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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

IZABELA FILIPEK  ur. w 1974 r. w Ostro³êce.
Debiutowa³a tomikiem poezji pt. Iskry ludzkiego
wo³ania (Bydgoszcz 1994 r.). Skoñczy³a WSP
w Bydgoszczy.

MIESIÊCZNIK KATOLICKI
WYDAWANY NAK£ADEM
XX MICHALITÓW

Pustka

SPIS TRECI

Rahab
koció³ jest pusty
nabo¿eñstwo ju¿ skoñczone
wszyscy wyszli...
tylko
Chrystus ukrzy¿owany
nadal wisi
Z Ró¿añcem w tle
Za oknem moja
babcia
która ¿ycie swoje
jak paciorki
jak tajemnice
przesuwa powoli
dzieñ po dniu
opowiada
Ojcze Nasz i Zdrowa Mario
co pierwsi wiedzieli
o mi³oci
i poca³unku
Chwa³a Ojcu i Synowi
za ocalone sumienie
I Ducha wiêtego Który
strzeg³ przed I wojn¹
by spokojnie dojæ do drugiej
tej nie zawsze wielkiej
Modli siê za Ojca wiêtego
co ¿arliwie rozdaje
barwne koraliki
cz¹stki ró¿añcowej modlitwy
by cierpliwie spotkaæ siê
przy koñcu drogi
której jeszcze nie
na imiê
Amen

Patry
ma racjê

Dziêkczynienie
Dziêki Ci Panie Bo¿e
¿e kiedy zasypiam
k³adziesz przy mojej g³owie
ró¿aniec
ten od Ojca wiêtego
Papie¿a Polaka
Dziêkujê za to ¿e czasem
mogê przytuliæ siê
do Krzy¿a na którym
Chrystus ubrany w milczenie
wci¹¿ przebacza
W moim kociele
W moim kociele nie ma dzwonów
i niedzielnych nabo¿eñstw
na ³zê grzesznika te¿ nie ma co liczyæ
 puste ³awki
porodku o³tarza
tylko
Chrystus
z drewnianym krzy¿em
jak zawsze
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Wszystko wskazuje na to, ¿e w naszych
trudnych czasach dostrzec mo¿na piêkny
renesans duchowoci w. Franciszka z Asy¿u. I to nie tyle ze wzglêdu na wszechogarniaj¹c¹ nas Siostrê
Biedê, lecz raczej ze wzglêdu na swoist¹ teologiê radoci wiêtego Serafickiego. Dzi dialog Franciszka z Bratem Ja³owcem
staje siê nam wyj¹tkowo bliski:  Co to jest najwiêksza radoæ?!  pyta³ wiêty... Odpowiedzi Brata Ja³owca by³y niezadowalaj¹ce. Wiêc, jak mówi Z³ota Legenda, Franciszek
odpowiada sam:  Bracie Ja³owcze, najwiêksza radoæ jest
wtedy, gdy w zimny, nie¿ny wieczór pukasz kolejno do wielu
drzwi i prosisz o schronienie, i odrobinê ciep³ej strawy a w³aciciele domów odpêdzaj¹ ciê, z³orzecz¹c twemu natrêctwu,
a wreszcie psami ciê wyszczuj¹... A ty, odchodz¹c w ciemn¹
noc, g³odny i zziêbniêty, nie bêdziesz ich przeklina³, lecz,
w imiê Zbawiciela, bêdziesz im b³ogos³awi³, a Ojcu Niebieskiemu bêdziesz dziêkowa³ za to dowiadczenie. Bracie Ja³owcze, powiadam ci  to jest prawdziwa radoæ!...
Zna³em to od dawna. Nawet Leopolda Staffa gor¹co polubi³em za jego wstêp do Kwiatków w. Franciszka. Ale, tak
naprawdê, dopiero ma³y Patry pomóg³ mi przekuæ to na teologiê, gdy, jakby od niechcenia, z filuternie zmru¿onym
oczkiem mówi³:  Pan Jezusek to sobie wskoczy³ do ¿³óbka
w stajni, bo w niebie nie móg³ wiedzieæ, jak pachnie wie¿e
siano... i jak to jest: byæ ciganym... A mnie wtedy przypomnia³a siê ta lekcja franciszkowa... Bo pewnie nie ma bardziej ekstremalnych warunków do udowodnienia swojej mi³oci, jak poniewierka w stajennym bar³ogu. Na urodziny!
Z w³asnego wyboru! Jak¿e ogromna i twórcza musi byæ taka
radoæ, skoro zapragn¹³ jej sam Bóg?! Skoro krwawymi stygmatami pieczêtuje wielkich wiêtych?
O królu Klodwigu legenda g³osi, ¿e spotka³ kiedy na drodze starego lirnika z równie star¹ lir¹  nienajlepszym g³osem
wypiewuj¹cego starodawne ballady. Wzi¹³ starca na dwór
i co dzieñ kaza³ sobie przygrywaæ. Czêsto bywa³o, ¿e instrument odmawia³ pos³uszeñstwa. Starzec przestawa³ graæ i reperowa³ instrument. Wreszcie rz¹dca dworu królewskiego zruga³ starca przykazuj¹c mu, by sprawi³ sobie nowy instrument.
Ten za odpar³:  Skoro mój Pan i król, maj¹c do dyspozycji
ca³e kapele doskona³ych instrumentów i chóry g³osów, mnie
wybra³, widocznie potrzebuje mojego g³osu i mojej liry... Nie
mogê mu zepsuæ radoci!...
Ca³a radoæ Bo¿ego Narodzenia jest w tym, ¿e Zbawiciel nie
da siê zniechêciæ ¿adn¹ stajni¹, ¿³obem, sianem zesch³ych kwiatów, zdezelowan¹ lir¹ naszych kiepskich czynów, czy zdartym
g³osem naszej modlitwy. Bo On  gdy zechce  w tym wszystkim
mo¿e mieæ radoæ! Mieli racjê: Franciszek i Patry!
n
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Dokument Pastores gregis, podpisany przez Ojca wiêtego Jana Paw³a II w dniu
25. rocznicy wyboru na Stolicê Piotrow¹, powiêcony jest pos³udze biskupa
w Kociele katolickim. Jest dokumentem papieskim, ale jednoczenie owocem
dziesi¹tego zwyczajnego zebrania ogólnego Synodu Biskupów, jakie mia³o miejsce w Rzymie w dniach od 27 wrzenia do 30 padziernika 2001 roku. W³¹cza siê
ona w cykl poprzednich posynodalnych adhortacji apostolskich, które kolejno powiêcone by³y: wiernym wieckim (Christifideles laici), kap³anom (Pastores dabo
vobis) i ¿yciu konsekrowanemu (Vita consacrata).

Pasterze owczarni
abp Józef Kowalczyk

Tym razem Ojciec wiêty przekazuje dokument, który dotyczy pos³ugi prawie piêciu tysiêcy biskupów katolickich
w dzisiejszym wiecie i którego tytu³
przypomina, ¿e ci biskupi s¹ s³ugami
Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei
wiata. Dokument dotyczy wiêc to¿samoci i ¿ycia biskupa oraz jego pos³ugi
duszpasterskiej w wietle wyzwañ trzeciego tysi¹clecia.
Biskup jest pos³añcem nadziei, gdy¿
wezwany jest przez sakramentaln¹ pos³ugê do bycia prorokiem, wiadkiem
i s³ug¹ nadziei, której pe³nia, dla chrzecijanina, znajduje siê w osobie Jezusa
Chrystusa, pierwszego i najwy¿szego
Kap³ana. Nadzieja Chrystusowego krzy¿a p³ynie z prawdy o zmartwychwstaniu: tej nie³atwej nadziei biskupi maj¹
byæ rzetelnymi i wiarygodnymi wiadkami. To przypomnienie mia³o szczególn¹ wymowê, bo przecie¿ zgromadzenie synodalne rozpoczê³o siê kilka dni
po wydarzeniach z 11 wrzenia 2001
roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tym bardziej biskup jako ¿ywy
obraz Chrystusa winien byæ dla ka¿dego jak ojciec, brat, przyjaciel.
Szukaj¹c fundamentów dla misji
i ¿ycia biskupa, nawi¹zuj¹c do tradycji
patrystycznych, adhortacja odwo³uje siê
do trynitarnego wymiaru biskupstwa
jako obrazu Boga, ¿ywego symbolu
Chrystusa, otwartego na uwiêcaj¹ce
dzia³anie Ducha wiêtego. Biskup, jako
dobry pasterz, winien wyró¿niaæ siê w
mi³oci braterskiej, znajomoci powierzonego mu ludu Bo¿ego, trosce
o wszystkich, zw³aszcza za o najbardziej pokrzywdzonych, i w koñcu w szu-
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kaniu zaginionej owieczki.
Wa¿nym wymiarem biskupstwa,
podkrelanym w wielu miejscach adhortacji, jest kolegialnoæ. Ta rzeczywistoæ, podkrelana z moc¹ przez Sobór
Watykañski II, znajduje w adhortacji
wyrane pog³êbienie. Ka¿dy biskup,
jakkolwiek powo³ywany indywidualnie,
nie ¿yje sam, lecz w hierarchicznej
wspólnocie ze swoimi braæmi w biskupstwie i nastêpc¹ aposto³a Piotra, widzialn¹ g³ow¹ Kocio³a. Ta kolegialnoæ
realizuje siê nie tylko w wymiarach
Kocio³a powszechnego, lecz tak¿e na
poziomie Kocio³ów partykularnych.
St¹d te¿ podkrela siê takie uprzywilejowane miejsca jej realizacji jak konferencje biskupów, a przede wszystkim synody Kocio³ów partykularnych oraz instytucjê metropolii i metropolity.
To w tej wspólnocie ka¿dy biskup
prze¿ywa i wype³nia swoje powo³anie
do ¿ycia drog¹ rad ewangelicznych
i b³ogos³awieñstw, jest animatorem duchowoci komunii miêdzy Kocio³ami
partykularnymi i misyjnoci Kocio³a
powszechnego. To w tej wspólnocie
i dla tej wspólnoty ka¿dy biskup zobowi¹zany jest do sta³ej formacji  co podkrela ten dokument. Podobnie zreszt¹,
jak w poprzednich adhortacjach posynodalnych, mówiono o tym obowi¹zku
w stosunku do wiernych wieckich, duchownych oraz osób konsekrowanych.
Formacja sta³a winna obejmowaæ
wszystkie dziedziny ¿ycia, w tym tak¿e
¿ycie duchowe. Troska o tê sferê winna
byæ przeciwwag¹ dla niebezpieczeñstwa
zbytniej rutyny i zbiurokratyzowania
w³adzy rz¹dzenia w Kociele. Jedynie
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g³êbia w³asnego ¿ycia duchowego i intelektualnego pozwala na bycie autentycznym wiadkiem i autorytetem moralnym dla innych. Pocz¹tki takiej sta³ej formacji na poziomie centralnym
zosta³y wdro¿one jaki czas temu w formie specjalnych spotkañ w Rzymie, organizowanych dla m³odych nominacj¹
biskupów z ca³ego wiata.
Adhortacja nie mog³a pomin¹æ spojrzenia na postaæ biskupa w Kociele w
wietle jego uczestniczenia w potrójnej
misji: nauczania, uwiêcania i rz¹dzenia. Idcie na ca³y wiat i g³ocie Ewangeliê (Mk 16,15)  te s³owa, skierowane do ka¿dego ucznia Chrystusa, ze
szczególn¹ moc¹ odnosz¹ siê do biskupów, nastêpców aposto³ów. Uczestniczenie biskupa w tej misji nale¿y do
samej istoty jego powo³ania i powierzonego urzêdu. Pamiêtaj¹c o s³owach wypowiedzianych przez Aposto³a Paw³a 
Biada mi, gdybym nie g³osi³ Ewangelii
(1 Kor 9,16)  trudno siê dziwiæ, ¿e adhortacja powiêca wiele miejsca tej
pos³udze. Dokument odwo³uje siê do
odpowiedzialnoci biskupa za autentycznoæ nauczania, szczególnie w zakresie Dekalogu, zw³aszcza jeli chodzi
o szacunek i ochronê ¿ycia od poczêcia
do naturalnej mierci.
Pos³uga uwiêcania umiejscowiona
jest przez dokument wokó³ liturgii prze¿ywanej w diecezji pod przewodnictwem biskupa. Podkrelona jest równie¿
centralna rola niedzielnej Eucharystii
i owocne prze¿ywanie roku liturgicznego oraz waga wtajemniczenia chrzecijañskiego w ¿ycie sakramentalne czy
koniecznoæ zachowania w³aciwej dyscypliny w sprawowaniu sakramentu
pokuty.
Gdy mówi siê o pos³udze rz¹dzenia,
trzeba przede wszystkim pamiêtaæ, ¿e zgodnie z zasad¹ ewangeliczn¹  musi
siê ona odbywaæ w duchu s³u¿by, a jej
g³ównym wyznacznikiem pozostaj¹ racje duszpasterskie. To z samej natury
Kocio³a wynika, ¿e najwy¿szym prawem w tej spo³ecznoci jest zbawienie
dusz (salus animarum). A poniewa¿
sztuka rz¹dzenia zasadza siê na w³asnym wiadectwie, st¹d te¿ adhortacja
podkrela, ¿e w pos³annictwie rz¹dze-
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nia biskup winien prowadziæ przyk³adne ¿ycie, mieæ zdolnoæ nawi¹zywania
relacji, umiejêtnoæ inspirowania i o¿ywiania wspó³pracy, byæ cierpliwy, wyrozumia³y i wspó³odczuwaæ z innymi.
Nie zawsze jest ³atwo rz¹dziæ z sercem i w postawie s³u¿by, tym niemniej
dokument bardzo podkrela tê cechê
charakterystyczn¹ w³adzy w Kociele.
Biskup zreszt¹ w tym pos³ugiwaniu nie
jest sam, gdy¿ wierni, poddani jego
duszpasterskiej pieczy, na mocy sakramentu chrztu, maj¹ obowi¹zek pomagania mu (zgodnie z w³asnym powo³aniem
i powierzonymi funkcjami) w budowaniu Kocio³a we wspó³czesnym wiecie.
Wspó³odpowiedzialnoæ i wspó³praca
to zasady, które w dzisiejszych oczach
trzeba doceniæ i wprowadziæ w ¿ycie.
Winny one wspieraæ biskupa w realizacji powierzonego mu zadania, za które
ponosi osobist¹ odpowiedzialnoæ
przed Bogiem i Kocio³em. Dzia³alnoæ
apostolska w ka¿dym Kociele partykularnym, oparta na misji jego biskupa
i prowadzona przez wiernych wspó³pracuj¹cych z nim w budowaniu ¿ycia religijnego diecezji, musi mieæ na wzglêdzie szczególnie rodziny, m³odzie¿,

a tak¿e musi budziæ przysz³e powo³ania.
Adhortacja Pastores gregis, o ¿yciu
i pos³udze biskupa, przypomina oczywicie naukê i tradycjê Kocio³a w tym
wzglêdzie, szczególnie tê odczytan¹ i sformu³owan¹ na Soborze Watykañskim II.
W koñcowej swojej czêci stosuje tê naukê do dzisiejszej rzeczywistoci, tytu³uj¹c ostatni swój rozdzia³: Biskup wobec aktualnych wyzwañ. Tê czêæ dokumentu rozpoczyna papieskie wezwanie do odwagi, tak czêsto powtarzane przez Jana Paw³a II od samego pocz¹tku jego pontyfikatu: Odwagi! Jam
zwyciê¿y³ wiat (J 16,33). Podejmowanie nowych zadañ i wyzwañ, przed jakimi stawia nas dzisiejszy wiat, wymaga odwagi, ale równie¿ mo¿e opieraæ siê
na tej nadziei, któr¹ cz³owiekowi przyniós³ Jezus Chrystus. Biskup jako misjonarz Ewangelii winien swoj¹ pos³ug¹ odkrywaæ prawdê obiektywn¹ i pomagaæ innym w jej odkrywaniu. A prawda jest tak czêsto skrywana przez fa³szywe wizje cz³owieka, czy przez ideologie d¹¿¹ce do wyeliminowania z ¿ycia spo³ecznego niektórych wartoci.
Wyzwaniem dzisiejszych czasów
jest równie¿ s³u¿ba na rzecz sprawiedli-

woci i pokoju, w tym równie¿ przez
dialog miêdzyreligijny i kulturowy.
Nowe procesy spo³eczne, jak chocia¿by proces globalizacji, rodz¹ce niekiedy powa¿ne obawy zw³aszcza wród
najbiedniejszych, stawiaj¹ przed biskupami równie¿ nowe zadania. Tak zreszt¹ dzieje siê w bardzo ró¿nych dziedzinach ¿ycia, a nowe wyzwania musz¹ byæ
odczytywane z uwag¹ i wra¿liwoci¹
o dobro indywidualne i dobro wspólne
wiernych.
Adhortacja Apostolska, owoc pracy
Synodu Biskupów i papieskiej refleksji, opublikowana dok³adnie w 25. rocznicê wyboru Karola Wojty³y na Biskupa Rzymu, ma wielkie znaczenie. Winna byæ przedmiotem medytacji i pog³êbionej refleksji nie tylko ze strony bezporednich adresatów, lecz tak¿e ze strony wszystkich, którzy stanowi¹ Kocio³y partykularne i Koció³ powszechny.
Ze szczególn¹ uwag¹ przeczyta³em
te w¹tki dokumentu, które dotycz¹ zadañ prowincji kocielnych, czyli metropolii i metropolitów. Wszak podzia³
administracyjny struktur kocielnych w
Polsce, dokonany papiesk¹ bull¹ Totus
Tuus Poloniae populus (25 marca 1992
roku), mia³ w³anie ten cel  przybli¿yæ
biskupa do ludu Bo¿ego i stworzyæ fundamenty do bardziej wydajnej pracy
w Kociele przez zebrania metropolitalne, na których omawiane by³yby aktualne problemy ¿ycia diecezji, wschodz¹cych w sk³ad metropolii. W ten sposób
metropolie wnosi³yby w obrady Konferencji Episkopatu tematy, które z punktu widzenia duszpasterskiego s¹ ¿ywotne dla poszczególnych regionów. Taki
styl pracy mo¿e znacznie ubogaciæ zebrania Konferencji Episkopatu Polski,
która jest odpowiedzialna za ca³okszta³t
duszpasterstwa w Polsce.
Na pocz¹tku Adwentu zwracam
siê z prob¹ do Matki Bo¿ej o pomoc
i wiat³o w realizacji duszpasterskich
zadañ w Polsce, a na wiêta Bo¿ego
Narodzenia ¿yczê obfitych ³ask od
Bo¿ego Syna.

abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Warszawa, dnia 8 listopada 2003 roku
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DZIEJE NAJNOWSZE
Przyszli tu¿ po dziesi¹tej. Dwu tajnych, piêciu mundurowych. Zadzwonili. Gdy otworzy³em, zobaczy³em, ¿e na klatce le¿y ³om. Nie u¿yli go, chocia¿ w wielu wypadkach by³ on w u¿yciu. Potem przez d³ugi czas mieszkania sta³y otworem, zamkniête tylko na papierek z pieczêci¹. Spyta³em  Macie panowie nakaz rewizji? Odpowiedzieli  Mamy dla pana inne dokumenty. Przedstawili mi postanowienie o internowaniu. By³em obeznany z procedur¹ zatrzymañ, aresztowañ, ale internowanie
by³o dla mnie nowoci¹. Nie tylko dla mnie. Rejestruj¹cy mnie nad ranem na komendzie przy ul. Malczewskiego oficer spyta³  Czy ¿¹da potwierdzenia przez prokuratora? Za¿¹da³em. Tego typu postanowienia nie wymaga³y potwierdzenia prokuratorskiego, ale o tym ani mnie, ani oficerowi nie by³o wiadomo. Wszyscy uczylimy siê nowego stosowania prawa.

13 grudnia
Zosta³em zatrzymany dwie godziny
przed postanowieniem Rady Pañstwa
o stanie wojennym. Decyzja wiêc musia³a zapaæ kiedy indziej i gdzie indziej.
Gdzie i kiedy? Dokumenty zosta³y zniszczone, wiêc mo¿emy siê opieraæ na dowodach porednich. W pierwszej notatce
w ¯o³nierzu Wolnoci by³y wymienione
nazwiska kilku internowanych. Trzech
sporód nich: Seweryn Blumsztajn, Miros³aw Chojecki i Wojciech Karpiñski
przebywali od listopada za granic¹. Taki
artyku³ stanowi³ czêæ przygotowañ do
wprowadzenia stanu wojennego. Decyzja
musia³a zapaæ przed listopadem 1981.
Zatem niczym s¹ wszelkie argumenty, ¿e
stan wojenny zosta³ wprowadzony w odpowiedzi na nieodpowiedzialne zachowania Solidarnoci w Radomiu.
***
Wprowadzenie stanu wojennego to
wielka operacja logistyczna. Trzeba postawiæ zadania ka¿dej kompanii, a to
wielkie wyzwanie dla sztabowców. To
musi trwaæ. Co najmniej kilka miesiêcy.
Prócz przygotowañ natury militarnej nale¿y poczyniæ kroki zmierzaj¹ce do zabezpieczenia politycznego. Obecnie po
orbitach kr¹¿¹ setki satelitów, przed którymi nie mo¿na ukryæ wielkich ruchów
wojsk. Wywiad sowiecki wierzy³ g³êboko w RJAN  wyprzedzaj¹ce uderzenie
j¹drowe, które Zachód móg³by wykonaæ
wobec ZSRR. Wyjcie z koszar si³ LWP
musia³o zaniepokoiæ NATO i trzeba by³o
wzi¹æ pod uwagê ich nerwow¹ reakcjê.
Przecie¿ taka operacja nie mog³a odbyæ
siê bez powiadomienia Uk³adu Warszawskiego. Niektórzy twierdz¹, ¿e sygna³, i¿ stan wojenny jest wewnêtrzn¹
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spraw¹ Polski, zosta³ wys³any przez pu³kownika Kukliñskiego. By³ on w pe³ni
wiarogodny dla Amerykanów, bo pracowa³ dla ich wywiadu. Wystarczy³o obstawiæ go rzucaj¹c¹ siê w oczy obserwacj¹, aby zmusiæ go do ewakuacji. Po listopadowym wiêcie Rewolucji Padziernikowej Kukliñski przeprowadza
swoj¹ eksfiltracjê. Od tego mementu
CIA ma prawie pe³n¹ wiedzê o planach
stanu wojennego, które opracowywa³,
miedzy innymi, jako oficer I (operacyjnego) Oddzia³u Sztabu Generalnego. Czy
pu³kownik Kukliñski by³ wiadomy roli,
jak¹ przysz³o mu odegraæ  chyba nie.
Nie przekonuj¹ mnie argumenty
mniejszego z³a. Czy¿ we wrzeniu 1939
trzeba by³o oddaæ Gdañsk i korytarz za
w Rzeczpospolitej wprowadziæ getta (do
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Bugu) i ko³chozy (od Bugu), tylko dlatego, ¿e nad obu granicami sta³y obce
wojska, które zamierza³y wkroczyæ. Czy
wykonywanie rzeczy hañbi¹cych w³asnymi, zamiast cudzymi rêkoma jest rzeczywicie wyborem mniejszego z³a, czy te¿
mo¿e rezygnacj¹ z wiêkszego dobra, jakim jest nieuczestniczenie w przestêpstwie. Jestem pewien, ¿e jeszcze d³ugo
bêd¹ siê o to spieraæ politycy, historycy
i moralici. Pewien jestem tak¿e, ¿e d³ugo jeszcze wspólnego jêzyka dla tego
sporu nie znajd¹.
***
W komendzie na Malczewskiego
spotka³em wielu znajomych. Gdzie ko³o
czwartej nad ranem zostalimy przewiezieni do Bia³o³êki. Na nasze przybycie
cele zosta³y opró¿nione i odmalowane.
W tym remontowym ferworze w jednej
z cel wybito szyby. Znalaz³ siê w niej
profesor Klemens Szaniawski, który zosta³ nastêpnego dnia zwolniony. Rozesz³a siê pog³oska, ¿e internowani torturowani s¹ ch³odem. Zima by³a mrona
tego roku. Ja znalaz³em siê w jednej celi
z Andrzejem Drawiczem (póniejszym
szefem Komitetu Radiofonii i Telewizji),
Dariuszem Kupieckim (póniejszym szefem komputeryzacji Centrum Informatycznego Rz¹du) i Wojciechem W³odarczykiem (póniejszym ministrem, szefem
Urzêdu Rady Ministrów).
Marek Karpiñski

Non omnis moriar
13 listopada 2003 r. zasmuci³a nas wszystkich wiadomoæ o mierci ks. Stanis³awa
Tkocza  redaktora naczelnego Gocia Niedzielnego. Jako cz³owiek nieposzlakowany,
przejrzysty  zarówno swoj¹ osob¹, jak i przez tygodnik, którym przez wiele lat kierowa³,
by³ wiat³em dla wszystkich, którzy potrzebowali oznaczenia dróg, któr ymi powinno siê
kroczyæ. Goæ Niedzielny jest wierny s³owom swego za³o¿yciela Augusta Hlonda, któr y
mówi³ w 1923 roku: Goæ Niedzielny chce w mroki szare wnieæ promieñ s³oñca. Chce
w duszn¹ atmosferê spo³ecznoci tchn¹æ orzewiaj¹cy powiew Chrystusowego ducha.
Nie bêdzie z ¿adnym konkurowa³ pismem, bo jego zadaniem nie bêdzie walka polityczna,
nie sensacja, ale pog³êbienie znajomoci wiary i zasad chrzecijañskiego ¿ycia... Id
w sw¹ drogê Gociu Niedzielny... wno wszêdzie wiat³o, ciep³o i pokój Chrystusowy...
.p. Ksi¹dz Redaktor Stanis³aw Tkocz by³ wierny tej pasterskiej zachêcie. By³ przyk³adem kap³ana i dziennikarza, który w zmieniaj¹cych siê warunkach spo³eczno-politycznych Europy rodkowej przez m¹droæ, dalekowzroczn¹ cierpliwoæ a tak¿e zaufanie
Duchowi wiêtemu zorganizowa³ Dzie³o, które bêdzie trwaæ i owocowaæ przez nastêpne
lata. Cierpia³, modli³ siê i umar³, dlatego mo¿e liczyæ na szczêliw¹ kontynuacjê swego
dzie³a. Kilka dni przed mierci¹, powiedzia³: Non omnis moriar (Nie ca³y umrê).
By³ cz³owiekiem bardzo wra¿liwym, zw³aszcza na cierpienie i biedê. Wiele osób prosi³o
go o wsparcie. Nikomu nie odmawia³. Redakcja PiP wyra¿a wdziêcznoæ za ¿yczliwoæ
i pomoc, jak¹ niejednokrotnie nam okazywa³. Na zawsze pozostaje w naszej pamiêci.
Wieczny odpoczynek racz mu daæ, Panie!
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Stefan Niesio³owski

Nobel
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie ma co
przejmowaæ siê nagrod¹ Nobla, do
której szwedzki komitet od dawna nie
ma szczêliwej rêki. O nagrodach pokojowych szkoda mówiæ. Laureaci nagrody literackiej zwykle ju¿ w momencie nominacji budz¹ zdziwienie
i zaskoczenie, gdy¿ s¹ prawie zupe³nie nieznani, a po kilku latach dalej
pozostaj¹ nieznani i kompletnie zapomniani. Któ¿ dzi zna i czyta ksi¹¿ki
znakomitej wiêkszoci noblistów?
Mo¿na wymieniæ zaledwie kilku laureatów literackiej nagrody, których
twórczoæ wytrzyma³a próbê czasu.
Byli za to bardzo dobrze znani, znakomici pisarze, których, najczêciej z politycznych powodów, przy przyznawaniu tej nagrody pominiêto. Nawet na
ogó³ niekontrowersyjne nagrody
w dziedzinie chemii, biologii, fizyki
czasami wywo³uj¹ protesty, jak chocia¿by nagroda dla odkrywców kodu
genetycznego DNA brytyjskich uczonych Watsona i Cricka, którym zarzucano wykorzystanie cudzych osi¹gniêæ i nieuczciwoæ intelektualn¹.
W tym roku pokojow¹ nagrodê
otrzyma³a irañska bojowniczka o prawa cz³owieka  pani Shirin Ebadi. Od
lat stara siê ona udowodniæ, ¿e islam
jest zgodny z prawami cz³owieka,
a muzu³mañska pobo¿noæ nie oznacza
akceptacji religijnej dyktatury, przemocy, terrorystycznych zamachów. Z tego
te¿ powodu jest przeladowana przez
rz¹dz¹cych w Iranie tward¹ rêk¹ fanatyków i doktrynerów, którzy zbudowali
teokratyczne pañstwo, ale, w przeciwieñstwie do Szacha Rezy Pahlewiego, nie maj¹ programu gospodarczego
i doprowadzili bogaty kraj do marazmu, upadku i zacofania. Dobrze te¿
wiedz¹, ¿e przestrzeganie praw cz³owieka musi oznaczaæ koniec ich rz¹dów, a najprawdopodobniej postawie-

nie przynajmniej kilku z nich przed
s¹dem za zbrodnie pope³nione na w³asnym narodzie.
Nie mam nic przeciwko pani Shirin
Ebadi. ¯yczê z ca³ego serca Irañczykom
obalenia dyktatury, wolnoci i pomylnego rozwoju. Ale przyznaniu tegorocznej nagrody Nobla towarzyszy³y w bardzo wielu krajach, w tym z oczywistych
powodów w Polsce, oczekiwania, ¿e
otrzyma j¹ Papie¿ Jan Pawe³ II. Wydaje
siê, ¿e konsekwentna i odwa¿na obrona
pokoju przez Ojca wiêtego, sprzeciw
wobec przemocy, kary mierci, terroryzmu oraz wojny, jak równie¿ sankcji
ekonomicznych  jako metodom rozwi¹zywania konfliktów i sporów  czyni¹ ten pontyfikat wyj¹tkowym. Szkoda s³ów na uzasadnianie, jak wiele uczyni³ Jan Pawe³ II dla pokoju i jak bardzo
zas³u¿y³ na wszystkie pokojowe nagrody. Ale oczekiwania i nadzieje, ¿e ludzie, którzy przyznaj¹ pokojow¹ nagrodê Nobla, zdecyduj¹ przyznaæ nagrodê
Zastêpcy Chrystusa na ziemi, jest
w moim przekonaniu przejawem naiwnoci. Jeszcze raz siê okaza³o, jak niezrozumia³a i g³êboko obca jest im nauka, postawa, wiara i mi³oæ Ojca wiêtego. Tych wszystkich, którzy, pe³ni dobrej woli, anga¿owali siê w popieranie
kandydatury Jana Paw³a II, a potem wyra¿ali ¿al i rozczarowanie, albo sk³adali
owiadczenia pocieszaj¹ce, ¿e nic siê
nie sta³o, bo Papie¿owi i tak przecie¿
nie zale¿a³o (co akurat jest wiêt¹ prawd¹), mo¿na jedynie zapytaæ:  A czego
siê spodziewalicie? Czy nie wiedzielicie, z kim macie do czynienia? Ludzie
przyznaj¹cy wy¿ej wymienion¹ nagrodê s¹ wyznawcami doktryny liberalnej.
Kierowany przez Jana Paw³a II Koció³
jest dzi jedyn¹ na wiecie wiarygodn¹
instytucj¹ sprzeciwiaj¹c¹ siê coraz bardziej dominuj¹cej, przynajmniej na Zachodzie, ideologii liberalizmu, laickie-

go humanitaryzmu i relatywizmu,
w których nie ma miejsca na wiarê
w Boga i Ewangeliê, a cz³owiek staje
siê coraz bardziej zredukowany do ekonomicznego tylko wymiaru.
Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e za wieloma gestami uznania, poparcia, szacunku dla Ojca wiêtego kryje siê niechêæ.
Papie¿ bowiem nie chce wpisaæ siê
w scenariusz, jaki wyznaczaj¹ mu liberalne media: byæ dobrotliwym dodatkiem do rzymskiego folkloru, a Koció³
nie chce uwiêcaæ i b³ogos³awiæ ludzkiej pychy, wygodnictwa, pogardy dla
nauki Jezusa Chrystusa, nie chce byæ instytucj¹ wydaj¹c¹ ka¿demu polisy na
¿ycie wieczne, lub anga¿owaæ siê
w dzia³ania nawet po¿yteczne, lecz marginalne, jak np. ochronê wielorybów lub
¿ab na autostradach.
Dopóki Koció³ bêdzie mówi³
o grzechu i wskazywa³ na z³o, dopóty
bêdzie przeladowany, a s³owa Pana Jezusa  z Mojego powodu przeladowaæ
was bêd¹  po raz kolejny okaza³y siê
trafne. Liberalni panowie przyznaj¹cy tê
nagrodê i tym samym kreuj¹cy siê na
autorytety moralne uznali, ¿e Ojciec
wiêty na ich nagrodê nie zas³u¿y³.
Mo¿na przypomnieæ znane s³owa biskupa Choromañskiego z czasów nagonki
na Prymasa Stefana Wyszyñskiego
zwi¹zanej z Orêdziem biskupów polskich do biskupów niemieckich  to
chyba jest tylko zaszczyt?
Jak widaæ, upadek totalitarnych dyktatur nie rozwi¹za³ (jak mo¿e zbyt optymistycznie s¹dzono) wszystkich problemów. Koció³ musi zmagaæ siê z nowymi zagro¿eniami w swojej s³u¿bie dla
biednych, ubogich, wydziedziczonych 
w s³u¿bie mi³oci i prawdy. W tej misji
z pewnoci¹ nie mo¿e liczyæ na rodowiska, których czo³owym przedstawicielem jest komitet przyznaj¹cy pokojow¹ nagrodê Nobla.
n
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Aby nasze spo³eczeñstwo opar³o siê
laicyzmowi moralnemu i materializmowi oraz odkrywa³o
coraz g³êbiej wartoci duchowe i religijne.
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Ju¿ prawie 12 miesiêcy minê³o od publikacji pamiêtnej rozmowy A. Michnika
z L. Rywinem w Gazecie Wyborczej, która da³a pocz¹tek jednej z najwa¿niejszych instytucji demokratycznej Polski, czyli Komisji ledczej. Jej cz³onkowie
bardzo czêsto pojawiali siê w programach radiowych i telewizyjnych. Czêæ komentatorów pisa³a o posiedzeniach komisji i o spektaklach telewizyjnych, koncentruj¹c siê na aktorskich talentach jej cz³onków, kolejna czêæ snu³a rozwa¿ania na temat politycznych karier i notowañ poszczególnych aktorów tego
medialnego przedstawienia. Jedni komentowali kolejne przes³uchania i kolejne
ods³ony dochodzenia do prawdy z powag¹ i zainteresowaniem, inni kpili, drwili
i szydzili, bagatelizuj¹c ustalenia i zacieraj¹c wymowê ujawnianych w trakcie
przes³uchañ faktów.  Wiemy coraz wiêcej  pisali jedni.  Tak naprawdê nie
wiemy nadal nic konkretnego  odpowiadali inni. Dziwnym zbiegiem okolicznoci, szydercy i kpiarze sympatyzowali z SLD, a publicyci unikaj¹cy tego tonu
nie nale¿eli do w¹skiego (?) grona zwolenników tej partii...

Komisja ledcza
Miniony rok przyniós³ w pracy Komisji i w naszym ¿yciu publicznym kilka wa¿nych, prze³omowych momentów: prace nad nowelizacj¹ ustawy zawieszono, przerwano i w koñcu rozpoczêto od nowa, zmieniono tak¿e wiceministra kultury, który ma nad ni¹ pieczê. Zmieni³ siê nieco sk³ad i przewodnicz¹cy KRRiT, co zaowocowa³o powo³aniem nowej Rady Nadzorczej TVP,
która w wielkich bólach rozpisa³a ostatecznie konkurs na nowego prezesa
publicznej telewizji. Mo¿e to, chocia¿
nie musi, oznaczaæ odejcie ze stanowiska dotychczasowego prezesa
R. Kwiatkowskiego.
Kolejnym rezultatem pracy Komisji
okaza³ siê spadek wiarygodnoci kilku
bardzo wa¿nych polityków rz¹dz¹cej
koalicji oraz wzrost przekonania wród
wielu obserwatorów, i¿ propozycja
L. Rywina pojawi³a siê dok³adnie w tym
momencie prac nad ustaw¹, w którym
pojawi³a siê realna mo¿liwoæ dania
Agorze dok³adnie tego, za co mia³a zap³aciæ 17,5 miliona dolarów. Nie tylko
z tego powodu poparcie dla rz¹du L. Millera i dla SLD spad³o tak dalece, ¿e
w listopadzie opozycja (PO) wyprzedzi³a w sonda¿ach wyborczych SLD.
I choæ nadal nie wiemy, dlaczego Gazeta Wyborcza tak d³ugo zwleka³a z opublikowaniem zapisu rozmowy Michnika z Rywinem oraz dlaczego zarówno
prezydent, premier, jak i minister spra-
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wiedliwoci uznali, ¿e ta sprawa nie
wymaga zawiadomienia stosownych organów pañstwowych o powa¿nym naruszenia prawa, wiemy doæ, by uznaæ, ¿e
nie by³o to zwyk³e niedopatrzenie. Nadal te¿ nie mamy dowodów (mamy jedynie przypuszczenia) na to, kto wchodzi³ w sk³ad grupy autorów nowelizacji
ustawy o RTV, obok minister A. Jakubowskiej niektórzy umieszczaj¹ w niej
tak¿e W³. Czarzastego i R. Kwiatkowskiego. Komisja nie potrafi³a udowodniæ, ¿e czêæ wiadków sk³ada³a fa³szywe zeznania, lecz my  obserwatorzy 
mamy pewnoæ, ¿e sprzecznoci w zeznaniach A. Michnika, W. Rapaczyñskiej, H. £uczywo, L. Millera, A. Jakubowskiej, W³. Czarzastego, R. Kwiatkowskiego wynikaj¹ z prostego faktu 
mimo z³o¿onej przysiêgi nie wszyscy
wiadkowie mówili prawdê.
Pozornie, po roku pracy i po kilkudziesiêciu ju¿ przes³uchaniach, Komisja
nadal ma w rêku jedynie poszlaki i ¿adnych mocnych dowodów potwierdzaj¹cych pope³nienie przestêpstwa polegaj¹cego na takim prowadzeniu prac nad
nowelizacj¹ ustawy o mediach, by mo¿liwa sta³a siê oferta z³o¿ona Agorze
przez L. Rywina w imieniu ludzi trzymaj¹cych w³adzê.
Ja jednak nadal uwa¿am powo³anie
Komisji ledczej, przed któr¹ staj¹ najwy¿si cz³onkowie rz¹du, urzêdnicy pañstwowi i zwykli urzêdnicy, za najwa¿-

niejszy dowód istnienia w Polsce demokracji. Dowód u³omny, lecz wiarygodny. Rzecz bowiem nie w tym, ilu rzeczy
dowiedzielimy siê o procedurach tworzenia ustaw w polskim sejmie, lecz
w tym, ¿e mimo wszystko okazalimy siê
zdolni do podjêcia próby wyjanienia tak
trudnej i z³o¿onej afery korupcyjnej.
Przed komisj¹ stawili siê ministrowie, lecz nadal nie zeznawa³ niezbêdny
w tej sprawie Prezydent III RP. Z³o¿yli
zeznania przedstawiciele mediów i zwyczajni urzêdnicy pañstwowi; pani mecenas B. Szumielewicz z Rz¹dowego Centrum Legislacji, prokurator W. Marciniak, czy prawnik KRRiT  I. Galiñska.
Gdyby GW nie opublikowa³a pamiêtnej rozmowy a J. M. Rokita
i Z. Ziobro nie potraktowaliby swojej
roli w Komisji niezwykle powa¿nie, ¿ylibymy w kraju, w którym mo¿na bezkarnie manipulowaæ ustaw¹ o radiofonii i telewizji, sk³adaæ korupcyjne oferty, ukrywaæ przed opini¹ publiczna
prawdziwe cele i plany polityczne 
I NIC!!! ¯ylibymy w kraju, w którym
granica miêdzy polityk¹ a gospodarczomafijno-przestêpczymi uk³adami istnia³aby jedynie w teorii.
Czy oznacza to, ¿e mam pewnoæ, ¿e
prace Komisji zakoñcz¹ siê publikacj¹
jednego, wspólnego raportu wskazuj¹cego wyranie sprawców i ofiary korupcyjnej afery? Odpowiem inaczej: snuj¹c
rozwa¿ania w rodzaju political fiction.
Gdyby kto w Agorze uzna³, ¿e warto
przyj¹æ propozycjê L. Rywina i znalaz³
sposób prawie legalnego przekazania
pieniêdzy na fundacjê zwi¹zan¹ z ludmi trzymaj¹cymi w³adzê w Polsce, to
dzisiaj mielibymy:
1. TV Polsat w rêkach Agory z prezesem L. Rywinem na czele;
2. Sprywatyzowany trzeci program TVP
w rêkach pana Y lub pani X;
3. TVP z prezesem R. Kwiatkowskim na
czele przez wiele, wiele lat;
4. Gazetê Wyborcz¹ nie ca³kiem niezale¿n¹, bowiem ludzie trzymaj¹cy w³adzê
mogliby dyrygowaæ medialnymi kampaniami propagandowymi ju¿ nie tylko
w swoich pismach.
Dlaczego? Poniewa¿ wszystkich po³¹czy³aby silna wiê. Tak silna, jak silne bywaj¹ wiêzi przestêpcze miêdzy
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tymi, co daj¹ i tymi, co bior¹. Ludzie
trzymaj¹cy w³adzê mieliby wyj¹tkowo
mocnego haka na GW  mo¿liwoæ
ujawnienia prawdy o sposobie, w jaki
Agora kupi³a Polsat. Jest w Polsce wiele gazet i wielu ludzi, którym nie zaszkodzi³aby informacja, ¿e kupili jak¹
firmê za ³apówkê. Ale dla GW taki
przeciek by³by katastrof¹. A. Michnik,
postaæ niezwykle zas³u¿ona w os³abianiu komunizmu w Polsce, mo¿e przyjaniæ siê z J. Urbanem, broniæ W. Jaruzelskiego i C. Kiszczaka a nawet
przebaczaæ konfidentom z w³asnej, nieprzymuszonej woli. Ale gdyby
A. Michnik robi³ to samo na polecenie
ludzi trzymaj¹cych w³adzê z powodu
haka  17,5 miliona dolarów ³apówki
za ustawê  straci³by wiarygodnoæ
ostatecznie i nieodwo³alnie.
Dlatego, jak s¹dzê, nagra³ pamiêtn¹
rozmowê i z du¿ym opónieniem, ale jednak opublikowa³ j¹ w swojej gazecie.
Wa¿nym efektem tej decyzji jest w³anie
Komisja ledcza i jej ustalenia.
***
Id¹ wiêta Bo¿ego Narodzenia  dni
radoci, nadziei i wiary w dobry wiat
i ludzi, dla których narodzi³ siê Zbawiciel. Pamiêtajmy przy tej okazji o niezwyczajnych ludziach, takich jak B. Szumielewicz czy dziennikarka PAP

A. Wojciechowska, bez których prace
komisji utknê³yby w martwym punkcie.
Na takich bezinteresownych, uczciwych
i odwa¿nych ludziach opiera siê demokracja. Dlaczego odwa¿nych? Proszê
Czytelników PiP o chwilê refleksji: którzy prawnicy maj¹ dzisiaj w Polsce wiêksze szanse na dobr¹ pracê  mecenas
J. Soko³owska z KRRiT lub T. £opacki
z Ministerstwa Kultury czy raczej mecenas B. Szumielewicz (gdyby, co nie daj
Bo¿e, zwolniono j¹ z pracy w Rz¹dowym
Centrum Legislacji)?
Odwaga bêdzie potrzebna tak¿e
i nam. Jeli Komisja ledcza sformu³uje wnioski i wska¿e na powi¹zania konkretnych osób z korupcyjn¹ propozycj¹
L. Rywina na podstawie przes³anek i poszlak, a nie dziêki przyznaniu siê tych
osób do winy, to czy wystarczy nam,
obywatelom III RP, odwagi, by wymusiæ na ludziach w³adzy stosowne do tych
wniosków decyzje?
Mimo wszystkich obaw o przysz³oæ
Polski, o wyniki prac Komisji ledczej,
mam nadziejê, ¿e ¿yczenia: Pogodnych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Szczêliwego, Nowego, 2004 Roku s¹ wyrazem nie tylko moich marzeñ, lecz tak¿e prawid³owej oceny naszej determinacji i odwagi.
Barbara Fedyszak-Radziejowska

Chwa³a na wysokoci Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!

Prze¿ywaj¹c tajemnicê Bo¿ego Narodzenia, pe³ni radoci ³amiemy siê op³atkiem,
sk³adamy sobie ¿yczenia.
Wszystkim P.T. Czytelnikom w kraju i na wiecie sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia: niech czas Bo¿ego Narodzenia bêdzie dla wszystkich obfity w ³aski; niech
przyniesie wszystkim b³ogos³awieñstwo pokoju, pomylnoci i szczêcia.
ks. Sylwester £¹cki CSMA  redaktor naczelny
wraz z ca³¹ Redakcj¹ PiP

Pan nasz Jezus Chrystus przyniós³
dobr¹ nowinê o zbawieniu i za³o¿y³
swój Koció³, aby temu zbawieniu
s³u¿y³. Kiedy jednak widzia³, ¿e id¹cy za nim wielki t³um jest g³odny, powiedzia³ do uczniów: ¯al mi tego t³umu, bo ju¿ trzy dni trwaj¹ przy mnie,
a nie maj¹ co jeæ (Mk 8,2). W³¹czaj¹c siê w tê troskê Zbawiciela pragnê
skierowaæ do Was, Drodzy Rolnicy,
krótk¹ zachêtê.
Jak wiadomo, w wyniku referendum, które odby³o siê tego roku w naszym kraju, Polska, od maja 2004
roku, bêdzie cz³onkiem Unii Europejskiej. Niezale¿nie od indywidualnych pogl¹dów dotkn¹ nas okrelone obci¹¿enia a tak¿e otworz¹ siê
mo¿liwoci pozyskania funduszy.
Polscy rolnicy bêd¹ mogli siê staraæ
o dop³aty bezporednie. W zwi¹zku
z tym ró¿ne instytucje bêd¹ prowadzi³y szkolenia, które mog¹ pomóc
rolnikom w tych staraniach.
W trakcie spotkañ szkoleniowych
bêdzie mo¿na:
 zapoznaæ siê z zasadami pozyskiwania dop³at do obszaru rolnego;
 nauczyæ siê wype³niania Wniosku
o wpis do ewidencji producentów
oraz Wniosku o przyznanie p³atnoci
obszarowych;
 otrzymaæ materia³y informacyjne
i instrukcje.
Szanowni, Drodzy Rolnicy! Bardzo serdecznie zachêcam Was do
skorzystania ze wspomnianych mo¿liwoci, a tak¿e z pomocy ró¿nych instytucji, które do koñca kwietnia
2004 roku zechc¹ s³u¿yæ rolnikom fachow¹ informacj¹.
Wszystkim Rolnikom i Tym,
którzy ich wspieraj¹, niech Bóg
b³ogos³awi!

bp Jan Styrna

Krajowy Duszpasterz Rolników
Elbl¹g, 21.10.2003 r.
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Henry Ford, który w 1908 roku rozpocz¹³ w Detroit produkcjê w³asnego
samochodu, mimo wielkiego powodzenia przedsiêwziêcia, zorientowa³ siê,
¿e popyt na jego produkt zacz¹³ siê wyczerpywaæ. Wówczas zrozumia³, ¿e
ma dwa wyjcia: albo zamkn¹æ interes, albo doprowadziæ do sytuacji,
w której samochody bêd¹ mogli kupowaæ równie¿ i jego robotnicy. Trzeba
by³o tylko dopuciæ do siebie myl, ¿e stanowi¹ oni ogromny rynek konsumencki i mog¹ staæ siê decyduj¹cym czynnikiem rozwoju firmy. W tym
samym czasie w Europie równie¿ mylano o robotnikach, jako o czynniku
postêpu, ale wy³¹cznie w kontekcie wiatowej rewolucji... Ford wybra³
drugi wariant. Dlatego ju¿ w pierwszym etapie funkcjonowania swej firmy
wyprodukowa³ i sprzeda³ a¿ piêtnacie milionów samochodów. W drugim
etapie jego samochody przekroczy³y Atlantyk. W trzecim ju¿ Pacyfik.

Globalny chaos
Patrz¹c na wydarzenia w znacznym
uproszczeniu, mo¿na powiedzieæ tak:
w Ameryce kapitalizm ma swoj¹ bogat¹ literaturê oraz przeró¿ne teorie i doktryny. Ale to za przyk³adem Forda poszli inni praktycy amerykañskiego biznesu, m.in. ci od Coca-Coli, d¿insów,
McDonalds`ów i komputerów oraz
gumy do ¿ucia i czapek bejsbolowych...
Tak zacz¹³ siê przemierzaj¹cy kontynenty pochód globalistów. Choæ warto dodaæ, ¿e niew¹tpliwie jego hamulcowym
do 1989 roku by³ wiatowy komunizm.
Najprawdopodobniej równie¿ wówczas powsta³o powiedzonko o Ameryce, jakoby tam nawet szwaczka od koszul mia³a zarabiaæ tyle, ¿e za te pieni¹dze mg³a ich kupiæ dwa razy wiêcej ni¿
sama uszyje... To oczywicie absurd.
Ale przecie¿ z niego wyrasta wspó³czesna legenda Ameryki, bêd¹ca zarazem
nonikiem idei przedsiêbiorczoci i niczym nie ograniczaj¹cej siê potrzeby
tworzenia coraz wiêkszego i coraz bardziej ch³onnego rynku.
Poniewa¿ jednak biedne i zacofane
kraje nie spe³niaj¹ tych oczekiwañ, nale¿y je przestawiæ i przysposobiæ do
wiêkszego ³aknienia. Na szczêcie dla
nas nie daj¹ siê do tego przekonaæ takie
molochy, jak Rosja, Chiny czy Indie, nie
mówi¹c ju¿ o Afryce. Dlatego  na razie  globalici wci¹gaj¹ w swój proceder kraje mniejsze.
W Ameryce wszystko, co wi¹¿e siê
z sukcesem, uzyskuje ogromn¹ skalê.



Ma to zwi¹zek z obszarem kraju i liczb¹ ludnoci. Ale czynnikiem istotnym
jest tu charakterystyczny dla Stanów
wzorzec demokracji i wolnoci. Na tej
niezwyk³ej glebie, dziêki powszechnie
uwiadamianemu powi¹zaniu wzajemnych interesów pracodawców i pracobiorców, wrêcz idealnie realizuje siê
nieskrêpowana obywatelska przedsiêbiorczoæ.
Tymczasem w wielu krajach wiata,
nie wy³¹czaj¹c Unii Europejskiej, proces ów odbywa siê ci¹gle kosztem jednej ze stron. Liczne przyk³ady zachwaszczaj¹ tak¿e nasz rodzimy ogródek. Patrz¹c dzi na wzrost polskiego
bezrobocia, Henry Ford z pewnoci¹
dostrzeg³by w tym zjawisku grobê samonapêdzaj¹cego siê ograniczania rynku konsumentów. Dla krajów europejskich, które przez stulecia budowa³y
swój byt na bezwzglêdnej i egoistycznej eksploatacji kolonii, charakterystyczne i wrêcz modelowe jest stanowisko, które bezwstydnie i przewrotnie
ujawnili ostatnio, podaj¹cy siê za libera³ów, holenderscy permisywici. Otó¿,
w dniu wejcia Polski do Unii, chêtnie
by zablokowali jej rynek przed nap³ywem konkurencyjnych dla siebie, polskich produktów rolnych.
Jak widaæ miksuje siê w naszej starej Europie ca³kiem niezwykle. Klasyczne niegdy partie najwyraniej
koñcz¹ ju¿ swój ideologiczny ¿ywot,
p¹czkuj¹c w kanapowe mutacje. So-
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cjaldemokraci drapuj¹ siê na libera³ów,
libera³owie na socjalistów, konserwatyci na pacyfistów, za anarchici na
socjalmonarchistów, a populici z kolei na narodowców i odwrotnie... Nawet kochaj¹cy inaczej, czyli wszelkiej
maci ekstremici i terroryci seksualni, a wród nich geje, gaje, feminici
i pedofile  dostrzegli wreszcie dla siebie wielkie mo¿liwoci i przeszli do
ostrej ofensywy, wbijaj¹c siê w kostium zielonych.
A chocia¿ wiek XXI wyranie skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic
i niespodzianek, to i tak ju¿ Sodoma
z Gomor¹ wyskakuje, jak przys³owiowy diabe³ z pude³ka  to tu, to tam.
I nawet w tak nieprzygotowanym do
Unii pañstwie jak Polska, Holendrzy
dostrzegli wiate³ko nadziei i pewne
symptomy zbli¿enia do wiatowych
standardów, w postaci usankcjonowanych zwi¹zków homoseksualnych.
Wypada dodaæ, ¿e do poprawy wizerunku RP w oczach owej awangardy
walnie przyczynia siê swoj¹ ustawodawcz¹ inicjatyw¹ pewna pani senator
z SLD, któr¹ Czytelnicy PiP mieli ju¿
okazjê poznaæ jako inicjatorkê powo³ania do ¿ycia polskiej lo¿y sióstr masonek. Jej inicjatywê ostatnio entuzjastycznie wsparli ateusze i feminici
z tak zwanej Unii Pracy, inauguruj¹c
w ten sposób swoj¹ kampaniê wyborcz¹ do parlamentu europejskiego.
W zwi¹zku z t¹ spraw¹ przypomnia³o mi siê pewne spotkanie, na którym
wielce zas³u¿ony prelegent-profesor,
w czasie swego wyst¹pienia, stwierdzi³
z nostalgi¹, i¿ eksperyment z komunizmem siê nie powiód³. W czasie dyskusji kto zada³ pytanie: komu mianowicie ów eksperyment siê nie powiód³
i kogo konkretnie ma na myli prelegent? Wówczas, ku zdziwieniu zebranych, profesor strasznie siê zdenerwowa³ i wykrzycza³:  To prowokacja! Ale
ja nie dam siê wsadziæ na minê! Na tym
samym spotkaniu kto z kolei powiedzia³, ¿e wprawdzie komunizm upad³,
ale Aurora ci¹gle jeszcze cumuje
w Królewcu.
Tymczasem latem 2003 roku, ca³kiem niespodziewanie, Aurora przy-
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p³ynê³a z Unii Europejskiej i zacumowa³a we W³adys³awowie. Wprawdzie
szybko zmieni³a nazwê, ale i tak odda³a eksperymentaln¹ salwê, tym razem przeciw nienarodzonym. Jak by
powiedzieli globalici spod znaku
Henry`ego Forda: przeciw ewentualnym uczestnikom wiatowego rynku
konsumentów.
Trudno zatem uwierzyæ, by za
owym kolejnym, ju¿ ewidentnie wiatowym, eksperymentem stali w³anie
oni. Prêdzej ci, których tak bardzo ba³
siê wymieniæ z imienia wspomniany
wy¿ej prelegent. Wygl¹da na to, ¿e
aborcjonici, jako awangarda permisywizmu wszystkich krajów, znów
wznieli swój sztandar  odarty nawet
z listka figowego. Sygna³em wskazuj¹cym na to, ¿e ¿arty siê skoñczy³y, jest
absurdalny i wrêcz chory w swej wymowie atak na Papie¿a. Wed³ug aborcjonistów: Jan Pawe³ II, broni¹c dostêpu do rodków antykoncepcyjnych,
a tym samym przyczyniaj¹c siê do rozprzestrzeniania mierciononego wirusa HIV, dopuszcza siê zbrodni przeciw
ludzkoci... O ile sprawcami tych dzia³añ, choæby i na forum ONZ, nie zajm¹ siê psychiatrzy, to tylko patrzeæ, jak
sam Trybuna³ Haski przedstawi Ojcu
wiêtemu akt oskar¿enia...
W Ameryce wp³ywy holenderskie
coraz wyraniej daj¹ o sobie znaæ w ró¿nych miejscach. U anglikanów episkopalnych wyniesiono do godnoci biskupiej jawnego sodomitê. W Alabamie
wyrzucono z s¹dowego gmachu tablice
Dekalogu, gdy¿ ur¹ga³y wolnoci sumieñ i konstytucji. W tym samym czasie dobrodziej lewicy laickiej w krajach
postkomunistycznych  amerykañski
miliarder Soros zapowiedzia³, i¿ powiêci swój maj¹tek, by wyprowadziæ
Georga Buscha z Bia³ego Domu. Jednak, jak twierdz¹ miarodajne ród³a 
nie za Irak, lecz za blokadê aborcji...
Ca³e szczêcie, ¿e Soros nie ma jeszcze
nic przeciw Aleksandrowi Kwaniewskiemu, bo a¿ strach pomyleæ, ¿e móg³by nam na jego miejsce rekomendowaæ
patrona aborcjonistów  Marka Pola
albo i ow¹ pani¹ senator...
Eugeniusz Zdanowicz

II SYMPOZJUM PEDAGOGICZNE U MICHALITÓW

Wychowanie i kultura
Pytanie: Jak dzi wychowywaæ? 
nieustannie powraca, a szczególnie wtedy, gdy praca pedagogiczna napotyka na
trudnoci. W zesz³ym roku michalici zorganizowali w Miejscu Piastowym sympozjum pedagogiczne dla nauczycieli,
pedagogów, wychowawców, katechetów
oraz instytucji zajmuj¹cych siê kszta³ceniem i wychowaniem m³odego cz³owieka. Odbi³o siê ono szerokim echem nie
tylko na Podkarpaciu, lecz tak¿e na
uczelniach pedagogicznych ca³ej Polski.
Wyk³adowcy z Torunia, Rzeszowa i Krakowa prowadzili dyskusjê na temat: Jak
wychowywaæ m³odego cz³owieka w XXI
wieku. Wspomniano tak¿e o roli idea³u
w wychowaniu m³odzie¿y. Zastanawiano
siê nad tym, jakie wartoci wp³ywaj¹ na
kierunki wychowania dzisiaj; jak szko³y
radz¹ sobie z wyzwaniami i trudnociami
wychowawczymi. Próbowano pokazaæ
osobowoæ nauczyciela-wychowawcy,
który powinien dzisiaj wychowywaæ
i kszta³ciæ m³ode pokolenie.
Biskup Kazimierz Nycz przedstawi³
sposoby obecnoci katechezy w szkole
w wietle polskich dokumentów katechetycznych. Po ka¿dym wyst¹pieniu prelegenta by³a prowadzona dyskusja. W sympozjum wziê³o udzia³ oko³o 400 osób
(z Podkarpacia i Ma³opolski) zwi¹zanych
z wychowaniem.
Nie trzeba dzisiaj nikomu udowadniaæ, ¿e dobrego wychowywania i uczenia kultury nie zast¹pi¹ kamery video
w szko³ach czy s³u¿by ochroniarskie. Tak
zwany przypadek toruñski jest tego najlepszym (albo najgorszym) przyk³adem.
W tej chwili wyzwaniem dla rodziców,
nauczycieli i wychowawców jest dobre
wychowanie, o którym ks. Bronis³aw
Markiewicz mówi³, ¿e jest fundamentem
i pierwszym warunkiem szczêcia ludzkiego na ziemi i wiecznoci. Tak zrodzi³
siê pomys³ na temat II Sympozjum Pedagogicznego w Michalickim Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Miejscu
Piastowym: Wychowanie a kultura.
I znowu trafny dobór tematów poszczególnych prelekcji udowodni³, ¿e

wspó³czesna Polska posiada i wiedzê,
i ludzi, którzy ni¹ dysponuj¹, a którym
wychowywanie m³odych ludzi le¿y g³êboko na sercu. O globalizacji  jej pozytywach i negatywnych mówi³ wyk³adowca z Rzeszowa. Owocem prelekcji by³a
burzliwa dyskusja, która dotknê³a równie¿ wejcia Polski w struktury Unii Europejskiej  jakie wartoci preferowaæ,
na co m³odzie¿ uwra¿liwiaæ, aby kultura
naszych przodków nie rozp³ynê³a siê
w zetkniêciu z innymi, lecz tak¿e by nie
popaæ w skrajn¹ postawê ksenofobii.
Przedstawiciel wy¿szej uczelni z Warszawy wszed³ w tê o¿ywion¹ dyskusjê, dotykaj¹c znaczenia narodowego dziedzictwa kulturowego w wychowaniu m³odzie¿y.
Znany Czytelnikom PiP ks. Andrzej
Zwoliñski z Krakowa ukaza³ rolê mediów w procesach wychowawczych.
Zwróci³ uwagê na to, ¿e trzeba uczyæ dzieci i m³odzie¿ korzystaæ z mediów, aby nie
straciæ nad nimi kontroli. Poniewa¿ wiêkszoæ s³uchaczy pochodzi³a z województwa podkarpackiego, z wielk¹ uwag¹ wys³uchano prelekcji przedstawicielki
KUL-u, która dotyczy³a perspektyw ¿yciowych i edukacyjnych m³odzie¿y Podkarpacia. Poparte badaniami i liczbowymi danymi wyst¹pienie umocni³o w przekonaniu zebranych w auli michalickiej
szko³y (w sympozjum uczestniczy³o oko³o 350 osób) s³uchaczy, ¿e m³odzie¿ z tego
regionu Polski jest pe³na ambicji, ¿e nie
szczêdzi si³ w kszta³towaniu charakteru
i zdobywaniu wiedzy oraz, ¿e nie boi siê
wyzwañ, które stoj¹ na drodze jej ¿ycia.
Sympozjum zakoñczy³a Msza w.,
której przewodniczy³ ks. abp Józef Michalik z Przemyla. Wychowanie to s³u¿ba, a s³u¿¹c, trzeba nieraz uklêkn¹æ, aby
umyæ nogi swoim uczniom  powiedzia³
podczas homilii, zachêcaj¹c do wytrwa³ej pracy nad krzewieniem wiary i kultury w wychowaniu dzieci i m³odzie¿y.
ks. Sylwester £¹cki CSMA
Patrz: fotoreporta¿ z II Sympozjum na kontrok³adce (s. 28)
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Dzieci reklamy



ne w doros³ym ¿yciu. Poniewa¿ wszyscy ¿yjemy w wiecie marek, w³aciwie
codziennie decyduj¹c o ich wyborze, to
proces ten nie omija tak¿e najm³odszych. 45,7 proc. badanych dzieci twierdzi, ¿e marka ma dla nich znaczenie, a
to znaczy, i¿ prawie dla po³owy dzieci
jest wa¿ne jakiej firmy s¹ u¿ywane przez
nich przedmioty i produkty. Ponadto
dzieci z ³atwoci¹ zauwa¿aj¹ ró¿nice
miêdzy produktami znanych i tych ma³o
znanych producentów. Grupa 59 proc.
ankietowanych, która potrafi je okreliæ,
najczêciej mówi o lepszej jakoci markowych produktów, ale tak¿e wymienia:
³adniejszy wygl¹d, modê a tak¿e wy¿sz¹

fot. P. ¯ycieñski

Dzieci (szczególnie m³odsze) d³ugo
pamiêtaj¹ reklamê. Zale¿y to jednak od
poziomu zaanga¿owania i zrozumieniem
tego rodzaju przekazu. Pamiêtaj¹ prawie
wszystko, niektóre reklamy s¹ w stanie
odtworzyæ z wieloma szczegó³ami, niemal fotograficznie, jeli im siê podoba³a. Ogl¹daj¹ bowiem reklamy jak historyjki i przygl¹daj¹ siê bardzo dok³adnie
szczegó³om. Znajduj¹ tak¿e, w przeciwieñstwie do doros³ych, przyjemnoæ w
powtarzaniu i wielokrotnym ogl¹daniu
tej samej reklamy  podobnie, jak lubi¹
s³uchaæ tej samej bajki.
wiat marki
Stosunek dzieci do reklamy jest bardzo interesuj¹cy i niekiedy zaskakuje
doros³ych. Ciekawostk¹ wynikaj¹c¹
z badañ (zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia wspólnie ze SFeRa modern media solutions i Fox Kids Polska) jest na przyk³ad fakt, i¿ zdecydowana wiêkszoæ m³odych respondentów
(miêdzy 10 a 14 rokiem ¿ycia), bo blisko 63 proc., jest zdania, ¿e reklamowane produkty nie s¹ ani lepsze, ani gorsze od tych nie reklamowanych. Tylko
niespe³na 16 proc. ankietowanych dzieci stwierdzi³o, ¿e reklama wiadczy
o wy¿szoci danego produktu nad innymi. Okazuje siê równie¿, i¿ grupa
wiekowa 10-14 lat mo¿e byæ atrakcyjna dla reklamodawców jeszcze z jednego powodu  wtedy bowiem dzieci
podejmuj¹ ju¿ wiadome decyzje o wyborze takiej a nie innej marki produktów, a stosunek do marki wyrobiony
w³anie w tym czasie ma du¿y wp³yw
na decyzje konsumenckie podejmowa-

cenê. Dla ponad 26 proc. m³odych respondentów istotn¹ kwesti¹ jest tak¿e
mo¿liwoæ pochwalenia siê przed rówienikami. Dzieci dobrze wiedz¹, co
jest na topie i wybieraj¹ produkty markowe, w których ceni¹ przede wszystkim dobr¹ jakoæ. S¹ one wiêc wiadomymi i pe³noprawnymi konsumentami,
maj¹cymi ogromny wp³yw na wybór
i zakup produktów.
Wychowanie z reklam¹
Dzieci i doroli, dziewczynki
i ch³opcy, mê¿czyni i kobiety  na nich
wszystkich reklama wywiera wp³yw 
przynajmniej jeli chodzi o efekt i perswazjê, które wspólnie powoduj¹
wzrost sprzeda¿y krótkoterminowej
i wzrost wiadomoci istnienia danej
rzeczy. Dzieci reaguj¹ jednak na reklamê zupe³nie inaczej ni¿ doroli. Przede
wszystkim maj¹ inne oczekiwania co do
treci reklam, choæ zmienia siê to oczywicie wraz z wiekiem. Maluchy ceni¹
bardziej reklamy odwo³uj¹ce siê do ich
emocji, ani¿eli przekazy zawieraj¹ce
informacjê o produkcie  w przeciwieñstwie zreszt¹ do rodziców. Dzieci nie
potrzebuj¹ racjonalnego uzasadnienia,
aby uwierzyæ reklamie  wystarczy
wci¹gn¹æ je w wir ciekawej fabu³y lub
opowiadanej historyjki.
wiadomoæ ró¿nic, które zachodz¹
w postrzeganiu wiata przez dzieci mo¿e
byæ pomocna przy wychowaniu m³odego pokolenia. Rozumiej¹c mechanizmy
odbioru reklam przez dzieci, rodzice
mog¹ zapobiec (przynajmniej czêciowo) manipulacji na w³asnych pociechach
(szczególnie tych m³odszych) dokonywanej niejednokrotnie przez reklamê, a czêsto dowiedzieæ siê (od starszych ju¿ dzieci) wielu cennych informacji o produktach, sposobach manipulacji reklamy
i zarazem obrony przed ni¹. Okazuje siê
bowiem, i¿ m³odzie¿ powy¿ej 15. roku
¿ycia czêsto radzi sobie z oddzia³ywaniem reklamy du¿o lepiej ni¿ doroli.
Warto wiêc podyskutowaæ z dzieæmi
o ogl¹danych reklamach, o motywacji
wyboru takiego, a nie innego produktu
czy o manipulacji mediów. Czêsto pomo¿e nam to zrozumieæ podejmowane
przez nich decyzje i poznaæ bli¿ej ich
wiat. A i wiêta tu¿, tu¿...
Monika Przybysz
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W po³owie padziernika w San Francisco, mimo zbli¿aj¹cej siê pory deszczowej, s³oneczna i ciep³a pogoda. Wieczorami nad zatok¹ spaceruj¹ kolorowe t³umy. Ulice s¹
zat³oczone samochodami. Znalezienie miejsca do parkowania graniczy z cudem. Stali
mieszkañcy miasta maj¹ zezwolenia na parkowanie tzw. permit. Problem tkwi w tym,
ile permitów mo¿e otrzymaæ jedna rodzina. Jedna z lokalnych stacji telewizyjnych rozpoczê³a dyskusjê na ten temat stwierdzaj¹c, ¿e przyczyn¹ k³opotów w Pacific Heights
jest milionerka Danielle Steel, w³acielka 26 samochodów. Na p³atnych parkingach
20 minut postoju kosztuje 2 dolar y. Przy d³u¿szym postoju op³aca siê kupiæ bilet
dzienny za 15 dolarów i spokojnie wybraæ siê na zakupy lub zwiedzanie. Miasto 
s³yn¹cego z ubóstwa w. Franciszka  nie jest zbyt przyjazne dla ubogich. Przy piêknej
architekturze i bogactwie przykr ym dysonansem jest widok bezdomnych, samotnych
i opuszczonych. Siedz¹ na chodnikach w pobli¿u eleganckich biurowców i ekskluzywnych sklepów. Objuczeni tobo³ami, zaniedbani, nikomu niepotrzebni. Miasto nie ma
pieniêdzy na zapewnienie im przytuliska. Brakuje te¿ spo³eczników (i wiêtych) na
miarê Matki Teresy z Kalkuty.

Drogi postêpu
Polityka
San Francisco i okolice to tradycyjny bastion Demokratów. Mieszkaj¹ tu
ludzie wykszta³ceni i zamo¿ni, czêsto
na stanowych lub federalnych stanowiskach, którzy  mimo problemów gospodarczych wywo³anych przez nieudolne rz¹dy Demokratów  nadal ich
popieraj¹, krytykuj¹c ka¿dy krok niedawno wybranego gubernatora elekta
Arnolda Schwarzeneggera. Kalifornijscy Demokraci s¹ te¿ zagorza³ymi przeciwnikami Georga Busha i amerykañskiej wojny w Iraku.
Ogl¹damy poranne wiadomoci wraz
z Lorraine, w³acicielk¹ domu na przedmieciach San Francisco. Wiadomoæ, ¿e
zginêli kolejni dwaj ¿o³nierze amerykañscy Lorraine przyjmuje bardzo emocjonalnie:
 Przeklêty Bush, to przez niego codziennie gin¹ m³odzi Amerykanie! Po co by³a
nam ta wojna!? Nie mamy z tego ¿adnej
korzyci, same straty. A jeszcze teraz trzeba wy³o¿yæ 90 mld dolarów na odbudowê Iraku! Co nas obchodzi Irak?! Mamy
w³asne problemy...
Nastêpna wiadomoæ jeszcze bardziej
rozeli³a Lorraine, bo dotyczy³a sukcesu
sztabu wyborczego Georga Busha, który na kolejn¹ kampaniê wyborcz¹ zd¹¿y³ zgromadziæ 83,9 mln dolarów. Kandydatowi Demokratów uda³o siê zebraæ
tylko 14,8 mln. Mimo zmniejszaj¹cego
siê poparcia George Bush jest nadal najpowa¿niejszym kandydatem w zbli¿aj¹cych siê wyborach prezydenckich.

¯ycie duchowe i uczuciowe
W ramach krzewienia postêpu i tolerancji amerykañski Koció³ episkopalny (od³am Kocio³a anglikañskiego)
wybra³ na biskupa stanu New Hampshire Genea Robinsona  duchownego,
który od piêtnastu lat pozostaje
w zwi¹zku homoseksualnym z innym
mê¿czyzn¹ (bynajmniej tego nie kryj¹c). Zwolennicy postêpu w Kociele
anglikañskim podkrelaj¹, ¿e to epokowa decyzja, która znosi dyskryminacjê
i niesie pocieszenie. Wczeniej, w ramach walki z dyskryminacj¹, amerykañski Koció³ episkopalny wprowadzi³ wiêcenia kap³añskie dla kobiet. W licz¹cym
ok. 70 mln wiernych Kociele anglikañskim zanosi siê na roz³am. Przeciwko ksiê¿om homoseksualistom najbardziej protestuj¹ biskupi z Afryki.
Spo³eczne skutki dzia³añ reformatorskich widaæ w ¿yciu rodzinnym Amerykanów. Wiêcej ni¿ po³owa ma³¿eñstw
koñczy siê rozwodem. Z roku na rok ronie liczba dzieci wychowuj¹cych siê
w rodzinach niepe³nych. Politykê ró¿norodnoci obyczajowej widaæ na ka¿dym
kroku. Wystarczy w tygodniowym dodatku do N.Y.T. zajrzeæ do rubryki Wesela.
12 padziernika 2003 r. mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e:
 Laura Elaine Katzive i Daniel Lee Ackman wziêli lub w klubie golfowym
w Garrison. lubu udzieli³a im rabbi (rabinka) Juddith Frankle  co zaprzecza
pog³oskom, jakoby Starsi Bracia w wierze byli konserwatywni;

fot. I. Sikora

Wyros³o ju¿ pierwsze pokolenie Polaków wychowanych na reklamach, a kolejne
ronie w oczach, ale pamiêtajmy, ¿e reklama ma na dzieci zupe³nie inny wp³yw ni¿
na doros³ych, a to dlatego, ¿e u dzieci wystêpuj¹ inne mechanizmy percepcji,
zapamiêtywania i zachowañ. Ma³e dziecko w wieku 4-5 lat myli w pewnym stopniu alogicznie, magicznie i ma sk³onnoæ do fantazjowania, nie odró¿nia pragnieñ
od rzeczywistoci oraz myli ¿yczeniowo. Dziecko w wieku szkolnym (6-14 lat)
myli bardziej racjonalnie, konkretnie i potrafi odró¿niaæ fikcjê od rzeczywistoci,
zazwyczaj ocenia w sposób opisowy to, co widzi, jednoczenie bezb³êdnie szereguj¹c i segreguj¹c kategoriami, a tak¿e potrafi czytaæ i pisaæ. Jego krytycyzm
ronie z roku na rok, choæ pierwsze lata szko³y to etap nawi¹zuj¹cy do lat poprzednich.

 Elizabeth Megan Gorvey i Joseph Barnet zawarli zwi¹zek ma³¿eñski w hotelu
Ritz Carlton w Tysons. lubu udzieli³ im
emerytowany ksi¹dz katolicki Carl Hemmer. Panna m³oda by³a wczeniej rozwiedziona  kto udzieli³ rozwodu i zgody
na ponowny zwi¹zek? Nie wiadomo.
Dalej ciekawa wiadomoæ, ¿e dwie
panie: Lonnie Coplen i Victoria Drake
zawar³y zwi¹zek partnerski w Kaplicy
wiêtego Imienia w Cragsmoor N.Y. B³ogos³awieñstwa na nowej drodze ¿ycia
udzieli³a wielebna dr Susan Corso duchowna ekumeniczna...;
 Rabbi (rabin) Richard J. Sobel pob³ogos³awi³ zwi¹zkowi Sophie Dagenais z Lis¹
Ellen Sherman. Ceremonia odby³a siê
w hotelu Sagamore w Bolton Landing N.Y.
Po tej serii nikogo ju¿ nie dziwi zdjêcie umiechniêtej pani w otoczeniu
dwóch weso³ych panów. Z informacji
pod zdjêciem wynika, ¿e pani Shelley
Ford lat 41 pozna³a ostatnio bardzo interesuj¹cego pana Petera Levinea. Pan Levine przypad³ jej do gustu, ale jest pewien problem, gdy¿ pani Ford ma ju¿
sta³ego partnera pana Chrisa Deckera,
z którym nie zamierza siê rozstaæ. Có¿
zrobiæ w tej sytuacji? Nic innego, tylko
pójæ do duchownej ekumenicznej i poprosiæ, by pob³ogos³awi³a trójk¹t! Nie ma
powrotu z drogi postêpu! Po dok³adniejszym przeczytaniu tekstu okazuje siê, ¿e
zdjêcie trójk¹ta to tylko ¿art reklamowy.
Mo¿e nawet mieszny, ale w zestawieniu z rubryk¹ weseln¹ przestaje bawiæ.
Izabela Sikora
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¯YCIE DUCHOWE

¯YCIE DUCHOWE
Próba pisania o ¿yciu duchowym w obozie koncentracyjnym wydaje siê czym
absurdalnym, poniewa¿, jak mówi Marian Ko³odziej, o pierwszych dniach za
drutami:  Ja w ogóle nie wiedzia³em, co siê ze mn¹ dzieje. To by³ taki szok.
Zawsze podejrzanie na to patrzê, tzn. na ¿ycie duchowe. Ba³em siê nawet zdawaæ sobie sprawê z tego, co mnie otacza, bo to by prowadzi³o do za³amania.
Je¿eli kto siê za³ama³ psychicznie, to za tym sz³a szalenie szybka mieræ.
Zanim cz³owiek wypracowa³ w sobie nie, tê niezgodê na te warunki, to min¹³
pewien czas. Ja nie wiedzia³em, czy ¿yjê, czy nie, bo to by³a tylko jakoæ najni¿sza  cz³owiek jaskiniowy lub jeszcze ni¿ej... Jednak na przekór okreleniu
dr. Thilo, który nazwa³ obóz anus mundi  odbyt wiata, wiêniowie podejmowali próby ¿ycia religijnego.

Bóg za drutami
wiêta
Szczególnie objawia³o siê to w czasie wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy. Zachowa³o siê wiele relacji opisuj¹cych obozowe wiêta. Szczególnie
przejmuj¹ce s¹ opisy Wigilii, w czasie
których wiêniowie starali siê, na miarê mo¿liwoci, zachowaæ tradycjê wi¹t,
np. dziel¹c siê op³atkiem lub sk³adaj¹c
sobie ¿yczenia. Sam op³atek zreszt¹ te¿
stawa³ siê pretekstem do ukarania przez
esesmana:  W 1940 roku na Bo¿e Narodzenie wysz³o zarz¹dzenie, ¿e wolno
nam przys³aæ paczki o wadze 250 gramów. Przed Bo¿ym Narodzeniem ka¿dy
wiêzieñ przychodzi³ po odbiór swojej
paczki. Miêdzy innymi by³em i ja. Paczki by³y zamkniête. Esesman na oczach
wiênia otwiera³ paczkê. Przewa¿nie 
poniewa¿ przysy³a³y je rodziny katolickie na wiêta Bo¿ego Narodzenia  matka z synem chcia³a siê podzieliæ op³atkiem, wiêc prawie w ka¿dej na wierzchu le¿a³ op³atek. Ten wiêzieñ, który
otrzyma³ op³atek, by³ nieszczêliwy.
Strasznie go bito i paczki nie otrzyma³,
tylko op³atek. Kiedy taki wiêzieñ zosta³
pobity, to, gdy przysz³a nastêpna paczka, nie zg³asza³ siê po ni¹. Je¿eli siê zjawia³, to myla³: Daj Bo¿e, ¿eby nie by³o
op³atka. Jest op³atek. Znowu bicie.
W której paczce nie by³o op³atka, przeszukiwano paczkê, wiêzieñ móg³ otrzymaæ tylko chleb, resztê esesmani odk³adali na bok. Tam ju¿ czatowali jak hie-

"

ny kapowie, których by³o podówczas
w obozie 130 i do¿ywiali siê porz¹dnie...
 wspomina Micha³ Kula.
wiêta w pocz¹tkowym okresie istnienia obozu by³y jeszcze prze¿ywane
samotnie, gdy¿ dopiero w latach nastêpnych wiêniowie starali siê zorganizowaæ co wspólnie. Tak¹ samotn¹ Wigiliê w 1940 r. opisuje Marian Ko³odziej:
 W czasie pierwszej Wigilii siedzia³em
pod cian¹ w ciasnocie i nie s³ysza³em
¿adnej kolêdy, ¿adnego ¿yczenia, nic,
otêpienie, tylko otêpienie. To by³ ten
pierwszy okres, pó³ roku zaledwie
w obozie. Nie pamiêtam nic. Pamiêtam,
¿emy siê zerwali, bo przynieli kolacjê
i po raz pierwszy dostalimy ziemniaki,
po trzy ziemniaki na osobê. I tu te¿, stale to powtarzam, broni³em cz³owieczeñstwa ³upami z ziemniaków. Nigdy
w domu nie jad³em ziemniaków w ³upach. Wszyscy, którzy je dostali, jedli
z ³upami. A ja obiera³em te ziemniaki,
zupe³nie abstrakcyjne. A koledzy od
razu z kolan zabierali mi te ³upy i zjadali. I to by³a moja Wigilia, któr¹ pamiêtam najbardziej...
Wspólne wiêta opisuje z kolei Artur Karpik:  By³o to 24 grudnia 1942
roku. Pracuj¹c wtedy w Bekleidungskammer na bloku nr 27 urz¹dzilimy
w pakamerze czystej bielizny wieczerzê wigilijn¹. By³ nasz kapo Walter
Petzold, by³y przemówienia, ¿yczenia
wi¹teczne. Czêæ kolegów mia³a na-

wet op³atek przys³any z domu od rodziny. Dzielili siê tym op³atkiem, sk³adaj¹c sobie ¿yczenia, p³akali ze wzruszenia, piewali po cichu kolêdy
i w zadumie oddawali siê mod³om. By³
to nastrój smutny pocz¹tkowo, a potem
przyszed³ do nas harmonista z orkiestry Stasiak i wszystkich rozweseli³.
O tej uroczystoci z muzyk¹ musia³a siê
dowiedzieæ za³oga obozowa, na skutek
czego 6 stycznia 1943 r. (wiêto Trzech
Króli) ca³e nasze komando wziêto pod
blok nr 24, gdzie stalimy do wieczora
pod dozorem esesmanów. Przeczuwalimy, ¿e co niedobrze bêdzie z nami.
Tym bardziej, ¿e przed po³udniem przyszed³ do nas stoj¹cych szef Politische
Abteilung Max Grabner i zabra³ na
blok nr 11 kilka osób, jak pamiêtam
pu³kownika (w stanie spoczynku) Kumanieckiego, majora Getyñskiego
i kogo jeszcze, ale ju¿ nie pamiêtam
nazwiska. Tego dnia rozstrzelano ich
na bloku nr 11...
Czasami Bo¿e Narodzenie nabiera³o zupe³nie metafizycznego wymiaru,
jak w opisie Anny Tytoniak:  W szpitalu obozowym w Brzezince w wigiliê
Bo¿ego Narodzenia na bloku nr 24, po
porodzie odbytym na oczach wszystkich
na kominie-piecu, kto wyskoczy³ z ³ó¿ka i zainicjowa³: Bóg siê rodzi...
Modlitwa
Na co dzieñ wiêniowie starali siê
odmawiaæ modlitwy indywidualnie lub
w ma³ych grupach. Czasami modlitwê
inicjowa³ jeden z wiêniów, np. ksi¹dz
katolicki, który, jak opowiedzia³ Jerzy
Korczowski:  Dopiero po jakim czasie ujawni³ swój stan duchowny. Pamiêtam, le¿a³ tak na skos. Tam, tj. w bloku
nr 16., le¿a³o siê ju¿ na ³ó¿kach. Ten¿e
w³anie ksi¹dz zaproponowa³, ¿e mo¿e
odmówilibymy wieczorem modlitwê.
Nauczy³ nas wtedy aktów strzelistych:
Wierzê w Ciebie, Bo¿e ¿ywy; Ufam
Tobie, bo Ty wierny; Bo¿e, choæ Ciê
nie pojmujê, lecz nad wszystko mi³ujê.
Te akty strzeliste sta³y siê moj¹ modlitw¹. Odmawialimy je wieczorem.
A Bernard wierczyna, nies³ychanie
wierny i zacny cz³owiek, w pewnym momencie w³¹czy³ siê do tej nauki modlitw.
Powiedzia³: S³uchajcie, ksi¹dz wypo-
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wiada tê modlitwê g³osem boleciwym.
Odmawiajmy j¹ bardziej dziarsko. Ten
szczegó³, to wezwanie wierczyny sobie
zapamiêta³em. Naprawdê potem modlilimy siê dziarsko...
Niekiedy takie próby koñczy³y siê
tragicznie, jak dla kolegi Jana Dziopka,
który ...klêkn¹³ i mówi³ modlitwê. Zobaczy³ to kapo, zwany krwawym Alojzym, skoczy³ do niego z bukiem i zbi³
go niemi³osiernie, krzycz¹c: Nie ma
Boga, bogiem jest Hitler, do niego
mo¿esz siê modliæ, ale stoj¹c!
Warunki obozowe powodowa³y jednak, i¿ cz³owiek by³ w takim stanie, ¿e
...nie mog³em sobie przypomnieæ wyuczonych w dzieciñstwie pacierzy. Nie
mog³em z³o¿yæ Ojcze Nasz i Zdrowa
Mario w logiczn¹ ca³oæ. Co siê takiego w g³owie sta³o, ¿e ta modlitwa by³a
tylko jakby prywatnym zwróceniem siê
do Boga. Jak Tewje Mleczarz  Bo¿e,
co ty ze mn¹ robisz?  mówi³ Marian
Ko³odziej.
Jeszcze inn¹ postawê prezentuje
August Kowalczyk, który niemal od
pierwszego dnia w obozie deklarowa³,
¿e ...musia³em po prostu ¿yæ...
Reakcj¹ na pobyt w obozie koncentracyjnym by³y te¿ za³amania  fizyczne (zmuzu³manienie), psychiczne i duchowe  czyli utrata wiary. Tracili j¹
ludzie wychowani w katolickich, przedwojennych domach i nie by³ to akt jednorazowy, spontaniczny, ale raczej d³ugotrwa³y proces poprzedzony rozwa¿aniami natury filozoficznej i metafizycznej:  W Owiêcimiu ju¿ siê nie modli³am. We w³asnych mylach i rozmowach
z innymi pada³o czêsto pytanie: czy jest
Bóg, a jeli tak, to po czyjej stoi stronie?  dzieli siê Stanis³awa Pi¹ty.
Utrata wiary by³a wyrazem buntu,
sprzeciwu wobec rzeczywistoci, a Bóg
zosta³ obarczony w tym przypadku win¹
za ca³e z³o, jakie siê wydarzy³o. Podobnie wypowiada siê Jerzy Muchowicz: 
Osobicie zosta³em wychowany przez
dom rodzinny na wierz¹cego katolika.
Wiarê w Boga, w ogóle pojêcia religijne, straci³em w latach 1942  1943. System stosowany w obozach doprowadza³
w pewnych chwilach do wiadomoci,
¿e ¿yæ to przestêpstwo, wartoæ ¿ycia

ludzkiego dla SS przedstawia³a tyle, co
rozgniecenie pluskwy. ¯yj¹c w tych warunkach, ca³e lata zapytywa³em siê, co
te¿ tyle ja nagrzeszy³em, ¿e jestem skazany na tyle cierpieñ, co by³y winne niemowlêta, które gazowano razem z matkami, co by³ winien ca³y ten konglomerat ludzi zebranych na tych kilkunastu
hektarach ziemi ró¿nych narodowoci,
zapatrywañ, idei, z którymi ¿yli, a których sukcesywnie i perfidnie wyniszczano. Wzywa³em wówczas Boga. Nigdzie
Go nie by³o. Nie by³em wiadkiem ¿adnych cudów, ¿adnych nadprzyrodzonych
si³ nie stwierdzi³em, nic siê nie dzia³o,
chocia¿ ka¿da piêd ziemi wch³ania³a
wydzieliny ludzkiej agonii...
Msze wiête
Pomimo obozowego terroru wiêniom udawa³o siê, zw³aszcza w latach
póniejszych, zorganizowaæ konspiracyjne Msze w. Nie wszyscy o nich wiedzieli i nie wszyscy mogli w nich braæ
udzia³ ze wzglêdu na mo¿liwoæ donosu. Zorganizowaniem Mszy w. zajmowali siê zazwyczaj wiêniowie, którzy
ju¿ wczeniej anga¿owali siê w ruch
oporu lub samopomoc wiêniarsk¹:
 W kwietniu 1944 r. odby³o siê jedno
z pierwszych nabo¿eñstw w bloku nr 4a.
By³o ju¿ ciep³o. Przedmioty liturgiczne
potrzebne do odprawienia mszy zorganizowa³ Bernard wierczyna za porednictwem komanda kominiarzy. Ja oraz
Aleksandrzak, Szczuka, Chadry i inni
wiêniowie stanowilimy zabezpieczenie bloku  na wypadek zjawienia siê
w pobli¿u jakiego esesmana. Msza odbywa³a siê w niedzielê, w sztubie na piêtrze bloku nr 4a od strony alejki brzóz.
By³ stó³ nakryty bia³¹ p³acht¹, ma³y
mszalik i inne akcesoria. Od tego czasu
msze by³y powtarzane, ale nie pamiêtam, jak czêsto. Nie podoba³o mi siê tylko to, ¿e podczas nastêpnego nabo¿eñstwa, przy wejciu do bloku nr 4, ustawiono dwie tragi. Stoj¹cy obok trag
dwaj ksiê¿a pilnowali, aby wchodz¹cy
do rodka wiêniowie wrzucali do trag
jakie datki: kawa³ki chleba lub dodatki do chleba. Wielkoæ datku zale¿a³a
od tego, czy wiêzieñ pragn¹³ tylko
uczestniczyæ w mszy, czy przyst¹piæ do
spowiedzi lub komunii. Ministrantami

byli oczywicie wiêniowie...  wspomina Stanis³aw Gadomski.
Szczegó³owy przebieg Mszy w. podaje Jerzy Kijowski:  Msza odbywa³a
siê w piwnicach nowobudowanego bloku nr 15, w pomieszczeniu pompy hydroforowej. Na ma³ym stoliku sta³y dwie
wieczki oraz szklanka, która zastêpowa³a kielich. W pomieszczeniu znajdowa³o
siê czterech lub piêciu salezjanów oraz
oko³o dziesiêciu wiêniów, wród nich
£achecki. Naturalnie ca³y blok by³ obstawiony czujkami, które mia³y pilnowaæ,
czy nie zbli¿a siê który z esesmanów.
Ksi¹dz odprawiaj¹cy mszê by³ ubrany
w pasiak. Przed Sanctus wiêzieñ obs³uguj¹cy pompê uruchomi³ silnik, który zag³uszy³ piewan¹ czêæ mszy. To by³a
moja pierwsza msza w obozie. Ksi¹dz
Szwajnoch czasami dawa³ mi ma³e pude³ko z Hostiami polecaj¹c, którym
z wiêniów sali nr 8 mam daæ po kawa³ku. Robi³em to wczesnym rankiem...
Zorganizowanie konspiracyjnej Mszy
w. w obozie wi¹za³o siê z licznymi trudnociami. Na przyk³ad organizacja Hostii przeobra¿a³a siê czasami w osobn¹
historiê z nara¿aniem ¿ycia w³¹cznie.
O konspiracyjnym przyjmowaniu komunii opowiada Ewa Plechta:  Kiedy pracowa³am na terenie obozu przy kopaniu
rowów odwadniaj¹cych, zauwa¿y³am
pracuj¹cego niedaleko, z drugiej strony,
wiênia. Nie wiem ju¿, czym by³ zajêty.
W pewnym momencie, nie odwracaj¹c
g³owy, zapyta³ mnie, sk¹d jestem. W krótkiej rozmowie dowiedzia³am siê, ¿e ma
na imiê Staszek i okaza³o siê, ¿e mieszkalimy w Warszawie na tej samej ulicy.
Zapyta³, czy potrzebujê czego, wiêc powiedzia³am, ¿e bardzo pragnê przyj¹æ
Komuniê w. i przekaza³am mu op³atek
Bo¿onarodzeniowy. Na drugi dzieñ jego
kolega Stefan przyszed³ do naszego bloku jako zdun, aby zreperowaæ komin
i przyniós³ mi w pude³ku po pacie, zawiniêt¹ w bibu³kê, Hostiê w. Op³atek zosta³ podzielony na wiele czêci, dziêki
czemu Komuniê w. przyjê³o wiele osób,
nie tylko w naszym bloku, lecz tak¿e le¿¹cych w szpitalu, dla których by³o to
wiatykiem...
cdn.
Marta Sieciechowicz
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Kamil Piwowarski

Mieszkañcy ziemi Us
W Pierwszej Ksiêdze Starców, unikalnym dokumencie egipskiego ruchu monastycznego, mo¿na odnaleæ dialog szatana z mnichem. Szatan mówi:
 Wielk¹ krzywdê mi wyrz¹dzasz, Makary, ¿e nie mogê ciê pokonaæ! Przecie¿
wszystko, co ty robisz, ja tak¿e robiê. Ty pocisz, a ja nigdy nie jadam: ty czuwasz, a ja w ogóle nie sypiam. Jest tylko jedna rzecz, któr¹ mnie przewy¿szasz.
 Jaka?  pyta mnich.  Twoja pokora: to przez ni¹ ja ciê nie mogê pokonaæ.
S³owa te szatan móg³by kierowaæ do mieszkañca ziemi Us  Hioba.

Iwan Iljicz Go³owin ¿y³ przyjemnie i przyzwoicie. Jako sêdzia ledczy
budzi³ powszechny szacunek. Jako m³ody m¹¿ d¹¿y³ do tego, by ma³¿eñstwo
nie zak³óca³o przyjemnoci ¿ycia  gier
karcianych, woja¿y po klubach. Niestety, prêdko przekona³ siê, ¿e ¿ycie ma³¿eñskie czasem stoi w poprzek przyjemnemu spêdzaniu czasu. Wówczas postanowi³ odgrodziæ siê od ¿ony murem pracy urzêdowej. Awansowa³, zosta³ ojcem,
uodporni³ siê na wymówki i zrzêdliwoæ
¿ony. Co prawda zdarza³y im siê momenty ciep³a i czu³oci, ale szybko mija³y. Milczenie przykrywa³o kie³kuj¹c¹
nienawiæ, potêguj¹c¹ siê obcoæ.
¯ycie p³ynê³o. Przysz³y nominacje,
nowa powa¿ana posada, nowy dom.
Miêdzy Iwanem Ilijczem a jego ¿on¹
wykwit³o co na pozór serdecznoci, tak
bardzo ucieszy³a ich ta przemiana ¿ycia. Iwan Ilijcz zatraci³ siê w meblowaniu mieszkania. Sam wszystkiego dogl¹da³, sam wiesza³ firanki. Nawet ból, jaki
zacz¹³ odczuwaæ po przypadkowym
uderzeniu w klamkê, nie by³ w stanie
zm¹ciæ poczucia przyjemnoci, które tak
sobie ceni³.
Kiedy wróci³a monotonia ¿ycia, trzeba by³o za wszelk¹ cenê j¹ zag³uszyæ.
Znajomi, gry w karty, ma³e obiadki,
drobne przyzwyczajenia  jako udawa³o siê wype³niaæ pustkê. Pojawi³ siê tak¿e ból. Wpierw dziwna ociê¿a³oæ, w tej
czêci brzucha, w któr¹ siê by³ uderzy³,
niesmak w ustach; mo¿e jeszcze nie ból,
ale co, co zak³óca³o przyjemnoæ ¿ycia. Iwan Ilijcz sta³ siê rozdra¿niony,
irytowa³o go wszystko, a najbardziej to,
¿e nie jest ju¿ przyjemnie. K³ótnie
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z ¿on¹ sta³y siê czêstsze, ona sama czu³a wobec niego coraz wiêksz¹ niechêæ,
mo¿e nawet nienawiæ.
Lekarze stawiali ró¿ne diagnozy,
przepisywali diety, lekarstwa. Pocz¹tkowo Iwan Ilijcz odnajdywa³ ukojenie
w wype³nianiu zaleceñ lekarzy. Kiedy
ból siê nie zmniejsza³, wmawia³ sobie,
¿e jest lepiej. Ale to udawa³o siê tylko
wtedy, kiedy by³ wzglêdnie spokojny.
Wystarczy³a drobnostka, przegrana
w karty, inne niepowodzenie, by przysz³a wciek³oæ. A wraz z ni¹ ból. Równomierny, ustawiczny ból zamieniaj¹cy
dni w udrêkê. Mia³ wiadomoæ, ¿e zatruwa ¿ycie innym, mia³ wiadomoæ
ka¿dego kolejnego dnia, który nie bêdzie lepszy. To wepchnê³o Iwana Ilijcza w rozpacz.
¯ona i inni nie rozumieli go. K³amali, ¿e wszystko bêdzie dobrze, kiedy on
wiedzia³, ¿e nic dobrze byæ nie mo¿e.
Patrzy³ na ¿onê, ale nie widzia³ jej, tak
jak i ona nie widzia³a jego. Nienawidzi³
jej za to, ¿e k³amie, ¿e nie wspó³czuje
mu, ¿e nie jest z nim.
Iwan Ilijcz p³aka³, bo by³ samotny.
P³aka³, bo nie móg³ zrozumieæ, dlaczego cierpi. Za co mnie mêczysz?  pyta³
Boga, ale nie czeka³ na odpowied. Wiedzia³, ¿e odpowiedzi nie bêdzie, bo
i Boga nie ma. Chcia³ ¿yæ tak, jak wczeniej  przyjemnie i przyzwoicie. Ale
nie móg³.
Ko³ata³y siê myli Iwana Ilijcza
w otêpieniu powodowanym morfin¹,
miewa³ jednak przeb³yski wiadomoci.
Wówczas buntowa³ siê przeciwko ¿yciu  bezsensownemu, ohydnemu.
Wreszcie przysz³a i myl, ¿e mo¿e nie
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¿y³ tak, jak trzeba. Mo¿e spotka³a go
kara, za to, ¿e wszystko, co robi³, by³o
nie takie, jakie powinno byæ. Odpêdza³
tê myl, bo przecie¿ nie móg³ znaleæ
w swoim ¿yciu niczego, co czyni³oby
go winnym.
Z dnia na dzieñ coraz mniej ¿ycia
by³o w Iwanie Ilijczu. Wszystko, co
prze¿y³, przesuwa³o mu siê przed oczyma. Tak d³ugo powraca³a do niego przesz³oæ, a¿ zrozumia³, jak bardzo siê myli³. Praca, w której podporz¹dkowywa³
siê prze³o¿onym, ¿ycie z rodzin¹  bardziej dalek¹ ni¿ blisk¹  wszystko by³o
nie to. Wszystko by³o k³amstwem, za
które teraz przysz³o mu zap³aciæ.
Pocz¹tkowo wzbrania³ siê przed sakramentami, z którymi przyszed³ do niego ksi¹dz, ale ust¹pi³. W trakcie spowiedzi poczu³ co jakby ulgê. Na chwilê
powróci³a do niego nadzieja ¿ycia. Potem zaczê³o siê straszne cierpienie.
Przez trzy dni walczy³ ze mierci¹. Jednak wiedzia³ ju¿, ¿e wszystko w jego
¿yciu by³o nie to.
Na godzinê przed mierci¹ przysz³o
kolejne olnienie. Zrozumia³, ¿e wiele
mo¿na jeszcze naprawiæ. Spojrza³ na
stoj¹cych przy ³ó¿ku: ¿onê i syna, zobaczy³ ³zy i zrobi³o mu siê ich ¿al. Pomyla³, ¿e nie mo¿e d³u¿ej ich mêczyæ
swoj¹ osob¹, ¿e musi odejæ. Ostatnim
wysi³kiem wyszepta³: Przepuæ. Umiera³ z myl¹, ¿e jego bliscy nie mog¹ ju¿
wiêcej cierpieæ. Czu³ wielk¹ radoæ. Ból
i strach ust¹pi³. Nie by³o ju¿ mierci.
Z bohaterem opowiadania Lwa To³stoja mieræ Iwana Ilijcza jest tak
samo jak z Hiobem. Obaj musieli przebyæ d³ug¹ drogê cierpienia, zanim odnaleli w sobie prawdziw¹ pokorê.
W 1782 roku Pier Bernardo Guasco zosta³ dotkniêty tr¹dem. Ksi¹dz
posypa³ mu g³owê popio³em na znak, ¿e
umar³ dla wiata. Zamkniêto go w wie¿y, w miecie Aosta, gdzie prócz cierpieñ fizycznych spad³o na niego cierpienie duchowe  samotnoæ. Wymyka³ siê
poza mury, by z ukrycia obserwowaæ
ludzi; widok zakochanych wlewa³
w jego serce gorycz, zazdroæ. Wybucha³ niepohamowanym ¿alem, bluni³
przeciw Bogu, przeklina³ dzieñ, w którym przyszed³ na wiat.
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Pomostem miêdzy nim a ¿ywymi
by³a siostra (która podzieli³a jego los)
i Miracolo  pies przyb³êda. Rodzeñstwo dzieli³a ciana chmielu. Trêdowaty móg³ jednak s³yszeæ kroki siostry
i jej g³os, kiedy wypowiada³a s³owa modlitwy. Tr¹d zabra³ j¹ szybko. Jaki czas
póniej mieszkañcy miasta schwytali
Miracolo i zat³ukli kamieniami. Trêdowaty, bliski ob³êdu, postanowi³ podpaliæ wie¿ê, skoñczyæ ze sob¹ w p³omieniach. Mo¿e i tak by siê sta³o, gdyby nie
wszed³ do pokoju, w którym niegdy
mieszka³a jego siostra. Zostawi³a tam
dla niego krzy¿yk, Bibliê i list z prob¹,
by ¿y³ i umar³, jak dobry chrzecijanin.
Zak³adka siostry wskaza³a mu Ksiêgê
Hioba. Pocieszycielkê.
W 1797 roku François-Xavier de
Maistre przypadkowo natkn¹³ siê na
otwart¹ furtkê i zaciekawiony wszed³ na
teren wie¿y. Spotka³ tam Trêdowatego
i pozna³ jego historiê. Wstrz¹niêty losem Piera Bernardo  cierpieniem, którego nie potrafi³ sobie nawet wyobraziæ, zaproponowa³ mu swoj¹ przyjañ,
mo¿liwoæ korespondencji. Trêdowaty
zawaha³ siê  to co wydawa³o mu siê
niemo¿liwym, a by³o tak po¿¹danym,
sta³o siê realne. Odmówi³ jednak. By³
wówczas bardzo blisko tajemnicy cierpienia, które dotyka cz³owieka zawsze
w samotnoci.
Bohater opowiadania Wie¿a Gustawa Herlinga-Grudziñskiego podobny
jest do Hioba. Po d³ugich chwilach
zw¹tpienia, porywach buntu i blunierstwa wreszcie odnajduje swoje miejsce
na ziemi i z pokor¹ przyjmuje los.
Na tym polega pokora, ¿eby uzna³
siê za tego, kim jeste  twierdzili Ojcowie Kocio³a ze w. Augustynem. w.
Tomasz z Akwinu s¹dzi³, ¿e poznanie
pog³êbia pokorê, ale nie stanowi jej istoty. Pokora to, jego zdaniem, powci¹ganie ludzkiego d¹¿enia do bycia wy¿szym ni¿ siê jest, do równania siê
z Bogiem w sprawie poznania dobra
i z³a. Cnota pokory tym wiêksz¹ ma
wagê, ¿e cz³owiek obci¹¿ony jest grzechem pychy, który sta³ siê przyczyn¹
wygnania prarodziców z Raju. Etymologia s³owa pycha [superbia] wskazuje
na w³aciwe dla niej d¹¿enie do bycia

fot. P. ¯ycieñski
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wy¿ej tego, czym siê jest. w. Bernard
pisa³: Pokora jest cnot¹, dziêki której
cz³owiek, poznawszy siê dok³adnie, godnie trwa przy swojej ograniczonoci.
Ziemia Us rozpociera³a siê na po³udniowy wschód od Palestyny. Stanowi³a czêæ wiêkszego obszaru zwanego Edom, ci¹gn¹cego siê od Morza
Martwego na po³udniu, przez Pustyniê
Arabsk¹ a¿ do Morza Czerwonego
(dzi Izrael, Egipt, Arabia Saudyjska).
Tam ¿y³ Hiob  m¹¿, ojciec, w³aciciel
wielkich dóbr. Kiedy spad³o na niego
cierpienie, ¿ona namawia³a go, aby
przekl¹³ Stwórcê i odwróci³ siê od Niego. Hiob powiedzia³ jej: Dobro przyjêlimy od Boga, a z³a nie przyjmiemy?
(Hi, 2, 9-10).
Mimo to d³uga by³a jeszcze droga
mê¿a z Us, nim osi¹gn¹³ prawdziw¹
pokorê. Blunierstwa pojawi³y siê na
jego ustach. Przysz³o niezrozumienie
 za co Bóg go karze, skoro niczym nie

zawini³? Nieogarniony dla cz³owieka
jest boski porz¹dek, czêsto niezrozumia³e Jego plany. Myli³ siê Hiob i jego
przyjaciele, kiedy przekonani byli, ¿e
nieszczêcia s¹ kar¹ za grzechy. Bóg
musia³ pojawiæ siê przed Hiobem i dopiero Objawienie wla³o w niego m¹droæ. Wówczas zamkn¹³ usta i zwiesi³ g³owê. Wówczas Iwan Ilijcz spojrza³ na ¿onê i wyszepta³: Przepuæ.
Wówczas Trêdowaty znalaz³ si³ê, by na
zawsze po¿egnaæ Françoisa-Xaviera de
Maistrea.
Czytamy u Simone Weil: (...) dopóki okolicznoci tak siê uk³adaj¹, ¿e nasza istota zostaje nietkniêta albo w po³owie tylko jest naruszona, jestemy
sk³onni myleæ, ¿e nasza wola stworzy³a wiat i nim rz¹dzi. Nieszczêcie pozwala nam nagle sobie uwiadomiæ, ku
naszemu zdumieniu, ¿e wcale tak nie
jest. Je¿eli wtedy chwalimy, chwalimy
naprawdê dzie³o Boga.
n
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DZEJE KOCIO£A

Historia chrzecijañstwa w Indiach nale¿y do najboleniejszych kart misyjnych
Kocio³a katolickiego. Niezrozumienie sytuacji lokalnej i nachalna latynizacja,
spory miêdzy zakonami oraz pomiêdzy przywódcami religijnymi, ingerencje polityczne Portugalczyków a potem Anglików i Holendrów spowodowa³y zaprzepaszczenie wielkiej szansy powstania chrzecijañstwa indyjskiego.

C

hrzecijañstwo przyniós³ do Indii w.
Tomasz. Opowiadaj¹ o tym apokryficzne Dzieje Tomasza, które zawieraj¹
przynajmniej cz¹stkê prawdy. Cia³o w.
Tomasza  wedle tradycji indyjskiej 
spoczywa w Malampur. Istnieje te¿ tradycja, wg której wywieziono je do Edessy w Syrii, gdzie ju¿ w III w. powsta³o
silne centrum jego kultu, st¹d te¿ zwi¹zki Kocio³a w Indiach z chrzecijañstwem chaldejskim. Tomasz dotar³ prawdopodobnie do
¯ydów, licznie zamieszkuj¹cych wybrze¿e Wschodnie.
O chrzecijanach w Indiach
w pierwszych wiekach donosz¹
staro¿ytni historycy Kocio³a
i pisarze kocielni. Chrzecijañstwo w Indiach nie mia³o jednak sta³ych kontaktów z Zachodem, natomiast utrzymywa³o je z chrzecijañstwem Asyryjskim: z Mezopotamii
przybywali do Indii biskupi, by tam dokonywaæ wiêceñ. Dopiero w VIII w. powstaje metropolia w Indiach. Poniewa¿
metropolici przybywali z Mezopotamii
i nie znali jêzyka, w ich imieniu zarz¹dza³ Kocio³em w Indiach Archidiakon
nosz¹cy tytu³ Archidiakon ca³ych Indii.
Od wieku XIII zaczynaj¹ do Indii przybywaæ misjonarze  zakonnicy franciszkañscy. Nawi¹zuj¹ oni pierwsze kontakty
chrzecijañstwa w Indiach z Zachodem.
W 1498 do Indii przyby³ Vasco da
Gama. Portugalczycy zostali przyjêci po
bratersku przez chrzecijan Malabaru
 tak nazywa³a siê zachodnia czêæ Indii, gdzie rozwija³o siê chrzecijañstwo.
By³o tam wtedy czterech biskupów chaldejskich. Jednak Portugalczycy zaczêli
tworzyæ hierarchiê ³aciñsk¹. Ta z kolei
zabra³a siê energicznie do latynizacji liturgii odprawianej po syryjsku. Nastêpuje te¿ latynizacja obyczajów, wprowadza
siê celibat ksiê¿y i inkwizycjê. Zwolennikami tej latynizacji byli franciszkanie.
Jezuici rozpoczêli swoj¹ pracê od nauki
syryjskiego, a wiêc jêzyka liturgii i sta-
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rali siê prowadziæ akomodacjê religijn¹,
to jest chrzecijañstwo w formie dostêpnej dla tamtejszych mieszkañców. Latynizacja osi¹ga swój szczyt na synodzie
w Diamper (1599), gdzie zniszczono syryjskie ksiêgi liturgiczne.
To spowodowa³o bunt: w roku 1653
Tomasz Parampil oderwa³ grupê chrzecijan i, po licznych perypetiach, nawi¹-

Kocio³y
w Indiach
ks. Marek Starowieyski

za³ ³¹cznoæ z jakobickim (monofizyckim) patriarch¹ Antiochii. Tak powsta³
Koció³ Syro-Malankarski.
Rzym, zaniepokojony t¹ sytuacj¹, wys³a³ do Indii karmelitów, którzy doprowadzili do Kocio³a Syro-Malabarskiego (katolickiego) licznych wiernych. Jednak karmelici zostaj¹ wypêdzeni przez
Holendrów, co przerwa³o tê dzia³alnoæ.
Tymczasem do Indii przybywaj¹ Anglicy, którzy rozpoczynaj¹ aktywn¹ dzia³alnoæ. Dziêki nim powsta³ silny Koció³
Anglikañski i prezbiteriañski Koció³ Syryjski Mar Tomasa.
Niestety, Koció³ Syro-Malabarski
mia³ za biskupów ludzi obcych, nie pochodz¹cych z Indii, nie znaj¹cych ani jêzyka, ani kultury lokalnej. To spowodowa³o napiêcia i w koñcu doprowadzi³o do
schizmy  oderwa³a siê niewielka wspólnota chrzecijan, która nawi¹za³a ³¹cznoæ
z Kocio³em Asyryjskim. W koñcu, w XX
w. rozpoczê³a siê w Kociele Syro-Malabarskim akcja oczyszczenia tego, co zepsu³y poprzednie wieki. Z polecenia papie¿a Piusa XI a nastêpnie Piusa XII nast¹pi³a weryfikacja zlatynizowanych ksi¹g
liturgicznych i przywrócenie liturgii pier-

wotnej  syryjskiej, co jednak spowodowa³o niezadowolenie w Kociele SyroMalabarskim. Równoczenie zosta³a przeprowadzona nowa organizacja diecezji
i arcybiskup Ernakulam otrzyma³ tytu³ arcybiskupa wiêkszego. By³o to nawi¹zanie
do pierwotnych struktur Kocio³a w Indiach. Stolica wiêta stworzy³a równie¿
nowe biskupstwa Syro-Malabarskie w innych czêciach Indii, gdzie przebywali
chrzecijanie, emigranci ze stanu Kerala.
Znajduje siê tam najwiêksze skupisko
chrzecijan.
Równoczenie zaczynaj¹ siê realizowaæ próby unii z Kocio³em Syro-Malankarskim. Kilku biskupów z Mar Ivaniosem przyjmuje uniê, tworz¹c
w 1926 katolicki Koció³ SyroMalankarski rozwijaj¹cy siê dynamicznnie. Obecnie liczy on
oko³o 300 tys. wiernych.
Koció³ katolicki w Indiach
jest w stanie wyj¹tkowego rozwoju. Ogromna liczba powo³añ zarówno kap³añskich, jak i zakonnych powoduje, ¿e liczni ksiê¿a
i siostry indyjskie przybywaj¹ do
Europy Zachodniej. Nast¹pi³ równie¿
bujny rozwój intelektualny: powsta³o
kilka wydzia³ów teologicznych w Pune,
w Alwaye, w Kottayam, w Bangalore,
w Delhi i w Ranchi, które stanowi¹ wa¿ne centra kultury religijnej wydaj¹ce
wa¿ne publikacje. Praca intelektualna
rozwija siê równie¿ ekumenicznie.
Dzisiaj najwiêksz¹ grupê chrzecijan
stanowi Koció³ Syro-Malabarski licz¹cy ponad trzy miliony wiernych. Dalej:
Syro-Malankarski (niekatolicki)  oko³o dwóch milionów, ale rozbity jest na
dwie grupy: zwi¹zan¹ z patriarchatem
w Antiochii i samodzieln¹ oraz katolicki Syro-Malankarski z oko³o 300 tys.
wiernych; anglikanie licz¹ oko³o 700 tys.
wiernych, Koció³ Mar Tomasza (prezbiteriañski) liczy oko³o 300 tys. wiernych.
Koció³ nowo-nestoriañski (Koció³
Wschodu) liczy oko³o 14 tys. Istniej¹
jeszcze mniejsze grupy chrzecijan.
Warto dodaæ, ¿e oko³o 345 roku grupa 72 rodzin ¯ydów  chrzecijan z Mezopotamii wyemigrowa³a do Indii. Dzi
licz¹ oni oko³o 300 tys. chrzecijan i s¹
podzieleni miêdzy Kocio³em Syro-Malabarskim a Syro-Malankarskim.
n
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Czy mo¿na?
Czy mo¿na zamkn¹æ cztery kopalnie
i nie spowodowaæ wybijania szyb?
Mo¿na. Pod warunkiem, ¿e wiarygodny rz¹d dotrzyma s³owa. Po prostu za³atwi obiecan¹ pracê, pañstwow¹ lub
prywatn¹, i to w taki sposób, ¿e górnik
Ernest Poloczek otrzyma wymówienie
z pracy w kopalni na dzieñ 30 wrzenia,
ale ju¿ 25 sierpnia trzymaæ bêdzie
w rêku anga¿ do przedsiêbiorstwa X od
dnia 1 padziernika. Sukcesywnie zwalniani bêd¹ z pracy górnicy, z uprzednimi anga¿ami do pracy, tak, i¿ nie bêdzie
¿adnego osobistego przestoju w zatrudnieniu. We wtorek  ¿egnaj kopalnio,
w rodê  witaj nowe miejsce pracy. Czy
to bêdzie wielka radoæ? Na pewno nie.
Bêdzie mo¿e smutek, mo¿e rozczarowanie, ale nie tragedia, która zmusi do determinacji i popadania w rozpacz.
Tu kilka zastrze¿eñ. Nie wolno wystrychn¹æ górnika na dudka! A to np.
w taki sposób, ¿e nasz Ernest Poloczek
dostaje pracê w firmie Rogalski & Cwanieñki Company. Pracuje pó³tora miesi¹ca, po czym firma zwalnia go z pracy, bo znalaz³a siê w tarapatach finansowych i ogranicza liczbê pracowników.
Nasz Poloczek jest na bruku!
Otó¿, nie! Tak nie wolno. Jeli firma R. & C. C. chce zwolniæ naszego
Poloczka, pañstwo nadal gwarantuje mu
znalezienie innej pracy, na okres ustalony ze Zwi¹zkami Zawodowymi. Gdy
nie znajdzie, zatrudnia go u siebie
w robotach publicznych. Jeli górnik nie
przyjmie trzech miejsc pracy zaproponowanych mu przez pañstwo na podstawie umowy-obietnicy, to pañstwo zrobi³o swoje. Nie jest powiedziane, ¿e
górnik przyjmie tylko pracê wicedyrektora kopalni czy prezesa spó³ki z nieograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Natomiast, takie sobie, puste obietnice niczego nie za³atwiaj¹.

Co obiecano za³odze O¿arowa? Pracê! Czy wszyscy, którym obiecano, pracuj¹? Nic podobnego! Jak wiêc górnicy
maj¹ wierzyæ Rz¹dowi, ¿e kiedy-tam
dostan¹ pracê? To nie ma byæ kiedy,
tylko na zasadzie: z rêki do rêki czy: dzi
telefon  jutro pozytywna odpowied.
Wtedy rz¹d poka¿e, ¿e rzeczywicie szanuje tych ludzi, którzy wprawdzie nie
bêd¹c ju¿ górnikami (czy te¿ nie wszyscy), ale bêd¹ mieli zabezpieczone minimum ¿yciowe, a w czasie tej nowej
pracy mog¹ sobie szukaæ innej, lepszej
i jeli znajd¹  to ich sukces.
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e gdybymy
byli pañstwem górniczym  teoretycznie
 wszyscy pracuj¹cy, oprócz urzêdników,
byliby górnikami, to rewolucja przy takich rz¹dach jak obecnie by³aby nie do
unikniêcia i to rewolucja krwawa, w rezultacie której Rz¹d skoñczy³by na szubienicy lub, w przypadku humanitarnego opamiêtania siê  w wiêzieniu.

W pañstwie, w którym tyle jest do
zrobienia, nie powinno byæ trudnoci ze
znalezieniem pracy dla chêtnych  choæby u ministra Pola, który najwyraniej
nie mo¿e znaleæ robotników do budowania swoich autostrad i potrafi zatrudniæ ludzi tylko przy ewentualnym drukowaniu kwitków na winiety. A wa³y
przeciwpowodziowe? A pog³êbianie
niektórych rzek? A ³atanie dziur w naszych asfaltach? A remonty nadw¹tlonych budynków? A przy klêskach urodzaju zbiory nie zebranych p³odów?
A ochotnicy do wojska i policji?
A umacnianie wybrze¿y morskich? A budowa oczyszczalni cieków, przy wsparciu Unii Europejskiej, w celu wywi¹zania siê z terminowych zobowi¹zañ?
Czy ja mam bezp³atnie s³u¿yæ rz¹dowi w wyszukiwaniu, gdzie i kogo ma
zatrudniæ z masy bezrobotnych? Ich
praca stworzy wartoci, których na razie nie przewidziano, ale wypracuj¹
walory, które pozwol¹ mówiæ, ¿e Kwaniewski i Miller zastali Polskê niedokanalizowan¹, a zostawi¹ skanalizowan¹, wzglêdnie doelektryzowan¹ czy
wyremontowan¹, jak niejaki Kazimierz
W., który zasta³ j¹ drewnian¹, a zostawi³ murowan¹. By³aby to antyteza
Leszka Bia³ego, który zostawi³by Polskê w czarnej rozpaczy.
n

rys. K. Kunicki

STARO¯YTNOÆ CHRZECIJAÑSKA (5)

GOSPODARKA
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FILM

S£OWNIK OD ¯ DO A

Wystarczy nakrêciæ film antykatolicki, aby nie schodziæ z pierwszych
stron gazet, a nawet dostaæ nagrody. Nikt wtedy nie patrzy na to, czy
jest dobrze zrobiony, czy jest prawdziwy, czy przedstawia jak¹kolwiek
wartoæ. Wa¿ne, ¿e uderza w instytucjê Kocio³a. Im mocniej, tym lepiej. I za to jego twórca koniecznie musi dostaæ nagrodê.

Paszkwil
Takie przemylenia nachodz¹ widza
po zobaczeniu filmu Petera Mullana
Siostry Magdalenki. Re¿yser zbudowa³
swoj¹ opowieæ na ³atwo przewidywalnych kontrastach. Z jednej strony m³ode kobiety, z drugiej Koció³ przedstawiony jako aparat przymusu. W tym
wydaniu jest to system oparty na hipokryzji, poczuciu winy i podszytej sadyzmem przemocy. Jednak prowadz¹ce
zak³ad czuj¹ siê w nim doskonale i wykorzystuj¹ swoj¹ pozycjê. Sceny bicia
i znêcania siê nad pensjonariuszkami s¹
po prostu niesmaczne i nie wnosz¹ niczego do filmu poza ugruntowaniem
przekonania, ¿e jest to le nakrêcony
paszkwil. Nie powinno to dziwiæ, je¿eli wemie siê pod uwagê, ¿e re¿yser
w wywiadach porównywa³ katolicyzm
do re¿imu Talibów. Co wiêcej, wed³ug
niego godna pogardy jest równie¿ religia bêd¹ca opium dla mas.
Z g³êbok¹ niechêci¹ potraktowani
zostali równie¿ mê¿czyni  jako nie tylko sprawcy upadku bohaterek, lecz tak¿e ci, którzy odpowiadaj¹ za zes³anie ich
do miejsca odosobnienia. W swoim zacietrzewieniu Mullan posuwa siê dalej.
W jednej ze scen pokazany jest refektarz, w którym siostry, oddzielone od
reszty przepierzeniem, siadaj¹ za suto
zastawionym sto³em, podczas gdy pensjonariuszki spo¿ywaj¹ bardzo skromny posi³ek, wyjadaj¹c ka¿dy okruszek.
Wszystko to sprawia, ¿e film jest marn¹ karykatur¹ i przeszed³by zapewne
zupe³nie niezauwa¿ony, gdyby nie dosta³ nagrody w Wenecji.
L`Osservatore Romano okreli³o
obraz jako wciek³y i pe³en nienawici.
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Dziennik watykañski zarzuci³ re¿yserowi filmu nadanie g³ównym bohaterom
cech nazistowskich. Wed³ug gazety niektóre sceny balansuj¹ na granicy ironii, jednak toporny monta¿ sprawia, ¿e
film jest bardziej ni¿ przewidywalny.
Je¿eli zadaniem filmu by³o zwrócenie
uwagi Kocio³a na fakt istnienia tych
irlandzkich i szkockich psychopatycznych obozów, to rodki, jakich u¿yto,
by³y absolutnie chybione.
Natomiast zdaniem Kardyna³a Ersilia Toniniego ten film to hañba dla
Festiwalu. Czyta³em komentarze
w prasie ju¿ po tym, jak film zosta³ pokazany. Uderzy³ mnie fakt, i¿ ani razu
nie pad³o pytanie zwi¹zane z wiarygodnoci¹ historyczn¹. Nikt nie spyta³,
czy ten film «z tez¹» mówi prawdê.
Trudno siê z takim stwierdzeniem nie
zgodziæ, a tym bardziej, jeli ma siê dowiadczenia z przebywania w internacie prowadzonym przez zakonników.
A pisz¹cy te s³owa przez dwa lata
mieszka³ i uczy³ siê na ulicy Pijarskiej
2 w Krakowie u oo. Pijarów. By³ to
czas stanu wojennego. Klasa sk³ada³a
siê z ró¿nych ch³opców. Niektórzy
chronili siê u Pijarów przed komunistycznym wymiarem sprawiedliwoci,
niektórzy po prostu nie mieliby szansy
zdania matury w innej szkole. Nauczycielami w szkole byli wyk³adowcy
z Jagiellonki rzetelnie dbaj¹cy o odpowiednio wysoki poziom nauki. Dziêki
nim takie pojêcia, jak patriotyzm, naród, powiêcenie, odwaga, wiara nie
s¹ dzisiaj dla nas jedynie pusto brzmi¹cymi s³owami.
Grzegorz Guttman

Autorytet

Nieustannie podwa¿a siê autorytet
Kocio³a. W ten proces w³¹cza siê
ogromn¹ maszyneriê psychologii i psychosocjologii, poszukuj¹c nowych, coraz subtelniejszych technik zniewalania
z potê¿n¹ reklam¹ na czele. Je¿eli jednak dzi kto naucza narody porz¹dku
równoci i dobrowolnoci, z ca³¹ pewnoci¹ forpoczt¹ tego nauczania jest
Koció³ katolicki.
Odkryte na nowo j¹dro chrzecijañskiej doktryny g³osi, ¿e tym wiêksze postêpy nawrócenia, im wiêkszy jest w to
nawrócenie zaanga¿owany potencja³
wolnoci danej osoby. Nawrócenie, zbudowane na emocjach, ambicjach i po¿¹daniach okazuje siê nietrwa³e. Nieskuteczne jest nawrócenie poddane
mocom, które aposto³ Pawe³ nazywa
Zwierzchnociami, Tronami i Panowaniami. S¹ to bowiem moce kosmiczne,
pewne prawid³owoci i koniecznoci
naturalnego ³adu wiata. Ich w³adza nad
ludmi jest potê¿na i prawie powszechna, ale zwyciêstwo Chrystusa polega na
podporz¹dkowaniu Bogu tych w³anie
mocy. Nawrócenie oparte na aktach
wolnej woli okazuje siê silniejsze nawet od mierci. Ta ostateczna i absolutna aprobata dla wolnoci jednostki nie
oznacza rezygnacji z prawdy obiektywnej, któr¹ jest sam Bóg.
Jeli zatem Koció³ nie jest jeszcze
ogarniêty przez porz¹dek dobrowolnego poddania autorytetowi prawdy, to
dlatego, ¿e mentalnoæ wielu milionów
ludzi naznaczona jest potrzeb¹ odnajdywania siê w porz¹dku dziobania. Miliony ludzi nadal szukaj¹ nie tyle autorytetów, ile panów. Nie tyle ojców, ile
w³acicieli. I nie tyle synów, ile niewolników. Wielki prze³om polega na za³amaniu tej tendencji. By³by to powrót do
róde³ w³adzy w Kociele, która zrodzi³a siê z autorytetu aposto³a g³osz¹cego
Ewangeliê na rynku obcego miasta. Kto
chcia³, uwierzy³ mu. Kto nie chcia³, nie
uwierzy³.
MM
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IX Przykazanie
Nie po¿¹daj ¿ony bliniego swego
 mówi Pan. I tu wielu artystów powa¿nie zastanawia siê, czy w tym wypadku
Bóg, aby na pewno, wie co mówi. Przecie¿ w epoce, w której wytêpiono ju¿
g³ód (czy¿by?!), nêdzê (doprawdy?),
a wkrótce ju¿ wytêpi siê wszelkie choroby, zapanuje powszechna szczêliwoæ i ziemska niemiertelnoæ (nieprawda¿?), po¿¹danie cudzych ¿on i nie¿on jest jednym z nielicznych potê¿nych
motorów dzia³ania, sk³aniaj¹cych do
aktywnoci twórczej artystê (nie na ¿arty) zagro¿onego ulegniêciem pokusie
b³ogiego lenistwa. A ponadto  przecie¿
najwy¿sze dokonania twórcze ludzkiego ducha inspirowane s¹ w³anie po¿¹daniem cudzych ¿on  patrz historia
Tristana i Izoldy, Abelarda i Heloizy,
Lotty i Wertera itp. A ¿eñska odmiana
artystów stwierdzi, ¿e przecie¿ po¿¹danie cudzych mê¿ów i nie-mê¿ów to zu-

pe³nie co innego ni¿ po¿¹danie ¿on
i wobec tego one s¹ chyba z tego Przykazania w ogóle zwolnione
Od zawsze artyci kroczyli w awangardzie swobód obyczajowych. W powszechnym mniemaniu ³¹czy³o siê to
z ich profesj¹. By³ te¿, co prawda, inny
nurt twórczoci, uprawiany  strach
pomyleæ  przez bezimiennych mnichów w klasztorach, nurt wyra¿aj¹cy siê
maksym¹ ad maiorem Dei gloriam. Ale
dzi nawi¹zywanie do takiego sposobu
mylenia jest nie w modzie. Cnota nie
inspiruje. Inspiruje nie-cnota, któr¹
w zwi¹zku z tym nale¿y postawiæ na piedestale. Jako nie powsta³y spektakularne filmowe biografie Jana Sebastiana
Bacha  z trudem utrzymuj¹cego liczn¹
rodzinê i podporz¹dkowuj¹cego jej potrzebom w³asn¹ karierê (na swoje nieszczêcie nie by³, biedaczysko, bohaterem ¿adnego skandalu obyczajowego).

Jerzy Trammer

Przez ca³e ¿ycie
Najpierw gra³ w pi³kê w Gwardii.
Potem siê rozpi³. W którym momencie
potr¹ci³ go samochód. Otrzyma³ rentê.
Kula³. Pi³.
Najbardziej lubi³ siedzieæ na ³awce
w parku. By³o st¹d widaæ ogromn¹ bramê ministerstwa. O pewnych porach do
bramy wp³ywa³, lub z niej wyp³ywa³,
szeroki potok urzêdników.
 Czeæ Trammer  mówi³.  Patrz!
Cio³ki. Cholerni niewolnicy. Do pracy.
Z pracy. Przez ca³e ¿ycie...
P³ynê³y lata. Umar³a jego babcia,
nastêpnie mama i wykruszali siê te¿ po
kolei jego koledzy pijaczkowie. On jako trwa³. Od rana na Filtrowej ¿ebra³

na piwo. Lub na Grójeckiej nieproszony pilnowa³ zaparkowanych samochodów. Brudny i zaniedbany.
Niedawno znów
ujrza³em go na ³awce.
Siwy i stary. Wychudzony. Ja ³ysiej¹cy.
Stary i gruby.
 Czeæ Trammer
 rzek³.  Spójrz tam.
Cio³ki. Cholerni niewolnicy. Konie w kieracie. Byd³o. To ma
byæ ¿ycie?
Jako siê wcie-

Nie brakuje natomiast biografii artystów o bujnym ¿yciu erotycznym, choæ
ich twórczoæ nie umywa siê do monumentalnego dzie³a skromnego lipskiego kantora.
Czy to znaczy, ¿e uprawianie sztuki
jest nieuleczalnie niemoralne? Mo¿na
mieæ nadziejê, ¿e nie. Czêsto inspiracj¹
jest nie-cnota, lecz przecie¿ nie jest tak
zawsze, czego najdobitniej dowodz¹
przytoczone powy¿ej przyk³ady twórców cnotliwych, a wielkich. Tylko wymagania  i pokusy  jakie stawia przed
nimi wiat sztuki, s¹ ponad zwyk³¹ miarê. S³awa, jupitery, ¿ycie w podró¿ach
koncertowych, paparazzi ledz¹cy ka¿dy krok, cudze ¿ony rzucaj¹ce siê masowo na szyjê i wchodz¹ce do ³ó¿ek,
a do tego nieznona, towarzysz¹ca cz³owiekowi wszêdzie nadwra¿liwoæ
Ale  komu wiele dano, od tego
i wiele bêdzie siê wymagaæ. Wiêc sztuka  jak ma³o która profesja  mo¿e byæ
tak¿e drog¹ do wiêtoci (czego dowodzi przyk³ad wiêtego Brata Alberta).
Tylko jak dot¹d niewielu zdecydowa³o siê na tak¹ karierê. A mo¿e po prostu nie wiemy o nich, bo siê nie wylansowali?
Maria Szreder
k³em. Chcia³em zapytaæ, w czym lepsze ma byæ ¿ycie na cudzy koszt. Polegaj¹ce na patrzeniu, jak inni wchodz¹
i wychodz¹ z pracy. I na gardzeniu nimi.
Chcia³em zapytaæ, ale siê powstrzyma³em. Bo mi siê przypomnia³a mama.
Zawsze mówi³a:  Jerzyczku! Nie rób
przykroci ludziom.
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CYWILIZACJA

POLITYKA
Zasiadam do pisania tego felietonu, bo pos³owie, niczym pracowite pszczó³ki,
zakoñczyli w³anie prace nad ustawami podatkowymi. W rezultacie w roku 2004
obci¹¿enie statystycznego polskiego podatnika wzronie o oko³o 300 z³. Pañstwo zabierze statystycznemu podatnikowi rednio 6584 z³. Taka kwota wynika
z podzielenia planowanych dochodów bud¿etowych (152 750 084 tys. z³) przez
liczbê podatników (23 200 000). Do tego dochodzi jeszcze deficyt, zaplanowany
na rok przysz³y w kwocie 45,5 mld z³. Tak w praktyce wygl¹da zapowiadana
przez pana wicepremiera Hausnera obni¿ka podatków. Jak wiadomo, a przyzwyczai³ nas do tego jeszcze pan prof. Balcerowicz, podatki najlepiej obni¿aæ poprzez ich podwy¿szanie. Starsi ludzie pamiêtaj¹ chyba jeszcze powiedzonko
z okresu pierwszej komuny, ¿e jak partia mówi, ¿e wemie, to wemie, a jak
partia mówi, ¿e da, to mówi. Partia locuta, causa finita.

ZMIERZCH ROZUMU OWIECONEGO (2)

Ojcowie za³o¿yciele
by mieæ wspólnego wasze nieszczêcie
z moim? Moja sytuacja jest jedyna,
o takiej nikt nie s³ysza³ od pocz¹tku
wiata  ¿ali³ siê. Zarazem by³ pe³en zachwytu nad sob¹: Nikt nie potrafi kochaæ bardziej ni¿ ja, poka¿cie mi cz³owieka lepszego ode mnie, serce bardziej
kochaj¹ce, czulsze, wra¿liwsze. Burke
napisa³ o nim: Pró¿noæ by³a wad¹, któr¹ mia³ w stopniu bliskim ob³êdu.
Wzbudzaj¹c wspó³czucie u jednych,
wykorzystuj¹c innych, zw³aszcza uleg³e kobiety, Rousseau wspina³ siê po
szczeblach s³awy i uznania. Okaza³ siê
w tym wietnym psychologiem, wykorzystywa³ bez skrupu³ów s³aboci ludzkie, potrafi³ manipulowaæ cudzymi
uczuciami i decyzjami. By³ cz³owie-

kiem wyrachowanym, a zarazem chorobliwie egotycznym z mani¹ przeladowcz¹, a mo¿e i z jak¹ postaci¹ paranoi. Sk³ócony po kolei z Wolterem, Diderotem, Davidem Humeem, bywa³
wiaro³omny, zw³aszcza gdy chodzi³o
o pieni¹dze. W stosunkach rodzinnych,
jeli to, co stworzy³, mo¿na nazwaæ rodzin¹, okaza³ siê wrêcz nikczemny.
Odda³ do przytu³ku piêcioro swych
dzieci, z których ¿adne nie mia³o nawet
imienia. Rozwija³ przy tym pedagogiczne teorie o wy¿szoci wychowania pañstwowego, og³aszaj¹c rozbrajaj¹co:
Wiem bardzo dobrze, ¿e nikt nie by³by
czulszym ojcem ode mnie.
Cdn.
Marek Klecel
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W s³u¿bie lichwiarzy

fot. P. ¯ycieñski

W przygotowaniu Rewolucji Francuskiej wielk¹ rolê odegrali myliciele
tacy jak Wolter, Diderot, dAlembert,
Holbach, którzy przypominali bardziej
staro¿ytnych sofistów, niby-nauczycieli cnót, wartoci, nauk, w istocie demagogów ucz¹cych, jak skutecznie wygrywaæ spory, uprawiaæ politykê, procesowaæ siê w s¹dach. Wielki Platon, który
ich dobrze zna³, ale nie poszed³ w ich
lady, marzy³ jednak o rz¹dach filozofów w swym idealnym pañstwie. Jego
marzenie spe³ni³o siê dopiero w ostatnich czasach, wiadomo z jakim skutkiem. Filozofowie Owiecenia nie zdobyli w³adzy, podobnie jak rewolucjonista Karol Marks nie dokona³ rewolucji.
Wszyscy oni jednak niew¹tpliwie natchnêli dzie³o W³odzimierza I. Lenina,
który jako pierwszy by³ filozofem, rewolucjonist¹ i w³adc¹ w jednej osobie.
Jedn¹ z najs³ynniejszych postaci
Owiecenia by³ Jan Jakub Rousseau.
Zmar³ dziesiêæ lat przed Rewolucj¹
Francusk¹, a ju¿ podczas niej zosta³ obwo³any jej wiêtym. Dokonawszy
w swych pismach gruntownej krytyki
sytuacji spo³ecznej, przyrodzonego z³a
tkwi¹cego w samym systemie organizacji spo³eczeñstwa i degradacji w nim
cz³owieka, Rousseau stworzy³ utopiê
idealnego porz¹dku polegaj¹cego na
powrocie do stanu natury i wyimaginowanej z ni¹ zgodnoci, do czystoci
uczuæ i serca. Sam okaza³ siê zrêcznym,
czêsto bezwzglêdnym graczem zabiegaj¹cym o w³asn¹ s³awê i pozycjê, wykorzystuj¹cym przy tym ludzi z najbli¿szego otoczenia, których nie waha³ siê
zwodziæ, nara¿aæ, oszukiwaæ. Tworzy³
swój wyidealizowany portret w s³awnych Wyznaniach, które okaza³y siê literatur¹ najmniej szczer¹. Uwa¿a³ siê za
najnieszczêliwszego z ludzi, a zarazem
najbardziej godnego uwagi: Co mog³o-

Skoro zatem Sejm, w którym zasiadaj¹ nasi przedstawiciele, postanowi³
odebraæ ka¿demu z nas dodatkowo 300
z³, to nic ju¿ na to nie poradzimy, chyba
¿e poszukamy bezpieczeñstwa w szarej
strefie. Ale nawet i wtedy warto przyjrzeæ siê, na có¿ to id¹ i w jakich proporcjach pieni¹dze wydarte statystycznemu
polskiemu podatnikowi. Wyliczyli to
dziennikarze ledczy z Superexpressu
i nie mamy powodu, by w te wyliczenia
pow¹tpiewaæ.
Otó¿ z owych 6584 z³ a¿ 1163 z³ pañstwo przeznacza na obs³ugê d³ugu publicznego. D³ug publiczny Polski przekroczy³ 400 mld z³, czyli 100 mld dolarów i trzeba od niego p³aciæ lichwiarzom procenty. Zatem, za uchwalanie
ka¿dego roku bud¿etu z deficytem, statystyczny podatnik bêdzie musia³
w przysz³ym roku zap³aciæ prawie 1200
z³. To jest sprawiedliwa kara za g³osowanie na polityków wra¿liwych spo³ecznie. Tacy politycy, raz z SLD, a innym
razem z jakiej doranie sformowanej
szajki prawicowej, s¹ u nas najpopularniejsi. Swiadczy to znakomicie o spostrzegawczoci Józefa Pi³sudskiego,
który w swoim czasie scharakteryzowa³
Polaków jako naród idiotów. Ale te
1163 z³ to jeszcze nie koniec obs³ugiwania d³ugów pañstwowych. Nastêpn¹
co do wielkoci pozycj¹ w wydatkach
z kwoty wydartej statystycznemu podat-

nikowi jest 733 z³ na pokrycie gwarancji Skarbu Pañstwa, a wiêc porêczeñ
udzielanych w imieniu Polski rozmaitym kolegom. Kolejna pozycja to 511
z³ na sk³adkê do Unii Europejskiej
i Polski wk³ad w projekty unijne.
Skala i uszeregowanie wydatków
pokazuje ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e
w tej chwili ca³a gospodarka polska pracuje ju¿ na lichwiarzy, a ekonomiczne
efekty 3,9 proc. (lub 3,5proc., bo ró¿ni
ró¿nie o tym mówi¹) przyrostu PKB,
jaki podobno nast¹pi³ w 2003 r., id¹
w ca³oci na pokrycie nale¿noci lichwiarzy, którym trzeba ponadto dop³acaæ ze sprzeda¿y sreber rodowych. Co
do Unii  szkoda ka¿dego s³owa.
Teraz nastêpuj¹ wydatki na owiatê
i naukê. Na ten cel pañstwo wydaje z
6584 z³ odebranych statystycznemu podatnikowi a¿ 483 z³. To trochê wiêcej,
ni¿ na obronê (473 z³), ale warto zaznaczyæ, ¿e te wydatki na obronê tak naprawdê nie id¹ na ¿adn¹ obronê, tylko
w ogromnej wiêkszoci s¹ to wydatki wegetacyjne (pensje i ZUS dla oficerów
i podoficerów, umundurowanie i wy¿ywienie wojska, pojazdy i materia³y pêdne, utrzymanie koszar itp.), bo na modernizacjê armii, a wiêc na obronê sensu
stricto wyda siê z tego zaledwie 3,70 z³.
Podobnie wygl¹da struktura wydatków na policjê (362 z³). Zaraz po policji id¹ wydatki na urzêdników pañstwo-

wych (328 z³) i na s¹dy (273 z³). Kolejn¹ pozycj¹ w wydatkach jest sp³acanie
d³ugów orodków zdrowia i szpitali
(259 z³). 188 z³ ka¿dy statystyczny podatnik musi przeznaczyæ na pomoc dla
rolników, realizowan¹ w postaci subwencji do KRUS i innych dotacji. Dopiero po tym id¹ wydatki na ochronê
zdrowia (137 z³), ale bez liczenia sk³adek z wynagrodzeñ. Czêciowo koresponduj¹ z nimi wydatki na rehabilitacjê inwalidów (128 z³), czyli s³ynny
Fundusz, z którego viribus unitis ci¹gn¹
i spo³eczni wra¿liwcy i dobroczyñcy
ludzkoci, dziel¹c siê po trosze i z niepe³nosprawnymi. Za 81 z³ od ka¿dego
chronimy rodowisko; 65 z³ ka¿dy przeznacza na rewaloryzacjê pensji bud¿etówki i emerytur; 40 z³, na przyk³ad, daje
w ramach zrzutki na pomoc dla upadaj¹cego górnictwa; 26 z³  na pomoc dla
upadaj¹cej kolei (bilety oczywicie swoj¹ drog¹ musi kupiæ sobie ju¿ sam),
a parê groszy (konkretnie prawie 80) rzuci nawet na pomoc dla najbiedniejszych.
Nie s¹ to oczywicie wszystkie pozycje, bo jest ich du¿o i niektóre maj¹
charakter niezwykle zagadkowy (np. na
ró¿ne rozliczenia w bud¿ecie na rok
2003 przeznaczono a¿ 40 mld z³) i dopiero wiele lat póniej dziennikarze
ledczy odkrywaj¹ ich naturê, albo i nie
odkrywaj¹, a szczegó³y wieczysta noc
powleka, wiêc rachunek nie bilansuje
siê dok³adnie, ale tak mniej wiêcej to
wszystko wygl¹da.
Oczywicie nie zosta³o tu uwzglêdnione to, co przechodzi przez ZUS, bo
nie s¹ to podatki sensu stricto, tylko
koszta najwiêkszej naszej zdobyczy ludowej, czyli przymusowych spo³ecznych ubezpieczeñ, a to jest mniej wiêcej drugie tyle. Charakterystyczne przy
tym jest jeszcze i to, ¿e wydatki przeznaczone na tzw. w³asne potrzeby pañstwa, a wiêc wojsko, policjê, s¹dy i administracjê, s¹ ni¿sze od wydatków na
lichwiarzy. Taki stan rzeczy potwierdza
w ca³ej rozci¹g³oci wczeniejsze nasze
podejrzenia, ¿e tak naprawdê rz¹d jest
zak³adnikiem, a nawet naganiaczem lichwiarzy, wiêc niepotrzebnie tak siê
nadyma i puszy.
Stanis³aw Michalkiewicz
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PS.: Po prawdziwym szoku, jakiego dowiadczy³em, widz¹c
w GW ¿yciorysy zbrodniarzy obok biografii ludzi zas³u¿onych
i wybitnych, napisa³em list do redaktora naczelnego GW, prosz¹c o jego opublikowanie. List mój jednak  co oczywiste 
nie zosta³ wydrukowany.

#

Datownik

rys. K. Kunicki

Rzym, 29.10.2003

dok³adny
adres

znalaz³ siê obok biografii ludzi bez w¹tpienia wybitnych, a nawet powiedzia³bym  wielkich. Czy redaktorzy GW zdaj¹ sobie w ogóle sprawê z tego, co zrobili?
Postêpuj¹c w ten sposób, GW nie tylko uw³acza pamiêci Zofii Hertz czy Zbigniewa Lengrena, lecz tak¿e chce nas
przekonaæ, ¿e na równi z nimi powinnimy darzyæ szacunkiem bandytów i morderców, czciæ ich pamiêæ i wspominaæ
ich uczynki. To ju¿ jest nie tylko wiadectwem cynizmu. Kryje siê za tym przekonanie, ¿e ¿yjemy w wiecie, w którym
z³o i dobro egzystuj¹ na jednym poziomie moralnym, a wiêc ¿e dobro jest tyle
samo warte co z³o.
Kilka tygodni wczeniej GW przeprowadzi³a potê¿n¹ akcjê reklamow¹ pod
has³em Nam nie jest wszystko jedno, za
zdanie to wypowiada³ z ekranów telewizorów i wielkich bilboardów sam jej
redaktor naczelny Adam Michnik. Czy
jednak ten reklamowy slogan (przyzna-

Po przeczytaniu artyku³u Jaros³awa Kossakowskiego pt.
Teologia fresków (Powci¹gliwoæ i Praca, nr 10, 2003) chcia³bym dodaæ pewne dane dotycz¹ce odnowionej Kaplicy Sykstyñskiej. Otó¿ ówczesny  z 8 IV 1994 r.  komunikat Biura
Prasowego Watykanu, a za nim rodki przekazu ca³ego wiata
oznajmi³y: 8 (nie 18, jak pisze Kossakowski  przyp. A.B.)
kwietnia Ojciec wiêty odprawi³ Mszê w. w Kaplicy Sykstyñskiej z okazji ods³oniêcia, po czteroletnich pracach restauracyjnych, fresku Micha³a Anio³a S¹d Ostateczny. W homilii Ojciec wiêty niezwykle g³êboko teologicznie wypowiedzia³ siê
o tym dziele, jego wielkiej treci i jego twórcy. To najwspanialsze na wiecie dzie³o malarstwa ciennego by³o i jest szczególnym obiektem zainteresowania Papie¿a.
Po przeczytaniu tekstu Kossakowskiego mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e w Kaplicy jest tylko jedno malowid³o Micha³a
Anio³a  sklepienie. A s¹ przecie¿ dwa, i to drugie  S¹d Ostateczny  wykonywa³ ju¿ dojrza³y artysta, mniej wiêcej 60-letni, w³aciwie na zamówienie Klemensa VII z roku 1533, na
pami¹tkê Sacco di Roma (1527) i jako hymn pokutny za grzechy Rzymu.
W s³ynnym Tryptyku Rzymskim Ojciec wiêty nawi¹zuje
do obu dzie³ Micha³a Anio³a. W czêci zatytu³owanej S¹d czytamy: W Kaplicy Sykstyñskiej artysta umieci³ S¹d. W tym wnêtrzu S¹d dominuje nad wszystkim...
Dodam jeszcze, ¿e najlepsza praca w jêzyku polskim o S¹dzie Ostatecznym odczytana zosta³a w 1972 r. na Kongresie Teologów Polskich w Lublinie, przez jej autora .p. ks. prof. Boles³awa Przybyszewskiego, a wydana zosta³a w Analecta Cracoviensia (4  1972) pt.: Chrystocentryzm w S¹dzie Ostatecznym
Micha³a Anio³a. Autor tej pracy by³ wyk³adowc¹ historii sztuki
kocielnej, tak¿e w tajnym seminarium duchownym w Krakowie, gdzie kszta³ci³ siê Karol Wojty³a.
Adam Bro¿

Datownik

Oto bowiem obok ludzi tak wybitnych i zas³u¿onych dla Polski, jak Zofia
Hertz (wspó³twórczyni paryskiej Kultury), Jerzy Boniecki (organizator Niezale¿nej Fundacji Popierania Kultury Polskiej Polcul) czy powszechnie znany
Zbigniew Lengren (twórca niezapomnianego prof. Filutka z Przekroju), w rubryce Którzy odeszli znalaz³y siê noty
biograficzne bandytów i zbrodniarzy:
Jeremiasza Barañskiego zwanego Baranin¹ oraz dwóch synów Saddama Husajna, którym torturowanie i zabijanie
blinich sprawia³o sadystyczn¹ przyjemnoæ. Nie wszyscy interesuj¹ siê ¿yciem
przestêpców, przypomnê tedy, ¿e ów
Baranina zleci³ zamordowanie ministra
Dêbskiego oraz oblanie kwasem solnym
pani prokurator z Opola. Powiesi³ siê
w wiedeñskim wiêzieniu 12 dni przed
procesem, na którym zosta³by skazany
na do¿ywocie. I oto takiego zbrodniarza
Gazeta Wyborcza uhonorowa³a takim
zaszczytem, ¿e jego bandycki ¿yciorys

Kaplica Sykstyñska

dok³adny
adres

Uczciæ Baraninê?

LISTY DO REDAKCJI

Datownik

Dotychczas w przegl¹dzie stara³em siê zwracaæ uwagê na najwa¿niejsze publikacje ostatniego miesi¹ca, pojawiaj¹ce siê w gazetach i tygodnikach cenionych za
rzetelnoc i uwa¿anych na najbardziej opiniotwórcze. Tym razem mój przegl¹d
bêdzie inny. Zajmê siê tylko jednym wydaniem Gazety Wyborczej, datowanym na 31
padziernika  2 listopada br., a w nim  tylko jedna rubryk¹, w której (jak anonsuj¹ redaktorzy GW) wspominamy tych, którzy odeszli. Ka¿dego roku gazety, które
ukazuj¹ siê w Zaduszki, upamiêtniaj¹ ludzi, którzy zmarli w danym roku, a których
niepospolite ¿ycie i dzie³o dla wspólnego dobra zapewni³y nasz szacunek i wdziêczn¹
pamiêæ. Cenna to tradycja i nale¿y j¹ kontynuowaæ. Jednak to, czym z tej okazji
popisa³a siê Gazeta Wyborcza w ponad milionowym (!) nak³adzie, spowodowa³o we
mnie ju¿ nie tylko zwyk³e oburzenie, lecz tak¿e szok i niesmak.

jê, ¿e bardzo zrêczny) ma cokolwiek
wspólnego z tym, co ukazuje siê na ³amach tego wielkiego dziennika? Muszê
powiedzieæ, ¿e nie. Nie po raz pierwszy
zauwa¿y³em, ¿e redaktorzy GW staraj¹
neutralizowaæ, a nawet nobilitowac z³o
poprzez specjalny dobór s³ownictwa.
I tak na przyk³ad morderca i gangster
nie jest w GW nazywany po imieniu, ale
jest ¿o³nierzem mafii (oczywicie bez cudzys³owu). M³odociany ¿ul, chuligan
a nawet bandyta, który okrada pierwszoklasistów z drobnego kieszonkowego nie
jest tym, czym jest, ale urasta do rangi
blokersa. Nazwany tak pospolity przestêpca czuje siê w ten sposób wywy¿szony i noblitowany, bo nie jest ju¿ zwyk³ym ¿ulem i z³odziejem, ale zwanym
z angielska blokersem. A byæ blokersem
to ju¿ nie wstyd dla niego, ale swoisty
zaszczyt. Angielszczyzna bowiem uros³a w ostatnich latach do rangi jêzyka,
który wywy¿sza i w³anie nobilituje.
St¹d te wszystkie Red Bary, Shopy, City
Center, a nawet Business Center Club.
Poniewa¿ wród ludzi, którzy umiej¹
czytaæ jedynie cyfry na banknotach, panuje przekonanie, ¿e co polskie, to oczywicie gorsze.
Podpisuj¹c siê pod tego rodzaju myleniem, Gazeta Wyborcza og³asza tym
samym, ¿e identyfikuje siê z owym wiatem mamony, bandytów, osiedlowych
¿uli i  co wiêcej  uwa¿a ten wiat za
godny poparcia i naladowania. Jak¿e
bowiem inaczej wyjaniæ fakt, ¿e, aby
zrozumieæ niektóre tytu³y w GW, musimy znaæ jêzyk przestêpców i narkomanów. Oto pisze siê w³am zamiast w³amanie i u¿ywa siê ¿argonowego na g³odzie, jakby dla redaktorów GW by³o najzupe³niej oczywiste, ¿e wszyscy znaj¹
ten knajacki slang. Casus nobilitowania
Baraniny, którego powinnimy szanowaæ
i wspominaæ z wdziêcznoci¹, nie jest
wiêc  jak widaæ  odosobnionym przypadkiem czy jednorazowym wybrykiem.
Po prostu taka jest wizja wiata lansowanego przez tê wielkonak³adow¹ gazetê. wiata pozbawionego wartoci
i ca³kowicie amoralnego.
Andrzej W. Pawluczuk

dok³adny
adres

PRZEGL¥D PRASY

Datownik

○

○

MEDIA

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Powci¹gliwoæ i Praca,
wynosi 4,00 z³.
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Informujemy, ¿e cena jednego egzemplarza
miesiêcznika

Zachêcamy do prenumeraty naszego czasopisma.
Koszty wysy³ki pokrywa redakcja.
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Prenumerata krajowa 1 egzemplarza wynosi:
roczna  48 z³
pó³roczna  24 z³
Prenumerata zagraniczna 1 egzemplarza wynosi:
w Europie:
roczna  30 $
pó³roczna  15 $
w pozosta³ych krajach:
roczna  46 $
pó³roczna  23 $
(lub równowartoæ w z³)
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Przy zamówieniu 10 egzemplarzy udzielamy rabatu.

þ Aby otrzymaæ Powci¹gliwoæ i Pracê do domu,
wystarczy czytelnie wype³niæ zamieszczony obok blankiet,
zaznaczaj¹c, na odwrocie, okres prenumeraty oraz iloæ
egzemplarzy, wyci¹æ go oraz wp³aciæ na poczcie odpowiedni¹ kwotê.
þPrenumeratê mo¿na rozpocz¹æ w dowolnym czasie na okres roku lub pó³rocza.
þPrenumerata miesiêcznika Powci¹gliwoæ i Praca mo¿e stanowiæ szczególnie mi³y upominek dla przyjació³ lub krewnych, zw³aszcza mieszkaj¹cych za granic¹,
a tak¿e dla starszej lub chorej osoby, której skromna emerytura wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby.
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þSta³ych Czytelników PiP zachêcamy do propago-

wania naszego miesiêcznika wród krewnych i znajomych,
a tym, którzy ju¿ przyczynili siê do jego popularyzacji,
serdecznie dziêkujemy.

þ W razie jakichkolwiek nieprawid³owoci z realizacj¹ prenumeraty, uprzejmie prosimy o piln¹ informacjê
na adres redakcji.

Redaguje:
Redaktor naczelny: ks. Sylwester £¹cki CSMA
tel. (22) 771 45 95 lub 0 602 603 717
e-mail: pip@michalineum.pl
Adres redakcji:
PiP, ul. Pi³sudskiego 248/252,
05261 Marki k. Warszawy
tel. Wydawnictwa: (22) 781 16 40
www.michalineum.pl
Sk³ad, ³amanie, druk:
Drukarnia MICHALINEUM.
Grafika komputerowa:
ks. Andrzej Rybicki CSMA
Redakcja nie zwraca maszynopisów
nie zamówionych.

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

Wierna Chrystusowi i wierna Kocio³owi: tak ukazuje siê
S³owacja w swoich dziejach. Jad¹c tam, chcia³em utwierdziæ j¹
w tej wiernoci w chwili, gdy
z ufnoci¹ patrzy w przysz³oæ.
Z przyjemnoci¹ mog³em podziwiaæ rozwój gospodarczy i spo³eczny, jaki siê tam dokona³
w tych latach. Jestem pewien,
ze wstêpuj¹c do Unii Europejskiej, Naród s³owacki bêdzie
umia³ wnieæ swój cenny wk³ad
w budowê Europy tak¿e w dziedzinie wartoci. Dziêki Bogu
posiada bowiem bogate dziedzictwo duchowe, które  mimo
zaznanych w przesz³oci przeladowañ  potrafi³ trwale zachowaæ. Wymownym tego wiadectwem jest obiecuj¹cy rozkwit ¿ycia chrzecijañskiego oraz powo³añ
kap³añskich i zakonnych, jaki dzisiaj obserwujemy. Modlê siê, aby ten
umi³owany Naród kroczy³ dalej z ufnoci¹ t¹ drog¹...
Tymi s³owami Jan Pawe³ II, podczas audiencji generalnej w dniu
17 wrzenia 2003 roku, scharakteryzowa³ swoj¹ trzeci¹ podró¿ apostolsk¹ na S³owacjê, a 102. poza granice Watykanu.
Album Wierni Chrystusowi, wierni Kocio³owi  ze zdjêciami Grzegorza Ga³¹zki, opublikowany przez Wydawnictwo Michalineum i s³owackie Wydawnictwo wiêtego Wojciecha w Trnawie, dokumentuje
i utrwala te g³êbokie i wa¿ne chwile dla Narodu s³owackiego, który odwiedzi³ Papie¿, jako pielgrzym Ewangelii. W pielgrzymce tej uczestniczy³o wiele tysiêcy Polaków. Przes³anie papieskie by³o skierowane do
wszystkich ludzi: dotyczy³o obrony wartoci chrzecijañskich, wychowania m³odego pokolenia, wartoci cierpienia i wiernoci Bogu i Kocio³owi w chwilach ciê¿kich przeladowañ, których tak¿e dzisiaj nie brakuje
w ró¿nych czêciach wiata. Papie¿ przemawia³ do serc ludzkich bardziej
swoj¹ obecnoci¹ i cierpieniem ni¿ s³owami.
¯yczymy Czytelnikom, aby przegl¹daj¹c karty tego albumu, umacniali swoj¹ wiarê, nadziejê i mi³oæ przez rozwa¿anie zamieszczonych tekstów przes³ania papieskiego i nie przestawali wspieraæ Ojca wiêtego
swoimi modlitwami. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e album ukaza³ siê w dwóch
wersjach jêzykowych równoczenie: polskiej i s³owackiej.
Album: WIERNI CHRYSTUSOWI, WIERNI EWANGELII
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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þ Rozpowszechniaj¹c prasê katolick¹, w³¹czasz siê
w dzie³o Nowej Ewangelizacji, przyczyniasz siê do formowania zdrowej opinii publicznej, pomagasz innym odkrywaæ piêkno ewangelicznych wartoci, stajesz siê wiadkiem Chrystusa.

Wydawca Miesiêcznika PiP:
Wydawnictwo MICHALINEUM
przy Kurii Generalnej
Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a
Dyrektor Wydawnictwa Michalineum
ks. Krzysztof Kunik CSMA
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Powci¹gliwoæ i Pracê POWCI¥GLIWOÆ
w ka¿dej iloci mo¿na
nabyæ u kolporterów
Gocia Niedzielnego
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