van
Gogha; prawdopodobnie nie. Podobnie jak nie zawsze literatura faktu jest
lepsza od fikcji literackiej.
Jednak istnieje  s¹dzê  granica,

poza któr¹ artysta, zw³aszcza operuj¹cy s³owem, posuwaæ siê nie powinien.
Jest to zakrelona VIII Przykazaniem
granica dóbr osobistych bliniego. Tu
artysta  niestety  ma ogromne pole do
popisu, bowiem k³amstwo utrwalone na
papierze potrafi przetrwaæ stulecia,
kreuj¹c miernoty na bohaterów, a prawdziwych bohaterów skazuj¹c na zapomnienie lub okrywaj¹c nies³aw¹.
Kompozytor, zw³aszcza wtedy, kiedy siêga po tekst literacki jako tworzywo utworu, powinien ten aspekt sprawy wzi¹æ pod uwagê. Choæ utworem
czysto instrumentalnym trudno daæ fa³szywe wiadectwo, to jednak pos³u¿enie siê oszczerczym tekstem literackim
w operze lub kantacie obci¹¿a  moralnie  równie¿ twórcê muzyki.
Mimo ¿e jest to wbrew panuj¹cej
dzi modzie  szukajmy przede wszystkim Prawdy.
Maria Szreder

PLASTYKA

¯a³obne ornaty
Okazuje siê, ¿e po wszystkich kataklizmach powstañczych i wojennych,
najwiêcej w Polsce przetrwa³o zabytków sakralnych, szczególnie za dobrze
przechowa³y siê przepiêkne, niezwykle
bogate szaty liturgiczne. Fundowali je
kocio³om i klasztorom zarówno polscy
królowie, jak i wiatli magnaci. Same
tkaniny niejednokrotnie sprowadzane
by³y z zagranicy, natomiast w zakonnych, lokalnych warsztatach powstawa³y wspania³e, dekoracyjne hafty.
Wród zachowanych licznych zabytkowych zespo³ów szat liturgicznych
oryginalnoci¹ dekoracji wyró¿niaj¹ siê
szaty przeznaczone do liturgii pogrzebowej. Taki w³anie komplet ¿a³obnych
szat liturgicznych sk³adaj¹cy siê z ornatu, dalmatyki, kapy, stu³y, manipularza, velum i bursy podziwiaæ mo¿na
w skarbcu katedry p.w. Wniebowziêcia

Panny Marii w Kielcach. Wszystkie czêci zespo³u uszyte zosta³y z br¹zowej
tafty, za widoczny na niej jasny haft
tworzy jedwabna niæ krêcona ciegiem
³añcuszkowym. Symbole wanitatywne:
skrzy¿owane piszczele, z³amana, gasn¹ca wieca czy opadaj¹ce licie z ró¿anego krzewu, powtarzaj¹ siê w haftach
zarówno kolumny ornatu, jak i na obu
dalmatykach.
Ciekawie natomiast przedstawia siê
haft na kapturze kapy. W obramieniu ze
srebrnego galonu wyhaftowana zosta³a
trumna z monogramem IHS, na której
siedzi kociotrup z kos¹. Ta ekspresyjna, czytelna symbolika przypomina
o nieuchronnoci mierci i zachêca do
modlitwy za zmar³ych. Widoczny na
innej czêci tego zespo³u liturgicznych
szat pogrzebowych motyw brocz¹cego
krwi¹ serca i monogram IHS uznaæ

mo¿na za trawestacjê wielkiego tematu
Ukrzy¿owania wród dusz czyæcowych. Hafty tego znakomitego zespo³u
datowane s¹ na drug¹ po³owê wieku
XVIII. Z tego samego te¿ okresu pochodzi dalmatyka ¿a³obna wykonana w pracowni haftów Ludwiki Potockiej w Krasiczynie, a obecnie przechowywana
w kociele parafialnym p.w. wiêtych
Marcina i Barbary w Krasiczynie. Mimo
¿e jej haft przedstawia typow¹, doæ
uproszczon¹ ikonografiê wanitatywn¹
doby baroku (przód dekoruje topór, za
plecy ³opata, poni¿ej obu trupia czaszka), to ca³oæ wietnie oddaje ducha
epoki. Pracownia Ludwiki Potockiej
w Krasiczynie, dzia³aj¹ca od po³owy
wieku XVIII, zajmowa³a siê przede
wszystkim przygotowywaniem szat liturgicznych, których prawie 80 wykonano dla miejscowego kocio³a. Hafty
tej pracowni, uproszczone i czêsto powtarzaj¹ce siê, przedstawiaj¹ zawsze
jednak dobry poziom artystyczny.
Jaros³aw Kossakowski
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CYWILIZACJA

SPO£ECZEÑSTWO

ZMIERZCH ROZUMU OWIECONEGO (1)
Co jaki czas powracaj¹ dyskusje o roli inteligencji i intelektualistów we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Znany
i wa¿ny jest udzia³ polskiej inteligencji XIX wieku w podtrzymywaniu tradycji i budzeniu wiadomoci narodowej. Ale
dwuznaczna jest ju¿ rola jej póniejszej, lewicowej czêci, która skompromitowa³a siê przyst¹pieniem do komunizmu, a w Polsce powojennej propagowaniem jego systemu w stalinowskim socrealizmie. Obecnie podnosz¹ siê ró¿ne
g³osy, ¿e we wspó³czesnym spo³eczeñstwie inteligencja, jako grupa spo³eczna, jest w ogóle zbêdna, bo mog¹ j¹
zast¹piæ profesjonalici z ró¿nych dziedzin ¿ycia. Czy jednak pragmatyczni fachowcy mog¹ w pe³ni zast¹piæ ludzi,
którzy w pewnych dziedzinach  wychowawczych, kulturowych i duchowych wykazuj¹ siê czêsto bezinteresown¹
s³u¿b¹ dla innych. Warto wiêc poznaæ ró¿ne strony zaanga¿owania inteligencji, a zacz¹æ trzeba od intelektualistów,
którzy zdobyli w nowoczesnej Europie, laicyzuj¹cej siê od XVII w. (od czasów Owiecenia i Rewolucji Francuskiej),
rolê przywódcz¹, kszta³tuj¹c¹ umys³y i przysz³e pokolenia, zmieniaj¹c¹ istotnie dotychczasowy sens tradycji europejskiej. Wziêli oni na siebie ogromn¹ odpowiedzialnoæ, ale czy sprostali zadaniom, które sobie postawili? Czy nie
zawiedli zaufania ca³ych spo³eczeñstw, które chcieli prowadziæ ku najlepszemu, ale tylko sobie znanemu i wyimaginowanemu wiatu?

Narodziny praktycznego idealizmu
Ruch intelektualny istnia³ zawsze.
Jednak sw¹ nowoczesn¹ postaæ i wp³ywy uzyska³ w XVIII wieku, gdy w ogóle
nast¹pi³ prze³om w kszta³towaniu siê
dziejów cywilizacji europejskiej. Dawniej myl i postawa intelektualistów mieci³a siê w szerszym porz¹dku kultury
i tradycji religijnej tworz¹cym chrzecijañsk¹ Europê. Oko³o XVIII wieku zaczêto kwestionowaæ ten porz¹dek trwania i rozwoju, wprowadzaj¹c nowe idee
i prawdy rewoltuj¹ce i stopniowo wyniszczaj¹ce ukszta³towany przez wieki
system wartoci i wzorców ¿ycia, a nawet widzenia i prze¿ywania wiata. Powstawa³ wiat nowoczesny, którego
spadkobiercami, chc¹c nie chc¹c, w kolejnych pokoleniach jestemy my.
Po raz pierwszy  pisze znany historyk angielski Paul Johnson w ksi¹¿ce
Intelektualici  cz³owiek w historii
zdecydowa³ siê twierdziæ, coraz pewniej
i mielej, ¿e mo¿e rozpoznaæ choroby
gnêbi¹ce spo³eczeñstwo i uleczyæ je
w³asnym umys³em, a nawet wiêcej: ¿e
mo¿e znaleæ recepty, które ulepsz¹ nie
tylko strukturê spo³eczeñstwa, ale
i utrwalone nawyki istot ludzkich. Odmiennie ni¿ ich kap³añscy przodkowie
nie byli oni ju¿ s³ugami ani t³umaczami
woli bogów, ale ich zastêpcami... Johnson dokonuje w swej ksi¹¿ce rozrachunku  krytycznie os¹dza pozostawiony
przez intelektualistów spadek, poddaje
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próbie ich dzie³a i nauki, podobnie jak
oni poddawali w w¹tpliwoæ ca³y porz¹dek, który odziedziczyli. Swe zdanie
Johnson wy³o¿y³ wprost: Chcê szczególnie skupiæ siê nad prawem moralnym
i orzekaj¹cym wieckich intelektualistów do mówienia ludzkoci, w jaki sposób ma ona postêpowaæ. Jak oni sami
kierowali w³asnym ¿yciem? Jak dalece
s³uszne by³y ich zachowania wobec rodziny, przyjació³ i wspó³pracowników?
Czy postêpowali s³usznie w sprawach
p³ci i pieni¹dza? Czy mówili i pisali
prawdê? I jak ich w³asne systemy wytrzyma³y próbê czasu i praktyki?
Johnson przedstawia portrety takich
osób jak Rousseau, Marks, To³stoj, Russell, Sartre i wielu innych, na wspó³czesnych postmodernistach koñcz¹c. Stara siê pokazaæ je jako mylicieli, ideologów czy artystów, ale przede wszystkim jako ludzi  z ich charakterami, zachowaniami, postawami i wyborami.
Jest to istotne, gdy¿, jak siê okazuje, ci
wa¿ni dla historii myli ludzie swymi
zachowaniami potwierdzali swoje nauki
lub zaprzeczali im. G³osili bowiem
w ró¿ny sposób nic innego, jak rewolucjê w rozumieniu cz³owieka, wskazywali nowe drogi ¿ycia i rozwoju, proponowali lepszy wiat  wreszcie prawdziwy, niezafa³szowany, wyzwolony z dawnych wiêzów, konwencji, instytucji, propagowali nowy porz¹dek spo³eczny.

Johnson konfrontuje wiêc ich nauki,
idee, projekty z ich ¿yciem, sprawdza, czy
stosuj¹ siê do swych idea³ów, bada, kim
s¹ ludzie mieni¹cy siê nauczycielami
ludzkoci. Portrety przedstawione przez
autora okazuj¹ siê, niestety, najczêciej
karykaturami. Ich bohaterowie nie czuj¹
siê zbytnio zobowi¹zani do wype³niania
¿yciem swych wznios³ych nauk. Za
now¹, rewolucyjn¹ moralistyk¹ kryje siê
najczêciej dawna hipokryzja, czêsto
skrajny egotyzm, pró¿noæ i w³asny interes  rezultaty zgo³a przeciwne g³oszonym naukom, które, jak siê okazuje, obowi¹zuj¹ jedynie innych. To specyficzny
kompleks nowoczesnego umys³u: coraz
bardziej skrajne oddzielenie teoretycznego rozumu, abstrakcyjnej myli, oderwanych, utopijnych idei od ich ¿yciowego
rodowiska, od realiów tak¿e materialnych
czy spo³ecznych, co mo¿e siê wydaæ paradoksalne, gdy¿ ich radykalne ulepszenie g³osz¹ w³anie nowi myliciele.
Po dwóch wiekach tej pedagogiki dosz³o raczej do dalszej destrukcji porz¹dku
pozosta³ego (lub dekonstrukcji, by u¿yæ
ulubionego pojêcia wspó³czesnych postmodernistów, którzy dzi zmuszeni s¹ obalaæ równie¿ ideologiê modernizmu)  ni¿
do jakiego pozytywnego rozumienia cz³owieka czy spo³eczeñstwa, które da³oby siê
obroniæ i propagowaæ.
Cdn.
Marek Klecel
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Coraz mniej s³oñca w ci¹gu dnia, pogoda deszczowa i pochmurna, wiat szary
i brudny. W listopadzie same powa¿ne i refleksyjne wiêta. Z dnia na dzieñ
coraz wiêcej zmartwieñ i k³opotów: brak pracy, albo obni¿enie pensji wymuszone przez pracodawcê, dro¿ej¹ca ¿ywnoæ, aroganckie i niewdziêczne dzieci, psuj¹ca siê pralka, k³ótnie ma³¿eñskie... i wielkie poczucie niemocy. Brakuje zapa³u do ¿ycia, cz³owiek zastanawia siê, jaki sens ma to u¿eranie siê ze
wszystkim, czuje siê samotny i niezrozumiany nawet przez najbli¿szych...
Wizja ponurego wiata, pustka i jesienna depresja dopada nawet silne osobowoci. Ogl¹danie telewizji jeszcze ten stan pog³êbia...

Jesienne problemy
Ludzie zmêczeni czêsto siadaj¹ przed
telewizorem, aby odpocz¹æ. Telewizja
jest najtañszym i naj³atwiej dostêpnym
rodzajem rozrywki. Badania pokazuj¹,
¿e na³ogowi ogl¹dacze telewizji maj¹
czêsto bardzo stereotypowy i skrzywiony obraz rzeczywistoci. Tele-maniacy
widz¹ wiat jako miejsce ci¹g³ych wojen, przemocy, zbrodni, oszustw i wszelkiego z³a. Bardzo krytycznie oceniaj¹
innych ludzi: uwa¿aj¹ ich za: nieuczciwych, sk¹pych, agresywnych, egoistycznych i bezwzglêdnych. Fani telewizji
czêsto miewaj¹ gorszy humor, nagminnie bywaj¹ zmêczeni ¿yciem i s¹ bardziej
pesymistycznie nastawieni do ¿ycia.
Przyk³ady b³êdnych wyobra¿eñ powstaj¹ na skutek nadmiernego przebywania w wiecie fikcji telewizyjnej, która dostarcza wielu ludziom podstawowej
wiedzy o wiecie, wielokrotnie powtarzaj¹c okrelone sytuacje, czy upraszczaj¹c schematy prezentowanych sytuacji
i opinii. To, co widzimy czêciej, wydaje siê prawdziwszy. Psychologowie dowodz¹, i¿ powtarzanie najwiêkszej bzdury powoduje uwiarygodnienie przekazu,
nawet do uzyskania efektu ca³kowitej
pewnoci twierdzeñ komunikowanych.
Wagê mechanizmu powtarzalnoci zauwa¿y³ Joseph Goebbels, ujmuj¹c to
w znanym zdaniu: stukrotnie powtórzone k³amstwo staje siê prawd¹.
Ci¹g³y i destrukcyjny wp³yw mediów
nieustannie pog³êbia w cz³owieku frustracjê, a wszelkie zmiany zachodz¹ce
jesieni¹ w przyrodzie nasilaj¹ uczucie
niechêci do zrobienia czegokolwiek, odbieraj¹ zapa³ do ¿ycia i pog³êbiaj¹ uczucie bezradnoci wobec nieuchronnoci
dziej¹cych siê wydarzeñ. Zmartwienia
odbieraj¹ cz³owiekowi wówczas nie tyl-

ko radoæ i poczucie sensu, lecz tak¿e
nadziejê na jak¹kolwiek zmianê.
Co trzeci cz³owiek, który zwraca siê
o pomoc do specjalistów, móg³by zapewne wyleczyæ siê sam, gdyby tylko na
powa¿nie potraktowa³ ewangeliczn¹
radê o s³u¿bie bliniemu i pomaganiu
innym, zapominaj¹c o sobie. Okazywanie ludziom zainteresowania, a zapominanie o sobie, codzienne spe³nianie
choæby jednego dobrego uczynku, który
rozjani twarz drugiego cz³owieka
umiechem i sprawi przyjemnoæ, zamiast ³ykania tabletki leków psychotropowych, okaza³o siê dla wielu ludzi, którzy prze¿yli prawdziwe tragedie ¿yciowe jedynym ratunkiem.
Dobr¹ rad¹ dla sfrustrowanych i zmêczonych ludmi jest akceptacja zjawiska
niewdziêcznoci i nieoczekiwanie niczego w zamian za wywiadczon¹ pomoc.
Wystarczy nie rozmylaæ o wdziêcznoci i niewdziêcznoci ludzkiej, a obdarowywaæ innych dla samej radoci dawania. Jeli rodzice chc¹ nauczyæ dzieci postawy wdziêcznoci, wystarczy, jak
okazuj¹ j¹ za ka¿dym razem, gdy jest to
mo¿liwe. Maluchy skopiuj¹ ten nawyk
bardzo szybko. Postawê wdziêcznoci
trzeba pielêgnowaæ.
Jedna z najbardziej fundamentalnych
prawd odkrytych przez psychologiê
brzmi nastêpuj¹co: jest ca³kowicie niemo¿liwe, aby ludzki umys³, nawet najbystrzejszy, zajmowa³ siê wiêcej ni¿ jedn¹ rzecz¹ na raz. Aby tê prawdê zweryfikowaæ, wystarczy próbowaæ jednoczenie planowaæ sobie jutrzejszy dzieñ
i myleæ o procesie spalania siê wêgla.
Mo¿na skupiæ siê na tych dwóch sprawach po kolei, ale nigdy na obydwu naraz. Dlatego nie mo¿emy byæ jednocze-

nie radoni, pe³ni entuzjazmu i zaanga¿owania oraz czuæ siê wyczerpani, zmartwieni i smutni. Terapia ludzi znerwicowanych polega wiêc przede wszystkim
na wynajdowaniu im zadañ do wykonania, zajmowaniu czasu i niedawaniu
mo¿liwoci na rozmylanie o strasznych
prze¿yciach. Praca, jak wskazuje na to
dowiadczenie wielu lekarzy zajmuj¹cych siê ludmi cierpi¹cymi na parali¿
duszy, ogarniêtych w¹tpliwociami, niepewnoci¹, niezdecydowaniem, depresj¹, czy strachem, uzdrowi³a wielu chorych. Siedz¹c bezczynnie i rozpaczaj¹c,
cz³owiek zacznie tworzyæ jedynie ponure wizje, które zniszcz¹ umys³ i pozbawi¹ wolê dzia³ania. Trzeba w sobie wyrobiæ nawyk pozytywnego mylenia.
W stanach przygnêbienia, os³abienia
i zw¹tpienia cz³owiek szuka ró¿nych
form pomocy, nie zawsze dobrych, jak
siê potem okazuje. Czêsto próbuje wiêc
znaleæ chwilowe pocieszenie w na³ogach, albo zwyk³ej radoci i chwilowej
rozrywce choæby w mediach. Te jednak
pog³êbiaj¹ tragiczny obraz wiata i ponur¹ wizjê przysz³oci bez nadziei.
Ucieczka taka koñczy siê pora¿k¹. Wykonanie jednego bezinteresownego
uczynku w ci¹gu dnia, nieoczekiwanie
zañ wdziêcznoci, nieodgrywanie siê na
wrogach, czy próba mylenia pozytywnego i szukania radoci w ¿yciu, nawet
z powody drobnych zwyciêstw, to tylko
kilka sposobów na l¿ejsze i d³u¿sze ¿ycie. Czemu wiêc nie spróbowaæ?
Monika Przybysz
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EKONOMIA
Niektórych z³udzeñ pozbywamy siê szybko. Innych wolniej. A niektórych nie pozbylibymy siê nigdy, gdyby nie nieub³agany zwi¹zek przyczynowy. Na przyk³ad
moja starsza córka zorientowa³a siê wprawdzie, ¿e to nie w. Miko³aj przynosi
prezenty, tylko rodzice. Jednak postanowi³a nie informowaæ o swoim odkryciu
m³odszej siostry, ¿eby d³u¿ej by³o jej przyjemnie. Podobnie post¹pili z Polakami
politycy Akcji Wyborczej Solidarnoæ i Unii Wolnoci, strêcz¹c im przed kilku laty
reformê ochrony zdrowia. Sami doskonale wiedzieli, ¿e prawdziwym i jedynym
celem tej reformy jest stworzenie dodatkowych synekur dla politycznego zaplecza cis³ych czo³ówek partyjnych, ale szerzej nikogo o tym nie informowali,
a nawet rozpowszechniali dezinformacje, jakoby dzia³ania reformatorskie zosta³y podjête w interesie pacjentów. Pacjentom i pacjentom potencjalnym przyjemnie by³o tego s³uchaæ, bo ka¿dy lubi, kiedy inni akurat o niego siê troszcz¹, a ju¿
zw³aszcza, kiedy troszcz¹ siê o niego politycy spo³ecznie wra¿liwi.

Zwi¹zek przyczynowy

fot. P. ¯ycieñski

Kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej obieca³, ¿e bêdzie troszczy³ siê
o pacjentów jeszcze bardziej ni¿ AWS,
wiêkszoæ zag³osowa³a za oddaniem
w³adzy SLD, bo ju¿ci, serdecznej troski nigdy za wiele. I SLD zaraz zademonstrowa³ serdeczn¹ troskê. Pan minister £apiñski (ten, co to ju¿ go wyrzucili i z ministerstwa i z partii) rozwi¹za³ Kasy Chorych i utworzy³ na ich
miejsce Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ma siê rozumieæ, wszystko dla tych pacjentów, ¿eby przychyliæ im nieba...
A tak naprawdê to dlatego, ¿e nie by³o
innego sposobu na wyrzucenie z posad
w Kasach Chorych zaplecza politycznego AWS, ulokowanego tam jeszcze
w okresie rz¹dów premiera Jerzego
Buzka. Likwidacja Kas Chorych stwarza³a tak¹ okazjê, a utworzenie NFZ pozwala³o ulokowaæ w nim ju¿ same w³aciwe osoby, oczywicie sporód zaplecza politycznego SLD, ewentualnie
Unii Pracy. Jak wiadomo z najnow-
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szych doniesieñ medycznych, kiedy
uczestnik zaplecza politycznego SLD
lub Unii Pracy dostaje intratn¹ synekurê w administracji ochrony zdrowia, to
pacjentów zaraz mniej boli.
Alici przez ca³y ten czas funkcjonowa³ zwi¹zek przyczynowy, który dzia³a w dzieñ i w nocy, podobnie jak prawo grawitacji. Koniecznoæ finansowania z czêci pieniêdzy (skonfiskowanych przez rz¹d podatnikom nie tylko
kosztów leczenia pacjentów, lecz tak¿e
utrzymywania rosn¹cej liczby synekur)
szybko doprowadzi³a do wyczerpywania siê preliminowanych rodków. Sejm
waha³ siê przed zwiêkszeniem rozmiaru konfiskaty dochodów obywateli, bo
ci mogliby zacz¹æ zadawaæ k³opotliwe
pytania: dlaczegó¿ to koszty ochrony
zdrowia tak gwa³townie wzros³y, skoro
komfort wiadczenia us³ug medycznych
a¿ tak znowu siê nie poprawi³, jeli
w ogóle? W kolejnych zatem bud¿etach
rozkazywa³ udawaæ, ¿e wszystko jest

GOSPODARKA

w jak najlepszym porz¹dku. Niestety,
jak mówi poeta: lecz tymczasem na miecie inne by³y ju¿ trecie. Do przychodni i szpitali pacjenci przychodzili jakby
nigdy nic, bo okaza³o siê, ¿e ani bakterie, ani wirusy, nic sobie nie robi¹ z limitów ustalonych w wielkim mozole
przez parlamentarzystów, a nastêpnie
urzêdników administracji ochrony zdrowia. I trzeba by³o albo odpêdzaæ ich od
szpitalnych bram z³ymi psami, albo nie
odpêdzaæ i próbowaæ leczyæ. To jednak
poci¹ga³o za sob¹ ponadlimitowe koszty. Wra¿liwoæ spo³eczna, a w³aciwie
normalna wra¿liwoæ ludzka lekarzy
w wiêkszoci przypadkow bra³a górê,
jednak wtedy znów w³¹cza³ siê zwi¹zek
przyczynowy i w ten oto sposób zaczê³y
narastaæ d³ugi. Szpitale zad³u¿a³y siê
u dostawców: pr¹du, ¿ywnoci, leków
i rodków opatrunkowych, nie mówi¹c
ju¿ o dostawcach sprzêtu medycznego.
Dziêki temu wra¿enie, ¿e wszystko jako
tako funkcjonuje, by³o podtrzymywane.
Jednak wszystko, na tym wiecie
(pe³nym z³oci), ma swój pocz¹tek
i koniec, dlatego podtrzymywanie tego
z³udzenia mog³o udawaæ siê do momentu, w którym kto pierwszy powiedzia³: sprawdzam i za¿¹da³ od szpitali
zap³aty d³ugów. Odt¹d wszystkie z³udzenia zaczê³y pryskaæ jak bañki mydlane i wreszcie dosz³o do tego, do
czego dojæ musia³o: w Zakopanem zamkniêto Pogotowie Ratunkowe, a stan
likwidacji zagrozi³ wielu szpitalom 
bankrutom.
Jednak ¿adne trudnoci nie s¹ w stanie zachwiaæ wra¿liwoci¹ spo³eczn¹
elit politycznych i poza notorycznymi
oszo³omami nikt nawet nie wspomni
o mo¿liwoci odebrania w³adzy publicznej kompetencji w zakresie organizowania ochrony zdrowia i jednoczesnego
zmniejszenia zakresu fiskalnej konfiskaty dochodów obywateli. Trudno siê
temu dziwiæ: zwi¹zek przyczynowy nakazywa³by wtedy rozpêdzenie ulokowanego w administracji ochrony zdrowia
zaplecza politycznego tych czy innych
partii. I co one by zrobi³y w sytuacji,
gdy rz¹d wygra¿a programem oszczêdnociowym?
Stanis³aw Michalkiewicz
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IN FLAGRANTI
Wypowied tê dedykujê panu Leszkowi Millerowi, prezesowi Rady Ministrów RP

Budowanie dobrobytu
Drugim wybitnym ekonomist¹ polskim, który po reformach W³adys³awa Grabskiego tworzy³ zrêby dobrobytu, by³ Eugeniusz Kwiatkowski. Dziêki obu tym ekonomistom Polska by³a mniej ni¿ inne kraje zachodnie dotkniêta dolegliwociami wielkiego kryzysu wiatowego z lat 1929-1933. I dlatego jej gospodarka zaczê³a póniej kwitn¹æ: bezrobocie mala³o, ros³y jak grzyby po deszczu nowe inwestycje...
Doæ powiedzieæ, ¿e w roku 1938 produkcja przemys³owa naszego kraju, globalnie rzecz ujmuj¹c, by³a na poziomie Finlandii, Austrii i Hiszpanii. Dzi jestemy
wobec tych krajów zacofani o kilka okresów cywilizacyjnych.

Zanim przytoczê, co cytowany
w poprzednim numerze Pawe³ Zaremba, autor Historii dwudziestolecia
1918-1939, napisa³ o dzia³alnoci Eugeniusza Kwiatkowskiego, kilka s³ów
tytu³em wprowadzenia. Eugeniusz
Kwiatkowski, w przeciwieñstwie do
endeka Grabskiego, nie sympatyzowa³
z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹, acz w latach
1926-1930 by³ ministrem przemys³u
i handlu, w latach 1935  1939 wicepremierem i ministrem skarbu. Tak,
tak, nasi ojcowie i dziadowie umieli siê
jednak wznieæ ponad partykularne interesy swych partii. Jeli zauwa¿ali, ¿e
poza uk³adami partyjnymi jest wybitny specjalista, powierzali mu najwy¿sze stanowiska pañstwowe, wyznaczali
najwa¿niejsze zadania rz¹dowe. Dzi
jest inaczej. Wspó³czesne, od 1989
roku, ¿ycie publiczne opanowali wy³¹cznie pos³owie rekomendowani
przez koterie partyjne; ich chciwoæ
jest niczym nieograniczona, tote¿ tylko sporód siebie wybieraj¹ ministrów,
w ogóle szefów naczelnych w³adz pañstwowych, wszak powiêkszaj¹ w ten
sposób i sw¹ w³adzê, i swe pensje,
a z nikim, choæby nawet tysi¹c razy m¹drzejszym i uczciwszym od nich, nie
zamierzaj¹ siê niczym dzieliæ.
Eugeniusz Kwiatkowski by³ po roku
1947 ca³kiem odtr¹cony, wrêcz cywilnie
umiercony, z zapisem cenzuralnym na
swe nazwisko, umar³ w roku 1974 ca³kowicie zapomniany. Dopiero na pocz¹tku lat 90. wydano kilka jego ksi¹¿ek.

Pawe³ Zaremba we wspomnianej
publikacji tak pisze o jego dokonaniach gospodarczych: (...) w trudnych
warunkach polskich Kwiatkowski
wprowadzi³ w ¿ycie dwa plany gospodarcze, a przygotowa³ trzeci. By³y to:
czteroletni plan inwestycyjny na latach 1936-1939 i szecioletni plan
rozbudowy si³ zbrojnych. Piêtnastoletni plan inwestycyjny mia³ siê rozpocz¹æ w roku 1940. Z planu rozbudowy si³ zbrojnych zd¹¿ono wykonaæ
zaledwie wstêpn¹ jedn¹ trzeci¹, gdy¿
zaczêto go wprowadzaæ w ¿ycie dopiero w roku 1937. Natomiast czteroletni plan inwestycyjny zdo³ano doprowadziæ do wytyczonego celu prawie o rok wczeniej, ni¿ przewidywa³
pierwotny termin, czyli w roku bud¿etowym 1937/1938. Skarb pañstwa zainwestowa³ w tym okresie sumê miliarda 8000 milionów z³otych, co by³o
pozycj¹ bardzo du¿¹, gdy¿ równa³o
siê trzem czwartym bud¿etu pañstwowego (...).
Do roku 1939 zbudowano na obszarze COP-u i uruchomiono ponad 100
zak³adów przemys³owych. W przygotowaniu by³o uruchomienie ponad 300
dalszych. Wybudowano gazoci¹g z Zag³êbia Kronieñskiego, rozpoczêto pracê nad ruroci¹giem naftowym z Zag³êbia Borys³awsko-Drohobyckiego. Uruchomiono elektrowniê w Ro¿nowie.
Wszystko w ci¹gu 4 lat (podkr. J. W.).
Lista jest zbyt du¿a, ¿eby j¹ tu cytowaæ.
Wspomnê wiêc tylko jeszcze o nazwie

nieomal symbolicznej dla rozwoju gospodarczego Polski przed wojn¹, choæby dlatego, ¿e stanowi³a przedmiot
dumy i entuzjazmu ca³ego spo³eczeñstwa, równaj¹ca siê chyba uczuciom,
jakie budzi³o inne wielkie dzie³o powsta³e we wspó³udziale Eugeniusza Kwiatkowskiego  port i miasto Gdynia. Nazwa ta to Stalowa Wola, ogromny jak
na owe czasy kombinat metalurgiczny
(...).
Na podstawie danych zwi¹zkowych
Moraczewski ustali³ na rok 1938 liczbê
ludzi zdolnych do pracy, a pracy pozbawionych na 932 tysi¹ce. A wiêc nieco
ponad 5 proc. ogó³u zdolnych do pracy.
By³a to liczba niepokoj¹ca, stanowczo
za wysoka, zw³aszcza jak na kraj na dorobku (...). Mia³a jednak tak¿e inn¹ wymowê, w zestawieniu z (...) liczb¹ rzeczywistych bezrobotnych w roku 1936
(w nieca³e trzy lata po kryzysie wiatowym  J. W.). By³o ich wtedy 1875000.
(...) Nast¹pi³ spadek niezatrudnionych z prawie 11 do 5 proc. Fakt ten,
obok wzrostu p³ac realnych i braku
zwy¿ki cen ¿ywnoci, jest chyba najwymowniejsz¹ ilustracj¹ poprawy materialnego po³o¿enia ludnoci Polski
w krótkim okresie planowanego zrywu
gospodarczego z drugiej po³owy lat
trzydziestych (podkr. J.W.).
Jeli kto chce naprawdê w naszym
kraju budowaæ dobrobyt, to powinien
przede wszystkim pochyliæ siê nad
dzia³alnoci¹ Grabskiego i Kwiatkowskiego, gdy¿  jak napisa³em w poprzednim numerze  prawa gospodarki kapitalistycznej s¹ wszêdzie i zawsze takie same, a postêp wynika z wykorzystywania dowiadczeñ poprzedników, tym bardziej gdy ich dokonania s¹ wielkie. Ale ¿eby wielkoæ doceniæ, trzeba samemu byæ nieprzeciêtnym... Niech wiêc przysz³e pokolenia
nie mówi¹ o nas, ¿e wszyscymy byli
tacy sami jak politycy rz¹dz¹cy Polsk¹
w latach 1989  2003.
Jacek Wegner
PS.:
W poprzednim odcinku Budowania dobrobytu, w drugim wierszu od gór y, powinno byæ:
nieeleganck¹ polszczyzn¹.
Przepraszamy P.T. Czytelników
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Niestety, pierwsze strony gazet w ubieg³ym miesi¹cu nadal by³y zdominowane
przez afery przestêpcze. G³ównymi bohaterami s¹ politycy i nominowani przez nich
zarz¹dcy pañstwowego, czyli spo³ecznego maj¹tku. Tylko przy okazji ma³ych z³odziejaszków i wygolonych opryszków ten i ów dziennikarz ma jeszcze odwagê przypominaæ slogan o III Rzeczypospolitej jako pañstwie prawa. Ale, gdy przychodzi do
wyjaniania z³odziejstwa liczonego w setkach milionów dolarów, pañstwo prawa
staje siê nies³ychanie niemrawe  prokuratorzy lekcewa¿¹ b¹d nie dostrzegaj¹
dowodów, a policjanci wykazuj¹ tak¹ niefrasobliwoæ, jakby osobicie im zale¿a³o, by przestêpcy nie trafili za kratki. Ale czegó¿ mo¿na oczekiwaæ od urzêdników
pañstwowych, skoro sam premier (Leszek Miller nie jest w tej mierze ani pierwszy,
ani zapewne ostatni) woli miernych, ale wiernych od kompetentnych i uczciwych.

Butwiej¹ce pañstwo prawa
Mam w tej chwili na myli niechlubn¹ bohaterkê mediów, do jakiej to roli
uros³a Aleksandra Jakubowska, któr¹
szef rz¹du zdaje siê darzyæ bezgranicznym zaufaniem. Chcê wierzyæ, ¿e ród³o tego zaskakuj¹cego zaufania nie bierze siê st¹d, ¿e sam premier ma nieczyste sumienie. Mam te¿ nadziejê, ¿e tzw.
afera Rywina zostanie wyjaniona do
koñca. A jednak nie umiem ustrzec siê
od gorzkiej refleksji, ¿e gdyby Polska
by³a naprawdê pañstwem prawa i respektowano w niej wszystkie podstawowe
standardy europejskiej cywilizacji, Jakubowska by³aby dawno zdymisjonowana.
Chocia¿ bowiem nie wiadomo jeszcze do
koñca o co chodzi, to jest pewne, ¿e Jakubowska krêci. Kogo w ten sposób
chroni przed odpowiedzialnoci¹: siebie
sam¹ czy prze³o¿onych? Brak reakcji
premiera (a w³aciwie jest to jednoznaczna reakcja) jest ju¿ nie tyle zaskakuj¹cy,
co znamienny. To ju¿ bowiem w polskiej
polityce sta³o siê norm¹, obowi¹zuj¹cym
standardem. Mo¿ecie pisaæ i mówiæ, co
chcecie  zdaje siê uwa¿aæ szef rz¹du,
który jednoczenie toczy bój, aby do konstytucji Unii Europejskiej wpisano sprawê wartoci chrzecijañskich  ale ja
i tak, wbrew oczywistym faktom, postawiê na swoim. Na tym tle doskonale widaæ, ¿e tzw. wartoci chrzecijañskie s¹
dla premiera pustym s³owem, frazesem.
¯e szermuje nimi wy³¹cznie z hipokryzji, licz¹c na tani poklask i niepamiêæ
przysz³ych wyborców.
Kropkê nad i postawi³a tzw. afera starachowicka, o której dowiadujemy siê coraz wiêcej zaskakuj¹cych rzeczy. Oto, jak
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informuje Rzeczpospolita, krêci w zeznaniach nie tylko wiceminister Zbigniew Sobotka, lecz tak¿e sam komendant g³ówny
policji  genera³ Antoni Kowalczyk. Jak
przytomnie zauwa¿a przy tej okazji Bronis³aw Wildstein, w tej sytuacji nie ma co
mówiæ o domniemaniu niewinnoci. Ta
fundamentalna zasada odnosi siê do cz³owieka na ³awie oskar¿onych i chroni go
przed pochopn¹ kar¹. Szef policji, tak jak
i inni funkcjonariusze pañstwowi, nie tylko jak ka¿dy obywatel nie mo¿e ³amaæ
prawa, ale nie mo¿e dodatkowo postêpowaæ lekkomylnie i niem¹drze. Za jego
b³êdy p³ac¹ bowiem wszyscy obywatele.
Piastowanie wa¿nych funkcji pañstwowych nie nale¿y bowiem do fundamentalnych praw cz³owieka... Niestety, trzeba
w tym miejscu jasno powiedzieæ, ¿e reakcja szefa MSW Krzysztofa Janika tak¿e mieci siê idealnie w polskiej normie,
czyli nale¿y do obowi¹zuj¹cego u nas
standardu. Minister Janik uwa¿a bowiem,
¿e wszystko jest w idealnym porz¹dku,
chocia¿, jak przypomina publicysta Rzeczpospolitej, ponosi on odpowiedzialnoæ za
dzia³ania swoich podw³adnych. Minister
Janik  stwierdza dalej Wildstein  ma
kiepsk¹ rêkê do wspó³pracowników.
Okaza³o siê, ¿e kilku z nich narusza
ustawê antykorupcyjn¹, jego zastêpca
Zbigniew Sobotka zamieszany jest
w aferê z przeciekiem. Teraz pojawi³y
siê problemy z komendantem policji.
Jeli to tylko pech, oznacza to, ¿e
Krzysztof Janik powinien jak najdalej
trzymaæ siê od urzêdów pañstwowych.
To samo mo¿na powiedzieæ o innym wysokim funkcjonariuszu pu-
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blicznym, którym jest szef Warszawskiej Prokuratury Okrêgowej Zygmunt
Kapusta. Dopiero dziennikarze Rzeczpospolitej wyledzili, gdzie byli szefowie PZU: Grzegorz Wieczerzak
i W³adys³aw Jamro¿y ukryli ukradzione pañstwu pieni¹dze. Chocia¿ prokuratura mog³a ju¿ rok temu przej¹æ poufne dokumenty dotycz¹ce tej sprawy
 zlekcewa¿y³a ten wa¿ny dla ledztwa
trop. A chodzi o kwotê niebagateln¹:
500 milionów z³otych, czyli 125 milionów dolarów. Tyle zosta³o ukradzione z pañstwowej kasy przez ludzi, którzy swoje stanowiska dostali wy³¹cznie dziêki temu, ¿e byli kolesiami wa¿nych polityków. Dzisiaj ci politycy nabrali wody w usta, za prokuratorowi
Kapucie nie chcia³o siê (czy jednak
naprawdê nie chcia³o siê?) sprawdziæ
faktów, które podsuniêto mu pod nos.
A co na to minister sprawiedliwoci,
czyli prze³o¿ony owego prokuratora?
Ano nic, zgodnie z polsk¹ norm¹...
Tymczasem, zamiast staæ na stra¿y
prawa i broniæ interesów pañstwa i obywateli, prokuratorzy i policjanci wymylaj¹ przestêpstwa, których w istocie nie
by³o. Oto bowiem, jak ujawnili dziennikarze Gazety Wyborczej, tzw. afera dializowa w ³ódzkim Szpitalu im. Kopernika
zosta³a przez policjê wyssana z palca!
Wskutek oskar¿enia, ¿e we wspomnianym
szpitalu u¿ywano do dializ zanieczyszczonych p³ynów, które wytwarzano ze sk³adników stosowanych do produkcji nawozów sztucznych, aresztowano ordynatora
szpitala i zniszczono mu karierê zawodow¹, przera¿ono ciê¿ko chorych pacjentów,
a sam szpital poniós³ wielomilionowe straty. Policja na razie milczy w tej sprawie,
minister Janik tak¿e.
Jak ¿yæ w takim pañstwie? Jak czuæ
siê w nim bezpiecznie? Naprawdê nie
wiem, gdy¿ owa polska norma dziwi ju¿
tylko szarych obywateli, którzy z w³adz¹
nie maj¹ nic wspólnego. Jest natomiast
obowi¹zuj¹cym standardem premiera
i ministrów, pomniejszych polityków, prokuratorów i policjantów. Oto polskie pañstwo prawa 14 lat po obaleniu komunizmu. Co smutniejsze, takie w³anie pañstwo zrobilimy sami dla siebie samych,
bez niczyjej pomocy i niczyjego nakazu.
Andrzej W. Pawluczuk
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Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³
Op³atê na prenumeratê nale¿y wp³acaæ na
konto:

PKO BP SA IV O/Warszawa
Filia Wo³omin
55-10201042-122460033
W miejscu przeznaczonym na korespondencjê prosimy wpisaæ okres prenumeraty i liczbê prenumerowanych egzemplarzy.
Miesiêcznik mo¿na otrzymaæ równie¿ za pobraniem pocztowym.
W przypadku wiêkszej iloci egzemplarzy
(ponad 10) udzielamy rabatu.
Zamówienia na czasopismo
prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(Dzia³ Kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05261 Marki
tel.: (22) 781 14 20
Redakcja dysponuje ograniczon¹ iloci¹
egzemplarzy archiwalnych.
Czasopismo mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych

Oddajemy do r¹k P.T. Czytelników kolejny album o Bo¿ym
Mi³osierdziu  Zaufa³em Bo¿emu Mi³osierdziu. Podkrela on
zwi¹zek Jana Paw³a II z £agiewnikami, jego rolê w ukazywaniu
postaci w. Siostry Faustyny Kowalskiej i w szerzeniu kultu Bo¿ego Mi³osierdzia.
Jako m³ody robotnik Solwayu
Karol Wojty³a s³ysza³ ju¿ o siostrze Faustynie i o Bo¿ym Mi³osierdziu. Id¹c do pracy przez
£agiewniki, czêsto wstêpowa³
do koció³ka Sióstr Matki Bo¿ej
Mi³osierdzia, gdzie znajduje siê
grób wiêtej. Bêd¹c biskupem
krakowskim, rozpocz¹³ w swojej archidiecezji jej proces beatyfikacyjny (21 X 1965 r.).
Zasiadaj¹c na Stolicy Piotrowej w Rzymie, ods³ania³ nam etapami tajemnicê Bo¿ego Mi³osierdzia. Wyda³ encyklikê o Mi³osierdziu
Bo¿ym Dives in misericordia (30 XI 1980 r.). Beatyfikowa³ (18 IV
1993 r.) i kanonizowa³ (30 IV 2000 r.) siostrê Faustynê. Ustanowi³
wiêto Bo¿ego Mi³osierdzia Bo¿ego w II Niedzielê Wielkanocn¹.
17 sierpnia 2002 roku konsekrowa³ bazylikê Mi³osierdzia Bo¿ego
w Krakowie  £agiewnikach: centrum, z którego promieniowaæ bêdzie na ca³y wiat blask Mi³osierdzia Bo¿ego, zgodnie z tym, co Pan
zechcia³ objawiæ w. Faustynie Kowalskiej, aposto³ce Bo¿ego Mi³osierdzia... (Jan Pawe³ II).
Ojciec wiêty, podczas modlitwy Anio³ Pañski (10 VIII 2003)
powiedzia³ do Polaków, ¿e stale wêdruje myl¹ do ³agiewnickiego
sanktuarium i zawierza Mi³osiernemu Jezusowi losy Kocio³a
i wiata...
Album Zaufa³em Bo¿emu Mi³osierdziu, ze zdjêciami Grzegorza Ga³¹zki, zamieszcza fragmenty tekstów encykliki Dives in misericordia, daj¹c P.T. Czytelnikom mo¿liwoæ ich rozwa¿ania i pog³êbiania, aby poprzez coraz wiêksze zaufanie Bo¿emu Mi³osierdziu mogli przeobra¿aæ siebie i swoje otoczenie  buduj¹c cywilizacjê mi³oci.
Dziêkujemy Bo¿emu Mi³osierdziu za 25 lat pontyfikatu naszego
Rodaka Ojca wiêtego, który uczy nas zaufania Bo¿ej mi³oci. Rozniecajmy iskrê Bo¿ej ³aski i przekazujmy ogieñ mi³osierdzia.

Album: ZAUFA£EM BO¯EMU MI£OSIERDZIU mo¿na zamówiæ i nabyæ pod adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax 771 36 15 lub e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 25 z³ plus koszt wysy³ki.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.michalineum.pl
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