PREZENTUJEMY
Ksi¹dz Dariusz Kielar CSMA urodzi³ siê w 1975 r. w Rzeszowie. Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy
Ni¿szym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym
w 1994 r. wst¹pi³ do Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a. Studia filozoficzno-teologiczne odby³ w Instytucie
Teologicznym Ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie. W 2002 r.
przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. Obecnie jest studentem III
roku filologii polskiej na KUL w Lublinie.

x. Markiewiczowi
przykaza³e rzebiarzowi
(temu z krakowa ch¹dzyñskiemu
tak mówi poeta)
by oderwa³
gnij¹ce p³aty grzechu
od serca
a wówczas
sta³ siê cud
ró¿a duchowna
zamknê³a siê
w drewnianej formie
kobiety
w drzewie bi³o jej serce
doskonale us³ysza³y to
obola³e kolana tych
co têsknili za
woni¹ ró¿an¹
z³ote b³oto

pytanie do x. Markiewicza

KOCIÓ£

wyrobiæ (tu mówi za³o¿yciel)
gdy ugniatam ciasto
muszê wymierzyæ proporcje
ile wody a ile
m¹ki
inaczej
t³usty bia³y py³
zanieczyci otoczenie
albo zamieni siê
w rozlaz³¹ papkê
wyrabiam ciasto ono ma
konsystencjê m³odej duszy
odmierzam proporcje
dyscypliny
i luzu
pracy
i wiêtego lenistwa
inaczej
powstanie zakalec
który
wypluj¹
i wyrzuc¹ wronom na
po¿arcie
a mnie zale¿y
¿eby ta dusza o konsystencji ciasta
smakowa³a piecem
dobrego piekarza
ojciec z ok³adki realisty
bojê siê zarzutu
¿e jeste nie-nowoczesny
nie ten kszta³t okularów
nie taka fryzura
nos pozbawiony proporcji
koszmar-umiech-pó³gêbek
psychologia (ta nowoczesna)
za pomoc¹ testów (takich czy innych
nie znam nazw)
wydrukuje laserowo
¿e ZAMKNIÊCIE RAMION
W TEN SPOSÓB
WSKAZUJE NA URUCHOMIENIE
SYSTEMÓW OBRONNYCH
jednak strach kurczy siê
do rozmiaru mikrona
bo zobaczy³em
¿e chodzisz w tym szerokim p³aszczu
usianym dwurzêdem
guzików

mam do ciebie jedno pytanie
dlaczego nie omija³e
ka³u¿
bagien
b³ota
czemu nie pobieg³e
a to znaczy
niczym sprinter
¿e pod nim
tras¹ wysypan¹ granitem
s¹ systemy obronne
ona te¿
uruchomione
prowadzi³a do edenu
dla serc
bo widzisz w tym b³ocie le¿a³
zakutych
skarb
w kajdanki
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ks. Mieczys³aw G³adysz

Nie lêkajcie
siê wiêtoci!
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FOT. OK£ADKA I  obraz beatyfikacyjny ks. Bronis³awa Markiewicza
namalowany przez El¿bietê i Witolda Bulików z Czêstochowy
Numer zamkniêto 25 marca 2005 r.

Mo¿e to jest znak czasu, ¿e w tym
roku kwiecieñ zaczynamy wiêtowaniem Bo¿ego Mi³osierdzia. I ¿e towarzyszy mu przeniesione z marca (ze wzglêdu na Wielki Tydzieñ) wiêto
Zwiastowania...
Bo chocia¿ naprawdê uginamy siê pod ciê¿arem rzeczy bardzo z³ych, dziej¹cych siê w naszej Ojczynie, na
naszych oczach, chocia¿ nasze ¿ycie spo³eczno-polityczne grzênie w przeraliwych oparach zak³amania i nienawici  i chcia³oby siê za aposto³em wo³aæ z... trybuny
sejmowej: Uwa¿ajcie wiêc, bycie siê nawzajem nie po¿arli!  to jednak w tym czasie powi¹tecznym Bóg daje
wyrane znaki swego Mi³osierdzia. Zwiastuje nadziejê.
Oto wynosi na o³tarze kolejnych naszych rodaków. Rzec
by mo¿na  przewodników na drodze do nadziei. Obok
mêczennika za kap³añstwo, w dobie czerwonego re¿imu
 ks. W³adys³awa Findysza (1907  1964), Koció³
ukazuje wiatu kap³ana wychowawcê pochylonego nad
biednym, opuszczonym dzieckiem, czy te¿ nad cz³owiekiem przygniecionym bied¹ i patologiami ¿ycia spo³ecznego. Jest nim ks. Bronis³aw Markiewicz (1842  1912)
 za³o¿yciel Zgromadzeñ w. Micha³a Archanio³a, twórca zak³adów i szkó³ rzemielniczych dla m³odzie¿y opuszczonej, za³o¿yciel naszego miesiêcznika... Patron trudnych, prze³omowych czasów. Patron ludzi maj¹cych odwagê marzyæ na serio o wiêtoci osobistej i ca³ego Narodu. Przed wiekiem wo³a³: Gdy brak wiêtego, w narodzie robi siê ciemno i gasn¹ wszelkie wiat³a, w g³owach
ludzi robi siê ciemno... Naród karleje...
Jak¿e trzeba nam wiêtych! Starczy okiem rzuciæ na telewizyjny ekran... transmisjê sejmowych obrad... Satyryk minionej doby powiedzia³by zapewne: to gody pawianów...
Naród doprawdy karleje! A Ojciec wiêty wo³a od
lat dramatycznie: Nie lêkajcie siê wiêtoci! Ona daje
pe³niê cz³owieczeñstwa. Ona buduje cz³owieka... I oto
wbrew czarnym prorokom Ojciec wiêty pokazuje
wiatu nowych zwyczajnych niezwyczajnych: gigantów
cz³owieczeñstwa, wzorce dla wszystkich. I chcia³oby
siê wo³aæ w niebo gromkim g³osem: Bóg Ci zap³aæ,
Panie Bo¿e!  za dar naszych rodzimych wiêtych. Za
dar papie¿a Polaka, który w tym miesi¹cu kolejny ju¿
raz otwiera Ksiêgê wiêtych, by wpisaæ do niej imiona
kolejnych rodaków, którzy mieli odwagê nieæ nadziejê i pokazaæ, udowodniæ wiatu, ¿e mi³oæ jest wielka,
nawet gdy po b³ocie chodzi...
n
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Ksi¹dz Bronis³aw Markiewicz (1842  1912)  za³o¿yciel zgromadzeñ zakonnych: ksiê¿y michalitów i sióstr michalitek  bêdzie beatyfikowany 24 kwietnia
2005 r. w Rzymie. Przed beatyfikacj¹ pragniemy przybli¿yæ P.T. Czytelnikom PiP
postaæ tego wi¹tobliwego kap³ana, duszpasterza i wychowawcy.

Wszed³ miêdzy lud
Ksi¹dz Bronis³aw Markiewicz urodzi³ siê 13 lipca 1842 r. w Pruchniku
k. Jaros³awia, jako szóste z jedenaciorga dzieci. Na chrzcie otrzyma³ imiona:
Bronis³aw Bonawentura. Jego rodzice:
Jan i Maria (z Gryzieckich)  nale¿eli
do ludzi rednio zamo¿nych, a zajmowali siê rolnictwem i kupiectwem. Matka wychowywa³a dzieci w pobo¿noci
i przygotowywa³a je do twardego ¿ycia.
Ojciec by³ bardzo ceniony przez mieszkañców Pruchnika, którzy a¿ trzykrotnie wybierali go na burmistrza.
Gdy Bronek mia³ cztery lata wybuch³o powstanie ch³opskie, nazywane
rzezi¹ galicyjsk¹ (1846 r.). Byæ mo¿e
niektóre tragiczne obrazy i opowiadania o tych zdarzeniach zapad³y w jego
dzieciêc¹ pamiêæ. Ale na pewno zapamiêta³ biedê w domu. Przez d³ugi czas,
z powodu klêski nieurodzaju, panowa³
taki g³ód, ¿e  jak sam opowiada³
 mama przygotowywa³a im do jedzenia
placki z perzu... Dowiadczy³ biedy.
Do szko³y elementarnej chodzi³
w Pruchniku. Ju¿ wtedy odznacza³ siê
wielk¹ wra¿liwoci¹ na potrzeby innych. Kiedy wróci³ ze szko³y zap³akany z... g³odu. Wed³ug relacji jego siostry mama zapyta³a go:  Czy nie da³am
ci pieniêdzy na bu³kê?  Tak, da³a
 odpowiedzia³  ale spotka³em biednego i da³em mu wszystko, co mia³em,
bo on te¿ by³ g³odny...
Choæ w domu otrzyma³ dobre, dog³êbne wychowanie katolickie, to jednak w pi¹tej klasie gimnazjalnej
(w Przemylu), pod wp³ywem lektury
niechrzecijañskiej oraz nauczycieli,
którzy g³osili racjonalizm i wymiewali religiê, prze¿y³ kryzys wiary, który
trwa³ pó³tora roku. W póniejszych latach sam o tym opowiada³: Ja sam,
kszta³cony od dziecka na Skardze i Kra-

"

sickim, czytaj¹c w 18. roku mego ¿ycia
dzie³a wielce powa¿ne z dziedziny historii i nauk przyrodniczych w jêzyku
niemieckim, a obok nich  autorów
greckich i ³aciñskich w ca³oci, nie zadowalaj¹c siê szkolnymi podrêcznikami; wkrótce straci³em wiarê w Boga
i harmoniê wewnêtrzn¹, których brak
odebra³ mi pogodê i spokój duszy. Niezad³ugo potem, têskni¹c za nimi, zabra³em siê znowu do czytania dzie³ najcelniejszych pisarzy polskich, którzy powoli zaczêli koiæ rozstrój w duszy mojej,
a¿ wreszcie przy czytaniu kolejnej noweli, napisanej przez Józefa Korzeniowskiego (Naro¿na kamienica), upad³em
na kolana i zacz¹³em siê modliæ: Jeli
istniejesz, Bo¿e, daj mi siê poznaæ,
a wszystko dla Ciebie gotowym uczyniæ!... I w tej chwili nape³ni³ miê Pan
wielk¹ wiat³oci¹ wewnêtrzn¹, która
sprawi³a, i¿ uwierzy³em we wszystko, co
Koció³ wiêty do wierzenia podaje,
i tego¿ jeszcze dnia wyspowiada³em siê
z ca³ego ¿ycia. I odt¹d 41 lat minê³o,
jak panuje sta³y pokój i pogoda niezm¹cona w sercu moim...
***
Maturê z wyró¿nieniem zda³ 23 lipca
1863 roku. Wst¹pi³ do seminarium
w Przemylu. We wrzeniu 1867 r. zosta³ wywiêcony na kap³ana diecezji przemyskiej. Da³ siê poznaæ jako ofiarny i ceniony duszpasterz, a tak¿e profesor Seminarium Duchownego w Przemylu. Od
pocz¹tku swego kap³añstwa by³ szczególnie wra¿liwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i m³odzie¿y,
a tak¿e niedolê prostego ludu. Wypowiedzia³ ostr¹ walkê wadom narodowym
Polaków. Rozwi¹zanie problemów spo³ecznych widzia³ w dobrym wychowaniu
dzieci i m³odzie¿y oraz podniesieniu
moralnym ca³ego spo³eczeñstwa.

Ju¿ 28 wrzenia 1867 r. rozpocz¹³ pracê kap³añsk¹ jako wikariusz w parafii
Harta k. Dynowa. Z ca³ym zapa³em odda³
siê pracy duszpasterskiej: spowiadaj¹c,
g³osz¹c kazania i nauczaj¹c katechizmu.
Pracowa³ nad wykorzenieniem na³ogu pijañstwa i jednaniem zwanionych.
Przejmuj¹ce wiadectwo o ks. Markiewiczu da³ jego uczeñ z seminarium
duchownego  ks. kan. W³adys³aw Sarna podczas mszy ¿a³obnej po mierci ks.
Bronis³awa w 1912 roku: Odbywa³ ks.
Markiewicz w Harcie pieszo d³ugie podró¿e do oddalonych wiosek i przysió³ków, aby uczyæ dzieci katechizmu;
w czasie takich przechadzek por¹ zimow¹ odmra¿a³ nogi i rêce; po powrocie
zaspokaja³ g³ód kawa³kiem chleba
i wod¹; sypia³ na desce; po ca³odziennej pracy wstêpowa³ do kocio³a na d³ugie rozmowy z Panem Jezusem w Przenajwiêtszym Sakramencie, a gdy koció³ zasta³ zamkniêty, klêka³ przed
drzwiami, czêsto na niegu i tak odprawia³ swoj¹ dzienn¹ adoracjê... Z jego
inicjatywy proboszcz wybudowa³ kaplice w miejscowociach: Szklary, Lipnik
i Bachorzec. Dzi s¹ tam parafie.
W marcu 1870 r. obj¹³ funkcjê wikariusza przy katedrze w Przemylu. O pi¹tej rano czeka³ ju¿ w konfesjonale na
penitentów:  Kap³an, czekaj¹cy w konfesjonale  mawia³  jest wo³aj¹cym g³osem dobrego Pasterza. Na niejedn¹ duszê wiêcej dzia³a widok oczekuj¹cego
spowiednika ni¿ kazanie... Pracowa³
wród wiêniów jako kapelan. W wolnych chwilach, swoim zwyczajem, udawa³ siê do pobliskich wiosek, aby katechizowaæ dzieci, które pas³y krowy. Dzieciaki pocz¹tkowo by³y nieufne. Potem
ju¿ na sam jego widok bieg³y ku niemu.
Aby skuteczniej pracowaæ wród inteligencji, podj¹³ studia z zakresu filozofii i pedagogiki. Odby³ je na dwóch
uniwersytetach: Jana Kazimierza we
Lwowie i Jagielloñskim w Krakowie.
Po studiach wróci³ do duszpasterstwa
parafialnego. Zdobyt¹ wiedzê wykorzysta³ potem jako wyk³adowca w Seminarium Duchownym w Przemylu, ale
nie tylko. U³atwi³a mu ona g³êbsze zro-
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zumienie problemów spo³eczno-etycznych powstaj¹cego spo³eczeñstwa kapitalistycznego. W celu zaradzenia tym
problemom opracowa³ zwarty i integralny program wychowawczy, którego
myl przewodni¹ wyra¿a³o has³o powci¹gliwoæ i praca.
Probostwo w miejscowoci Gaæ obj¹³ w 1876 roku. G³ównym problemem
by³o tam pijañstwo. Ksi¹dz Markiewicz
na pocz¹tku swojej pracy nieustannie
modli³ siê o nawrócenie parafian, ale nie
zaniedbywa³ równie¿ rodków czysto
ludzkich, aby temu zaradziæ. Stopniowo zainteresowa³ m³odzie¿ i mê¿czyzn
gr¹ w szachy: zakupi³ wiêksz¹ liczbê
szachownic, zbiera³ m³odzie¿ u siebie
i uczy³ gry. Te i inne zabiegi sprawi³y,
¿e nied³ugo potem karczma zaczê³a
wieciæ pustkami.
A oto jeden, legendarny ju¿ niemal,
przyk³ad pomys³owoci ks. Markiewicza: wiemy, ¿e tam, gdzie zakorzeni siê
pijañstwo, dochodzi do awantur, przestêpstw, czêsto rodzinnych tragedii.
Wówczas by³o podobnie. Tak¿e podczas
wesel i chrzcin, które wówczas by³y
huczne i d³ugie. Chc¹c po³o¿yæ kres
zgorszeniu, proboszcz za¿¹da³, aby gospodarze przed lubem syna lub córki
sk³adali na rêce proboszcza kaucjê
 pewn¹ sumê pieniê¿n¹, która bêdzie
im zwrócona, gdy wesele odbêdzie siê
spokojnie. Inaczej pieni¹dze mia³y byæ
rozdzielone miêdzy ubogich w parafii.
rodek okaza³ siê skuteczny. Gospodarze czuwali, aby nie dopuciæ do awantur. Ostro¿niejsza by³a m³odzie¿, która nie
chcia³a naraziæ rodziców na utratê kaucji.
 No i czuwa³a  dodawa³ z umiechem
ks. Markiewicz  stara Urszulka, ¿ebraczka, która zwykle kr¹¿y³a przy domu wesela, oczekuj¹c, czy siê nie pobij¹. Gdy siê
to jeszcze czasem, pomimo kaucji zdarza³o, bieg³a zdyszana na plebaniê i ju¿
z daleka wo³a³a:  Pobili siê! Jegomociu,
pobili! Kaucja dla biednych! Niech im Pan
Jezus da zdrowie, pobili siê!
Zacz¹³ sprowadzaæ bogat¹ lekturê
rolnicz¹, fachowe czasopisma i wraz
z rolnikami zapoznawa³ siê z nowoczesn¹ gospodark¹ roln¹. Wkrótce pojawi-

³y siê nowe sady, rozwinê³o siê pszczelarstwo, warzywnictwo, hodowla drobiu i byd³a. Otwarto te¿ w Gaci spó³dzielniê Samopomoc Ch³opska.
Rok póniej ks. Markiewicz mianowany zosta³ proboszczem omiotysiêcznej parafii B³a¿owa. Przy pomocy ówczesnego marsza³ka krajowego Zyblikiewicza, otworzy³ tam Spó³kê Tkaczy,
a przez to przyczyni³ siê do podniesienia
dobrobytu ludnoci w ca³ej parafii i okolicy. Wys³a³ równie¿ najzdolniejszego
tkacza Marcina Brzêka na studia tkackie
do Czech. Ten, powróciwszy do B³a¿owej, za³o¿y³ szko³ê tkack¹.
Najwa¿niejsz¹ prac¹ dla ks. Markiewicza by³o jednak duszpasterstwo. Jak
tylko móg³, rozbudza³ wród wiernych
nabo¿eñstwo do Najwiêtszego Sakramentu i zwyczaj czêstego przyjmowania komunii wiêtej.
***
Biskup £ukasz Solecki, ordynariusz
przemyski, znaj¹c wiedzê i dowiadczenie ks. Markiewicza, powo³a³ go w tym
czasie na profesora Seminarium Duchownego w Przemylu. Wkrótce S³uga Bo¿y odkry³ w sobie pragnienie wst¹pienia do zgromadzenia zakonnego. Po
otrzymaniu zgody swego biskupa zrezygnowa³ z dotychczasowych stanowisk
(by³ równie¿ wicedziekanem strzy¿owskim) i wyjecha³ do W³och, gdzie pozna³ w. Jana Bosko i zachwyci³ siê jego
wspólnot¹ zakonn¹, która powiêci³a siê
wychowaniu najbiedniejszej, opuszczonej m³odzie¿y oraz s³u¿bie biednemu
ludowi. W duchowej szkole ks. Bosko
ks. Markiewicz przygotowywa³ siê do
zadañ wychowawcy i opiekuna m³odzie¿y w Polsce. Po kilku latach wróci³
do Polski i zacz¹³ wprowadzaæ w czyn
w Miejscu Piastowym to, czego nauczy³
siê od tego wi¹tobliwego w³oskiego
kap³ana.
Ostatnie 20 lat ¿ycia i dzia³alnoci
ks. Markiewicza zwi¹zane by³o z t¹ podkarpack¹ parafi¹. Jest to okres, w którym mo¿na wyró¿niæ trzy wielkie sprawy, bêd¹ce przedmiotem troski S³ugi
Bo¿ego: dzia³alnoæ wychowawcza
i duszpasterska, szczególnie organizo-

wanie zak³adów wychowawczych dla
najbiedniejszej m³odzie¿y w duchu powci¹gliwoci i pracy; zabiegi o utworzenie dwóch nowych zgromadzeñ zakonnych  pod wezwaniem w. Micha³a Archanio³a, dla kontynuowania tych
zadañ, i wreszcie usilne d¹¿enie do
wiêtoci poprzez ¿ywy kontakt z Chrystusem, wpatrywanie siê w przyk³ady
wiêtych i pozyskiwanie innych dla
Boga wiadectwem ¿ycia.
Z przed³o¿onych wy¿ej refleksji
jawi siê obraz ks. Bronis³awa Markiewicza jako duszpasterza i spo³ecznika,
który nie ogranicza³ swej pos³ugi jedynie do zakrystii, ale wkroczy³ w szerokie obszary codziennego ¿ycia ludu,
zw³aszcza wiejskiego i ubogiego. Nowatorski program duszpasterski najdobitniej uj¹³ biograf ks. Markiewicza
Mieczys³aw Stachura w tytule swej
ksi¹¿ki pt. Wszed³ miêdzy lud.
Ówczeni biskupi i inni duchowni
myleli nad tym, co maj¹ zrobiæ dla
ludu, i czêsto robili wiele, natomiast byli
przekonani, ¿e bardzo ma³o da siê zrobiæ z ludem. Ksi¹dz Markiewicz pokaza³, ¿e da siê zrobiæ wiele. Prymas Tysi¹clecia kard. Stefan Wyszyñski tak
mówi³: Nauka S³ugi Bo¿ego jest na czasie. Mo¿e zapytamy: lecz kto zmieni nasze usposobienie? Odpowiemy sobie:
Któ¿ jak Bóg!  przez nasz¹ powci¹gliwoæ i pracê. Dzisiaj wiemy, ¿e trzeba byæ bardzo powci¹gliwym i pracowitym. Powci¹gliwym  aby nie czyniæ
nikomu nic z³ego, a pracowitym  aby
zdobywaæ to, co jest potrzebne dla
utrzymania rodziny i Narodu, aby ratowaæ dzieci przez uczciw¹ pracê
i oszczêdnoæ, nie za niszczyæ je dla
wygodnictwa, samolubstwa i egoizmu.
Wierzê, ¿e taki program narodowy, jaki
da³ swemu Zgromadzeniu ksi¹dz Markiewicz, mo¿e poruszyæ nasze sumienia.
Chcia³bym wszystkie sumienia zaniepokojone z³o¿yæ w d³onie wiêtej Bo¿ej
Rodzicielki, która jest umi³owan¹ Patronk¹ Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a i nasz¹ Królow¹ Polski...
(Miejsce Piastowe, 10.09.1972).
ks. Sylwester £¹cki CSMA
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Zmartwychwstanie
ku cywilizacji mi³oci
(Kazanie na czas wielkanocny)
Nie tak dawno nasze myli i modlitewne rozwa¿ania by³y skupione
wokó³ mêki i mierci Jezusa na krzy¿u. Moglimy równie¿ czyniæ refleksje nad zatwardzia³oci¹ serca ludzkiego, które  w wytworzonej przez siebie cywilizacji mierci  skaza³o Dawcê ¯ycia na mieræ krzy¿ow¹. Dzisiaj
stajemy przed Zmartwychwsta³ym
Chrystusem, który pokona³ mieræ.
Który ka¿d¹ cywilizacjê mierci pokona, jeli ¿yj¹cy w niej cz³owiek
otworzy swe serce na mi³oæ i uczyni
Go Panem swej codziennoci.
Jaka jest rzeczywistoæ, w której
¿yjemy? Kto jest panem dzisiejszego
cz³owieka? Tak wiele widzimy wojen,
zbrodni, biedy i zak³amania? Jak¹ drogê winien obraæ ka¿dy z nas, jeli chce
zachowaæ swoj¹ godnoæ ludzk¹
i zdolnoæ do mi³owania?
W kontekcie tych pytañ siêgnijmy
do s³ów Jana Paw³a II, które wypowiedzia³ na krakowskich B³oniach 18
sierpnia 2002 r.: Wiek XX, mimo niew¹tpliwych osi¹gniêæ w wielu dziedzinach, naznaczony by³ w szczególny
sposób misterium nieprawoci. Z dziedzictwem dobra, ale te¿ i z³a, weszlimy w nowe tysi¹clecie. Przed ludzkoci¹ jawi¹ siê nowe perspektywy rozwoju, a równoczenie nowe, niespotykane dot¹d zagro¿enia... Tajemnica
nieprawoci wci¹¿ wpisuje siê w rzeczywistoæ wiata. Dowiadczaj¹c tej
tajemnicy, cz³owiek prze¿ywa lêk przed
przysz³oci¹, przed pustk¹, przed cierpieniem, przed unicestwieniem. Mo¿e
w³anie dlatego, przez wiadectwo

$

skromnej zakonnicy (s. Faustyny),
Chrystus niejako wchodzi w nasze czasy, aby wyranie wskazaæ na to ród³o
ukojenia i nadziei, które jest w odwiecznym mi³osierdziu Boga.
Trzeba, aby Jego orêdzie o mi³osiernej mi³oci zabrzmia³o z now¹
moc¹. wiat potrzebuje tej mi³oci.
Nadszed³ czas, ¿eby Chrystusowe
przes³anie dotar³o do wszystkich,
zw³aszcza do tych, których cz³owieczeñstwo i godnoæ zdaje siê zatracaæ
w mysterium iniquitatis. Nadszed³
czas, aby orêdzie o Bo¿ym mi³osierdziu wla³o w ludzkie serca nadziejê
i sta³o siê zarzewiem nowej cywilizacji  cywilizacji mi³oci.
Jezus Zmartwychwsta³y to Pan Mi³osierdzia, wskazuj¹cy na znaki swojej mêki i mierci, której owoce s¹ konieczne dla dzisiejszego cz³owieka.
Modlitewna refleksja i adoracja Ran
Zbawiciela nie jest powrotem do cywilizacji mierci, lecz  wprost przeciwnie  jest zdecydowanym wkroczeniem na drogê cywilizacji ¿ycia.
Czy¿ nie jest paradoksem ca³y zestaw argumentacji, przywo³ywanych
w niektórych czêciach Europy, a nawo³uj¹cych do usuniêcia wizerunku
Ukrzy¿owanego: ¿e taki obraz mo¿e
prowadziæ do okrucieñstwa? A jednoczenie te same spo³ecznoci przyzwalaj¹ na zabijanie nienarodzonych, na
eutanazjê, na ca³y przemys³ rozrywkowy zawieraj¹cy w swej treci okrucieñstwo, zabijanie czy wyuzdanie!?
Jezus Zmartwychwsta³y, pokazuj¹cy nam swoje rany, zdaje siê mówiæ

do nas  adoracja i modlitwa przed
Tymi Ranami nigdy nie prowadzi do
mierci, ale do ¿ycia, gdy¿ Ja jestem
Panem ¿ycia: Ja jestem Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem. Ta Mi³oæ mi³osierna
 heroiczna mi³oæ, powinna znaleæ
swoje miejsce w sercu dzisiejszego
cz³owieka.
***
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus
pyta trzykrotnie Piotra: Szymonie, synu
Jana, czy mi³ujesz Mnie? Pozytywna
odpowied Piotra spotyka siê z niezwyk³ym zaufaniem Zmartwychwsta³ego:
Pa baranki moje... Pa owce moje...
Ten, który wobec Zmartwychwsta³ego,
wobec Jego wiêtych Ran wyzna³ mi³oæ, otrzymuje mandat tworzenia cywilizacji mi³oci  cywilizacji ¿ycia.
Na pocz¹tku swojego kap³añstwa
ks. Bronis³aw Markiewicz, którego
beatyfikacja odbêdzie siê w Rzymie
w V Niedzielê Wielkanocy, zapisa³ takie s³owa: Jam narzêdzie w rêku Bo¿ym. Wyszed³em od Pana niepokalany po Chrzcie wiêtym  skala³em siê
sam. Szatan mnie tyle razy podepta³
 Serce Jezusa najmi³osierniejsze tylekroæ mnie podjê³o i znowu oczyci³o. Ostatecznie oczyciwszy mnie ³ask¹ w sakramencie Kap³añstwa przeobfit¹ utwierdzi³o i umocni³o mnie.
O najs³odsze Serce Jezusa. Ty dla mnie
cierniem ukoronowane. Ju¿ dosyæ tych
grzechów, którymim Ciê rani³!
Jam narzêdzie kruche, zardzewia³e, ciê¿kie, niezgrabne, liche wielce.
Co to jest i ¿e na mnie wejrza³? Kiedy taka nieskoñczona ³aska Twoja
 oto poddajê siê Tobie zupe³nie do
dyspozycji. St³ucz mnie  dobrze. Postaw mnie w k¹cie  dobrze. £am
i roztr¹caj mn¹ ska³y twarde i kamienie  jestem gotów. Ja tyle tylko chcê,
ile Ty chcesz, Panie. Tak chcê tylko,
jak Tobie siê podoba. Nie mniej, nie
wiêcej pragnê  tylko jaka wola Twoja. Ty mnie mi³ujesz  niepojêty Bo¿e.
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Ty chcesz, by Ojciec Niebieski by³
przeze mnie pochwalony  jaka dobroæ nies³ychana. Ty pragniesz mojej
mi³oci, mojego serca nêdznego:
chcesz je obj¹æ i zamkn¹æ w Twoim
Sercu. Bojê siê, ale s³ucham. Sk³adam
ca³ego siebie w Twoim Boskim Sercu,
oddajê siê Tobie zupe³nie do rozporz¹dzenia: wiem komum siê powierzy³
(por. 2 Tym 1,12). Ja postanawiam na
wieki i lubujê Tobie, Panie mój i Bo¿e
 Jezu mój najs³odszy, i¿ siê zawsze
uwa¿aæ bêdê za narzêdzie najlichsze
Twoje, które szatani tysi¹ckroæ zdeptali  a jednak zamkniête teraz w Boskim Sercu Twoim. Choæby mnie zabi³, Panie, w Tobie ufaæ bêdê i Tobie
s³u¿yæ na wieki  za ³askê Twoj¹, bo
sam nic nie mogê... (Zapiski ¯ycia
Wewnêtrznego).
Jest w tych s³owach S³ugi Bo¿ego
wiadomoæ w³asnej grzesznoci, wiadomoæ nieogarnionego Mi³osierdzia
Bo¿ego, które go oczyci³o i usprawni³o do dzia³ania, ale jest równie¿ heroiczne wyznanie mi³oci. Jak u Piotra... Po wielu latach sam, patrz¹c na
dzieci i m³odzie¿ opuszczon¹, przyjmie
z wielkim zapa³em wezwanie Jezusa:
Pa baranki moje... Pa owce moje...
W licie do Ojca wiêtego z 4 XII
1911 r. napisa³: Przez 14 lat drukowa³em (wydawa³em) pisemko periodyczne pod tytu³em: Powci¹gliwoæ
i Praca, dowodz¹c w nim cytatami
z Pisma w., z Ojców Kocio³a i dowodami rozumowymi o koniecznoci
wychowania opuszczonej m³odzie¿y
w powci¹gliwoci chrzecijañskiej
i pracy. W tym samym czasie wychowa³em 1500 m³odzieñców przede
wszystkim na rzemielników i rolników; bardziej zdolnych i pobo¿nych
 na wychowawców i 30  na kap³anów, którzy teraz sprawuj¹ duszpasterstwo...  lecz zawsze z pragnieniem oddania siê pracy nad ubog¹
i opuszczon¹ m³odzie¿¹...

Ksi¹dz Markiewicz by³ wielkim
patriot¹. Cierpia³ z powodu miertelnych ran, jakie by³y zadawane jego
rodakom przez zaborców. Nie by³ jednak zwolennikiem p³acenia z³em za
z³o. Jedyny ratunek dla swojego narodu widzia³ w odnowieniu wszystkiego
w Chrystusie.
Mia³ tak¹ nadziejê, ¿e przyjdzie
dzieñ zmartwychwstania dla narodu
polskiego, który uwolniony spod jarzma zaborców osi¹gnie w Chrystusie
swoj¹ wietnoæ i bêdzie pomoc¹ dla
innych narodów  równie¿ dla swoich zaborców.
Chwalebna przesz³oæ narodu polskiego, do której bardzo chêtnie powraca³ S³uga Bo¿y, tworzona wed³ug niego w duchu Chrystusowym, ma byæ dla
nastêpnych pokoleñ Polaków zachêt¹
do dzia³ania w tym duchu, w przekonaniu, ¿e uratuje siebie i ca³y wiat...
Dlatego nie mog¹ byæ dla Polski
obojêtne, niepokoj¹ce problemy stoj¹ce przed chrzecijañstwem koñca XIX
i w pocz¹tkach XX w., do których
ks. Markiewicz zalicza socjalizm, masoneriê oraz problem ja³mu¿ny...
W tym wezwaniu historii Polska
winna siê okazaæ przedmurzem chrzecijañstwa. Dokona siê to wtedy, gdy
wiêcej kwitn¹æ bêdzie wród Polaków
mi³osierdzie chrzecijañskie, które wykluczy objawy socjalizmu; a gdy Polska dojdzie do rozkwitu pobo¿noci,
wówczas socjalizm zupe³nie zniknie.
Nam Polakom przeznaczone jest przodowanie w odnowieniu ziemi. Tym
sposobem powstanie okres Polski
w historii wiata...
Sukcesy odniesione w wietnej
przesz³oci Polski s¹ zachêt¹ do duchowego bojowania nie tylko w zakresie europejskim, lecz tak¿e wiatowym. Ta idea, o czym wiele razy sygnalizowa³ ks. Markiewicz, zosta³a
mu zaszczepiona w widzeniu z 3 maja
1863 roku. Wspomnienie tego faktu,

z podkreleniem pos³annictwa Polski,
najjaniej jest przedstawione w dramacie Bój bezkrwawy: Wy, Polacy,
przez ucisk niniejszy oczyszczeni
i mi³oci¹ wspóln¹ silni, nie tylko bêdziecie siê wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom
i ludom nawet wam niegdy wrogim.
I tym sposobem wprowadzicie dot¹d
nie widziane braterstwo ludów. Bóg
wylej na was wielkie ³aski i dary, wzbudzi miêdzy wami ludzi wiêtych i m¹drych oraz wielkich mistrzów, którzy
zajm¹ poczytne stanowiska na kuli
ziemskiej, jêzyka waszego bêd¹ siê
uczyæ w uczelniach na ca³ym wiecie.
Najwy¿ej za Pan Bóg was wyniesie,
kiedy dacie wiatu wielkiego Papie¿a...
***
Wyznanie mi³oci, jakie poczyni³
w. Piotr pytaj¹cemu Mistrzowi, okaza³o siê fundamentem jego wielkiej
apostolskiej dzia³alnoci, a¿ po mieræ
mêczeñsk¹.
Wyznanie mi³oci, jakie poczyni³
S³uga Bo¿y ks. Br. Markiewicz Jezusowi Zmartwychwsta³emu, okaza³o siê
fundamentem jego gorliwej dzia³alnoci duszpasterskiej i wychowawczej na
rzecz opuszczonych dzieci i opuszczonej m³odzie¿y oraz na rzecz zniewolonej Ojczyzny.
Wyznanie mi³oci Zmartwychwsta³emu powinno staæ siê fundamentem odnowienia naszego ¿ycia, bymy
w konsekwencji tworzyli cywilizacjê
mi³oci i ¿ycia, przeciwstawiaj¹c siê
zdecydowanie prawu i mentalnoci,
które tworz¹ cywilizacjê mierci.
ks. Jan Seremak CSMA
W numerze marcowym 2E2 mylnie
poda³em imiê i nazwisko Autora
rozwa¿añ Drogi Krzy¿owej. Autork¹
jest s. Leonia Przyby³o CSSMA.
Autorkê, ks. Ryszarda Andrzejewskiego CSMA i Czytelników  przepraszam.
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Zmniejszcie iloæ karczem. Z jednych szynków zróbcie gospody chr zecijañskie, a drugie zamieñcie na ochronki, na szko³y, na szpitale, na czytelnie, na miejsca zebrañ po¿ytecznych
stowar zyszeñ, a nawet na kaplice...  apelowa³ ks. Bronis³aw Markiewicz do w³acicieli ziemskich w Galicji.

Zaraza spo³eczna
W owym czasie posiadali oni przywilej propinacji, czyli prawo do wy³¹cznej produkcji i sprzeda¿y alkoholu. Prawo to by³o rozumiane jako obowi¹zek
zakupienia przez ka¿dego ch³opa pañszczynianego w dworskiej karczmie
okrelonej iloci piwa i wódki (zosta³o
zniesione przez w³adze zaborcze dopiero w 1889 r.). Wczeniej dochodzi³o do
tego, ¿e ch³opów op³acano g³ównie
wódk¹. Plaga alkoholizmu powiêksza³a nêdzê wsi galicyjskiej Z tej przyczyny nasz ch³op jest na ogó³ suchy
i zczernia³y jak kruk, a wie nasza wygl¹da tak nêdznie, jakby dopiero wczoraj przesz³a nawa³a tatarska  pisa³
ks. Markiewicz w Trzech s³owach do
starszych w narodzie.
Pomys³ ograniczenia handlu alkoholem nie móg³ podobaæ siê starszym
w narodzie, bo przynosi³ dorane zyski. O przysz³oci spo³ecznoci, nêkanej plag¹ alkoholizmu, za wiele nie
rozmylano. Propagatorzy trzewoci,
do których nale¿a³ ks. Markiewicz, nie
byli dobrze widziani.
Nam potrzeba ksiêdza nie fanatyka, nie bigota, który nadrabia misjami, rekolekcjami i bractwami trzewociowymi, ale kap³ana porz¹dnego,
jakim w³anie jegomoæ jeste. Wszak
nie nale¿ysz do stowarzyszenia ksiê¿y, które takie praktyki maj¹ na celu?
 pytano kandydata na proboszcza.
Wybierano tych, którzy przymykali
oczy na dworskie praktyki. Ksiê¿a
uznawani za fanatyków bez akceptacji w³aciciela maj¹tku nie mieli szansy na probostwo. Nic dziwnego, ¿e
prowadz¹c wojnê z pijañstwem i wojnê o pracê wród ubogiej m³odzie¿y
ks. Markiewicz by³ przedmiotem intryg i niechêci.
Misje wród najubo¿szych nie cie-
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szy³y siê poparciem ani popularnoci¹.
Markiewicz jednak myl¹ wybiega³
w przysz³oæ. Wiedzia³, ¿e ubodzy, pozostawieni sobie, wczeniej czy póniej
pójd¹ za agitacj¹ rewolucyjn¹ i zmiot¹
ca³y dotychczasowy porz¹dek. Te przewidywania okaza³y siê, niestety, prorocze. Pierwsze wyst¹pienia rewolucyjne
w 1905 r. móg³ widzieæ na w³asne oczy.
Ksi¹dz Markiewicz zmar³ 29 stycznia
1912 r., nied³ugo przed wybuchem
I wojny wiatowej. Nastêpuj¹ca po niej
rewolucja bolszewików wynios³a do
w³adzy masy pracuj¹ce. Wytêpiono obszarników, zniszczono Koció³, ale alkohol pozosta³ podpor¹ zwyciêskiego
socjalizmu.
W Polsce Ludowej powszechnym
rodkiem p³atniczym by³o... pó³ litra.
Sprawy bardziej subtelne za³atwia³ koniak. Pito przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê
okazji. Przed prac¹, w pracy i po pracy.
W stanie wojennym, przy powszechnych brakach na rynku, obywatel dostawa³ z okazji zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego 20 butelek wódki...
W tej sytuacji nawo³ywania do trzewoci, p³yn¹ce ze strony Kocio³a, wydawa³y siê g³osem wo³aj¹cego na puszczy. Sierpieñ miesi¹cem trzewoci,
bractwa i ruchy trzewociowe, modlitwy o trzewoæ, prowadzone konsekwentnie przynios³y dobry skutek. S¹
regiony, gdzie uroczystoci rodzinne:
chrzciny, pierwsze komunie w., a nawet wesela urz¹dza siê bez alkoholu.
Wielkie sukcesy odnosi Ruch Anonimowych Alkoholików, policja zatrzymuje pijanych kierowców i staje w obronie rodzin maltretowanych przez nietrzewych ojców.
Wydawa³oby siê, ¿e naród trzewieje, ale na radoæ za wczenie. Alkohol,
agresywnie reklamowany w mediach,
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trafia do najm³odszych. Z ankiety Europejskiego Programu Badañ Ankietowych z 2003 r. wynika, ¿e co trzeci
piêtnastolatek przyznaje siê do picia. Po
alkohol siêga prawie 80 proc. siedemnastolatków. Wczesn¹ wiosn¹ na ³aweczkach w parku uczniowie popijaj¹
piwo. Pij¹, bo wagaruj¹, opuszczaj¹c
zajêcia szkolne. ¯eby rozwi¹zaæ ten problem, wystarczy³oby wiêcej patroli stra¿y miejskiej i jej sta³y kontakt z dyrekcj¹ szko³y. Podobnie na imprezach m³odzie¿owych, które powinny odbywaæ siê
pod dyskretnym nadzorem doros³ych.
Innym ród³em patologii jest sprzeda¿
alkoholu ma³oletnim.
W USA zakaz kupowania i spo¿ywania alkoholu dotyczy m³odych poni¿ej 21 r. ¿ycia i jest bardzo rygorystycznie przestrzegany. Wiele razy widzia³am, jak sprawdzano dokumenty w sklepach i na imprezach. W³aciciel sklepu
schwytany na sprzeda¿y alkoholu m³odzie¿y p³aci ogromn¹ karê i traci licencjê. M³odzi ludzie dopuszczaj¹cy siê
wandalizmu, czy awantur pod wp³ywem
alkoholu wysy³ani s¹ na terapie i kursy
antyalkoholowe, które musz¹ op³aciæ
z w³asnej kieszeni, lub odpracowaæ  co
zwykle prowadzi do szybkiego otrzewienia. Piszê to po lekturze materia³u
w Rzeczypospolitej dotycz¹cego likwidacji oddzia³u lecz¹cego uzale¿nienie
alkoholowe u nieletnich. Z tonu artyku³u
wynika, ¿e zlikwidowano po¿yteczn¹
placówkê, bo coraz wiêcej m³odych siêga po alkohol. Zgoda, ale dlaczego za
leczenie maj¹ p³aciæ wszyscy podatnicy? Terapie antyalkoholowe s¹ potrzebne, ale za ich prowadzenie niech p³ac¹
sami zainteresowani i ich rodzice. Zamiast kosztownych oddzia³ów szpitalnych mo¿na otwieraæ znacznie tañsze
orodki dziennego pobytu. Ruch Anonimowych Alkoholików, w którym istniej¹ grupy m³odzie¿owe, pokazuje, ze
walka z na³ogiem wymaga motywacji,
systematycznej pracy. Bezcenna jest
pomoc grupy AA i najbli¿szych  ale to
wszystko mo¿na uruchomiæ, nie naruszaj¹c rodków bud¿etowych.
W mediach publicznych niewiele
mówi siê na temat pracy wychowawczej
Kocio³a. Nie zdarzy³o mi siê znaleæ
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niczego na temat sieci organizacji
i orodków prowadzonych przez ksiê¿y
ze Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a (michalitów) zajmuj¹cych siê prac¹ z m³odzie¿¹ ze rodowisk patologicznych i zagro¿onych alkoholem. Zgodnie z programem za³o¿yciela ks. Bronis³awa Markiewicza prowadz¹ oni oratoria, hostele i orodki wychowawcze
na terenie ca³ej Polski.
Na warszawskim Bemowie znajduje siê Orodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael obejmuj¹cy swoj¹
opiek¹ dzieci i m³odzie¿ oraz ich rodziny. Rocznie z pomocy korzysta ok.
700 osób. Dzieci przychodz¹ce do
orodka otrzymuj¹ tu bezp³atny posi³ek, mog¹ odrobiæ lekcje oraz skorzystaæ z pomocy psychologa. Orodek
prowadzi program terapii uzale¿nieñ
i przeciwstawiania siê przemocy w rodzinie. Rozwija zainteresowania i zdolnoci na zajêciach sportowych, teatralnych i muzycznych. Bardzo prê¿nie
dzia³a równie¿ Ruch Anonimowych
Alkoholików.
W Markach k. Warszawy dzia³a
Orodek Szkolno-Wychowawczy im.
w. Andrzeja Boboli zajmuj¹cy siê
kszta³ceniem dzieci ze rodowisk patologicznych (g³ównie dotkniêtych alkoholizmem).
W M³ochowie (gm. Nadarzyn w woj.
mazowieckim) Orodek pod Anio³em
obejmuje opiek¹ dzieci ze rodowisk
ubogich i dotkniêtych alkoholizmem
oraz ich rodziny. W ci¹gu roku opiek¹
objêtych jest ok. 100 osób uczestnicz¹cych w programach profilaktycznych,
edukacyjnych oraz w zajêciach sportowych, teatralnych i muzycznych.
Michalickie placówki wychowawcze dzia³aj¹ te¿ w Pawlikowicach
 Moja Rodzina to orodek dla ch³opców z rodzin ubogich i dotkniêtych na³ogiem.
W Toruniu Ognisko Wychowawcze, czyli Oratorium dla dzieci niedostosowanych i sierot spo³ecznych,
zajmuje siê zaspokajaniem potrzeb bytowych takich jak ubranie i utrzymanie wychowanków. Zapewnia pomoc
w nauce szkolnej. Wdra¿a do pracy fizycznej, umys³owej i duchowej. Po-

dobnie jak inne markiewiczowskie placówki wychowawcze, przyzwyczaja
m³odzie¿ do skromnego ¿ycia i unikania nadmiernej konsumpcji  zak³adaj¹c, ¿e dziêki temu ³atwiej bêdzie m³odym ludziom poradziæ sobie w ubogim
i wci¹¿ dorabiaj¹cym siê rodowisku.
W Kronie dzia³a Oratorium Twój
Dom. W Stalowej Woli hostel dla
osób, które znalaz³y siê w trudnej sytuacji rodzinnej.
M³odzie¿ zwi¹zana z michalitami

co roku organizuje pielgrzymkê do
grobu ks. Bronis³awa Markiewicza
w Miejscu Piastowym. Intencj¹ pielgrzymki jest wiadectwo i modlitwa
o trzewoæ narodu.
Wszystkie te inicjatywy podejmowane s¹ w oparciu o rodki i pracê spo³eczn¹, której przyk³adem by³ ks. Markiewicz, za³o¿yciel Zgromadzeñ Ksiê¿y i Sióstr pod wezwaniem w. Micha³a
Archanio³a.
Izabela Sikora

G£OS OJCA ZA£O¯YCIELA
W niezamo¿nym domu w Pruchniku, otoczony mi³oci¹ rodziców,
w religijnej atmosfer ze, pr zesyconej obecnoci¹ Jezusa i Jego
Matki, wzrasta³ m³ody Bronis³aw. Jak czytamy w jego biografii:
Bogobojni rodzice zajêli siê wychowaniem dzieci troskliwie i z wielk¹ sumiennoci¹, wpajaj¹c w m³odociane serduszka wznios³e zasady wiary. (...) Zalety, wszczepione przez rodziców w serca dzieci najwspanialej uwydatni³y siê w najm³odszym Bronis³awie...

Nowy Nazaret
Dzi, kiedy wielu rodziców i katechetów z mozo³em stara siê wszczepiaæ
w serca dzieci zasady Ewangelii, mo¿emy stawiaæ pytanie: dlaczego czêsto
ponosz¹ pora¿kê? Mo¿e dlatego, ¿e nigdy nie dosz³o w rodzinach tych dzieci
do spotkania osób wiêtych?... Mo¿e
zabrak³o w rodzinach chrzecijañskiej
atmosfery? Przebaczenia? Mi³oci?
Modlitwy?... To rodowisko chrzecijañskie, rodzina chrzecijañska kszta³tuje ludzi wiêtych.
Poeta, wychowawca i duszpasterz
michalicki, zmar³y w 1993 r. ks. Ferdynand Ocha³a w broszurce pt. Wiedzia³,
¿e jest d³u¿nikiem, tak pisa³ o miasteczku i o domu rodzinnym ks. Markiewicza: Darem Bo¿ym by³o rodzinne miasteczko, w którym wie¿a kocio³a kierowa³a myl mieszkañców ku niebu.
Cmentarz na wzgórzu t³umaczy³ wszystkim sens ¿ycia i swymi nagrobkami g³osi³ powszechnoæ zmartwychwstania...
Darem byli rodzice: Jan i Marianna
z Gryzieckich. Szczególnie matka kszta³towa³a serca dzieci i przygotowywa³a
je do ¿ycia ofiarnego, nachylonego nad
ludzk¹ nêdz¹ i nieszczêciem. Bóg stwarza³ warunki do ¿ycia dla ca³ej rodziny

i dyktowa³ je ze wzglêdu na ka¿de z dzieci, tak by mog³o rozwijaæ siê i wspinaæ
ku niebu (...). Klimat panuj¹cy w domu
by³ dla Bronka wo³aniem Bo¿ym do
wykszta³cenia w sobie pe³ni cz³owieczeñstwa...
Dom Markiewiczów by³ swoicie
nazaretañski, ale tylko dlatego, ¿e najpierw rodzice wybudowali w swoich
sercach dom dla Jezusa. Sam ks. Bronis³aw w Przewodniku dla wychowawców m³odzie¿y opuszczonej pisa³:
Rodzice tedy powinni pamiêtaæ, ¿e
dzieci ich nie tylko s¹ ich dzieæmi, ale
s¹ równie¿ dzieæmi Bo¿ymi. Rodzice tylko przez dobre wychowanie w³asnych
dzieci osi¹gn¹ zbawienie wieczne. (...).
Jeli ojciec i matka pragn¹ u dzieci zjednaæ sobie powagê, niech we wzajemnym
miêdzy sob¹ stosunku okazuj¹ sobie
nale¿ne poszanowanie. Dzieci wtedy
pójd¹ za ich przyk³adem, zw³aszcza jeli od pocz¹tku nic innego nie widzia³y.
Przywykn¹ szanowaæ matkê, jeli ojciec
obchodzi siê z ni¹ uczciwie i ³agodnie,
nigdy nie bêd¹ zuchwa³e wzglêdem ojca,
jeli tylko matka by³a zawsze dla niego
z uszanowaniem...
ks. Dariusz Kielar CSMA

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 4/2005

'

CYWILIZACJA

DZIEJE NAJNOWSZE

POTYCZKI MICHALITÓW Z LUDOW¥ W£ADZ¥

G£OS OJCA ZA£O¯YCIELA

Powci¹gliwoæ
ks. Bronis³aw Markiewicz

Cnota, która powci¹ga w nas naturalne popêdy i z³¹czone z nimi ¿¹dze
i rozkosze, stosownie do wiat³a rozumu, nazywa siê powci¹gliwoci¹.
W pierwszym rzêdzie ta cnota hamuje
te naturalne popêdy, które s³u¿¹ do zachowania rodzaju ludzkiego i do zachowania naszego ¿ycia. Takim jest najpierw popêd p³ciowy, a potem popêd do
przyjmowania pokarmu i napoju. S¹ to
popêdy konieczne. Gdyby do nich nie
by³a przywi¹zana pewna przyjemnoæ,
wówczas by³oby ludziom trudno czyniæ
im zadoæ. Tymczasem ludzie, nie pamiêtaj¹c o celu, jaki jest nakrelony tym
popêdom, nadu¿ywaj¹ ich nadmiernie,
folguj¹c rozkoszy z nimi zwi¹zanej
 zw³aszcza dzisiaj.
Najtrudniej jest trzymaæ na wodzy
zmys³ dotyku, z powodu silnych ¿¹dz
z nim zwi¹zanych. Kto zapanuje nad
tym zmys³em, bêdzie z pewnoci¹ zdolny opanowaæ tak¿e wszystkie poruszenia innych zmys³ów i namiêtnoci, i posi¹dzie liczne cnoty. Potwierdza to Koció³ wiêty s³owami, jakie umieci³
w liturgii na wiêto Dziewiczej czystoci Najwiêtszej Maryi Panny: przysz³y
razem z ni¹ do mnie wszystkie dobra.
Nie mo¿na nabyæ tej cnoty tylko ludzkim wysi³kiem. Jest ona osi¹galna jedynie na drodze nadprzyrodzonej, za
pomoc¹ Bo¿ej £aski, o któr¹ nale¿y usilnie modliæ siê, jak nas poucza Pismo
wiête: Wiedz¹c jednak, ¿e nie zdobêdê jej inaczej (tzn. powci¹gliwoci,
przede wszystkim od grzechów nieczystych), tylko jeli Bóg udzieli  uda³em
siê do Pana i b³aga³em Go z ca³ego serca (Mdr 8, 21). Czystoæ zatem, wraz
z córkami swymi: wstydliwoci¹, uczciwoci¹ i skromnoci¹, jest powci¹gliwoci¹ we w³aciwym znaczeniu.
Po czystoci nastêpuj¹ dopiero cnoty najbli¿ej stoj¹ce zmys³u dotyku,
a wiêc wstrzemiêliwoæ w przyjmowa-



niu pokarmów i wstrzemiêliwoæ
w przyjmowaniu napojów, czyli trzewoæ. Po wstrzemiêliwoci i trzewoci id¹ z kolei, ale ju¿ w drugim rzêdzie,
cnoty, które przynale¿¹ do powci¹gliwoci: ³agodnoæ, powstrzymuj¹ca nas od
zemsty, cichoæ, hamuj¹ca gniew, pokora, t³umi¹ca w nas chêæ wynoszenia siê
nad innych, powci¹gliwoæ jêzyka,
umartwienie wzroku, trzymanie na wodzy ciekawoci, zachowanie postów
przez Koció³ i przez rozum nakazanych,
umiarkowanie w grach i w zabawach,
niepalenie tytoniu i cygar, powstrzymywanie siê od rodków pobudzaj¹cych
nasze zmys³y bez potrzeby, jak opium,
morfina i tym podobnych. Oto zakres
cnoty kardynalnej, czyli g³ównej  wiêtej powci¹gliwoci  pojêty w duchu
wiêtego Tomasza z Akwinu.
Powci¹gliwoæ chrzecijañska jest
jednym z g³ównych filarów, na których
spoczywa budowa szczêcia doczesnego i wiekuistego ludzi. O ni¹ wiêc ka¿dy cz³owiek powinien siê staraæ pod
grob¹ utraty zbawienia. Przede wszystkim mamy wytê¿yæ nasze si³y, zapatrzeni na wzory wiêtych Pañskich, szczególnie na niedocig³y wzór, jaki mamy
w naszym Boskim Zbawicielu, aby nabyæ w³aciw¹ powci¹gliwoæ, czyli
czystoæ, ka¿dy zgodnie ze swoim powo³aniem, to znaczy czystoæ ma³¿eñsk¹, wdowieñsk¹, dziewicz¹, która przewy¿sza inne rodzaje tej cnoty.
wiêty Alfons Liguori, doktor Kocio³a, naucza, ¿e jeli chodzi o zmys³
dotyku, to nale¿y unikaæ nawet najmniejszych uchybieñ, poniewa¿ ten zmys³ znaj-

duje siê na bardzo liskiej pochy³oci;
st¹d, z powodu nawet ma³ej usterki, ³atwo jest stoczyæ siê w przepaæ i zgin¹æ
na wieki. Tam, gdzie jest ³atwo zapalna s³oma, nie wolno igraæ z ogniem.
A zatem nale¿y zachowaæ wielk¹ czujnoæ nie tylko w stosunku do innych
osób, lecz tak¿e w stosunku do siebie,
je¿eli pragniemy szczerze ¿yæ w prawdziwej czystoci.
W cis³ym zwi¹zku z czystoci¹
znajduje siê wstrzemiêliwoæ w przyjmowaniu pokarmów i trzewoæ w u¿ywaniu napojów. Tam, gdzie panuje ob¿arstwo i pijañstwo, nie mo¿e istnieæ
czystoæ. Równie¿ tam, gdzie nie ma
pokory, gdzie cz³owiek zbytnio ufa swoim si³om i nara¿a siê na niebezpieczeñstwa i bliskie okazje do z³ego, tam
wkrótce wpada siê w grzechy nieczyste.
To samo dzieje siê, gdy s¹ braki w innych dziedzinach wiêtej powci¹gliwoci, gdzie brak cichoci, ³agodnoci,
postów, itd., albowiem grzechy przeciw
tym cnotom os³abiaj¹ duchowo cz³owieka oraz naruszaj¹ odpornoæ jego duszy
na grzechy nieczyste.
Jak¿e dzisiaj podupad³y obyczaje
i os³abi³a siê prawdziwa wiara na ziemi. St¹d ludzie niekiedy zachowuj¹ siê
gorzej ani¿eli dzikie zwierzêta. A dzieje siê tak dlatego, ¿e zaniedbuj¹ siê
w praktyce wiêtej powci¹gliwoci.
Cnoty tej, jak¿e koniecznej, mo¿na nauczyæ siê jedynie w wiêtym Kociele
katolickim, albowiem tylko Koció³
katolicki, Duchem wiêtym rz¹dzony,
posiada odpowiednie rodki ku temu.
Dopiero, gdy ludzkoæ rzuci siê ca³kowicie w objêcia Kocio³a, zakwitnie
wród niej najtrudniejsza z cnót, powci¹gliwoæ, a wraz z ni¹ inne cnoty:
zdrowie, spokój, dobrobyt oraz szczêcie doczesne i wieczne.
Opr. ks. Henryk Skoczylas CSMA

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
KWIECIEÑ 2005:
O godne prze¿ywanie przez Polaków niedzieli
jako Dnia Pañskiego.
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Gra papie¿em
Janem XXIII

O maj¹cej rozbiæ jednoæ Kocio³a
katolickiego w Polsce rz¹dowej inicjatywie wzniesienia w 1968 r. we Wroc³awiu pomnika papie¿a Jana XXIII Episkopat Polski 4 maja tego¿ roku opublikowa³ na Jasnej Górze specjalny komunikat. Czytamy w nim: Od dwu lat czynione s¹ przygotowania do budowy pomnika Jana XXIII we Wroc³awiu. Akcja ta
wprowadza w b³¹d polsk¹ i zagraniczn¹
opiniê publiczn¹. Pod os³on¹ rzekomej
czci Jana XXIII ukrywa siê bowiem zamiary polityczne wymierzone przeciwko
Kocio³owi, jego jednoci i zwartoci
wewnêtrznej w Polsce.
Czynniki, które od lat uniemo¿liwiaj¹ budowê potrzebnych wi¹tyñ w kraju,
usi³uj¹ poprzez budowê pomnika zas³oniæ swoj¹ podstêpn¹ walkê z Kocio³em.
Ci sami ludzie, którzy w sposób propagandowy zabiegaj¹ o wroc³awski pomnik
Jana XXIII, przeszkadzaj¹ w odremontowaniu licznych kocio³ów, w zdarzaj¹
siê nawet wypadki, ¿e doprowadzaj¹ do
ich dewastacji.
Biskupi polscy nie mog¹ wspó³dzia³aæ z t¹ inicjatyw¹. Episkopat Polski stoi
na stanowisku, ¿e dopóki inicjatorzy budowy pomnika Jana XXIII nie wyrzekn¹
siê swej walki z Kocio³em i nie udowodni¹ swej tolerancji i uczciwoci wobec
jego misji nadprzyrodzonej, projektowany pomnik pozostanie bolesnym wiadectwem publicznego k³amstwa. Podstêpne
zamiary nie mog¹ byæ nigdy wiarygodnym sposobem uczczenia Papie¿a szczeroci i otwartoci, lecz pozostawi¹ po
sobie poszlaki nadu¿ycia dobrego imienia Papie¿a i dobrej woli wiernych.
Episkopat Polski wzywa przeto Ksiê¿y i Wiernych katolickiego Narodu polskiego, by nie pozwolili siê wprowadzaæ
w b³¹d przez zwodnicz¹ propagandê,
zas³aniaj¹c¹ niedobre zamiary organizatorów pomnika. Jako cz³onkowie Kocio³a, szanuj¹cy szczerze pamiêæ Jana
XXIII, nie mo¿emy braæ udzia³u w tych

nadu¿yciach, gdy¿ polityczna akcja budowy pomnika Jana XXIII sprzeciwia siê
duchowej postawie wielkiego Papie¿a
dobroci i pokoju spo³ecznego.
Stanowczy tekst biskupiego orêdzia
nie powstrzyma³ jednak przedstawicieli
aparatu w³adzy w wywieraniu nacisków
na duchowieñstwo, aby popar³o ono inicjatywê wzniesienia monumentu i wziê³o udzia³ w jego ods³oniêciu. Poni¿ej prezentujemy list prze³o¿onego generalnego zakonu michalitów ks. Jana Piwowarczyka, wys³any do zarz¹dzaj¹cego w Sekretariacie Prymasa Polski Wydzia³em
Spraw Zakonnych ks. Franciszka Gociñskiego. Znakomicie ukazuje on metody,
jakich u¿ywano wobec instytucji kocielnych i wobec duchowieñstwa w koñcu
tzw. okresu gomu³kowskiego.
***
W zwi¹zku z naciskami maj¹cymi na
celu sk³onienie michalitów do udzia³u w
ods³oniêciu pomnika Papie¿a Jana XXIII
we Wroc³awiu, przesy³am krótkie sprawozdanie z rozmowy, jaka odby³a siê 28
maja 1968 r. w domu macierzystym Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a
w Miejscu Piastowym miêdzy ob. G³owackim, wy¿szym inspektorem Wojewódzkiego Wydzia³u do Spraw Wyznañ
w Rzeszowie, a ks. Janem Piwowarczykiem, prze³o¿onym generalnym Zgromadzenia, w obecnoci ks. W³adys³awa
Krukara, prze³o¿onego domu.
W dniu 28 maja br. oko³o godz.
10.00 przyby³ do domu ksiê¿y michalitów w Miejscu Piastowym przedstawiciel Urzêdu do Spraw Wyznañ w Rzeszowie inspektor G³owacki. W rozmowie z ks. W³adys³awem Krukarem, prze³o¿onym domu, wysun¹³ ¿¹danie wys³ania delegacji domu na ods³oniêcie pomnika Jana XXIII w dniu 5 czerwca
1968 r. do Wroc³awia.
Wobec negatywnej odpowiedzi, zapyta³, czy jest obecny prze³o¿ony generalny i ¿e chce z nim rozmawiaæ.

Inspektor G³owacki, po przybyciu ks.
Jana Piwowarczyka, prze³o¿onego generalnego, do rozmównicy, przedstawi³ siê
i owiadczy³, ¿e pragnie, by miêdzy w³adzami pañstwowymi a Zgromadzeniem
panowa³y dobre stosunki. Poniewa¿ w³adze pañstwowe uwzglêdni³y niektóre
proby Zgromadzenia (zmniejszenie
i roz³o¿enie na raty zaleg³ych podatków,
pozwolenie na prowadzenie Ma³ego Seminarium i korzystanie z korespondencyjnego Liceum w Kronie) wiêc prosz¹,
by Zgromadzenie wzajemnie spe³ni³o ¿yczenie w³adz, a wtedy mo¿e liczyæ na
daleko id¹ce ulgi, w przeciwnym razie
odczuje konsekwencje. ¯yczeniem tym
jest wys³anie delegacji Zgromadzenia na
uroczystoci ods³oniêcia pomnika Jana
XXIII do Wroc³awia.
Ksi¹dz Piwowarczyk pyta: Papie¿ Jan
XXIII jest postaci¹ religijn¹, g³ow¹ Kocio³a katolickiego. Dlaczego uczczeniem Go zajmuj¹ siê czynniki pañstwie
bez porozumienia i uzgodnienia z w³adzami kocielnymi?
Inspektor: Nasz Urz¹d do Spraw Wyznañ ma na celu miêdzy innymi pomagaæ ludziom wierz¹cym. Pewna grupa
tych ludzi zawi¹za³a Komitet dla uczczenia Jana XXIII i my pomagamy im w zorganizowaniu tego obchodu.
K: W sprawie udzia³u w tym obchodzie
miarodajne dla nas jest stanowisko
Zwierzchnoci Kocielnej, zw³aszcza
naszego Ksiêdza Biskupa, który wypowiedzia³ siê na ten temat.
I: Ks. Genera³ jako prze³o¿ony Zgromadzenia na prawie papieskim jest niezale¿ny od Biskupa, nie musi siê na nikogo
ogl¹daæ.
K: My jestemy instytucj¹ kocieln¹
i mamy obowi¹zek byæ zewnêtrznie i wewnêtrznie ulegli w³adzy kocielnej.
I: Pomylne u³o¿enie spraw Zgromadzenia zale¿y od nas. Wobec odmownego
ustosunkowania siê do naszej proby:
a/ nie bêdzie dla was ¿adnych ulg podatkowych;
b/ nie bêdzie uwzglêdnieñ w powo³aniu
waszych cz³onków do wojska;
c/mo¿emy cofn¹æ pozwolenie na prowadzenie Ma³ego Seminarium i korzystanie
z Korespondencyjnego Liceum w Kronie;
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¿e najwy¿sze prawo mo¿e byæ najwiêkszym bezprawiem (summum ius, summa
iniuria).
I: My jestemy urzêdnikami i mamy obowi¹zek wykonywaæ zarz¹dzenia w³adz,
a nie dyskutowaæ o nich.
K: Ale, gdy zarz¹dzenia s¹ krzywdz¹ce,
to z poczucia elementarnej sprawiedliwoci nie wolno przyk³adaæ rêki do ich
egzekwowania, gdy¿ mo¿e zajæ podobna sytuacja jak z Niemcami, którzy przez
trybuna³ miêdzynarodowy byli karani za
pope³nione przestêpstwa, choæ usprawiedliwiali siê, ¿e oni tylko wykonywali cis³e zarz¹dzenia i rozkazy w³adz wy¿szych...
Inspektor obruszy³ siê na to zestawienie i powiedzia³, ¿e Niemcy dopuszczali
siê zbrodni mordowania ludzi.
K: W naszym wypadku zachodzi wykañczanie niewinnych ludzi w sposób powolny i ³agodny, ale nie mniej skuteczny.
Jeszcze w sprawie kszta³cenia naszych kandydatów. Dlaczego uczciwi,
szlachetni m³odzieñcy polscy, wstêpuj¹c
do Zgromadzenia, maj¹ prawie zamkniêty dostêp do nauki i szko³y polskiej, jakby byli jakimi niebezpiecznymi wrogami Ojczyzny? Przecie¿ oni chc¹ siê uczyæ,
aby potem swoj¹ prac¹ wychowawcz¹
i duszpastersk¹ przeciwdzia³aæ chuligañstwu i zdziczeniu spo³ecznemu, by wdra¿aæ obywateli do uczciwoci i sumiennoci w pracy, do rzetelnego spe³niania
obowi¹zków rodzinnych i spo³ecznych,
a w ten sposób mog¹ siê skutecznie przyczyniæ do tego, by Polska pod ka¿dym
wzglêdem sta³a siê kwitn¹cym i przoduj¹cym krajem. Czy¿ utrudnianie im
kszta³cenia dlatego, ¿e obieraj¹ stan
duchowny nie jest ra¿¹c¹ dyskryminacj¹.
Autor ksi¹¿ki Duch dziejów Polski
wydanej w czasie I wojny wiatowej pisa³ z entuzjazmem, w zwi¹zku z Wielk¹
Rewolucj¹ Padziernikow¹, która w Rosji w³anie wybuch³a, te s³owa: Rodzi siê
epoka, w której nikt nie bêdzie przeladowany za to, kim jest i w co wierzy.
Konstytucja Polski Ludowej gwarantuje wszystkim obywatelom równe prawa, zakazuje wszelkiej dyskryminacji,
tak¿e ze wzglêdu na wyznanie.
Przedstawiciele Polski Ludowej wnosz¹

na forum miêdzynarodowym zaszczytne
projekty i podpisuj¹ wspania³e deklaracje o równoci ludzi i ochronie praw
cz³owieka.
To wszystko winno mieæ jakie pokrycie w praktyce naszego ¿ycia spo³ecznego, a tak nie jest. Jako uczciwi obywatele dowiadczamy przykrej dyskryminacji
i to w swojej Ojczynie Ludowej, której
w³adze ci¹gle g³osz¹, ¿e realizuj¹ zasady sprawiedliwoci spo³ecznej.
Czy nie bêdziecie Panowie wstydziæ siê
kiedy swoich posuniêæ, jak wstydz¹ siê
i rumieni¹ za swoje postêpki ci z obecnej
rzeczywistoci, którzy w minionym okresie stalinowskim dopuszczali siê nadu¿yæ?
I: To by³y jednostkowe wypaczenia i naruszenia praworz¹dnoci. Jak ostatecznie bêdzie z wys³aniem waszej delegacji
do Wroc³awia? Jeli nie pojedzie nikt, to
proszê nie liczyæ na jakie uwzglêdnienia w sprawach Zgromadzenia.
K: Cokolwiek bêdzie, bez aprobaty w³adzy kocielnej, nie mo¿emy w takich imprezach uczestniczyæ. Jeli jednak Pan
jest prawdziwym cz³owiekiem z poczuciem ludzkoci i prawdziwym Polakiem,
to s¹dzê, ¿e nie dopuci Pan, by spotka³y nas jakie represje za niewziêcie udzia³u w religijnym obchodzie we Wroc³awiu.
I: Jestem urzêdnikiem pañstwowym
i moja rzecz¹ jest wykonaæ zarz¹dzenie
i czuwaæ nad przestrzeganiem praw.
K: Proszê pamiêtaæ, ¿e ponad nami
wszystkimi stoi Bóg, który jest najwy¿szym Prawodawc¹ i ka¿demu sprawiedliwie zap³aci, na co zas³u¿y.
Na tym skoñczy³a siê rozmowa.
3 maja by³ telefon z Rzeszowa,
z Wojewódzkiego Urzêdu do Spraw Wyznañ z zapytaniem, czy pojedzie kto do
Wroc³awia 5 czerwca. Ksi¹dz dyrektor
Krukar, odbieraj¹cy telefon, odpowiedzia³, ¿e nie pojedzie nikt.  To nie wyjdzie wam na dobre  odpowiedziano. (...)
ks. Jan Piwowarczyk
 prze³o¿ony generalny
Opr. ks. Sylwester £¹cki CSMA
Pawe³ Smogorzewski
Wszystkie groby zosta³y zrealizowane
 tak w³adza ludowa zemci³a siê na
Zgromadzeniu za brak wspó³pracy.
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PODGL¥DANE CZYNY, PODS£UCHIWANE ROZMOWY

W cyklu Podgl¹dane czyny, pods³uchiwane rozmowy pragniemy upowszechniaæ materia³y archiwalne, które z IPN uda³o siê wydobyæ osobom
pokrzywdzonym przez dzia³ania MBP, UB i SB.

Dzwony dla Stalina

Zachowanie ksiê¿y po mierci Stalina bada³y te¿ Komitety PZPR. Sporo
k³opotów przysparza³o dopilnowanie,
aby 9 marca 1953 r. wszystkie kocio³y
wziê³y udzia³ w ¿a³obnym biciu w dzwony. Kurie biskupie  krakowska i tarnowska  nie wyda³y w tej sprawie odpowiednich zarz¹dzeñ, dlatego te¿ aktyw spo³eczny, w sk³ad którego wchodzi³y zetempowskie bojówki, napotka³
w terenie na trudnoci.
Komitet wojewódzki PZPR w Krakowie skar¿y³ siê wiêc, ¿e ksiê¿a zas³aniaj¹ siê brakiem odpowiednich zarz¹dzeñ, pos³uguj¹c siê równie¿ argumentem, ¿e Stalin nie by³ katolikiem.
Notatka z zachowania siê kleru woj.
krakowskiego w sprawie ¿a³obnego
bicia w dzwony z 25 marca podawa³a
nazwiska ksiê¿y, którzy zachowali siê
wrogo w stosunku do zarz¹dzenia Rz¹du. Byli to: 1) ks. Feliks Cebula ze Z³otej, pow. Brzesko; 2) ks. Henryk Dorembowicz z Woli Justowskiej w Krakowie; 3) s. Zenobia Chmiela ze Zgromadzenia ss. Sercanek, przy ul. Garncarskiej 26 w Krakowie; 4) ks. dziekan
Józef Jamróz z Raciborowic, pow. Kraków (ks. dziekan nie przyj¹³ zawiadomienia ze strony aktywu i w dodatku
owiadczy³, ¿e ¿adna Uchwa³a Rz¹du
go nie zobowi¹zuje, bo uwa¿a to za polecenie Partii i polecenia tego wykonywa³ nie bêdzie); 5) ks. Franciszek
Ciekliñski, Stopnica, pow. Limanowa
(w dn. 9 marca zamkn¹³ koció³ i wyszed³); 6) ks. Kazimierz Feliks, Zakliczyn, pow. Mylenice; 7) ks. Czes³aw
Kunda (ksiê¿a sercanie), Stadniki,
pow. Mylenice; 8) ks. Kazimierz Za-

torski, Muszyna, pow. Nowy S¹cz
(owiadczy³, ¿e kocio³em rz¹dzi on,
a nie W³adza Ludowa; zamkn¹³ koció³
i wyjecha³ z parafii); 10) ks. Leon Zorek, Z³ockie, pow. Nowy S¹cz; 11) ks.
Bronis³aw Krzan, Krocienko, pow.
Nowy Targ; 12) ks. Maciej Harbut, Siedliska, pow. Tarnów; 13) ks. Marcin
Konicki, Plena, pow. Tarnów (zabra³
klucze i wyszed³ z parafii); 14) ks.
Piotr Krycz, Szynwa³d, pow. Tarnów.
Notatka koñczy³a siê stwierdzeniem:
Nie mniej wrogo zachowali siê ksiê¿a
w tych parafiach, w których wprawdzie
dzwoniono, ale z inicjatywy aktywu spo³ecznego i grup ZMP-owskich. Ksiê¿y
takich by³o 34.
(KW PZPR Kraków, syg. 1305,
k. 134-136, Archiwum Pañstwowe,
Kraków)
***
Pomimo operacyjnego zabezpieczenia wszystkich kocio³ów, Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu
9 marca tak¿e nie panowa³ nad sytuacj¹.
W Jarocinie, Pleszewie (pow. Jarocin),
Psarach (pow. Turek) i Bolewicach
(pow. Nowy Tomyl) miejscowi ksiê¿a
odmówili bicia w dzwony, a w Krzy¿u
(pow. Trzcianka) miejscowy ksi¹dz
 pomimo ¿e zosta³ uprzedzony  wyprowadzi³ o 9.55 kondukt pogrzebowy.
(IPN BU MBP 419, k. 23, Warszawa)
***
Podobnie by³o w województwie
wroc³awskim. Dzwonienia odmówili:
1) ks. Józef Welc z Niwy, pow. K³odzko; 2) ksiê¿a na terenie pow. Lubañ:
ks.ks. Wamkoszyc, witek, Cypel, Józefowicz (ksiê¿y nawiedzi³y w zwi¹z-

Drodzy Czytelnicy!
Nasze ³amy s¹ otwar te na prezentacjê archiwaliów, jakie
fabrykowano na Was i Waszych Najbli¿szych w latach 1944  1989.
Redakcja PiP

fot. M. Rynkiewicz

POTYCZKI MICHALITÓW Z LUDOW¥ W£ADZ¥
d/ mog¹ byæ wszczête dochodzenia
w sprawie urz¹dzenia ogrzewniczego
w waszym domu.
K: Wy mo¿ecie nas zniszczyæ i zrobiæ
nêdzarzami, gdy¿ macie w rêku wszystkie rodki i mo¿liwoci, ale czy przyniesie to Wam chlubê, jak to oceni historia,
czy to jest zgodne z ustrojem sprawiedliwoci spo³ecznej?
Nasze Zgromadzenie, za³o¿one przez
ks. Markiewicza, od 70 lat w tym domu
ratowa³o porzucone na pastwê losu dzieci proletariatu polskiego. Dziêki takiej
opiece kilkanacie tysiêcy ch³opców
opuszczonych i bezdomnych zdobywa³o
wychowanie, naukê zawodu, sta³o siê cenionymi fachowcami i po¿ytecznymi
cz³onkami spo³eczeñstwa, a w przeciwnym razie by³oby jego zaka³¹ i ciê¿arem.
Wszyscy cz³onkowie Zgromadzenia wywodzili siê i wywodz¹ z szarego ludu polskiego. Z ogromnym wyrzeczeniem i powiêceniem pracowali dla ratowania
opuszczonych dzieci. Dzielili z nimi biedê, niedostatek, gdy¿ nie otrzymywali ¿adnych sta³ych funduszów. rodki na utrzymanie i kszta³cenie oko³o 300 wychowanków zdobywali wspóln¹ z nimi prac¹,
wielk¹ oszczêdnoci¹ i ograniczeniem do
minimum potrzeb ¿yciowych. Tymczasem
w Polsce Ludowej przez odebranie im
krwawo zapracowanego skromnego dorobku, zostali potraktowani jak bur¿uje
i kapitalici, chyba tylko dlatego ¿e stanowili instytucjê religijn¹.
My tu wszyscy domownicy jestemy
proletariuszami z pochodzenia i sposobu ¿ycia, lojalnie spe³niamy s³uszne obowi¹zki wobec Pañstwa i dlatego mamy
prawo ¿¹daæ, by Polska Ludowa by³a dla
nas matk¹, a nie macoch¹ bez serca.
I: Gdy bêdziecie wspó³pracowaæ z nami,
to bêdzie wam dobrze!
K: Je¿eli chodzi o podatki na nas nak³adane i si³¹ egzekwowane, to s¹ one niesprawiedliwe i krzywdz¹ce, uniemo¿liwiaj¹ nam egzystencjê.
I: Nie mo¿na mówiæ, ¿e s¹ niesprawiedliwe, gdy¿ zarz¹dzenia podatkowe
oparte s¹ na ustawach, wydanych przez
najwy¿sz¹ w³adzê, przez Sejm, który zosta³ wybrany przez ca³y naród.
K: Historia i dowiadczenie wykazuj¹,

ku z tym brygady ZMP); 3) ks. dziekan
Jaroszek, kanonik kapitu³y wroc³awskiej (zamkn¹³ koció³ i wyszed³); 4) ks.
Jan Bolka, redemptorysta, pow. Z¹bkowice (odmówi³ wydania kluczy do kocio³a delegowanemu zetempowcowi;
ust¹pi³ dopiero na mocn¹ interwencjê
ZMP); 5) ks. Uranowski, palotyn, Z¹bkowice (w kociele dzwoni³a w dzwony bojówka z ZMP).
W³adze Bezpieczeñstwa woj. wroc³awskiego notowa³y te¿ wrogie wypowiedzi duchownych. I tak, w parafii
cinawa ksi¹dz mia³ mówiæ z ambony,
i¿ nie powinni bezbo¿nikom urz¹dzaæ
parad i biæ w dzwony. Zanotowano te¿,
¿e: 1) ks. Alfred Sabisz wypowiedzia³
siê wrogo przeciwko tow. Stalinowi, krytykuj¹c ksiê¿y, którzy bili w dzwony;
2) wrogo wyra¿a³a siê w stosunku do
tow. Stalina matka prze³o¿ona el¿bietanek czarnych  Maria Krybos.
(IPN BU MBP 419, k. 22-23; IPN
BU MBP 423, k. 33, 35, 130)
***
Wrog¹ dzia³alnoæ wzmog³y te¿ rodowiska klerykalne na Podlasiu i Mazowszu, a wiêc na terenach nasilonych
elementem AK i WIN. Ksiê¿a znani ze
swego wrogiego stosunku do Polski
Ludowej w czasie kazañ, w sposób bardzo zamaskowany poruszali mieræ tow.
Stalina, (...) i usi³owali wykorzystaæ to
dla wzmocnienia dogmatów wiary...
(IPN BU MBP 422, k. 62)
Janina Hera-As³anowicz
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KARD. JOSEPHA RATZINGERA

RAPORT O STANIE WIARY

W poprzednim numerze PiP przytoczylimy fragment wypowiedzi kardyna³a Ratzingera, pochodz¹cy z ksi¹¿ki
Raport o stanie wiary, wydanej przez Wydawnictwo Michalineum, a dotycz¹cy kr yzysu wiar y w Koció³ hierarchiczny, ustanowiony przez Chr ystusa. Nie jest to, jak chc¹ niektórzy wspó³czeni reformatorzy, instytucja powo³ana przez cz³owieka, demokratyczna, podlegaj¹ca dowolnym zmianom. Nie s¹ mo¿liwe ró¿ne koncepcje Kocio³a, bo
jest on jeden, wiêty, powszechny i apostolski, jak wyznajemy w Credo. Dzi prezentujemy stanowisko kardyna³a
Ratzingera na temat niektór ych b³êdów wspó³czesnej teologii i katechezy, siêgaj¹cych samych podstaw wiar y.

Wielu teologów  mówi Kardyna³
 zapomina, ¿e ich praca to przybli¿anie
wiernym wspólnych prawd wiary, a nie
tworzenie w³asnych, oryginalnych koncepcji, co rodzi subiektywizm, indywidualizm, daj¹cy pocz¹tek pluralizmowi teologicznemu, a to z kolei prowadzi do odejcia od tradycji wspólnoty katolickiej. ( )
W subiektywnym ujêciu dogmaty s¹ czêsto uwa¿ane za nie daj¹ce siê d³u¿ej tolerowaæ ograniczenie, za zamach na wolnoæ uczonego. W ten sposób usuwa siê
z pola widzenia fakt, ¿e dogmaty s³u¿¹
prawdzie, ¿e s¹ darem Boga ofiarowanym
wierz¹cym. ( ) Jeli teologia nie umie
przekazaæ modelu wspólnej wiary, równie¿ katecheza nara¿ona jest na cz¹stkowoæ i sta³e eksperymentowanie. Niektóre katechizmy i wielu katechetów nie nauczaj¹ ju¿ pe³ni wiary katolickiej, gdzie
ka¿da prawda poprzedza i t³umaczy nastêpne, ale usi³uj¹ niektóre elementy chrzecijañskiego dziedzictwa przedstawiæ
w sposób tylko ludzko «interesuj¹cy», wed³ug aktualnych tendencji w kulturze.
Pewne wersety Biblii s¹ podkrelane, bo
uwa¿ane «za bli¿sze wspó³czesnej wra¿liwoci», o innych siê nie wspomina, bo
s¹ od tej wra¿liwoci dalekie. Wówczas
nie ma ju¿ katechezy, która by³aby ca³ociowym kszta³towaniem wiary, s¹ tylko
jakie kawa³ki, refleksy wziête z cz¹stkowego i subiektywnego dowiadczenia ¿yciowego. ( ) Od samego pocz¹tku istnia³y
w chrzecijañstwie pewne sta³e, nieredukowalne principia katechezy. Ca³e nauczanie wiary zbudowane jest na czterech fundamentalnych elementach: Credo, Ojcze
nasz, Dekalog, Sakramenty. I to s¹ w³anie te principia ¿ycia chrzecijañskiego,

"

to jest synteza nauczania Kocio³a opieraj¹cego siê na Pimie wiêtym i tradycji. Ka¿dy chrzecijanin znajduje tu odpowied na pytania: w co wierzyæ (Credo
lub Sk³ad Apostolski), jak¹ mieæ nadziejê (Ojcze nasz), co czyniæ (Dekalog), znajduje te¿ przestrzeñ ¿yciow¹, w której
wszystko siê realizuje (Sakramenty).
Zachwianie zwi¹zku miêdzy Kocio³em a Pismem wiêtym
Z kryzysu koncepcji Kocio³a wynika te¿ brak zaufania do oficjalnej, przekazanej przez Koció³ interpretacji Pisma wiêtego. To rozdzielenie Biblii od
Kocio³a zapocz¹tkowa³o dawno temu
rodowisko protestanckie, obecnie przyjêli je niektórzy teologowie katoliccy.
Historyczno-krytyczna interpretacja Pisma wiêtego z pewnoci¹ otworzy³a
wielkie mo¿liwoci zrozumieniu tekstu
biblijnego, nie przydaje siê natomiast
do poznania zawartych w nim ponadczasowych tajemnic. ( ) Czêsto zapomina siê, ¿e Biblia, jako przes³anie i dla
teraniejszoci, i dla przysz³oci, mo¿e
byæ rozwa¿ana wy³¹cznie w ¿ywym
zwi¹zku z Kocio³em. Prowadzi to do
czytania Biblii niezgodnie z tradycj¹
Kocio³a, nie w zwi¹zku z Kocio³em,
ale wed³ug najnowszej metody, która
wydaje siê nam ostatni¹ zdobycz¹ nauki. ( ) Koció³ bez swego fundamentu biblijnego, bez Biblii, w któr¹ wierzy, staje siê tylko wytworem historycznym, zatem przypadkowym, organizacj¹
tak¹ jak inne stworzone przez cz³owieka. Ale i Biblia bez Kocio³a nie jest ju¿
p³odnym w skutki S³owem Bo¿ym, lecz
wy³¹cznie zbiorem rozlicznych opowia-

dañ, kolekcj¹ niejednorodnych ksi¹g,
z których próbuje siê wyci¹gn¹æ na
wiat³o dzienne to, co jest dla nas akurat teraz u¿yteczne. Egzegeza, która nie
¿yje ju¿ w ¿ywym ciele Kocio³a, która
poza nim stara siê interpretowaæ Bibliê,
staje siê archeologi¹. ( ) Ka¿dy katolik powinien mieæ pe³ne przekonanie, ¿e
jego wiara (we wspólnocie z wiar¹ Kocio³a) bêdzie m¹drzejsza od ka¿dego
«nowego magisterium» ekspertów i intelektualistów. Bowiem regu³y wiary,
dzisiaj i zawsze, opieraj¹ siê nie na odkryciach prawdziwych czy hipotetycznych, które wska¿¹ ród³a pochodzenia
poszczególnych ksi¹g, ani nie na dociekaniach tylko lingwistycznych, ale na
Biblii jako takiej, jaka by³a odczytywana w Kociele pocz¹wszy od Ojców do
dnia dzisiejszego. To w³anie wiernoæ
takiemu odczytaniu wyda³a wiêtych,
którzy czêsto przecie¿ byli ludmi niewykszta³conymi, a ju¿ na pewno nie byli
ekspertami od egzegezy. A w³anie to
oni lepiej Bibliê rozumieli.
Syn pomniejszony, Ojciec zapomniany
Boj¹c siê, nies³usznie, ¿e uwaga
zwrócona na Ojca Stworzyciela mo¿e
przes³oniæ postaæ jego Syna, pewnego
typu wspó³czesna teologia ogranicza
siê jedynie do chrystologii. Ale jest to
chrystologia podejrzana, jednostronnie podkrelaj¹ca ludzk¹ naturê Jezusa, przemilczaj¹ca b¹d wyra¿aj¹ca
w sposób niewystarczaj¹cy Jego Bosk¹
naturê, wspó³istniej¹c¹ w tej samej
osobie Chrystusa. Mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e oto wskrzeszono staro¿yt-
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fot. G. Ga³¹zka

Teologia
i katecheza prawd cz¹stkowych

n¹ herezjê ariañsk¹. Trudno by³oby
oczywicie znaleæ takiego teologa
katolickiego, który negowa³by dawn¹
formu³ê, ¿e Jezus jest Synem Bo¿ym.
Wszyscy twierdz¹, ¿e to akceptuj¹, dodaj¹c jedynie, w jakim sensie nale¿a³oby ich zdaniem tê formu³ê rozumieæ.
I tu w³anie zaczynaj¹ siê rozró¿nienia, czêsto prowadz¹ce do redukcji
wiary w Chrystusa jako Boga. Oderwana od eklezjologii  maj¹cej tak¿e
wymiar nadprzyrodzony, a nie tylko
socjologiczny  chrystologia zatraca
wymiar Boski, staje siê tylko Jezusemprojektem, to znaczy projektem zbawienia ludzi tylko i wy³¹cznie w historii.
Nieuznawanie w pewnych teologiach
Boga Ojca jako pierwszej osoby Trójcy
wiêtej jest wyt³umaczalne w spo³eczeñstwie, które po Freudzie jest nieufnie
nastawione do ka¿dego ojca i ka¿dego
rodzaju paternalizmu. Przemilcza siê
ideê Ojca Stworzyciela tak¿e dlatego, ¿e
nie akceptuje siê koncepcji takiego Boga,
do którego nale¿y zwracaæ siê na kolanach; natomiast uwielbia siê mówienie
o partnerstwie, o stosunku kole¿eñskim,
prawie równorzêdnym, jak cz³owieka
z cz³owiekiem, z cz³owiekiem-Jezusem.
Póniej usi³uje siê odsun¹æ problem
Boga Stwórcy tak¿e z lêku o to, w jaki
sposób pogodziæ wiarê w stworzenie
wiata z odkryciami nauk przyrodniczych
i z perspektyw¹ zapocz¹tkowan¹ przez
ewolucjonizm. I tak powsta³y nowe kate-

(4)

chizmy, nie zaczynaj¹ce
od Adama, od pocz¹tku
Ksiêgi Genezis, ale od
Abrahama lub od Ksiêgi
Wyjcia. Katechizmy,
w których skoncentrowano siê tylko na historii,
a ominiêto problem stworzenia bytu. Tak oto nast¹pi³a redukcja wy³¹cznie do Chrystusa, a czêstokroæ jedynie do cz³owieka-Jezusa; Bóg przesta³ byæ Bogiem. I rzeczywicie wygl¹da na to, ¿e
pewnego typu teologie nie
wierz¹ ju¿ wiêcej w takiego Boga, który mo¿e zst¹piæ w materiê,
a to ju¿ jest wyraz obojêtnoci, je¿eli nie
niechêci, do poznania istoty materii. To
w konsekwencji zrodzi³o w¹tpliwoci co
do materialnych aspektów Objawienia,
takich jak: prawdziwa obecnoæ Chrystusa w Eucharystii, wieczna dziewiczoæ
Maryi, konkretne i rzeczywiste zmartwychwstanie Jezusa, zmartwychwstanie
cia³ obiecane wszystkim u kresu dziejów.
Nie przypadkiem Sk³ad Apostolski zaczyna siê: Wierzê w Boga Ojca wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i ziemi. Ta
podstawa wiary w Boga Stworzyciela
stanowi punkt centralny wszystkich innych prawd chrzecijañskich. Je¿eli ta
podstawa wiary siê zachwieje, ca³a reszta runie.
Odtworzyæ miejsce grzechu pierworodnego
Niemo¿noæ zrozumienia i przedstawienia grzechu pierworodnego jest jednym z powa¿niejszych problemów teologii i wspó³czesnego duszpasterstwa.
Podstawowym pojêciem wielu dzisiejszych teologii jest wyzwolenie, którym
 jak siê wydaje  zaczêto zastêpowaæ
tradycyjne pojêcie odkupienia. Niektórzy uwa¿aj¹ tê zmianê za efekt kryzysu
koncepcji grzechu w ogóle, a zw³aszcza
grzechu pierworodnego. Z samego terminu odkupienie wynika bezporednio
tajemniczy upadek, obiektywnoæ grzechu, od którego tylko moc wszechmo-

g¹cego Boga mo¿e nas wyzwoliæ.
W pojêciu wyzwolenie nie ma takiego
zwi¹zku pomiêdzy upadkiem a odkupieniem, zw³aszcza w dzisiejszym rozumieniu tego s³owa. ( ) Kryzys ten ma jeszcze inny aspekt: jest symptomem naszej
powa¿nej trudnoci w postrzeganiu rzeczywistoci nas samych, wiata, Boga.
Nie wystarcz¹ z pewnoci¹ dyskusje
z naukami przyrodniczymi, jak na przyk³ad z paleontologi¹, chocia¿ konfrontacja z nimi jest konieczna. Je¿eli chodzi o pojêcie grzechu pierworodnego,
to stoimy w obliczu czego, co wyprzedza nawet zrozumienie go w kategoriach filozoficznych. Ta prawda chrzecijañska ma aspekt tajemnicy, ale
i oczywistoci zarazem. Oczywistoæ:
realistyczne widzenie cz³owieka i historii nie mo¿e nie ujawniæ jego alienacji,
nie mo¿e odkryæ zerwania zwi¹zku z samym sob¹, z innymi, z Bogiem. Poniewa¿ cz³owiek jest bytem zrelatywizowanym, czyli wspó³zale¿nym, to takie zerwanie dotyka korzeni istnienia i odbija siê na ca³oci. Misterium: je¿eli nie
jestemy w stanie dog³êbnie przenikn¹æ
rzeczywistoci i skutków grzechu pierworodnego, to w³anie dlatego, ¿e to zerwanie jest natury ontologicznej, a to
powoduje zak³ócenie równowagi, ogranicza zrozumienie sensu natury, nie pozwalaj¹c nam jednoczenie uzmys³owiæ
sobie, jakim sposobem grzech pope³niony na pocz¹tku historii sta³ siê grzechem
powszechnym, wspólnym. ( ) Chrzecijanin by³by d³u¿ny swym wspó³braciom,
gdyby nie g³osi³ Chrystusa nios¹cego
przede wszystkim odkupienie grzechów,
je¿eli nie g³osi³by realnoci alienacji
(upadku) i jednoczenie realnoci ³aski,
która nas uwalnia i zbawia, je¿eli nie
g³osi³by, ¿e aby przywróciæ nam nasz¹
pierwotn¹ naturê, nieodzowna jest pomoc z zewn¹trz, je¿eli nie g³osi³by, ¿e
nacisk po³o¿ony na samorealizacjê, samoodkupienie nie przynosi ocalenia, ale
destrukcjê. Je¿eli nie g³osi³by  w koñcu  ¿e aby dost¹piæ zbawienia, nale¿y
powierzyæ siê Mi³oci.
Cdn.
Opr. Jolanta Klecel
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NASZE LEKTURY
Nowa ksi¹¿ka Jana Paw³a II, pod znamiennym tytu³em Pamiêæ i to¿samoæ, doskonale trafia w swój czas, choæ powsta³a z rozmów ks. Józefa Tischnera i profesora
Krzysztofa Michalskiego ponad dziesiêæ lat temu. Jest pe³n¹, wynikaj¹c¹ z ducha
religijnego, odpowiedzi¹ na nowe wyzwania, zagro¿enia i dezorientacjê, które powsta³y podczas wszechstronnych przemian po 1989 r., gdy zderzylimy siê nie tylko
z nowymi wyzwaniami politycznymi i ekonomicznymi, lecz tak¿e z nowymi wzorcami
kulturowymi, przekazem innych wartoci, p³yn¹cym z Zachodu.

Lekcja g³êbi
Zderzy³y siê ze sob¹, a czêsto stanê³y w sprzecznoci, wzorce wiary religijnej i nowa obyczajowoæ, nadzieje na budowê nowego, w³asnego pañstwa i rozpad solidarnoci spo³ecznej,
mozolnie tworzonej pod koniec PRL,
pod wp³ywem importowanych zasad liberalnych, czy raczej pseudoliberalnych, które podwa¿a³y podstawowe
wartoci, a propagandowo by³y promowane jako symbole nowoczesnoci
i postêpu. Czêsto stawalimy bezradni
wobec tego pomieszania pojêæ i orientacji, nie wiedz¹c, co o tym s¹dziæ, co
wybieraæ i popieraæ, co jest czego warte, a przede wszystkim, czy wolno nam
broniæ w³asnych racji, stanu posiadania, istnienia w tym kszta³cie, który
uzyskalimy. Wprowadzano nas w zak³opotanie i poczucie wstydu za to, kim
jestemy, za rzekome zacofanie, rozmaite b³êdy i winy, które mia³y wyzuæ
nas z naszych praw, wywo³uj¹c w nas
poczucie ni¿szoci i wpêdzaj¹c w kompleksy. Dopiero z czasem zobaczylimy,
¿e wynika to z brutalnej czêsto walki
i konkurencji, ¿e i te nowoci z Zachodu s¹ czêsto pozorne i ba³amutne,
a obecna Europa zwraca siê czêsto przeciw w³asnym korzeniom, porzucaj¹c
konstrukcjê, która powstawa³a przez
setki lat z pokolenia na pokolenie, zamiast j¹ odnawiaæ i kontynuowaæ.
Ksi¹¿ka Ojca wiêtego, popularna,
nietrudna nawet dla szerszej publicznoci, jest wielk¹ lekcj¹ wzmacniaj¹c¹
nasze samopoczucie, prawo do posiadania w³asnej to¿samoci, budowania
na w³asnej narodowej tradycji, prawo do
decydowania o w³asnych losach. Jest to
lekcja zarówno dla nas, Polaków, jak
i dla ca³ej Europy, jednocz¹cej siê obec-
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nie w nowym, nieustalonym jeszcze
porz¹dku politycznym i prawnym, a byæ
mo¿e kulturowym i obyczajowym. Lekcja umacniaj¹ca w przekonaniu, ¿e trwa³ym fundamentem Europy jest chrzecijañstwo i bez niego Europa straci sw¹
to¿samoæ. To przes³anie Papie¿a jest
najwa¿niejsze, zw³aszcza ¿e s¹ w Europie tendencje antychrzecijañskie
i antykocielne i trwa, mimo liberalnych
hase³ tolerancji, wyrana walka o sekularyzacjê i ateizm jako nowoczesny
wiatopogl¹d zapewniaj¹cy wzglêdny
porz¹dek polityczny i spo³eczny. Czy
mo¿liwa jest w ogóle przysz³a Europa
bez chrzecijañstwa
jako podstawy tak¿e
praw, wartoci, sposobów wspó³¿ycia ludzi
i ich pe³nego, osobowego ukszta³towania  to
pytanie, które przewija
siê przez wypowiedzi
Jana Paw³a II, o sens
i dalsze trwanie tej
wspólnoty narodów,
która ukszta³towa³a siê
w swej z³o¿onoci
i ró¿nych wariantach na
gruncie wspólnej wiary ju¿ przez tysi¹clecia.
Czym by³a Europa bez
chrzecijañstwa i bez
Boga, ju¿ zobaczylimy w minionym, totalitarnym XX wieku.
Czy ta lekcja i to dowiadczenie nie wystarczy³y do zrozumienia, ¿e przysz³a Europa
nie mo¿e iæ dalej t¹
sam¹ drog¹, jeli nie

CYWILIZACJA

chce swego zniszczenia. Przecie¿ jej totalitarna zapaæ w XX w. wyniknê³a
z utopii wyzwolenia od Boga i ca³kowitego samostanowienia cz³owieka nie
tylko na ziemi, lecz tak¿e niejako w niebie. Klêska Europy wyniknê³a z odwrócenia jej dotychczasowego porz¹dku
i podstawowych pojêæ: Bóg wyda³ siê
z³em, ograniczaj¹cym ludzi, dobrem sam
cz³owiek, gatunek ludzki, przypisuj¹cy
sobie wszechmoc bosk¹. W dobru zobaczono z³o, w z³u dobro. Cz³owiek cz³owiekowi wyda³ siê bogiem, brzmi to jak
karykaturalne spe³nienie pierwotnego pokuszenia i pierwszego grzechu: Bêdziecie jako bogowie! Chrzecijañstwo jako
z³o?  taka niewypowiedziana sugestia
przewija siê w³anie dzi w wypowiedziach wielu polityków nowej Europy.
Dojmuj¹cej obecnoci z³a w wiecie, pod nowymi wci¹¿ postaciami, powiêca Papie¿ wiele miejsca w swych
wypowiedziach. Z³o wydaje siê zaprzeczaæ dobroci i wszechmocy Boga. Ale,
jak przypomina Papie¿, jest ono tylko
tajemniczo, w trudny do przyjêcia sposób wpisane w dzia³anie Opatrznoci
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i zbawcze plany Bo¿e. Jest najpierw
skutkiem upadku cz³owieka, jego s³aboci i nadu¿ycia wolnoci w przekonaniu o w³asnej mocy zbawczej. Ale
te¿ zostaje przezwyciê¿one w ofierze,
w cierpieniu, w Krzy¿u Chrystusa
i Zmartwychwstaniu, daj¹cym nadziejê prawdziwej wolnoci od z³a wszelkiego. Z³o nie innym z³em, si³¹, przemoc¹, lecz dobrem zwyciê¿aj  ta
prawda nabiera wed³ug Jana Paw³a II
jeszcze wiêkszego znaczenia po totalitarnym wieku XX.
Tu upewnia nas tak¿e Papie¿ co do
wielu kwestii, które ostatnio uznawano
za w¹tpliwe, a nawet szkodliwe. Mo¿na wiêc, wed³ug niego, spokojnie odwo³ywaæ siê do pojêcia ojczyzny i poczucia patriotyzmu, s¹ one dobrem, jeli s¹ rozs¹dnie u¿ywane, choæby by³y
kwestionowane i piêtnowane jako przestarza³e, a nawet szkodliwe zachowania
i prze¿ycia. Podobnie przywraca Papie¿
wartoæ kategorii narodu jako natural-

nego wspó³¿ycia ludzi w ramach wspólnoty tradycji, kultury i jêzyka, co czêsto na Zachodzie, przynajmniej w propagandzie liberalnej, uznaje siê mylnie
za nacjonalizm.
Wreszcie upomina siê Papie¿
o w³aciwe, nie absolutne rozumienie
wolnoci i demokracji w swoich granicach, wyznaczanych przez inne wartoci, dobro i prawdê, odpowiedzialnoæ wobec innych, dobro wspólne,
które razem tworz¹ spo³ecznoæ i osobê ludzk¹, a nie zatomizowan¹ masê
poszczególnych jednostek, czym gro¿¹ nowoczesne masowe spo³eczeñstwa wchodz¹ce w epokê globalizmu.
Has³a przeciwne, jak ju¿ zauwa¿ylimy, mog¹ nieæ destrukcjê. Nadu¿ycie wolnoci, wolnoæ totalna tak¿e
od prawdy i dobra, nie musi byæ wcale pe³nym wyzwoleniem, wiêkszym
dobrem, prowadzi do nowego z³a, innego zniewolenia, zawsze do cierpienia, z którego sami, niczym bogowie,

siê nie wybawimy.
Ksi¹¿kê Papie¿a koñczy jego osobiste wspomnienie o zamachu w 1981
r., zapisane w rozmowie z ks. Stanis³awem Dziwiszem pt. Kto prowadzi³ tê kulê... Ojciec wiêty sam dowiadczy³ si³ z³a jemu przeciwnych
i Kocio³owi, i prze¿y³ dziêki Opatrznoci Bo¿ej, staj¹c siê za jej wiadkiem, czyli mêczennikiem, zawiadcza niestrudzenie, w wysi³ku i cierpieniu, o jej obecnoci. Dlatego jego przes³anie i nauka s¹ tak wiarygodne i trudne do odrzucenia. Wypada³oby sobie
¿yczyæ, by ksi¹¿ka, która je przekazuje, tak popularna jak ¿aden z masowych, medialnych bestsellerów, by³a
nie tylko kupowana, lecz tak¿e powszechnie czytana i przyswajana.
Marek Klecel

specjalnie nie ró¿ni. Ot, na pozór nic
ciekawego. Fachowiec jednak opowie
o niej, o jej powstaniu, sk³adzie interesuj¹c¹ historiê.
To samo z tekstami Trammera. Nie
ma w nich nic egzotycznego. Dziej¹
siê za oknem, ich bohaterów mo¿emy
spotkaæ na podwórku, osiedlowej ulicy, bazarze, w w¹skotorowej, wlok¹cej siê przez mazowieckie pola kolejce. W tych opowieciach o panach Irkach kronikarzach-dró¿nikach, o kowalach wykuwaj¹cych dla studentów
geologii ratunkowe m³otki, o ¿yciu towarzyskim i uczuciowym pewnego
wujowstwa, czy ludziach wysy³aj¹cych do siebie samych listy, jest wiele niezwyk³ego uroku i opartej na obserwacji ¿ycia m¹droci. Jest te¿ wiele
humoru. Jak tu bowiem siê nie
umiechn¹æ, kiedy czyta siê historyjkê o mieszczuchach uciekaj¹cych
przed zgie³kiem miasta do po³o¿onej
w sercu lenej g³uszy leniczówki,
której w³aciciel pomstuje na ha³asuj¹ce o wicie ptaki lub o tym, czym
by³ naprawdê zwierz Alpuhary?

W tych przypowiastkach filozoficznych, które  w myl starej maksymy:
ucz¹c  bawi¹, bawi¹c  ucz¹  du¿o
jest ironii, dystansu i refleksji nad pêdz¹cym, niczym poci¹g widmo, wspó³czesnym wiatem. Cywilizacyjny
express, który wyrwa³ siê spod kontroli, mija w ob³okach kurzu ma³e stacyjki, a jego pasa¿erowie nie s¹ w stanie
nawet ich zauwa¿yæ. A mo¿e warto
zwolniæ, zatrzymaæ siê i zastanowiæ, po
co tak siê spieszymy, za czym tak gnamy, co tracimy w pogoni za pieniêdzmi, pozornymi sukcesami i z³udn¹ karier¹? Mo¿e jednak trzeba wysi¹æ na
takiej stacyjce i rozejrzeæ siê woko³o,
zobaczyæ inny wiat, porozmawiaæ
z innym cz³owiekiem, na co wczeniej
nie by³o czasu ani ochoty, zw³aszcza
¿e, jak trafnie zauwa¿a Jerzy Trammer,
teraz w poci¹gach ludzie nie rozmawiaj¹. W dzisiejszych czasach ludzie
w poci¹gach milcz¹...
Andrzej Ko³odziejski

Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoæ.
Rozmowy na prze³omie tysi¹cleci,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2005

RECENZJA

Kamyczki
Nie wypada, by recenzja by³a d³u¿sza ni¿ omawiamy utwór, a recenzent
bardziej gadatliwy ni¿ autor dzie³a.
Proza Jerzego Trammera zmusza do
dyscypliny. Ty³em jest najnowszym
wyborem jego tekstów z lat 1995
 2004, drukowanych m.in. na ³amach
Powci¹gliwoci i Pracy. Tekstów, dodajmy, krótkich, zwartych, esencjonalnych. Tworz¹ one mozaikê u³o¿on¹
przez autora z poszczególnych historyjek  kamyczków. Porównanie to nie
jest przypadkowe, gdy¿ Autor jest profesorem na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i na kamieniach zna siê jak ma³o kto.
Zna siê równie¿ na ¿yciu, jego kolorach, a ¿e jest bystrym obserwatorem, potrafi z szarzyzny codziennoci wydobyæ barwny okruszek, przykuæ nasz¹ uwagê.
Profesor Trammer patrzy na ¿ycie
okiem geologa. Dla zwyk³ego cz³owieka jedna ska³a od drugiej niczym siê

Jerzy Trammer, Ty³em, Wydawnictwo Spis Treci, Warszawa 2004
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POLITYKA

DZIEJE NAJNOWSZE

ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Dobiega koñca druga kadencja prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego. Pier wsz¹ zawdziêcza w du¿ej mierze b³êdom Lecha Wa³êsy. Legendarny przywódca Solidarnoci pr zegra³ w 1995 r. wybor y na w³asne ¿yczenie. Zawiód³
swoich zwolenników zarówno stylem sprawowania ur zêdu, jak niezrozumia³ym wspieraniem lewej nogi oraz Mieczys³awa Wachowskiego. Trudno spokojnie wspominaæ jego pomys³y NATO-bis i RWPG-bis, czy prorosyjskie rozwi¹zania
sugerowane w traktacie polsko-rosyjskim. Zostawmy jednak potkniêcia prezydenta Lecha Wa³esy, a przypomnijmy to,
czym Wa³êsa w czasie swojej prezydentur y zas³u¿y³ siê Polsce. Nastêpnie przyjrzyjmy siê obecnemu.

Kilka twarzy Aleksandra K.
Jeszcze przed wyborami prezydenckimi Lech Wa³êsa popar³ podzia³y
w Komitecie Obywatelskim, przyspieszaj¹c niezbêdny w demokracji proces
budowania partii politycznych. Uniemo¿liwi³ tym samym gronu intelektualistów i opozycjonistów powo³anie sojuszu na rzecz demokracji  koalicji
obywatelskiej, przypominaj¹cego dawny Front Jednoci Narodowej.
Dzisiaj trzeba doceniæ znaczenie
wizyty B. Jelcyna w Warszawie w 1993
r., w trakcie której Prezydent Rosji przekaza³ L. Wa³êsie kopiê decyzji J. Stalina o wymordowaniu polskich oficerów.
Przypomnijmy, ¿e jeszcze za kadencji
L. Wa³êsy, w 1994 r., Polska przyst¹pi³a do NATO-wskiego programu Partnerstwo do Pokoju i z³o¿y³a wniosek
o przyjêcie do UE. Niestety, w spo³ecznej pamiêci przetrwa³y tylko zas³ugi L.
Wa³êsy jako przywódcy Solidarnoci
 jego prezydenturê wspominamy mniej
chêtnie. Dlatego przegra³ w 1995 r.
z Aleksandrem Kwaniewskim zaledwie 643 263 g³osami (3 proc.).
***
Lider lewicy obieca³ swoim wyborcom prezydenturê spokojn¹, bez konfliktów, dystansuj¹c¹ siê od polityki
i bezporedniego kierowania sprawami
pañstwa. Bardzo umiejêtnie punktowa³
brak dowiadczenia nowych elit politycznych i bez skrupu³ów korzysta³ ze
wsparcia nie tylko w³asnego politycznego zaplecza, lecz tak¿e rodowiska
Gazety Wyborczej i Unii Wolnoci.
Dziêki nim zosta³ skutecznym promotorem konstytucji historycznego kompromisu.
Gdy w 1997 r. AWS wygra³a wybory i wraz z UW powo³a³a rz¹d, A. Kwa-
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niewski podj¹³ cich¹, ale konsekwentn¹ walkê ze zmianami proponowanymi
przez rz¹d J. Buzka. Najpierw odes³a³
nowelizacjê ustawy o lustracji do Trybuna³u Konstytucyjnego, próbuj¹c
zapobiec powo³aniu Rzecznika Interesu Publicznego  i przegra³. Potem,
4 grudnia 1998 r. zawetowa³ ustawê
o Instytucie Pamiêci Narodowej, lecz
dziêki g³osom PSL-u sejm odrzuci³ jego
weto. Bój o lustracjê zakoñczy³ siê dopiero w czerwcu 2000 r., gdy parlament
wybra³ L. Kieresa na stanowisko prezesa IPN.
Nie uda³o siê odrzuciæ prezydenckiego weta blokuj¹cego zaostrzenie kodeksu karnego oraz kolejnego, zg³oszonego w 2000 r. wobec ustawy wprowadzaj¹cej karê 2 lat wiêzienia za rozpowszechnianie pornografii. Podobny los
spotka³ ustawê o powszechnym uw³aszczeniu obywateli III RP, która przekazywa³a im na w³asnoæ mieszkania komunalne i spó³dzielcze.
Jednak wyborcy widzieli przede
wszystkim uleg³oæ Prezydenta wobec
czterech reform rz¹dów AWS  UW.
Aleksander Kwaniewski zdawa³ siê
wznosiæ ponad polityczne podzia³y
i lojalnie wspó³pracowaæ z rz¹dem swoich oponentów. Ten obraz umiarkowanego Prezydenta skutecznie i sprawnie
lansowa³a TVP kierowana przez R.
Kwiatkowskiego, wspierana przez wiele
pism z Gazet¹ Wyborcz¹ na czele.
W tym, co A. Kwaniewski wetowa³,
a co akceptowa³, by³a szczególna logika. Potrzebne, trudne i powoduj¹ce spadek poparcia dla J. Buzka reformy przechodzi³y, sprzeciw budzi³y te ustawy
odcinaj¹ce nas od PRL-u. Mimo to widzowie TVP nadal wierzyli w jego

umiarkowanie, neutralnoæ i dystans
wobec bie¿¹cej polityki. Has³o wybierzmy przysz³oæ i zrezygnujmy z historycznych obci¹¿eñ cieszy³o siê tak du¿ym powodzeniem, ¿e w 2000 r. A.
Kwaniewski wygra³ wybory ju¿
w pierwszej turze, zyskuj¹c 53,9 proc.
g³osów. Nie przeszkodzi³a mu emisja
materia³ów pokazuj¹cych prymitywne
dowcipasy, jakie wraz z M. Siwcem naladuj¹cym Ojca wiêtego pozwolili
sobie zaprezentowaæ na l¹dowisku
w Kaliszu.
Dzisiaj A. Kwaniewski z ca³¹ powag¹ przypisuje sobie bogat¹ listê politycznych sukcesów, w tym, autorstwo
obecnoci Polski w NATO i UE. Co
prawda to rz¹d J. Buzka rozpocz¹³
w 1998 r. negocjacje warunków cz³onkostwa Polski w UE i w tym samym
roku doprowadzi³ do przyjêcia Polski,
obok Wêgier i Czech do NATO, ale dokumenty podpisywa³ Prezydent. I chocia¿ polityczni autorzy naszej obecnoci w atlantyckim sojuszu i europejskich
strukturach znajduj¹ siê po solidarnociowej stronie, polityczne profity zbiera
A. Kwaniewski. Dlaczego? Mo¿e dlatego, ¿e w migawkach powtarzanych do
znudzenia w wielu telewizyjnych programach radoæ z wyniku akcesyjnego
referendum demonstruje Prezydent
z Ma³¿onk¹.
Ju¿ prawie nikt nie pamiêta o wielkim sukcesie J. Buzka, który, mimo nieobecnoci w Nicei, wywalczy³ korzystny dla Polski sposób podejmowania
decyzji w Radzie Unii Europejskiej.
Popierany przez SLD i A. Kwaniewskiego Traktat Konstytucyjny wprowadza nowe, gorsze dla Polski ustalenia. Swoj¹ drog¹, zdumiewa umiejêt-
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noæ konsumowania cudzych sukcesów
i pomniejszania w³asnych pora¿ek.
Now¹ twarz Prezydenta III RP odkry³ okres rz¹dów L. Millera. Pocz¹tki
wydawa³y siê urocze. Aleksander Kwaniewski podpisywa³ wszystko, tak¿e
ustawê o NFZ autorstwa M. £apiñskiego. Sielanka skoñczy³a siê wraz z nagraniem propozycji L. Rywina i powo³aniem Komisji ledczej, która na naszych oczach zdziera³a z butnych twarzy polityków SLD kolejne maski. Gdy
pada³ L. Miller i jego przyjaciele, A.
Kwaniewski wci¹¿ trzyma³ siê znakomicie. ¯artowa³, ¿e mo¿e przed Komisj¹ i zapiewaæ, i zatañczyæ, a wyborcy
trwali w podziwie i nadal ufali Prezydentowi wszystkich Polaków oraz Jego
Piêknej Ma³¿once. I nie poddawali siê,
mimo sopockiej notatki L. Rywina,
mimo poparcia, jakie Ich Prezydent
udzieli³ swego czasu R. Kwiatkowskiemu i W. Czarzastemu.
Gdy jednak przyst¹pi³y do pracy kolejne Komisje ledcze, przesta³o byæ
zabawnie. Dwie wielkie, dochodowe
i pozostaj¹ce w rêkach polityków firmy: PZU i PKN Orlen okaza³y siê
miejscem, w którym przecina³y siê nit-

ki ³¹cz¹ce Prezydenta III RP z J. Kulczykiem, W. A³ganowem, A. Kun¹, A.
¯aglem, S. Wiatrem, M. Dochnalem,
E. Mazurem, G. Wieczerzakiem, czy A.
Styrczul¹. Lobbyci, przedsiêbiorcy,
osoby podejrzane o korupcjê i defraudacjê pozowa³y do zdjêæ z prezydenck¹ par¹. Bliski wspó³pracownik chroniony by³ przez prokuraturê do momentu przedawnienia sprawy gro¿¹cej procesem.
Wizerunek neutralnego, nieingeruj¹cego w bie¿¹c¹ politykê i gospodarkê
Prezydenta okaza³ siê medialnym mitem. Katastrofa przysz³a doæ niespodziewanie. Gdy Komisja ledcza ds.
PKN Orlen przygotowywa³a siê do
przes³uchania Prezydenta III RP, ten,
mimo obietnicy stawienia siê przed
Komisj¹, owiadczy³, ¿e nie przyjdzie.
I poda³ uzasadnienie bogate w okrelenia typu: ubeckie mutacje, spiski s³u¿
specjalnych, prowokacje montowane
przez dziennikarzy etc., etc. Nie wymagalimy od A. Kwaniewskiego zbyt
wiele, wystarcza³o, ¿e wraz z ¿on¹ tworzyli atrakcyjn¹ i sprawn¹ werbalnie
parê. Ale i to okaza³o siê z³udzeniem.
Zbyt wiele nitek, powi¹zañ i osób, któ-

Jerzy Trammer

Pisz¹c nieprawdê
W póniejszym, ³agodniejszym,
niestalinowskim okresie PRL-u zwyczajny obywatel, niepodpadniêty politycznie, móg³ dostaæ paszport, jeli otrzyma³ pisemne zaproszenie
z zagranicy lub jeli mia³ na koncie
w banku walutê obc¹, któr¹ móg³ pokryæ koszty pobytu za granic¹. Czeka³o siê kilka tygodni i paszport wydawali albo, zamiast paszportu,
otrzymywa³e tzw. odmowê wydania
paszportu.
W tym czasie nasz kolega Franciszek zas³yn¹³ jako cz³owiek, który potrafi³ wspaniale pisaæ skargi na te odmowy. Odwiedza³ go t³umek znajo-

mych, Franciszek za pisa³ im odwo³ania. Zwraca³ siê zwykle do Komitetu Centralnego rz¹dz¹cej partii
(PZPR) ze skarg¹ na Wydzia³ Paszportów, który w tamtej epoce by³ dzia³em
MSW (Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych).
Fanatyk socjalizmu, cz³owiek przekonany, ¿e ¿yje w bardzo demokratycznym, wolnym i praworz¹dnym kraju,
nie mo¿e poj¹æ, ¿e MSW, nie daj¹c mu
paszportu, ³amie zasady socjalizmu,
wolnoci i praworz¹dnoci i te zasady
chce najwidoczniej skompromitowaæ,
czyni¹c kreci¹ robotê przeciwko mi³uj¹cej wolnoæ i demokracjê partii oraz,

rymi interesuje siê prokuratura, by wierzyæ, ¿e ³¹czy³y je z Prezydentem tylko
oficjalne ceremonie.
Mo¿e nale¿a³o powa¿niej potraktowaæ drobny zanik pamiêci w pierwszej
kampanii prezydenckiej, gdy kandydat
A. Kwaniewski zapomnia³, czy by³, czy
te¿ nie by³ magistrem. Mo¿e trzeba by³o
bardziej zdecydowanie zareagowaæ na
zachowanie Prezydenta w trakcie uroczystoci na charkowskim cmentarzu.
Dzisiaj na to za póno. Prezydentura A.
Kwaniewskiego dobiega koñca i prawda o tym, czym naprawdê by³a, mo¿e
okazaæ siê trudna do przyjêcia.
Wyniki sonda¿y pokazuj¹, ¿e zaufanie do Prezydenta spada, wedle sonda¿y
Pentoru do 40 proc., wg OBOP-u  do
51 proc. Czy A. Kwaniewski powtórzy
drogê L. Millera do nik¹d, czy T. Mazowieckiego do Partii Demokratycznej
 oka¿e siê w najbli¿szych wyborach.
Sprawiedliwoæ wymaga, by oddaæ
Prezydentowi III RP zas³ugi w mediacjach toczonych w Kijowie w gor¹cych
dniach Pomarañczowej Rewolucji.
Oby nie by³ to jedyny jasny punkt jego
prezydentury.
Barbara Fedyszak-Radziejowska
co mo¿e nawet gorsze, przeciw nadziei
wiata  idei socjalizmu.
Te odwo³ania niekiedy skutkowa³y,
znajomi za Franciszka byli mu szczerze wdziêczni.
Jednak ostatnio jeden znajomy od
odwo³añ zaatakowa³ Franciszka ostro.
 Przecie¿ ciê znam  powiedzia³.
 Ty wcale nie wierzy³e w to, co pisa³e. Dobrze wiedzia³e, ¿e PZPR nie
chce wolnoci ni demokracji, lecz
wprost przeciwnie. Pisz¹c nieprawdê jêzykiem k³amliwej, partyjnej propagandy, kolaborowa³e! By³by cz³owiekiem
czystym, gdyby np. pisa³: Bêkarty stalinowskie! Natychmiast dajcie paszport,
bo obywatel nie niewolnikiem jest, lecz
z przyrodzenia istot¹ woln¹!
Franciszek poczerwienia³, twarz
mu stê¿a³a, zdawa³o siê, i¿ rzuci siê
na znajomego, ale on tylko usiad³ i nie
powiedzia³ nic. Odt¹d zadrêcza siê, ¿e
by³ kolaborantem.
n
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POLITYKA

IN FLAGRANTI

Nawet w zmianie dnia rocznicowego z 8 na 9 maja przejawia siê
arogancja Rosji. Przecie¿ wiat zachodni obchodzi, jak wiemy, rocznicê zakoñczenia II wojny wiatowej 8 maja, bo w tym dniu roku
1945 hitlerowcy podpisali, w zdobytym przez aliantów i Armiê Czerwon¹, Berlinie bezwarunkow¹ kapitulacjê.

9 maja w Moskwie

Rosja dyskontuje wiêc, za przyzwoleniem by³ych Aliantów, wspólne zwyciêstwo nad III Rzesz¹. I co wiêcej
 zgodnie z tradycj¹ Sowietów uznaje,
¿e kto nie akceptuje jej interpretacji wydarzeñ, jest przeciw niej. Rosyjskie
MSW wyda³o owiadczenie, w którym
dobitnie stwierdza, ¿e w³anie w Ja³cie
mocarstwa sojusznicze potwierdzi³y pragnienie, by Polska by³a silna, wolna, niezawis³a i demokratyczna (...) skar¿enie
siê przez polskich partnerów na Ja³tê jest
grzechem.
Jeli wiêc inaczej rozumiemy uk³ad
ja³tañski, to znaczy, ¿e grzeszymy przeciwko dobros¹siedzkim zwi¹zkom politycznym, jestemy przeciw Rosji. Nasz
premier osobliwie zareagowa³: by³oby
niew³aciwe, gdybymy przydawali zbytniego znaczenia i w ogóle komentowali
pojedyncze, dziwne wypowiedzi p³yn¹ce ze strony Rosji, dotycz¹ce Ja³ty. Dobre sobie: pojedynczymi, dziwnymi wypowiedziami nazwaæ owiadczenie ministerstwa spraw zagranicznych!
I nawet wypowiedziane ostatnio opinie prezydenta George`a Busha ani dawniejsze stwierdzenia François Mitteranda (socjalisty  sic!) nie sk³aniaj¹ naszych przywódców pañstwowych do nazwania rzeczy po imieniu. Bush niedawno powiedzia³, ¿e tak zwana stabilnoæ
ja³tañska by³a bezustannym ród³em niesprawiedliwoci i strachu. Europa przekona³a siê, ¿e ruchy demokratyczne, takie jak Solidarnoæ, mog¹ zerwaæ zaci¹gniêt¹ przez tyranów kurtynê. Powiedzmy na uboczu, ¿e na razie nic jednak nie
wskazuje na to, ¿e Europa rzeczywicie
siê przekona³a...
Mitterand, kiedy by³ prezydentem
Francji, zaraz po rozpêtaniu u nas terroru partyjno-wojskowego, zwanego stanem wojennym, powiedzia³ publicznie,
¿e wszystko, co zdo³a wyprowadziæ Eu-



ropê z Ja³ty, bêdzie jej dobrem i kaza³
do Wersalu Wojciecha Jaruzelskiego
wprowadziæ tylnymi drzwiami.
Wszystko na nic  premierowi rz¹du
polskiego A.D. 2005 stanowisko dyplomacji rosyjskiej wydaje siê dziwne.
A prezydent Aleksander Kwaniewski
wzywa Rosjê do sprawiedliwej, moralnej oceny wydarzeñ... po wojnie.
Natomiast wed³ug prof. Paw³a Wieczorkiewicza, historyka Uniwersytetu
Warszawskiego, owiadczenia rosyjskiego MSW nie nale¿y zostawiaæ bez komentarza i udawaæ, ¿e nic siê nie sta³o.
Tak¹ politykê pod naciskiem Brytyjczyków i Amerykanów Polacy stosowali
wobec prowokacji sowieckich w czasie
II wojny wiatowej i skoñczy³o siê to w³anie Ja³t¹. Profesor uznaje te¿, ¿e pojawienie siê przywódców zachodnich
w Moskwie 9 maja bêdzie wyj¹tkowo
niesmaczne. Rosja, jako sukcesorka
Zwi¹zku Sowieckiego, nie rozliczy³a siê
do koñca z udzia³u w wojnie w latach
1939  1941, kiedy Zwi¹zek Sowiecki
walczy³ po stronie III Rzeszy. A póniej,
po wejciu Armii Czerwonej na ziemie
Rzeczypospolitej, Zwi¹zek Sowiecki
wznowi³ wywózki ludnoci polskiej na
Sybir; NKWD dokonywa³a  przy obojêtnoci Zachodu  masowych aresztowañ, morderstw w majestacie prawa.
A rz¹dz¹ca Polsk¹ z nadania Rosji sowieckiej Polska Partia Robotnicza-Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza przeladowa³a do roku 1989 patriotów, walczy³a
z Kocio³em i polsk¹ tradycj¹ narodow¹.
Kazimierz Or³o, wybitny wspó³czesny pisarz i publicysta, napisa³ o politykach SLD, ¿e s¹ skompromitowani wieloletni¹ wspó³prac¹ z ZSRS. Mo¿na by
powiedzieæ, ¿e i dzi tworzê partiê Rosji
w Polsce. Gêsta sieæ wzajemnych powi¹zañ, zale¿noci i kontaktów z towarzyszami radzieckimi by³a dla nich, jesz-

KULTURA

cze wczoraj, czym powszednim i normalnym. Mo¿e nadal istnieje. Jak¹ mo¿emy mieæ gwarancjê, ¿e ci ludzie
 przez tak wielu polskich inteligentów
uznawani za normaln¹ europejsk¹ lewicê  znów nie popchn¹ kraju w objêcia Rosji?
Co bêdzie, jeli treæ cytowanych
powy¿ej wypowiedzi profesora historii
i pisarza, oka¿¹ siê prorocze?
To w koñcu najmniej wa¿ne, czy
9 maja w Moskwie bêd¹ prezydent Kwaniewski z premierem, czy tylko ambasador Polski w Rosji zaprezentuje nasz
kraj. Istotne jest, ¿ebymy ju¿ teraz,
przed 9 maja (bo podczas obchodów nie
zdo³amy) uwiadomili opinii publicznej
wolnego wiata zachodniego, kim by³a
Rosja sowiecka, czym z przyzwolenia
Wielkiej Brytanii i USA by³y dla krajów
Europy rodkowo-Wschodniej konferencje w Teheranie i Ja³cie.
Ale  wydaje siê  polityków rz¹dz¹cych naszym pañstwem nie staæ na tak¹
manifestacjê, gdy¿ s¹ oni przyzwyczajeni do uleg³oci wobec Rosji, postawa
ta bowiem dawa³a im przez 45 lat wygodne poczucie bezpieczeñstwa i mnóstwo przeró¿nych apana¿y  od w³adzy
po synekury. Chc¹c sprzeciwiæ siê na forum miêdzynarodowym propagandzie
Rosji w kwestii II wojny wiatowej, trzeba za odwagi  nie serwilizmu, bezkompromisowoci  nie oportunizmu.
Zreszt¹ uleg³oæ wobec silniejszych
i wa¿niejszych jest ju¿ drug¹ natur¹ naszych polityków o rodowodzie pezetpeerowskim. Pamiêtamy, jak uk³adnie prezydent Aleksander Kwaniewski dwakroæ rozmawia³ z Bushem. Wobec USA
mamy trochê do wytargowania, lecz nasi
przywódcy do ¿adnych targów siê nie
nadaj¹. Jak¿e¿ wiêc oczekiwaæ od nich,
¿e i wobec potê¿nej Rosji putinowskiej
zdobêd¹ siê na odwagê, ryzyko bezkompromisowoci...
Najpewniej bêdzie tak, ¿e 9 maja zjawi siê w Moskwie prezydent Kwaniewski i ani wczeniej, ani wtedy, ani tym
bardziej póniej, nikt z przedstawicieli
naszych w³adz nie zaj¹knie siê publicznie o rosyjskim fa³szowaniu historii
II wojny wiatowej i pierwszych lat powojennych.
Jacek Wegner
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PLASTYKA
W padzierniku 2004 r. Ojciec wiêty Jan Pawe³ II og³osi³ Rok Eucharystyczny, któr y znajdzie swe zakoñczenie w padzierniku roku bie¿¹cego. W encyklice Ecclesia de Eucharistia pisa³: W Najwiêtszej Euchar ystii
zawiera siê bowiem ca³e dobro duchowe Kocio³a, to znaczy sam Chr ystus, nasza Pascha i Chleb ¿ywy, któr y
przez swoje po¿ywienie przez Ducha wiêtego i o¿ywiaj¹ce Cia³o daje ¿ycie ludziom.

Eucharystia
W kwietniu br. obchodzi 25-lecie
swojej dzia³alnoci Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, mieszcz¹ce siê
w zabytkowych pomieszczeniach przy
ul. Solec 61. Jubileuszowe uroczystoci Muzeum rozpoczê³o wystaw¹
zatytu³owan¹ Eucharystia na
Wschodzie i Zachodzie nawi¹zuj¹c¹ do og³oszonego przez Jana Paw³a II Roku Eucharystycznego.
Ekspozycja, przygotowana w sali
na drugim piêtrze Muzeum, skupi³a siê przede wszystkim na duchowym wymiarze przedstawionych
dzie³ sztuki. Ich niewielka liczba pozwala skoncentrowaæ siê i prze¿ywaæ motywy eucharystyczne zgodnie z intencj¹ twórców. Wystawê
otwieraj¹ prace wspó³czesne: grafika Stanis³awa Fija³kowskiego
Ostatnia Wieczerza wed³ug Dürera
i obraz Aldony Mickiewicz Wieczernik.
Temat Ostatniej Wieczerzy przewija siê
na wystawie kilkakrotnie. Widzimy go
zarówno w rozumieniu redniowiecznym  uczta zdrady, jak i nowo¿ytnym

Pierwszej Mszy wiêtej. W sztuce XIX
i XX w. umêczony cz³owiek, niewolony i pozbawiany godnoci, w Eucharystii spotyka³ siê z tajemnic¹ obecnego
Jezusa Chrystusa jako Pocieszyciela.
Ciekawie wyeksponowany tryptyk Jac-

ka Malczewskiego Wieczerza
w Emaus z roku 1909 przypomina losy
Polaków w carskiej armii i na syberyjskich zes³aniach, którzy pozbawieni
zostali ojczyzny i mo¿liwoci uczestniczenia we Mszy w.
Wyznanie wiary w realn¹ obecnoæ
Zbawiciela w Jego Ciele i Krwi odczytuje siê te¿ w sztuce chrzecijañskiego
Wschodu. W grupie ikon widzimy
Ostatni¹ Wieczerzê ukazuj¹c¹ Chrystusa w otoczeniu Aposto³ów zasiadaj¹cych
za sto³em w momencie, gdy ustanawia
On sakrament Eucharystii. Dzie³om malarskim i rzebiarskim na wystawie towarzysz¹ równie¿ naczynia liturgiczne
 m.in. srebrny, emaliowany kielich
i taca z ampu³kami z Augsburga (1695
 1700) z przedstawieniami Mêki Pañskiej, a tak¿e zachowane oryginalne gofrownice  szczypce do wypiekania komunikantów z XVII i XVIII wieku.
Wystawê Eucharystia na Wschodzie i Zachodzie, któr¹  pod kierunkiem ks. pra³ata Andrzeja Przekaziñskiego, dyrektora Muzeum  przygotowa³ ks. Grzegorz Fabiñski ogl¹daæ
bêdzie mo¿na do 15 maja br.
Jaros³aw Kossakowski

mi. Nadzieja na znalezienie pozytywnych aspektów wiata jest raz po raz
podkopywana. Dlatego m³ody, wra¿liwy artysta myli: mo¿e lepiej odrzuciæ
z³udzenia? I tak powstaj¹ dzie³a do
szpiku koci katastroficzne, g³osz¹ce
nieuchronne zwyciêstwo ciemnej strony natury ludzkiej, odwracaj¹ce siê od
wszystkiego, co dobre i piêkne w imiê
rzekomej prawdy, która musi byæ czarna. Rozejrzyjmy siê doko³a, ma³o¿
mamy przyk³adów takich wytworów
artystycznych, zw³aszcza we wspó³czesnej sztuce audiowizualnej? Z jednej
strony w istocie naiwne i cukierkowe
klajstrowanie, z drugiej  obsesyjne
epatowanie ohyd¹ i potwornoci¹,

w skrajnych przypadkach prowadz¹ce
prost¹ drog¹ do nieuleczalnych depresji i samobójstwa.
W tym miejscu pojawia siê problem
odpowiedzialnoci twórcy za potencjalnych odbiorców. Niektórzy artyci zara¿eni beznadziejnoci¹ potrafili zdobyæ
siê na to, aby w testamencie zakazaæ
publikacji swoich dzie³ z uwagi na niewyobra¿alne szkody, jakie mog¹ one
wyrz¹dziæ nieprzygotowanym odbiorcom. Niektórzy jednak¿e nie zd¹¿yli
 lub nie chcieli  nawet zmierzyæ siê
z tym zagadnieniem. Pozostawili po sobie przera¿aj¹c¹ spuciznê, niepomni, ¿e
s³owo lub obraz mog¹ zabiæ.
Maria Szreder

 uczta ofiary. Na obrazie Giovanniego Tiepola (1696  1770) zamiast chleba wykorzystany zosta³ element baranka, za dzie³a póniejsze przedstawiaj¹
pojmowanie Ostatniej Wieczerzy jako

CHWILA MUZYKI

Nadzieja

Czemu nadzieja jest cnot¹? Czasem
trudno to zrozumieæ. Przecie¿  mylimy  Pan Zastêpów nie wymaga chyba
od nas optymizmu? A do tego wiat zewnêtrzny nie dostarcza nam podstaw do
optymistycznego patrzenia w przysz³oæ?
A jednak  to w³anie Nadzieja by³a na
dnie puszki Pandory. To w³anie ona jest
patronk¹ zakazanego koñca wiata. Ona
ratowa³a ¿eglarzy przed kompletnym za³amaniem wród nieprzychylnych ¿ywio³ów wewnêtrznych i zewnêtrznych. Czy
mo¿e tak¿e uratowaæ artystê?
¯ycie twórcy nie jest us³ane ró¿a-
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SPO£ECZEÑSTWO
Dla wiêkszoci z nas wraz z kwietniowym s³oñcem rozwija siê w pe³ni najpiêkniejsza pora roku, jak¹ jest wiosna. S¹ jednak¿e wród nas równie¿ tacy, dla
któr ych koñczy siê wówczas wszelka nadzieja na jak¹ lepsz¹ przysz³oæ. To
ci, którzy oczekuj¹ na eksmisjê pod chmurkê...W kwietniu mija bowiem zimowy okres ochronny, jakim objêci s¹ ci nieszczênicy...

Na wiosnê: eksmisja!
Pomimo powszechnego przekonania, ¿e czym takim mog¹ byæ dotkniêci tylko ludzie z marginesu spo³ecznego, nieszczêcie to zazwyczaj nie dotyka ho³oty, która potrafi doskonale koegzystowaæ w przedziwnej symbiozie
z terenowymi ekspozyturami tzw. opieki spo³ecznej. I tym urwisom, tak naprawdê, bynajmniej nie grozi utrata dachu nad g³ow¹. Ofiarami eksmisji s¹
przewa¿nie osoby samotne, pozbawione pracy lub na g³odowej emeryturze,
nie posiadaj¹ce si³y przebicia, skutecznej protekcji i nie potrafi¹ce ¿ebraæ czy
skomleæ, w przekonuj¹cy sposób,
o wsparcie. Zazwyczaj, p³ac¹c wszystkie wiadczenia, z pozosta³ej im reszty dochodów ledwie egzystuj¹. Punktem prze³omowym staje siê w ich wypadku ciê¿sza lub d³ugotrwa³a choroba  co wi¹¿e siê z zakupem, zawsze
dla nich za drogich, leków. Nie maj¹c
innych zasobów, zalegaj¹ z ró¿nymi
op³atami. Dla wielu z nich taka spirala
d³ugów staje siê rych³o równie¿ spiral¹
mierci. Szczególnie wtedy, gdy cz³owiek dowiaduje siê (a bywa, ¿e dzieje
siê tak w ostatniej chwili przed eksmisj¹), ¿e bêdzie na dodatek wyrzucony
z mieszkania. Zrozpaczony uznaje, ¿e
pozostaje mu do wyboru albo stryczek,
albo rzucenie siê do nurtów Wis³y. Niektórzy jednak do ostatniej chwili licz¹
na jaki cud, który nie nastêpuje
Pisz¹c o tym, bêdê siê odwo³ywa³
do dowiadczeñ warszawskich. To
wcale nie oznacza, ¿e uwa¿am, i¿ na
tzw. prowincji dzieje siê lepiej.
Znany mi jest przypadek schorowanej kobiety po siedemdziesi¹tce, u której dokonano amputacji piersi z powodu choroby nowotworowej. Zalega³a
ona z op³atami i na licie administracji domów komunalnych znalaz³a siê

wród osób wytypowanych do odstrza³u. O tym, ¿e pozbawiona zostanie pokoju z kuchni¹, w których mieszka³a
od ponad 50 lat, dowiedzia³a siê z
treci zawiadomienia o eksmisji, przes³anego z kancelarii komorniczej na
kilka dni przed jej terminem. Wyrok
o eksmisji zapad³ bowiem zaocznie, za
dorêczone uznano zawiadomienie
o sprawie, którego pozwana nigdy nie
pokwitowa³a. Najbli¿si s¹siedzi tej
osoby o wszystkim dowiedzieli siê od
¿yczliwej dozorczyni, która wiedzia³a,
¿e administracja zamówi³a ju¿ w Zak³adzie Oczyszczania Miasta ciê¿arówkê do wywiezienia z mieszkania mebli
i innych sprzêtów na... mietnisko. S¹siedzi, chocia¿ nie s¹ ludmi o zasobnych portfelach, sami siê zapo¿yczyli,
aby sp³aciæ u komornika d³ug s¹siadki
w wysokoci 2 tys. z³ (tak, tylko tyle
wystarczy, aby mo¿na by³o byæ wyrzuconym!). Jak siê póniej okaza³o, pokrycie d³ugu wcale nie oznacza³o
wstrzymania eksmisji, orzeczonej wyrokiem s¹du rejonowego.
W oznaczonym dniu komornik odst¹pi³ od egzekucji ze wzglêdu na stan
zdrowia sêdziwej kobiety. Powiadomiony o przebiegu tej sprawy prokurator
poinformowa³ nieszczênicê, ¿e powinna wyst¹piæ przeciwko miastu do s¹du
o przyznanie jej pomieszczenia zastêpczego, jednoczenie zwracaj¹c siê do
dyrektora Zarz¹du Budynków Komunalnych o okazanie mi³osierdzia i odnowienie umowy najmu  co równa³oby siê odst¹pieniu od ¿¹dania eksmisji.
Minê³o pó³ roku, zanim zainteresowana dowiedzia³a siê, ¿e ten dygnitarz zdecydowanie odpowiada: Nie!!!
Chocia¿ podczas kolejnej rozprawy
przed s¹dem rejonowym, tym razem w
obecnoci zainteresowanej i przyzna-

SPO£ECZEÑSTWO

nego jej z urzêdu adwokata, stwierdzono niezbicie, ¿e orzekaj¹c eksmisjê,
wys³uchano tylko jednej strony, a s¹d
nie wywi¹za³ siê z podstawowego obowi¹zku sprawdzenia rzeczywistej sytuacji pozwanej  w pierwszej instancji i tym razem zapad³ wyrok niekorzystny dla tej kobiety. Pomimo sympatii sêdziny prowadz¹cej, dla chorej
i sêdziwej osoby, nie znaleziono odpowiedniego precedensu do podwa¿enia
terminu, w którym (gdyby by³a obecna na sprawie o eksmisjê i otrzyma³a
w odpowiednim czasie wyrok na pimie  to by o tym wiedzia³a) mog³a
dochodziæ swojego prawa do pomieszczenia zastêpczego.
Sêdzina prywatnie przyzna³a, ¿e
w podobnej sytuacji znalaz³o siê wiele
osób  wszystkie jednak upad³y ³apami do góry i podda³y siê wczeniej
Jak mi wyjani³ znajomy prawnik,
sêdzina nie chcia³a podwa¿aæ orzeczenia kole¿anki i siliæ siê na trudne uzasadnienie. Wydaj¹c niekorzystny wyrok, rozgrzeszy³a siê tym, ¿e sprawa
i tak trafi do wy¿szej instancji, gdy¿
od wyroku odwo³a siê tam adwokat powódki. Wcale to jednak nie oznacza,
¿e  chocia¿ przyczyna orzeczenia eksmisji usta³a (pieni¹dze przecie¿ wp³acono!)  orzekano stronniczo (opieraj¹c siê tylko na wykazie zaleg³oci finansowych), a nad starsz¹ pani¹, która
znalaz³a u s¹siadów wsparcie (równie¿
duchowe i intelektualne, potrzebne do
urzêdowych zmagañ)  nadal wisi widmo zamieszkania w jakiej noclegowni, wród ró¿nego autoramentu wykolejeñców.
Nie przypadkiem te¿ napisa³em, ¿e
ta starsza pani by³a ³atw¹ kandydatk¹
do odstrzelenia. Z góry bowiem za³o¿ono, ¿e prosta kobieta nie bêdzie potrafi³a przeciwstawiæ siê drañstwu, jakie mia³o siê dokonaæ w majestacie
prawa. Tajemnic¹ poliszynela jest, ¿e
w stolicy ró¿norakie frymarczenie lokalami komunalnymi to bardzo szybka cie¿ka do zdobycia fortuny przez
wielu urzêdników ró¿nych szczebli
administracji samorz¹dowej. Oczywicie korzysta siê tu w zale¿noci od
kategorii urzêdniczego czynu  u¿y-
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waj¹c terminologii cesarsko-rosyjskiej. Nie przypadkiem chocia¿by kilka lat temu najpierw dyrektor Zarz¹du Budynków Komunalnych, póniej
wiceprezydent miasta, któremu podlega³ równie¿ ten pion magistrackiego urzêdu, na koniec sam prezydent
m.st. Warszawy (wszêdzie chodzi o tê
sam¹ osobê)  by³ zarazem wspó³w³acicielem jednej z najbardziej znanych na rynku agencji porednictwa
w obrocie nieruchomociami.
Warto teraz powiêciæ kilka s³ów
tzw. opiece spo³ecznej. Ju¿ przed laty,
gdy nasta³o nowe, na warszawskiej
Pradze, rz¹dzonej wówczas przez prawicê, powo³ano na dyrektora pionu
opieki spo³ecznej zakonnicê. Jak siê
wkrótce okaza³o, nie by³a to  jak
mniemali niektórzy  oderwana od ¿ycia siostrzyczka, której nazwiskiem
bêdzie mo¿na firmowaæ ró¿ne wiñstewka i finansowe przekrêty. By³a to
bystra i stanowcza osoba, posiadaj¹ca
odpowiednie kwalifikacje, z tytu³em
doktora nauk humanistycznych. Porz¹dki rozpoczê³a od zgromadzenia
(w prywatnym zreszt¹ komputerze)
bazy danych, dotycz¹cych podopiecznych. Komisyjnie te¿ sprawdza³a, czy
rodki pomocowe rozchodz¹ siê w sposób prawid³owy. Wówczas szyd³o wysz³o z worka Pieni¹dze i pomoc nie
trafia³y do najbardziej ich potrzebuj¹cych, lecz do zaufanych, którzy odpalali dolê instruktorkom opieki spo³ecznej. Dwie takie damy, przy³apane na
gor¹cym uczynku, zakonnica po prostu natychmiast wyrzuci³a z pracy.
I w tym momencie rozpêta³a siê wojna
 jedna z tych pañ by³a bowiem ¿on¹
wy¿szego urzêdnika samorz¹du, druga protegowan¹ innego. Fina³ zmagañ
uczciwoci ze zwyczajowym uk³adem
by³ najbardziej niespodziewany. Po
nowych wyborach prawobrze¿n¹ Warszawê opanowa³a Unia Demokratyczna. Jedn¹ z pierwszych osób, jakie zosta³y zczyszczone za stanowiska, by³a
wspomniana zakonnica.
To by³o pierwsze, prawdziwe porozumienie ponad podzia³ami na tamtym terenie
Cezary Bunikiewicz

Obok Centrum Onkologii na sto³ecznym Ursynowie wielki plakat informuje
o prawach, jakie ma dziecko. Jednoczenie w liberalnych rodkach przekazu
nasili³a siê akcja maj¹ca na celu faktyczne ograniczenie w³adzy rodzicielskiej.

Dzieci i rodzice
Tymczasem w Ministerstwie Sprawiedliwoci powsta³ projekt kodeksu
dla nieletnich. Przewiduje on po³o¿enie
szczególnego nacisku na resocjalizacjê
oraz obni¿enie górnego wieku, do jakiego nieletni bêdzie móg³ przebywaæ
w zak³adzie poprawczym. Autorzy nowelizacji podkrelaj¹, ¿e koniecznoæ
zmian w prawie wynika³a z koniecznoci dostosowania polskiego prawa dla
nieletnich do prawa Unii Europejskiej.
Wszystko to razem wprowadza jaki
straszny galimatias. Z jednej strony uczy
siê dzieci, ¿e powinny dochodziæ swoich
praw, z drugiej uniemo¿liwia siê rodzicom sprawowanie nad nimi normalnej
opieki, aby jednoczenie wprowadzaæ
nowy kodeks bêd¹cy po³¹czeniem karnego i cywilnego. Projekt wyznacza górn¹ granicê wieku, do której nieletni mog¹
przebywaæ w zak³adach poprawczych, na
18 lat. Obecnie wynosi ona 21.
Przypomina to trochê zmiany wprowadzone przez Stalina. Z jednej strony
obni¿y³ on wiek poborowych do 16 lat,
nadaj¹c dzieciom wszelkie prawa pe³noletnich obywateli (propaganda grzmia³a
wtedy o mo¿liwoci zawierania ma³¿eñstw przez takie osoby). Z drugiej strony móg³, zgodnie z prawem, rozstrzeliwaæ 16-latków jako osoby pe³noletnie.
A tak powa¿nie, to ka¿dy cz³owiek,
a w szczególnoci o tak kruchej strukturze jak dziecko, powinien mieæ zapewnione jakie prawa. Je¿eli ju¿ nie
wynikaj¹ce z przyzwoitoci czy nauki
spo³ecznej Kocio³a, to wprowadzone
odgórnie przez pañstwo jako wiadomego mecenasa. Pañstwo powinno zapewniæ dziecku ochronê w sytuacjach patologicznych. Jednak rozszerzanie tego
pojêcia na sposoby wychowawcze jest
daleko id¹cym nieporozumieniem.
Ugruntowanie takiego postêpowania
mo¿e doprowadziæ do sytuacji znanej
z Szwecji, kiedy to córka oskar¿y³a matkê o pobicie. Matka nie mog³a skontak-

towaæ siê z w³asnym dzieckiem, dopóki s¹d nie rozpatrzy³ sprawy, a dziecko
znalaz³o siê w rodzinie zastêpczej.
Je¿eli rodzice zostan¹ pozbawieni
czêci atrybutów swojej w³adzy, to
dziecko zacznie siê s³uchaæ starszych
kolegów z podwórka, którzy, nie bêd¹c
skrêpowani przepisami, mog¹ wymuszaæ atrakcyjne dla siebie postêpowanie.
Daj¹c dzieciom prawa i ograniczaj¹c prawa rodzicielskie uniemo¿liwi siê
normalne funkcjonowanie rodziny. To
przecie¿ g³ównie na rodziców spada
i odpowiedzialnoæ, i przywilej wychowywania nastêpnego pokolenia. Brak
tego naturalnego stanu mo¿e doprowadziæ do rozbicia nie tylko rodziny, lecz
tak¿e jakichkolwiek zwi¹zków miêdzypokoleniowych. Je¿eli do tego do³o¿ymy wprowadzenie do szkó³ tzw. wychowania seksualnego, faworyzowanie rodzin ateistycznych oraz zwi¹zków homoseksualnych, to porównanie ca³ej
sytuacji do propozycji Stalina wcale nie
jest pozbawione sensu.
Tymczasem w naszej rzeczywistoci
z jednej strony deprecjonuje siê rodziców bêd¹cych bez pracy poprzez promowanie icie kalwiñskiej filozofii trybu ¿ycia wed³ug zasady: Ty nie masz.
Twoja wina. Widocznie nie zas³u¿y³e.
Z drugiej  rozbudza siê nadmiernie
aspiracje najm³odszych, daj¹c im do rêki
narzêdzia prawa skierowane de facto
przeciwko rodzicom.
Dlatego te¿ im mniej pañstwa w rodzinie, tym lepiej. Od wychowania m³odzie¿y powinna byæ rodzina wspierana
przez pañstwo. To w³anie ono ma zapewniæ rodzicom mo¿liwoci zarobkowania i tym samym podnosiæ ich autorytet w rodzinie. Je¿eli zarówno ojciec, jak
i matka bêd¹ mieli pracê oraz rodki niezbêdne do ¿ycia, automatycznie zmniejszy siê liczba konfliktów, a dzieci bêd¹
mia³y zapewniony normalny rozwój.
Grzegorz Guttman
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W domu niewoli
Kiedy zeznania wiadków przes³uchiwanych przez kolejne komisje ledcze ods³oni³y zbyt du¿y fragment kulis
naszej m³odej demokracji, sygnatariusze uk³adu Okr¹g³ego Sto³u poczuli siê
zagro¿eni, ¿e im zdobycze zabraæ mog¹
i podnieli alarm w obronie demokracji
oraz III Rzeczypospolitej. W rezultacie
ju¿ pod koniec lutego pojawi³a siê Wielka Nadzieja Bia³ych (a w³aciwie Czerwonych i Ró¿owych) w postaci Partii
Demokratycznej. Twarzy ponad podzia³ami u¿yczaj¹ jej politycy ju¿ opatrzeni: Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Hausner, a firmuje to, podobnie zreszt¹ jak
i poprzednie edycje formacji tzw. ludzi
rozumnych, cz³owiek, jak to siê mówi 
z ludu, czyli pan Frasyniuk. Poprzednie
firmowa³ pan Bujak, ale pan Bujak zosta³ magistrem i szefem celników (najprzód gwiazdy i ró¿e, potem sto³ek
w cenzurze), a w czasach prehistorycznych  Lech Wa³êsa. Ale teraz Lech
Wa³êsa od samych doktoratów honoris
causa ma taki embarras de richesse, ¿e
mo¿na dostaæ pomrocznoci jasnej,
wiêc ju¿ci ka¿dy zrozumie, ¿e lifting by³
niezbêdny. Zreszt¹ pan Frasyniuk jeszcze przystojniejszy, a w nienawici do
nienawici ju¿ tam nikomu przecign¹æ
siê nie da. Czegó¿ chcieæ wiêcej?
Tote¿, kiedy tylko feministki, geje
i lesbijki urz¹dzili sobie manifê, zaraz
okaza³o siê, ¿e Partiê Demokratyczn¹
popiera ju¿ 12 proc. elektoratu. A co bêdzie w pierwsz¹ rocznicê Anschlussu? 30
procent  murowane. Znaczy siê  Jan
Maria Rokita mo¿e nie byæ premierem,
chocia¿ ju¿ by³ w ogródku, ju¿ wita³ siê
z g¹sk¹? A to ci siurpryza! Co prawda,
wszystko jeszcze mo¿e siê odwróciæ,
a to za spraw¹ pana prezydenta Kwaniewskiego, który odmówi³ stawienia
siê przed komisj¹ ledcz¹ po tym, jak lob-
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bysta Marek Dochnal i Grzegorz Wieczerzak przyznali siê do zwi¹zków z prezydenck¹ par¹. Niby z Parti¹ Demokratyczn¹ nie ma to bezporedniego zwi¹zku, ale poredni ma, bo pan prezydent
ca³emu przedsiêwziêciu patronuje.
Wprawdzie przyzwyczai³ on nas, ¿e nigdy nie wiadomo, kiedy mówi serio, ale
kiedy ju¿ nastêpnego dnia po solennym
zaprzeczeniu, ¿e Marka Dochnala nie
zna, w wielkonak³adowym tygodniku
ukazuj¹ siê zdjêcia wiadcz¹ce, co tu
ukrywaæ, o daleko posuniêtej za¿y³oci,
to dobrze to nie wygl¹da, a kompromitacja patrona si³¹ rzeczy jako tam przenosi siê i na ca³e przedsiêwziêcie i dodatkowo omiesza jego uczestników.
Ale mniejsza ju¿ o to, bo tak naprawdê to wa¿niejszy od tych wszystkich b³azeñstw elit politycznych jest faktyczny
stan naszego pañstwa, a zw³aszcza jego
finansów, który przek³ada siê i na kondycjê spo³eczeñstwa jako takiego i ka¿dego z nas z osobna. Z oficjalnych informacji Ministerstwa Finansów wiadomo, ¿e d³ug publiczny Polski na koniec listopada ub. roku przekroczy³ 130
mld dolarów. Prognozy Ministerstwa
przewiduj¹ wzrost d³ugu publicznego
do ponad 210 mld dolarów na koniec
roku 2007. Oznacza to, ¿e d³ug publiczny bêdzie przyrasta³ w tempie 27 mld
dolarów rocznie. Warto przypomnieæ, ¿e
Edward Gierek potrzebowa³ a¿ 9 lat,
¿eby po¿yczyæ tak¹ sumê.
Koszty obs³ugi d³ugu publicznego
w roku 2005 maj¹ wynieæ 27 mld z³otych, za w roku 2007  ponad 35 mld
z³, a wiêc tyle, ile tegoroczny deficyt
w ustawie bud¿etowej. Co to oznacza
dla obywateli?
Oznacza to, ¿e statystyczna, piêcioosobowa rodzina obarczona jest 30 tys.
dolarów d³ugu, który musi sp³acaæ

i obs³ugiwaæ, tzn. p³aciæ lichwiarzom
odsetki. W roku 2007 ta statystyczna
rodzina bêdzie musia³a zap³aciæ tytu³em
obs³ugi 5 tysiêcy z³.
Takie zad³u¿enie oznacza, ¿e elity
polityczne, w zamian za zachowanie
w³asnej pozycji, po prostu sprzedaj¹
w³asny naród lichwiarzom w niewolê.
¯eby siê o tym przekonaæ, wystarczy
przyjrzeæ siê zad³u¿eniu Polski w tzw.
klubie paryskim, czyli grupie banków,
które w latach 70-tych po¿ycza³y Polsce pieni¹dze pod gwarancje w³asnych
rz¹dów, ¿e Polska te d³ugi sp³aci. Jak
wspomnia³em, E. Gierek w latach 70.
po¿yczy³ faktycznie 20 mld dolarów, ale
na wysoki procent, w zwi¹zku z czym
w kryzysowym roku 1980 zad³u¿enie
Polski wynosi³o 40 mld dolarów. 67
proc. tego zad³u¿enia, czyli netto ok.
13,5 mld, a brutto, tzn. z uwzglêdnieniem odsetek  ok. 26 mld dolarów,
przypada³o na klub paryski.
Od po³owy lat 70., czyli ju¿ 30 lat,
Polska ten d³ug sp³aca, przy czym w roku
1990 klub paryski zredukowa³ go o 30
procent. D³ug netto powinien wiêc tylko
z tego tytu³u zmniejszyæ siê o ponad
4 mld dolarów, czyli spaæ do poziomu
9 mld, za d³ug brutto  o ponad 8 mld,
czyli do poziomu oko³o 17 mld dolarów.
Od roku 1990 minê³o 14 lat, kiedy Polska ca³y czas ten d³ug sp³aca. I na dzieñ
dzisiejszy stan zad³u¿enia Polski w klubie paryskim wynosi w zwi¹zku z tym...
16,8 mld dolarów! Oto, dlaczego lichwiarze kochaj¹ rz¹dy wra¿liwe spo³ecznie,
które z tej wra¿liwoci uchwalaj¹ bud¿ety z deficytem, a potem zad³u¿aj¹ pañstwo. Dzisiaj, podobnie jak w staro¿ytnoci, liczy siê, ilu kto ma niewolników.
Ciekawe tylko, ¿e w staro¿ytnoci
wszyscy to rozumieli, o czym wiadczy
choæby dyrektywa, jakiej Narodowi Wybranemu udzieli³ sam Pan Bóg Wszechmog¹cy: Bêdziesz po¿ycza³ wielu narodom, a sam od nikogo nie bêdziesz po¿ycza³; bêdziesz panowa³ nad wielu narodami, a one nad tob¹ nie zapanuj¹
(Pwt. 15,6). Teraz  odwrotnie. Chocia¿
ka¿dy jest magistrem, a nawet jeli nie
 ma po kilka doktoratów honoris causa albo jest to prostu m¹dry z natury.
Stanis³aw Michalkiewicz
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OKIEM ¯UKA
W ¯abiospolitej wykr yto powa¿n¹ aferê. Z pods³uchu kumkania wynik³o niezbicie,
¿e pewna grupa ¿ab spotka³a siê w bajorku Jorku z bocianem i rozpoczê³a z nim
per traktacje dotycz¹ce dra¿liwych tematów, które mog³y doprowadziæ do tego, ¿e
pewna grupa ¿ab, pokazuj¹c bocianowi miejsca, w któr ych wystêpuj¹ zagêszczenia ¿ab w moczarach, zapewni sobie ochronê i nie bêdzie napastowana przez
bociany, otrzyma listy ¿elazne respektowane przez wszystkie bociany, które nadlec¹ we w³aciwym dla nich sezonie.

¯aby za-aferowane
Powo³ano komisjê specjaln¹, której
polecono stwierdziæ, jak bardzo ta grupa jest szkodliwa i czy nie jest to grupa
tak grona, jak grupa trzymaj¹ca w³adzê, która mo¿e zakaziæ wirusem korupcjogennym ca³¹ ¿abi¹ spo³ecznoæ.
Proponowano by, na wstêpie, przes³uchaæ bociana, który jednak odlecia³
do ciep³ych krajów. Debatowano, czy
czekaæ na jego przylot, czy te¿ staraæ siê
o jego ekstradycjê. Niestety, ¯abiospolita nie mia³a podpisanej umowy o ekstradycjê z Bocianistanem, a ów konkretny bocian, zwany Ga³ganow, uprzednio
ju¿ narobi³ dosyæ szkód w miejscowym
bagienku, mieszkaj¹c razem z wysoko
postawionymi ¿abami-baronami w pobli¿u tego samego bajora.
W sk³ad powo³anej komisji wchodzi³y, niestety, bardzo sk³ócone ze
sob¹ ¿aby i ropuchy, z tym, ¿e ropuchy te najwyraniej by³y zaprzyjanione z ¿abami, które pertraktowa³y z bocianem, licz¹c, ¿e zyskaj¹ dla siebie
okrelone korzyci materialne po ¿abich wyborach.
Rechotanie komisji okaza³o siê
wielce niesk³adne i mo¿na by powiedzieæ, ¿e ¿aby ci¹gnê³y w jedn¹, a ropuchy w drug¹ stronê, co wywo³ywa³o
niesmak jak po niewie¿ym komarze
wród ¿abiego chóru ¯abiospolitej.
Niespodziewanie bocian wróci³.
Okaza³o siê, ¿e mia³ w³asne rodki przewozowe i zezna³ przed komisj¹, ¿e nigdy nie by³ na Majorce tylko na Minorce. W komisji zapanowa³a minorowa
atmosfera, tym bardziej ¿e bocian za¿¹da³ doradcy-pe³nomocnika, którym okaza³ siê notowany jako znany ¿abofob
bocian czarny, co najwydatniej wiad-

czy³o o jego charakterze.
W miêdzyczasie okaza³o siê, ¿e cz³onek prezydium komisji spotka³ siê na
obiedzie z bocianem. Bocian twierdzi³,
¿e obiad dosta³ na talerzu i nie móg³
z niego korzystaæ, za cz³onek komisji
zezna³, ¿e by³a to tylko przek¹ska z komarów i dosz³o do mataczenia na temat
menu. Bocian czêsto chowa³ g³owê
w piasek, za przewodnicz¹cy komisji
zas³ania³ siê brakiem pamiêci. Komisja
zagubi³a siê w sprzecznociach i postanowi³a wyeliminowaæ bociana czarnego, który chcia³ najwyraniej wybieliæ
bociana bia³ego.
Komisja ekspertów-kumaków
stwierdzi³a, ¿e kodeks p³azów nie zezwala na wyeliminowanie doradcy
i bocian czarny ma prawo klekotaæ i doradzaæ bocianowi bia³emu.
Czêæ zapalczywych ropuch za¿¹da-

³a, by z komisji wycofaæ cz³onków Rzekotkowskiego, Grzebiuszkê i Moczarowego, poniewa¿ s¹ bardzo stronniczy
i istniej¹ powa¿ne podejrzenia, ¿e otrzymali z nieznanych róde³ przesy³ki
z d¿d¿ownicami, suszonymi muchami
i jêtkami. W myl ¿abiego porzekad³a:
jêtka-wziêtka, zapachnia³o przekupstwem, na co wród ¿ab zapanowa³o
uzasadnione przekonanie, ¿e ropuchy s¹
jadowite i usi³uj¹ zatruæ atmosferê w komisji. Szczególnie wziêto siê za przewodnicz¹cego komisji Grzebiuszkê,
którego asystent jako ¿aba trawna okaza³ siê ¿ab¹ niestrawn¹ dla szerokiej
opinii, zosta³ aresztowany i siedzi w s³oiku, zapuszkowany na 3 miesi¹ce w charakterze podejrzanego (podejrzanej) za
utrzymywanie kontaktów z ropuchami,
dostarczaj¹c im limaki bez akcyzy.
W chwili obecnej oczekujemy na
procesy s¹dowe piêtnastu wzajemnie
oskar¿aj¹cych siê cz³onków komisji
w zwi¹zku z rzucanymi pomówieniami o mataczenie. W celu rozstrzygania oskar¿eñ miêdzy cz³onkami komisji, ¿aby i ropuchy rozs¹dzane bêd¹
przez obiektywny s¹d trytonów. Spodziewane zakoñczenie prac komisji
i rozstrzygniêcie wzajemnych sporów
miêdzy ¿abami oraz ¿abami i ropuchami przewidywane jest na jeden dzieñ
przed kojcem wiata.
¯uk
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fot. A. Jasiñski

Rok wyborczy rozpocz¹³ siê jakby nigdy nic. Wydawa³o siê, ¿e ofer ta
dla elektoratu ju¿ siê nie zmieni i teraz czeka nas tylko g³osowanie,
po któr ym z odmêtów wy³oni siê rz¹d utworzony przez Platformê
Obywatelsk¹ i Prawo i Sprawiedliwoæ, któr y bêdzie biega³ w kó³ko
i gronie kiwa³ palcem... w bucie. Tymczasem  nic podobnego!
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PRZEGL¥D PRASY
Bohaterem pierwszych stron gazet by³ w ubieg³ym miesi¹cu Aleksander Kwaniewski. Oczywicie  bohaterem jak najbardziej negatywnym, bo kilka razy
dowiód³, ¿e nie dorós³ do roli prezydenta Rzeczypospolitej. Sprawa zaczê³a
siê jeszcze pod koniec lutego, kiedy Rosjanie og³osili, ¿e szykuj¹ siê do hucznych obchodów 60. rocznicy zwyciêstwa nad faszystowskimi Niemcami...

Koñcówka
8 maja 1945 r. to oczywicie wa¿na
dla Polaków data, tote¿ media nie zaniecha³y mo¿liwoci, aby przy okazji
przypomnieæ Ja³tê. I tutaj, jak zauwa¿y³a Rzeczpospolita, zaczyna siê problem. Poniewa¿, w przeciwieñstwie do
Rosji, Ja³ta jest dla nas synonimem klêski i ponownej utraty niepodleg³oci. To
zrozumia³e, ¿e ka¿dy kraj i naród ma
swoj¹ w³asn¹ wersjê historii, która nie
musi byæ identyczna z tym, jak tê sam¹
historiê widz¹ s¹siedzi. Rzecz jednak,
¿e akurat w tym przypadku nie jest to
spór akademicki, który mog¹ rozstrzygn¹æ uczeni profesorowie. Rosja uparcie obstaje  wbrew oczywistym faktom
 ¿e 17 wrzenia 1939 r. wyzwoli³a
Ukraiñców i Bia³orusinów spod panowania polskich panów i nigdy siê nie
przyzna³a, ¿e od 23 sierpnia 1939 r. (czyli podpisania paktu Ribbentrop  Mo³otow) a¿ do 1 czerwca 1941 r. (czyli
zaatakowania jej przez Niemcy) by³a
najwierniejszym sojusznikiem Hitlera.
Ba! Historycy s¹ zgodni, ¿e w³anie pakt
z Sowietami sk³oni³ Niemców do rozpêtania wojny, gdy¿ dawa³ pewnoæ, ¿e
Polacy zostan¹ szybko pobici...
Pytanie, czy prezydent Rzeczpospolitej powinien pojechaæ do Moskwy, je¿eli Rosjanie nadal obstaj¹ przy sowieckiej i zak³amanej wersji historii, sta³o
siê tym bardziej zasadne, bo Litwini
i Estoñczycy owiadczyli zgodnie, ¿e
ich prezydenci na uroczystoci moskiewskie nie pojad¹. Gazeta Wyborcza
oceni³a wprawdzie, ¿e jest to cios dla
Kremla, ale kto zna Zachód, ten od razu
odgadnie, ¿e nieobecnoci tych dwóch
pañstw ba³tyckich nie zauwa¿¹ ani
dziennikarze, ani tym bardziej politycy.
Nikt jednak nie zwróci³ uwagi na to, ¿e
stanowisko Litwy i Estonii stwarza Po-
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lakom znakomit¹ okazjê, aby przypomnieæ wiatu o naszych racjach. Skutecznej polityki nie uprawia siê w wiat³ach jupiterów i przy pomocy publicznych owiadczeñ dla mediów. Gdyby
nasz prezydent mia³ wiêcej rozumu,
a przy tym nale¿ycie pojmowa³ polsk¹
racjê stanu, móg³by podj¹æ próbê zmontowania sojuszu pañstw, dla których
Ja³ta i 8 maja 1945 r. oznacza³y nie wyzwolenie, ale now¹ okupacjê i niewolê,
nowe zbrodnie, zape³nione wiêzienia
i wywózki na Sybir. Tu ju¿ nawet nie
chodzi o wyjazd do Moskwy. Mo¿na
by³o wydaæ wspóln¹ deklaracjê, w której Polska i inne pañstwa dotkniête dobrodziejstwem sowieckiego wyzwolenia
przedstawi³yby wiatu, czym by³o dla
nich sowieckie panowanie w tej czêci
Europy. Co prawda nie jest na to za póno, tak¹ deklaracjê mo¿na przedstawiæ
nawet 7 maja, obawiam siê jednak, ¿e
prezydent Kwaniewski ani tego nie rozumie, ani go na tak¹ inicjatywê nie staæ.
Tymczasem Rosjanie nie pró¿nowali. Najpierw, jak donios³a Gazeta Wyborcza, zarzucili Litwinom i Estoñczykom, ¿e odrzucaj¹c zaproszenie do
Moskwy, promuj¹ neofaszyzm, za cztery dni póniej rosyjska prokuratura wojskowa owiadczy³a, ¿e zbrodnia w Katyniu nie by³a ludobójstwem. Mimo to
Rosjanie zgodzili siê na udostêpnienie
stronie polskiej tylko 67 sporód 100
tomów akt katyñskich, twierdz¹c, ¿e
pozosta³e 33 tomy objête s¹ tajemnic¹.
Publicysta Rzeczpospolitej Jan Skórzyñski oceni³ to jednoznacznie: Rosja po
raz kolejny próbuje wiêc zataiæ lady
zbrodni. By³a to kolejna, znakomita okazja, aby prezydent upomnia³ siê o polsk¹ racjê stanu. Zbrodnia w Katyniu na
22 tysi¹cach polskich oficerów by³a
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przecie¿ bezporednim skutkiem paktu
Ribbentrop  Mo³otow i sowieckiej
agresji na Polskê z 17 wrzesnia39. Ale
Kwaniewski mia³ ju¿ na g³owie nowe
problemy i zamiast dbaæ o interesy Polski, myli teraz o ratowaniu w³asnej skóry. Przy okazji badania przez komisjê
sejmow¹ tzw. sprawy Orlenu wysz³y
bowiem na wiat³o dzienne fakty, które
stawiaj¹ pod znakiem zapytania ju¿ nie
tylko polityczne kompetencje prezydenta, ale nawet  jego uczciwoæ.
Dowody zebrane przez tygodnik
Wprost wydaj¹ siê niepodwa¿alne.
Wszystko wskazuje na to, ¿e Kwaniewski nie potrafi ich odeprzeæ i w³anie
dlatego odmawia stawienia siê przed
sejmow¹ komisj¹ ledcz¹. Chodzi o jego
czynny udzia³ przy prywatyzacji Orlenu oraz Polskich Hut Stali i popieranie
ludzi (np. Marka Dochnala czy Jana
Bobrka), których powi¹zania ze wiatem przestêpczym nie ulegaj¹ dzisiaj
w¹tpliwoci. Nazywaj¹c ten styl sprawowania urzêdu prezydenckiego olkizmem (od imienia Olek), publicyci
Wprost konkluduj¹: Po odmowie stawienia siê przed sejmow¹ komisj¹ ledcz¹ ds. Orlenu Kwaniewski coraz bardziej ¿yje w wiecie fikcji. Ma to tê konsekwencjê, ¿e prezydent ju¿ nie tylko
k³amie (co udowodnilimy w poprzednim numerze, publikuj¹c fotografie, na
których wystêpuje razem z aresztowanym lobbyst¹ Markiem Dochnalem), ale
coraz bardziej wierzy we w³asne k³amstwa... Komentuj¹c za odmowê z³o¿enia zeznañ przed komisj¹, w artykule
zatytu³owanym Aleksander K.  prezydent wszystkich aferzystów napisano we
Wprost: trzeba by³o trzech komisji ledczych i rozk³adu lewicy, by politycy zrozumieli, ¿e w pañstwie prawa prezydent
jest wprawdzie pierwszym obywatelem,
ale nie nadobywatelem.
Liga Polskich Rodzin zapowiada, ¿e
zaraz po wyborach z³o¿y w nowym Sejmie wniosek o usuniêcie Kwaniewskiego z urzêdu prezydenta. Ale nawet
jeli taki wniosek nie zostanie przeg³osowany, wszystko wskazuje na to, ¿e
Aleksander Kwaniewski zejdzie ze
sceny politycznej otoczony nies³aw¹.
Andrzej W. Pawluczuk
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Na historii XX w. zawa¿y³y dwa straszliwe systemy: faszyzm, którego symbolem jest Auschwitz-Birkenau i stalinizm, którego symbolem jest Katyñ.

Ludobójstwo
Hitler i jego potworne zbrodnie zosta³y os¹dzone i potêpione przez wiat.
Stalin (i system komunistyczny) winien mierci milionów ofiar, w tym setek
tysiêcy Polaków, pozosta³ bezkarny. Nie doczekalimy siê w tej zbrodni ¿adnego miêdzynarodowego trybuna³u. A teraz wmawia siê nam, ¿e domaganie siê
prawdy  to j¹trzenie i brak wdziêcznoci dla wyzwolicieli.
Dokument z 5 marca 1940 r. jest bezprecedensowym dowodem zbrodni
ludobójstwa. To polecenie wymordowania 22 tysiêcy Polaków, niewinnych ludzi zabranych do niewoli i osadzonych w obozach i wiêzieniach. W tym rozkazie czytamy: Rozpatrzyæ w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwy¿szego wymiaru kary  rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyæ bez wzywania aresztowanych i bez przedstawienia zarzutów, decyzji o zakoñczeniu ledztwa i aktu
oskar¿enia. To by³o ludobójstwo  to by³ Katyñ.
Rozstrzelano niewinnych Polaków, tylko dlatego, ¿e byli Polakami. Wymordowano tysi¹ce polskich oficerów, zabranych do niewoli przez Armiê Czerwon¹ i osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Mordowano indywidualnie, strza³em w ty³ g³owy. Przez ponad 2 miesi¹ce ka¿dej
nocy 250 ofiar  w Twerze, 250  w Charkowie i 250  w Smoleñsku-Katyniu.
Winê za Katyñ Stalin zrzuci³ na Hitlera. Kiedy prawda wysz³a na jaw  mocarstwa wiata tchórzliwie zamilk³y na pó³ wieku. Gwarantowa³ to uk³ad Churchilla, Roosvelta i Stalina zawarty w 1943 r. Teheranie, a dope³niony póniej w 1945
r. w Ja³cie. Polska zosta³a poddana Stalinowi. Zacz¹³ siê nowy etap niewoli.
Zbrodnia katyñska, jeden z najokrutniejszych aktów ludobójstwa dokonanych na rozkaz Stalina, nigdy nie zosta³a os¹dzona i potêpiona. Nigdy. Przes³ania j¹ zwyciêski pochód Armii Czerwonej na Zachód. Zapomina siê o wielkiej
daninie krwi Polaków walcz¹cych o wolnoæ na wszystkich kontynentach.
Polska nie otrzyma³a wolnoci w prezencie od Armii Czerwonej. Nie zaprzeczam prawdzie historycznej, ¿e Armia ta mia³a swój udzia³ w pokonaniu
Hitlera, ale i Polska mia³a w tym przeogromny udzia³. Opini¹ wiata wstrz¹snê³o aresztowanie w marcu 1945 r. przywódców Polskiego Pañstwa Podziemnego
 szesnastu, którzy pomimo zapewnienia ze strony w³adz sowieckich, ¿e nie
grozi im ¿adne niebezpieczeñstwo, po przybyciu na spotkanie zostali zdradzeni, wywiezieni do Moskwy i tam os¹dzeni. Tragiczn¹ ofiar¹ by³o wymordowanie przez komunistów, ju¿ po wojnie, tysiêcy ¿o³nierzy AK, którzy walczyli
z Niemcami o wolnoæ Polski i Europy.
Jako wiadek, cudem ocalony jeniec z Kozielska, domagam siê prawdy.
Widzia³em, jak kolejnymi transportami wywo¿ono moich obozowych kolegów w nieznane. Po 3 latach, ju¿ jako ¿o³nierz Armii Andersa, dowiedzia³em
siê, ¿e wszyscy oni zginêli w Katyniu. Nie zapomnê tego dnia, gdy na pustyni
w Iraku 13 IV 1943 r. us³ysza³em komunikat radia niemieckiego, ¿e w Lesie
Katyñskim odkryto do³y mierci polskich oficerów. Znaleziono dó³ maj¹cy
28 metrów d³ugoci i 16 metrów szerokoci, w którym znaleziono 3 tysi¹ce
cia³ u³o¿onych w 12 warstwach. Wszystkie cia³a by³y w pe³nych mundurach
wojskowych. (...)
Potrzebna jest ludzkoci wiadomoæ tej okrutnej prawdy, aby nigdy wiêcej
podobne zbrodnie ludobójstwa siê nie powtórzy³y, aby nie pozostawa³y bezkarne,
przemilczane. Sprawa Katynia  mówi Ojciec wiêty Jan Pawe³ II  jest stale
obecna w naszej wiadomoci i nie mo¿e byæ wymazana z pamiêci Europy...
Jako wiadek proszê o prawdê, pamiêæ i sprawiedliwoæ!
ks. pra³. Zdzis³aw J. Peszkowski
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